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Formáli 
 
SAGA 3.1 býr yfir fjöldamörgum skýrslum sem snerta hina ýmsu þætti 
heilbrigðisþjónustunnar sem veitt er á hverjum stað og haldið er utan um í SÖGU.  
Þar gildir einu hvort um er að ræða fjárhags- og rekstrarlegu þætti hennar eða 
faglega þætti eins og skráningu heilsufarsupplýsinga og flokkun samskipta. 
 
Í þessu skjali verður leitast við að skýra á sem bestan hátt hvaða gögn og forsendur 
liggja að baki hverri skýrslu.  Nokkur grundvallaratriði verður þó minnst á í upphafi. 
 
Skýrslum í SÖGU má skipta í nokkra flokka: 

1. Ársskýrslur 
2. Opinberar skýrslur, t.d. til Landlæknis 
3. Rekstrarupplýsingar – talningar á komum o.þ.h. 
4. Peningalegar skýrslur 
5. Faglegar skýrslur unnar upp úr sjúkraskrám 
6. Listar fyrir eftirlit 
7. Einstaklingsbundnar skýrslur 
8. Kerfiseftirlit 
9. Skýrslur til nánari úrvinnslu 
10. Aðrar skýrslur 

i. Staðfest blöð 
Allar skýrslurnar í SÖGU byggja einvörðungu á staðfestum blöðum. 

ii. Talning samskipta 
Samskipti með blöðum á fleiri en einni deild teljast með báðum/öllum deildunum, og 
flokkast skv. þeim stillingum sem sá valdi sem bjó til samskiptin. 
 
Ef skýrsla er starfsstéttaskipt þá teljast jafnframt samskiptin einu sinni með hverjum 
starfsmanni í hverri starfsstétt sem kom að samskiptunum, á viðeigandi deild hvers 
starfsmanns.  Til að starfsmenn teljist sem hlutaðeigandi aðilar að samskiptum þurfa 
þeir annaðhvort að vera skráðir (ábyrgir) fyrir samskiptunum eða skráðir sem „aðrir 
starfsmenn“ í upplýsingum um samskipti.  Þessi skráning verður sjálfvirkari í 
framtíðinni, en eins og er þarf að handvelja inn þá „aðra starfsmenn“ sem um ræðir.  
Þetta gæti t.d. verið hjúkrunarfræðingur sem kallaður er lækni til aðstoðar. 
 
Best er að útskýra þetta með dæmum um allar mögulegar samsetningar: 
 
Ekki starfsstéttaskipt skýrsla 

a) Blöð öll á sömu deild í samskiptum, einn eða fleiri starfsmenn komu að þeim 
Samskiptin teljast einu sinni 

b) Blöð á fleiri en einni deild í samskiptum, einn eða fleiri starfsmenn komu að 
þeim 

 Samskiptin teljast einu sinni á hverri deild 
 
Starfsstéttaskipt skýrsla 

c) Blöð öll á sömu deild í samskiptum, einn starfsmaður kom að þeim 
Samskiptin teljast einu sinni 

d) Blöð á fleiri en einni deild í samskiptum, einn starfsmaður kom að þeim 
Samskiptin teljast einu sinni með starfsstétt starfsmannsins á hverri 
deild 
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e) Blöð á fleiri en einni deild í samskiptum, fleiri en einn starfsmaður kom að 
samskiptunum 
Samskipti teljast einu sinni með hverjum starfsmanni í hverri starfsstétt 
á hverri deild 

iii. Flokkun samskipta og notenda 
Í SÖGU eru ákveðnir hlutir yfirflokkaðir til að úrvinnsla sé markvissari.  Þessir flokkar 
eru: 

Flokkun samskipta – Aðkoma 
Flokkun samskipta – Staðsetning  
Flokkun samskipta – Samskiptaform 
Flokkun samskipta – Þjónustuflokkur 
Notendur – Starfsstéttir 

Þar sem gjarnan er verið að skoða flokkun samskipta sérstaklega eða keyra 
starfsstéttaskiptar skýrslur er mjög mikilvægt að þessi flokkun sé yfirfarin og að 
hvergi komi óskilgreind flokkun fram við keyrslu neinnar skýrslu.  Það er þá einungis 
vísbending um að yfirfara þurfi viðeigandi stillingar.  Því er reglan sú að ef eitthvað 
fellur ekki augljóslega undir neinn yfirflokk þá á það að fara í flokkinn „annað“ en ekki 
skilja það eftir með „óskilgreinda flokkun“. 
 
TM Software heldur alfarið utan um yfirflokkana en kerfisstjóri á hverjum stað verður 
að sjá til þess að sérhvert atriði í þessum flokkum sé yfirflokkað svo nákvæmlega 
sem unnt er. 

iv. Starfsstéttaskiptar skýrslur – hverjir tilheyra hverri starfsstétt 
Meginreglan er sú að sá sem vinnur verk sem falla undir starfslýsingu ákveðinnar 
starfsstéttar tilheyrir þeirri starfsstétt.  Nemar teljast þannig til þeirrar starfsstéttar sem 
þeir eru að læra til þar sem þeir vinna störf sem falla undir skilgreiningu 
starfsstéttarinnar. 
 
Aðrir starfsmenn sem falla ekki beint undir neina skilgreiningu, eru ekki (á leiðinni að 
verða) hluti af einhverri tiltekinni starfsstétt og eru ekki að sinna störfum sem 
tilheyra sérstakri starfsstétt falla undir skilgreininguna „annað“.  „Óskilgreind flokkun“ 
verður sjálfkrafa til þegar nýr notandi er stofnaður en ætti auðvitað að breyta um leið 
og aðrar upplýsingar um hann eru skráðar.  „Skilgr. af kerfi“ eru svo þeir notendur 
sem ekki á að hringla neitt með og eru skilgreindir af TM Software Theriak, eins og 
t.d. rafrænn notandi. 

v. Látnir einstaklingar og prufusjúklingar 
Frá og með útgáfu 3.1.29 er hægt að auðkenna sjúklinga sem prufusjúklinga.  Þá eru 
þeir almennt ekki taldir með í skýrslum þeim sem fjallað er um í þessari handbók.  
Aðrar skýrslur í umferð frá fyrri tíð eða sem voru sérsmíðaðar á ákveðnum tímum 
fyrir ákveðna viðskiptavini innihalda ekki þessa útilokun prufusjúklinga þannig að þeir 
teljast með þar til annað verður umsamið. 
 
Úrvinnsla fyrir ákveðið tímabil mun ávallt innihalda skráningar sem hafa átt sér stað 
fyrir alla (nema prufusjúklinga), hvort sem þeir létust eða ekki á tímabilinu eða eftir 
það.  Hvort það að einstaklingur sé látinn eða ekki skiptir einungis máli þegar verið er 
að taka út staðtölur eins og fjölda sjúklinga hjá hverjum heimilislækni, fjölda í hópum 
o.s.frv.  Þar er farið eftir dánardagsetningu til að miða út hvort einstaklingurinn var á 
lífi m.v. valda dagsetningu. 

vi. Vönduð úrvinnsla 
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Samspil flokkunar á notendum og samskiptum er lykilþáttur í því að úrvinnsla í 
SÖGU 3.1 sé sem skilmerkust.  Mikilvægt er því að sniðmátin séu í lagi hjá öllum.   
 
Skýrslurnar í SÖGU 3.1 (útgáfu 3.1.26) eru e.t.v. ekki tæmandi fyrir allar mögulegar 
leiðir til úrvinnslu, en það auðveldar málið síðar meir þegar fleiri skýrslur bætast við 
að hvorki hafi verið kastað til hendinni við flokkun ofangreindra atriða né uppsetningu 
sniðmáta hjá notendum.  Vart þarf að minnast á að eftir því sem upplýsingarnar eru 
nákvæmari þeim mun verðmætari eru þær fyrir stjórnendur. 
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1. ÁRSSKÝRSLUR 
 
1.1. SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla – almanaksár   >>> Í endurskoðun <<< 
 

Heiti: SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - almanaksár.  [Stofnanir]   >>> Í endurskoðun <<< 
SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - almanaksár.  [Stofnanir / deildir]   >>> Í endurskoðun <<< 

Flokkur: Ársskýrslur 
Tegund: Talning - heildaryfirlit 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Ár valið úr lista, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - heildaryfirlit: Samskiptatalningar, tilefni, greiningar, úrlausnir, heimahjúkrun, 

ungbarna- og mæðravernd, ónæmisaðgerðir 
a) SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - almanaksár.  [Stofnanir] 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

b) SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - almanaksár.  [Stofnanir / deildir] 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Athugasemd: Ársskýrsla er hönnuð eftir fyrirmælum Landlæknisembættisins um það hvernig 
ársskýrsla fyrir heilsugæslustöð eigi að vera. 
 
ATH. Þessi skýrsla hefur ekki verið yfirfarin síðan vorið 2005 þar sem HTR stefnir á 
að endurskoða innihald hennar svo að það nýtist heilbrigðisstofnunum sem best. 

Dálkar: Hér er um margar undirskýrslur að ræða 
Stikkorð: Ársskýrsla, talningar, heildaryfirlit 

Skrá: S31\ar\arssk_year_org.rpt  [SAGA_ID = 69] 

S31\ar\arssk_year_org_dep.rpt  [SAGA_ID = 19] 
Dæmi: 
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1.2. SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - tímabil   >>> Í endurskoðun <<< 
 

Heiti: SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - tímabil.  [Stofnanir]   >>> Í endurskoðun <<< 
SAGA3.1 Ár: Ársskýrsla - tímabil.  [Stofnanir / deildir]   >>> Í endurskoðun <<< 

Flokkur: Ársskýrslur 
Tegund: Talning - heildaryfirlit 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Eins og 1.1 nema hvað hægt er að keyra skýrsluna fyrir hvaða tímabil sem er. 

Athugasemd: Ársskýrsla er hönnuð eftir fyrirmælum Landlæknisembættisins um það hvernig 
ársskýrsla fyrir heilsugæslustöð eigi að vera. 
 
ATH. Þessi skýrsla hefur ekki verið yfirfarin síðan vorið 2005 þar sem HTR stefnir á 
að endurskoða innihald hennar svo að það nýtist heilbrigðisstofnunum sem best. 

Dálkar: Hér er um margar undirskýrslur að ræða 
Stikkorð: Ársskýrsla, talningar, heildaryfirlit 

Skrá: S31\ar\arssk_period_org.rpt  [SAGA_ID = 70] 

S31\ar\arssk_period_org_dep.rpt  [SAGA_ID = 20] 
Dæmi: 
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1.3. SAGA3.1 Landl: Lágmarksskráning samskipta 
 

Heiti: SAGA3.1 Landl: Lágmarksskráning samskipta 
Flokkur: Ársskýrslur 
Tegund: Listi 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Listi - samskiptaskráning: Þessi skýrsla er eingöngu ætluð til flutnings í Excel svo 

hægt sé að vinna með gögnin þar og birtist því ekki á skjá.  Skýrslan tekur öll skráð 
samskipti og listar þau atriði sem Landlæknisembættið fer fram á í kröfum sínum um 
lágmarksskráningu samskipta á heilsugæslustöðvum og læknastofum.  Þar má auk 
upplýsinga um eðli samskiptanna sjálfra helst telja tilefni, greiningar og úrlausnir. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri. 

Dálkar: Kennitala stofnunar 
Tegund samskipta 
Kennitala sjúklings 
Læknanúmer heimilislæknis sjúklings 
Ríkisfang ef annað en íslenskt 
Kyn sjúklings 
Póstnúmer sjúklings 
Dagsetning tímabókunar (ekki útfærð) 
Auðkenni samskipta 
Dagsetning komu 
Bráðleiki samskipta 
Læknisnúmer starfsmanns sem átti þátt í samskiptunum (ef við á) 
Tegund starfsmanns (ef starfsmaður tilheyrir einhverri neðantalinna starfsstétta) 
   Læ  = læknir 
   Hj  = hjúkrunarfræðingur 
   Sl  = sjúkraliði 
   Sþ  = sjúkraþjálfari 
   Ið  = iðjuþjálfi 
   Lj  = ljósmóðir 
Hver vísaði (ekki útfært) 
Tilefniskóðar 
Greiningakóðar 
Úrlausnakóðar 
Eftirlit (ekki útfært) 

Stikkorð: Samskipti, lágmarksskráning, landlæknir 
Skrá: S31\ar\ar_lagmskr_samsk.rpt  [SAGA_ID = 24] 
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Dæmi 

(eftir flutning 
 í Excel): 
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2. OPINBERAR SKÝRSLUR 
 
2.1. SAGA3.1 Sótt: [SÓTTVARNALÆKNIR] – Bólusetningar – Þekjun 
 

Heiti: SAGA3.1 Sótt:[SÓTTVARNALÆKNIR] – Bólusetningar – Þekjun 
Flokkur: Opinberar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknir og aðrir þeir sem fylgjast með bólusetningum 
Breytur: Ár valið úr lista, stofnun 
Lýsing: Talning - skipt eftir tegundum bóluefna: Skráðar bólusetningar barna sem urðu / 

verða 3 ára á völdu ári.  Skýrslan er byggð upp skv. tilmælum sóttvarnalæknis og 
skal senda til hans fyrir janúarlok yfirstandandi árs árlega.  Fyrri bólusetningar eru 
ekki taldar með. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Margslunginn listi 
Fjöldi 3 ára barna 
Fjöldi sem fengið hefur fullkomna bólusetningu 
Fjöldi sem fengið hefur ófullkomna bólusetningu 
Fjöldi sem fengið hefur enga bólusetningu 

Stikkorð: Bólusetningar, ónæmisaðgerðir, þekjun, ungbarnavernd, smábarnavernd, talningar 
Skrá: S31\bolus\bolus_thekjun.rpt  [SAGA_ID = 53] 

Dæmi: 
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2.2. SAGA3.1 Sótt: [SÓTTVARNALÆKNIR] – Skráningarskyldir sjúkdómar 
 

Heiti: SAGA3.1 Sótt:[SÓTTVARNALÆKNIR] – Skráningarskyldir sjúkdómar 
Flokkur: Opinberar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Talning - sjúkdómaskipt: Fjöldi einstaklinga sem greinst hefur með sjúkdóma sem 

tilgreindir eru í reglugerð um skýrslugerð vegna smitsjúkdóma nr. 129/1999.  
Skýrslan er tekin saman út frá greiningum á staðfestum samskiptaseðlum.  Endanleg 
skilgreining á því hvaða greiningar teljast til farsótta er í höndum sóttvarnalæknis.  

