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FJÁRMÁL OG REKSTUR
Á árinu voru laun og launatengd gjöld 7.703 milljónir króna og hækkuðu um 10% á milli ára. Alls störfuðu
954 einstaklingar við sjúkrahúsið, 8 færri en árið áður. Karlar voru 167 og konur 786. Setnar stöður voru
að meðaltali 517,3 og fækkaði um 1 stöðu á milli ára. Heildarfjárhæð greiddra launa var 6.123 milljónir.
Árslaun á hverja stöðu voru að meðaltali 11,8 milljónir.Önnur gjöld, fyrir utan laun og afskriftir, námu 2.082
milljónum. Verðmæti gjafa í ársreikningi nam 80,2 milljónum króna. Tekjur að frádregnu framlagi ríkissjóðs
og gjafa námu 726,5 milljónum og er það 198,5 milljónum króna lægri fjárhæð en árið 2019. Samdráttur
í sértekjum er af völdum samdráttar í valkvæðri starfsemi vegna Covid-19 faraldursins. Heildarútgjöld
vegna reksturs hækkuðu um 8,5% á milli ára og voru 9.785 milljónir króna samanborið við 9.020 milljónir
árið áður. Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð um 13,6 milljónir. Umfang hækkana orlofsskuldbindinga
nam 129,2 milljónum króna.

Fjárveitingar
Fjárveiting ríkissjóðs til rekstrar á árinu var 9.662 milljónir. Fjárveiting vegna launa var 7.434 milljónir og
hækkaði um 10% frá árinu 2019. Fjárveiting til almenns rekstrar að frádregnu fjárfestingaframlagi var
2.228 milljónir og hækkaði um 8% frá fyrra ári. 204 milljóna króna fjárveiting vegna þátttöku í biðlistaátaki
heilbrigðisráðuneytis er inni í framangreindum tölum. Stofnuninni voru reiknaðar sértekjur í fjárlögum að
upphæð 591 milljón. Því eru framlög til rekstrar Sjúkrahúsinu á Akureyri, án afskrifta, 9.071 milljónir króna.
Fjárveiting á móti afskriftum er 163 milljónir króna.

Starfsemi
Áhrif Covid-19 faraldursins á stafsemina voru víðtæk. Komum sjúklinga á dagdeildir fækkaði um 9% milli
ára og voru 5.514. Framkvæmdar voru 331 gerviliðaaðgerðir eða 125 færri aðgerðir en árið áður og nemur
fækkunin 27%. Farin voru 19% færri sjúkraflug en árið áður og voru flugin 619 en hlutfall sjúkraflugs með
lækni um borð hækkaði úr 48% í 54% alls sjúkraflugs. Almennum rannsóknum fækkaði um 7% á milli ára
og myndgreiningum fækkaði um 17% milli ára. Skurðaðgerðum fækkaði um 19% milla ára og voru 2.845
aðgerðir framkvæmdar á árinu að gerviliðaðgerðum meðtöldum. Legudagar voru 25.476 og fækkaði um
12% milli ára. Sjúklingum á legudeildum fækkaði um 14% og voru 5.183 á árinu. Í heildina voru sjúklingar
11.308 talsins, þar með taldir þeir sem komu á innritunarmiðstöð og á dagdeildir, og fækkaði um 12% frá
fyrra ári. Meðallegutími var 4,9 dagar og hafði aukist um 0,1 dag frá fyrra ári.Fæðingum fækkaði um 14 milli
ára en á árinu fæddust 397 börn í 389 fæðingum. Einingar vegna ferliverka voru 668 þúsund og fækkaði
um 17%.

Framkvæmdir
Sjúkrahúsið fékk úthlutað 120 milljónum króna sem fjárfestingarátaki við endurbætur húsnæðisins.
Fjárveitingin dreifðist með 75 milljón króna framlagi árið 2020 og 45 milljón króna framlagi árið 2021.
Helstu framkvæmdir á árinu voru fólgnar í endurbótum á húsnæði skurðstofa, aðalrafmagnstöflu, Seli á
Kristnesspítala, sjúkrahúsapóteki og nýju norðuranddyri.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru nú eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma.
Heildarupphæð fjárfestinga sjúkrahússins í varanlegum rekstrarfjármunum nam 471,6 milljónum króna. Þar
af nam fjárfesting í húsnæði 171,3 milljónum króna, fjárfesting vegna minni búnaðar nam 43,5 milljónum,
fjárfesting vegna stærri búnaðar 205,4 milljónum króna og í tækjabúnaði tengdum Covid-19 faraldrinum
51,4 milljónum króna. Til viðbótar framangreindum fjárfestingum var umfang gjafa Hollvina sjúkrahússins
og Gjafasjóðs 80,2 milljónum króna og því nam fjárfesting ársins í tækjabúnaði og húsnæði samtals 551,8
milljónum króna.

Gjafasjóður
Gjafasjóður er með eigin skipulagsskrá og kennitölu. Stjórn sjóðsins er skipuð stjórnarmeðlimum
Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk sjóðsins er að taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu. Fjármunum sjóðsins
er varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga.
Sjúkrahúsinu bárust gjafir frá gjafasjóðnum að upphæð 24,5 milljónir króna á árinu. Stærstu gjafirnar
voru ómtæki fyrir hjartarannsóknir, 6 ungbarnavöggur fyrir fæðingadeild, meðferðarstóll fyrir almennu
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göngudeildina og 4 sjónvörp fyrir barnadeild.
Auk tækjabúnaðar sem keyptur var í gegnum gjafasjóð bárust stofnuninni tækjagjafir frá
Hollvinasamtökunum og öðrum velunnurum fyrir 55,7 milljónir. Stærstu gjafirnar voru 14 sjúkrarúm fyrir
fæðingadeild, lasertæki og búnaður fyrir æðahnútaaðgerðir í skurðlækningum, ferðaöndunarvél fyrir
gjörgæslu og sjúkraflug, hágæslusjúkrarúm fyrir gjörgæslu og ómtæki fyrir fæðingadeild.
Bókfært verð tækjabúnaðar sem stofnuninni var gefið á árinu er því í heildina 80,2 milljónir króna.

STARFSMANNAÞJÓNUSTA
Starfsmannaþjónustan heyrir undir skrifstofu forstjóra. Forstöðumaður starfsmannaþjónustu er jafnframt
mannauðsstjóri og ber hann ábyrgð gagnvart forstjóra á framkvæmd mannauðsstefnu.
Við starfsmannaþjónustu starfa, auk mannauðsstjóra, mannauðsráðgjafar, ritari og launafulltrúar.
Helstu málaflokkar starfsmannaþjónustunnar eru:
Framkvæmd mannauðsstefnu.
Stefnumótun og ráðgjöf í starfsmannamálum.
Umsjón með gerð starfsreglna um ýmis framkvæmdaatriði í starfsmannamálum.
Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur er varðar starfsmannamál.
Ráðgjöf og aðstoð er varðar réttindi og skyldur starfsmanna.
Umsjón með ráðningarferlum, launavinnslu og jafnlaunakerfi.
Gerð og framkvæmd kjarasamninga/stofnanasamninga.
Umsjón með fræðslu- og starfsþróunarmálum starfsmanna.
Umsjón, fræðsla og ráðgjöf er varðar heilsueflingu starfsmanna.
Meginverkefnin á árinu voru sem fyrr ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í starfsmannamálum og þjónusta
við starfsmenn. Lögð var áhersla á gott samstarf yfirstjórnar og starfsmanna. Reglulegir fundir stjórnenda,
mannauðsráðgjafa og mannauðstjóra voru haldnir í þeim tilgangi að efla stjórnendur í starfi sínu og
styrkja tengsl þeirra og starfsmannaþjónustunnar. Heimsfaraldur Covid-19 hafði að sjálfsögðu áhrif á eðli
starfseminnar en fundir og fræðsla í gegnum fjarfundabúnað komu í stað hefðbundinna funda.

Launa og kjaramál
Mannauðsráðgjafi launa- og kjaramála, launafulltrúar og ritari starfsmannaþjónustunnar hafa umsjón með
launavinnslu sjúkrahússins ásamt því að sinna afgreiðslu launa- og kjaratengdra mála.
Verkefni launavinnslu voru að venju mörg á árinu, m.a. vinna við verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar
ásamt hefðbundnum störfum launafulltrúa. Allir ráðningasamningar fara í gegnum starfsmannaþjónustuna
og hefur sú vinna skilað sér í betri móttöku nýrra starfsmanna. Ráðningarsamningar eru nú allir orðnir
rafrænir og er undirskrift einnig rafræn. Á árinu voru gerðir um 400 ráðningarsamningar og um 900
breytingartilkynningar.
Endurskoðun og gerð stofnanasamninga var hluti af verkefnum ársins sem og fundir með fulltrúum
stéttarfélaga. SAk hlaut jafnlaunavottun í ársbyrjun og fylgir starfsmannaþjónustan eftir rekstri
jafnlaunakerfisins.
Á haustmánuðum hófst undirbúningur og innleiðing á betri vinnutíma, bæði dagvinnu- og vaktavinnumanna
og tekur nýtt fyrirkomulag með styttingu vinnuvikunnar gildi á árinu 2021. Verkefnið er ein umfangsmesta
kerfisbreyting sem gerð hefur verið og er útfærslan á þessum breytingum ólík hjá dagvinnufólki og
vaktavinnufólki og krefst innleiðingin því mikils undirbúnings. Meginmarkmið breytinganna er að stuðla
að umbótum í starfsemi, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að
draga úr skilvirkni og gæði þjónustu. Markmið styttingu vinnuvikunnar er jú að bæta vinnustaðamenningu
og nýtingu vinnutíma.
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Fræðsla og starfsþróun
Starfsmannaþjónusta hefur umsjón með fræðslu og starfsþróun starfsmanna og er mannauðsstjóri
formaður fræðsluráðs sem heyrir undir forstjóra. Mannauðsráðgjafi fræðslu og starfsþróunar leggur grunn
að fræðslu- og starfsþróunaráætlun sjúkrahússins ár hvert. Unnin er umfangsmikil þarfagreining þar sem
tekið er mið af stefnu og markmiðum sjúkrahússins. Lögð er áhersla á að fræðsla sé hluti af stöðugum
umbótum og gæðaferlið styðji við þjálfunarferli starfsfólks.
Starfsmannaþjónustan hefur yfirumsjón með að öll starfsþróun starfsmanna sé skráð í fræðslukerfið
Eloomi, sem dæmi:
Nýliðafræðsla.
Sí- og endurmenntun.
Viðburðir fræðslu- og starfsþróunaráætlunar.
Viðburðir sem starfsfólk sækir á eigin vegum.
Samþykktar ferðabeiðnir.
Fræðsla vegna innleiðingar nýrra tölvukerfa.
Til þess að stuðla að aukinni þátttöku nýliða í miðlægri nýliðafræðslu var öll nýliðafræðsla endurgerð, stytt
um 40% með það að markmiði að gera hana hnitmiðaðri og skemmtilegri og löguð að hverri fagstétt.

Starfsmannaheilsuvernd
Meðal markmiða starfsmannaheilsuverndar SAk er að hlúa að starfsfólki og vinnuumhverfi þess og stuðla
að aukinni vellíðan og heilbrigðu starfsumhverfi. Leiðir að þeim markmiðum fela í sér bæði skaðaminnkandi
og fyrirbyggjandi forvarnir. Fjölmörg starfsmannamál bárust til mannauðsráðgjafa og tengjast þau m.a.:
Veikindum, fjarvistum og veikindum vegna vinnutengdra aðstæðna/atvika.
Viðveru- og endurkomusamtölum.
Hlutaveikindum og gerð hlutaveikindasamninga.
Trúnaðarlæknabeiðnum.
Óæskilegri hegðun.
Samskiptum og samskiptavanda.
Stjórnun og skipulagi.
Starfsþróun og starfslokum.
Vinnuaðstöðu.
Lífsstílsráðgjöf.
Stjórnendaráðgjöf.
Persónulegri ráðgjöf.
Að venju var boðið upp á inflúensubólusetningar haustið 2020
starfsmannaheilsuvernd á almennri göngudeild. Aldrei hafa fleiri
þátttakan jókst um 39% milli ára sem er ánægjuleg þróun og liður
í að styrkja sóttvarnir starfsmanna og sjúklinga. Á árinu var
átak í bólusetningum starfsmanna hafið, sem felur í sér að
yfirfara bólusetningar þeirra starfsmanna sem hafa starfað
lengi við sjúkrahúsið. Í lok árs hófst undirbúningsvinna
fyrir Covid-19 bólusetningar starfsmanna og voru fyrstu
sprauturnar gefnar starfsmönnum rétt fyrir áramótin.
Starfsfólki SAk býðst árlegur heilsustyrkur gegn
framvísun kvittunar á ýmiss konar heilsuiðkun. Samtals
voru greiddir 188 styrkir á árinu.

í samvinnu við hjúkrunarfræðing í
starfsmenn þegið bólusetningu en

Starfsfólki SAk býðst
árlegur heilsustyrkur gegn
framvísun kvittunar á
ýmiss konar heilsuiðkun.
Samtals voru greiddir 188
styrkir á árinu.

Ein af niðurstöðum Hlustum verkefnisins var að koma því á að
stjórnendur gætu beðið um úttekt iðjuþjálfa á starfsumhverfi og var því verklagi komið á seint á árinu.
Hægt er að óska eftir úttekt á starfsumhverfi, ráðleggingar um notkun hjálpartækja sem og aðstoð við
áhættumat á starfsumhverfi vegna kvenna sem eru þungaðar eða eru með barn á brjósti.
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Starfsmannaþjónustan lagði sitt af mörkum til þess að hlúa að og undirbúa starfsmenn fyrir Covid19. Mikið var lagt upp úr góðu upplýsingaflæði og aðgengi að fræðslu. Sett var upp vefsíða á innri vef
sem og í fræðslukerfi SAk (Eloomi) sem innihélt ýmiss konar fræðslu um andlega líðan, streituvalda,
bjargráð í erfiðum aðstæðum o.fl. Þá gafst starfsmönnum tækifæri á að sækja ráðgjöf og stuðning frá
starfsmannaþjónustu sem og stuðningsteymi SAk.
Starfsmenn

2020

2019

2018

2017

Setnar stöður (afleysingar meðtaldar)

517

518

501

488

Starfsmenn skráðir með starfshlutfall >10% (Oracle-skýrsla)

651

660

648

612

Virkir starfsmenn – meðaltal árs

649

668

655

632

Starfsmenn með ótímabundna ráðningu

553

561

547

531

7,35%

7,6%

5,8%

5,7%

Starfsmannavelta

Starfsmenn
Starfsmenn með skráð starfshlutfall í lok desember voru samtals 660. Einn af gæðavísum stofnunarinnar
fyrir árið var að starfsmannavelta væri undir 10%. Það markmið náðist með ágætum.
Starfsmannaþjónustan fór af stað með verkefnið Hlustum á árinu. Tilgangur verkefnisins var að skilgreina og
reyna að koma til móts við þarfir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra með það í huga að bæta starfsumhverfi
þeirra. Hlustum var hluti af Nightingale-áskoruninni en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) tileinkaði
árið hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Nightingale-áskorunin snerist um að styðja og efla næstu
kynslóð hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra sem öfluga starfsmenn, ráðgjafa og forystumenn í heilsu og
heilbrigði.
Niðurstöður Hlustum verkefnisins voru kynntar með rafrænum hætti í desember og hafa þær jákvæð áhrif
á allar starfsstéttir SAk. Sem dæmi um niðurstöður Hlustum má nefna aukið úrval og aðgang að kæliskáp
með skyndibita í matsal, ný sett af starfsmannafatnaði voru tekin í notkun og undirbúningsdagur var fyrir
ljósmæður og hjúkrunarfræðinga sem sitja EPALS og ALS námskeið. Í fræðsluáætlun 2021 verður lögð
áhersla á rafræna fræðslu sem styður klínískt starf, aðgengi verður bætt að ritrýndum tímaritsgreinum,
líkamsræktarstyrkur hækkaður, rjómabolla var í boði til allra starfsmanna SAk á bolludaginn, skipulagðar
úttektir iðjuþjálfa á vinnuumhverfi og margt fleira. Áfram verður unnið með niðurstöður þessa verkefnis
með það í huga að bæta starfsumhverfi og stuðla að jákvæðri vinnustaðarmenningu.
Starfsmannaþjónustan leggur áherslu á að rödd starfsfólksins fái að heyrast og að það fái að taka
þátt með aðaláherslu á samtal sem byggist á einlægum áhuga og því að efla traust. Það er von
starfsmannaþjónustunnar að verkefni sem þetta verði fyrirmynd fyrir áframhaldandi vinnu með fleiri
starfsstéttum með það í huga að veita og bæta þjónustu í þágu starfsmanna.

Lokaorð
Starfsmenn stofnunarinnar eru sú auðlind sem starfsemin hvílir á. Áfram verður unnið að því að bæta
starfsumhverfið, efla tengsl starfsmanna og stjórnenda, auka starfsánægju, auka nýliðun og að gera
Sjúkrahúsið á Akureyri að framsæknum og eftirsóknarverðum vinnustað, hér eftir sem hingað til.
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VIÐBRAGÐSSTJÓRN
Árið 2020 hófst með hefðbundnum hætti en fljótlega varð ljóst að heimsfaraldur sem fékk nafnið Covid-19
átti eftir að hafa mikil áhrif á allt samfélagið og ekki síst heilbrigðiskerfið. Á fundi framkvæmdastjórnar
sjúkrahússins þann. 10 mars skipaði forstjóri sérstaka viðbragðsstjórn (VBS) sem hefði það hlutverk að
bregðast við og stýra sjúkrahúsinu í þessum faraldri. Sjúkrahúsið fór á óvissustig í kjölfarið. Viðbragðsstjórnin
hófst þegar handa við að undirbúa sjúkrahúsið svo hægt væri að sinna Covid-19 sjúklingum af öryggi, bæði
fyrir sjúklinga og starfsfólk. Sérstök Covid-19 legudeild var opnuð 20. mars í sjúkrastofum sem tilheyra
barnadeild SAk og var mönnuð með starfsfólki sem að öllu jöfnu starfaði á öðrum einingum sjúkrahússins.
Sérstök læknabakvakt sérfræðinga var sett á laggirnar og einnig komu námslæknar að því að veita þessum
sjúklingum þjónustu. Í lok mars var einnig dregið úr valaðgerðum og annarri valkvæðri þjónustu.
Samhliða þessu þurftu nánast allar starfseiningar sjúkrahússins að endurskipuleggja starfsemi sína
m.t.t. aukinna sóttvarna. Ráðast þurfti í fjölmargar aðgerðir til þess að draga úr hættu á dreifingu smita.
Hópaskipta þurfti starfsemi flestra eininga, notast við fjarvinnu, fjarfundabúnað og boðið var upp á
fjarheilbrigðisþjónustu þar sem það átti við. Loka þurfti fyrir sjálfsþjónustu í matsal, takmarkanir voru
settar á samkomur/fræðslu og fundi í takt við tilmæli sóttvarnalæknis, heimsóknir aðstandenda voru mjög
takmarkaðar og um tíma ríkti heimsóknabann á sjúkrahúsinu. Viðbragðsáætlanir voru endurskoðaðar og
sérstök áætlun gerð vegna Covid-19. Þá voru unnin fjölmörg gæðaskjöl tengd nýju verk- og vinnulagi
tengt Covid-19 og kom sér þá vel að eiga gott gæðakerfi.
Í desember 2020 hóf SAk að greina Covid-19 sýni eins og Landspítalinn. Undirbúningurinn var langur og
strangur en setja þurfti upp sýkla- og veirufræðideild með nauðsynlegum búnaði, réttri þjálfun starfsmanna
og formlegu leyfi til að greina tilkynningaskylda sjúkdóma. Miðað við núverandi stöðu eru hægt að setja af
stað 94 sýni og er afkastagetan um 550 sýni á dag. Þessi uppbygging var mjög mikilvægt skref í baráttunni
við faraldurinn og bætir þjónustu verulega utan höfuðborgarsvæðisins m.t.t. greiningar sýna og þjónustu
í samfélaginu.
Þann 15. mars greindist fyrsta Covid-19 smitið á Norðurlandi og 26. mars voru fyrstu sjúklingarnir lagðir inn
á Covid-19 legudeild SAk og sjúkrahúsið fór af óvissustigi á hættustig. Sérstök Covid-19 göngudeild var
opnuð þann 6. apríl. Þessi „fyrsta bylgja“ gekk að mestu yfir á rúmum mánuði á Norðurlandi og þann 29. apríl
var síðasti sjúklingurinn útskrifaður af legudeildinni og sjúkrahúsið fór af hættustigi á óvissustig. Á þessum
vikum var mikið álag á gjörgæsludeild sjúkrahússins þar sem tveir sjúklingar þurftu öndunarvélaraðstoð
og var deildin í sóttkví í 3 vikur. Valaðgerðir hófust aftur 4. maí. Svokölluð „önnur bylgja“ í faraldrinum kom
síðsumars til Íslands en hafði lítil áhrif norðanlands og enginn sjúklingur lagðist inn á SAk í þeirri bylgju.
Í lok september kom svo „þriðja bylgja faraldursins“, fyrst á höfuðborgarsvæðinu. Strax var hafist handa við
að undirbúa sjúkrahúsið og í þetta sinn var lyflækningadeildinni falið að manna og skipuleggja starfsemi
Covid-19 einingarinnar en áfram voru einangrunarherbergi sem sjúklingar í fyrstu bylgju dvöldust í notuð
ef leggja þurfti inn sjúklinga.
Fyrstu sjúklingar í „þriðju bylgju“ lögðust inn þann 30. október og þá fór sjúkrahúsið aftur á hættustig.
Þegar mest var voru 6 sjúklingar inniliggjandi með Covid-19. Þar af lagðist einn á gjörgæsludeild. Covid-19
göngudeild var opnuð að nýju 20. október. Síðasti sjúklingur „þriðju bylgju” var útskrifaður 21. nóvember
og þá fór sjúkrahúsið aftur á óvissustig.
Samtals lögðust inn 16 sjúklingar með Covid-19 á árinu, þar af þurftu 4 á gjörgæslumeðferð að halda. Alls
fengu 52 þjónustu á Covid-19 göngudeildinni.
Engin andlát urðu á sjúkrahúsinu vegna Covid-19.
Alls þurftu 9 starfsmenn SAk að fara í einangrun vegna Covid-19 og 114 í sóttkví. Kristnesspítali þurfti að
fara í sóttkví í 2 vikur vegna smits en engin dreifing varð af því smiti.
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Þegar svona faraldur kemur upp, reynir á sóttvarnir í öllu samfélaginu og ekki síst á heilbrigðisstofnunum.
Á SAk smitaðist enginn starfsmaður við störf og engin dreifing varð á sýkingu innanhúss. Einnig reynir á
samvinnu innan heilbrigðiskerfisins sem og annarra viðbragðsaðila og er mikilvægt að upplýsingaflæði og
samræming aðgerða haldist í hendur.
Bólusetning starfsfólks SAk hófst síðan í lok desembermánaðar.
Þessum heimsfaraldri er ekki lokið og því mikilvægt að vera áfram á varðbergi og gæta vel að sóttvörnum.
Því er mikilvægt að nýta sér þá reynslu og þekkingu sem unnist hefur í þessum faraldri og draga lærdóm
af sem nýtist okkur inn í framtíðina.
Ljóst er að síðastliðið ár bauð upp á fjölmargar nýjar óþekktar áskoranir sem höfðu í för með sér breytingar
á nánast allri starfsemi allra eininga SAk. Þeim fylgdi gríðarmagn upplýsinga sem tóku breytingum dag
frá degi. Útsjónarsemi, dugnaður og samvinna einkenndi þetta ár og sýndi starfsfólk SAk enn og aftur að
þegar á reynir þá er fagmennska og metnaður í fyrirrúmi og því óhætt að taka undir leiðarljós okkar – SAk
fyrir samfélagið.
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Fjármála- og rekstrarsvið hefur umsjón með fjármálum sjúkrahússins, annast reikningshald þess og
semur ársreikning. Sviðið heldur utan um fjárheimildir sjúkrahússins, sér um fjárstýringu og innheimtir
kröfur. Gerð og eftirfylgni með fjárhagsáætlun er meðal verkefna sviðsins. Það annast söfnun, úrvinnslu
og miðlun klínískra og fjárhagslegra upplýsinga. Útboð, samningagerð, innkaup og vörustýring eru meðal
hlutverka sviðsins.
Fjármála- og rekstrarsvið starfar þvert á önnur svið, hefur við þau nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf.
Undir sviðið heyrir skrifstofa fjármála, eldhús, ræstimiðstöð, upplýsingatæknideild, rekstrardeild, sem
samanstendur af húsumsjón, tæknideild, vörulager og saumastofu, og öryggisstjóri. Umhverfisráð
heyrir undir framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs. Guðmundur Magnússon er framkvæmdastjóri
fjármála- og rekstrarsviðs.
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Eldhús
Starfsfólk
Starfsmenn eldhússins voru 22 í 17,1 stöðugildi. Af þeim eru 6 matartæknar og eru 2 þeirra einnig
vaktstjórar, og aðrir 2 gæðaverðir. Almennir starfsmenn eru 15. Forstöðumaður eldhússins hætti í júlí eftir
19 ára starf við SAk og nýr tók við í ágúst. Unnið er í vaktavinnu frá 07:30-20:00.

