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Landlæknisembættið

Innköllun vistunarupplýsinga

Snið innköllunargagna

Inngangur
Ný fyrirmæli landlæknis um lágmarksskráningu vistunarupplýsinga á sjúkrahúsum voru gefin
út á vef embættisins í ársbyrjun 2011. Samtímis féll úr gildi 3. útgáfa tilmæla landlæknis um
lágmarksskráningu frá árinu 2001.
Eftirfarandi innköllunarsnið er í samræmi við 4. útgáfu af fyrirmælum landlæknis um
lágmarksskráningu á sjúkrahúsum frá árinu 2011 (sjá www.landlaeknir.is).
Í 2. kafla 4. útgáfu ofangreindrar handbókar má finna yfirlit yfir breytingar sem gerðar voru á
skráningartilmælunum milli 3. og 4. útgáfu.
Eftirfarandi færslusnið inniheldur heiti á breytum, almenna lýsingu, lögleg gildi, gagnaheiti og
gagnagerð.
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Innköllun vistunarupplýsinga

Snið innköllunargagna

Gagnasendingar
Vistunarupplýsingar skulu sendar Landlæknisembættinu rafrænt í því sem næst rauntíma. Um
leið og sjúklingur er skráður inn skal senda embættinu viðkomandi færslu.
Þegar færsla er send í fyrsta sinn þurfa eftirfarandi gagnasvið að lágmarki að vera útfyllt:
- kennitala sjúklings ásamt meðfylgjandi upplýsingum úr Þjóðskrá.
- flokkur sjúklings
- þjónustuflokkur
- auðkenni stofnunar*
- tegund deildar
- auðkenni færslu hjá stofnun
- innritunardagur og –tími.
Við hverja breytingu á færslu skal senda hana að nýju.
Þegar skráning á legu er fullfrágengin skal færsla send í síðasta sinn, þ.e. þegar
útskriftardagsetning og sjúkdómsgreiningar hafa verið skráðar.
*Gögn skal merkja með auðkenni þeirrar stofnunar sem veitir heilbrigðisþjónustu, skv.
Rekstraraðilaskrá Landlæknisembættisins (skráð undir „Auðkenni stofnunar“). Í þeim tilvikum
þar sem sjúkrahúsaþjónusta er veitt á fleiri en einni starfsstöð rekstraraðila þarf til
aðgreiningar að merkja gögn hverri starfsstöð. Dæmi um slíkt er sjúkrahúsaþjónusta
Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA) sem veitt er á þremur stöðum: Neskaupstað,
Egilsstöðum og Seyðisfirði. Ekki er nóg að merkja gögnin HSA heldur þarf að fylgja með
númer fyrir hverja starfsstöð. Sjá nánar Rekstraraðilaskrá Landlæknisembættisins.
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Innköllun vistunarupplýsinga

Snið innköllunargagna

Gagnasvið
Hér fyrir neðan er að finna lýsingu á gagnasviðum hverrar færslu.
Skylda er að senda inn upplýsingar um öll þau skráningaratriði sem talin eru upp hér að
neðan. Eigi skráningaratriði ekki við um viðkomandi starfsemi skal svæðið vera tómt, t.d. ef
ekki er framkvæmd skurðaðgerð.
Hafi stofnun tekið upp annars konar eða ítarlegri flokkanir á gildum en eru í
skráningarfyrirmælum (t.d. nákvæmari skráningu á þjónustuflokkum) er sú stofnun ábyrg
fyrir vörpun gilda til samræmis við skráningarfyrirmælin og innköllunarsniðið áður en gögn
eru send til Landlæknisembættisins.
HEITI

Kennitala sjúklings

LÝSING

Kennitala sjúklings fengin úr Þjóðskrá, 10 stafa strengur án bandstriks.
Kennitalan er dulkóðuð við flutning gagna í gagnagrunn
Landlæknisembættisins.

LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Ef sjúklingur hefur ekki íslenska kennitölu skal tryggja að send sé
gervikennitala. Hún skal samsett úr sex stafa tölu sem táknar
fæðingardag, mánuð og ár. Næst koma þrjú “0” eða einhverjir aðrir þrír
stafir en tíunda talan táknar þá öld sem viðkomandi einstaklingur er
fæddur á, þ.e. “9” fyrir þá sem fæddir eru 1900-1999 og “0” fyrir þá sem
fæddir eru 2000-2099.
DDMMYYXXXY
admSSN
Varchar(10) not null

HEITI

Auðkenni stofnunar

LÝSING

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Auðkennisnúmer stofnunar fengið úr Rekstraraðilaskrá
Landlæknisembættisins. Í auðkennisnúmerinu felast upplýsingar um
rekstraraðilann og þá staðsetningu þar sem heilbrigðisþjónusta er veitt og
sjúkraskrárupplýsingar verða til.
Öll gildi úr Rekstraraðilaskrá Landlæknisembættisins.
Auðkennisnúmerið getur verið allt að 19 stafa strengur.
insID
Varchar(19) not null

HEITI

Færsluauðkenni

LÝSING

Einkvæmt auðkenni færslu hjá stofnun notað til að uppfæra færslu hjá
Landlæknisembættinu.
Einkvæmt auðkenni færslu hjá stofnun.
RecordID
Varchar(255) not null

LÖGLEG GILDI

LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Þjónustuflokkur

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Númer þjónustuflokks sem sjúklingur er innritaður í.
XXX. Þriggja stafa strengur.
Öll númer þjónustuflokka sem gefin eru upp í skráningarfyrirmælum á
vegum Landlæknisembættisins. Sjá nánari upplýsingar í Viðauka I.
speID
Varchar(3) not null

HEITI

Tegund deildar

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Númer deildar sem sjúklingur er innritaður á.
Gildi á bilinu {1-7}
1 =
Legudeild
2 =
Fimm daga legudeild
3 =
Sjúklingahótel
4 =
Dagdeild
5 =
Göngudeild
6 =
Bráðamóttökudeild
7 =
Sjúkrahústengd heimaþjónusta.
UnitID
Varchar(1) not null

HEITI

Flokkur sjúklings

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Vísar til þess þjónustustigs sem sjúklingur fær þjónustu á.
Gildin eru á bilinu {13-14, 21-25}
13 = Legusjúklingur á legudeild
14 = Legusjúklingur á sjúklingahóteli
21 = Ferlisjúklingur á dagdeild
22 = Ferlisjúklingur á göngudeild
23 = Ferlisjúklingur á legudeild
24 = Ferlisjúklingur á bráðamóttökudeild
25 = Ferlisjúklingur í sjúkrahústengdri heimaþjónustu.
ptyID
Varchar(2) not null

HEITI

Ábyrgur læknir

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Læknanúmer ábyrgs læknis.
XXYY-ZZZZ
Öll gild læknanúmer úr Læknaskrá Landlæknisembættisins.
Númerið er 9 stafa strengur á sniðinu XXYY-ZZZZ,
þar sem XX = bókstafir, YY = leyfisár og ZZZZ = tölustafir.
docID
Varchar(9)

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Ábyrgur hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Númer ábyrgs hjúkrunarfræðings/ljósmóður.
XXYY-ZZZZ
Öll gild númer úr Hjúkrunarfræðinga- eða Ljósmæðraskrá
Landlæknisembættisins.
Númerið er 9 stafa strengur á sniðinu XXYY-ZZZZ,
þar sem XX = bókstafir, YY = leyfisár og ZZZZ = tölustafir.
docID
Varchar(9)

HEITI

Ríkisfang

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Ríkisfang sjúklings skv. tveggja stafa landskóða frá Þjóðskrá.
XX. Tveggja stafa strengur.

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dæmi: Ísland = IS, Danmörk = DK, Óþekkt = 99.
natID
Varchar(2)

HEITI

Aldur

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Útreiknaður aldur sjúklings við innlögn.
Heiltölugildi >= 0
admAge
Number not null

HEITI

Kyn

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Kyn sjúklings.
Gildi á bilinu {1-4}
1 = Karl (drengur)
2 = Kona (stúlka)
3* = Drengur
4* = Stúlka.

