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Formáli 
Í þessu skjali verður leitast við að skýra á sem bestan hátt hvaða gögn og forsendur liggja að baki 
hverri skýrslu. Skýrslurnar eru unnar í Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS), byggðar ýmist á 
MDX fyrirspurnum í teninga (SSAS Cubes) eða SQL fyrirspurnum í vöruhússgagnagrunn.  Skýrslurnar eru 
auðkenndar með táknmyndum um hvora útfærsluna er að ræða. 

    

Skilgreiningar 
Allar skrár hafa endinguna *.rdl.  Skýrsluskrárnar heita þá heitinu sem tilgreint er á hverri síðu í þessu 
skjali að viðbættri þeirri endingu.  Undanþegnar eru kommur, þær mega ekki vera í 
skýrsluskráarheitum og er þeim því sleppt í skráarheitum. 

Lækkandi algengisröðLækkandi algengisröðLækkandi algengisröðLækkandi algengisröð::::  Summutölur í skýrslunum eru byggðar á fjölda atvika og eru birtar í flokkum 
með millisummum.  Í þeim tilvikum sem um skráningaratriði í flokkum er að ræða eru gögn gjarnan 
metin í algengisröð þar sem sú regla gildi að þeim mun oftar sem sá flokkur kemur fyrir við skráningu, 
þeim mun mikilvægara er að beina sjónum að fjölda tilvika.  Alvarleiki og staða eru hins vegar fastar 
stærðir með tiltekna innbyrðis afstöðu og hafa því yfirleitt fyrirfram ákveðna röðun út frá samhenginu 
sem þægilegast er að skoða gögnin út frá.   

ATH.  Þar sem tengdar deildir koma einnig við sögu, er samanlagður fjöldi atvika á aðaldeild og 
tengdum deildum veginn þyngra en eingöngu út frá aðaldeild þar sem atvikin hafa haft víðtækari 
áhrif. 
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Skýrslur 
 

Heiti: 
Atvik skráð á tímabili  

Breytur: 

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviks skráðDags. atviks skráðDags. atviks skráðDags. atviks skráð    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn 
mánuður aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

StaðaStaðaStaðaStaða::::        Valin staða. [Nýskráð; Lesið af yfirmanni; Skráningu lokið; Úrvinnslu atviks lokið 
innan stofnunar]  Sjálfgefið gildi: ALL 

AlvarleikiAlvarleikiAlvarleikiAlvarleiki:::: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt] Sjálfgefið gildi: ALL  

Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar?  Já / nei.  Sjálfgefið gildi: Nei 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing: 

  

Skýrslan sýnir atvik sem voru skráð á tímabilinu, raðað í dagsetningarröð.  Atvikin eru 
flokkuð eftir stöðum innan hvers dags (sbr. röðun í vallista fyrir breytu), þá eftir alvarleika 
(í minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast) og síðast eftir flokki atviks.  Þá er 
einnig sundurliðað eftir því hvort atvikin voru skráð á aðaldeild eða tengist deildinni. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 1111    ----    Atvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabili    
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Mynd Mynd Mynd Mynd 2222    ----    Atvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabiliAtvik skráð á tímabili, með dagsetningum, með dagsetningum, með dagsetningum, með dagsetningum    
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Heiti: 
Staða atvika eftir dögum 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn mánuður 
aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

StaðaStaðaStaðaStaða::::        Valin staða. [Nýskráð; Lesið af yfirmanni; Skráningu lokið; Úrvinnslu atviks lokið 
innan stofnunar]  Sjálfgefið gildi: ALL 

AlvarleikiAlvarleikiAlvarleikiAlvarleiki:::: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt] Sjálfgefið gildi: ALL 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing: 

  

Skýrslan sýnir atvik sem urðu á tímabilinu, raðað í dagsetningarröð.  Atvikin eru flokkuð 
eftir stöðum innan hvers dags (sbr. röðun í vallista fyrir breytu), þá eftir alvarleika (í 
minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast) og síðast eftir flokki atviks.  Þá er einnig 
sundurliðað eftir því hvort atvikin voru skráð á aðaldeild eða tengist deildinni. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 3333    ----    Staða atvika eftir dögumStaða atvika eftir dögumStaða atvika eftir dögumStaða atvika eftir dögum    
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Heiti: 
Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn mánuður 
aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

DagshlutiDagshlutiDagshlutiDagshluti::::        Skilgreining dagshluta fer eftir óskum sérhvers viðskiptavinar. Dæmi: 
[Dagvakt; Kvöldvakt; Næturvakt]  Sjálfgefið gildi: ALL 

AlvarleikiAlvarleikiAlvarleikiAlvarleiki:::: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt]  Sjálfgefið gildi: ALL 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

  

Skýrslan sýnir atvik sem urðu á tímabilinu, raðað í dagsetningarröð.  Atvikin eru flokkuð 
eftir dagshlutum innan hvers dags sem skilgreindir eru á hverri stofnun fyrir sig.  Því næst 
er raðað eftir alvarleika (í minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast) og síðast eftir 
flokki atviks.  Þá er einnig sundurliðað eftir því hvort atvikin voru skráð á aðaldeild eða 
tengist deildinni. 