Starfsemin
Starfsemin var með líku sniði og undanfarin ár þar sem unnið er eftir matseðlum, sem eru sem fyrr í flestum
tilvikum 5 vikna seðlar sem rúlla og öll frávik frá þeim eru skráð. Það gefur möguleika á rekjanleika ef þörf
krefur. Við gerð matseðlanna er áhersla lögð á næringu, bragð, gæði, útlit og verð. Alls eru 12 fæðisgerðir
með 5 vikna matseðla og 9 fæðisgerðir með vikumatseðla. Tekið er mið af ráðleggingum varðandi daglega
skammta frá Embætti landlæknis. Virkt innra eftirlit tryggir öryggi, gæði og hollustu framleiðslu eldhússins.
Verslað er við viðurkennda birgja og mikil áhersla lögð á að allar vörur sem koma í hús séu í lagi og þeim
skilað sem uppfylla ekki kröfur eldhússins. Eins og mörg undanfarin ár er kjúklingur langvinsælastur meðal
starfsmanna.
Starfsmenn eldhússins gerðu rabarbarasultu, líkt og undanfarin ár, og voru búin til 78 kg í þetta sinn.
Jólasmákökurnar voru bakaðar í eldhúsi SAk og voru gerðar 3 tegundir.
Byrjað var að hafa opið allan sólarhringinn í borðsal starfsfólks og getur starfsfólk SAk keypt samlokur,
skyr, safa og fleira. Byrjað var með sjálfsafgreiðslu í borðsal starfsfólks í janúar.
Allir fastráðnir starfsmenn fengu starfsmannaviðtal hjá yfirmanni á árinu. Gæðaverðir sinntu gæðastjórnun
á deildinni og hún felst m.a. í því að taka sýni einu sinni í mánuði til að kanna hreinlæti og þrif, ásamt vinnu
við gæðahandbók SAk. Starfsmenn eldhússins sjá um að setja matseðla á innri og ytri síðu SAk. Matseðill
fyrir sjúklinga er í Timian en fyrir starfsfólk á innri síðu SAk.

Móttaka nema
6 nemar í matartækni frá VMA tóku hluta af starfsnámi sínu í eldhúsi SAk.

Nefndastörf
Tveir starfsmenn eldhússins sitja í næringarteymi, forstöðumaður og matartæknir. Fundir eru haldnir einu
sinni í mánuði. Einn starfsmaður eldhússins er í umhverfisnefnd og annar er í starfsmannafélaginu Glaumi.

Endurbætur á húsnæði
Lokið var við að lagfæra gólfdúk á gangi. Einnig var klárað að setja upp nýtt loftræstikerfi í uppvasksrýmum.
Nýr frystiskápur var keyptur fyrir sérfæði.

Sérstakir viðburðir
Kótelettudagur fyrir starfsfólk og sjúklinga var í boði á bóndadaginn. Jólamaturinn var í boði 10. desember.
Einu sinni var grillað fyrir starfsfólk og var það í ágúst.
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Ræstimiðstöð
Starfsmenn eru 23 í 18,42 stöðugildum. Bakvaktir voru settar á vegna Covid-19, fyrst 16. mars til 30. maí
og svo aftur 20. ágúst út árið. Ræstimiðstöð annast einnig þrif í íbúðum á vegum SAK en alls voru farnar
um 150 ferðir í þær á árinu.
Á árinu voru framkvæmd 289 lokaþrifum á einangrunarstofum, samanborið við 104 skipti árið áður, og má
rekja þessa miklu aukningu til Covid-19.

Skrifstofa fjármála
Skrifstofan annast bókhald, áætlanagerð, kostnaðargreiningu, innheimtu, upplýsingagjöf og ýmis önnur
verkefni. Undir skrifstofu heyra einnig móttaka og símavarsla sem eru í aðalanddyri.
Á skrifstofunni störfuðu í lok árs 5 starfsmenn við bókhald og innheimtu í 5 stöðugildum og 4
starfsmenn við móttöku og símsvörun í 3 stöðugildum.
Líkt og annars staðar hafði Covid-faraldurinn áhrif á störf á skrifstofu fjármála. Varúðarviðbrögð fólu
meðal annars í sér að flytja þurfti annað skiptiborðið við B-inngang yfir í móttöku við D-inngang á meðan
faraldurinn stóð sem hæst til að tryggja að starfsemi héldist óskert. Starfsfólki í bókhaldi og innheimtu var
skipt niður og voru ávallt tveir starfsmenn með viðveru á SAk og tveir sem unnu heiman frá á sama tíma.
Skert starfsemi á sjúkrahúsinu hafði einnig áhrif sem sáust í auknum fjölda símtala og fækkun á bæði
mótteknum og útsendum reikningum.
Hlutfall rafrænna reikninga eykst jafnt og þétt en samkvæmt tilskipun frá Fjársýslu ríkisins átti ekki að taka
við reikningum á pappír frá og með 1. janúar 2020.
Í dag eru mótteknir reikningar á rafrænu formi rúmlega 84% af öllum reikningum og er það tæplega 17%
aukning frá fyrra ári.
Minna hlutfall er sent rafrænt vegna þess að stór hluti reikninga er sendur einstaklingum.

Starfsemisþáttur
Reikningar bókaðir og greiddir
Reikningar sendir út til innheimtu
Símtöl sem koma í skiptiborð

2019

2020

18.746

18.297

3.641

2.576

35.600

58.170
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Rekstrardeild
Rekstrardeild er ein af stoðdeildum SAk. Hlutverk deildarinnar er að tryggja sjúkrahúsinu rekstrarumhverfi
með þjónustu á sviði fasteigna, innkaupa, vörustjórnunar og tækniþjónustu. Deildin annast viðhald
fasteigna og tækja, sér um innkaup, gerð útboðslýsinga og samskipti við birgja ásamt umsjón og stýringu
aðfanga. Rekstrardeild samanstendur af húsumsjón, saumastofu, tæknideild og vörulager.
Forstöðumaður deildar sér um verkefnastjórnun ýmissa verka svo sem í tengslum við framkvæmdir,
umbótaverkefni, endurnýjun rekstrarkerfa og innleiðingu á nýjum tækjum og búnaði.
Eitt af markmiðum deildarinnar er að auka fyrirbyggjandi viðhald á fasteignum, kerfum, lækningatækjum
og búnaði.
Uppruni verkbeiðna á árinu var í stórum dráttum svipaður og árið áður en hlutfall fyrirbyggjandi beiðna
jókst um 2% á milli ára.
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Jákvætt er að fyrirbyggjandi verkbeiðnum fjölgaði á sama tíma og almennum verkbeiðnum fækkaði.
Stefna og markmið þessu tengt urðu fyrir áhrifum af Covid-19 vegna þess að sinna þurfti mjög mörgum
verkbeiðnum sem tengdust heimsfaraldrinum. Stefnt er á áframhaldandi þróun á komandi árum.
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Tæknideild
Tæknideild annast viðhald, eftirlit og kennslu varðandi lækningatæki, rafkerfi, öryggiskerfi og loftræsikerfi
spítalans. Tæknideild heldur utan um móttöku, skráningu tækja og pantanir á varahlutum. Mikil vinna hefur
og verður áfram lögð í gæðaeftirlit og fyrirbyggjandi viðhald.
Helstu stærri verkefni tæknideildar á árinu voru:
Stórum framkvæmdum í tengslum við nýja aðaltöflu og aukið rafmagnsöryggi á SAk lauk.
Framkvæmdir og breytingar á tæknirými fyrir nýtt sjúkrahúsapótek.
Uppsetning á búnaði og breytingar á rými í tengslum við Covid-19 rannsóknastofu á rannsóknadeild.
Endurbætur á raflögnum og rekstrarkerfum á norðurgangi skurðstofu.
Endurbætur á almennu loftræsikerfi og eldvarnalokum.
Endurbætur og endurnýjun brunavarna.
Uppfærsla og breytingar á brunavarnakerfi.

Húsumsjón
Húsumsjón sér um rekstur og viðhald lóða og húseigna sem eru byggingar sjúkrahússins við Eyrarlandsveg,
Kristnesspítali, leigu- og eignaríbúðir á Akureyri og starfsmannahús Kristnesspítala. Viðhaldi og
endurbótum húsnæðis er ýmis sinnt af eigin starfsmönnum eða með aðkeyptri verktakavinnu. Flutningar
á munum, líni og sorpi innan sjúkrahússins eru einnig meðal verkefna einingarinnar.
Helstu stærri verkefni húsumsjónar á árinu voru:
Framkvæmdir tengdar breytingu á rýmum vegna nýrrar aðaltöflu lauk.
Framkvæmdir tengdar nýju sjúkrahúsapóteki.
Framkvæmdir og uppsetning á nýju rými í tengslum við Covid-19 rannsóknastofu á rannsóknadeild.
Frekari endurbætur á rými til hermikennslu.
Endurnýjun og framkvæmdir á norðurgangi skurðstofu.
Endurbætur og lagfæringar á kæli- og vatnskerfi.
Viðamikil endurnýjun á húsnæði Sels á Kristnesi hófust.
Uppsetning og breytingar á húsnæði í tengslum við Covid-19 deild og einingar.
Framkvæmdir við nýjan og endurbættan B-inngang hófust.
Ýmsar breytingar húsnæðis.

Saumastofa
Saumastofan sér um að sauma og viðhalda líni og starfsmannafatnaði sem notaður er á sjúkrahúsinu.
Saumastofan er til húsa í kjallara húsumsjónar.

Vörulager
Vörulager hefur umsjón með innkaupum og afgreiðslu á rekstrarvörum og vörum til hjúkrunar og lækninga.
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Upplýsingatæknideild
Upplýsingatæknideild (UTD) rekur tölvukerfi sjúkrahússins, netþjóna, netkerfi, vinnustöðvar og jaðartæki.
Deildin tryggir öryggi gagna með fyrirfram ákveðnum verklagsreglum eftir viðurkenndum gæðastöðlum
og ber ábyrgð á því að allir miðlarar og hugbúnaður séu í viðunandi ásigkomulagi. Netþjónar eru hýstir í
öruggum kerfisrýmum og mikil áhersla er lögð á öryggismál og almennt tölvuöryggi notenda. Eftirlit með
stjórnun aðgengis að upplýsingakerfum og afritunartöku er í umsjón UTD.
Deildin ber ábyrgð á rekstri sjúkraskrárgagna í sameiginlegum gagnagrunni Sögu-kerfisins á
Norðurlandi. Þá þjónustar deildin aðrar heilbrigðisstofnanir á Norður- og Austurlandi hvað varðar t.a.m.
myndgreiningakerfi. UTD sér um innkaup á tölvubúnaði og jaðartækjum, hefur umsjón með greiningu á
þörfum og tæknilegum kröfum, sem og vali og innleiðingu lausna á sviði upplýsingatækni. Þekking og
reynsla innan deildarinnar er mjög sérhæfð hvað varðar þjónustu klínískra hugbúnaðarkerfa. Kerfi eru oft
á tíðum flókin og krefjast víðtækrar þekkingar.
Á árinu hófst innleiðing á Microsoft 365 skýjaumhverfinu sem allir starfsmenn fá aðgang að. Um er að ræða
töluverðar breytingar á þeim skrifstofuhugbúnaði sem starfsfólk hefur notað til þessa og breytingar á vistun
gagna og meðhöndlun skjala. Samhliða hófst vinna við að útbúa kort yfir öll upplýsinga- og samskiptakerfi
í notkun hjá sjúkrahúsinu og þá var tekin ákvörðun um innleiðingu á mála- og skjalavistunarkerfi sem hófst
í lok árs.
Við upphaf Covid-19 ástandsins varð ljóst að koma þurfti hratt á fjarvinnulausnum til notenda þar sem
fjölmargir þurftu að taka upp heimavinnu vegna fjarlægðartakmarkana og sóttvarna. Upplýsingatæknideildin
innleiddi Teams-kerfið til fjarfunda fyrir allt starfsfólk og útvegaði yfir 150 fjaraðganga, annars vegar með
Citrix-tengingu gegnum vef eða VPN-tengingum. Einnig var útbúin sérstök leiðbeininga- og upplýsingasíða
um fjarvinnu á innri vefnum til að styðja við notendur. Þá þurfti að útvega tölvubúnað til fjarvinnu og dreifa
m.a. vefmyndavélum og heyrnartólum til starfsmanna. Samhliða þessu var tekinn upp stuðningur við kerfi
til fjarlækninga gegnum Sögu-kerfið og Heilsuveru hjá þeim deildum sem gátu nýtt sér slíka þjónustu.
Einnig fluttust fræðslufundir og ráðstefnur yfir á internetið og voru sendar út rafrænt með stuðningi UTD.
Á árinu tók upplýsingatæknideildin að sér rekstur og stjórnun á Microsoft 365 umhverfi og lausnum
fyrir aðrar aðrar heilbrigðisstofnanir á landinu fyrir utan Landspítala. Um stórt og flókið verkefni er að
ræða þar sem notendur eru um 3.000. Markmiðið er að koma á samstarfi opinberra aðila um nýtingu á
tölvuskýjalausnum ríkisins. Þetta mun stuðla að frekara samstarfi milli stofnananna í upplýsingatæknimálum
og auka samskiptaleiðir starfsmanna og einfalda notendaumsýslu. SAk hefur með þessu aðkomu að
arkitektúrráði og sameiginlegum tæknivettvangi sem snerta málefni Microsoft 365 reksturs á landsvísu.
Ráðinn var sérstakur verkefnastjóri á UTD til að stýra innleiðingunni.
Uppfærslur á sjúkraskrárkerfum og innleiðingar voru umfangsmiklar á árinu. Deildin vinnur að ýmsum
þróunarverkefnum í samvinnu við þjónustuaðila og Embætti landlæknis og má þar nefna verkefni á sviði
fjarlækninga, biðtímamælinga, deildarvaka auk verkefna í samvinnu við Landspítala um samnýtingu á
sjúkraskrárkerfum. Meðal verkefna á árinu var tenging lífsmarkamælinga við sjúkraskrárkerfi þar sem
lífsmörk sjúklinga eru mæld, staðfest og síðan send yfir í Sögu-kerfið.
Uppitími sjúkraskrárkerfa á árinu var að meðaltali 99,603% að meðtöldum niðritíma vegna viðhalds og
uppfærslu.
Í nóvember fór fram úttekt á upplýsingaöryggi deildarinnar og fékk hún áframhaldandi vottun á starfsemi
sinni samkvæmt kröfum ISO/IEC 27001 staðalsins um stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Vottunin nær til
húsnæðis, vélbúnaðar, hugbúnaðar og þjónustuferla starfsfólks UTD, sem nauðsynlegt er til að viðhalda
ásættanlegu þjónustustigi fyrir viðskiptavini.
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Mikilvægi og umfang upplýsingatækni hefur á undanförnum árum sífellt aukist innan
heilbrigðisþjónustunnar. Þar má nefna skráningu og varðveislu upplýsinga, samskipti milli sjúklinga
og heilbrigðisstarfsmanna, samskipti milli heilbrigðisstarfsmanna, tengingar við lækningatæki og
gagnaveitur svo eitthvað sé nefnt. Öll upplýsingakerfi og lækningatæki eru í dag á einn eða annan hátt
tengd tölvukerfum. Umfang starfseminnar fer því hratt vaxandi og er lögð rík áhersla á að viðhalda góðu
þjónustustigi með því að hafa skilvirka símaþjónustu auk móttöku og skráningu í verkbeiðnakerfi þar sem
beiðnum er forgangsraðað og komið í vinnslu hjá sérfræðingum deildarinnar.
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Bráða- og þróunarsvið spannar starfsemi bráðalækninga, bráðamóttöku, myndgreiningalækninga,
myndgreiningadeildar, rannsóknalækninga, rannsóknadeildar auk deildar mennta og vísinda. Þá
heyra gæðamál og Sjúkraflutningaskólinn undir sviðið auk þess sem endurlífgunarráð, gæðaráð,
sýkingavarnanefnd, vísindaráð og vísindasjóður tilheyra sviðinu.
Þjónusta innan bráða- og þróunarsviðs var hefðbundin á milli ára en Covid-19 faraldurinn markaði
þó starfsemina stærstan hluta ársins. Þannig dróst saman fjöldi rannsókna á rannsóknadeild og
myndgreiningadeild sem og komum á bráðamóttöku fækkaði. Á starfseiningum sviðsins þurfti að horfa
til verklags og skipulagningar vinnu m.t.t. sóttvarna. Fjarvinna var skipulögð þar sem við átti og einingum
skipt í hópa sem hefðu sem minnstan samgang til til að koma í veg fyrir að heilar einingar þyrftu að fara í
sóttkví. Öll þessi skipulagning gekk vel og leiddi víða til ákveðinna umbóta í verklagi sem nýtist til framtíðar.
Starfsemi deildar mennta og vísinda var að mestu leyti hefðbundin en umfang starfs sem snýr að
námslæknum og nemum í heilbrigðisvísindum er mjög mikið auk þess sem starfsemi hermiseturs var
aðlöguð að Covid-aðstæðum á hverjum tíma m.t.t. námskeiða. Vinnuhópur sem hafði það markmið að
skoða möguleika SAk á því að verða háskólasjúkrahús lauk störfum í lok árs og skilaði metnaðarfullri
aðgerðaáætlun sem nýtt verður á komandi misserum til að ná settu markmiði.
Á árinu reyndi á mikilvægi góðs gæðakerfis og nákvæmra sýkingavarna og var mikil vinna lögð í að útbúa
og/eða endurbæta viðbragðsáætlanir og verklagsreglur. Árleg úttekt skv. DNV-GL staðlinum (International
Accreditation for Hospitals) og ISO 9001:2015 fór fram í gegnum TEAMS og virkaði það fyrirkomulag vel en
stöðugt er unnið í því að efla starfsfólk til þátttöku og vitundarvakningar um mikilvægi stöðugra umbóta.
Framkvæmdastjóri sviðsins er stjórnarmaður í evrópska endurlífgunarráðinu (ERC), klínískur lektor við
Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri og hefur sinnt stundakennslu við heilbrigðisvísindasvið
HA.
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Deild mennta og vísinda
Meginhlutverk deildarinnar er að skipuleggja starfsnám nema, sjá um klíníska þjálfun nemenda og
starfsfólks, sinna fræðslustarfsemi og efla vísindastarf þvert á allar deildir sjúkrahússins. Hlutverk
deildarinnar er enn fremur að veita aðgang að nýjustu og bestu þekkingu og fræðslu í heilbrigðisfræðum,
efla sýkingavarnir og gera aðstöðu til menntunar og vísindastarfsemi ákjósanlega við sjúkrahúsið.
Covid-19 faraldur hafði mikil áhrif á starfsemi og störf starfsfólks deildarinnar á árinu. Umfang starfs
sýkingarvarnahjúkrunarfræðings jókst til muna, námsstjóri tókst á við stöðugar breytingar á komu og
dvöl nema á stofnuninni, ráðgerðum námskeiðum var frestað eða aðlöguð að nýjum aðstæðum og ný
fræðsla útbúin fyrir starfsfólk jafnharðan og upplýsingar bárust um faraldurinn. Kennslu- og þjálfunarstjóri
og sýkingarvarnahjúkrunarfræðingur tóku að sér að gera Covid-19 viðbragðsáætlun ásamt gæðaskjölum
fyrir nýjar Covid-19 einingar stofnunarinnar. Kennslu- og þjálfunarstjóri tók einnig að sér að hlutverk
samhæfingarstjóra SAk við aðrar stofnanir og sjúkraflutninga vegna aðkomu Covid-19 sjúklinga. Enn
fremur lék umsjónarmaður búnaðar stórt hlutverk í að tína saman búnað við opnun nýrra eininga.
Haustið 2020 flutti skrifstofuaðstaða þeirra starfsmanna sem áður voru með aðstöðu á skrifstofugangi
2. hæðar upp á 3. hæð í B-álmu. Hermikennsla sem áður var í því rými færðist í nýja kennslustofu
annars staðar á ganginum. Forstöðumaður deildarinnar var fyrir á 3. hæð svo að nú hafa námsstjóri,
sýkingarvarnahjúkrunarfræðingur, umsjónarmaður kennslubúnaðar og kennslu- og þjálfunarstjóri
skrifstofurými á sömu hæð. Móttaka nema hefur einnig færst upp á 3. hæð. Í september fór forstöðumaður
deildarinnar í barneignafrí og tók kennslu- og þjálfunarstjóri að sér afleysingu.