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Kóði sjúkdóms skv. ICD-10 
Heiti greiningar 
Fjöldi sjúklinga 

Stikkorð: Farsótt, sóttvarnalæknir, landlæknisembættið, talningar, skráningarskylt 
Skrá: S31\heils\farsott.rpt  [SAGA_ID = 60] 

Dæmi: 
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3. REKSTRARUPPLÝSINGAR 
 
3.1. SAGA3.1 Heimahj: Aldurs- og kynjaskipting þeirra sem fengu 

heimahjúkrun 
 

Heiti: SAGA3.1 Heimahj: Aldurs- og kynjaskipting þeirra sem fengu heimahjúkrun 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð samskipti við stofnunina með þjónustu-

flokkinn heimahjúkrun. Aldursflokkar:[<9;10-19;20-29;...;80-89;90+]. Ef blöð í 
samskiptunum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur  
Karlar 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Konur 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Talningar, heimahjúkrun, þjónustuflokkur 
Skrá: S31\hhjukrun\aldur_og_kynjaskipting.rpt  [SAGA_ID = 23] 

Dæmi: 
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3.2. SAGA3.1 Mæðravernd: Aldursskipting kvenna sem komu í mæðravernd 
 

Heiti: SAGA3.1 Mæðravernd: Aldursskipting kvenna sem komu í mæðravernd 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokkaskipt: Skráð samskipti við stofnunina með þjónustuflokkinn 

mæðravernd. Aldursflokkar: [<9;9-14;15-19;20-24;...;45-49;50+]. Ef blöð í 
samskiptunum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur  
Konur 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Talningar, mæðravernd, þjónustuflokkur 
Skrá: S31\ heils\maedra_aldursskipting.rpt  [SAGA_ID = 84] 

Dæmi: 
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3.3. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Aldursskipting þeirra sem komu í 
ungbarnavernd 

 
Heiti: SAGA3.1 Mæðravernd: Aldursskipting þeirra sem komu í ungbarnavernd 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð samskipti við stofnunina með 

þjónustuflokkinn ungbarnavernd.  Aldursflokkar: [<1;1;2;3;4;5;6+].  Ef blöð í 
samskiptunum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur  
Strákar 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Stelpur 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Talningar, ungbarnavernd, þjónustuflokkur 
Skrá: S31\heils\ungb_aldur_og_kynjaskipting.rpt  [SAGA_ID = 85] 

Dæmi: 
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3.4. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi einstaklinga sem komu á tímabilinu 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi einstaklinga sem komu á tímabilinu 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Einstaklingar bak við skráð samskipti flokkaðir eftir kyni. Ef blöð í 

samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá telst einstaklingurinn einu sinni með 
hverri deild fyrir þau samskipti. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

ATHUGIÐ: Þetta er ekki talning á samskiptum, heldur einstaklingum.  Hver 
einstaklingur er einungis talinn einu sinni (á hverri deild) þótt hann hafi komið oftar.   
Athugið einnig að heildarfjöldi getur verið lægri en samanlagður fjöldi fyrir allar deildir.  
Það útskýrist af því að hver einstaklingur er talinn einu sinni á hverri deild sem hann 
hefur komið á, en heildarfjöldi er m.v. alla stofnunina, óháð deildum.  Báðar þessar 
tölur koma fram í skýrslunni og eru útskýrðar með neðanmálsgreinum. 

Dálkar: Kyn 
Fjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Einstaklingar, sjúklingar, kyn, talning 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_kyn.rpt  [SAGA_ID = 28] 

Dæmi: 
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3.5. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta og einstaklinga sem komu á 
tímabilinu, kynjaskipt 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta og einstaklinga sem komu á tímabilinu, kynjaskipt 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir kyni og fjöldi einstaklinga bak við 

samskiptin talinn. Ef blöð í samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast 
samskiptin einu sinni með hverri deild.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

ATHUGIÐ: Hver einstaklingur er einungis talinn einu sinni (á hverri deild) þótt hann 
hafi komið oftar.  Fjöldi samskipta endurspeglar hins vegar skráð samskipti á 
deildinni.   
Athugið einnig að heildarfjöldi getur verið lægri en samanlagður fjöldi fyrir allar deildir.  
Það útskýrist af því að hver einstaklingur er talinn einu sinni á hverri deild sem hann 
hefur komið á, en heildarfjöldi er m.v. alla stofnunina, óháð deildum.  Báðar þessar 
tölur koma fram í skýrslunni og eru útskýrðar með neðanmálsgreinum.  Það sama 
gildir um samskipti. 

Dálkar: Kyn 
Fjöldi einstaklinga 
Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Einstaklingar, sjúklingar, kyn, samskipti, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_kyn_samsk.rpt  [SAGA_ID = 27] 

Dæmi: 
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3.6. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir aðkomum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir aðkomum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir aðkomu.  Ef blöð í samskiptum eru 

búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aðkoma 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, aðkoma, kyn, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_adkomum.rpt  [SAGA_ID = 29] 

Dæmi: 
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3.7. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir tegundum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir tegundum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum. 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir tegundum samskipta.  Ef blöð í 

samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Samskiptaform 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, samskiptaform, tegund samskipta, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_teg.rpt  [SAGA_ID = 30] 

Dæmi: 
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3.8. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir þjónustuflokkum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir þjónustuflokkum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir þjónustuflokkum.  Ef blöð í 

samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Þjónustuflokkur 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, þjónustuflokkar, kyn, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_thjonustufl.rpt  [SAGA_ID = 32] 

Dæmi: 
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3.9. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir deildum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir deildum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir deild úr samskiptaflokkun.  Ef blöð í 

samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með 
hverri deild.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Deild í samskiptaflokkun 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, deild, kyn, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_deildum.rpt  [SAGA_ID = 74] 

Dæmi: 
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3.10. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir fylgd 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir fylgd 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir fylgd.  Ef blöð í samskiptum eru 

búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Fylgd 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, fylgd, kyn, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_fylgd.rpt  [SAGA_ID = 75] 

Dæmi: 
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3.11. SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir staðsetningum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Fjöldi samskipta eftir staðsetningum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir aðkomu.  Ef blöð í samskiptum eru 

búin til á fleiri en einni deild þá teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Staðsetning 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, staðsetning, kyn, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_stadsetningum.rpt  [SAGA_ID = 73] 

Dæmi: 
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3.12. SAGA3.1 Samsk: Eftirlit með skráningu – deildir 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Eftirlit með skráningu – deildir 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deildir 
Lýsing: Talning - deilda- og notendaskipt: Skráð samskipti við stofnunina flokkuð eftir deildum 

fyrst og svo starfsmönnum.  Ef blöð í samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá 
teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  Að sama skapi teljast samskiptin með 
hverjum þeim starfsmanni sem skráður er fyrir þeim (ábyrgur eða sem annar 
starfsmaður). 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Flókin tafla 
Fjöldi sjúklinga sem starfsmaður sinnti 
Fjöldi samskipta sem starfsmaður kom að 
Samskiptaform* 
Þjónustuflokkur* 
Aðkoma* 
Staðsetning* 
*   sbr. lágmarksskráningu samskipta skv. landlækni 

Stikkorð: Flokkun samskipta, samskipti, eftirlit, notendur, talningar 
Skrá: S31\samskipti\samsk_eftirlit_deildir.rpt  [SAGA_ID = 25] 

Dæmi: 
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3.13. SAGA3.1 Samsk: Eftirlit með skráningu – notendur 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Eftirlit með skráningu – notendur 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, notandi 
Lýsing: Talning - notenda- og deildaskipt: Skráð samskipti við stofnun flokkuð eftir 

starfsmönnum fyrst og svo deildum. Ef blöð í samskiptum eru búin til á fleiri en einni 
deild þá teljast samskiptin einu sinni með hverri deild. Samtala er tekin saman fyrir 
starfsmann ef starfsmaður er notandi á fleiri en einni deild. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun eða deild er 
skilgreind sem og að velja notanda.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar og samskiptaskráning flokkuð eftir notendum.  Ef 
starfsmaður er notandi á fleiri en einni deild koma samskipti sem hann hefur 
komið að á hverri deild sundurliðuð.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Flókin tafla 
Fjöldi sjúklinga sem starfsmaður sinnti 
Fjöldi samskipta sem starfsmaður kom að 
Samskiptaform* 
Þjónustuflokkur* 
Aðkoma* 
Staðsetning* 
*   sbr. lágmarksskráningu samskipta skv. landlækni 

Stikkorð: Flokkun samskipta, samskipti, eftirlit, notendur, talningar 
Skrá: S31\samskipti\samsk_eftirlit_notendur.rpt  [SAGA_ID = 26] 

Dæmi: 
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3.14. SAGA3.1 Samsk: Yfirlit 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Yfirlit 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - starfsstéttaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir starfsstéttum, sundurliðuð 

eftir samskiptaformi. Ef fleiri en einn starfsmaður hefur komið að samskiptum teljast 
samskiptin einu sinni með hverjum starfsmanni.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Starfsstétt starfsmanns sem komið hefur að samskiptunum, hvort sem hann er 
ábyrgur starfsmaður eða „annar starfsmaður” 
Fjöldi sjúklinga 
Fjöldi samskipta 
Fjöldi miðað við samskiptaform 

Stikkorð: Flokkun samskipta, starfsstétt, samskiptaform, form samskipta, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ar_samsk_grunnur.rpt  [SAGA_ID = 31] 

Dæmi: 
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3.15. SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og kyni - aldursskeið 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og kyni - aldursskeið 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir aldursflokkum:  

[0-14; 15-24; 25-44; 45-64; 65-74; 75+].  
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur 
Fjöldi karla í aldursflokki 
Fjöldi kvenna í aldursflokki 
Fjöldi alls í aldursflokki 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, talningar, aldur, aldursskeið, kyn 
Skrá: S31\samskipti\ss_heild_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 33] 

Dæmi: 
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3.16. SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og kyni - 5 ára 
aldursbil 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og kyni - 5 ára aldursbil 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir aldursflokki [<1; 

1-4; 5-9; 10-14; ...; 80-84; 85+] og kyni. 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur 
Fjöldi samskipta karla 
Fjöldi samskipta kvenna 
Fjöldi samskipta alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, mánuðir, samskiptaform, talningar 
Skrá: S31\samskipti\samsk_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 34] 

Dæmi: 
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3.17. SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir mánuðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir mánuðum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - mánaðaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir mánuðum og árum ef tímabilið 

nær inn á fleiri en eitt ár.  Ef blöð í samskiptum eru búin til á fleiri en einni deild þá 
teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Tímabil (ár og mánuður) 
Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, tímabil, mánuður, mánuðir, talningar 
Skrá: S31\samskipti\ss_fjoldi_e_manudum.rpt  [SAGA_ID = 36] 

Dæmi: 
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3.18. SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og samskiptaformi 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Heildarfjöldi samskipta eftir aldri og samskiptaformi 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning – aldursflokkaskipt (5 ára aldursbil): Skráð samskipti flokkuð eftir 

aldursflokkum og samskiptaformi.  Ef blöð í samskiptum eru búin til á fleiri en einni 
deild þá teljast samskiptin einu sinni með hverri deild.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkur 
Fjöldi sjúklinga 
Fjöldi samskipta 
Fjöldi eftir samskiptaformi 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, aldur, samskiptaform, talningar 
Skrá: S31\samskipti\samsk_e_aldri_form.rpt  [SAGA_ID = 35] 

Dæmi: 
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3.19. SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir aldri og samskiptaformi – 
þjónustuflokkar 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir aldri og samskiptaformi – þjónustuflokkar 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, þjónustuflokkur, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og samskiptaformsskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir 

þjónustuflokki, sundurliðuð eftir aldursflokkum [<1; 1-4; 5-9; 10-14; ...; 80-84; 85+] og 
samskiptaformi. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
þar sem samskipti eru flokkuð eftir tegundum þjónustuflokka og sundurliðuð 
eftir deildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja ákveðinn þjónustuflokk skv. lágmarksskráningu samskipta.  
Ef ákveðinn þjónustuflokkur er valinn kemur bara sá þjónustuflokkur fram í 
skýrslunni. 

Dálkar: Aldursflokkur 
Fjöldi sjúklinga 
Fjöldi samskipta 
Fjöldi eftir samskiptaformi 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, aldur, samskiptaform, form samskipta, talningar, þjónustuflokkur, almenn 
læknishjálp, hjúkrun, mæðravernd, ungbarnavernd, heimahjúkrun, 
sykursýkismóttaka, unglingamóttaka, heilsuvernd aldraðra 

Skrá: S31\samskipti\samsk_thjonustufl_e_aldri_form.rpt  [SAGA_ID = 37] 
Dæmi: 
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3.20. SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir aldri og kyni – þjónustuflokkar 
 

Heiti: SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir aldri og kyni – þjónustuflokkar 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, þjónustuflokkur, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir þjónustuflokki, 

sundurliðuð eftir aldursflokkum [<1; 1-4; 5-9; 10-14; ...; 80-84; 85+] og kynjum. 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
þar sem samskipti eru flokkuð eftir tegundum þjónustuflokka og sundurliðuð 
eftir deildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja ákveðinn þjónustuflokk skv. lágmarksskráningu samskipta 
eða ítarlegan þjónustuflokk.  Ef ákveðinn þjónustuflokkur er valinn kemur bara 
sá þjónustuflokkur fram í skýrslunni. 