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Hjúskaparstaða

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Hjúskaparstaða sjúklings.
Gildi á bilinu {0- 9,L}
1=
Ógift (ókvæntur)
3=
Gift (kvæntur) eða staðfest samvist
4=
Ekkill, ekkja
5=
Skilin(n) að borði og sæng
6=
Skilin(n) að lögum
7=
Hjón ekki samvistum
8=
Íslendingur í hjúskap með útlendingi sem nýtur úrlendisréttar og
verður því ekki skráður (t.d. varnarliðsmaður eða sendiráðsmaður)
9=
Hjúskaparstaða óupplýst
0=
Íslendingur með lögheimili erlendis; í hjúskap með útlendingi sem
ekki er á skrá
L=
Íslendingur með lögheimili á Íslandi (t.d. námsmaður eða
sendiráðsmaður); í hjúskap með útlendingi sem ekki er á skrá.

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

masID
Varchar(1) not null

HEITI

Sveitarfélag

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Númer sveitarfélags lögheimilis sjúklings skv. Þjóðskrá.
Ef um útlendinga er að ræða skal setja 99 og tveggja stafa landskóða skv.
Þjóðskrá (sjá ríkisfang). Ef landið er óþekkt eru allir fjórir stafirnir 9999.
XXXX. Fjögurra stafa strengur

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dæmi: Reykjavík = 0000, Kópavogur = 1000, Akureyri = 6000,
Danmörk = 99DK, Óþekkt = 9999.
comID
Varchar(4) not null

HEITI

Póstnúmer

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Póstnúmer lögheimilis sjúklings skv. Þjóðskrá, sjá einnig á
http://www.postur.is.
Ef lögheimili sjúklings er erlendis skal setja 999.
XXX. Þriggja stafa strengur.

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dæmi: Reykjavík = 101, Kópavogur = 200, Akureyri = 600,
Danmörk = 999
zipcode
Varchar(3) not null

HEITI

Heilsugæslulæknir

LÝSING

Læknanúmer heilsugæslulæknis, heimilislæknis, eða heilsugæslustöðvar
viðkomandi sjúklings. Númer úr Læknaskrá Landlæknisembættisins.
XXYY-ZZZZ
Öll gild læknanúmer skv. Læknaskrá Landlæknisembættisins.
Númerið er 9 stafa strengur á sniðinu XXYY-ZZZZ,
þar sem XX = bókstafir, YY = leyfisár og ZZZZ = tölustafir.
docIDHealthCare
Varchar(9)

LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Júní 2011

-7-

Landlæknisembættið
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Snið innköllunargagna

HEITI

Dagsetning skráningar á biðlista

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dagur, mánuður og ár þegar tilvísun fyrir væntanlega aðgerð,
endurhæfingu eða rannsókn er skráð í sjúkraskrárkerfi.
DD.MM.YYYY
admWaitListDate
Date

HEITI

Innritunardagur og –tími

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dagur, mánuður, ár og tími innritunar.
DD.MM.YYYY hh:mm
Samsett dagsetning og tími. Hér gildir:
hh = {00-23}
mm = {00-59}
Ef ekki eru tilgreindar mínútur (mm) skal setja 00.
admCheckInDateTime
DateTime not null

Heiti

Innlagnarmáti

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Skilgreining á því hvernig innlögn bar að.
Tölufastar {1-4,9} sem tilgreina innlagnarmáta:
1 = Bráðainnlögn
2 = Skipulögð innlögn án biðlista
3 = Innlögn af biðlista
4 = Flutningur á milli þjónustuflokka
9 = Óþekkt.

Í þeim tilfellum þar sem skráð hefur verið J/N, Y/N eða ef
bráðainnlögn/ekki bráðainnlögn hefur verið aðgreind með öðrum hætti
skal setja bráðainnlögn sem 1 en aðrar innlagnir sem 9.
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

modID
Varchar (1) not null

HEITI

Kringumstæður innlagnar

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Kringumstæður innlagnar sjúklings.
Gildi á bilinu {1-4, 8}
1=
Sjálfviljugur
2=
Nauðungarinnlögn án sjálfræðissviptingar (hámark 48 klst., nema
með leyfi dómsmálaráðuneytis, þá að hámarki 21 dagur).
3=
Nauðungarinnlögn með sjálfræðissviptingu
4=
Innlögn samkvæmt dómsúrskurði á réttargeðdeild
8=
Annað.
cirID
Varchar(1)