Unglæknar
Forstöðumaður deildarinnar sér um að skipuleggja mönnunarlíkan unglækna á sjúkrahúsinu í samstarfi við
námsstjóra, umsjónarmann unglækna og verkefnastjóra vaktskýrslu. Stöðugildum unglækna fjölgaði úr
21 í 22 þegar heimild fékkst fyrir viðbótar kandídatsstöðu í október. Um áramót voru því 11 kandídatsstöður
og 11 stöður deildar- eða sérnámslækna.
Starfsumhverfi unglækna breyttist mikið á tímabilinu mars til maí vegna Covid-19. Vaktaplan unglækna
var yfirfarið og endurútgefið á vikufresti á tímabilinu til að mæta breytingum á deildum, manna Covid-deild
og Covid-göngudeild. Tveir unglæknar, Arngrímur Vilhjálmsson og Benedikt Halldórsson, tóku að sér
hlutverk verkefnastjóra unglækna vegna Covid-19. Hlutverk þeirra var að skipuleggja gæsluvaktir á Coviddeild og dagvaktir á Covid-göngudeild auk þess að sjá um fræðslu og þjálfun fyrir unglækna í samvinnu
við kennslu og þjálfunarstjóra.

Umbótaverkefni á árinu:
Starfslýsing umsjónarlæknis unglækna var endurskoðuð um mitt ár. Stór hluti af starfi umsjónarlækna var
gerð vaktaplans sem þótti íþyngjandi, gerð vaktaplans var því tekin út úr starfslýsingu og umsjónarlækni
unglækna fækkað úr tveimur í einn. Áhersla er þó áfram á að umsjónarlæknir unglækna rýni planið, en
meiri áhersla er nú lögð á að hann sinni nýliðum, þjálfun og vinni að úrbótaverkefnum fyrir unglækna. Í
framhaldi var ný staða, verkefnastjóri vaktaplans, auglýst og var einstaklingur ráðinn í þá vinnu haustið
2020. Það starf er í þróun og verður endurskoðað á næsta ári.
Í nóvember var settur saman umbótahópur til að skoða starfsumhverfi unglækna. Í hópnum voru tveir
fulltrúar unglækna, tveir sérfræðingar, kennslustjóri kandídata, ráðgjafi frá Artemis og staðgengill
forstöðumanns deildar mennta og vísinda. Hópnum var gert að rýna í mönnun og vaktaplan, skilgreina
mörk milli starfa og starfslýsinga kandídata/deildarlækna og sérnámslækna, stuðning sérfræðinga við
unglækna á vöktum og annað sem tengist líðan unglækna í starfi. Umbótahópurinn kemur til með að skila
tillögum í janúar 2021.
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Vaktir unglækna
Nýtt vaktafyrirkomulag var tekið upp árið 2019 þegar teknar voru upp þrískiptar vaktir. Í upphafi ársins 2020
fékkst heimild til að setja inn liðsaukavakt á bráðamóttöku allar helgar og almenna frídaga. Þessi vakt er
fyrst og fremst hugsuð sem stuðningur við nýliða en vaktin er almennt frá kl. 11:00-17:00. Á haustmánuðum
var einnig sett inn millivakt á álagstíma milli kl. 12:00-20:00 alla virka daga. Mikil ánægja er með þessa
viðbót meðal unglækna.

Unglæknasíða og síða deildar mennta og vísinda
Unglæknasíða var sett upp á innri vef árið 2019 en síðan er hugsuð sem vinnusíða fyrir starfsfólk
deildarinnar, umsjónardeildarlækni, verkefnastjóra vaktaplans, forstöðulækna, starfsmannaþjónustu
og upplýsingatæknideild. Síðan auðveldar alla vinnu í tengslum við mál unglækna en á síðunni má finna
upplýsingar um mönnun, námskeið, vaktaplan, fræðsludagskrá unglækna o.fl. Einnig má finna myndir og
starfsheiti allra unglækna á síðunni. Á síðu deildarinnar má m.a. finna upplýsingar um starfsfólk, nemamál,
kennslu- og þjálfunarmál og vísindastarf. Endurskoðun á handbók unglækna og aðgengi að skjölum þeim
tengdum hófst í tengslum við vinnu umbótahóps um starfsumhverfi unglækna. Tillögur komu fram um
að gera handbókina notendavænni og hluta hennar aðgengilega utan sjúkrahússins. Vinna hófst við að
endurskoða uppsetningu innri síðu unglækna og opna Teams svæði þar sem gátlistar, vinnuskýrsla og
önnur þau skjöl sem unglæknar geta þurft að nálgast heima var gert aðgengilegt. Áfram verður unnið að
þessu á árinu auk þess að vinna að bættri nýliðafræðslu.

Sérnámslæknar og kandídatar
Mats- og hæfisnefnd, skv. reglugerð nr. 467/2015 um starfs- og sérfræðinám lækna, hefur viðurkennt
SAk sem stofnun fyrir kandídata og fyrir framhaldsnámsprógrömm í heimilislækningum, lyflækningum og
samþættu kjarnanámi í bráðagreinum lyflækninga en þar undir falla svæfinga- og gjörgæslulækningar,
bráðalækningar og lyflækningar. Á sjúkrahúsinu starfa einnig deildarlæknar sem eru ekki skráðir í
viðurkennt prógramm.
SAk er í samstarfi við nefndir á Landspítala (LSH) sem skipuleggja sérnám lækna og á m.a. fulltrúa í einni
þeirra. Á árinu var unnið að því að fjölga þeim framhaldsnámsprógrömmum sem mögulegt er að taka að
hluta á SAk. Forstöðumaður deildarinnar, í samvinnu við yfirlækni sérnámslækna á LSH, vann einnig að því
að koma upplýsingum um SAk betur að í handbók sérnámslækna.
Kandídatar koma almennt inn á sex inngangstímabilum eða í febrúar, apríl, júní, ágúst, október og
desember. Hóparnir eru þó misstórir eftir tímabilum og nokkrar breytingar urðu á komu kandídata á árinu
vegna Covid-19, sérstaklega hjá erlendum nemum sem sumir hverjir þurftu að seinka upphafi kandídatsárs
vegna lokunar skóla eða verknámsplássa. Lyflækningadeild er sú deild sem tekur við flestum kandídötum.
Myndrit 2 sýnir fjölda kandídatsvikna eftir starfseiningum.

Myndrit 1 – Dreifing deildarlækna/sérnámslækna (vikur pr. einingu).

2020

21

Myndrit 2 – Dreifing kandídata (vikur pr. einingu).

Móttaka nema í heilbrigðisvísindum
Námsstjóri sér um skipulagningu og móttöku nema. Á árinu voru skráðar nemavikur alls 733,4 en sökum
Covid-19 og annarra hindrana í námi nema urðu þær 636,8 sem samsvarar að meðaltali um 12 nemum á
viku á ársgrundvelli. Myndrit 4 sýnir fjölda nemavikna í mismunandi heilbrigðisgreinum. Stærsti hópurinn
kemur frá hjúkrunarfræðideild heilbrigðisvísindasviðs við Háskólann á Akureyri (HA) en einnig koma nemar
í læknisfræði, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, geislafræði, sjúkraliðanámi, ljósmóðurfræðum o.fl.
Hjúkrunarfræðinemar komu flestallir frá HA. Alls voru nemavikur hjúkrunarfræðinema 271,4 sem jafngildir
42,6 % af öllum nemavikum. Um er að ræða fækkun um 28 nemavikur milli ára. Myndrit 5 sýnir fjölda
hjúkrunarfræðinemavikna eftir deildum.

Myndrit 3 – Fjöldi nemavikna í heilbrigðisgreinum.

Myndrit 4 – Fjöldi hjúkrunarfræðinemavikna pr. deild.
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Læknanemar koma frá læknadeild Háskóla Íslands (HÍ) og sækja verknám á SAk, mestmegnis á 4. ári en
einnig koma nemar á 2. og 6. ári auk einstaka nema á 5. ári. Nemar á 2. ári komu í tveimur hópum eins og
árið áður og er gleðileg sú aukning sem hefur orðið hjá þeim sem vilja koma á 2. ári. Alls voru nemavikur
læknanema frá HÍ 76,2 en nemavikur læknanema sem koma erlendis frá 101,4. Samtals eru því nemavikur
læknanema 177.6. Læknanemar sem stunda nám á Íslandi eru um 12% allra nema sem koma í klínískt nám
en læknanemar sem stunda nám erlendis um 16%. Flestar læknanemavikur voru á lyflækningadeild (sjá
myndrit 5 og 6).

Myndrit 5 – Samanburður á hlutfalli læknanema
í klínísku námi sem stunda nám erlendis og
þeirra sem stunda nám á Íslandi.

Myndrit 6 – Fjöldi læknanemavikna pr. einingu.

Deild mennta og vísinda skipuleggur heimsóknir og kynningar á sjúkrahúsinu fyrir nema auk annarra
heimsókna frá innlendum og erlendum stofnunum og skólum. Myndirnar eru teknar á starfamessu fyrir
grunnskóla á svæðinu en SAk hefur undanfarin þrjú ár tekið þátt í þessum viðburði.
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Viðurkenningar
Deild mennta og vísinda sendir öllum nemum sem koma í klínískt nám rafræna könnun eftir hvert
námstímabil. Lagðar eru fyrir þá nokkrar spurningar sem miða að því að meta ánægju nema með
námstækifæri, aðstöðu á deildinni, samskipti við starfsfólk, ánægju með móttöku og fleira. Sú nýbreytni
var á árinu að nemendur voru einnig beðnir að nefna þann kennara og deild sem skarað hefur fram úr
varðandi klíníska kennslu.
Árið 2020 voru það þau: Sólrún Drífa Steindórsdóttir á skurðstofu, hjúkrun og Gunnar Þór Gunnarsson,
læknisfræði. Deildirnar sem þóttu skara fram úr voru skurðstofa og bráðamóttaka.

Þverfagleg hermikennsla
Námskeið í þverfaglegri hermikennslu eru haldin með reglulegu millibili yfir vetrarmánuðina. Á árinu voru
haldin átta slík námskeið með samtals 66 þátttakendum. Tvö námskeið féllu alveg niður á árinu vegna
Covid-19 og hafði faraldurinn enn fremur áhrif á skipulag og útfærslu fjögurra námskeiða til viðbótar.
Námskeið í þverfaglegri hermikennslu er skylda á
kandídatsári unglækna. Auk þess þurfa námslæknar
ákveðinna sérnámsprógramma að sækja slík námskeið, s.s.
í lyflækningum og bráðalækningum. Mælst er til í fræðslu- og
starfsþróunaráætlun sjúkrahússins að hjúkrunarfræðingar/
ljósmæður sæki slík námskeið a.m.k. á þriggja ára fresti.
Að kennslunni koma fjórir sérþjálfaðir leiðbeinendur í
hermikennslu auk sérfræðilækna viðkomandi deilda.
Auk fyrrnefndra námskeiða nýttist hermikennsla vel þegar kom
að því að þjálfa starfsfólk í viðbrögðum við móttöku Covid-19
smitaðra einstaklinga. Haldnar voru fjórar „Covid“ æfingar
á vormánuðum þar sem að komu starfsfólk af barnadeild,
bráðamóttöku, fæðingadeild, skurðlækningadeild og Coviddeild þegar hún var komin á laggirnar. Æfðar voru ýmsar
sviðsmyndir er viðkomu móttöku sjúklings og var niðurstaða
þeirra æfinga nýtt í gerð og endurmat á viðbragðsáætlunum
tengdum faraldrinum.
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Markmið þverfaglegrar hermikennslu er fyrst og fremst að þjálfa þátttakendur í þverfaglegri teymisvinnu
við bráðaaðstæður, samskiptum, ABCDE-nálgun auk sérhæfðra markmiða sem eiga við ákveðnar deildir
sé þess óskað. Í hermikennslunni er gæðakerfi stofnunarinnar einnig tengt kennslunni þar sem viðkomandi
vinnulag, gæðaskjöl og vinnuleiðbeiningar eru kynnt áður en „hermingin“ sjálf fer fram. Í viðrun eftir tilfellin
fá allir þátttakendur tækifæri til að ígrunda það sem fór fram. Þarna fá mismunandi heilbrigðisstéttir einnig
tækifæri til að læra hver af annarri og heyra sjónarmið hver annars á vinnunni. Kennslan er því ekki síður
mikilvæg fyrir þaulvant starfsfólk en nýliðana.
Á árinu var áfram unnið að endurbótum á aðstöðu
hermikennslunnar. Útbúin var önnur „sjúkrastofa“ sem er um
leið nýtt fyrir viðrunarfundi eftir tilfelli. Myndavélabúnaður fyrir
hermikennsluna var bættur sem gerir nemendum sem rýna
tilfellið auðveldara að fylgjast með tilfellinu og lífsmörkum
sjúklings á skjá án þess að vera inn á sjúkrastofunni sjálfri.
Kennslustofurnar tvær eru einnig nýttar fyrir önnur námskeið,
fundi og móttöku nema.

Myndrit 7 – Dreifing þátttakenda í hermikennslu eftir starfsstéttum.

Sérhæfð endurlífgun
Fjögur endurlífgunarnámskeið voru haldin á árinu. Covid-19 faraldur hafði vissulega áhrif á skipulag og
útfærslu þeirrar kennslu sem og annarra en á árinu voru haldin tvö námskeið í sérhæfðri endurlífgun
fullorðinna II (ALS), eitt námskeið í sérhæfðri endurlífgun barna II (EPALS) og eitt námskeið í sérhæfðri
endurlífgun fullorðinna I (ILS). Samtals tóku 52 þátttakendur þátt í þessum námskeiðum.

Myndrit 8 – Fjöldi þátttakenda á
námskeiðum í sérhæfðri endurlífgun eftir
tegund námskeiða.

Myndrit 9 – Fjöldi þátttakenda á námskeiðum í
sérhæfðri endurlífgun barna og fullorðinna eftir
starfsstéttum.
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Sýkingavarnir
Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur starfaði innan deildarinnar í 70% starfshlutfalli en vegna Covid-19
faraldurs var álagið stóraukið. Umfangsmikill undirbúningur, fræðsla, þjálfun og sérhæfðar æfingar voru
haldnar fyrir starfsfólk innan SAk og að hluta til utan. Stöðug þróun varð svo allt árið vegna viðbragðs þegar
þekking á sjúkdómnum varð meiri. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur sat í Covid-19 viðbragstjórn auk
samráðshóp hjúkrunarheimila og dagdvala vegna Covid-19 á vegum Embættis landlæknis. Hann var einnig
í undirbúningsnefnd bólusetningar starfsmanna fyrir Covid-19. Auk þess að sinna verkefnum sem tengjast
sýkingavörnum, svo sem eftirlit og gæðavinnu, skráningu sjúkrahússýkinga, eftirlit með örveruræktunum
frá sjúklingum og umhverfi situr sýkingavarnahjúkrunarfræðingur í gæðaráði og öryggisnefnd. Nánar má
sjá um starfsemi sýkingavarnanefndar í kaflanum Nefndir og ráð.

Heilbrigðisvísindasafn
Fagbókasafnið er rannsókna- og sérfræðisafn og hlutverk þess er að veita starfsfólki sjúkrahússins, auk
annarra er til safnsins leita, aðgang að efni á heilbrigðissviði vegna starfs, rannsókna, náms og kennslu.
Heilbrigðisvísindasafnið tekur þátt í landsaðgangi að rafrænum áskriftum gagnasafna og tímarita líkt
og undanfarin ár. Aðgangur er að tímaritsgreinum í tæplega 22 þúsund tímaritum í 6 tímaritasöfnum, 6
gagnasöfnum og tæplega 10 þúsund rafbókum úr ýmsum greinum. Auk þess er aðgangur að alfræðiritum
og gagnasöfnum og tímaritum í opnum aðgangi. Prentuð tímarit eru 12 talsins og séráskrift er að 7
rafrænum tímaritum.
Sjúkrahúsið kaupir áskrift að gagnasafninu UpToDate Anywhere sem veitir aðgang að ritrýndu klínísku
efni, svo sem sjúkdómsgreiningum, meðferðarleiðum og lyfjaupplýsingum.
Safngögn eru skráð í Gegni, landskerfi bókasafna, og var fjöldi eintaka 1.458. Útlán voru 25 talsins.
Á árinu var áfram unnið í að grisja safnkost og gömlum, prentuðum tímaritum fargað, en aðgangur að þeim
er allur orðinn rafrænn. Styrkur fékkst frá Vinnumálastofnun fyrir starfsmann í tveggja mánaða vinnu við
að afskrá og farga gömlum og úreltum bókum, tímaritum og skýrslum, rúmlega 1.800 eintökum, margar
hverjar sem ekki voru skráðar í Gegni.
Aðgangur var að 6 tölvum fyrir starfsfólk og nemendur til vinnu og vísindastarfa og var nýting á aðstöðunni
nokkuð góð.
Starfsfólk nýtir sér þjónustu safnsins varðandi millisafnalán og aðstoð við að finna greinar. Á árinu voru
sendar 23 greinar innanhúss, fjöldi móttekinna greina í millisafnaláni innanlands var 1 og erlendis frá voru
þær 16.
Á safninu starfar upplýsingafræðingur og afgreiðslutími safnsins er kl. 08:00-16:00 alla virka daga. Utan
þess tíma er hægt að komast inn á safnið með aðgangskorti.

Vísindastarf
Deildinni er ætlað að vinna að framgangi vísinda og rannsókna innan sjúkrahússins með því að skapa
svigrúm og frjótt umhverfi vísinda- og þróunarstarfa. Forstöðumaður deildarinnar og sérfræðingur í
hlutastarfi sinna upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu fyrir þá sem leggja stund á rannsóknir. Starfsmenn
deildarinnar vinna einnig að eigin rannsóknaverkefnum í samstarfi við innlenda og erlenda samstarfsaðila.

Vísindaráð
Forstöðumaður deildarinnar er formaður vísindaráðs en Alexander Smárason, forstöðulæknir fæðingaog kvensjúkdómalækninga, tók við því starfi í september þegar Laufey Hrólfsdóttir fór í barneignafrí.
Vísindaráð er til ráðgjafar um þau verkefni sem snúa að háskóla- og vísindastarfi og þróun heilbrigðisvísinda.
Í janúar samþykkti framkvæmdastjórn nýja vísindastefnu sem vísindaráð vann. Í framhaldi af því var
vísindastefnan gefin út en hún gildir til 2023. Ráðið sá einnig um að skipuleggja Vísindadag SAk og

26

BRÁÐA- OG ÞRÓUNARSVIÐ

Heilbrigðisvísindastofnunar HA (HHA) sem fór fram 24. september. Dagskránni var streymt vegna
samkomutakmarkana. Nánar má sjá um verkefni vísindaráðs í kaflanum Nefndir og ráð.
Vinnuhópur sem hefur það markmið að skoða möguleika SAk á
því að verða háskólasjúkrahús.
Í stefnu sjúkrahússins er gert ráð fyrir því að sjúkrahúsið verði
háskólasjúkrahús. Vinnuhópur til að meta fýsileika þess að
fá samþykki SAk sem háskólasjúkrahúss var skipaður í apríl
2019 og var forstöðumaður deildarinnar formaður þessa hóps.
Vinnuhópurinn vann áfram að þessu verkefni á árinu. Hópurinn
ásamt ákveðnum starfsmönnun SAk hitti velferðarnefnd
Alþingis í janúar og átti góðar umræður við nefndina um málið.
Lokaskýrslu hópsins ásamt aðgerðaáætlun var formlega skilað
til framkvæmdastjóra bráða- og þróunarsviðs í október. Skýrslan
var síðan kynnt fyrir framkvæmdastjórn sjúkrahússins í desember,
auk þess sem hún var kynnt starfsfólki heilbrigðisvísindasviðs HA
í sama mánuði.

Vísindastarfsemi deildarinnar
Upplýsingar um birtar greinar, erindi og veggspjöld er að finna í II. hluta ársskýrslunnar – Vísindastörf.
Styrkveitingar (umsóknir um styrk og/eða fengna styrki)
Ábyrgðarmaður: Laufey Hrólfsdóttir
Meðrannsakendur: Þórhallur Ingi Halldórsson, Alexander Kr. Smárason, Björn Gunnarsson
Heiti verkefnis: Prepregnancy BMI, optimal gestational weight gain and maternal/birth outcomes
Sjóður: Vísindasjóður SAk.  
Upphæð styrks: 1.600.000 kr.
Ábyrgðarmaður: Laufey Hrólfsdóttir
Meðrannsakendur: Þórhallur Ingi Halldórsson, Alexander Kr. Smárason, Björn Gunnarsson
Heiti verkefnis: Prepregnancy BMI, optimal gestational weight gain and maternal/birth outcomes
Sjóður: Rannsóknasjóður Háskólans á Akureyri
Upphæð styrks: 500.000 kr.
Ábyrgðarmaður: Árún Kristín Sigurðardóttir
Meðrannsakendur: Elín Arnardóttir
Heiti verkefnis: Mat á áhættu að fá sykursýki tegund 2: Áhrif af hjúkrunarstýrðri fræðslu innan
heilsugæslu, slembuð rannsókn með íhlutun
Sjóður: B-hluti Vísindasjóðs félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
Upphæð styrks: 540.000 kr.
Ábyrgðarmaður: Árún Kristín Sigurðardóttir
Meðrannsakendur: Elín Arnardóttir
Heiti verkefnis: Mat á áhættu að fá sykursýki tegund 2: Áhrif af hjúkrunarstýrðri fræðslu innan
heilsugæslu, slembuð rannsókn með íhlutun
Sjóður: Rannsóknasjóður Háskólans á Akureyri
Upphæð styrks: 1.800.000 kr.
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Innviðasjóður Rannís
Heiti verkefnis: Framtíðarfæða – Rannsóknarinnviðir sjálfbærrar matvælaframleiðslu og fæðuöryggis á
Íslandi.
Stofnanir: Háskóli Íslands, Matvæla- og næringarfræðideild, Miðstöð í lýðheilsuvísindum,
Heilbrigðisvísindastofnun, Umhverfis- og auðlindadeild, Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, Matís
Landbúnaðarháskóli Íslands, Sjúkrahúsið á Akureyri, Háskólinn á Akureyri (Heilbrigðisvísindastofnun),
Háskólinn í Reykjavík (Sálfræðideild og Viðskiptadeild) með aðkomu Embættis landlæknis og sérfræðings
af Hagstofu Íslands.
Laufey Hrólfsdóttir er samstarfsaðili.   Styrkur fékkst ekki.
The Icelandic Research Fund 2021
Ábyrgðarmaður: Bryndís Eva Birgisdóttir
Heiti verkefnis: Meals, Microbiota and Mental Health of Children and Adolescents
Laufey Hrólfsdóttir er samstarfsaðili.   Styrkur fékkst ekki.