Dálkar: Aldursflokkur 
Fjöldi samskipta karla 
Fjöldi samskipta kvenna 
Fjöldi samskipta alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, aldur, mánuðir, talningar, þjónustuflokkur, almenn læknishjálp, hjúkrun, 
mæðravernd, ungbarnavernd, heimahjúkrun, sykursýkismóttaka, unglingamóttaka, 
heilsuvernd aldraðra 

Skrá: S31\samskipti\samsk_thjonustufl_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 38] 
Dæmi: 
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3.21. SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og samskiptaformi – 
þjónustuflokkar 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og samskiptaformi – þjónustuflokkar 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, þjónustuflokkur, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - starfstétta- og samskiptaformsskipt: Skráð samskipti flokkuð eftir 

þjónustuflokki, starfsstéttum og samskiptaformi. Ef fleiri en einn starfsmaður hefur 
komið að samskiptum teljast samskiptin einu sinni með hverjum starfsmanni. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
þar sem samskipti eru flokkuð eftir tegundum þjónustuflokka og sundurliðuð 
eftir deildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja ákveðinn þjónustuflokk skv. lágmarksskráningu samskipta 
eða ítarlegan þjónustuflokk.  Ef ákveðinn þjónustuflokkur er valinn kemur bara 
sá þjónustuflokkur fram í skýrslunni. 

Dálkar: Starfsstétt starfsmanns sem skráður er annaðhvort ábyrgur fyrir samskiptum eða 
sem „annar starfsmaður” 
Fjöldi sjúklinga 
Fjöldi samskipta 
Fjöldi miðað við samskiptaform 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, starfsstétt, samskiptaform, talningar, þjónustuflokkur, almenn læknishjálp, 
hjúkrun, mæðravernd, ungbarnavernd, heimahjúkrun, sykursýkismóttaka, 
unglingamóttaka, heilsuvernd aldraðra 

Skrá: S31\samskipti\samsk_thjonustufl_form.rpt  [SAGA_ID = 39] 
Dæmi: 
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3.22. SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og samskiptaformi – 
þjónustuflokkar – sundurliðun 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og samskiptaformi – þjónustuflokkar – 

sundurliðun 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, þjónustuflokkur, þjónustuflokkur – ítarlegt, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - starfstétta- og samskiptaformsskipt: Skráð samskipti flokkuð ítarl. eftir 

þjónustufl., sundurl. eftir starfsstéttum og samskiptaformi. Ef fleiri en einn starfsmaður 
hefur komið að samskiptum teljast samskiptin einu sinni með hverjum starfsmanni. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
þar sem samskipti eru flokkuð eftir tegundum þjónustuflokka og sundurliðuð 
eftir deildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja ákveðinn þjónustuflokk skv. lágmarksskráningu samskipta 
eða ítarlegan þjónustuflokk.  Ef ákveðinn þjónustuflokkur er valinn kemur bara 
sá þjónustuflokkur fram í skýrslunni.  

Dálkar: Starfsstétt starfsmanns sem skráður er annaðhvort ábyrgur fyrir samskiptum eða 
sem „annar starfsmaður” 
Fjöldi einstaklinga 
Fjöldi samskipta 
Fjöldi miðað við samskiptaform 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, starfsstétt, samskiptaform, talningar, þjónustuflokkur, almenn læknishjálp, 
hjúkrun, mæðravernd, ungbarnavernd, heimahjúkrun, sykursýkismóttaka, 
unglingamóttaka, heilsuvernd aldraðra, ítarleg sundurliðun 

Skrá: S31\samskipti\samsk_thjonustufl_form_sundurl.rpt  [SAGA_ID = 90] 
Dæmi: 
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3.23. SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og kyni – samskiptaform – 
sundurliðun 

 
Heiti: SAGA3.1 Samsk: Samskipti eftir starfsstétt og kyni – samskiptaform – sundurliðun 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, samskiptaform, samskiptaform – ítarlegt, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - starfstétta- og kynjaskipt: Skráð samskipti flokkuð ítarlega eftir 

samskiptaformum, sundurliðuð eftir starfsstéttum og kynjum. Ef fleiri en einn 
starfsmaður hefur komið að samskiptum teljast samskiptin einu sinni með hverjum 
starfsmanni. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
þar sem samskipti eru flokkuð eftir tegundum samskipta og sundurliðuð eftir 
deildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja ákveðið samskiptaform skv. lágmarksskráningu samskipta 
eða ítarlegt samskiptaform.  Ef ákveðið samskiptaform er valið kemur bara 
það samskiptaform fram í skýrslunni.  

Dálkar: Starfsstétt starfsmanns sem skráður er annaðhvort ábyrgur fyrir samskiptum eða 
sem „annar starfsmaður” 
Karlar 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Konur 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Bæði kyn alls 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Samskipti, starfsstétt, samskiptaform, talningar, viðtal, viðtöl, símtal, símtöl, vitjun, 
vitjanir, færsla án samskipta, færslur án samskipta, ítarleg sundurliðun 

Skrá: S31\samskipti\samsk_samskiptaform_sundurl.rpt  [SAGA_ID = 91] 
Dæmi: 
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3.24. SAGA3.1 Afgr: Komur – Yfirlit eftir aldri og kyni 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur – Yfirlit eftir aldri og kyni 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning, tölfræði 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir 

aldursflokkum [<1; 1-4; 5-9; 10-14; ...; 80-84; 85+], sundurgreint milli kynja.  Meðaltal 
fjölda koma einnig birt. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Aldursflokkar 
Karlar 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi einstaklinga 
- Meðaltal fjölda koma á einstakling 
Konur 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi einstaklinga 
- Meðaltal fjölda koma á einstakling 
Bæði kyn alls 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi einstaklinga 
- Meðaltal fjölda koma á einstakling 
Heildarfjöldi koma 
Heildarfjöldi einstaklinga 
Meðaltal fjölda koma á einstakling á heildina litið 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, komur, aldursflokkar, talningar, meðaltal 
Skrá: S31\afgr\komur_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 87] 

Dæmi: 
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3.25. SAGA3.1 Afgr: Komur – Einstaklingar eftir dögum 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur – Einstaklingar eftir dögum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild, sýna nafnalista 
Lýsing: Talning - kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir dögum og 

sundurgreindar eftir kynjum.  Einnig hægt að fá lista yfir það hverjir voru sem komu. 
- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 

stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að merkja við að sýna nafnalista.  Þá birtist listi innan hvers dags yfir 
þá sem komu. 

Dálkar: Dagur 
Karlar 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
Konur 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
Bæði kyn alls 
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
Heildarfjöldi koma 
Heildarfjöldi einstaklinga 
Kennitala 
Nafn 
Fjöldi koma á einstakling 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, komur, talningar, nafnalisti 
Skrá: S31\afgr\komur_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 88] 

Dæmi: 
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3.26. SAGA3.1 Afgr: Komur – Einstaklingar eftir aðföngum og dögum 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur – Einstaklingar eftir aðföngum og dögum 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, aðfang, stofnun, afgreiðsludeild, sýna nafnalista 
Lýsing: Talning - aðfanga- og kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir 

aðföngum og dögum, sundurgreindar eftir kynjum.  Einnig hægt að fá lista yfir það 
hverjir voru sem komu. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja aðfang sérstaklega til að fá einungis komur á það aðfang. 
- Hægt er að merkja við að sýna nafnalista.  Þá birtist listi innan hvers dags yfir 

þá sem komu. 
Dálkar: Dagur 

Aðfang 
Karlar – Fjöldi einstaklinga 
Karlar – Fjöldi koma 
Konur – Fjöldi einstaklinga 
Konur – Fjöldi koma 
Bæði kyn alls – Fjöldi einstaklinga 
Bæði kyn alls – Fjöldi koma 
Heildarfjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi koma 
Kennitala 
Nafn 
Fjöldi koma á einstakling 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, komur, talningar, aðfang, nafnalisti 
Skrá: S31\afgr\komur_e_aldri_kyni.rpt  [SAGA_ID = 89] 

Dæmi: 
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3.27. SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og 
dögum 

 
Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og dögum 

Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, aðfang, stofnun, afgreiðsludeild, sýna nafnalista 
Lýsing: Talning - aðfanga- og kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir 

aðföngum og dögum, sundurgreindar eftir kynjum, ásamt fjölda samskipta 
viðkomandi daga.  Einnig hægt að fá lista yfir þá sem komu. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja aðfang sérstaklega til að fá einungis komur á það aðfang. 
- Hægt er að merkja við að sýna nafnalista.  Þá birtist listi innan hvers dags yfir 

þá sem komu. 
Dálkar og 

dæmi: 
Dagur 
Aðfang 
Karlar  

- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Konur  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Bæði kyn alls  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Heildarfjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi samskipta 
Heildarfjöldi koma 
Kennitala 
Nafn 
Fjöldi samskipta á einstakling  
Fjöldi koma á einstakling 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, komur, samskipti, talningar, aðfang, nafnalisti 
Skrá: S31\afgr\komur_samsk_e_adfongum_dogum.rpt  [SAGA_ID = 99] 
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3.28. SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og 
dögum [starfsstéttir og starfsmenn] 

 
Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og dögum  

[starfsstéttir og starfsmenn] 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, aðfang, stofnun, afgreiðsludeild, sýna starfsstéttir, sýna starfsmenn, sýna 

nafnalista 
Lýsing: Talning - aðfanga- og kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir 

aðföngum og dögum, sundurgreindar eftir kynjum, ásamt fjölda samskipta 
viðkomandi daga. Einnig hægt að fá lista yfir þá sem komu, sundurliðað eftir 
starfsstéttum/-mönnum. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja aðfang sérstaklega til að fá einungis komur á það aðfang. 
- Hægt er að merkja við að sýna starfsstéttir.  Þá birtist samantekt innan hvers 

dags yfir þær starfsstéttir sem komu að samskiptum einstaklinganna þann 
daginn. 

- Hægt er að merkja við að sýna starfsmenn.  Þá birtist samantekt innan hvers 
dags yfir þá starfsmenn sem komu að samskiptum einstaklinganna þann 
daginn. 

- Hægt er að merkja við að sýna nafnalista.  Þá birtist listi innan hvers dags yfir 
þá sem komu. 

Dálkar og 
dæmi: 

Dagur 
Aðfang 
Karlar  

- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Konur  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Bæði kyn alls  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Heildarfjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi samskipta 
Heildarfjöldi koma 
Kennitala 
Nafn 
Fjöldi samskipta á einstakling  
Fjöldi koma á einstakling 
Starfsmaður 
Fjöldi samskipta á starfsmann 
Starfsstétt 
Fjöldi samskipta á starfsstétt 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, samskipti, starfsstétt, starfsmenn, talningar, aðfang, nafnalisti 
Skrá: S31\afgr\komur_samsk_e_adfongum_dogum_starfsstett.rpt  [SAGA_ID = 100] 
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3.29. SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og 
dögum [þjónustuflokkar] 

 
Heiti: SAGA3.1 Afgr: Komur og samskipti – Einstaklingar eftir aðföngum og dögum  

[þjónustuflokkar] 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, aðfang, stofnun, afgreiðsludeild, sýna þjónustuflokka, sýna nafnalista 
Lýsing: Talning - aðfanga- og kynjaskipt: Skráðar komur í afgreiðslukerfi flokkaðar eftir 

aðföngum og dögum, sundurgreindar eftir kynjum, ásamt fjölda samskipta 
viðkomandi daga. Einnig hægt að fá lista yfir þá sem komu, sundurliðað eftir 
starfsstéttum/-mönnum. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar þar sem samskipti eru sundurliðuð eftir 
afgreiðsludeildum.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja aðfang sérstaklega til að fá einungis komur á það aðfang. 
- Hægt er að merkja við að sýna þjónustuflokka.  Þá birtist samantekt eftir 

þjónustuflokkum innan hvers dags fyrir þau samskipti sem gerð voru fyrir 
einstaklingana þann daginn. 

- Hægt er að merkja við að sýna nafnalista.  Þá birtist listi innan hvers dags yfir 
þá sem komu. 

Dálkar og 
dæmi: 

Dagur 
Aðfang 
Karlar  

- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Konur  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Bæði kyn alls  
- Fjöldi einstaklinga 
- Fjöldi koma 
- Fjöldi samskipta 

Heildarfjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi samskipta 
Heildarfjöldi koma 
Kennitala 
Nafn 
Fjöldi samskipta á einstakling  
Fjöldi koma á einstakling 
Þjónustuflokkur 
Fjöldi samskipta á þjónustu-
flokk 

Stikkorð: Afgreiðsla, koma, samskipti, þjónustuflokkar, talningar, aðfang, nafnalisti 
Skrá: S31\afgr\komur_samsk_e_adfongum_dogum_thjonfl.rpt  [SAGA_ID = 101] 
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3.30. SAGA3.1 Staðtölur: Skráð samlag sjúklinga 
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Skráð samlag sjúklinga 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum. 
Breytur: Engar 
Lýsing: Talning - skipt skv. skráningu einstaklinga í samlag 
Dálkar: Staða einstaklings í heilbrigðiskerfinu 

Fjöldi einstaklinga 
Stikkorð: Samlag, sjúklingar, einstaklingar, talningar, staðtölur 

Skrá: S31\stadtolur\afgr_samlag.rpt  [SAGA_ID = 15] 
Dæmi: 
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3.31. SAGA3.1 Staðtölur: Skráðir heimilislæknar sjúklinga 
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Skráðir heimilislæknar sjúklinga 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Dagsetning 
Lýsing: Talning - læknaskipt: Fjöldi einstaklinga með heimilislækni skráðan á völdum degi.  

Látnir einstaklingar teljast ekki með nema ef þeir létust eftir valda dagsetningu og 
tilheyrðu því lækninum á völdum degi.   
 