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Kom frá

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Skilgreining á því hvaðan sjúklingur er að koma við innlögn.
Gildi á bilinu {0-11}
0=
Sjúkrahús erlendis
1=
Heimili (þ.m.t. þjónustuíbúðir). Ef 1 þá þarf að fylla út í liðinn
„hver vísaði sjúklingi“
2=
Sama sjúkrahús
3=
Annað sjúkrahús, númer rekstraraðila
6=
Fædd(ur) hér
7=
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmaður
8=
Annað
9=
Óþekkt
10=
Hjúkrunar- og/eða dvalarheimili, númer rekstraraðila
11=
Sjúkrahótel.
oriID
Varchar(1) not null

HEITI

Hver vísaði sjúklingi

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Skilgreining á því hver vísaði sjúklingi á sjúkrahús.
Gildi á bilinu {0-3, 8-9}
0=
Engin tilvísun
1=
Heilsugæslu- eða heimilislæknir
2=
Annar sérfræðingur en heilsugæslu- eða heimilislæknir
3=
Aðrar heilbrigðisstéttir
8=
Annað
9=
Óþekkt.
refID
Varchar(1) not null

HEITI

Ástæða innlagnar /komu

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Skilgreining á því hver ástæðan er fyrir innlögn sjúklingsins.
Gildi á bilinu {1-9}
1=
Sjúkdómur eða skylt ástand
2=
Slys
3=
Líkamsárás
4=
Vísvitandi sjálfsskaði
5=
Síðbúin áhrif áverka
6=
Fæðing
7=
Hjúkrunarþörf/hvíldarinnlögn
8=
Annað
9=
Óþekkt.
occID
Varcahr(1) not null

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Útskriftardagur og –tími

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Sú dagsetning og tími sem sjúklingur útskrifast á.
DD.MM.YYYY hh:mm
Samsett dagsetning og tími. Hér gildir
hh = {00-23}
mm = {00-59}
Ef ekki eru tilgreindar mínútur (mm) skal setja 00.
admDischargeDateTime
DateTime not null

HEITI

Virkri meðferð lýkur – dagsetning og tími

LÝSING

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Sú dagsetning sem markar lok virkrar meðferðar sjúklings. Á eingöngu við
ef meðferð lýkur en sjúklingur bíður eftir viðeigandi vistunarúrræði á
annarri stofnun eða deild. Að öðrum kosti skal hafa svæðið tómt.
DD.MM.YYYY hh:mm
Samsett dagsetning og tími. Hér gildir
hh = {00-23}
mm = {00-59}
Ef ekki eru tilgreindar mínútur (mm) skal setja 00.
admTreatmentEndDateTime
DateTime not null

HEITI

Fór til

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Skilgreining á því hvert sjúklingur fer eftir útskrift.
Gildi á bilinu {0-11}
0=
Sjúkrahús erlendis
1=
Heimili
2=
Sama sjúkrahús, annar þjónustuflokkur
3=
Annað sjúkrahús, númer rekstraraðila
6=
Andlát
7=
Sjúklingur útskrifaði sig sjálfur
8=
Mætti ekki (eingöngu fyrir ferlisjúklinga)
9=
Óþekkt
10 = Hjúkrunar- og/eða dvalarheimili, númer rekstraraðila
11 = Sjúkrahótel.
disID
Varchar(1) not null

LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Eftirlit eftir útskrift

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Skilgreining á því hvernig eftirliti eftir útskrift er háttað.
Gildi á bilinu {3-11}
3=
Verður ekki fylgt eftir af heilbrigðisstarfsmanni
4=
Dagdeild
5=
Göngudeild
6=
Heimahjúkrun
7=
Sjúkrahústengd heimaþjónusta
8=
Annað
9=
Óþekkt
10 = Heilsugæslustöð
11 =
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmaður (þ.m.t. sjálfstætt
starfandi heimilislæknir).