Eftirtalin rannsóknarverkefni eru í gangi á deildinni:
Higher Alkylresorcinol Concentrations, a Consequence of Whole-Grain Intake, are Inversely Associated
with Gestational Diabetes Mellitus in Iceland.
Verkefnið er samstarfsverkefni HÍ, LSH, SAk, Centre for Fetal Programming og Chalmers University of
Technology, Gothenburg-Sweden. Þátttakendur: Ellen Alma Tryggvadóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir,
Bryndís Eva Birgisdóttir, Laufey Hrólfsdóttir, Rikard Landberg, Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir, Hildur
Harðardóttir og Þórhallur Ingi Halldórsson.   
Fatty acid (FA) profiles and gestational diabetes mellitus.
Verkefnið er samstarfsverkefni HÍ, LSH, SAk, Centre for Fetal Programming og Chalmers University of
Technology, Gothenburg-Sweden. Þátttakendur: Ellen Alma Tryggvadóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir,
Bryndís Eva Birgisdóttir, Laufey Hrólfsdóttir, Rikard Landberg, Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir, Hildur
Harðardóttir og Þórhallur Ingi Halldórsson.   
Vitamin D status and association with gestational diabetes mellitus in a pregnant cohort in Iceland
Verkefnið er samstarfsverkefni HÍ, LSH, og SAk. Þátttakendur: Kristín Sigrún Magnúsdóttir, Ellen Alma
Tryggvadóttir, Óla Kallý Magnúsdóttir, Laufey Hrólfsdóttir, Þórhallur Ingi Halldórsson, Bryndís Eva
Birgisdóttir, Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir, Hildur Harðardóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Association between gestational weight gain and increased use of blood glucose- bloodpressure- and lipid-lowering drugs later in life.
Verkefnið er samstarfsverkefni SAk, HÍ og HA. Þátttakendur: Laufey Hrólfsdóttir, Alexander Kr. Smárason,
Ingibjörg Gunnarsdóttir, Gunnar Þór Gunnarsson og Þórhallur Ingi Halldórsson.  
Prepregnancy BMI, optimal gestational weight gain and maternal/birth outcomes.  
Verkefnið er samstarfsverkefni SAk, HÍ og HA. Þátttakendur: Laufey Hrólfsdóttir, Alexander Kr. Smárason,
Þórhallur Ingi Halldórsson og Björn Gunnarsson.  
Meals, Microbiota and Mental Health of Children and Adolescents-An Observational Longitudinal CaseControl Study.  
Verkefnið er samstarfsverkefni LSH, HÍ, SAk, Harvard Medical School, Deakin University, University
of Copenhagen. Laufey Hrólfsdóttir er samstarfsaðili.   
IceGut. The Icelandic Gut Microbiota and Metabolome Project: Linking Pre- and Postnatal Diet with Infant Gut Microbiota Development.
Verkefnið er samstarfsverkefni HÍ, LSH, Matís, HA, SAk, Medical University of Graz, Northern Arizona
University, Chalmers University of Technology og University of Luxembourg; Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine. Laufey Hrólfsdóttir er samstarfsaðili
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DIAHEALTH  
Samstarfsverkefni Bergen University College og HA  
Tvö verkefni eru í gangi sem tengjast sykursýki:  
Mat á áhættu að fá sykursýki tegund 2: Áhrif af hjúkrunarstýrðri fræðslu innan heilsugæslu, slembuð rannsókn
með íhlutun.  
2) Hvernig er hægt að nota mælitæki í klínískri vinnu og hvernig heilbrigðisstarfsfólk notar mælitæki sér til
aðstoðar í vinnu sinni í Noregi. Árún K. Sigurðardóttir er samstarfsaðili.
Heilsufar og vellíðan eldra fólks á Norðurlandi. Hefur búseta eldra fólks ≥ 65 ára, í þéttbýli eða dreifbýli,
áhrif á heilsufar og vellíðan?  
Þetta verkefni er samvinnuverkefni milli HA, HÍ og tveggja háskóla á Norðurlöndum. Sjö einstaklingar frá
Íslandi taka þátt í verkefninu, þar á meðal Árún K. Sigurðardóttir.  
Heilsufar íbúa á hjúkrunarheimilum.
Þátttakendur: Ingibjörg Hjaltadóttir, Árún K. Sigurðardóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Kjartan
Ólafsson. Verkefnið er samstarfsverkefni HÍ, HA og SAk.

Evrópuverkefni
Nordparamedics
Norrænt samstarfsverkefni sem Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, kennslu og þjálfunarstjóri tekur þátt í fyrir
hönd Háskólans á Akureyri. Samstarfsaðilar eru háskólinn í Boras í Svíþjóð, OsloMet í Noregi og Arcada í
Finnlandi. Verkefnið er til árs í senn en er nú á sínu fimmta starfsári.
EPaCur
European paramedic curriculum for Paramedic BS
Erasmus samstarfsverkefni sem Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, kennslu og þjálfunarstjóri stýrir fyrir hönd
Háskólans á Akureyri. Verkefnið hófst haustið 2019 stendur í tvö ár. Samstarfsaðilar eru OsloMet háskólinn
í Noregi, Arcada Háskóli í Finnlandi og Kaupmannahafnarháskóli.  
EU-GERIA: It’s never too late to be young  
Námsstjóri vinnur nú að nýrri umsókn ásamt aðilum frá sex öðrum löndum sem eru: Holland,
Belgía, Finnland, Lettland, Spánn og Grikkland. Fulltrúi frá Grikklandi leiðir verkefnið en skil
á umsókn er í lok mars 2020. Verkefnið heitir“EU-GERIA: It’s never too late to be young”.
(the prefix ‘Eu’ means ‘well’ in Greek and ‘gyreia’ means ‘aging’)
Lokaorð
Deild mennta og vísinda gegnir viðamiklu hlutverki við ráðningu unglækna, móttöku nema og skipulagningu
fræðslu, þróun vísindastarfsemi auk starfsemi heilbrigðisvísindasafns. Starfsemi deildarinnar hefur breyst
töluvert síðustu ár og er enn í þróun. Lögð verður áhersla á áframhaldandi endurskoðun á vinnufyrirkomulagi
unglækna, uppbyggingu framhaldsnáms og eflingu kennslu og fræðslu og vísindastarfs starfsfólks.
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Bráðamóttaka
Hlutverk bráðamóttöku (BMT) er að taka á móti, greina og meðhöndla einstaklinga sem þangað leita
vegna slysa og/eða bráðra sjúkdóma. Á bráðamóttöku er einnig tekið á móti einstaklingum sem þurfa að
koma í endurmat og/eða eftirlit vegna áverka eða veikinda.
Við bráðamóttökuna er einnig starfrækt göngudeild, en þangað er þeim einstaklingum vísað sem þurfa að
koma í endurkomu vegna brota eða sára. Göngudeildin er opin alla virka daga, tvo daga í viku er móttaka
fyrir brotaendurkomur sem bæklunarlæknir/deildarlæknir sinnir ásamt hjúkrunarfræðingi og/eða sjúkraliða
frá bráðamóttökunni. Aðra daga vikunnar er opið fyrir sáraendurkomur sem sjúkraliði deildarinnar sinnir.
Í húsnæði bráðamóttökunnar er einnig móttaka sérfræðilækna sem njóta aðstoðar frá sjúkraliða
deildarinnar.
Miðstöð áfallahjálpar er starfrækt á deildinni ásamt neyðarmóttöku fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis.
Aðstaða viðbragðsstjórnar og allur búnaður greiningarsveitar er á bráðamóttöku.

Starfsemin á árinu
Einstaklingar sem leituðu á bráðamóttökuna á árinu voru 13.337, þar af voru 480 komur á göngudeild.
Þetta er fækkun um 2.799 komur frá árinu 2019 eða 17%. Meðalfjöldi einstaklinga á dag var 36. Álag á milli
mánaða var nokkuð sveiflukennt og má rekja til Covid-19 heimsfaraldurs, veruleg fækkun var á komum
á vormánuðum aðallega í mars og apríl og svo aftur á haustmánuðum. Komufjöldi jókst þónokkuð yfir
sumarmánuðina, aðallega í júlí.
Innlagnir frá BMT á legudeildir voru 1.936, flestar á lyflækningadeild.

Myndrit 1- Sýnir komur á BMT árið 2020.

Myndrit 2 - Sýnir innlagnir frá BMT og sjúkraflug frá bráðamóttöku.
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Markmið BMT er að veita bestu mögulegu þjónustu hverju sinni og eru allir einstaklingar sem þangað leita
forgangsflokkaðir skv. ESI (Emergency Severity Index). Markmið með forgangsflokkun er að meta ástand
sjúklinga sem leita á BMT fljótt og á kerfisbundinn hátt. Með því er tryggt að þeir sem eru í brýnustu þörf
fá þjónustu fyrst.
Á deildinni er tekið á móti þolendum kynferðisofbeldis. Hjúkrunarfræðingar deildarinnar ásamt
kvensjúkdómalæknum, félagsráðgjöfum og sálfræðingum sjúkrahússins koma að þjónustunni. Einnig er
gott samstarf við lögregluna sem kallar til réttargæslumann fyrir þolendur við skýrslutöku. Á árinu leituðu 12
þolendur til neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis, en það er fækkun um 55% frá fyrra ári. Einstaklingar
sem leituðu á neyðarmóttökuna voru á aldrinum 17-65 ára, á árinu voru eingöngu konur sem leituðu eftir
þjónustu á neyðarmóttöku SAk.
Einn hjúkrunarfræðingur BMT eru í áfallateymi sjúkrahússins auk þess sem hjúkrunarfræðingar deildarinnar
sinna sálrænni skyndihjálp eftir þörfum. Nánari upplýsingar má finna um starfsemi áfallateymis á öðrum
stað í ársskýrslunni.
Unnið var markvisst að gæðahandbók bráðamóttöku og nú eru fjölmörg skjöl útgefin. Fylgst var með fjölda
atvika og kvartana á deildinni og þeim fylgt eftir. Áfram var haldið við stefnumótunarvinnu á deildinni ásamt
gæða- og fræðslumálum.

Starfsfólk
Starfsfólk bráðamóttökunnar tekur á móti og sinnir sjúklingum allan sólarhringinn, allt árið um kring.
Til bráðamóttökunnar leita einstaklingar með margvísleg vandamál og að úrlausn þeirra kemur einnig
starfsfólk af öðrum deildum sjúkrahússins.
Á bráðamóttöku eru 14,5 stöðugildi hjúkrunarfræðinga, þar með talin staða forstöðuhjúkrunar- fræðings
Á deildinni eru einnig 1,8 stöðugildi sjúkraliða, stöðugildi sérhæfðra starfsmanna er 0,8 og móttökuritarar
hafa 3,80 stöðugildi.
Einn hjúkrunarfræðingur BMT vinnur nú að því að öðlast sérfræðingsleyfi í bráðahjúkrun.
Tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar luku diplómanámi í bráðahjúkrun við Háskóla Íslands haustið 2020
og fleiri stefna að útskrif á árinu 2021.

Kennsla nema
Hjúkrunarfræðinemar á 4. ári frá Háskólanum á Akureyri og nemendur Sjúkraflutningaskólans voru í klínísku
námi á bráðamóttökunni og nutu þar leiðsagnar hjúkrunarfræðinga. Einnig voru hjúkrunarfræðingar
deildarinnar virkir í kennslu hjúkrunarfræðinema við Háskólann á Akureyri. Læknanemar, erlendir og
innlendir, höfðu einnig viðveru á deildinni í tengslum við námstíma í öðrum sérgreinum.

Endurmenntun og símenntun
Starfsmenn deildarinnar sinntu sí- og endurmenntun á árinu, meðal annars voru endurlífgunaræfingar
og æfingar í móttöku slasaðra haldnar á árinu á vegum kennslu- og þjálfunarstjóra. Hjúkrunarfræðingar
bráðamóttöku sóttu námskeið í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna og barna.

Lokaorð
Starfsemi bráðamóttökunnar er fjölþætt og í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að veita skjólstæðingum
deildarinnar markvissa og góða þjónustu. Áfram verður því unnið að þróun verk- og vinnuferla deildarinnar
með það að markmiði að auka enn frekar öryggi skjólstæðinga deildarinnar og bæta þjónustuna.

2020

31

Bráðalækningar
Yfirmaður starfseiningarinnar er forstöðulæknir bráðalækninga. Forstöðulæknir bráðalækninga er
jafnframt forstöðulæknir rannsóknadeildar en framselur yfirlækni á rannsóknadeild vald sitt til daglegrar
umsýslu. Fyrstu árin heyrðu sjúkraflug og ráðningar unglækna einnig undir forstöðulækni bráðalækninga
en með skipulagsbreytingum árið 2017 voru þessi verkefni færð á annarra hendur.

Starfsemi og hlutverk
Bráðalæknar meta og meðhöndla bráð sjúkdómseinkenni og áverka með það að markmiði að lækna
sjúkling eða í það minnsta gera ástand hans stöðugt, og taka ákvörðun um afdrif sjúklings út frá ástandi
hans. Flókin greiningarvinna er ekki hluti af bráðalækningum. Skjólstæðingar eru flokkaðir samkvæmt sk.
ESI-kerfi (Emergency Severity Index) í forgangsflokka 1-5, þar sem 1 er alger forgangur og 5 lítill bráðleiki.
Þeir útskrifast heim til sín eða eru lagðir inn á legudeildir. Gjarna eru skjólstæðingar boðaðir í endurkomu
daginn eftir eða innan fárra daga, til endurmats á einkennum. Starfrækt er göngudeild við bráðamóttöku,
sem sinnir eftirfylgni beinbrota og er undir handleiðslu bæklunarlækna. Starfsemi deildarinnar var á árinu
í meginatriðum óbreytt frá fyrra ári, þótt heimsfaraldur kórónuveiru hafi vissulega sett strik í reikninginn.

Læknamönnun
Einn sérfræðingur í bráðalækningum starfar við deildina í fullri stöðu auk forstöðulæknis. Enn fremur
starfa við deildina sérfræðingur í HNE-lækningum í 20% stöðu og sérfræðingur í almennum lyflækningum
í 50% stöðu. Stöðugildi eru alls 2,9; setin eru því 2,7. Tveir námslæknar vinna að jafnaði á bráðamóttöku
á dagvinnutíma. Þar að auki hefur tíðkast að einn unglæknir af lyflækningadeild sé á bráðamóttöku á
dagvinnutíma og sjái um tilfelli er teljast til lyflæknisfræði. Unglæknar á barnadeild, geðdeild, kvennadeild
og skurðlækningadeild sinna svo skjólstæðingum á bráðamóttöku eftir því sem við á, og sérfræðingar
legudeilda og gjörgæsludeildar eru kallaðir til eftir þörfum. Utan dagvinnutíma, nætur og helgidaga, sinna
unglæknar af öllum deildum sjúkrahússins bráðamóttöku, studdir af sérfræðingum á bakvakt, og veita
þjónustu þeim sjúklingum er þangað leita.

Fræðsla/námskeið
Stærstur hluti kennslu á bráðamóttöku fer fram við beð sjúklinga og er kennslan því mjög klínísk og
tilfellamiðuð. Sérfræðingar bráðamóttöku sinna því hlutverki daglega, ásamt því að sinna formlegri
fræðslu unglækna á reglulegum kennslufundum. Sérfræðingar og deildarlæknar annast einnig kennslu
læknanema. Bráðalæknar sóttu ráðstefnur erlendis í sínu fagi á árinu; þær voru þó rafrænar þetta árið
vegna heimsfaraldurs. Endurlífgunaræfingar og æfingar í móttöku slasaðra eru haldnar á bráðamóttöku á
tveggja vikna fresti að jafnaði. Starfsfólk bráðamóttöku sótti smærri námskeið og erindi sem haldin voru á
SAk auk þess að taka þátt í hermikennslu.

Annað
Bráðamóttakan öðlaðist á árinu 2019 viðurkenningu Mats- og hæfisnefndar um sérnám í læknisfræði á
hæfi sínu sem kennsludeild fyrir sérnámslækna í bráðalækningum. Von er á fyrsta sérnámslækninum til
starfa 1. mars 2021.
Á árinu var lögð áhersla á að stytta biðtíma skjólstæðinga; biðtímamælingar eru raunar helsti gæðavísir
bráðalækninga og byggir frammistöðumat í gæðaúttekt DNV á þeim. Biðtími eftir læknisþjónustu styttist
um rúmlega 20% á milli áranna 2019 og 2020 en þó getur verið að þar spili inn í færri komur vegna
kórónuveirufaraldurs.

Lokaorð
Áfram verður unnið að því að veita góða læknisþjónustu á bráðamóttöku, með heilsu og öryggi sjúklinga
í fyrirrúmi. Mikilvægt er að tryggja samfellu í mönnun sérfræðinga. Á döfinni er að bæta í mönnun, þannig
að stöðugildi sérfræðinga séu í það minnsta fyllt.
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Myndgreiningadeild og myndgreiningalækningar
Á myndgreiningadeild störfuðu 13 geislafræðingar í 11,35 stöðugildum og 3 sérhæfðir aðstoðarmenn í 3
stöðugildum. Í myndgreiningalækningum störfuðu að meðaltali 4 myndgreiningalæknar í 5 stöðugildum.

Markmið
Myndgreiningadeild veitir þjónustu við framkvæmd og greiningar myndrannsókna á SAk og sinnir
einnig greiningu og ráðgjöf fyrir þá starfsemi sem fellur undir Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) og
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA).
Myndgreiningadeild býður upp á þjónustu allan sólarhringinn, allt árið um kring.

Starfsemi
Deildin býður upp á tölvusneiðmyndarannsóknir, segulómrannsóknir, röntgenmyndatökur, röntgenmyndatökur með færanlegu tæki, skyggni-/hreyfi-röntgenmyndatökur, ómmyndatökur, brjóstamyndatökur
og beinþéttnimælingar. Einnig eru framkvæmdar myndstýrðar sýnatökur og valdar inngripsaðgerðir. Að
auki sinna geislafræðingar deildarinnar röntgenmyndatöku á skurðstofu.
Fjöldi rannsókna (utan fjargreininga) á myndgreiningadeild á árinu voru 25.241 samanborið við 30.611
rannsóknir árið 2019, fyrst og fremst vegna mikillar fækkunar hefðbundinna röntgenrannsókna og
ómrannsókna milli ára sem má rekja til Covid-19. Þó var umfang rannsókna á þessum tíma meiri, t.a.m.
vegna sóttvarna.
Árið 2020

Árið 2019

Árið 2018

Tölvusneiðmyndir

5.971 (626.863)

6.056 (626.373)

5.934 (587.357)

Segulómrannsóknir

3.690 (625.130)

3.983 (678.830)

3.797 (638.370)

Röntgenmyndir

8.915 (202.828)

12.035 (273.459)

12.069 (275.351)

770 (60.968)

769 (60.486)

991 (69.508)

3.271 (164.990)

4.194 (215.200)

4.757 (248.150)

225 (8.460)

258 (9.630)

247 (9.405)

Skyggnirannsóknir
Ómskoðanir
Beinþéttnimælingar
Röntgen utan deildar
Skyggning skurðst.
Annað
Brjóstarannsóknir
Alls SAk
Fjargreiningar (auka)

211 (7.933)

202 (7.766)

284 (10.163)

406 (28.462)

407 (28.007)

336 (22.811)

30 (84)

40 (210)

63 (866)

1752

2.556

2.125

25.241 (1.725.719)
9.243

30.611 (1.900.034) 30.603 (1.861.981)
9.532

8.020

Tafla - Skipting rannsókna myndgreiningadeildar árið 2020 borið saman við fyrri starfsár, fjöldi rannsókna (fjöldi eininga í sviga).

Á árinu voru fjargreiningar alls 9.243 samanborið við 9.532 árið 2019. Um er að ræða úrlestur fyrir Blönduós,
Sauðárkrók, Siglufjörð, Dalvík, Húsavík, Þórshöfn, Vopnafjörð, Seyðisfjörð, Egilsstaði og Neskaupstað.

Vísinda- og kennslustarfsemi
Myndgreiningalæknar deildarinnar sáu um reglulega fræðslu fyrir deildarlækna og læknanema sem sóttu
nám við deildir spítalans. Myndgreiningalæknar sáu einnig um einn fræðslufyrirlestur á vegum læknaráðs.
Verkleg kennsla geislafræðinema, læknanema og deildarlækna á myndgreiningadeild var takmörkuð á
árinu vegna Covid-19.
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Rannsóknadeild
Starfsfólk
Stöðugildi við rannsóknadeild í árslok voru 21,32 auk 0,50 stöðugildis yfirlæknis, en stöðuheimild var fyrir
20,3. Forstöðulífeindafræðingur lét af störfum um vorið ásamt því að lífeindafræðingur í 80% starfi lét af
störfum. Einn lífeindafræðingar hóf störf á árinu í 65% starfi. Nýr forstöðulífeindafræðingur tók til starfa í
febrúar. Þrír bakverðir komu inn til aðstoðar í apríl og maí og tveir aftur í nóvember og desember.
Stöðuheiti

Hlutfall

Lífeindafræðingar

17,35*1

Sjúkraliði

0,77

Móttökuritari

1,00

Skrifstofumaður

1,00

Aðstoðarfólk

1,20

Samtals:
Læknir

21,32
0,50

*1 Þar af 1,6 í langtímaveikindaleyfi.
Tafla 1 - Stöðugildi 31. desember 2020.

Árið einkenndist af Covid-19 faraldrinum með tilheyrandi sóttvarnaaðgerðum, t.d. hópaskiptingum,
fjarfundum, fjarvinnu og fleiru. Á sumarmánuðum var ákveðið að rannsóknadeildin myndi fara í það
að mæla mótefni og útbúa veirurannsóknadeild til þess að setja upp skimanir. Sótt var um fjármagn til
heilbrigðisráðuneytisins og leyfi til Embættis landlæknis. Mótefnamælingar hófust um haustið og formlegar
skimanir um miðjan desember.
Tæknimenn frá Lýru koma reglulega eins og áður varðandi viðhald og viðgerðir á tækjum. Árlegt viðhald fór
fram í febrúar. Tæknimaður frá Medor kom í maí í árlegt viðhald á ABL 835 blóðgasmælum á rannsóknadeild
og gjörgæsludeild. Úttekt var gerð í blóðbanka SAk seinni hluta árs. Sérfræðingur á sýklafræðideild LSH
fór reglulega yfir ytra gæðamat. Mikið samstarf var á árinu við yfirlækni sýkla- og veirufræðideildar LSH
og veirufræðinga, líffræðinga og lífeindafræðinga sömu deildar. Úttekt var gerð á rannsóknadeildinni um
miðjan október af gæðaeftirlitsaðilanum Det Norske Veritas (DNV).

Húsnæði
Vegna faraldursins var ekki farið af stað með breytingar á húsnæði eins og áður hafði verið sótt um.
Hluta gamla blóðbankarýmisins var breytt í veirufræðirannsóknadeild sem uppfyllir lífverndunarstig 2
(BSL2) vegna Covid-19. Húsnæðið og starfsemin voru síðan tekin út af yfirlækni og líffræðingi sýkla- og
veirufræðideildar LSH í desember og samþykkt þannig að formlega var hægt að byrja með skimanir 11.
desember.

