LÝÐHEILSUVÍSAR 2018 - skilgreiningar
Samfélag
1. Íbúafjöldi
Langt heiti: Íbúafjöldi 2017 eftir heilbrigðisumdæmum.
Gagnalind: Hagstofa Íslands
Mælikvarði: Fjöldi
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Hagst.
Athugasemd:

2. Íbúafjöldi (fjölgun/fækkun)
Langt heiti: Íbúafjöldi. Hlutfallsleg fjölgun/fækkun 2013-2017.
Gagnalind: Hagstofa Íslands
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2013-2017
Neðanmáls: Hagst.
Athugasemd: Hlutfallsleg fjölgun/fækkun frá fyrsta ári tímabils til þess síðasta.

3. Íbúar ≥ 80 ára
Langt heiti: Íbúar 80 ára og eldri. Hlufall af heildaríbúafjölda.
Gagnalind: Hagstofa Íslands
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Hagst.
Athugasemd:

4. Kynjahlutfall
Langt heiti: Hlutfall karla á móti konum.
Gagnalind: Hagstofa
Mælikvarði: kk/kvk
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Hagst.
Athugasemd: Hlutfall karla af konum. Ef talan er yfir 1 þá eru fleiri karlar en konur.
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5. Fæðingar mæðra <20 ára
Langt heiti: Fæðingar mæðra yngri en 20 ára á 1.000 konur 15-19 ára.
Gagnalind: Fæðingaskrá
Mælikvarði: Á 1.000 íbúa
Ár mælingar: 2013-2017
Neðanmáls: Fs. Fæðingar/1.000 kvk 15-19 ára. Aldursst.
Athugasemd: Við aldursstöðlun voru börn fædd af mæðrum yngri en 15 ára talin með 15 ára gömlum
mæðrum.

6. Lesskilningur (9. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 9. bekk sem les sér til gagns.
Gagnalind: Menntamálastofnun. Samræmt könnunarpróf 2017 – íslenska, lesskilningur
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Mms. Lágmarkshæfni í lesskilningi í samræmdu könnunarprófi.
Athugasemd: Stuðst er við skilgreiningu á því „að lesa sér til gagns“ sem fundin er með hæfniviðmiðagreiningu
á PISA. Notast var við próffræðilega eiginleika PISA og samræmdra könnunarprófa til að finna samsvarandi
skurðpunkt á normaldreifðum kvarða samræmdra könnunarprófa og notaður er á meginkvarða PISA fyrir þetta
viðmið.

7. Háskólamenntaðir
Langt heiti: Háskólamenntaðir, hlutfall þeirra sem lokið hefur háskólamenntun (25-74 ára).
Gagnalind: Hagstofa Íslands. Vinnumarkaðsrannsókn
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Hagst. 25-74 ára.
Athugasemd:

8. Eiga erfitt með að ná endum saman
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem á erfitt með að ná endum saman.
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L. Frekar/mjög erfitt.
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Athugasemd: Spurning 79. Hversu auðvelt eða erfitt hefur það verið fyrir þig og fjölskyldu þína (ef við á) að ná
endum saman fjárhagslega undanfarna 12 mánuði (t.d. að borga fyrir mat, húsnæði og reikninga)?
Svarmöguleikar: Mjög auðvelt. Frekar auðvelt. Hvorki auðvelt né erfitt. Frekar erfitt. Mjög erfitt.
Fullorðnir: ≥18 ára.

Lifnaðarhættir
9. Hamingja fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem metur hamingju sína að minnsta kosti 8 á skalanum 1-10.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Svara 8-10 á hamingjukvarða (1-10).
Athugasemd: Spurning: Þegar á heildina er litið, hversu hamingjusama(n) telur þú þig vera? Vinsamlega hakaðu
við einn reit á kvarðanum 1-10 þar sem 1 þýðir mjög óhamingjusöm/-samur og 10 mjög hamingjusöm/-samur.
Svarmöguleikar: 1 Mjög óhamingjusöm/-samur. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Mjög hamingjusöm/-samur.
Fullorðnir: ≥18 ára.