GAGNAGERÐ

diiID
Varchar(1) not null

HEITI

Leyfisdagar

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Útreiknaður fjöldi leyfisdaga sjúklings á meðan innlögn stendur. Ef ekki er
um leyfi að ræða þá skal skráð “0”.
Heiltölugildi > 0
admLeaveDays
Number

HEITI

Komufjöldi

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Fjöldi koma ferlisjúklings á meðan á ferlilotu stendur.
Heiltölugildi > 0
admArrivals
Number
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Sjúkdómsgreiningar
Greiningalistinn skal vera á XML formi eins og eftirfarandi dæmi sýnir:
<DxList>
<DxCode>
<Code> A01.1</Code>
<CodeSys>ICD-10</CodeSys>
<InternalCode> 102006</InternalCode>
<TermID> 1136154</TermID>
<DxDocNo>0069</DxDocNo>
<DxDate>01.01.1999</DxDate>
<DxMain>1</DxMain>
</DxCode>
<DxCode>
...
</DxCode>
</DxList>
Eftirfarandi eru nánari lýsingar á þeim atriðum sem falla undir sjúkdómsgreiningar.
HEITI

Greiningarnúmer

LÝSING

Sjúkdómsgreiningar skráðar í samræmi við gildandi útgáfu Alþjóðlegs
flokkunarkerfis sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, nú ICD-10

(International Classification of Diseases and Related Conditions, Rev. 10)

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

og reglur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um notkun kerfisins.
Lögleg ICD-10 gildi fást úr þar til gerðum skrám sem Landlæknisembættið
gefur út.
Code
Varchar(20) not null

HEITI

Greiningarkerfi

LÝSING

Flokkunarkerfi fyrir sjúkdómsgreiningar í samræmi við gildandi útgáfu
Alþjóðlegs flokkunarkerfis sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, nú
ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Conditions,

LÖGLEG GILDI

Rev. 10).
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

ICD-10
CodeSys
Varcahr(20) not null

HEITI

Aðalgreining

LÝSING

Ef fleiri en ein sjúkdómsgreining er skráð verður að merkja aðalgreiningu
sérstaklega.
Gildi á bilinu {0, 1}
1 =
Aðalgreining
0 =
Ekki aðalgreining
DxMain
Varchar(1) not null

LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ
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HEITI

Læknir ábyrgur fyrir sjúkdómsgreiningu

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Númer læknis sem ber ábyrgð á sjúkdómsgreiningu.
XXYY-ZZZZ
Öll gild læknanúmer skv. Læknaskrá Landlæknisembættisins.
Númerið er 9 stafa strengur á sniðinu XXYY-ZZZZ,
þar sem XX = bókstafir, YY = leyfisár og ZZZZ = tölustafir. Einnig er sá
möguleiki fyrir hendi að skráð hafi verið læknanúmer heilsugæslustöðvar
úr Læknaskrá Landlæknisembættisins.
DxDocNo
Varchar(9) not null

HEITI

Dagsetning greiningar

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dagur, mánuður og ár greiningar.
Ef ekki er dagsetning á sjúkdómsgreiningunni þá skal setja dagsetningu
útskriftardags.
DD.MM.YYYY
DxDate
Date not null

HEITI

Innri kóði

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði úr skráningarkerfum.

HEITI

Innri kóði heitis

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði sem vísar í lýsingu (heiti kóða) úr skráningarkerfum.

Júní 2011
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Aðgerðir
Aðgerðalistinn skal vera á XML formi eins og eftirfarandi dæmi sýnir:
<OpList>
<OpCode>
<Code>JAH01</Code>
<CodeSys>NCSP</CodeSys>
<InternalCode>542045</InternalCode>
<TermID>1144509</TermID>
<OpDocNo>0069</OpDocNo>
<OpDate>01.01.1999</OpDate>
<OpMain>1</OpMain>
</OpCode>
<OpCode>
...
</OpCode>
</OpList>
Eftirfarandi eru nánari lýsingar á þeim atriðum sem falla undir aðgerðir.
HEITI

Aðgerðarkóði

LÝSING

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Aðgerðakóði skráður samkvæmt gildandi útgáfu Norrænnar flokkunar
aðgerða og aðgerða í skurðlækningum (NCSP).
Lögleg NCSP gildi fást úr þar til gerðum skrám sem Landlæknisembættið
gefur út.
Code
Varchar(20) not null

HEITI

Aðgerðakóðakerfi

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Flokkunarkerfi sem notað er við skráningu aðgerðar.
Gildin {NCSP}
CodeSys
Varchar(20) not null