Tæknibúnaður
Fest var kaup á öryggishúddi, Ninolab Ninosafe 1800 BSC2 frá (umboðsaðili Inter). Auk þess var keypt
stórt einangrunartæki, MagnaPure 96 frá Roche (umboðsaðili Lyra) og lítið einangrunartæki, BasePurifier
frá Amplexa í Danmörku. Einnig var keypt PCR (polymerase chain reaction) tæki af gerðinni QuantoStudio,
gerð 5, frá Thermofisher (umboðsaðili Medor). Beðið var með að panta SPU-Hamilton pípettustöð frá
Roche (umboðsaðili Lyra). Enn er stefnt að því að kanna tækjabúnað fyrir PCR-greiningar á ónæmum
bakteríum. Huga þarf að nýjum tækjabúnaði fyrir sýklafræðihluta deildarinnar og varatækjum eins og
Filmarray og PCR.
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Tölvumál
Uppsetning Glims-tölvukerfisins var lokið í byrjun janúar og Cyperlab-beiðnakerfið tekið í notkun.
Vegna Covid-faraldursins þurfti að útbúa sér sýkla-veirufræðihluta í okkar sýkla-Glims-hluta seinnipart
árs. Ekki var hægt að setja upp veiru-Glims þar sem það hefði verið mjög kostnaðarsamt og tímafrekt.
Landamæraforrit var tengt Glims-kerfinu og því flytjast allar beiðnir úr því kerfi yfir í Glims og svör berast
til landlæknis, sóttvarnalæknis og með smáskilaboðum (sms) til skjólstæðinga. Heilsuvera tekur nú við
svörum úr mótefnamælingum svo þeir sem koma í þær mælingar án tilvísunar fá svörin þar í gegn. Áfram
er unnið í tengingu smátækja við Aqure-tölvukerfið í samráði við LSH. Tenging Cellavision við gagnagrunn
LSH, þannig að hægt sé að skoða blóðstrok frá SAk á LSH og öfugt, hefur ekki verið klárað. Áfram verður
unnið að því að gera formlegan samning við yfirlækni blóðmeinafræðideildar LSH um þjónustu við skoðun
á blóðstrokum á SAk í gegnum Cellavision.

Þjónusturannsóknir
Fjöldi rannsókna á árinu 2020 kemur fram í töflu 2. Nokkur fækkun var á rannsóknum milli áranna 2019
og 2020 eða um 5,6% sem skýrist að mestu leyti vegna faraldursins og einnig að hluta til vegna þess
að HSN hætti að nýta þjónustu rannsóknadeildarinnar að mestu í október og er farið að senda sýni til
Húsavíkur. Vegna faraldursins var farið í það að bóka í sýnatökur á deildinni til að stýra þeim fjölda sem
bíður á biðstofunni. Sú aðgerð hefur reynst vel og líklega komin til að vera. Bókanir fara fram í Sögukerfinu, sem hefur ekki verið notað áður á deildinni. Áframhaldandi samningur er í gildi við LSH varðandi
sendingar sýna til Karlsruhe í Þýskalandi. Einnig er eins og áður þó nokkuð sent af rannsóknum á
ýmsar deildir Rannsóknasviðs LSH og víðar. Rannsóknir sem settar voru upp á árinu eru: Prealbúmín,
Procalcitonin (vegna covid), AntifaktorXa (vegna nýju blóðþynningarlyfjanna), Covid-19 mótefnamæling
og PCR-greining til að skima fyrir veirunni. Auk þess komu á markaðinn á árinu PCR-aðferðir til að greina
Covid-19 á Cobas Liat tækið sem til er á deildinni og á respiratory panel sem greint er á Filmarray tæki sem
einnig er til.
Ytra gæðaeftirlit var áfram á vegum Equalis, Randox, Labquality og UK Nequas og voru niðurstöður úr
þeim innan gæðamarka. Eitthvað var um það að gæðasýnin bærust of seint til greiningar sem rekja má
til þess að flutningur til og frá landinu hluta af árinu var takmarkaður. Ytra gæðamat sýklaveirufræðihluta
deildarinnar er yfirfarið af sérfræðilækni sýklaveirufræðideildar LSH eins og áður. Innra gæðaeftirlit byggist
áfram á eftirlitssýnum frá ýmsum fyrirtækjum.
Talið er úr tölvukerfinu Business Objects (BO) gegnum vöruhús LSH fyrir klíníska lífefnafræði,
blóðmeinafræði, þvagrannsóknir, vissar sýkla- og veirufræðirannsóknir og fleira. Talið er úr Glims-kerfinu
fyrir sýklaræktanir og fleira. Deildin nýtur aðstoðar tölvulífeindafræðinga LSH til þess að taka út tölur úr
þessum kerfum sem og tölvudeildar SAk til að koma skránum inn í Navision-bókhaldskerfi.

Buisness Object
TD-Lims
Glims

2019

2020

274.162

256.978

500
9.521

9.310

PCR-Covid-19

20

PCR-Covid-19 (L)
Rannsóknir alls

990
284.183

268.308

Tafla 2 - Fjöldi rannsókna 2019-2020.
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Nærrannsóknir
Einn lífeindafræðingur er áfram tengiliður við deildir sjúkrahússins varðandi nærrannsóknir (point of care
testing), og hefur það reynst vel. Eftirlit er með smátækjum t.d. i-STAT, Hemocue, Hemocue diff og tveimur
DCA-tækjum fyrir langtímasykur á göngudeild og barnadeild eins og áður. Affinion-mælir kom á árinu og
er hann notaður fyrir mælingar á CRP á bráðdeild. Einnig er hægt að mæla langtímasykur á þennan mæli
og vonandi tölvutengja. Hugsanlega þarf að uppfæra tækið svo hægt sé að tölvutengja það. Enn er beðið
eftir tölvutengingu smátækja við Aqure. Blóðgastækið ABL 835 sem er staðsett á gjörgæsludeild er undir
eftirliti rannsóknadeildarinnar og er hann tengdur við Aqure. Það sannaði gildi sitt vel í faraldrinum að hafa
þetta öfluga tæki staðsett þar, aðgangsstýrt og undir eftirliti rannsóknadeildar.

Blóðbankastarfsemi
Umfang blóðbankastarfsemi á vegum rannsóknadeildar SAk verður gefið upp með ársskýrslu blóðbankans
í Reykjavík eins og áður.

Annað
Áhættumat var yfirfarið síðari hluta árs og reglulegar teymisúttektir voru gerðar.

Fræðslu, vísinda- og gæðamál
Forstöðulífeindafræðingur, yfirlæknir og deildarlífeindafræðingur á sýkladeild fóru í kynningu í lok ágúst
til Íslenskrar erfðagreiningar og á veirufræðideild LSH til að kynna sér Covid-19 greiningar með PCRaðferðinni. 2 lífeindafræðingar fóru síðan seinna í tvo daga til að læra á veirufræðideild LSH. Yfirlæknir
fór einnig nokkrum sinnum á haustmánuðum í fræðslu á veirufræðideildina. Uppsetning PCR-tækis og
kennsla fór fram í gegnum fjarfundarbúnað þar sem 4 lífeindafræðingar og yfirlæknir í fjarfundarbúnaði
sátu. Tveir líffræðingar frá HA komu einnig og veittu aðstoð.
Þrír lífeindafræðingar sáu um kennslu fyrir hjúkrunarfræðinema tvær helgar í mars og einnig voru
kynningar á störfum lífeindafræðinga og fleiri stétta á starfamessu á vegum HA og grunnskólanna. Einn
lífeindafræðingur var tvo dag í endurmenntun í Blóðbankanum í Reykjavík.
SAk er samstarfsaðili rannsóknarinnar Blóðskimun til bjargar (mergæxli) frá síðari hluta ársins 2016 og
hafa starfsmenn hennar aðstöðu á rannsóknadeildinni þegar þeir þurfa á að halda til að skilja niður sýni
og ganga frá þeim.
Áfram er unnið að Gæðahandbók deildarinnar í Sharepoint.
Yfirlæknir sótti Læknadaga í Reykjavík 20.-21. janúar og Ameríska þingið í klínískri lífefnafræði (AACC) 13.17. Desember, sem var eingöngu haldið á netinu.
Yfirlæknir stundar áfram kennslu læknanema, lífeindafræðinema og ýmissa starfsstétta við HÍ, SAk og
LSH. Yfirlæknir var meðhöfundur að 5 vísindagreinum á árinu í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu, LSH
og SAk þar sem sameiginlegur gagnagrunnur spítalanna sem eru í FlexLab er notaður:
Genetic variability in the absorption of dietary sterols affects the risk of coronary artery disease.
Helgadottir A et al. Eur Heart J. 2020 Jul 21;41(28):2618-2628.
Common and Rare Sequence Variants Influencing Tumor Biomarkers in Blood.
Olafsson S.,t al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Jan;29(1):225-235.
Association of Genetically Predicted Lipid Levels With the Extent of Coronary Atherosclerosis in Icelandic
Adults.
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Björnsson E et al.. JAMA Cardiol. 2020 Jan 1;5(1):13-20.
Eighty-eight variants highlight the role of T cell regulation and airway remodeling in asthma pathogenesis.
Olafsdottir TA et al.,Nat Commun. 2020 Jan 20;11(1):393.
Lifelong Reduction in LDL (Low-Density Lipoprotein) Cholesterol due to a Gain-of-Function Mutation
in LDLR.
Bjornsson E et al. Circ Genom Precis Med. 2021 Feb;14(1):e003029.

Lokaorð
Árið einkenndist af miklu álagi vegna Covid-19 faraldursins. Sótt var um fjármagn til heilbrigðisráðuneytisins
og leyfi til Embættis landlæknis til að greina tilkynningarskylda sjúkdóma eins og Covid-19. Leyfi fékkst til
eins árs. Farið var strax í að hópaskipta eftir að faraldurinn braust út, panta tíma í sýnatökur, húsnæði var
hannað fyrir veirurannsóknir, rannsóknir settar upp bæði fyrir mótefnamælingar og PCR-greiningu. Lokið
var við innleiðingu á Glims-tölvukerfinu fyrir sýklarannsóknir sem er tengt LSH í byrjun árs og beiðnakerfið
Cyperlab tekið í notkun. Seinna á árinu var útbúinn sérstakur sýkla-veiruhluti í Glims-kerfinu okkar svo
hægt væri að svara skimunum fyrir Covid-19 og sjálfvirkar tilkynningar færu til Embættis landlæknis og
sóttvarnalæknis. Einnig var byrjað að nota Landamæraforritið til að hægt væri að panta í skimanir. Svör úr
mótefnamælingum sem sjúklingar panta sjálfir berast í Heilsuveru.
Nokkrar aðrar rannsóknir voru teknar upp á árinu eins og prealbúmín, prokalcitonin, antiXa og
mótefnamælingar fyrir Covid-19. Rannsóknum fækkaði um 5,6% á milli áranna 2019 og 2020. Áfram var
unnið að Gæðahandbók deildarinnar. Úttekt var gerð af gæðaeftirlitsaðilanum Det Norske Veritas (DNV)
um miðjan október. Nýr forstöðulífeindafræðingur tók við í febrúar.

2020

37

Sjúkraflutningaskólinn
Inngangur
Hlutverk Sjúkraflutningaskólans er að veita menntun á sviði sjúkraflutninga og bráðaþjónustu utan
sjúkrahúsa. Við skólann starfar einn starfsmaður í fullu starfi sem jafnframt gegnir stöðu skólastjóra. Auk
hans koma að námskeiðum leiðbeinendur og umsjónarmenn námskeiða sem verktakar sem eru m.a.
sjúkraflutningamenn, bráðatæknar, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og læknar.
Sjúkraflutningaskólinn er rekinn sem eining innan Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og ber framkvæmdastjórn
SAk ábyrgð á daglegum rekstri skólans. Ennfremur er starfandi fagráð Sjúkraflutningaskólans en í því
sitja fulltrúar frá SAk, heilbrigðisráðuneyti, Háskólanum á Akureyri og Landssambandi slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna.
Á árinu voru haldin 27 námskeið (voru 62 árið 2019) og voru þátttakendur 238 (voru 567 árið 2019). Fjöldi
námskeiða og nemenda í grunn- og framhaldsnámi í sjúkraflutningum var nokkuð stöðugur milli 20192020 en talsverð fækkun var í endurmenntunarnámskeiðum og vettvangshjálp, að mestu vegna Covid-19,
sem hafði mikil áhrif á skólastarfið á árinu.

Nokkrir nemendur í framhaldsnámi í Lotu 1 á Akureyri ásamt leiðbeinanda.

Fyrirkomulag menntunar sjúkraflutningamanna
Nám sjúkraflutningamanna á Íslandi er annars vegar grunnnám (EMT) sem er 260 tíma nám og
framhaldsnám (EMT-Advanced) sem er um 400 tíma nám. Nemendur fá starfsleyfi að loknu grunnnámi
og geta þá hafið störf sem sjúkraflutningamenn. Bæði grunnhluti og framhaldshluti námsins byggjast á
viðmiðum úr kennsluskrá sjúkraflutningamanna í Bandaríkjum NA, byggt á stöðlum frá National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA). Auk náms í sjúkraflutningum sinnir skólinn námi í Vettvangshjálp
(First Responder) byggt á sama staðli og EMT-námið og má hér nefna samstarf Sjúkraflutningaskólans við
Háskólann á Akureyri og Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar varðandi menntun lögreglunema í
vettvangshjálp.

Skólastarfið 2020 og Covid
Eins hjá öllum öðrum setti Covid 19 mark sitt á allt skólastarfið á árinu. Bæði var námskeiðum frestað
og eins var minni eftirspurn eftir t.d. endurmenntunarnámskeiðum hjá rekstraraðilum sjúkraflutninga,
enda starfsstöðvar þeirra lokaðar stóran hluta ársins. Grunnnám sjúkraflutninga og annað nám hófst
með hefðbundnum hætti í byrjun árs en í mars voru blikur á lofti og stöðvaðist öll starfsemi skólans 19.
mars. Í byrjun maí tókst að koma grunnnáminu aftur í gang og ljúka því fyrir sumarfrí. Ber að þakka bæði
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umsjónarmönnum, leiðbeinendum og nemendum fyrir frábæra vinnu og aðlögunarhæfni við að láta
þetta ganga upp. Sumarið leið og gerðar voru áætlanir fyrir haustið sem gekk í garð í byrjun september
með framhaldsnámskeiðum og fáum Covid-smitum. En upp úr miðjum september fór smitum aftur
að fjölga þannig að aftur þurfti að fresta námskeiðum. Þó tókst að halda námskeiðum gangandi á
höfuðborgarsvæðinu þar sem skólinn fékk inni í Korpuskóla fyrir námskeiðshald fyrir tilstuðlan Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins. Fresta þurfti tveimur framhaldsnámskeiðum á Akureyri sem áður hafði verið
frestað frá vori til hausts, auk nokkurra námskeiða í vettvangshjálp og endurmenntun.
Starfsþjálfun nema í sjúkraflutningum fór einnig verulega úr skorðum en flestir þeir aðilar sem hafa tekið á
móti nemendum lokuðu fyrir nema, mismikið þó. Þannig er talsverður uppsafnaður vandi vegna þess sem
vonandi fer nú að leysast úr þegar þetta er skrifað.

Útskrift Sjúkraflutningaskólans
Útskrift Sjúkraflutningaskólans var frestað vorið 2020. Stefnt er að tvöfaldri útskrift 2021, annað hvort að
vori eða hausti eftir því hvernig mál þróast.

Samningur um starfsþjálfun
Á árinu var skrifað undir samning við Menntadeild Landspítalans um móttöku nema Sjúkraflutningaskólans
í starfsnám. Það fer fram að mestu á bráðamóttöku, en einnig á hjartagátt, geðsviði, bráðamóttöku barna
og öldrunardeildum.

Ný heimasíða
Á árinu var einnig tekin í notkun ný heimasíða Sjúkraflutningaskólans www.ems.is með nýju skráningarkerfi.

Starfsfólk og nefndir skólans
Skólastjóri:
Ingimar Eydal
Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri ber ábyrgð á rekstri Sjúkraflutningaskólans.
Sjúkraflutningaskólinn heyrir undir framkvæmdastjóra bráða- og þróunarsviðs en framkvæmdastjóri er
Hildigunnur Svavarsdóttir.
Verkefnisstjóri: Valur Halldórsson starfaði sem verkefnisstjóri nýs framhaldsnáms í sjúkraflutningum (EMTAdvanced) sem verktaki í hlutastarfi.
Umsjónarmaður búnaðar: Jón G. Knutsen starfaði í hlutastarfi sem umsjónarmaður búnaðar skólans.

Fagráð Sjúkraflutningaskólans:
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga SAk, formaður ráðsins.
Anton Berg Carrasco, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, Landspítala.
Brynjar Friðriksson, deildarstjóri sjúkraflutninga Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun, Háskólinn á Akureyri.
Kristján Sigfússon, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Hjörtur Kristjánsson, umsjónarlæknir Suðurlandi, Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Inntökunefnd
Anton Berg Carrasco og Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, fulltrúar úr Fagráði skólans, skipa inntökunefnd
ásamt skólastjóra. Verkefni nefndarinnar eru að meta umsóknir nýnema og raða þeim inn samkvæmt
verklagsreglum.

Fagráð sjúkraflutninga
Fagráðið er skipað samkvæmt reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011 til
fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera heilbrigðisráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða
sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi.
Skólastjóri situr í ráðinu fyrir hönd Sjúkraflutningaskólans sem menntastofnunar sjúkraflutninga. Helstu
verkefni ráðsins á árinu sneru að endurnýjun sjúkrabíla, rýni á skýrslum um stefnumótun auk fleiri verkefna.
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Aðgerðastjórn almannavarna á Norðurlandi eystra
Skólastjóri situr í aðgerðarstjórn almannavarna Norðurlands eystra fyrir hönd SAk.

Stjórn Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar (SÍMEY)
Skólastjóri situr í stjórn Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar (SÍMEY) fyrir hönd fyrirtækja og stofnana
ríkisins.

Námskeið
Haldin voru 27 námskeið á árinu og voru þátttakendur samtals 238. Á árinu voru eftirtalin námskeið haldin
(sjá myndrit 1 og 2 – fjöldi 2019 í sviga).

Grunnnámskeið í sjúkraflutningum (EMT) er 260 klst. námskeið sem veitir þeim sem því ljúka starfsréttindi
og löggildingu sem sjúkraflutningamenn. Á árinu voru haldin sex kjarnanámskeið EMT, bæði í streymisnámi
og staðarnámi, með samtals 63 nemendum. Eitt staðarnámskeið var haldið í Reykjavík, með 12
nemendum. Streymisnámskeið voru fimm, þar sem bókleg kennsla fór fram í gegnum Moodle fjarkennslu
í samstarfi við Verkmenntaskólann á Akureyri en verklegar lotur voru á Akureyri (13 nemendur), Reyðarfirði
(9 nemendur), Sandgerði 1 (12 nemendur) Sandgerði 2 (12 nemendur) og Ísafirði (5 nemendur). Notuð er
bókin Emergency Care, 13. útgáfa frá útgáfufyrirtækniu Pearson sem og önnur kennslugögn s.s. glærur
og prófaspurningar.
Framhaldsnám sjúkraflutninga (EMT-Advanced) Framhaldsnámið er 400 klst. nám sem veitir
sjúkraflutningamönnum aukna þjálfun og réttindi. Náminu er nú skipt niður í fjórar lotur þannig að nemendur
taka það í lotum og geta ráðið hraðanum, þó er miðað við að námið taki ekki lengri tíma en þrjú ár. Allar
lotur voru kenndar á árinu, samtals voru tólf námskeið í lotunáminu með 100 nemendum samtals, þar
með talið lokafærnimat þar sem nemendur fara í gegnum mat á öllum þáttum framhaldsnámsins sem þeir
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þurfa að standast til að geta útskrifast. Í lotu 1 voru kennd fjögur námskeið með samtals 38 nemendum,
tvö í Reykjavík en eitt á Akureyri og eitt í Sandgerði. Í lotu 2 voru þrjú námskeið með 33 nemendum, eitt í
Reykjavík, eitt í Sandgerði og eitt á Akureyri. Í lotu 3 voru tvö námskeið, bæði í Reykjavík með samtals 16
nemendum. Í lotu 4 voru þrjú námskeið, tvö í Reykjavík og eitt í Sandgerði með samtals 30 nemendum.
Lokafærnimat var svo haldið tvisvar sinnum í Reykjavík fyrir samtals 10 nemendur.
Vettvangshjálparnámskeið (First Responder) Um er að ræða 40 klst. námskeið sem er ætlað
viðbragðsaðilum sem eru líklegir til að verða fyrstir á vettvang slysa, s.s lögreglu, slökkvilið, björgunarsveitir
eða aðra skipulagða viðbragðsaðila. Samtals voru haldin fjögur námskeið í Vettvangshjálp með samtals
34 þátttakendum. Tvö námskeið voru haldin fyrir lögreglunema við Háskólann á Akureyri með 22
þátttakendum, eitt námskeið fyrir vettvangsliða á norðanverðum Vestfjörðum með 12 þátttakendum og
eitt námskeið fyrir vettvangsliða Slökkviliðs Þingeyjarsveitar með 4 þátttakendum.
Endurmenntunar- og sérsnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn, vettvangsliða og aðra viðbragðsaðila voru
fimm og tók hvert námskeið 8 klukkustundir. Þar af voru þrjú ILS námskeið (Sérhæfð endurlífgun 1) og tvö
EPILS námskeið (Sérhæfð endurlífgun barna 1). Endurmenntunar- og sérnámskeið voru haldin á Akureyri
og Reykjavík. Þátttakendur voru samtals 37.