10. Vellíðan fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem skorar 31-35 á vellíðunarkvarðanum SWEMWBS (kvarði 7-35).
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L. Skora 31-35 á SWEMWBS kvarða (7-35).
Athugasemd: Spurning 61: Næst eru staðhæfingar um hugsanir og tilfinningar. Vinsamlegast merktu í þann reit
sem lýsir best reynslu þinni síðastliðnar 2 vikur. a) Ég hef litið bjartsýnum augum til framtíðarinnar. b) Mér
hefur þótt ég gera gagn. c) Ég hef verið afslöppuð/afslappaður. d) Mér hefur gengið vel að takast á við
vandamál. e) Ég hef hugsað skýrt. f) Mér hefur fundist ég náin/n öðrum. g) Ég hef átt auðvelt með að gera upp
hug minn. Svarmöguleikar: Aldrei. Sjaldan. Stundum. Oft. Alltaf.
Fullorðnir: ≥18 ára.

11. Vanlíðan í skóla (8.-10. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem líður oft eða nær alltaf illa í skólanum.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ungt fólk 2018. Könnun á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10.
bekk
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018

3

LÝÐHEILSUVÍSAR 2018 - skilgreiningar
Neðanmáls: R&G. Líður oft/nær alltaf illa.
Athugasemd: Spurning 15. Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við um þig? i) Mér líður illa í
skólanum. Svarmöguleikar: Á nær alltaf við um mig. Á oft við um mig. Á stundum við um mig. Á sjaldan við um
mig. Á nær aldrei við um mig.

12. Einmanaleiki (8.-10. b)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem segist oft hafa verið einmana sl. viku.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ungt fólk 2018. Könnun á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10.
bekk
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: R&G. Oft einmana sl. viku.
Athugasemd: Spurning 23: Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku?
h) Þér fannst þú einmana. Svarmöguleikar: Nær aldrei. Sjaldan. Stundum. Oft.

13. Stuttur svefn (8.-10. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem sefur að jafnaði 7 klst. eða minna á nóttu.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ung fólk 2018. Könnun meðal framhaldsskólanema á Íslandi.
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: R&G. ≤ 7 klst/nóttu.
Athugasemd: Spurning 27: Hvað sefur þú að jafnaði margar klukkustundir á nóttu? Svarmöguleikar: Meira en 9
klst. Um 9 klst. Um 8 klst. Um 7 klst. Um 6 klst. Minna en 6 klst.

14. Stuttur svefn fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem sefur að jafnaði 6 klst. eða minna á nóttu.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. ≤ 6 klst/nóttu.
Athugasemd: Spurning: Hversu marga klukkutíma sefur þú að jafnaði á nóttu? Svarmöguleikar: Minna en 5
klukkustundir. Um 5 klukkustundir. Um 6 klukkustundir. Um 7 klukkustundir. Um 8 klukkustundir. Um 9
klukkustundir. Um 10 klukkustundir. Meira en 10 klukkustundir. Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.
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15. Streita fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem segist oft eða mjög oft finna fyrir mikilli streitu í daglegu lífi.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Finna oft/mjög oft fyrir mikilli streitu.
Athugasemd: Spurning: Hversu oft á þetta við um þig? Ég finn fyrir mikilli streitu í daglegu lífi. Svarmöguleikar:
Mjög oft. Oft. Stundum. Sjaldan. Aldrei. Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.

16. Virkur ferðamáti í vinnu/skóla, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem hjólar eða gengur ≥ 3x í viku til vinnu eða skóla.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Ganga/hjóla ≥ 3x í viku.
Athugasemd: Spurning: Hversu oft að jafnaði hefur þú ferðast með eftirfarandi hætti til vinnu (eða skóla)
undanfarna 30 daga? a) Gangandi. b) Hjólandi. Svarmöguleikar: 5 sinnum í viku eða oftar. 4 sinnum í viku. 3
sinnum í viku. 2 sinnum í viku. 1 sinni í viku. 1-3 sinnum á síðustu 30 dögum. Aldrei. Vil ekki svara. Veit ekki.
Greiningin tekur aðeins til þeirra sem eru á vinnumarkaði eða í skóla.
Fullorðnir: ≥18 ára.

17. Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi (8.-10. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem æfir með íþróttafélagi ≥ 3x í viku.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ungt fólk 2018. Könnun á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10.
bekk.
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: R&G. Æfa íþróttir ≥ 3x í viku.
Athugasemd: Spurning 70b: Hve oft stundar þú íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi? Svarmöguleikar:
Nær aldrei. 1 sinni í viku. 2 sinnum í viku. 3 sinnum í viku. 4-6 sinnum í viku. Svo til á hverjum degi.
Vísirinn 2018 byggir á annarri spurningu heldur en sambærilegur vísir árið 2017. Mælingarnar eru því ekki
samanburðarhæfar.
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18. Grænmetis- og ávaxtaneysla fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem borðar grænmeti og ávexti fimm sinnum á dag eða oftar.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Borða grænmeti og ávexti ≥ 5x/dag.
Athugasemd: Spurning: Hversu oft neytir þú eftirfarandi fæðutegunda? a) Ávextir eða ber. b) Grænmeti (ferskt,
fryst, soðið eða matreitt). Svarmöguleikar: Fimm sinnum á dag eða oftar. Fjórum sinnum á dag. Þrisvar sinnum
á dag. Tvisvar sinnum á dag. Einu sinni á dag. 4-6 sinnum í viku. 2-3 sinnum í viku. Einu sinni í viku. Sjaldnar en
einu sinni í viku. Aldrei. Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.

19. Gosdrykkjaneysla (8.-10. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem drekkur gosdrykki og/eða orkudrykki ≥ daglega.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ungt fólk 2018. Könnun á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10.
bekk.
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: R&G. ≥ daglega.
Athugasemd: Spurning 41: Hversu oft borðar/drekkur þú eftirfarandi? c) Gosdrykki og/eða orkudrykki.
Svarmöguleikar: Aldrei. Sjaldnar en einu sinni í viku. 1 sinni í viku. 2-3 sinnum í viku. 4-6 sinnum í viku. 1 sinni á
dag. 2 sinnum á dag. 3 sinnum eða oftar á dag.

20. Gosdrykkjaneysla fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem drekkur sykraða og/eða sykurlausa gosdrykki ≥ daglega.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Sykraðir og/eða sykurlausir ≥ daglega.
Athugasemd: Spurning: Hversu oft neytir þú eftirfarandi fæðutegunda? c) Sykrað gos. d) Sykurlaust gos.
Svarmöguleikar: Fimm sinnum á dag eða oftar. Fjórum sinnum á dag. Þrisvar sinnum á dag. Tvisvar sinnum á
dag. Einu sinni á dag. 4-6 sinnum í viku. 2-3 sinnum í viku. Einu sinni í viku. Sjaldnar en einu sinni í viku. Aldrei.
Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.
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21. Ofbeldi um ævina, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem hefur orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi um ævina.
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L. Beitt(ur) líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi um ævina.
Athugasemd: Spurning 53: Hefur þú orðið fyrir ofbeldi? a) Líkamlegu ofbeldi. b) Kynferðislegu ofbeldi.
Svarmöguleikar: Nei, aldrei. Já, á síðastliðnum 12 mánuðum. Já, en fyrir meira en 12 mánuðum síðan.
Fullorðnir: ≥18 ára.