Læknar eru flokkaðir eftir stofnununum sem þeir eru starfsmenn á, eða flokkaðir utan 
stöðvar ef þeir eru ekki skráðir starfsmenn.  Á þeim stöðum þar sem fleiri en ein 
stofnun er skilgreind þá verður þessi skipting augljósari.   
Ekki þykir ástæða til að leyfa að velja stofnun sérstaklega því þá væri hver 
heimilislæknir talinn einu sinni með sinni eigin starfsstöð og einu sinni utan stöðvar 
hjá sérhverri hinna stofnunanna.  Beinast liggur við að flokka heimilislækna eftir 
starfsstöðvum og taka svo saman alla hina í flokk þeirra sem starfa utan starfssvæðis 
þeirra stofnana sem gagnagrunnurinn nær til. 

Dálkar: Starfsstöð heimilislæknis 
Nafn og læknanúmer heimilislæknis 
Fjöldi skráðra sjúklinga 

Stikkorð: Heimilislæknir, talningar, einstaklingar, sjúklingar, staðtölur 
Skrá: S31\stadtolur\afgr_heimilisl.rpt  [SAGA_ID = 11] 

Dæmi: 
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3.32. SAGA3.1 Staðtölur: Skráðir heimilislæknar sjúklinga - Listi 
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Skráðir heimilislæknar sjúklinga - Listi 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Listi, talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Dagsetning 

Raða eftir  [Nafni (sjálfgefið); Kennitölu; Póstnúmeri] 
Lýsing: Listi - læknaskiptur: Einstaklingar með skráðan heimilislækni á völdum degi.  Látnir 

einstaklingar teljast ekki með nema ef þeir létust eftir valda dagsetningu og tilheyrðu 
því lækninum á völdum degi. 

- Hægt er að raða eftir nafni, kennitölu eða póstnúmeri.  Ef ekkert er valið 
raðast eftir nafni. 

 
Læknar eru flokkaðir eftir stofnununum sem þeir eru starfsmenn á, eða flokkaðir utan 
stöðvar ef þeir eru ekki skráðir starfsmenn.  Á þeim stöðum þar sem fleiri en ein 
stofnun er skilgreind þá verður þessi skipting augljósari.   
Ekki þykir ástæða til að leyfa að velja stofnun sérstaklega því þá væri hver 
heimilislæknir talinn einu sinni með sinni eigin starfsstöð og einu sinni utan stöðvar 
hjá sérhverri hinna stofnunanna.  Beinast liggur við að flokka heimilislækna eftir 
starfsstöðvum og taka svo saman alla hina í flokk þeirra sem starfa utan starfssvæðis 
þeirra stofnana sem gagnagrunnurinn nær til. 

Dálkar: Starfsstöð heimilislæknis 
Nafn og læknanúmer heimilislæknis 
Fjöldi skráðra sjúklinga 
Upplýsingar um sjúklinga: 
Kennitala 
Nafn 
Heimilisfang 
Símar, aðskildir með kommu 
Aðsetur (ef skráð) – birtist í sérlínu 

Stikkorð: Heimilislæknir, talningar, einstaklingar, sjúklingar, staðtölur 
Skrá: S31\stadtolur\afgr_heimilisl.rpt  [SAGA_ID = 12] 

Dæmi: 
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3.33. SAGA3.1 Staðtölur: Hópar 
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Hópar 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum. 
Breytur: Dagsetning 

Hópur 
Fæðingartímabil 

Lýsing: Talning – hópa- og kynjaskipt: Fjöldi einstaklinga í hóp á völdum degi. 
- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að einstaklingar séu fæddir á.  

Hægt er að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef 
einungis upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða 
einstaklinga sem eru fæddir eftir eða á þeim degi, en ef einungis 
endadagsetning er valin þá birtast skráningar fyrir einstaklinga sem eru fæddir 
fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá eru allar skráningar teknar með 
sama hvenær einstaklingarnir eru fæddir. 

 
Ekki er hægt að skipta einstaklingum upp í stofnanir eða deildir þar sem þeir eru ekki 
eyrnamerktir stofnunum eða deildum sérstaklega. 

Dálkar: Hópur 
- Fjöldi karla 
- Fjöldi kvenna 
- Fjöldi alls 

Stikkorð: Hópar, talningar, listi, staðtölur, einstaklingar, sjúklingar 
Skrá: S31\stadtolur\afgr_hopar.rpt  [SAGA_ID = 13] 

Dæmi: 
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3.34. SAGA3.1 Staðtölur: Hópar – Listi 
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Hópar - Listi 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Listi, talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum. 
Breytur: Dagsetning 

Hópur 
Fæðingartímabil 
Raða eftir  [Nafni (sjálfgefið); Kennitölu; Póstnúmeri] 

Lýsing: Listi – hópaskiptur: Einstaklingar í hópum á völdum degi. 
- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að einstaklingar séu fæddir á.  

Hægt er að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef 
einungis upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða 
einstaklinga sem eru fæddir eftir eða á þeim degi, en ef einungis 
endadagsetning er valin þá birtast skráningar fyrir einstaklinga sem eru fæddir 
fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá eru allar skráningar teknar með 
sama hvenær einstaklingarnir eru fæddir. 

- Hægt er að raða eftir nafni, kennitölu eða póstnúmeri.  Ef ekkert er valið 
raðast eftir nafni. 

 
Ekki er hægt að skipta einstaklingum upp í stofnanir eða deildir þar sem þeir eru ekki 
eyrnamerktir stofnunum eða deildum sérstaklega. 

Dálkar: Hópur 
- Fjöldi alls í hóp 
- Kennitala einstaklings 
- Nafn einstaklings 
- Heimili einstaklings 
- Símar einstaklings 
- Aðsetur (ef skráð) – birtist í sérlínu 

Stikkorð: Hópar, talningar, listi, staðtölur, einstaklingar, sjúklingar 
Skrá: S31\stadtolur\afgr_hopar_listi.rpt  [SAGA_ID = 14] 

Dæmi: 
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3.35. SAGA3.1 Staðtölur: Látnir einstaklingar  
 

Heiti: SAGA3.1 Staðtölur: Látnir einstaklingar 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Listi, talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum. 
Breytur: Tímabil sem sjúklingar létust á 

Raða í kennitöluröð 
Lýsing: Listi: Einstaklingar sem létust á tímabilinu og voru á skrá hjá stofnuninni. 

- Hægt er að velja að listinn raðist eftir kennitölum.  Sjálfgefið er að hann raðist 
í stafrófsröð. 

 
Ekki er hægt að skipta einstaklingum upp í stofnanir eða deildir þar sem þeir eru ekki 
eyrnamerktir stofnunum eða deildum sérstaklega. 

Dálkar: Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 
Dánardagur 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Látnir, dánir, létust, dóu, listi, staðtölur, einstaklingar, sjúklingar 
Skrá: S31\stadtolur\afgr_latnir.rpt  [SAGA_ID = 76] 

Dæmi: 
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3.36. SAGA3.1 Vottorð: Fjöldi vottorða eftir starfsmönnum - útgefin 
 

Heiti: SAGA3.1 Vottorð: Fjöldi vottorða eftir starfsmönnum – útgefin 
Flokkur: Rekstrarupplýsingar 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, deildarforstjórar eða þeir sem fylgjast með útgefnum vottorðum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild, starfsmaður, vottorð 
Lýsing: Talning - starfsmannaskipt: Útgefin vottorð flokkuð eftir undirrituðum starfsmönnum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal.  

- Hægt er að velja ákveðinn starfsmann og/eða ákveðin vottorð (sbr. val í 
kóðaleit).  Ef ákveðinn starfsmaður og/eða ákveðin vottorð eru valin kemur 
bara valinn starfsmaður og/eða þau vottorð fram í skýrslunni, svo framarlega 
sem starfsmaðurinn hafi skráð þau sem úrlausn. 

Dálkar: Undirritaður starfsmaður 
Tegund vottorðs (staðfest eyðublað) 
Fjöldi vottorða 

Stikkorð: Vottorð, útgefin, eyðublöð 
Skrá: S31\vottord\vottord_utgefin.rpt  [SAGA_ID = 92] 

Útfærsla: Skýrslan telur þau eyðublöð sem hver starfsmaður hefur búið til og staðfest.  Þessa 
skýrslu má nota til að bera saman hversu mörg vottorð starfsmaður hefur búið til af 
hvaða tegund og hversu mörg hann hefur skráð sem úrlausn og fær þar með borgað 
fyrir (skýrslan „SAGA3.1 Vottorð: Fjöldi vottorða eftir starfsmönnum – úrlausnir"). 

Dæmi: 
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4. PENINGALEGAR SKÝRSLUR 
 
4.1. S3.1 Afgr: Kassauppgjör* 
 

Heiti: S3.1 Afgr: Kassauppgjör 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, gjaldkerar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri 
Breytur: Uppgjörsnúmer lesið úr kerfinu. 
Lýsing: Yfirlit - kassauppgjör.  Uppgjörsnúmer lesið frá kerfinu þegar uppgjör er gert eða 

þegar ákveðið uppgjör er endurprentað, ekki hægt að prenta öðruvísi en úr 
afgreiðslukerfi SÖGU. 

Dálkar: Margar undirskýrslur 
Prentaðar kvittanir / Prentaðir afgreiðsluseðlar 
Komunúmer 
Númer kvittunar / afgreiðsluseðils 
Greiðsluform 
Upphæð 
Útgefið af 
Ógilduð / Ógilduð af / Ógild upphæð 
Sundurliðaðar kvittanir / afgreiðsluseðlar 
Gjaldflokkar einstaklinga sem nutu þjónustu 
Gjaldaliðir 
Fjöldi með / án afsláttarkorts 
Heildarfjöldi 
Hlutur TR   
Hlutur sjúklings 

 
Talning 
Greiðsluform 
Fjöldi 
Upphæð 
 

Stikkorð: Uppgjör, greiðslur, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\kassauppgjor.rpt  [SAGA_ID = 1] 

Dæmi: 
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4.2. SAGA3.1 Afgr: Uppgjör - Tímabil 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Uppgjör - Tímabil 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, gjaldkerar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri. 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Yfirlit - afgreiðsludeildaskipt: Ýtarleg sundurliðun á kvittunum og afgreiðsluseðlum. 

Flokkað eftir afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns sem skráði komuna.  Að 
grunninum til eins og 4.1 að því undanskildu að í þessari skýrslu eru listaðar og 
sundurliðaðar allar kvittanir og afgreiðsluseðlar sem voru prentaðir á tímabilinu sama 
hvort þeir hafi verið gerðir upp eða ekki (þ.e. eru komnir í kassauppgjör). 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Margar undirskýrslur 
Afgreiðsludeild 
Prentaðar kvittanir / Prentaðir afgreiðsluseðlar 
Dags. / tími kvittunar 
Komunúmer 
Númer kvittunar / afgreiðsluseðils 
Greiðsluform 
Upphæð 
Útgefið af 
Ógilduð / Ógilduð af / Ógild upphæð 
Uppgjörsnúmer 
Sundurliðaðar kvittanir / afgreiðsluseðlar 
Gjaldflokkar einstaklinga sem nutu þjónustu 

 
Gjaldaliðir  
Fjöldi með / án afsláttarkorts 
Heildarfjöldi  
Hlutur TR   
Hlutur sjúklings 
Talning 
Greiðsluform 
Fjöldi 
Upphæð 
Gjaldfrjálsar komur 
Gjaldfrjálst vegna 
Fjöldi 

Stikkorð: Uppgjör, greiðslur, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\uppgjor.rpt  [SAGA_ID = 3] 

Dæmi: 
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4.3. SAGA3.1 Afgr: Gjaldfrjálsar komur 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Gjaldfrjálsar komur 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Móttökuritarar, gjaldkerar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Talning - afgreiðsludeildaskipt: Allar komur á ákveðnu tímabili sem merktar eru 

gjaldfrjálsar flokkaðar eftir ástæðu, afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns sem 
skráði komuna. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Afgreiðsludeild 
Gjaldfrjálst vegna 
Fjöldi koma 

Stikkorð: Komur, gjaldfrjálsar, gjaldfrjálst, talningar, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\uppgj_gjaldfrjalsir.rpt  [SAGA_ID = 5] 

Dæmi: 
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4.4. SAGA3.1 Afgr: Greiðsluform kvittana 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Greiðsluform kvittana 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Talning, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, gjaldkerar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Talning - afgreiðsludeildaskipt: Allar greiddar kvittanir fyrir komur á ákveðnu tímabili 

flokkaðar eftir greiðsluformi, afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns sem skráði 
komuna.  Ógildar kvittanir ekki taldar með. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Afgreiðsludeild 
Greiðsluform 
Fjöldi kvittana 
Upphæð 

Stikkorð: Komur, greiðsluform, kvittanir, talningar, greiðslur, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\uppgj_greidsluf.rpt  [SAGA_ID = 2] 

Dæmi: 
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4.5. SAGA3.1 Afgr: Prentaðar kvittanir og afgreiðsluseðlar 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Prentaðar kvittanir og afgreiðsluseðlar 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, gjaldkerar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Yfirlit - afgreiðsludeildaskipt: Yfirlit yfir prentaðar kvittanir og afgreiðsluseðla fyrir 

komur á völdu tímabili.  Flokkað eftir afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns 
sem skráði komuna og því hvort greitt var (kvittanir) eða skuldfært (afgreiðsluseðlar). 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar með 
aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Afgreiðsludeild 
Komutími 
Komunúmer 
Dags. / tími kvittunar 
Númer kvittunar 
Greiðsluform 
Upphæð 
Kvittun útgefin af 
Ógilduð 
Ógilduð af 
Ógild upphæð 
Uppgjörsnúmer 

Stikkorð: Kvittanir, afgreiðsluseðlar, greiðslur, listi, upphæð, yfirlit, ógild, ógildar, ógildir, 
uppgjör 