Lokaorð
Eins og áður hefur komið fram var árið um margt sérstak í skólastarfinu líkt og á öllum sviðum þjóðlífsins.
Mikill tími fór að raða námskeiðum upp á nýtt og finna nýjar leiðir og gekk það vonum framar í góðri samvinnu
umsjónarmanna, leiðbeinenda og nemenda. Á hinn bóginn er ljóst að verulega hægði á menntun og
endurmenntun viðbragðsaðila og er það verkefni komandi missera að vinna það upp.
Mörg verkefni unnust á árinu en mörg verkefni eru jafnframt framundan. Með tillögum nefndar um
stefnumótun í sjúkraflutningum til ársins 2030 eru mörg tækifæri og mikilvægt að vinna úr þeim með
hagsmuni sjúkraflutningamanna að leiðarljósi. Mikilvægt er að skólinn sé ávallt í fararbroddi hvað varðar
fagmennsku í sjúkraflutningum og bráðaþjónustu og það gerist best með því að virkja þá sem eru við störf í
málaflokknum víða um land og hafa aflað sér viðbótarmenntunar á sviði bráðaþjónustu og sjúkraflutninga.
Stefnt er að því að ráða verkefnisstjóra í hlutastarf til að halda sérstaklega utan um námsefni og
námsefnisgerð á árinu 2021.
Endurmenntun sjúkraflutningamanna þarf að gefa betri gaum. Mjög misjafnt er hvernig henni er sinnt
en víða er endurmenntun sinnt af rekstraraðilum sjálfum án aðkomu skólans en samræmd skráning á
endurmenntun er ekki til. Víða hafa heilbrigðisstofnanir sinnt endurmenntun vel og hafa í auknum mæli
sóst eftir endurmenntun sem snýr að viðbragðsþjónustunni í heild, og ná þannig öllum saman sem
koma að utanspítalaþjónustu á viðkomandi svæði og er það góð framþróun. Í skýrslu um stefnumótun
í sjúkraflutningum til ársins 2030 eru þessu gerð sérstök skil og vonandi koma tillögur nefndarinnar um
endurmenntun til framkvæmda sem fyrst.
Ljóst er að skólinn hefur alla burði til að vaxa og dafna og mikilvægt að honum séu sköpuð skilyrði til þess.
Sjúkraflutningaskólinn átti farsælt samstarf við marga aðila á árinu. Þakkir eru færðar rekstraraðilum
sjúkraflutninga fyrir gott samstarf, en sérstaklega viljum við þakka Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins,
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Brunavörnum Suðurnesja, Slökkviliði Akureyrar, Slökkviliðinu í
Fjarðarbyggð, Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og Neyðarlínunni fyrir veitta aðstoð við starfsþjálfun
og aðra aðstoð við framkvæmd námskeiða. Enn fremur fær Verkmenntaskólinn á Akureyri og Adam
Óskarsson miklar þakkir fyrir aðgang að Moodle-kennslukerfi VMA og aðstoð. Endurlífgunarráð Íslands og
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, kennslu- og þjálfunarstjóri á SAk, fá þakkir fyrir gott samstarf. Umsjónarmenn,
verkefnisstjórar og leiðbeinendur námskeiða eru burðarásar í náminu og fá þeir sérstakar þakkir fyrir vel
unnin störf.
Skólastjóri vill þakka öllum samstarfsaðilum gott og farsælt samstarf á árinu.
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Þó árið 2020 hæfist með hefðbundinni starfsemi þá markaði Covid-19 faraldurinn starfsemi
handlækningasviðs stærstan hluta ársins. Á tímabilum þurfti að fresta valaðgerðum svo sjúkrahúsið gæti
sinnt hlutverki sínu í faraldrinum og einnig þurftu einingar sviðsins að breyta verklagi og skipuleggja sína
vinnu m.t.t. sóttvarna og einnig með það fyrir augum að koma í veg fyrir að heilar einingar þyrftu að fara í
sóttkví.
Fjarvinna var skipulögð og einingum skipt í hópa sem hefðu sem minnstan samgang. Þá var starfsfólk
einnig kallað til vinnu til að sinna Covid-19 sjúklingum. Gjörgæsludeildin var einnig með Covid-19 sjúklinga
og þurfti að aðskilja hluta deildarinnar frá annarri starfsemi. Allt gekk þetta einstaklega vel og til marks um
það þá smitaðist enginn starfsmaður við störf og engin dreifing varð á Covid-19 innan sjúkrahússins.
Frestun valaðgerða og annarrar valkvæðrar þjónustu þýðir hins vegar að biðlistar hafa lengst og verður
það áskorun næstu missera að takast á við það verkefni.
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Bæklunarskurðlækningar
Bæklunarskurðdeild veitir þjónustu í almennum bæklunarskurðlækningum, handarskurðlækningum og
hryggjarskurðlækningum. Hjúkrunareining deildarinnar er sameiginleg með handlækningadeild, háls-,
nef- og eyrnadeild, kvennadeild og augnlækningadeild. Sjúklingar bæklunarskurðdeildar vistast á gangi
með öðrum sjúklingum. Íbúafjöldi á aðalþjónustusvæðinu á Norður- og Austurlandi er um 46.000 en fólk
úr öllum landshlutum nýtir sér einnig þjónustuna. Á sumarleyfistíma er fólksfjöldi á aðalþjónustusvæðinu
meiri vegna innlendra og erlendra ferðalanga. Innlögnum vegna bráðatilvika fjölgar á sumrin en á sama
tíma verður samdráttur í áætluðum skurðaðgerðum vegna sumarleyfa starfsfólks legu- og skurðdeilda.
Sérfræðingar frá Svíþjóð og Noregi koma af og til og framkvæma eða aðstoða sérfræðinga deildarinnar
við vissar aðgerðir.

Starfsemin á árinu
Bæklunarskurðlækningar á SAk sinna öllum bráðaaðgerðum sem tilheyra sérgreininni og miklum fjölda
af valaðgerðum. Árin 2016 til og með 2018 var í gangi átak á vegum velferðarráðuneytisins til að ná niður
biðlista eftir gerviliðsaðgerð sem hafði lengst ótæpilega árin þar á undan. Á þessum árum var aukið
verulega við fjölda gerviliðsaðgerða öll árin og 2019 var bætt um betur. Ætlunin var að halda áfram á sömu
braut en Covid-19 setti þar verulegt strik í reikninginn. Gerviliðsaðgerðar í mjöðm og hné á árinu 2020 voru
alls 331 og var það samdráttur um ríflega 27% frá árinu á undan (myndrit 1).

Myndrit 1 - Fjöldi gerviliðsaðgerða á SAk árin 2015 til og með 2020.

Biðtímar
Biðtími eftir aðgerð helgast í raun af tveimur þáttum, annars vegar eiginlegur tími á biðlista eftir aðgerð og
hins vegar bið eftir tíma á göngudeild, svo viðkomandi geti komist á biðlista. Eins og sjá má á myndriti 2
jókst biðtími eftir göngudeildartíma verulega á árinu. Þetta verður að skoða í ljósi þess að ekki var hægt að
halda úti hefðbundinni göngudeildarstarfsemi allt árið. Biðtími eftir gerviliðsaðgerð var orðinn ótæpilegur
í byrjun árs 2016 en jafnt og þétt hefur tekist að bæta stöðuna undanfarin ár. Covid-19 gerði þó það að
verkum að bakslag kom í þetta á árinu eins og sjá má á myndriti 3.

Myndrit 2 - Aðstreymi og afgreiðsla tilvísana á göngudeild.
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Myndrit 3 - Meðalfjöldi daga í bið eftir gerviliðsaðgerð.

Flýtibati
Vinna við svokallað flýtibataferli eftir gerviliðsaðgerðir hófst á SAk 2015. Þetta ferli hefur verið í stöðugri
endurskoðun undanfarin ár og árangurinn hefur batnað jafnt og þétt. Tilgangur flýtibataverkefnisins er
að bæta árangur og líðan sjúklinga, ekki að stytta legutímann. Hins vegar er það svo að legutími er ágæt
mælieining á gang mála, því ef sjúklingar eru betur verkjastilltir og komast fyrr í gang eftir aðgerð, þá
útskrifast þeir fyrr heim. Myndrit 4 sýnir meðallegutíma einstaklinga eftir valkvæða gerviliðsaðgerð. Eins
og sjá má hefur legutíminn styst jafnt og þétt undanfarin ár.

Myndrit 4 - Meðallegutími einstaklinga sem fara í valkvæða frumaðgerð á mjöðm eða hné.

Hjúkrun
Vísað er í sérstaka skýrslu frá skurðlækningadeild varðandi hjúkrun.

Rannsóknir og fræðistörf
Á deildinni er kennsla og starfsþjálfun heilbrigðisstétta. Auk kennslu og starfsþjálfunar unglækna í starfi við
sjúkrahúsið komu nemendur frá læknadeild Háskóla Íslands tímabundið til vinnu við rannsóknaverkefni,
kennslu og til starfsþjálfunar.

Horfur fyrir 2021
Starfsemi ársins 2021 mun að mestu ráðast af áhrifum Covid-19 faraldursins sem og hve mikið fjármagn
verður veitt til verkefna. Eins og staðan er, er ekki útlit fyrir annað en að áfram verði mikil og vaxandi
eftirspurn eftir aðgerðum á vegum bæklunarskurðlækna.
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Fæðingadeild og kvensjúkdómalækningar
Inngangur
Markmið deildarinnar er að veita þeim konum sem þangað leita á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu
sem besta þjónustu og þannig stuðla að heilbrigði mæðra og nýfæddra barna. Að sama skapi er markmiðið
að meðhöndla kvensjúkdóma, stuðla að heilbrigði kvenna og veita þeim sem víðtækasta þjónustu á þessu
sviði í sinni heimabyggð, á Norður- og Austurlandi. Til að stuðla að því síðastnefnda hafa sérfræðingar
deildarinnar farið reglulega og verið með móttöku á Sauðárkróki, Húsavík, og Neskaupstað. Ljósmæður og
læknar deildarinnar eru til ráðgjafar um sjúkraflutninga og þá sérlega sjúkraflug og fara af og til í sjúkraflug
þegar þungaðar konur eru fluttar frá SAk á LSH eða frá hinum ýmsu stöðum á SAk eða LSH.
Öll helstu atriði fæðinga eru skráð jafnóðum í gagnagrunn sem auðveldar mjög tölfræðiúrvinnslu á útkomu
fæðinga. Tölur um aðgerðir í kvensjúkdómum eru fengnar úr skráningakerfi skurðstofu með leiðréttingu ef
misræmi er við aðgerðanúmer í Sögu-kerfi. Við tölfræðilega skoðun á fæðingum á SAk ber að hafa í huga
að þær eru fáar og því er eðlilegt að útkoma sveiflist töluvert á milli ára.
Ritun og endurskoðun rafrænnar gæðahandbókar hélt markvisst áfram á árinu. Birgitta Níelsdóttir
ljósmóðir er í stöðu gæðavarðar á deildinni. Kvennadeild LSH fær þakkir fyrir gott samstarf á þessu sviði.
Í febrúar nam heimsfaraldur Covid-19 land á Íslandi og setti mark sitt á árið, sérlega um vorið og svo
síðustu mánuði ársins. Heimsóknir voru bannaðar á fæðingadeildina. Um tíma um vorið gátu makar ekki
komið með konum í áhættumæðravernd eða ómskoðanir en hafa alltaf verið með konum í fæðingu en þó
með ströngum sóttvarnareglum. Vegna þessa voru færri viðtöl í „Ljáðu mér eyra“ en að öðru leyti hefur
þjónusta við þungaðar konur ekki verið skert.
Í kvensjúkdómum var um tíma einungis sinnt bráðaveikindum, með skerðingu á móttökum og valaðgerðum.
Þessa sér merki í starfsemistölum í kvensjúkdómum.
Til að forðast smit og til að vernda starfsemi hafa verið í gildi reglur um sóttvarnir eins og á öðrum deildum
á sjúkrahúsinu. Þannig var starfsfólki deildarinnar skipt upp í teymi um tíma og morgunfundir lækna fóru
fram á Teams.

Fæðingadeild
Á fæðingadeild eru 11,4 stöðugildi ljósmæðra og 2,4 stöðugildi sjúkraliða og í lok árs voru öll mönnuð. Það
eru fimm stöður sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingahjálp. Þar að auki er ein staða deildarlæknis.
Á árinu fæddu 392 konur 397 börn, 191 stúlku og 216 drengi, töluvert neðan við meðaltal síðustu 10 ára
sem er *416. (*merkt meðaltöl hér að neðan eru miðuð við síðustu 10 ár). Á Norður- og Austurlandi eru nú
einungis skipulagðar fæðingar á Akureyri og í Neskaupstað. Á deildinni fæddu 30 konur, 7,6%, (*5,8%)
með heimilisfang á Austurlandi (póstnúmer 700-799).
Frumbyrjur voru 168 eða 42,9% (*37,4%) og einungis árið 2019 hafa hlutfallslega verið fleiri frumbyrjur.
Hlutfall eðlilegra fæðinga (án inngripa með áhöldum eða keisaraskurði, miðað við börn) var 75,6%
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(*79,3%). Gerðir voru 66 keisaraskurðir 16,8% miðað við 14,8%* að meðaltali. Hlutfall keisaraskurða hjá
frumbyrjum í sjálfkrafa sótt (hópur 1) var 7,4% (*7,3%). Fæðing var framkölluð hjá 31,0% frumbyrja sem er
svipað og síðustu ár en samt mun hærra en 10 ára meðaltalið, *25,4%. Í hópi 2 (frumbyrjur, höfuðstaða
á tíma í framkallaðri fæðingu eða keisaraskurður fyrir fæðingu) var keisaratíðnin 25,9% sem er nálægt
meðaltali *26,1%. Tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum í samanlögðum hópum 1 og 2 var 13,7% (*12,2%).
Þessir tveir hópar eru mikilvægir því fari frumbyrjur í keisaraskurð verða þær næst í hópi 5 (höfuðstaða, fyrri
keisaraskurður), en hjá þeim hópi er og verður alltaf há keisaratíðni eins og rætt er að neðan. Keisaratíðni
var sem fyrr lág hjá fjölbyrjum, bæði í sjálfkrafa sótt (hópur 3) og framköllun fæðingar (hópur 4).
Þetta árið voru 38 konur (10,7%) í hópi 5 (fyrri keisari, höfuðstaða á tíma) sem er heldur fjölgun og ofan
meðaltals *9,8%. Af þessum konum fæddu 14 um leggöng 33,3% (35,5%*).
Fæðingar með hjálp sogklukku voru 29 eða 7,3%, rétt ofan meðaltals, *5,8% og sem fyrr frekar hjá
frumbyrjum (22/29).
Í sjálfkrafa sótt fengu svipað og árið áður 52,8 (*52,2%) frumbyrja (hópur 1) og 14,3 (*12,8) fjölbyrja (hópur 3)
örvun með oxytocin í fæðingu. Skoða verður þessar tölur í samhengi við hversu oft konur fá mænudeyfingu
í fæðingu. Mænudeyfingar voru 188 (48,0%), svipað og árið áður en ofan meðaltals,*41,5%. Í sjálfkrafa
sótt fengu 58,5% frumbyrja (hópur 1) mænudeyfingu og 30,5% fjölbyrja (hópur 3). Spangarskurðir var
gerður hjá 22 konum, 5,6% og þar af voru 12 í sogklukkufæðingum. Alvarlegar spangarrifur (3/4 gráða)
voru 11 eða 2,8%, sem er neðan meðaltals *3,7%. Af þessum var einungis ein við sogklukkufæðingu. Ytri
vending var reynd hjá 8 konum vegna sitjandi fósturstöðu og tókst í 3 tilvikum. Heimaþjónustu fengu 303
af þeim konum sem fæddu á fæðingadeildinni.
Samkvæmt leiðbeiningum frá Embætti landlæknis um fæðingastaði skal miða við að ekki fæðist fyrirburar
<34 vikur á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta árið fæddust 3 börn undir 34 vikum, það er við 22 og 23 vikur,
sem gátu ekki lifað. Innan 37 vikna fæddist 21 barn eða 5,3%, sem er ofan meðaltals *4,1%. Þetta árið
voru 10 (2,5%) lifandi fædd börn með APGAR minni en 7 við 5 mínútur sem er ofan meðaltals *1,8%. Fimm
börn fæddust andvana og hafa ekki verið svo mörg á þessari öld en voru samtals 29 árin 2001 til 2019. Til
að auka öryggi við keisaraskurði er talið rétt að sem fæstar aðgerðir séu gerðar í svæfingu og voru þetta
árið 7 (10,8%, (*10,7)).
Því má segja að árið 2020 hafi einkennst af mörgum: frumbyrjum, framköllunum á fæðingum, konum sem
höfðu áður farið í keisaraskurð (hópur 5) og andvana fæðingum.
Á fyrstu vikum meðgöngu komu 312 konur í ómskoðun og 59 konur fóru að eigin vali í ómskoðun við 1114 vikur án samþætts líkindamats fyrir Down´s heilkenni. Í samþætt líkindamat (hnakkaþykktarmæling og
mæling lífefnavísa við 11-14 vikur) komu 300 konur. Fimm konur greindust yfir mörkum og fóru fjórar í
fylgjusýnatöku (LSH). Sú fimmta reyndist með dulið fósturlát þegar fyrirhugað var að gera fylgjusýnatöku.
Það fóstur reyndist vera með þrístæðu 13. Eitt fóstur greindist með þrístæðu 21 og gert var þungunarrof.
Þrjú voru með eðlilega litningagerð og örflögugreiningu. Sú nýjung að bjóða upp á NIPD (non invasive
prenatal test) fyrir konur með líkur á bilinu 1/100-1/300 fyrir þrístæðu 21 var tekin upp á árinu 2019. Ein
kona reyndist með líkur 1/240 fyrir þrístæðu 21 og fór í NIPT sem reyndist neikvætt og fæddi síðan heilbrigt
barn.
382 ómskoðanir voru gerðar við 20 vikur. Fjögur frávik greindust, hjartagalli, fjölblöðru nýru, hnakka
meningocele og víkkun á heilahólfum sem reyndist vera genagalli og var gert þungunarrof.
Heimsóknir í áhættumæðravernd voru 1.520 samkvæmt skráningu í Sögu-kerfið og er það töluverð fjölgun
sem má allavega að nokkru leyti rekja til fleiri greininga á meðgöngusykursýki.

Tækjakaup, húsnæðismál og framkvæmdir
Tvö ný ómtæki voru tekin í notkun á deildinni. Keypt var færanlegt ómtæki GE Venue Go sem mun nýtast
vel við fæðingar og Hollvinasamtök SAk gáfu fullkomið GE Voluson E10 til fósturgreininga. Fæðingadeild
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SAk hefur verið í núverandi húsnæði frá upphafi árið 1954 með reglulegum endurbótum. Á árinu fékk
deildin til viðbótar tvær stofur á 3 hæð neðan við pallinn. Innréttaðar voru tvær vel útbúnar skoðunarstofur,
þar á meðal með nýjum gynskoðunarstól og skoðunarherbergi fyrir skoðanir hjá ljósmæðrum. Jafnframt
fluttust til skrifstofur lækna.

Gjafir til fæðingadeildar
Áfram nýtur deildin góðs af gjöfum frá einstaklingum og félagssamtökum og er sá stuðningur
ómetanlegur fyrir deildina. Hollvinasamtök SAk gáfu nýtt ómtæki og 14 ný sjúklingarúm. Kvenfélagið Iðunn
í Eyjafjarðarsveit gaf deildinni 6 ungbarnasængur. Fyrir fjármuni sem Mömmur & Möffins söfnuðu fyrir
deildina 2019 voru keyptar nýjar vöggur sem komu á deildina í apríl 2020. Foreldrar sem fæddu barn á
árinu gáfu deildinni 100.000 krónur.

Kvensjúkdómalækningar
Sérfræðingar deildarinnar eru með göngudeild á SAk þar sem konur koma með tilvísun eða panta sér
tíma sjálfar. Konur með kvensjúkdóma hafa lagst inn á skurðlækningadeild á 2. hæð síðan 1. apríl 2008 og
konum með vandamál á meðgöngu (jákvætt þungunarpróf) er sem fyrr sinnt á fæðingadeildinni.
Sérfræðingar deildarinnar voru með móttöku fyrir kvensjúkdóma á Sauðárkróki, Húsavík og í Neskaupstað.
Þrír sérfræðingar eru einnig með móttöku á Læknastofum Akureyrar. Aðgerðir eru gerðar á SAk en auk
þess gerir Valur Guðmundsson aðgerðir á sjúkrahúsinu í Neskaupstað.
Í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum voru alls meðhöndlaðar 314 konur í 324 aðgerðum á skurðstofu
og þar af voru 80 aðgerðir í tenglum við fæðingar og 244 aðgerðir af öðrum orsökum. Til samanburðar
voru meðhöndlaðar 373 konur 2019, 346 konur 2018, 396 konur 2017, 429 konur 2016, 382 konur 2015,
393 konur 2014, 400 konur 2013, 419 konur 2012, 392 konur 2011 og 461 kona 2010. Þar að auki voru 111
leghálsspeglanir (sjá töflur 3 og 4).
Aðgerðir með kviðristu stóðu í stað milli ára og voru 12 en 13 árið áður. Af þessum 12 aðgerðum voru 7
vegna legnáms miðað við 13 (9 með legnámi) 2019, 22 (18 með legnámi) 2018, 27 (17 með legnámi) 2017,
23 (19 með legnámi) 2016, 27 (20 með legnámi) 2015 og 38 kviðristur (29 með legnámi) 2014.
Legnámsaðgerðir voru 39 þetta árið og þar af voru 3 legnám með viðgerð á leggöngum og 36 aðgerðir
án viðgerðar á leggöngum, (7 með kviðristu, 9 um leggöng án kviðarholsspeglunar og 23 legnám með
kviðsjártækni). Legnám voru færri en 2019 en hins vegar var hlutfall legnáma með litlu inngripi hærra
(legnám um leggöng með eða án hjálpar kviðsjár eða legnám með kviðsjártækni) og var gert í 32 af 39
legnámsaðgerðum, samanborið við 47 af 58 legnámsaðgerðum 2019, 32 af 50 aðgerðum árið 2018, 26
af 64 legnámsaðgerðum 2017 og 20 af 61 legnámsaðgerð 2016. Þetta er framhald af þeirri þróun sem við
höfðum séð síðastliðin ár. Þetta er snar þáttur í að konur séu fyrr tilbúnar til heimferðar og benda margar
rannsóknir til að þetta vegi þungt í hraðari bata og færri fylgikvillum aðgerða.
Talsvert færri aðgerðir voru gerðar í/um leggöng þetta árið, 19 miðað við 53 árið áður. Hér er sennilegasta
skýringin að í langan tíma á árinum voru ekki framkvæmdar valaðgerðir vegna Covid-19 faraldursins. Að
auki er fjöldi legnáma með kviðsjártækni sennilega á kostnað legnáma um leggöng.
Ellefu aðgerðir voru framkvæmdar vegna utanlegsþykkta og voru allar framkvæmdar með kviðsjártækni.
Til samanburðar voru aðgerðir vegna utanlegsþykkta 3 (2019), 8 (2018), 8 (2017), 11 (2016), 6 (2015), 4
(2014), 7 (2013), 5 (2012), 2 (2011).
Leghálsspeglanir 2019 voru 111, þar af 3 sem voru framkvæmdar í svæfingu á skurðstofu en annars er
þessi rannsókn framkvæmd á göngudeild lyflækninga í staðdeyfingu. Lögð var áhersla á að reyna að
halda þessum þjónustulið gangandi þrátt fyrir Covid-19 og því var fjöldi speglana ekki ósvipaður milli ára.
Þróunin síðastliðin ár hefur samt verið heldur í þá átt að speglunum fjölgi milli ára. Það verður afar frjóðlegt
að sjá hverju bólusetning stúlkna á skólaaldri frá árinu 2011 mun breyta en fyrstu árgangarnir eru að byrja
að skila sér inn í leghálsskimunina núna.
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Ófrjósemisaðgerðir á konum með kviðarholsspeglun voru 8 og að auki voru 8 við keisaraskurði.
2020 er fyrsta árið þar sem ný lögjöf um þungunrarrof tók gildi. Meginbreytingar nýju laganna eru að nú
óska konur eftir þungunarrofi án sérstakrar umsóknar og tímamörkum sjálfákveðins meðgöngurofs var
breytt úr 12 vikum í 22 vikur. Þessi tímarammi er m.a. ákvarðaður út frá því að við 20 vikna ómskoðun geta
komið í ljós alvarlegir og ekki líffvænlegir sköpulagsgallar. Í þessum tilvikum og í ljósi þess að fóstur að
22 vikum er ekki lífvænlegt utan legs er talið ómannúðlegt að leggja þyngri byrðar á konur í þessari erfiðu
aðstöðu með íþyngjandi löggjöf. Verklag breyttist einnig þar sem enginn starfandi félagsráðgjafi var við
deildina, vegna veikinda- og fæðingaorlofs. Ljósmóðir var því ráðin í hlutfallsstarf til að taka við símtölum,
skima og skrá konur sem óskuðu að komast á móttökuna.
86 konur komu á þungunarrofsmóttöku á árinu og fóru 83 konur í þungunarrof samanborið við 91 2019, 93
2018, 68 2017, 76 2016, 57 2015 og 69 2014. Ein kona var með neikvætt þungunarpróf og tvær með fósturlát.
Þungunarrof með lyfjum völdu 64 konur eða 77,1%, sem er aðeins hærra hlutfall en 2019 eða 74%, miðað
við 57%, 57%, 49% og 51% á sömu árum á undan. Undir 9 vikum fór 64 konur í þungunarrof með lyfjum en
3 með aðgerð. Það eru mun færri aðgerðir en árið áður en þá voru þær 10. Milli 9-12 vikur fóru 14 konur í
aðgerð og 1 kona í þungunarrof með lyfjum. 6 konur fóru í aðgerð í svæfingu í kjölfar meðgöngurofs með
lyfjum. Af þeim 6 fóru 2 konur í fyrirbyggjandi útskaf eftir þungunarrof vegna litningagalla í viku 15 og 21,
sem voru einu þungunarrofin yfir 12 vikum.
Áfram er það verklag við lýði að boðið er upp eftirfylgni með símtali ljósmóður 5-6 vikum eftir meðferðina.