22. Áhættudrykkja fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem fellur undir þá skilgreiningu að vera með áhættusamt neyslumynstur.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. AUDIT-C samreikningur eftir kyni.
Athugasemd: Spurning: Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú drukkið a.m.k. eitt glas af einhverjum drykk
sem inniheldur áfengi? Svarmöguleikar: Daglega eða næstum daglega. Fjórum til fimm sinnum í viku. Tvisvar til
þrisvar í viku. Um það bil einu sinni í viku. Tvisvar til þrisvar í mánuði. Um það bil einu sinni í mánuði. Nokkrum
sinnum á ári. Einu sinni á síðustu 12 mánuðum. Aldrei á síðustu 12 mánuðum. Vil ekki svara. Veit ekki.
Spurning: Hversu marga áfenga drykki drekkur þú að jafnaði þegar þú drekkur áfengi? Svarmöguleikar: 1-2. 3-4.
5-6. 7-9. 10 eða fleiri. Vil ekki svara. Veit ekki.
Spurning: Hversu oft á síðustu 12 mánuðum, hefurðu drukkið á einum degi að minnsta kosti 5 glös af
einhverjum drykk sem inniheldur áfengi? Svarmöguleikar: Daglega eða næstum daglega. Fjórum til fimm
sinnum í viku. Tvisvar til þrisvar í viku. Um það bil einu sinni í viku. Tvisvar til þrisvar í mánuði. Um það bil einu
sinni í mánuði. Nokkrum sinnum á ári. Einu sinni á síðustu 12 mánuðum. Aldrei á síðustu 12 mánuðum. Vil ekki
svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.

23. Rafsígarettunotkun (10. b.)
Langt heiti: Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hefur reykt rafsígarettur síðustu 30 daga.
Gagnalind: Rannsóknir og greining. Ungt fólk 2018. Könnun á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10.
bekk
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: R&G. ≥ 1x sl. mán.
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Athugasemd: Spurning 50: Hversu oft hefurðu reykt raf-sígarettur (rafrettur), veipað, að meðaltali síðstu 30
daga? Svarmöguleikar: Aldrei. Sjaldnar en einu sinni í viku. Sjaldnar en einu sinni á dag. 1-5 sinnum á dag. 6-10
sinnum á dag. 11-20 sinnum á dag. Oftar en 20 sinnum á dag.

24. Reykingar fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem reykir daglega.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. Daglega.
Athugasemd: Spurning: Reykir þú? Svarmöguleikar: Já, ég reyki daglega. Já, ég reyki sjaldnar en daglega. Nei, en
ég hef reykt og er hætt/ur því. Nei, ég hef aldrei reykt. Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.

25. Tóbaksnotkun í vör, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem notar tóbak í vörina daglega eða sjaldnar.
Gagnalind: Embætti landlæknis. Vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Vöktun. ≤ daglega.
Athugasemd: Spurning: Notar þú tóbak í vörina? Svarmöguleikar: Já, ég nota tóbak í vörina daglega. Já, ég nota
tóbak í vörina sjaldnar en daglega. Nei, en ég hef notað tóbak í vörina og er hætt(ur) því. Nei, ég hef aldrei
notað tóbak í vörina. Vil ekki svara. Veit ekki.
Fullorðnir: ≥18 ára.

26. Kannabisneysla fullorðinna
Langt heiti: Hlutfall fullorðinna sem hefur notað kannabis einu sinni eða oftar sl. 30 daga.
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L. ≥ 1x sl. mán.
Athugasemd: Spurning 30: Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú neytt kannabis (marijúana, hass eða hassolíu)?
c) Á síðustu 30 dögum. Svarmöguleikar: Aldrei. 1-2 sinnum. 3-5 sinnum. 6-9 sinnum. 10-19 sinnum. 20-39
sinnum. 40 sinnum eða oftar.
Fullorðnir: ≥18 ára.
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Heilsa og sjúkdómar
27. Líkamleg heilsa sæmileg/léleg, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall þeirra sem metur líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega.
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L.
Athugasemd: Spurning 1: Hvernig metur þú almennt líkamlega heilsu þína? Svarmöguleikar: Mjög góð. Góð.
Sæmileg. Léleg.
Fullorðnir: ≥18 ára.

28. Andleg heilsa sæmileg/léleg, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall þeirra sem metur andlega heilsu sína sæmilega eða lélega.
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L.
Athugasemd: Spurning 2: Hvernig metur þú almennt andlega heilsu þína? Svarmöguleikar: Mjög góð. Góð.
Sæmileg. Léleg.
Fullorðnir: ≥18 ára.