Ekki er vaktaplönum eins stillt upp alls staðar, stundum byrja vaktir á heila tímanum og 
stundum á þeim hálfa.  T.d. gæti dagvakt verið frá 07:30-15:30, kvöldvakt frá 15:30-
23:30 og  næturvakt  frá 23:30-07:30 eða dagvakt verið frá 8:00-16:00, kvöldvakt frá 
16:00-24:00 og næturvakt frá 00:00-08:00, eða þá að allt annað dagsskipulag er í gangi. 
Þetta er hægt að stilla nákvæmlega eftir óskum stofnunar. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 4444    ––––    Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleikaAtvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleikaAtvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleikaAtvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika    og yfirflokkiog yfirflokkiog yfirflokkiog yfirflokki    
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Heiti: 
Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn 
mánuður aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á 
nóttunni). 

Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt]  Sjálfgefið gildi: ALL 

StaðaStaðaStaðaStaða::::    Valin staða. [Nýskráð; Lesið af yfirmanni; Skráningu lokið; Úrvinnslu atviks lokið 
innan stofnunar]  Sjálfgefið gildi: ALL 

Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar?  Já / nei.  Sjálfgefið gildi: Nei 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

  

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir þau atvik sem hafa átt sér stað á völdu tímabili 
flokkuð eftir yfirflokkum atvika, þar sem röðun er eftirfarandi:  

• Alvarleiki – minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast 

• Staða atviks – sama og í vallista fyrir breytu 

• Yfirflokkar – lækkandi algengisröð, stafrófsröð 

Ef valið er að sýna dagsetningar, þá birtast dagsetningar hvenær atvik gerðust undir 
yfirflokki. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

    

Mynd Mynd Mynd Mynd 5555    ----    Atvik eftir alvarleikaAtvik eftir alvarleikaAtvik eftir alvarleikaAtvik eftir alvarleika, , , , stöðu og yfirflokki stöðu og yfirflokki stöðu og yfirflokki stöðu og yfirflokki ----    dagsetningar ekki sýnilegardagsetningar ekki sýnilegardagsetningar ekki sýnilegardagsetningar ekki sýnilegar    
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Heiti: 
Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn 
mánuður aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á 
nóttunni). 

StaðaStaðaStaðaStaða::::    Valin staða.  [Nýskráð; Lesið af yfirmanni; Skráningu lokið; Úrvinnslu atviks lokið 
innan stofnunar]  Sjálfgefið gildi: ALL 

Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt]  Sjálfgefið gildi: ALL 

Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar?  Já / nei.  Sjálfgefið gildi: Nei 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

  

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir þau atvik sem hafa átt sér stað á völdu tímabili 
flokkuð eftir yfirflokkum atvika, þar sem röðun er eftirfarandi:  

• Staða atviks – sama og í vallista fyrir breytu  

• Alvarleiki – minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast innan hvers 
yfirflokks 

• Yfirflokkar – lækkandi algengisröð, stafrófsröð  

Ef valið er að sýna dagsetningar, þá birtast dagsetningar hvenær atvik gerðust undir 
yfirflokki. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

    

Mynd Mynd Mynd Mynd 6666    ----    Atvik eftir stöðuAtvik eftir stöðuAtvik eftir stöðuAtvik eftir stöðu,,,,    alvarleika og yfirflokki alvarleika og yfirflokki alvarleika og yfirflokki alvarleika og yfirflokki ----    dagsetningar sýnilegardagsetningar sýnilegardagsetningar sýnilegardagsetningar sýnilegar    
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Heiti: 
Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: ALL 

Deild:Deild:Deild:Deild: Sjálfgefið gildi: ALL 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn 
mánuður aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á 
nóttunni). 

YfirflokkurYfirflokkurYfirflokkurYfirflokkur::::    Valinn yfirflokkur atvika. Röðun í vallista: Stafrófsröð.  Sjálfgefið gildi: Allir.   

Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Alvarleiki: Valinn alvarleiki atvika. [Ekki metið; Mjög lítill alvarleiki; Lítill alvarleiki; 
Miðlungs alvarlegt; Alvarlegt; Mjög alvarlegt]  Sjálfgefið gildi: ALL 

Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar? Sýna dagsetningar?  Já / nei.  Sjálfgefið gildi: Nei 

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Falin færibreyta. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

  

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir þau atvik sem hafa átt sér stað á völdu tímabili 
flokkuð eftir yfirflokkum atvika, þar sem röðun er eftirfarandi:  

• Yfirflokkar – lækkandi algengisröð atvika, stafrófsröð 

• Alvarleiki – minnkandi alvarleikaröð og „Ekki metið“ síðast innan hvers 
yfirflokks  

• Staða atviks – sama röðun og í vallista fyrir breytu 

Ef valið er að sýna dagsetningar, þá birtast dagsetningar hvenær atvik gerðust undir 
stöðu atviks. 

Athugasemd: Sé atvik tengt mörgum deildum telst það alltaf einu sinni með aðaldeildinni sinni í 
dálkinum „Aðaldeild“, og svo jafnoft og tengdu deildirnar eru margar í dálkinum „Tengd 
deild“. Aðaldeild telst ekki með aftur í þeim dálki. 

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 7777    ----    Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu, án dagsetningaAtvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu, án dagsetningaAtvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu, án dagsetningaAtvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu, án dagsetninga    
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Mynd Mynd Mynd Mynd 8888    ----    Atvik eftir yfirflokki, alvarlAtvik eftir yfirflokki, alvarlAtvik eftir yfirflokki, alvarlAtvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu, með dagsetningumeika og stöðu, með dagsetningumeika og stöðu, með dagsetningumeika og stöðu, með dagsetningum    
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Heiti: 
Yfirlit yfir atvik 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: Allar stofnanir 

Deild:Deild:Deild:Deild: Fellivallisti fyllist í samræmi við val á stofnun.  Sjálfgefið gildi: Allar deildir. 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn mánuður 
aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

YfirflokkurYfirflokkurYfirflokkurYfirflokkur::::    Valinn yfirflokkur atvika. Röðun í vallista: Skv. skilgreiningu í þarfagreiningu.  
Sjálfgefið gildi: Allir.  

Skráð áSkráð áSkráð áSkráð á::::    „Aðaldeild eingöngu“ eða „Aðaldeildir og tengdar deildir“. Sjálfgefið gildi: 
Aðaldeild eingöngu   

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Innbyggt skilyrði. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

    

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir þau atvik sem hafa átt sér stað flokkuð eftir fyrirfram 
skilgreindum flokkum atvika, raðað eftir algengisröð, þ.e.a.s. atvik í þeim flokkum sem 
oftast koma fyrir koma fyrst og þá sömuleiðis undirflokkarnir og nánari flokkun sé það 
svo nákvæmlega skilgreint.  Þegar um jafnmörg atvik er að ræða er raðað í stafrófsröð. 

Athugasemd: Inndregnar línur með skáletrun eru til staðar þar sem flokkun atvika er það ítarleg að um 
nokkur þrep flokkunar er að ræða.  Sá fjöldi atvika sem þar kemur fram er þá niðurbrot á 
flokkinum sem fyrir ofan hann er og er þá kominn inn í talningu hans. Sú talning 
summerast svo upp í talningu yfirflokksins.  Skáletraðar tölur eru því ekki reiknaðar með í 
talningu fyrir yfirflokkinn beint þar sem þær eru hlutmengi af flokkinum sem þær 
tilheyra.  

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 9999    ----    Yfirlit yfir atvikYfirlit yfir atvikYfirlit yfir atvikYfirlit yfir atvik    
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Heiti: 
Yfirlit yfir atvik – annað  

Breytur: 

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: Allar stofnanir 

Deild:Deild:Deild:Deild: Fellivallisti fyllist í samræmi við val á stofnun.  Sjálfgefið gildi: Allar deildir. 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn mánuður 
aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

Skráð áSkráð áSkráð áSkráð á::::    „Aðaldeild eingöngu“ eða „Aðaldeildir og tengdar deildir“. Sjálfgefið gildi: 
Aðaldeild eingöngu 

YfirflokkurYfirflokkurYfirflokkurYfirflokkur::::    Valinn yfirflokkur atvika. Röðun í vallista: Skv. skilgreiningu í þarfagreiningu.  
Sjálfgefið gildi: Allir.   

Flokkur atviksFlokkur atviksFlokkur atviksFlokkur atviks: Innbyggt skilyrði. Sjálfgefið gildi: Annað  

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Innbyggt skilyrði. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

    

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir þau atvik sem hafa átt sér stað flokkuð eftir fyrirfram 
skilgreindum flokkum atvika, raðað eftir algengisröð, þ.e.a.s. atvik í þeim flokkum sem 
oftast koma fyrir koma fyrst og þá sömuleiðis athugasemdunum.  Þegar um jafnmörg 
atvik er að ræða er raðað í stafrófsröð. 

Athugasemd: Skráning fyrir atvik sem flokkuð eru sem annað er ótrúlegt að sé nákvæmlega eins orðuð, 
svo búast má við að fjöldi atvika sé oftast 1.  