Félagsráðgjöf við almennar deildir SAk
Tveir félagsráðgjafar sinntu félagsráðgjafaþjónustu á kvennadeild sjúkrahússins og á öðrum vefrænum
deildum þess fram að 1. september 2020. Frá og með 1. júlí fór annar félagsráðgjafinn í fæðingarorlof og
frá og með 1. september hætti hinn félagsráðgjafinn störfum. Frá og með 1. september til ársloka sinntu
félagsráðgjafar geðdeildar og félagsráðgjafi á Kristnesi sértækum og brýnum málum sem komu upp. Í lok
árs var ráðinn nýr félagsráðgjafi sem hóf störf 4. janúar 2021.
Stöðugildi félagsráðgjafa á SAk voru 160% og skiptust í 80% á hvorn félagsráðgjafa. Tilvísendur eru
læknar, hjúkrunarfræðingar og ljósmæður innan SAk, auk þess sem sjúklingur og/eða aðstandendur
þeirra leita beint eftir aðstoð félagsráðgjafa. Tilvísanir utan sjúkrahússins koma víðsvegar að en einna
helst frá heilsugæslustöðvum.
Markmið félagsráðgjafaþjónustu sjúkrahússins er að veita sjúklingum og aðstandendum stuðning í
persónulegum málum út frá breyttum forsendum. Helstu viðfangsefni eru: ráðgjöf og aðstoð við sjúklinga
og aðstandendur þeirra vegna félagslegra réttinda, bóta og lífeyrisréttar; sálfélagslegur stuðningur,
meðferðar og stuðningsviðtöl og aðstoð við tilfinningalega úrvinnslu; félagsráðgjafi sinnir mikilvægri
eftirfylgni og vísar skjólstæðingum sínum einnig eftir þörfum í frekari þjónustu til stofnana samfélagsins.
Samvinna við aðrar stofnanir samfélagsins er því töluverð. Einstaklingsviðtöl voru flest á árinu en einnig
var töluverður fjöldi af fjölskylduviðtölum/fundum.
Fjöldi nýrra skjólstæðinga skiptist á eftirfarandi hátt á milli deilda (ber að hafa í huga að eftirfarandi tölur
eru frá 1. janúar-1. september og 4 vikur í júlí var enginn starfandi félagsráðgjafi vegna sumarleyfis):
Fæðinga- og kvennadeild 			
75
Lyflækningadeild				97
Göngudeild lyflækninga			14
Skurðlækningadeild				52
Barnadeild					9
Bráðamóttaka					5
Neyðarmóttaka v/kynf.ofbeldis		4
Aðrar deildir eða utan deilda			
8
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Auk hefðbundinnar skjólstæðingsvinnu hefur starf félagsráðgjafa m.a. falist í því að sitja fasta mánarlega
samráðsfundi með meðgönguvernd og ungbarnavernd Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri eins og hefur
verið undanfarin ár.
Félagsráðgjafar eru ennfremur hluti af neyðarmóttökuteymi sjúkrahússins líkt og hefur verið undanfarin
ár, en teymið er starfandi fyrir þolendur kynferðisofbeldis (NMA). Hlutverk félagsráðgjafa þar er að veita
sálfélagslegan stuðning, ráðgjöf og eftirfylgni eins og þörf krefur hverju sinni.
Félagsráðgjafar eru fulltrúar í útskriftarteymi sjúkrahússins ásamt öldrunarlækni sjúkrahússins,
forstöðuhjúkrunarfræðingum lyflækninga- og skurðlækningadeildar, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfurum
sjúkrahússins. Teymið vinnur eftir AMED-kerfinu. Markmið teymisins er að stuðla að bættu flæði sjúklinga
og að undirbúa útskrift sjúklinga vel, hvort sem þeir útskrifast heim, í endurhæfingu eða í aðra vistun,
tímabundna eða varanlega. Einnig eru Heimahjúkrun og Heimaþjónusta Akureyrarbæjar hluti af teyminu.
Félagsráðgjafar hafa tekið þátt í stefnumótunarvinnu og ýmsum öðrum verkefnum á árinu líkt og árunum á
undan. Í lok árs 2019 urðu félagsráðgjafar hluti af samráðsfundum á barnadeild sem sér um snemmtæka
íhlutun í málum langveikra og fatlaðra barna. Það hefur haldið áfram á árinu eins mikið og aðstæður leyfðu.
Allar mæður Frumbyrjur

Fjölbyrjur

Börn

392

168 (42,9%)

224 (57,1%)

397

Framkallaðar fæðingar

123 (31,4%)

52 (31,0%)

71 (31,7%)

Bráðakeisaraskurðir

38 (9,7%)

21 (12,5%)

17 (7,6%)

Fyrirhugaðir/val keisaraskurðir

28 (7,1%)

3 (1,8%)

25 (11,2%)

3 og 4 gráðu spangarrifur

11 (2,8%)

9 (5,4%)

2 (0,9%)

Meðalaldur móður a

29,2 (18-43)

25,5 (18-42)

31,2 (19-43)

Meðalfæðingarþyngd barns

3,664g
(560-5.006)

3,609g
(560-4,990)

3,705g
(587-5,006)

Fæddir fyrirburar <34 vikur

3b

Fæddir fyrirburar <37 vikur

21c (5,3%)

APGAR <7 við 5 mín. (lifandi fædd)

10d (2,5%)

Andvana fæðingar (börn)

5e

Dáið á fyrsta sólarhring

1f

a reiknað frá aldri í árum og því er rétt meðaltal að jöfnu hálfu ári lengra
b 22, 23, 23 vikur
c 22-37 vikur
d 1 barna hjartsláttur eftir 12 mín, 1 barn 22 vikur dó eftir fæðingu
e
tvíburar 23 vikur andvana,
37 vikur útblætt við fæðingu endurlífgun ekki möguleg- andvana,
39 vikur ekki hægt að endurlífga, dó í fæðingu andvana
40 vikur andvana
f 22 vikur dó á fyrsta sólarhring

Tafla 1 – Fæðingar á SAK 2020.
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Tafla 2 - Yfirlit yfir fæðingar á fæðingadeild SAk 2020.
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Kviðristur: 12
Legnám
Eggjastokkaaðgerð
(án legnáms)
Eggjaleiðaraaðgerð

Ofan legháls

1

Fullkomið

6

Annar

3

Báðir

1

Blaðra fjarlægð

0

Utanlegsþungun

0
0

Annað

1

Aðrar aðgerðir með kviðristu
Leggangaaðgerðir: 19
Legnám án leggangaviðgerðar

6

með viðgerð á framvegg

3

með viðgerð á aftari vegg/enterocele

0

með viðgerð á fremri og aftari vegg

0
0

Legnám með hjálp kviðsjár

0

og með viðgerð á leggöngum
Leghálsbrottnám með viðgerð á leggöngum

1

Viðgerð á fremri vegg legganga

3

Viðgerð á aftari vegg/enterocele

4

Viðgerð á fremri og aftari vegg/enterocele

1

Annað

1

Stærri speglunaraðgerðir: 23

Legnám með kviðsjártækni

23

Við brottnám á eggjastokk er eggjaleiðari einnig tekinn. Við legnámsaðgerðir með kviðristu
eða legnámsaðgerðir um leggögn með hjálp kviðsjár eru eggjaleiðarar oftast einnig fjarlægðir.
Tafla 3 - Stærri aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2020.

Kviðarholsspeglun: 47
Til greiningar án frekari aðgerðar

4

Losun samvaxta, brennsla og fleira

11

Brottnám á öðrum eggjastokk

4

Brottnám á báðum eggjastokkum

7

Litarrannsókn vegna ófrjósemi

2

Ófrjósemisaðgerð

8

Utanlegsþykkt

11

Tæming á þungunarvefjum úr legi (fósturlát/e. fæð.)

40

Tæming á legi vegna þungunarrofs

27*

Útskaf á legi án legholsspeglunar

2

Legholsspeglun með eða án frekari aðgerðar

44

Lykkjuuppsetning/taka eingöngu

11

Leghálsspeglun

111**

Keiluskurður á leghálsi

41***

Aðgerð á ytri kynfærum

8

TVT þvaglekaaðgerð

5

Blöðruspeglun eingöngu

0

Aðrar litlar aðgerðir

8

*Þar af 8 sinnum útskaf eftir ófullkomið lyfjaframkallað fósturlát.
**108 aðgerðir á göngudeild 3 aðgerðir á skurðstofu.
***39 aðgerð á göngudeild og 2 aðgerðir á skurðstofu.
Tafla 4 - Minni aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2020.
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Skurðlækningadeild
Deildin er 18 rúma skurðlækningadeild, ásamt innritunarmiðstöð sem er dagdeild. Helstu sérgreinar
á deildinni eru bæklunarlækningar, almennar skurðlækningar, æðaskurðlækningar, þvagfæraskurðlækningar, kvensjúkdómalækningar og HNE-lækningar. Áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna,
fagleg vinnubrögð og að við sýnum sjúklingum og samstarfsfélögum okkar virðingu og umhyggju.

Hjúkrun
Hlutverk hjúkrunar er að veita alhliða þjónustu í hjúkrun skurðsjúklinga, auk þess sem deildin hefur
mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir hjúkrunar og sjúkraliðanema.

Innritunarmiðstöð
Markmið starfseminnar er að stuðla að sem bestum undirbúningi fyrir aðgerðir og rannsóknir með öryggi
sjúklinga í huga.

Verkefnavinna í hjúkrun
Áfram var lögð áhersla á á fagmennsku og styrkingu hjúkrunar. Markvisst var unnið að þróun, greiningu
og skipulagsbreytingum með það að markmiði að nýta sérhæfingu hvers starfsmanns sem best, fækka
sporum starfsmanna og auka nálægð hvers starfsmanns hjúkrunar við skjólstæðinga sína.
Hjúkrunarfræðingar leiddu undirbúning og innleiðingu á betra verklagi við lífsmarkamælingar,
lífsmarkamælar voru settir upp við flest rúmastæði og rafrænn flutningur gagna/mælinga er orðinn að
veruleika, sem tryggir rauntímaskráningu lífsmarka og annarra mælinga, aukið öryggi í réttri skráningu
mælinga og minnkar hættu á sýkingum við að fara með mæla á milli allra sjúklinga á deild. Verkefnið var
unnið í samstarfi hjúkrunarfræðinga á skurðlækninga og lyflækningadeild.
Tveir hjúkrunarfræðingar sinntu áfram umsjón með starfsþjálfun hjúkrunarnema á deildinni og tveir
sjúkraliðar sinntu starfsþjálfun sjúkraliðanema.
Lokið var innleiðingu á nýrri útgáfu af RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu á vordögum.

Lokaorð
Árið einkenndist af Covid-heimsfaraldrinum, sem hafði töluverð áhrif á starfið á deildinni. Því fylgdu enn
frekari áskoranir við að bæta verkferla og starfsaðstæður. Mikið var dregið úr innköllunum sjúklinga til
aðgerða/meðferðar, en þrátt fyrir það var rúmanýting 78,7%.
Starfsemin í tölum
Útskriftir af legudeild

1.035

Legudagar

5.964,4

Meðallegutími

3,3

Nýting á rúmum

78,7%

Innritunarmiðstöð – komur og fjarinnritanir

580

Hjúkrunarmóttaka brjóstnám viðtöl/símtöl

79

Tafla 1 – Starfsemin í tölum.
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Skurðlækningar
Undir skurðlækningar heyra sérfræðingar í almennum skurðlækningum, æðaskurðlækningum,
þvagfæraskurðlækningum, lýtalækningum, háls-, nef- og eyrnalækningum og meinafræði. Auk þess
heyra allt að þrír almennir læknar faglega undir eininguna á hverjum tíma. Vakthafandi skurðlæknir sinnir
bráðatilfellum sem heyra undir ofantaldar sérgreinar, brjóstholsskurðlækningar og heila- og
taugaskurðlækningar. Í vissum tilfellum er hægt að leita ráða hjá eða kalla til sérfræðinga sem ekki eru
á vakt, ef á þarf að halda. Bráðainnlagnir eru 2/3 af innlögnum á vegum skurðlækna. Fullorðnir leggjast
inn á legudeild sem er sameiginleg með bæklunarskurðlækningum og kvenlækningum. Börn yngri en 18
ára leggjast inn á barnadeild á ábyrgð skurðlækna. Sérfræðingur á bráðamóttöku metur á dagvinnutíma
þá sjúklinga sem þangað leita og heyra undir skurðlækningar. Utan dagvinnutíma metur vakthafandi
aðstoðarlæknir sjúklingana og ráðfærir sig við eða kallar til vakthafandi skurðlækni eftir þörfum. Gjörgæsla
sjúkrahússins gerir meðferð fjöláverkasjúklinga og stærri bráðaaðgerðir mögulegar. Flestar skurðaðgerðir
eru skipulagðar, en á dagvinnutíma er einnig gert ráð fyrir bráðum skurðaðgerðum. Oftast geta sjúklingar
farið heim samdægurs eftir minni aðgerðir. Göngudeildarþjónusta og ráðgjöf er umtalsverður hluti
starfseminnar.

Starfsemin á árinu
Á árinu mönnuðu fjórir almennir skurðlæknar í þremur stöðugildum vaktir. Þrír af þessum skurðlæknum
eru einnig æðaskurðlæknar. Auk þess var einn almennur skurðlæknir í fullu stöðugildi. Tveir háls-, nefog eyrnalæknar störfuðu við eininguna í 50% stöðu hvor. Þvagfæraskurðlæknir var í 40% stöðu. Annar
þvagfæraskurðlæknir og lýtalæknir voru á ferlisamningi. Viðvera meinafræðings var tryggð með tímavinnu
meinafræðings og samstarfssamningi við Landspítala (sjá að öðru leyti sérskýrslu varðandi meinafræði).
Útskriftir voru 694 og þar af voru útskriftir af barnadeild 39. Legudagar voru 3.328 og meðallegutími 4,8
dagar. Miðgildi legutíma var 1,87 dagar. Útskriftir vegna bráðainnlagna voru 490 (70,6%) með samtals
2.627 legudaga (79%). Útskriftir vegna innlagna af biðlista og skipulagðra innlagna án biðlista voru 197
(28,4%) með samtals 649 legudaga (19,5%). Útskriftir innlagna vegna flutninga frá LSH voru 7 (1%) með
samtals 52 legudaga (1,6%). (Sjá skífurit; útskriftir og töflur; legutími, legudagar á hvern flokk og útskrift
og legudagar 2020 samanborið við 2019).
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Yngsti sjúklingurinn var tveggja ára og sá elsti 96 ára. Meðalaldur var 57,6 ár, með miðgildi upp á 63 ár.
Meðalaldur allra 18 ára og eldri var 60,3 ár með miðgildi upp á 64 ár. Hjá skjólstæðingum yngri en 18 ára
var meðalaldur 10,9 ár með miðgildi upp á 12 ár.
Göngudeildarkomur voru 1.927. Þar af voru þvagfæraaðgerðir/speglanir 183 og smáaðgerðir/
endaþarmspeglanir 162 (aðgerðir vegna gyllinæðar, húðmeina, HNE-vandamála og ýmissa annarra
inngripa – sjá skífurit göngudeild 2020).

Gerðar voru samtals 984 aðgerðir, þar af 639 á meginskurðstofum. Þvagfæraaðgerðir voru 333; þar af
voru 150 á meginskurðstofu og 183 aðgerðir/speglanir á göngudeild. Tölur innan sviga hér á eftir sýna
fjölda aðgerða árið 2019. Aðgerðum skurðlækninga fækkaði um 133 á milli ára og voru 984 (1.117). Á
meginskurðstofugangi fækkaði aðgerðum um 243, voru 639 (882) en aðgerðum á smáaðgerðarstofu
fjölgaði um 50, voru 345 (295). Þvagfæraaðgerðir voru 150 á meginskurðstofu (177). Framkvæmdar voru
32 háls-, nef- og eyrnaaðgerðir (52) og 12 lýtaaðgerðir (16).
Gallblöðrunám voru 63 (103), kviðslitsaðgerðir voru 44 (74) og botnlanganám 67 (80). Úrnám úr eða
brottnám á brjóstum voru 14 (31) og úrnám úr eða brottnám á skjaldkirtli/kalkkirtli voru 10 (17). Úrnám
eða aðgerðir á ristli og/eða smágirni voru 38 (33). Slagæðaaðgerðir voru 19 (20), bláæðaaðgerðir 12 (11)
og aflimanir 7 (22). Ísetning/úrnám lyfjabrunna og annarra holæðaleggja voru 13, sára-„revisionir“/VACskiptingar, ýmsar aðgerðir á húð/sár á búk og útlimum ásamt „sinus pilonidalis“ voru 88 og ýmsar aðrar
aðgerðir alls 48 talsins (sjá töflur skurðaðgerðir 2020 og skurðaðgerðir 2020 samanborið við 2019).
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Tækjakaup
Engin ný tæki voru keypt á árinu.

Fræðslustörf/kennsla
Tveir sérfræðingar deildarinnar, Helgi Sigurðsson og Hannes Petersen, hafa sinnt kennslu hjúkrunarnema
við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri (HA) undanfarin ár. Deildin stóð fyrir fræðslufyrirlestrum
á fræðslufundum læknaráðs eins og fyrri ár og sérfræðingar tóku þátt í fræðslufundum unglækna.
Læknanemar komu eins og undanfarin ár til námstíma á deildinni og tóku allir sérfræðingar þátt í kennslu
þeirra.
Hannes hefur að auki sinnt kennslu í líffærafræði við læknadeild Háskóla Íslands og haldið fyrirlestra við
heilbrigðisverkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Hann hélt einn fræðslufyrirlestur á fræðslufundi læknaráðs
og hefur haldið 6 kennslufyrirlestra á fræðslufundum unglækna. Hannes hefur sinnt kennslustjórastöðu
kandídatsnáms á SAk á árinu, eins og undanfarin ár.

Erindi og námsferðir
Hannes Petersen:
Fyrirlestur á Vísindadegi SAk vorið 2020 um sjóveikirannsóknir og yfirlitsfyrirlestur um Svima fyrir Félag
íslenskra sjúkraþjálfara haustið 2020.
Þátttaka, fundarstjórn og fyrirlestur á „16th Meeting of the European Society for Clinical Evaluation of
Balance Disorders“ sem fram fór á veraldarvefnum (Zoom) um „EEG and postural control“.
Engin námsferð var farin á árinu.

Greinar og vísindavinna
Hannes Petersen:
Greinar birtar í ISI-tímaritum með háan áhrifastuðul og sem raðast í A-flokk skv. ERIH:
Aging Clin Exp Res. 2020 Jan;32(1):29-40. doi: 10.1007/s40520-019-01143-4. Epub 2019 Feb 11. Multisensory training and wrist fractures: a randomized, controlled trial. Baldursdottir B1,2,3, Whitney SL4,
Ramel A5,6, Jonsson PV7,5, Mogensen B7, Petersen H7,8, Kristinsdottir EK7.
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Friðriksdóttir R. et al. (2020) Brain Processing During Postural Control – A Study Case. In: Henriques J.,
Neves N., de Carvalho P. (eds) XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and
Computing – MEDICON 2019. MEDICON 2019. IFMBE Proceedings, vol 76. Springer, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-31635-8_139
Postural control adaptation and habituation during vibratory proprioceptive stimulation: an HD-EEG
investigation of cortical recruitment and kinematics. Fabio Barollo, Rún Friðriksdóttir, Kyle J. Edmunds,
Gunnar H. Karlsson, Halldór Á. Svansson, Mahmoud Hassan, Antonio Fratini, Hannes Petersen and Paolo
Gargiulo. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2020 Apr. DOI 10.1109/
TNSRE.2020.2988585.

Vísindavinna
Umfangsmiklar rannsóknir á Sjóveiki (Hreyfiveiki) í samvinnu HÍ, HR og HA á Hreyfiveikisetri. Einnig
rannsóknir á heyrn og svima í samvinnu við Hjartavernd og Íslenska erfðagreiningu.