Skrá: S31\afgr\uppgj_kvittanir.rpt  [SAGA_ID = 6] 
Dæmi: 
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4.6. SAGA3.1 Afgr: Yfirlit yfir greiðslur á kvittunum og afgreiðsluseðlum 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Yfirlit yfir greiðslur á kvittunum og afgreiðsluseðlum 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, talning, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri. 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Yfirlit - afgreiðsludeildaskipt: Ýtarleg sundurliðun á gjaldaliðum á frágengnum 

kvittunum og afgreiðsluseðlum fyrir komur á völdu tímabili. Flokkað eftir 
afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns sem skráði komuna sem og gjaldflokki 
einstaklingsins sem naut þjónustunnar.  Ógildar kvittanir ekki taldar með. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Afgreiðsludeild 
Gjaldflokkar einstaklinga sem nutu þjónustu 
Gjaldaliðir 
Fjöldi með / án afsláttarkorts 
Heildarfjöldi 
Hlutur TR   
Hlutur sjúklings 

Stikkorð: Gjaldaliðir, gjaldflokkar, kvittanir, afgreiðsluseðlar, talningar, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\uppgjor_gjaldalidir.rpt  [SAGA_ID = 7] 

Dæmi: 
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4.7. SAGA3.1 Afgr: Sérfræðieiningar eftir læknum 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Sérfræðieiningar eftir læknum 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, talning, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri. 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Yfirlit - læknaskipt: Sundurliðun sérfræðieininga eftir læknum á frágengnum 

kvittunum og afgreiðsluseðlum (sem búið er að gera upp), m.v. dagsetningu komu. 
- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 

skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast allar stofnanirnar en þó aðskildar.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Læknir 
Læknanúmer 
Fjöldi sérfræðieininga 
Heildarfjöldi eininga 

Stikkorð: Gjaldaliðir, gjaldflokkar, kvittanir, afgreiðsluseðlar, talningar, sundurliðun 
Skrá: S31\afgr\serfr_ein_pr_laekni.rpt  [SAGA_ID = 72] 

Dæmi: 
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4.8. SAGA3.1 Afgr: Ógreiddir reikningar 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Ógreiddir reikningar 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Listi, yfirlit, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar, fjármálastjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með rekstri. 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild, skuldfærslufyrirtæki, skuldfært á okkur 
Lýsing: Listi - afgreiðsludeildaskiptur: Einstaklingar sem komu á ákveðnu tímabili og eru í 

skuld við stofnunina, þ.e. til er ógreiddur afgreiðsluseðill á viðkomandi. 
- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 

stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja fyrirtæki / stofnun sem skuldfært hefur verið á ef óskað er 
eftir að sjá einungis útistandandi skuldir við það fyrirtæki / stofnun.  

- Hægt er að merkja við að fá einungis skuldir sem stofnunin sjálf er skráð fyrir. 
Dálkar: Afgreiðsludeild 

Komudagur 
Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 
Heimili einstaklings 
Skuld 
Afgreiðsluseðill númer 
Uppgjör númer 
Skuldfærsluaðili / skuldfært vegna 

Stikkorð: Skuldir, skuldfærsla, skuldfærslufyrirtæki 
Skrá: S31\afgr\skuldaralisti.rpt  [SAGA_ID = 86] 

Dæmi: 
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4.9. SAGA3.1 Ranns: Pantaðar rannsóknir - Hópar rannsókna 
 

Heiti: SAGA3.1 Ranns: Pantaðar rannsóknir - Hópar rannsókna 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, rannsóknir 

Notendahópur: Yfirlæknar, deildarforstjórar eða þeir sem fylgjast með kostnaði við pantaðar 
rannsóknir 

Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Yfirlit - starfsmanna- og tegundaskipt: Umbeðnar rannsóknir á staðfestum 

rannsóknarbeiðnum sem sendar hafa verið frá stofnuninni skipt eftir tegundum 
rannsókna.  Heildarfjöldi eininga í hverjum flokki tekinn saman sem og heildarfjöldi 
fyrir starfsmanninn.  

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Nafn starfsmanns 
Starfsheiti starfsmanns 
Flokkur rannsókna 
Fjöldi eininga fyrir hvern flokk 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Rannsókn, kostnaður, flokkar rannsókna, einingar, einingafjöldi, starfsmaður 
Skrá: S31\ranns\afgr_ranns_flokkar.rpt  [SAGA_ID = 8] 

Útfærsla: Þessi skýrsla tekur öll blöð í kafla 6 nema niðurstöðublöð (blöð 66, 222, 361, 382)  
og sérstök þartilgerð blöð fyrir utanaðkomandi rannsóknabeiðnir sem berast á 
stofnunina (blað 381) 

Dæmi: 
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4.10. SAGA3.1 Ranns: Pantaðar rannsóknir - Listi 
 

Heiti: SAGA3.1 Ranns: Pantaðar rannsóknir - Listi 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, rannsóknir 

Notendahópur: Yfirlæknar, deildarforstjórar eða þeir sem fylgjast með kostnaði við pantaðar 
rannsóknir 

Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Yfirlit - starfsmanna- og rannsóknarstofuskipt: Staðfestar rannsóknarbeiðnir sem 

sendar hafa verið frá stofnuninni ásamt einingafjölda, flokkaðar eftir því á hvaða 
rannsóknarstofu hver beiðni var send og því hver sendi beiðnina. 
Þessi skýrsla er hugsuð til að nota þegar reikningar berast heilsugæslustöðvum frá 
rannsóknarstofum til að bera saman við það sem rannsóknastofan rukkar fyrir 
rannsóknirnar. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Nafn rannsóknarstofu 
Nafn starfsmanns 
Starfsheiti starfsmanns 
Dagsetning beiðni 
Raðnúmer beiðni 
Tegund beiðni 
Fjöldi eininga á beiðni 
Heildarfjöldi eininga – starfsmaður 
Heildarfjöldi eininga – rannsóknarstofa 

Stikkorð: Rannsókn, kostnaður, flokkar rannsókna, einingar, einingafjöldi, starfsmaður 
Skrá: S31\ranns\afgr_ranns_pant.rpt  [SAGA_ID = 9] 

Útfærsla: Þessi skýrsla tekur öll blöð í kafla 6 nema niðurstöðublöð (blöð 66, 222, 361, 382)  
og sérstök þartilgerð blöð fyrir utanaðkomandi rannsóknabeiðnir sem berast á 
stofnunina (blað 381) 

Dæmi: 
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4.11. SAGA3.1 Ranns: Rannsóknagjöld - Sjúklingalisti 
 

Heiti: SAGA3.1 Ranns: Rannsóknagjöld - Sjúklingalisti 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, rannsóknir, fjármál 

Notendahópur: Yfirlæknar, deildarforstjórar eða þeir sem fylgjast með kostnaði við pantaðar 
rannsóknir 

Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 
Lýsing: Yfirlit - daga- og afgreiðsludeildaskipt: Greidd rannsóknagjöld summeruð upp eftir 

afgreiðsludeild og stofnun þess starfsmanns sem skráði komuna.  Ógildar kvittanir 
ekki taldar með. 

- Hægt er að velja stofnun og afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
stofnun eða afgreiðsludeild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast 
stofnanirnar aðskildar með aðskildum afgreiðsludeildum hver á eftir annarri.  
Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

Dálkar: Afgreiðsludeild 
Komudagur 
Komudagur og tími 
Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 
Gjaldflokkur einstaklings þegar greitt var 
Verð sem einstaklingur greiddi 

Stikkorð: Rannsókn, rannsóknagjald, gjaldaliður, gjaldaliðir, kostnaður, greiðslur 
Skrá: S31\ranns\afgr_ranns_listi.rpt  [SAGA_ID = 10] 

Útfærsla: Skýrslan notar stilligildið 2034 sem segir til um númer hvað gjaldaliðurinn fyrir 
rannsóknagjald er. 

Dæmi: 
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4.12. SAGA3.1 Vottorð: Fjöldi vottorða eftir starfsmönnum - úrlausnir 
 

Heiti: SAGA3.1 Vottorð: Fjöldi vottorða eftir starfsmönnum – úrlausnir 
Flokkur: Peningalegar skýrslur 
Tegund: Talning, vottorð, fjármál 

Notendahópur: Yfirlæknar, deildarforstjórar eða þeir sem fylgjast með útgefnum vottorðum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild, starfsmaður, vottorð 
Lýsing: Talning - starfsmannaskipt: Skráð vottorð flokkuð eftir undirrituðum starfsmönnum 

ásamt útreikningum á greiðslum séu vottorðin greiðslubær. 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal.  

- Hægt er að velja ákveðinn starfsmann og/eða ákveðin vottorð (sbr. val í 
kóðaleit).  Ef ákveðinn starfsmaður og/eða ákveðin vottorð eru valin kemur 
bara valinn starfsmaður og/eða þau vottorð fram í skýrslunni, svo framarlega 
sem starfsmaðurinn hafi skráð þau sem úrlausn. 

Dálkar: Undirritaður starfsmaður 
Tegund vottorðs 
Fjöldi vottorða 
Upphæð (sé vottorðið greiðslubært) 

Stikkorð: Vottorð, úrlausn, kostnaður, greiðslur til lækna 
Skrá: S31\vottord\vottord_urlausnir.rpt  (SAGA_ID = 71) 

Útfærsla: Skýrslan gengur út frá því að einungis eitt vottorð af hverju tagi sé gefið út í hverjum 
samskiptum þó e.t.v. vilji svo til að það sé vandaliðað með fleiri en einni greiningu.  
Það er þá bara talið einu sinni. 

Dæmi: 
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5. FAGLEGAR SKÝRSLUR 
 
5.1. SAGA3.1 Skráning: Greiningar eftir aldri og kyni 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Greiningar eftir aldri og kyni – episóður 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kóði greiningar eða upphaf kóða 
Kóðunarkerfi 

Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráðar greiningar á staðfestum 
samskiptaseðlum eftir aldursflokkum [<1; 1-4; 5-14; 15-24; 25-34; ...; 75-84; 85+] og 
kyni í algengisröð.  Samskiptaseðlar teljast þau eyðublöð sem sjást í 
samskiptaseðlakaflanum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram. 

Dálkar: Kóði greiningar 
Heiti greiningar 
Aldursflokkur 
Episóður 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 

Stikkorð: Sjúkdómsgreining, greining, episóður, aldursflokkur, talningar, kynjaskipt 
Skrá: S31\skraning\ss_greiningar.rpt  [SAGA_ID = 40] 

Útfærsla og 
dæmi: 

Heiti greiningar sem 
birt er með sérhverjum 
kóða í þessari skýrslu 
þarf ekki að 
endurspegla það heiti 
sem oftast hefur verið 
valið, heldur er það hið 
fyrsta sem upp kemur 
þegar gögnin eru tekin 
saman.  Mikilvægt er 
því að horfa á kóðann 
sjálfan þar sem 
skýrslan vinnur út frá 
honum en ekki einblína 
um of á heiti 
greiningarinnar.  
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5.2. SAGA3.1 Skráning: Greiningar eftir aldri og kyni – episóður – aðkomur – 
sundurliðun 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Greiningar eftir aldri og kyni – episóður – aðkomur – sundurliðun 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kóði greiningar eða upphaf kóða 
Kóðunarkerfi 
Aðkoma – yfirflokkur 
Aðkoma 

Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráðar greiningar á staðfestum 
samskiptaseðlum eftir aðkomum, aldursflokkum [<1; 1-4; 5-14; 15-24; 25-34; ...; 75-
84; 85+] og kyni í algengisröð.  Samskiptaseðlar eru þau eyðublöð sem sjást í 
samskiptaseðlakaflanum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram.  

- Hægt er að velja ákveðna aðkomu skv. lágmarksskráningu samskipta eða 
ítarlega aðkomu.  Ef ákveðin aðkoma er valin kemur bara sú aðkoma fram í 
skýrslunni. 