29. Þunglyndislyfjanotkun, kk
Langt heiti: Notkun þunglyndislyfja, karlar, skilgreindir dagskammtar fyrir hverja 1.000 íbúa á dag.
Gagnalind: Lyfjagagnagrunnur
Mælikvarði: DÞD
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Lgg. ATC: N06A. Aldursst.
Athugasemd: Sambærileg skilgreining og OECD notar.

30. Þunglyndislyfjanotkun, kvk
Langt heiti: Notkun þunglyndislyfja, konur, skilgreindir dagskammtar fyrir hverja 1.000 íbúa á dag.
Gagnalind: Lyfjagagnagrunnur
Mælikvarði: DÞD
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Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Lgg. ATC: N06A. Aldursst.
Athugasemd: Sambærileg skilgreining og OECD notar.

31. Líkamsþyngdarstuðull ≥ 30, fullorðnir
Langt heiti: Hlutfall offitu meðal fullorðinna (líkamsþyngdarstuðull ≥ 30).
Gagnalind: Heilsa og líðan Íslendinga
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: H&L. Kg/m2.
Athugasemd: Spurning 49: Hver er hæð þín í sentímetrum? Spurning 50. Hver er þyngd þín í kílógrömmum?
(Konur sem eru barnshafandi vinsamlegast svari til um þyngd sína mánuðinn áður en þær urðu þungaðar).
Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður með því deila þyngd í kílóum með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2).
Fullorðnir: ≥18 ára.

32. Blóðsykurslækkandi lyf, önnur en insúlín
Langt heiti: Notkun blóðsykurslækkandi lyfja, skilgreindir dagskammtar fyrir hverja 1.000 íbúa á dag.
Gagnalind: Lyfjagagnagrunnur
Mælikvarði: DÞD
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Lgg. ATC: A10B. Aldursst.
Athugasemd:

33. Blóðfitulækkandi lyf
Langt heiti: Notkun blóðfitulækkandi lyfja, skilgreindir dagskammtar fyrir hverja 1.000 íbúa á dag.
Gagnalind: Lyfjagagnagrunnur
Mælikvarði: DÞD
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Lgg. ATC: C10. Aldursst.
Athugasemd: Sambærileg skilgreining og OECD notar.
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34. Dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, kvk
Langt heiti: Aldursstöðluð dánartíðni kvenna vegna hjarta- og æðasjúkdóma.
Gagnalind: Dánarmeinaskrá
Mælikvarði: Á 100.000 íbúa
Ár mælingar: 2013-2017
Neðanmáls: Dms. ICD-10: I00-I99. Aldursst.
Athugasemd:

35. Nýgengi krabbameina, kk
Langt heiti: Nýgengi allra krabbameina, karlar.
Gagnalind: Krabbameinsskrá
Mælikvarði: Á 100.000 íbúa
Ár mælingar: 2007-2016
Neðanmáls: Krs. Öll mein. Aldursst.
Athugasemd: Öll krabbamein. Aldursstöðluð tíðni á 100.000 íbúa, með 95% öryggisbilum.

36. Nýgengi krabbameina, kvk
Langt heiti: Nýgengi allra krabbameina, konur.
Gagnalind: Krabbameinsskrá
Mælikvarði: Á 100.000 íbúa
Ár mælingar: 2007-2016
Neðanmáls: Krs. Öll mein. Aldursst.
Athugasemd: Öll krabbamein. Aldursstöðluð tíðni á 100.000 íbúa, með 95% öryggisbilum.

37. Sýklalyfjaávísanir < 5 ára
Langt heiti: Sýklalyfjanotkun undir 5 ára, fjöldi ávísana á 1.000 íbúa.
Gagnalind: Lyfjagagnagrunnur
Mælikvarði: Ávísanir/1.000 íbúa
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Lgg. ATC: J01. Aldursst.
Athugasemd:
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38. Bólusetningar barna, 12 mán.
Langt heiti: Þátttaka í bólusetningum við 12 mánaða aldur - DTaP-IVP-Hib.
Gagnalind: Bólusetningaskrá
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: Bss. Uppsafnað, árg. 2016. DTaP-IVP-Hib.
Athugasemd: Fæðingarárgangur 2016, ár mælingar 2018. Bóluett gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa,
Haemofilus influenzae sjúkdómi af gerð b (Hib) og mænusótt í einni sprautu (Pentavac). Pneumókokkum í
annarri sprautu (Synflorix).