HEITI

Aðalaðgerð

LÝSING

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Ef fleiri en ein aðgerð er framkvæmd verður að skrá alla kóða og merkja
aðalaðgerð sérstaklega.
Gildi á bilinu {0, 1}
1 =
Aðalaðgerð
0 =
Ekki aðalaðgerð
OpMain
Varchar(1) not null

HEITI

Læknanúmer

LÝSING
LÖGLEG GILDI

Númer læknis sem ber ábyrgð á aðgerð.
XXYY-ZZZZ
Öll gild læknanúmer skv. Læknaskrá Landlæknisembættisins.
Númerið er 9 stafa strengur á sniðinu XXYY-ZZZZ,
þar sem XX = bókstafir, YY = leyfisár og ZZZZ = tölustafir. Einnig er sá
möguleiki fyrir hendi að skráð hafi verið læknanúmer heilsugæslustöðvar
úr Læknaskrá Landlæknisembættisins.
OpDocNo
Varchar(9) not null

LÖGLEG GILDI

LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Júní 2011
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HEITI

Dagsetning aðgerðar

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dagur, mánuður og ár þegar aðgerð er framkvæmd.
DD.MM.YYYY
OpDate
Date not null

HEITI

Innri kóði

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði úr skráningarkerfum.

HEITI

Innri kóði heitis

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði sem vísar í lýsingu (heiti kóða) úr skráningarkerfum.

Júní 2011
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Number
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Tilefni / Ástæða innlagnar
Tilefnalistinn skal vera á XML formi eins og eftirfarandi dæmi sýnir:
<PcList>
<PcCode>
<Code> H01</Code>
<CodeSys>ICPC</CodeSys>
<InternalCode> 109424</InternalCode>
<TermID> 230228</TermID>
<PcDate>01.01.1999</PcDate>
<PcMain>1</PcMain>
</PcCode>
<PcCode>
...
</PcCode>
</PcList>
Eftirfarandi eru nánari lýsingar á þeim atriðum sem falla undir tilefni/ástæðu innlagnar.
HEITI

Tilefniskóði

LÝSING

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Tilefni skal skráð samkvæmt gildandi útgáfu af flokkunarkerfinu ICPC
(International Classification of Primary Care).
Lögleg ICPC gildi fást úr þar til gerðum skrám sem Landlæknisembættið
gefur út.
Code
Varchar(20) not null

HEITI

Tilefniskóðakerfi

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Flokkunarkerfi tilefna.
ICPC
CodeSys
Varchar(20) not null

HEITI

Aðaltilefni

LÝSING
LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

1 ef aðaltilefni, annars 0.
Gildi á bilinu {0, 1}
1 =
Aðaltilefni
0 =
Ekki aðaltilefni
PcMain
Varchar(1) not null

HEITI

Dagsetning tilefnis

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Dagur, mánuður og ár tilefnis.
DD.MM.YYYY
PcDate
Date not null

LÖGLEG GILDI

Júní 2011
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HEITI

Innri kóði

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði úr skráningarkerfum.

HEITI

Innri kóði heitis

LÝSING
LÖGLEG GILDI
GAGNAHEITI
GAGNAGERÐ

Innri kóði sem vísar í lýsingu (heiti kóða) úr skráningarkerfum.

HEITI

Skráningu lokið – dagsetning og tími

LÝSING

Dagsetning og tími þegar lokið hefur verið við alla skráningu í tengslum við
legu/komu sjúklings þ.m.t. sjúkdómsgreiningar við útskrift og
útskriftardagsetningu.
DD.MM.YYYY hh:mm
Samsett dagsetning og tími. Hér gildir:
hh = {00-23}
mm = {00-59}
Ef ekki eru tilgreindar mínútur (mm) skal setja 00.
admEndRec