Dálkar: Kóði greiningar  
Heiti greiningar 
Aðkoma – yfirflokkur 
Aðkoma 
Aldursflokkur 
Episóður 
Fjöldi karla 
Fjöldi kvenna 
Fjöldi alls 

Stikkorð: Sjúkdómsgreining, greining, aðkoma, episóður, aldursflokkur, talningar, kynjaskipt 
Skrá: S31\skraning\ss_greiningar_e_adkomum.rpt  [SAGA_ID = 97] 

Útfærsla og 
dæmi: 

Heiti greiningar sem birt er 
með sérhverjum kóða í þessari 
skýrslu þarf ekki að 
endurspegla það heiti sem 
oftast hefur verið valið, heldur 
er það hið fyrsta sem upp 
kemur þegar gögnin eru tekin 
saman.  Mikilvægt er því að 
horfa á kóðann sjálfan þar sem 
skýrslan vinnur út frá honum 
en ekki einblína um of á heiti 
greiningarinnar. 
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5.3. SAGA3.1 Skráning: Tilefni samskipta 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Tilefni samskipta 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Skráð tilefni á staðfestum eyðublöðum talin upp í algengisröð. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Kóðunarkerfi 
Kóði tilefnis 
Heiti tilefnis 
Fjöldi einstaklinga 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Tilefni, kóðunarkerfi, talning 
Skrá: S31\skraning\ss_tilefni.rpt  [SAGA_ID = 44] 

Dæmi: 
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5.4. SAGA3.1 Skráning: Úrlausnir 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Úrlausnir 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Skráðar úrlausnir á staðfestum eyðublöðum taldar upp í algengisröð. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Kóðunarkerfi 
Kóði úrlausnar 
Heiti úrlausnar 
Fjöldi samskipta 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Úrlausnir, kóðunarkerfi, talningar 
Skrá: S31\skraning\ss_urlausnir.rpt  [SAGA_ID = 46] 

Dæmi: 
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5.5. SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar - Fjöldi eftir aldri 
  

Heiti: a)  SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar - Fjöldi eftir aldri [Stofnun] 
b)  SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar - Fjöldi eftir aldri [Deild] 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun(, deild) 
Lýsing: Talning - aldursflokkaskipt: Skráðar bólusetningar á staðfestum blöðum flokkaðar í 

ákveðna yfirflokka og eftir aldursflokkum [<1; 1-3; 4-6; 7-14; 15-64; 65+].  Fyrri 
bólusetningar eru ekki taldar með. 

a) Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

b) Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Heiti flokks ónæmisaðgerða 
Fjöldi eftir aldursflokki 
Fjöldi alls 
Heildarfjöldi 

Stikkorð: Bólusetningar, ónæmisaðgerðir, sóttvarnir, talningar 
Skrá: a)  S31\bolus\bolus_fj_e_aldri.rpt  [SAGA_ID = 67] 

b)  S31\bolus\bolus_fj_e_aldri_dep.rpt  [SAGA_ID = 68] 
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Dæmi: a)  

 
 
b) 
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5.6. SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar einstaklinga 
 

Heiti: SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar einstaklinga 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Listi / Yfirlit 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kenntitala einstaklings 
ATC-kóði bóluefnis eða hluti kóða 

Lýsing: Listi - einstaklingsskiptur: Skráðar bólusetningar á staðfestum blöðum (gildir líka um 
það sem skráð var í Ónæmisaðgerðum). Fyrri bólusetningar eru ekki taldar með.  
Hægt að keyra fyrir einn einstakling ef óskað sérstaklega. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

- Hægt er að slá inn ATC-kóða bóluefnis eða hluta af kóða til að þrengja 
skilyrði skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

Dálkar: Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 
Dagsetning bólusetningar 
ATC-kóði og heiti bóluefnis 
Ábyrgur meðferðaraðili samskipta 
Læknanúmer ábyrgs meðferðaraðila 

Stikkorð: Einstaklingar, bólusetningar, ónæmisaðgerðir, sóttvarnir, listi, yfirlit 
Skrá: S31\bolus\bolus_pr_sjukl.rpt  [SAGA_ID = 54] 

Dæmi: 
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5.7. SAGA3.1 Skráning: Bólusetningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Bólusetningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráðar bólusetningar á staðfestum 

eyðublöðum eftir aldursflokkum [<1; 1-14; 15-44; 45-64; 65+] og kyni.   
Bólusetningar eru lyfjaúrlausnir með ATC kóða sem byrja á "J07" eða "XXX" 
(hafnaðar bólusetningar). 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Bólusetningar 
Fjöldi alls 
Fjöldi af hvoru kyni 
Fjöldi í hverjum aldursflokki, einn dálkur fyrir hvern aldursflokk 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Bólusetningar, ónæmisaðgerðir, úrlausnir, aldur, kyn, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_bolus_e_aldri_og_kyni.rpt  [SAGA_ID = 51] 

Dæmi: 
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5.8. SAGA3.1 Skráning: Bólusetningar - Yfirlit eftir mánuðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Bólusetningar - Yfirlit eftir mánuðum 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - mánaðaskipt: Skráðar bólusetningar á staðfestum eyðublöðum.  

Bólusetningar eru lyfjaúrlausnir með ATC kóða sem byrja á "J07" eða "XXXJ07" 
(hafnaðar bólusetningar). 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Bólusetningar 
Fjöldi alls 
Fjöldi í hverjum mánuði, einn dálkur fyrir hvern mánuð 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Bólusetningar, ónæmisaðgerðir, úrlausnir, mánuðir, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_bolus_e_manudum.rpt  [SAGA_ID = 52] 

Dæmi: 
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5.9. SAGA3.1 Skráning: Skráningarskyldir sjúkdómar - Yfirlit eftir aldri og 
kyni 

 
Heiti: SAGA3.1 Skráning: Skráningarskyldir sjúkdómar - Yfirlit eftir aldri og kyni 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráningar á staðfestum samskiptaseðlum eftir 

aldursflokkum [<1;1-14;15-44;45-64;65+] og kyni. Skráningarskyldir sjúkdómar eru 
skilgreindir af sóttvarnalækni í samræmi við reglugerð um skýrslugerð vegna 
smitsjúkdóma. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

 
ATH.  Þetta er ekki skýrslan sem senda skal sóttvarnalækni.  Það er skýrsla 2.2. 

Dálkar: Sjúkdómsgreining 
Fjöldi alls 
Fjöldi af hvoru kyni 
Fjöldi í hverjum aldursflokki, einn dálkur fyrir hvern aldursflokk 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Farsóttir, skráningarskylt, greiningar, aldur, kyn, talningar, sóttvarnalæknir 
Skrá: S31\skraning\samsk_farsott_e_aldri_og_kyni.rpt  [SAGA_ID = 47] 

Dæmi: 
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5.10. SAGA3.1 Skráning: Skráningarskyldir sjúkdómar - Yfirlit eftir mánuðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Skráningarskyldir sjúkdómar - Yfirlit eftir mánuðum 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - mánaðaskipt: Skráningar á staðfestum samskiptaseðlum flokkaðar eftir 

mánuðum.  Skráningarskyldir sjúkdómar eru skilgreindir af sóttvarnalækni í samræmi 
við reglugerð um skýrslugerð vegna smitsjúkdóma. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

 
ATH.  Þetta er ekki skýrslan sem senda skal sóttvarnalækni.  Það er skýrsla 2.2. 

Dálkar: Sjúkdómsgreining 
Fjöldi alls 
Fjöldi í hverjum mánuði, einn dálkur fyrir hvern mánuð 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Farsóttir, skráningarskylt, greiningar, mánuðir, talningar, sóttvarnalæknir 
Skrá: S31\skraning\samsk_farsott_e_manudum.rpt  [SAGA_ID = 48] 

Dæmi: 
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5.11. SAGA3.1 Skráning: Slysaskráningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Slysaskráningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráð slys á staðfestum eyðublöðum í 

algengisröð.  Slys í þessari skýrslu eru skráningar á íslensku á tilvikum með A80 
kóða í ICPC kóðunarkerfinu. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Greining 
Fjöldi alls 
Fjöldi af hvoru kyni 
Fjöldi í hverjum aldursflokki, einn dálkur fyrir hvern aldursflokk 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Slys, tilefni, aldur, kyn, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_slys_e_aldri_og_kyni.rpt  [SAGA_ID = 42] 

Dæmi: 
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5.12. SAGA3.1 Skráning: Slysaskráningar - Yfirlit eftir mánuðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Slysaskráningar - Yfirlit eftir mánuðum 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning - mánaðaskipt: Skráð slys á staðfestum eyðublöðum í algengisröð.  Slys í 

þessari skýrslu eru skráningar á íslensku á tilvikum með A80 kóða í ICPC 
kóðunarkerfinu. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

Dálkar: Greining 
Fjöldi alls 
Fjöldi í hverjum mánuði, einn dálkur fyrir hvern mánuð 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Slys, tilefni, mánuðir, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_slys_e_manudum.rpt  [SAGA_ID = 43] 

Dæmi: 
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5.13. SAGA3.1 Skráning: Greiningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Greiningar - Yfirlit eftir aldri og kyni 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kóði greiningar eða upphaf kóða 
Kóðunarkerfi 

Lýsing: Talning - aldursflokka- og kynjaskipt: Skráðar greiningar á staðfestum 
samskiptaseðlum eftir aldursflokkum [<1; 1-14; 15-44; 45-64; 65+] og kyni í 
algengisröð.  Samskiptaseðlar teljast þau eyðublöð sem sjást í 
samskiptaseðlakaflanum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram. 

Dálkar: Kóðunarkerfi 
Kóði og heiti greiningar 
Fjöldi alls 
Fjöldi af hvoru kyni 
Fjöldi í hverjum aldursflokki, einn dálkur fyrir hvern aldursflokk 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Greiningar, aldursflokkar, aldur, kyn, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_grein_e_aldri_og_kyni.rpt  [SAGA_ID = 49] 

Dæmi: 
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5.14. SAGA3.1 Skráning: Greiningar - Yfirlit eftir mánuðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Greiningar - Yfirlit eftir mánuðum 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kóði greiningar eða upphaf kóða 
Kóðunarkerfi 

Lýsing: Talning - mánaðaskipt: Skráðar greiningar á staðfestum samskiptaseðlum flokkaðar 
eftir mánuðum í algengisröð.  Samskiptaseðlar teljast þau eyðublöð sem sjást í 
samskiptaseðlakaflanum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram. 

Dálkar: Kóðunarkerfi 
Kóði og heiti greiningar 
Fjöldi alls 
Fjöldi í hverjum mánuði, einn dálkur fyrir hvern mánuð 
Heildarfjöldi skráninga 
Heildarfjöldi einstaklinga 

Stikkorð: Greiningar, mánuðir, talningar 
Skrá: S31\skraning\samsk_grein_e_manudum.rpt  [SAGA_ID = 50] 

Dæmi: 
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5.15. SAGA3.1 Skráning: Greiningar einstaklinga - Listi 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Greiningar einstaklinga - Listi 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Listi 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild  

Kóði greiningar eða hluti kóða 
Kóðunarkerfi 

Lýsing: Listi - einstaklingaskiptur: Skráðar greiningar (allar) á staðfestum samskiptaseðlum.  
Samskiptaseðlar teljast þau eyðublöð sem sjást í samskiptaseðlakaflanum. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram. 

Dálkar: Kennitala og nafn einstaklings 
Kóðunarkerfi 
Dagsetning samskipta 
Kóði og heiti greiningar 
Ný episóða  [ Já | Nei | / ]   (/ = ekki vitað) 
Ábyrgur starfsmaður, stutt nafn 
Ábyrgur starfsmaður, læknanúmer 

Stikkorð: Sjúkdómsgreiningar, greiningar, episóður, einstaklingar, kóðunarkerfi, listi 
Skrá: S31\skraning\samsk_greining_sj_listi.rpt  [SAGA_ID = 41] 

Dæmi: 
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5.16. SAGA3.1 Skráning: Tengsl tilefna og greininga 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Tengsl tilefna og greininga 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kennitala einstaklings 
Kóði tilefnis eða upphaf kóða 

Lýsing: Talning - greiningar flokkaðar eftir tilefnum: Skráð tilefni á samskiptaseðlum listuð 
upp ásamt öllum tengdum greiningum sem gerðar hafa verið við það tilefni.  Hægt að 
keyra fyrir einn einstakling ef óskað sérstaklega. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

- Hægt er að slá inn kóða tilefnis eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

Dálkar: Tilefni 
Kóðunarkerfi 
Greiningar 
Episóður 

- Nýjar 
- Endurteknar 
- Ekki vitað 

Stikkorð: Tilefni, sjúkdómsgreiningar, greiningar, kóðunarkerfi, episóður, einstaklingar 
Skrá: S31\skraning\skr_tengsl_tilefni_grein.rpt  [SAGA_ID = 93] 

Dæmi: 
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5.17. SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og tilefna 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og tilefna 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kennitala einstaklings 
Kóði greiningar eða upphaf kóða 

Lýsing: Talning - tilefni flokkuð eftir greiningum: Skráðar greiningar á samskiptaseðlum 
listaðar upp ásamt öllum tengdum tilefnum í algengisröð sem skráð voru með þeirri 
greiningu.  Hægt að keyra fyrir einn einstakling ef óskað sérstaklega. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

Dálkar: Greiningar 
Kóðunarkerfi 
Tilefni 
Episóður  

- Nýjar 
- Endurteknar 
- Ekki vitað 

Stikkorð: Sjúkdómsgreiningar, greiningar, tilefni, kóðunarkerfi, episóður, einstaklingar 
Skrá: S31\skraning\skr_tengsl_grein_tilefni.rpt  [SAGA_ID = 95] 

Dæmi: 
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5.18. SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og úrlausna 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og úrlausna 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kennitala einstaklings 
Kóði greiningar eða upphaf kóða 

Lýsing: Talning - úrlausnir flokkaðar eftir greiningum: Skráðar greiningar á samskiptaseðlum 
listaðar upp ásamt öllum tengdum úrlausnum í algengisröð sem skráðar voru með 
þeirri greiningu.  Hægt að keyra fyrir einn einstakling ef óskað sérstaklega. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

Dálkar: Greiningar 
Kóðunarkerfi 
Úrlausnir  
Episóður  

- Nýjar 
- Endurteknar 
- Ekki vitað 

Stikkorð: Sjúkdómsgreiningar, greiningar, úrlausnir, kóðunarkerfi, episóður, einstaklingar 
Skrá: S31\skraning\skr_tengsl_grein_urlausnir.rpt  [SAGA_ID = 96] 

Dæmi: 
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5.19. SAGA3.1 Skráning: Tengsl úrlausna og greininga 
 

Heiti: SAGA3.1 Skráning: Tengsl úrlausna og greininga 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Kennitala einstaklings 
Kóði úrlausnar eða upphaf kóða 

Lýsing: Talning - greiningar flokkaðar eftir úrlausnum: Skráðar úrlausnir á samskiptaseðlum 
listuð upp ásamt öllum tengdum greiningum í algengisröð sem gerðar hafa verið við 
þá úrlausn.  Hægt að keyra fyrir einn einstakling ef óskað sérstaklega. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

Dálkar: Úrlausnir 
Kóðunarkerfi 
Greiningar 
Episóður 

- Nýjar 
- Endurteknar 
- Ekki vitað 

Stikkorð: Úrlausnir, sjúkdómsgreiningar, greiningar, kóðunarkerfi, episóður, einstaklingar 
Skrá: S31\skraning\skr_tengsl_urlausnir_grein.rpt  [SAGA_ID = 94] 

Dæmi: 
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5.20. SAGA3.1 Mæðravernd: Fæðingarþunglyndi – Tengsl greininga og 
úrlausna 

 
Heiti: SAGA3.1 Mæðravernd: Fæðingarþunglyndi – Tengsl greininga og úrlausna 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 

Fæðingartímabil 
Kóði greiningar eða upphaf kóða 
Kóðunarkerfi 

Lýsing: Talning - úrlausnir flokkaðar eftir greiningum: Skráðar greiningar á samskiptaseðlum 
þar sem tilefni er EPDS skimun eða fæðingarþunglyndi listaðar upp ásamt öllum 
tengdum úrlausnum í algengisröð sem skráðar voru með þeirri greiningu. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal.  