39. Bólusetningar barna, 4 ára
Langt heiti: Þátttaka í bólusetningum við 4 ára aldur - dTaP.
Gagnalind: Bólusetningaskrá
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2018
Neðanmáls: Bss. Uppsafnað, árg. 2012. dTaP.
Athugasemd: Fæðingarárgangur 2012, ár mælingar 2018. Bóluett gegn kikhósta, barnaveiki og stífkrampa í
einni sprautu (Boostrix).

40. Skimun fyrir leghálskrabbameini
Langt heiti: Hlutfall kvenna sem var á boðunarskrá í árslok (23-65 ára, með lögheimili á Íslandi) og hafði mætt í
skimun fyrir leghálskrabbameini sl. 3,5 ár.
Gagnalind: SKRÍN gagnagrunnur Leitarstöðvar Krabbameinsfélags Íslands
Mælikvarði: Prósent
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: LKÍ. Uppsöfnuð 3,5 ára mæting 23-65 ára.
Athugasemd: Fjöldi kvenna sem var á boðunarskrá í árslok og hafði mætt í skimun sl. 3,5 ár / fjöldi kvenna á
boðunarskrá í árslok. Aldursmörk 23-65 ára. Gildandi Evrópuleiðbeiningar um skimun fyrir leghálskrabbameini
miða við að birta skuli 3,5 ára þátttöku þegar leiðbeiningar kveða á um 3ja ára bil milli boðana. Er konum að
jafnaði gefið hálfs árs svigrúm til þess að mæta í skipulega skimun.

41. Skimun fyrir brjóstakrabbameini
Langt heiti: Hlutfall kvenna sem var á boðunarskrá í árslok (40-69 ára, með lögheimili á Íslandi) og hafði mætt í
skimun fyrir brjóstakrabbameini sl. 2 ár.
Gagnalind: SKRÍN gagnagrunnur Leitarstöðvar Krabbameinsfélags Íslands
Mælikvarði: Prósent
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Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: LKÍ. Uppsöfnuð 2ja ára mæting 40-69 ára.
Athugasemd: Fjöldi kvenna sem var á boðunarskrá í árslok og hafði mætt í skimun sl. 2 ár / fjöldi kvenna á
boðunarskrá í árslok. Aldursmörk 40-69 ára.

42. Liðskiptaaðgerðir á mjöðm
Langt heiti: Liðskiptaaðgerðir á mjöðm, á 100.000 íbúa 15 ára og eldri.
Gagnalind: Vistunarskrá sjúkrahúsa
Mælikvarði: Á 100.000 íbúa
Ár mælingar: 2013-2017
Neðanmáls: Vss. NCSP: NFB, NFC. Aldursst.
Athugasemd: 15 ára og eldri.

43. Biðlisti eftir hjúkrunarrými, ≥ 67ára
Langt heiti: Meðalfjöldi einstaklinga 67 ára og eldri á biðlista, á 1.000 íbúa á sama aldri.
Gagnalind: Færni- og heilsumatsskrá
Mælikvarði: Á 1.000 íbúa
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: Fhs. ≥ 67 ára.
Athugasemd:

44. Sérfræðingsheimsóknir
Langt heiti: Komur til sérfræðilækna á samningi við Sjúkratryggingar Íslands.
Gagnalind: Sjúkratryggingar Íslands
Mælikvarði: Á íbúa
Ár mælingar: 2017
Neðanmáls: SÍ.
Athugasemd: Komur til sérfræðinga (lækna) á samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Heilbrigðisumdæmi byggð
á póstnúmeri lögheimilis sjúklings, óháð því hvar þjónustan var veitt.
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