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 10101010    ----    Yfirlit yfir atvik Yfirlit yfir atvik Yfirlit yfir atvik Yfirlit yfir atvik ----    annaðannaðannaðannað    
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Heiti: 
Yfirlit yfir afleiðingar 

Breytur:  

 

StofnunStofnunStofnunStofnun:::: Sjálfgefið gildi: Allar stofnanir 

Deild:Deild:Deild:Deild: Fellivallisti fyllist í samræmi við val á stofnun.  Sjálfgefið gildi: Allar deildir. 

Dags. atviksDags. atviksDags. atviksDags. atviks    frá frá frá frá ––––    til:til:til:til:    Valið tímabil hvenær atvik gerðust. Sjálfgefin gildi eru einn mánuður 
aftur í tímann til gærdagsins (sökum innlestrar gagna sem fram fer á nóttunni). 

YfirflokkurYfirflokkurYfirflokkurYfirflokkur::::    Valinn yfirflokkur afleiðinga. Röðun í vallista: Skv. skilgreiningu í 
þarfagreiningu.  Sjálfgefið gildi: Allir.   

Skráð áSkráð áSkráð áSkráð á::::    „Aðaldeild eingöngu“ eða „Aðaldeildir og tengdar deildir“. Sjálfgefið gildi: 
Aðaldeild eingöngu 

Sýna athugasemdir: Sýna athugasemdir: Sýna athugasemdir: Sýna athugasemdir: Já / Nei.  Sjálfgefið gildi: Nei  

Virkt atvikVirkt atvikVirkt atvikVirkt atvik: Innbyggt skilyrði. Sjálfgefið gildi: Virkt 

Lýsing:  

    

Í skýrslunni er sett fram yfirlit yfir afleiðingar þeirra atvika sem hafa átt sér stað flokkuð 
eftir fyrirfram skilgreindum flokkum afleiðinga, raðað eftir algengisröð, þ.e.a.s. afleiðingar 
í þeim flokkum sem oftast koma fyrir koma fyrst og þá sömuleiðis undirflokkarnir.  Þegar 
um jafnmörg atvik er að ræða með sambærilegar afleiðingar er raðað í stafrófsröð. 

Ef valið er að birta athugasemdir, þá koma þær skáletraðar og inndregnar undir flokk 
afleiðingar.  Þetta getur verið gagnlegt sé verið að skoða ákveðna flokka eins og t.d. 
„Annað“, þar sem engin formleg flokkun á við. 

Athugasemd: Inndregnar línur með skáletrun eru athugasemdir og ótrúlegt er að þær séu nákvæmlega 
eins orðaðar, svo búast má við að fjöldi atvika með slíkar afleiðingar sé oftast 1.  Talning 
atvika fyrir afleiðingar með skráðar athugasemdir er ítarskráning á flokkinum sem fyrir 
ofan þau er og þau samanlagt geta jafnvel verið fleiri heldur en summutalan fyrir 
flokkinn, þar sem hægt er að skrá fleiri en eina athugasemd innan hvers flokks fyrir hvert 
atvik.  Athugasemdir eiga heldur ekki alltaf við og gætu því líka verið færri en 
summutala flokksins gefur til kynna.  Fjöldi atvika fyrir athugasemdir eru því ekki 
reiknaðar með í summutölur, frekar en flokkur upp í yfirflokk, því það eru atvikin sem eru 
talin sérstaklega, en ekki fjöldi afleiðinga.   

Dæmi: 

 

Mynd Mynd Mynd Mynd 11111111    ----    Yfirlit yfir afleiðingar atvikaYfirlit yfir afleiðingar atvikaYfirlit yfir afleiðingar atvikaYfirlit yfir afleiðingar atvika    
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Teningur 
Atvikaskráningarteningur heitir Askja_Incident og skal velja hann í viðeigandi Analysis Services Data 
Source í Excel. 

VíddirVíddirVíddirVíddir    

Aldursflokkur sjúklings 

Atvik 

Dagsetning atvik sent til EL (Embættis landlæknis) 

Dagsetning atvik skráð 

Dagsetning atvik skráð óvirkt 

Dagsetning atviks 

Deild 

Einstaklingur 

Flokkur afleiðingar 

Flokkur atviks 

Fæðingardagur einstaklings 

Gögn síðast uppfærð 

Kringumstæður 

MælingarMælingarMælingarMælingar    

Fjöldi afleiðinga (Einkvæmt gildi) 

Fjöldi atvika (Einkvæmt gildi) 

Fjöldi einstaklinga (Einkvæmt gildi) 

Fjöldi deildartenginga 

Gögn síðast uppfærð 

Fjöldi kringumstæðna  

 
 