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að konurnar séu fæddar á.  
Hægt er að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef 
einungis upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða konur sem 
eru fæddar eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá 
birtast skráningar fyrir konur sem eru fæddar fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert 
er valið þá eru allar skráningar teknar með sama hvenær konurnar eru 
fæddar. 

- Hægt er að slá inn kóða greiningar eða hluta af kóða til að þrengja skilyrði 
skýrslunnar.  Ef enginn kóði er sleginn inn þá koma allar skráningar á 
tímabilinu fram. 

- Hægt er að velja sérstaklega kóðunarkerfin ICD-10, NANDA eða ICPC til að 
þrengja skilyrði skýrslunnar.  Ef ekkert kóðunarkerfi er valið þá koma allar 
skráningar á tímabilinu fram.  

Dálkar og 
dæmi: 

Tilefni 
Greiningar 
Kóðunarkerfi 
Úrlausnir  
Episóður  

- Nýjar 
- Endurteknar 
- Ekki vitað 

Stikkorð: Tilefni, sjúkdómsgreiningar, greiningar, úrlausnir, kóðunarkerfi, episóður, 
einstaklingar 

Skrá: S31\ heils\maedra_EPDS_tengsl_grein_urlausnir.rpt  [SAGA_ID = 98] 
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5.21. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Upphaf brjóstagjafar 
 

Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Upphaf brjóstagjafar 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Upplýsingar um upphaf brjóstagjafar teknar saman af öllum staðfestum 

eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd, upplýsingasöfnun". 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Skráningaratriði varðandi brjóstagjöf á fæðingardeild 
Já 
Nei 
Veit ekki 
Heildarfjöldi svara m.v. skráningaratriði 
Heildarfjöldi svara m.v. eðli svars 
Heildarfjöldi samskipta þar sem eyðublaðið upplýsingasöfnun í ungbarnavernd var 
útfyllt 
Heildarfjöldi einstaklinga sem eyðublaðið upplýsingasöfnun í ungbarnavernd var 
útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, brjóstagjöf, upphaf, næring, talningar 
Skrá: S31\ heils\ungb_upphaf_brjostagjafar.rpt  [SAGA_ID = 79] 

Dæmi: 
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5.22. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Framhald brjóstagjafar 
 

Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Framhald brjóstagjafar 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Upplýsingar um framhald brjóstagjafar teknar saman af staðfestum 

eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd".  Eingöngu eru þó skoðuð blöð skráð við 
aldurstengdar skoðanir til 18 mánaða aldurs ásamt fyrstu vitjun ef hún er gerð innan 
15 daga frá fæðingu. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Aldurstengd skoðun 
Á brjósti eingöngu 
Aðallega á brjósti 
Á brjósti með öðru 
Ekki á brjósti 
Heildarfjöldi svara m.v. skoðun 
Heildarfjöldi svara m.v. eðli svars 
Heildarfjöldi barna sem hafa aldrei verið á brjósti 
Heildarfjöldi samskipta þar sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt 
Heildarfjöldi einstaklinga sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, brjóstagjöf, framhald, næring, talningar 
Skrá: S31\ heils\ungb_framhald_brjostagjafar.rpt  [SAGA_ID = 80] 

Dæmi: 
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5.23. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Ábót barna eftir aldri 
 

Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Ábót barna eftir aldri 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Upplýsingar um ábót barna teknar saman af staðfestum eyðublöðum: "Ung- 

og smábarnavernd".  Eingöngu eru þó skoðuð blöð skráð við aldurstengdar skoðanir 
til 18 mánaða aldurs ásamt fyrstu vitjun ef hún er gerð innan 15 daga frá fæðingu. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Aldurstengd skoðun 
Tegund ábótar 
Fjöldi á brjósti 
Heildarfjöldi svara m.v. skoðun 
Heildarfjöldi svara m.v. tegund ábótar 
Heildarfjöldi samskipta þar sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt 
Heildarfjöldi einstaklinga sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, brjóstagjöf, ábót, næring, talningar 
Skrá: S31\heils\ungb_abot.rpt  [SAGA_ID = 81] 

Dæmi: 
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5.24. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Lengd brjóstagjafar miðað við aldur 
móður 

 
Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Lengd brjóstagjafar miðað við aldur móður 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Tölfræði 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Tölfræði: Upplýsingar um lengd brjóstagjafar barna teknar saman af staðfestum 

eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd".  Eingöngu eru þó skoðuð blöð þar sem 
þessar upplýsingar hafa verið skráðar.  Aldur móður er sóttur af eyðublaðinu 
upplýsingasöfnun. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Aldur móður við fæðingu barns 
Meðaltal brjóstagjafarmánaða 
Miðgildi brjóstagjafarmánaða 
Spönnun (min - max) 
Heildarfjöldi einstaklinga sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, brjóstagjöf, lengd, aldur, næring, tölfræði 
Skrá: S31\ heils\ ungb_lengd_brjostagj_aldur_modur.rpt  [SAGA_ID = 82] 

Dæmi: 
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5.25. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Lengd brjóstagjafar miðað við fjölda 
fæðinga móður 

 
Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Næring – Lengd brjóstagjafar miðað við fjölda fæðinga 

móður 
Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Tölfræði 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Tölfræði: Upplýsingar um lengd brjóstagjafar barna teknar saman af staðfestum 

eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd".  Eingöngu eru þó skoðuð blöð þar sem 
þessar upplýsingar hafa verið skráðar.  Fjöldi fæðinga móður er sóttur af eyðublaðinu 
upplýsingasöfnun. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Fjöldi fæðinga móður 
Meðaltal brjóstagjafarmánaða 
Miðgildi brjóstagjafarmánaða 
Spönnun (min - max) 
Heildarfjöldi einstaklinga sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, brjóstagjöf, lengd, fæðingar, næring, tölfræði 
Skrá: S31\ heils\ ungb_lengd_brjostagj_fj_faed.rpt  [SAGA_ID = 83] 

Dæmi: 
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5.26. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Reykingar foreldra fyrir þungun og á 
meðgöngu 

 
Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Reykingar foreldra fyrir þungun og á meðgöngu 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Upplýsingar um daglegar reykingar foreldra fyrir fæðingu teknar saman af 

öllum staðfestum eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd, upplýsingasöfnun". 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Fyrir þungun 
Á meðgöngu 
Móðir 
Faðir 
Já 
Nei 
Veit ekki 
Heildarfjöldi svara m.v. eðli svars 
Heildarfjöldi svara m.v. foreldri 
Heildarfjöldi samskipta þar sem eyðublaðið upplýsingasöfnun í ungbarnavernd var 
útfyllt 
Heildarfjöldi einstaklinga sem eyðublaðið upplýsingasöfnun í ungbarnavernd var 
útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, reykingar, foreldrar, þungun, meðganga, talningar 
Skrá: S31\ heils\ungb_reyk_foreldra_pre_natal.rpt  [SAGA_ID = 77] 

Dæmi: 
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5.27. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Reykingar foreldra fyrstu þrjú og hálft æviár 
barns 

 
Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Reykingar foreldra fyrstu þrjú og hálft æviár barns 

Flokkur: Faglegar skýrslur 
Tegund: Talning 

Notendahópur: Yfirlæknar, yfirhjúkrunarfræðingar og aðrir sem vinna úr gögnum 
Breytur: Tímabil, fæðingartímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Talning: Upplýsingar um daglegar reykingar foreldra fyrstu þrjú æviár barns teknar 

saman af staðfestum eyðublöðum: "Ung- og smábarnavernd".  Eingöngu eru þó 
skoðuð blöð skráð við eftirfarandi skoðanir: 6 vikna, 8 mánaða, 18 mánaða og 
3½ árs. 

- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 
eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið 
blaðsíðutal. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

Dálkar: Aldurstengd skoðun 
Móðir 
Faðir 
Í umhverfi barns 
Já 
Nei 
Veit ekki 
Heildarfjöldi svara m.v. eðli svars 
Heildarfjöldi svara m.v. foreldri 
Heildarfjöldi samskipta þar sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt 
Heildarfjöldi einstaklinga sem ung- og smábarnaverndarblað var útfyllt fyrir 

Stikkorð: Ungbarnavernd, reykingar, foreldrar, fyrstu ár, talningar 
Skrá: S31\ heils\ungb_reyk_foreldra_post_natal.rpt  [SAGA_ID = 78] 

Dæmi: 
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6. LISTAR FYRIR EFTIRLIT 
 
6.1. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Skoðunum sleppt 
 

Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Skoðunum sleppt 
Flokkur: Listar fyrir eftirlit 
Tegund: Listi 

Notendahópur: Læknar og hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd 
Breytur: Engar 
Lýsing: Listi - einstaklingar: Börn skráð í hópinn ungbarnavernd sem ekki hafa komið í 

skoðun innan skilgreindra aldursmarka [mánuður fyrir - 3 mánuðir eftir].  Eingöngu 
síðasta skoðun sem var sleppt er talin upp hjá hverju barni.  Listinn er unninn út frá 
öllum stofnunum í grunninum. 

Dálkar: Kennitala barns 
Nafn barns 
Skoðun sem sleppt var 

Stikkorð: Heilsuvernd, ungbarnavernd, skoðun, skoðanir, eftirlit, sleppt, listi, börn, hópar 
Skrá: S31\heils\heils_ungb_sleppt.rpt  [SAGA_ID = 22] 

Dæmi: 
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6.2. SAGA3.1 Ungbarnavernd: Bólusetningar sem börn hafa misst af 
 

Heiti: SAGA3.1 Ungbarnavernd: Bólusetningar sem börn hafa misst af 
Flokkur: Listar fyrir eftirlit 
Tegund: Listi 

Notendahópur: Læknar og hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd 
Breytur: Fæðingartímabil 

Kennitala einstaklings 
Lýsing: Listi - einstaklingar: Börn sem eru í ungbarnavernd eða voru innan síðasta árs sem 

ekki hafa fengið þær bólusetningar sem áætlaðar eru við hverja aldurstengda 
skoðun.  Listinn er m.v. allar stofnanir í grunninum. 

- Hægt er að slá inn tímabil sem óskað er eftir að börnin séu fædd á.  Hægt er 
að velja upphafs- og endadagsetningu eða bara aðra hvora.  Ef einungis 
upphafsdagsetning er valin þá birtast skráningar er varða börn sem eru fædd 
eftir eða á þeim degi, en ef einungis endadagsetning er valin þá birtast 
skráningar fyrir börn sem eru fædd fyrir eða á þeim degi.  Ef ekkert er valið þá 
eru allar skráningar teknar með sama hvenær börnin eru fædd. 

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu gögn sem 
tengjast honum. 

Dálkar: Kennitala barns 
Nafn barns 
Skoðun þegar sem bólusetning átti að fara fram 
Sjúkdómur sem barn var ekki bólusett fyrir innan aldursmarka skoðunar 

Stikkorð: Heilsuvernd, ungbarnavernd, bólusetningar, ónæmisaðgerðir, skoðun, skoðanir, 
eftirlit, sleppt, listi, börn, hópar 

Skrá: S31\heils\bolus_ungb_sleppt.rpt  [SAGA_ID = 61] 
Dæmi: 
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7. EINSTAKLINGSBUNDNAR SKÝRSLUR 
 
7.1. SAGA3.1 Flutn: Greiningar einstaklings 
 

Heiti: SAGA3.1 Flutn: Greiningar einstaklings 
Flokkur: Einstaklingsbundnar skýrslur 
Tegund: Yfirlit 

Notendahópur: Læknaritarar sem ganga frá gögnum vegna brotttfluttra skjólstæðinga 
Breytur: Kennitala einstaklings, stofnun 
Lýsing: Yfirlit - einstaklingsbundið: Greiningar valins einstaklings á staðfestum 

samskiptaseðlum ásamt síðasta samskiptadegi vegna hverrar greiningar. Listinn 
kemur í öfugri dagsetningarröð. Samskiptaseðlar teljast þau eyðublöð sem sjást í 
samskiptaseðlakafla. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

 
Skýrsla þessi er fyrst og fremst hugsuð til að hægt sé að prenta út lista yfir greiningar 
skjólstæðings þegar hann óskar eftir því að sjúkraskrárgögn hans séu flutt af 
stöðinni. 

Dálkar: Undirskriftardagsetning síðasta blaðs sem greining er skráð á 
Kóðunarkerfi 
Heiti greiningar 
Kóði greiningar 

Stikkorð: Greiningar, flutningur, kóðunarkerfi, einstaklingur, einstaklingsbundið 
Skrá: S31\flutn\grein_sjukl.rpt  [SAGA_ID = 21] 

Dæmi: 
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7.2. SAGA3.1 Afgr: Uppgjör einstaklings 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Uppgjör einstaklings 
Flokkur: Einstaklingsbundnar skýrslur 
Tegund: Yfirlit, fjármál 

Notendahópur: Móttökuritarar 
Breytur: Tímabil, stofnun, afgreiðsludeild 

Kennitala einstaklings 
Lýsing: Yfirlit - einstaklingsbundið: Ýtarleg sundurliðun á gjaldaliðum valins einstaklings á 

kvittunum úr afgreiðslukerfinu fyrir komur á ákveðnu tímabili.  Flokkað eftir komutíma 
og stofnun þess starfsmanns sem skráði komuna.  Ógildar kvittanir ekki taldar með.  
Skýrslan tekur ekki til skuldfærðra afgreiðsluseðla. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar með 
kvittunum merktum afgreiðsludeild í tímaröð hver á eftir annarri.  Hver stofnun 
hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

- Hægt er að velja afgreiðsludeild sérstaklega þar sem fleiri en ein 
afgreiðsludeild er skilgreind ef þess er óskað að einskorða yfirlit yfir greiðslur 
á einni afgreiðsludeild. 