LÖGLEG GILDI

GAGNAHEITI

Júní 2011

InternalCode
Number

TermID
Number
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Færslusnið
Eftirfarandi dæmi sýnir hvernig gögn gætu verið móttekin á XML formi:
<admRecList>
<admRec>
<admSSN>0101601239</admSSN>
<insID> </insID>
<recordID></recordID>
<speID>400</speID>
<unitID>1</unitID>
<ptyID>11</ptyID>
<docID>0001</docID>
<natID>US</natID>
<admAge>50</admAge>
<sexID>1</sexID>
<masID>1</masID>
<comID>0000</comID>
<zipcode>101</zipcode>
<docIDHealthCare>0001</docIDHealthCare>
<admWaitListDate></admWaitListDate>
<admCheckInDateTime>01.01.2000 12:00</admCheckInDateTime>
<modID>1</modID>
<cirID>1</cirID>
<oriID>1</oriID>
<speIDOrigin></speIDOrigin>
<insIDOrigin></insIDOrigin>
<refID>0</refID>
<docIDReferer></docIDReferer>
<occID>2</occID>
<admDischargeDateTime>01.02.2000 12:00</admDischargeDateTime>
<admTreatmentEndDateTime>01.02.2000</admTreatmentEndDateTime>
<admEndRec></admEndRec>
<disID>1</disID>
<speIDDischarge></speIDDischarge>
<insIDDischarge></insIDDischarge>
<diiID>8</diiID>
<admLeaveDays></admLeaveDays>
<admArrivals></admArrivals>
<DxList>
<DxCode>
<Code> A01.1</Code>
<CodeSys>ICD-10</CodeSys>
<InternalCode> 102006</InternalCode>
<TermID> 1136154</TermID>
<DxDate>01.01.1999</DxDate>
<DxMain>1</DxMain>
</DxCode>
<DxCode>
...
</DxCode>
</DxList>
<OpList>
<OpCode>
<Code>JAH01</Code>
<CodeSys>NCSP</CodeSys>
<InternalCode>542045</InternalCode>
<TermID>1144509</TermID>
<OpDocNo>0069</OpDocNo>
<OpDate>01.01.1999</OpDate>

Júní 2011
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<OpMain>1</OpMain>
</OpCode>
<OpCode>
...
</OpCode>
</OpList>
<PcList>
<PcCode>
<Code> H01</Code>
<CodeSys>ICPC</CodeSys>
<InternalCode> 109424</InternalCode>
<TermID> 230228</TermID>
<PcDate>01.01.1999</PcDate>
<PcMain>1</PcMain>
</PcCode>
<PcCode>
...
</PcCode>
</PcList>
</admRec>
<admRec>
...
</admRec>
</admRecList>

Júní 2011
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Viðauki I
Yfirflokkar

Kóði

Þjónustuflokkar

010

Tannlækningar

100
110
120
190

Almennar barnalækningar
Nýburalækningar
Barnaskurðlækningar
Hvíldarinnlögn barna

200

Bráðalækningar

Tannlækningar
Barnalækningar

Bráðalækningar
Geðlækningar
300
Almennar geðlækningar
310
Barna- og unglingageðlækningar
320
Fíknimeðferð
340
Réttargeðlækningar
350
Geðlækningar, endurhæfing
Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar
400
Meðganga og fæðing
401
Nýburi
410
Kvensjúkdómar
420
Krabbameinslækningar kvenna
Lyflækningar
500
Almennar lyflækningar
505
Blóðlækningar
510
Efnaskipta- og innkirtlalækningar
515
Gigtarlækningar
520
Hjartalækningar
525
Húð- og kynsjúkdómalækningar
530
Krabbameinslækningar
535
Lungnalækningar
540
Meltingarlækningar
545
Nýrnalækningar
550
Ónæmislækningar
555
Smitsjúkdómalækningar
560
Taugalækningar
Öldrunarlækningar
600
Öldrunarlækningar
610
Umönnun aldraðra á hjúkrunarheimili/hjúkrunarrými
620
Umönnun aldraðra á dvalarheimili/dvalarrými
680
Bið eftir vistunarúrræði
690
Hvíldarinnlögn aldraðra
Endurhæfingar- og hæfingarlækningar
700
Endurhæfingarlækningar
710
Hæfingarlækningar
Skurðlækningar
800
Almennar skurðlækningar
810
Augnlækningar
820
Brjóstholsskurðlækningar
830
Bæklunarskurðlækningar
840
Háls-, nef- og eyrnalækningar
850
Heila- og taugaskurðlækningar
860
Lýtalækningar
870
Þvagfæraskurðlækningar
880
Æðaskurðlækningar
Svæfinga- og gjörgæslulækningar
900
Svæfinga- og gjörgæslulækningar
Líknandi meðferð
950
Líknandi meðferð
Sjúklingahótel
970
Sjúklingur á sjúklingahóteli
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