 
Skýrsla þessi er fyrst og fremst hugsuð til þess að hægt sé að gefa einstaklingum 
yfirlit yfir greiðslur þeirra á stöðinni til að auðvelda þeim að sækja um afsláttarkort hjá 
TR fyrir uppsafnaðan kostnað við heilbrigðisþjónustu. 

Dálkar: Komudagur og tími 
Afgreiðsludeild 
Númer kvittunar 
Heiti gjaldaliðar 
Sérfræðigjöld 
Hluti sjúklings 
Hluti TR 
Heildarupphæð 
Heildarsamtölur 

Stikkorð: Uppgjör, kvittun, greiðslur, afsláttarkort, einstaklingur, einstaklingsbundið 
Skrá: S31\afgr\afgr_uppgj_sjukl.rpt  [SAGA_ID = 4] 

Dæmi: 
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Skýrslur sem einnig má prenta fyrir einstaklinga: 
 
7.3. SAGA3.1 Sótt: Bólusetningar einstaklinga 

(sjá 5.6) 
 

7.4. SAGA3.1 Skráning: Tengsl tilefna og greininga 
(sjá 5.18) 
 

7.5. SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og tilefna 
(sjá 5.19) 
 

7.6. SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og úrlausna 
(sjá 5.20) 
 

7.7. SAGA3.1 Skráning: Tengsl úrlausna og greiningar 
(sjá 5.21) 
 

7.8. SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám einstaklinga 
(sjá 8.4) 
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8. KERFISEFTIRLIT 
 
8.1. SAGA3.1 Umsj: Innskráningar notanda 
 

Heiti: SAGA3.1 Umsj: Innskráningar notanda 
Flokkur: Kerfiseftirlit 
Tegund: Listi 

Notendahópur: Kerfisstjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með notkun kerfisins 
Breytur: Tímabil 

Notandi, valinn úr lista 
Lýsing: Yfirlit - einstaklingsbundið: Innskráningar valins notanda. 

 
Skýrslan er hugsuð til þess að athuga hvort ákveðinn notandi hafi verið að skrá sig 
inn í kerfið á tíma sem er óeðlilegur eða hvort verið sé að misnota aðgang hans án 
hans vitundar. 

Dálkar: Tími innskráningar 
Útstöð sem notandi tengist af 
Deild sem notandi tengist inn á 

Stikkorð: Notandi, innskráning, eftirlit 
Skrá: S31\adm\adm_not_innskr.rpt  [SAGA_ID = 62] 

Dæmi: 
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8.2. SAGA3.1 Umsj: Misheppnaðar innskráningar 
 

Heiti: SAGA3.1 Umsj: Misheppnaðar innskráningar 
Flokkur: Kerfiseftirlit 
Tegund: Listi, yfirlit 

Notendahópur: Kerfisstjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með notkun kerfisins 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Listi - notendaskiptur: Misheppnaðar innskráningar notenda. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal. 

 
Skýrslan tilgreinir sérstaklega allar tilraunir sem gerðar eru með notandanafni sem 
ekki er til í kerfinu undir lista yfir óþekkta notendur. 
 
Skýrslan er hugsuð til að hægt sé að fylgjast með því hvort óviðkomandi séu að gera 
tilraunir til að brjótast inn í kerfið og þá hvort það sé framkvæmt á ákveðnum 
útstöðvum. 

Dálkar: Notandanafn sem reynt var að tengjast með 
Fullt nafn notanda 
Dagsetning og tími tilraunar 
Skýringatexti 
Útstöð sem reynt var að tengjast frá 

Stikkorð: Notandi, innskráningar, misheppnuð, eftirlit, innbrot, tilraun 
Skrá: S31\adm\adm_mish_innskr.rpt  [SAGA_ID = 63] 

Dæmi: 
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8.3. SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám án skráningar samskipta 
 

Heiti: SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám án skráningar samskipta 
Flokkur: Kerfiseftirlit 
Tegund: Listi, yfirlit 

Notendahópur: Kerfisstjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með notkun kerfisins 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Listi - raðaður í dagsetningarröð: Uppflettingar notenda í sjúkraskrám án þess að 

notandi hafi verið skráður fyrir samskiptum innan ákveðinna tímamarka við 
uppflettingu.  Hann þarf að hafa verið skráður ábyrgur eða sem annar starfsmaður til 
að skýrslan telji hann ekki með. 

- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 
skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal.  

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu uppflettingar 
sem tengjast honum. 

 
Skýrsla þessi birtir upplýsingar um allar uppflettingar sem gerðar eru í sjúkraskrám  
á tilteknu tímabili án þess að skráð hafi verið samskipti á viðkomandi einstakling í  
x daga fyrir og eftir uppflettinguna sem notandi hefur komið að. 
 
Skýrslan er hugsuð til að finna uppflettingar í sjúkraskrám sem gerðar eru án þess að 
samskiptaskráning sé til og ætti að auðvelda eftirlitsaðila að finna tilfelli um hnýsni 
starfsmanna. 

Dálkar: Dagsetning og tími uppflettingar 
Fullt nafn notanda sem flettir upp 
Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 

Stikkorð: Notandi, einstaklingur, uppfletting, sjúkraskrá, eftirlit, samskipti, engin skráning, 
ekkert skráð, listi 

Skrá: S31\adm\adm_uppfl_an_samsk.rpt  [SAGA_ID = 64] 
Dæmi: 
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8.4. SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám einstaklinga 
 

Heiti: SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám einstaklinga 
Flokkur: Kerfiseftirlit 
Tegund: Listi, yfirlit 

Notendahópur: Kerfisstjórar og aðrir þeir sem hafa eftirlit með notkun kerfisins 
Breytur: Tímabil, stofnun 
Lýsing: Yfirlit - einstaklingaskipt: Uppflettingar í sjúkraskrám.  Uppfletting telst það þegar 

valinn er nýr einstaklingur í eyðublöðum. 
- Hægt er að velja stofnun sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun er 

skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar hver á eftir 
annarri.  Hver stofnun hefur sitt eigið blaðsíðutal.  

- Hægt er að slá inn kennitölu einstaklings til að skoða eingöngu uppflettingar 
sem tengjast honum. 

 
Skýrsla þessi birtir upplýsingar um allar uppflettingar í sjúkraskrá allra einstaklinga á 
tilteknu tímabili í tímaröð og hver flettir upp.  Uppflettingarnar eru flokkaðar eftir 
einstaklingunum sem eiga sjúkraskrárnar sem flett er upp í eða eftir dagsetningum ef 
skýrslan er keyrð fyrir einn einstakling eingöngu. 
 
Skýrslan er hugsuð til að sjá þá aðila sem eitthvað höfðu að gera með sjúkraskrár 
einstaklinga á völdu tímabili.  Þetta geta jafnt verið eðlileg afskipti sem og 
uppflettingar þeirra sem skoðuðu bara gögn en skráðu ekki neitt.  Eins er hægt að 
keyra hana án þess að velja einstakling og þá einna helst í þeim tilgangi að fá 
heildaryfirlit yfir uppflettingar í sjúkraskrám.  Hana mætti t.d. keyra þegar grunur 
leikur á því að einhverjar óæskilegar uppflettingar hafi verið framkvæmdar á ákveðnu 
tímabili án þess að nánar sé vitað hvaða notandi átti í hlut eða hvaða sjúkraskrá var 
verið að skoða. 

Dálkar: Kennitala einstaklings 
Nafn einstaklings 
Dagsetning og tími uppflettingar 
Kennitala notanda 
Nafn notanda 
Notandanafn 
Deild 

Stikkorð: Notandi, notendur, einstaklingar, uppfletting, sjúkraskrá, eftirlit, listi 
Skrá: S31\adm\adm_uppfl_pr_sjukl.rpt  [SAGA_ID = 66] 

Dæmi: 
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9. SKÝRSLUR TIL NÁNARI ÚRVINNSLU 
 
9.1. SAGA3.1 Allsh: Blöð 
 

Heiti: SAGA3.1 Allsh: Blöð 
Flokkur: Skýrslur til nánari úrvinnslu 
Tegund: Úrvinnsla 

Notendahópur: Læknar og aðrir sem vilja stunda rannsóknavinnu á sjúkraskrárgögnum 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Listi - blöð: Þessi skýrsla er eingöngu ætluð til flutnings í Excel svo hægt sé að vinna 

með gögnin þar.  Staðfest blöð listuð á ítarlegan hátt. 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri. 

- Hægt er að velja eina eða fleiri tegundir eyðublaða ef þess er óskað að 
einskorða skýrsluna við ákveðin eyðublöð. 

 
Skýrsla þessi er hugsuð til að þeir sem hafa áhuga á rannsóknum upp úr 
sjúkraskrárgögnum geti sótt sér ákveðið gagnamagn úr kerfinu sem þeir geta síðan 
unnið áfram með t.d. í Excel eða Access. 

Dálkar: Dagsetning samskipta 
Notandanafn ábyrgs starfsmanns 
Staðsetning 
Þjónustuflokkur 
Samskiptaform 
Aðkoma 
Fylgd 
Kennitala sjúklings 
Nafn sjúklings 
Fæðingardagur sjúklings 
Kyn sjúklings 
Póstnúmer sjúklings 
Dagsetning undirskriftar blaðs 
Dagsetning og tími þegar blað er búið til 
Tegund blaðs 
Notandanafn undirskriftaraðila 

Stikkorð: Úrvinnsla, rannsóknir, blöð, export, flytja gögn, gagnaflutningur 
Skrá: S31\allsh\allsh_blod.rpt  [SAGA_ID = 17] 

Dæmi: Sjá dæmi 9.2 
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9.2. SAGA3.1 Allsh: Kóðuð atriði á blöðum 
 

Heiti: SAGA3.1 Allsh: Kóðuð atriði á blöðum 
Flokkur: Skýrslur til nánari úrvinnslu 
Tegund: Úrvinnsla 

Notendahópur: Læknar og aðrir sem vilja stunda rannsóknavinnu á sjúkraskrárgögnum. 
Breytur: Tímabil, stofnun, deild 
Lýsing: Listi - blöð: Þessi skýrsla er eingöngu ætluð til flutnings í Excel svo hægt sé að vinna 

með gögnin þar.  Staðfest blöð listuð á ítarlegan hátt með kóðuðum atriðum. 
- Hægt er að velja stofnun og deild sérstaklega þar sem fleiri en ein stofnun 

eða deild er skilgreind.  Ef engin stofnun er valin birtast stofnanirnar aðskildar 
með aðskildum deildum hver á eftir annarri. 

- Hægt er að velja eina eða fleiri tegundir eyðublaða ef þess er óskað að 
einskorða skýrsluna við ákveðin eyðublöð. 

 
Skýrsla þessi er hugsuð til að þeir sem hafa áhuga á rannsóknum upp úr 
sjúkraskrárgögnum geti sótt sér ákveðið gagnamagn úr kerfinu sem þeir geta síðan 
unnið áfram með t.d. í Excel eða Access. 

Dálkar: Dagsetning samskipta 
Notandanafn ábyrgs starfsmanns 
Staðsetning 
Þjónustuflokkur 
Samskiptaform 
Aðkoma 
Fylgd 
Kennitala sjúklings 
Nafn sjúklings 
Fæðingardagur sjúklings 
Kyn sjúklings 
Póstnúmer sjúklings 
Dagsetning undirskriftar blaðs 
Dagsetning og tími þegar blað er búið til 
Tegund blaðs 
Notandanafn undirskriftaraðila 
Tegund kóðaðs atriðis 
Heiti kóðaðs atriðis 
Kóði fyrir kóðað atriði 
Kóðunarkerfi sem kóði kemur úr 

Stikkorð: Úrvinnsla, rannsóknir, kóðuð atriði, blöð, export, flytja gögn, gagnaflutningur 
Skrá: allsh_blod_kodud_atridi.rpt  [SAGA_ID = 18] 
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Dæmi 

(eftir flutning 
 í Excel): 

9.1 og 9.2 líta meira og minna eins út: 
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10. AÐRAR SKÝRSLUR 
 
10.1. SAGA3.1 Afgr: Yfirlýsing sjúklings 
 

Heiti: SAGA3.1 Afgr: Yfirlýsing sjúklings 
Flokkur: Aðrar skýrslur 
Tegund: Skýrsla sem keyrir fyrir virkan sjúkling (kerfissjúkling) 

Notendahópur: Móttökuritarar 
Breytur: Virkur sjúklingur (kerfissjúklingur) lesinn frá kerfi 

Gefur leyfi til ... [innsleginn texti] 
Lýsing: Staðlað form: Undirrituð/-aður gefur hér með leyfi til ... [innsleginn texti].  Nafn og 

kennitala kerfissjúklings kemur sjálfkrafa.  Formið er merkt stofnuninni neðst í vinstra 
horni sem viðkomandi notandi er starfsmaður hjá. 
 
Upphaflega var þessi skýrsla hugsuð til að einstaklingur gæti leyft aðgang að 
sjúkraskrá sinni fyrir miðlægan gagnagrunn.  Það verkefni lagðist þó af í upphaflegri 
mynd.  Því breyttist tilgangur skýrslunnar eilítið en nýtist nú við hvers kyns 
samþykkisveitingar ef þörf er á skriflegu samþykki, t.d. varðandi aðgerðir, að 
sjúklingur skilji hvað á að fara að gera við hann og annað af þeim toga. 

Dálkar: Lýsing á því sem sjúklingur er að veita samþykki sitt fyrir 
Nafn einstaklings 
Kennitala einstaklings 

Stikkorð: Afgreiðsla, yfirlýsing, samþykki, einstaklingur 
Skrá: S31\afgr\afgr_yfirl_sjukl.rpt  [SAGA_ID = 16] 

Dæmi: 
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