Lokaorð
Eitt af meginviðfangsefnum skurðlækna á sjúkrahúsinu er að halda uppi bráðaþjónustu og því mikilvægt
að mönnun og skipulag endurspegli þetta.
Mikilvægt er að nefna nýjungar í starfseminni. Á árinu 2019 var stefnt á aukningu hvað það varðar að gera
brátt gallblöðrunám hjá þeim sjúklingum sem lögðust inn með bráða gallblöðrubólgu innan 10 daga frá
upphafi einkenna og var það gert hjá 21 sjúklingum á því ári (samanborið við 12 árið 2018). Auk þess
var stefnt að því að gera fyrirbyggjandi gallblöðrunám fyrir útskrift hjá þeim sjúklingum sem lögðust inn
með væga og meðalslæma gallsteinabrisbólgu og var það gert hjá 7 sjúklingum árið 2019 en engin slík
aðgerð var gerð 2018. Á árinu 2020 var gert gallblöðrunám hjá 27 af þeim 27 sjúklingum sem lögðust inn
með bráða gallblöðrubólgu og var það gert í einni og sömu legu. Þetta er nýnæmi og auk þess gengu
aðgerðirnar mjög vel því tíðni vendinga (í opna aðgerð) var lág sem og tíðni sárasýkinga og fylgikvilla.
Áður voru flestir sjúklingar í slíkum innlögnum sendir heim eftir „conservtíva“ meðferð í upphafi og síðan
endurinnlagðir í „electíva“ aðgerð með öllum þeim göllum sem því fylgja. Þessi háttur er því sjúklingum
mjög í hag og styttir auk þess biðlista. Að auki er „Rendez-Vous ERCP“ orðin almenn meðferð við steinum
í megingallrás í þessum bráðatilfellum.
Markmið þeirra þriggja frammistöðugæðavísa sem metnir voru, þ.e. vendingar í opið gallblöðrunám,
óvæntar enduraðgerðir og óvæntar endurinnlagnir eftir botnlanganám, náðust öll. Í samræmi við tilgang
gæðavísa, þ.e. að bæta starfsemina, fjölgaði þeim þáttum talsvert á árinu sem gert er frammistöðumat á
og enn fleiri verða metnir árið 2021.
Til að þetta sé mögulegt var unnið að stækkun á Surgical Audit gagnagrunni í Heilsugáttinni:
General Surgery - SAk.
Auk Appendicectomy Audit sem getið var um í ársskýrslu fyrir 2019 er nú skráð þar í
Laparoscopic Cholecystectomy Audit og Herniu Audit.
Í þennan grunn eru skráðar allar tilheyrandi aðgerðir prospectíft til að fylgjast með gæðavísum tengdum
meðferð sjúklinga. Margvíslegar breytur eru skráðar en meginmarkmiðin (Goals of Care ) eru eftirfarandi:
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Meinafræðideild
Þjónustusvæði meinafræðideildar Sjúkrahússins á Akureyri samsvarar upptökusvæði SAk, það er að
segja frá sýslumörkum Húnaþings og Skagafjarðar að vestan og með Vopnafirði að austan. Uppistaðan
í vinnu deildarinnar eru sýni frá Sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum þess, í senn sýni sem fjarlægð eru frá
inniliggjandi sjúklingum og í ferilverkum. Sömuleiðis berst fjöldi smærri sýna frá læknum á svæðinu, bæði
á Akureyri og frá öðrum byggðarlögum. Frá því að sýni berst á deildina er meðalsvartími á vinnudögum 1236 klst. Stórum sýnum, þ.e. líffærum eða líffærahlutum, er að jafnaði svarað 2-4 vinnudögum eftir að þau
berast. Í undartekningartilvikum er unnt að svara minnstu bráðasýnum, svo sem nálar- og speglunarsýnum,
sama dag og þau eru skráð á deildina.
Á meinafræðideild eru 3,95 stöðugildi: sérfræðilæknir í meinafræði í 1,0 stöðugildi. Enginn fastráðinn
meinafræðingur er við deildina og hafa meinafræðingar frá Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði við
Landspítalann skipt með sér vikunum. Við deildina eru að auki yfirlífeindafræðingur í 1,0 stöðugildi, tveir
lífeindafræðingar sem skipta með sér 1,3 stöðugildi og læknaritari í 0,65 stöðugildi.

Starfsemin
Öruggasti og algengasti mælikvarði á starfsemi og afköst meinafræðideildar er fjöldi innsendra sýna
á ári („PAD-númer“). Mældur með þessum hætti hefur sýnafjöldi aukist hægt, ár frá ári, og hafa PADnúmerin undanfarin ár verið rúmlega 3.000 á ári. Á árinu voru hins vegar tekin færri sýni vegna Covid-19
takmarkana. PAD-númer voru 3.005 á árinu sem er tæplega 400 PAD-númerum færra en árið 2019. Alls
2.578 einstaklingar eru á bak við þessi PAD-númer samanborið við 2.903 einstaklinga árið 2019. Það er
því töluverð fækkun á innsendum sýnafjölda frá fyrra ári og er skýringin að stærstum eða jafnvel öllum
hluta Covid-19. Þróun starfseminnar á 5 ára tímabili má sjá á myndriti 1. Meinafræðideild Sjúkrahússins á
Akureyri sinnir u.þ.b. 10-12% allra vefjasýna sem til falla á Íslandi

Myndrit 1 – Þróun starfsemi 2015-2020.

Sýni geta borist oftar en einu sinni frá sama sjúklingi sama árið og algengt er að fleiri en eitt sýni, þ.e.a.s
mismunandi staðsetning í líkama, berist frá sama sjúklingi í eitt skipti, og eru þá í því tilviki, öll sýni frá
sjúklingi sem berast í sömu sendingu skráð undir einu númeri (PAD-númeri). Vinnuframlag við hvert sýni
er mjög mismunandi. Þannig eru stór skurðsýni, til að mynda skurðsýni frá meltingarvegi, þvagvegum,
blöðruhálskirtlum og brjóstum umfangsmeiri en smásýni og krefjast umtalsverðs vinnuframlags frá starfsfólki
deildarinnar. Náið samstarf er milli meinafræðideildar SAk og Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði
við Landspítalann, sérstaklega hvað varðar vefjaónæmisfræðilitanir, rannsóknir í sameindameinafræði og
sýni tengd sjúkdómum í blóði og eitlum og sum fylgjusýni.
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Frystiskurðir
Við skurðaðgerðir þarf stundum að snögggreina vefjasýni meðan á aðgerð stendur, t.d. þegar ákvarða þarf
hvort meinsemd er illkynja eða hvort náðst hefur fyrir meinsemd. Bíður sjúklingur á meðan á skurðarborði.
Meinafræðideildin er skurðlæknum sjúkrahússins til taks þegar gera þarf frystiskurði meðan á aðgerð
stendur. Svartími þessara sýna er 10-20 mínútur eftir að sýnin berast á deildina. Notað er „cryo spray“ sem
er snöggfrystandi úði (-50°c) sem úðað er yfir ferskan vefinn, sem síðan er skorinn í örþunnar sneiðar í
frystiskurðartæki. Frystiskurðarsýni voru alls 23 frá 15 einstaklingum á árinu, örlítil fækkun frá fyrra ári þar
sem 17 einstaklingar voru með skráð frystiskurðarsýni.

Fræðsla
Hjúkrunarfræðinemar í starfsnámi frá Háskólanum á Akureyri hafa fengið að fylgja vefjasýnum, sem tekin
eru í skurðaðgerð, á meinafræðideild. Yfirlífeindafræðingur fer þá með nemunum yfir starfsemi deildarinnar
og vefjavinnsluna auk þess sem meinafræðingur eða lífeindafræðingur skoðar vefjasýni með þeim í smásjá
(„macroskópískt“), lýsir helstu einkennum vefsins og hvað er vert að skoða nánar. Læknanemar fylgjast
einnig með vinnslu valinna sýna.
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Miðstöð heilbrigðisgagnafræðinga
Starfsemin
Starfsemin á árinu 2020 var með töluvert frábrugðnum hætti hjá heilbrigðisgagnafræðingum líkt og hjá
öllum öðrum starfstéttum. Nýjar áskoranir og tækifæri sköpuðust í Covid-heimsfaraldrinum strax í upphafi
árs með fjarvinnu starfsfólks og fjarfundum og er það reynsla sem heilbrigðisgagnafræðingar koma til
með að nýta áfram inn í framtíðina.
Eins og áður var lögð enn frekari áhersla á aðkomu heilbrigðisgagnafræðinga að því að samræma skráningu
í sjúkraskrárkerfi SAk. Þar kemur sérþekking þeirra og reynsla á skilvirkri skráningu og meðhöndlun
heilbrigðisgagna að góðum notum. Þátttaka heilbrigðisgagnafræðinga í ýmiss konar sérverkefnum varð
enn meira áberandi á árinu. Heilbrigðisgagnafræðingar hafa hvað besta innsýn í hvað þarf til að skráning,
öryggi og aðgengi gagna sé áreiðanleg og eru virkir þátttakendur í umbótaverkefnum og framþróun
vinnulags og verkferla. Þeir stýra og sinna gæðaeftirliti sem miðar að því að tryggja áreiðanleika gagna og
bera ábyrgð á móttöku heilbrigðisupplýsinga, skipulagningu skráninga, kóðun, úrvinnslu og vistun sem og
miðlun upplýsinga. Heilbrigðisgagnafræðingar þurfa að hafa þekkingu á upplýsinga- og skjalastjórnun,
þekkja og skilja kenningar í þekkingarstjórnun og tengsl við mannauðsstjórnun. Þeir þurfa einnig að búa
yfir þekkingu á grundvallaratriðum þverfaglegrar samvinnu, sem og þekkingu og skilning á hugmynda- og
aðferðafræði við stjórnun, leiðsögn og siðfræði í samskiptum við sjúklinga og samstarfsfólk.
Stöðugildi í lok árs voru 23,75%.
Heilmild til sumarafleysinga fékkst yfir rúmlega 12 vikna tímabil á árinu vegna álags yfir hásumartímann.

Gæðamál
Læknaritaramiðstöðin hefur öflugan gæðavörð sem tók virkan þátt í gæðaúttektum og vann við vöktunarrýni
fyrir gæðaúttekt DNV sem gerð var á haustmánuðum.

Lokaorð
Starf heilbrigðisgagnafræðinga er fjölbreytt starf innan heilbrigðiskerfisins og hefur þróast hratt á
undanförnum árum. Heilbrigðisgagnafræðingar munu áfram gegna lykilhlutverki varðandi utanumhald
heilbrigðisgagna, skipuleggja og sinna kennslu annarra heilbrigðisstétta í notkun rafrænna sjúkraskrárkerfa
ásamt því að koma, án efa, mun meira að verkefnum tengdum gagnavinnslu og vistun í framtíðinni.
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Skurðstofa og sótthreinsun
Árið hófst með svipuðu sniði og undanfarin ár þar sem þrjár skurðstofur voru opnar, þar af ein ætluð
fyrir bráðar aðgerðir hálfan daginn. Í febrúar var svo dregið saman í starfsemi vegna manneklu meðal
hjúkrunarfræðinga. Starfsemi skurðstofu litaðist ennfremur af ástandinu í samfélaginu og heilbrigðiskerfinu
tengt Covid-19. Á tveimur tímabilum var öllum valkvæðum aðgerðum frestað og aðeins bráðum aðgerðum
sinnt. Starfsemi hélst skert af ýmsum ástæðum út árið.
Skurðstofa hafði umsjón með 2.835 aðgerðum á árinu sem er fækkun um 683 aðgerðir milli ára. Áfram
var unnið í átaksvinnu við fækkun sjúklinga á biðlistum eftir gerviliðs- og augnsteinaaðgerðum eins og
aðstæður leyfðu.
Miklar framkvæmdir áttu sér stað á deildinni á árinu þegar unnið var að því að klára áður ófrágengið rými
sem nú hýsir lager, verkfæri og ígræði og endurnýjun á öðrum hluta deildarinnar.

Hjúkrun
Heimiluð voru 12,8 stöðugildi hjúkrunarfræðinga á skurðstofu, stöðugildi sjúkraliða og starfsmanns á lager
og skoli voru 1,8 og í ræstingu voru 3,0 stöðugildi.
Umtalsverð fjarvera var sökum skammtíma og langtíma veikinda og einn skurðhjúkrunarfræðingur sagði
upp störfum. Tveir hjúkrunarfræðingar hófu störf á skurðstofu.
Einn hjúkrunarfræðingur hóf diplómanám í skurðhjúkrun. Einn skurðhjúkrunarfræðingur sinnti
trúnaðarmannsstörfum. Hjúkrunarfræðingar skurðstofu sinntu líkt og fyrri ár bakvaktaþjónustu á
speglunardeild.

Fræðsla
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar önnuðust verklega kennslu fjórða árs nema frá Háskólanum á Akureyri
(HA). Ennfremur sinnti skurðhjúkrunarfræðingur stundakennslu við HA.
Í febrúar fóru þrír skurðhjúkrunarfræðingar til Zürich í Sviss í þriggja daga fræðsluheimsókn á þekkingarsetur
og í verksmiðjur ZimmerBiomet sem sér okkur fyrir flestum verkfærum og ígræðum sem notuð eru í
gerviliðaaðgerðum hér á SAk.

Sótthreinsun
Markvisst var unnið að straumlínulögun verklags á sótthreinsun sem og hagræðingu.
Þjónusta við deildir er ekki gjaldfærð og framleiðslutölur því ekki fyrir hendi.
Forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu er jafnframt forstöðuhjúkrunarfræðingur sótthreinsunar.
Á deildinni starfa þrír starfsmenn í samtals 2,1 stöðugildum.
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Svæfingadeild – hjúkrun
Markmið hjúkrunar á svæfingadeild er að veita skjólstæðingum sem þurfa á svæfingu, deyfingu eða
slævingu að halda vegna skurðaðgerðar, rannsóknar eða annars, bestu þjónustu sem völ er á og tryggja
öryggi þeirra og velferð í ferlinu.
Heimiluð stöðugildi á deildinni eru ein staða forstöðuhjúkrunarfræðings og 5,05 stöður
svæfingahjúkrunarfræðinga, sem setnar eru af 6 svæfingahjúkrunarfræðingum. Einn hjúkrunarfræðingur
stundar diplómanám í svæfingahjúkrun við Háskóla Íslands og einn svæfingahjúkrunarfræðingur leggur
stund á meistaranám í heilbrigðisvísindum með áherslu á svæfingahjúkrun við Háskólann á Akureyri.
Starfsemi deildarinnar voru settar skorður á árinu en talsverð fækkun aðgerða var vegna Covid-19, þegar
valaðgerðir voru óheimilar um tíma á árinu og einnig var dregið úr starfsemi lungann úr árinu, frá febrúar
og fram til ársloka, vegna mönnunarvanda hjá skurðhjúkrunarfræðingum.
Vegna Covid-19 voru engir fræðslufundir haldnir né farnar fræðsluferðir á vegum deildarinnar. Tveir
svæfingahjúkrunarfræðingar sóttu þó ALS-endurlífgunarnám-skeið.
Svæfingahjúkrunarfræðingar sinna ýmsum verkefnum, svo sem starf gæðavarðar og einn sinnir
formennsku í endurlífgunarráði spítalans. Einn svæfingarhjúkrunar-fræðingur situr í skurðstofunefnd.
Svæfingahjúkrunarfræðingar sinntu verklegri kennslu 4. árs hjúkrunarnema í bráðahjúkrunaráfanganum
líkt og undanfarin ár. Einn svæfingahjúkrunar-fræðingur sinnir að auki bóklegri stundakennslu við
Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri í sama áfanga.
Góð vinna er við gæðahandbók svæfingadeildar þar sem áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og gæði
þjónustunnar.
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Sjúkraflug
Heimiluð stöðugildi sérfræðinga eru 2,0. Í lok árs var setið í 1,8 stöðugildum fluglækna. Starfsemin mótaðist
töluvert af Covid-19 faraldrinum. Tveir flutningar fóru fram með „intuberaðan“ sjúkling á öndunarvél með
Covid-19. Flogið var með 652 sjúklinga á árinu sem er fækkun frá 847. Ástæða þessa samdráttar er
væntanlega ástand í þjóðfélaginu vegna Covid-19. Hollvinir gáfu öndunarvél til sjúkraflugs sem kom sér
vel í faraldrinum.
Ár

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Fjöldi sjúklinga

652

847

(881)882

849

711

643

Fjöldi flugferða

623

770

806

799

672

597

Tafla 1 - Fjöldi sjúklinga og flugferða.

Læknir með og forgangur

2020

2019

2018

2017

2016

F1

129

182

205

162

129

F2

109

85

79

83

62

F3

37

33

26

21

16

F4

67

86

96

62

33

2

9

4

3

0

344

395

410

331

240

Óskráð
Samtals

Tafla 2 - Læknir með í flug og forgangur flugs.

Aðrir heilbrigðisstarfsmenn

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ljósmóðir

4

3

5

8

5

5

1

Hjúkrunarfræðingur

9

7

10

3

6

5

2

Lögregluþjónn

2

2

2

4

3

3

1

Læknanemi

4

1

2

9

26

1

5

Tveir læknar

4

19

32

19

1

1

9

63

110

84

66

73

47

Tveir sjúkrafl.menn

Tafla 3 - Aðrir með í flug.
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Svæfinga- og gjörgæslulækningar
Í lok árs var setið í 4,8 stöðugildum. Læknar deildarinnar sinntu hefðbundnum störfum á skurðstofum og
á gjörgæsludeild. Einnig sinntu svæfingalæknar deyfingarþjónustu fyrir fæðingadeild. Eins og fyrr er hér
um vinsæla og þakkláta þjónustu að ræða. Í fyrstu bylgju Covid-19 var sett upp tvöföld vakt svæfingaog gjörgæslulækna annars vegar til að sinna Covid-gjörgæslu og hins vegar til að sinna hefðbundinn
starfsemi. Hlaust af þessu töluvert aukið álag. Hins vegar fækkaði skurðaðgerðum á árinu sökum Covid-19.
Aðgerðir voru 2.835 á árinu samanborið við 3.518 árið áður.

Myndrit 1.

Myndrit 2.

Myndrit 3.
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Gjörgæsludeild
Deildin er 5 rúma deild sem sinnir bráðveikum sjúklingum og sjúklingum eftir stærri aðgerðir og slys.
Árið hófst með svipuðu sniði og fyrri ár með áherslu á heildræna og árangursríka hjúkrun sem byggir
á gagnreyndri þekkingu og viðurkenndum vinnuferlum. Lögð var áhersla á markmið fjölskylduhjúkrunar
samkvæmt hugmyndafræði Calgary- fjölskyldumeðferðarlíkansins og áframhaldandi uppbyggingu
gæðahandbókar.
Fljótlega fór þó Covid-19 að hafa áhrif á starfsemina og starfsfólk lagði á sig mikla vinnu við undirbúning
og skipulag á starfsemi því tengt. Meðal annars var hluti deildarinnar í sóttkví í 3 vikur í apríl og deildin því
alveg tvískipt þann tíma og raun tvær aðskildar fullmannaðar gjörgæslur með tilheyrandi álagi á starfsfólk.
Innlagnir á gjörgæsludeild voru 325 sem er 22% fækkun frá fyrra ári, legudagar á deildinni voru þó 1.084
sem er aukning um 15% milli ára.

Móttaka skurðstofu og vöknun
Gjörgæsludeild tilheyrir móttaka skurðstofu og 8 rúma vöknunareining sem sinnir sjúklingum eftir aðgerðir
og ýmis inngrip sem krefjast slævingar eða deyfingar. Alls fóru 2.840 sjúklingar í gegnum vöknun á árinu,
það er um 22% fækkun frá á fyrra ári og skýrist af samdrætti í skurðstofustarfsemi vegna Covid-19.
Meðan starfsemi á skurðstofum dróst saman vegna Covid-19 og gjörgæsludeildin var í sóttkví var rými
vöknunar nýtt fyrir gjörgæslusjúklinga sem kom sér afar vel.

Blóðskilun
Á gjörgæsludeild fer fram blóðskilun fyrir sjúklinga með lokastigs nýrnabilun. Einstaklingar í blóðskilun
þurfa að fara í slíka meðferð þrisvar í viku og tekur meðferðin yfirleitt 4-5 klst.
Á árinu voru veittar 569 blóðskilunarmeðferðir, af þeim voru 14 blóðskilunarmeðferðir gesta. Í byrjun árs
voru þrír einstaklingar í reglulegri blóðskilunarmeðferð en hafði fjölgað í sex við árslok.
Í byrjun apríl flutti starfsemi blóðskilunar tímabundið á almennu göngudeildina þegar gjörgæsludeildin fór
í sóttkví vegna Covid-19. En vegna samdráttar í starfsemi göngudeildar fékk blóðskilun afnot af tveimur
herberjum þar.
Í júní var tekið í notkun nýtt og endurbætt húsnæði fyrir blóðskilun á gjörgæsludeild. Rýmið er nú þrefalt
stærra en það var í upphafi. Starfsemin færðist þá úr 6 dögum í viku niður í 3 daga en fjölgun sjúklinga í
árslok varð til þess að starfsemin færðist aftur yfir á 6 daga.
Blóðskilunarteymi SAk fékk hvatningarverðlaun afhent á síðasta ársfundi fyrir fagmennsku, metnað og
ástríðu sem var mikil viðurkenning á því góða starfi sem unnið er á blóðskilun.

Vísinda- og kennslustarfsemi
Á deildinni starfar fræðslunefnd og er áhersla á að efla fagþekkingu með reglulegum fræðsluerindum á
deildarfundum og sérstökum fræðsludögum. Covid-19 hafði hins vegar áhrif á starfsemi fræðslunefndarinnar
eins og annað og þurfti að fresta bæði tækjadegi og fræðsludegi deildarinnar vegna þess.
Hjúkrunarfræðingar sóttu þó námskeið í sérhæfðri endurlífgun, bæði barna og fullorðinna, og sjúkraliðar
deildarinnar sóttu upprifjunarnámskeið í endurlífgun. Þá tóku hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar þátt í
hermikennslu innan spítalans.
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar sinntu verklegri kennslu 4. árs hjúkrunarnema í bráðahjúkrun líkt og
undanfarin ár og þrír hjúkrunarfræðingar sinna kennslu sem stundakennarar við heilbrigðisdeild Háskólans
á Akureyri.
Sjúkraliðanemar frá Verkmenntaskólanum á Akureyri og Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki
nutu að sama skapi verklegrar kennslu hjá sjúkraliðum deildarinnar.
Einn hjúkrunarfræðingur er í sérnámi í nýrnahjúkrun, í fjarnámi frá Noregi, og nýtist það deildinni og þá
sérstaklega blóðskilun, vel.

Starfsfólk
Á deildinni starfa 23 hjúkrunarfræðingar í 15,75 stöðugildum auk forstöðuhjúkrunarfræðings og 9 sjúkraliðar
í 6,25 stöðugildum, einn starfsmaður er í ræstingum.
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Lyflækningasvið spannar starfsemi lyflækninga, geðlækninga, endurhæfingar- og öldrunarlækninga
og barnalækninga ásamt starfsemi lyflækningadeildar, almennu göngudeildarinnar, geðdeildar,
Kristnesspítala og barnadeildar. Þá er sjúkrahúsapótek einnig innan sviðsins, auk þess sem lyfjanefnd,
næringarteymi, útskriftarteymi og áfallateymi tilheyra sviðinu.
Starfsemin á lyflækningasviði á árinu 2020 var með töluvert frábrugðnum hætti miðað við önnur ár.
Árið einkenndist af Covid-19 faraldrinum með tilheyrandi sóttvarnaraðgerðum, hópaskiptingum og
þjónustuskerðingu. Breytt vinnulag setti sinn svip á starfsemina en óhætt er að segja að starfsmenn stóðu
sig með mikilli prýði við að mæta öllum þeim verkefnum sem við þeim blöstu. Nýjar áskoranir ýttu undir
nýja hugsun og þar með sköpuðust ný tækifæri, s.s. fjarvinna og fjarþjónusta við sjúklinga. Samvinna
og samstaða starfsfólks var einkennandi fyrir eininguna alla sem er lýsandi fyrir þann frábæra hóp sem
hér á sjúkrahúsinu vinnur. Starfsfólk sviðsins á miklar þakkir skildar fyrir gott og faglegt starf og ótrúlega
þrautseigju á álagsmestu tímunum.
Umfang starfseminnar á sviðinu í heild dróst saman miðað við árið á undan og má það að stærstum hluta
rekja til Covid-19. Legudagar voru færri (-12,3%) og einnig fjöldi sjúklinga (-12,7%). Þrátt fyrir samdrátt
í starfsemi var erilsamt á einingum sviðsins og var lyflækningadeild með 81% nýtingu rúma (sem er
sambærilegt við árið á undan), geðdeild með 77,2% nýtingu (sem er minna en árið á undan) og barnadeild
með 29,3% nýtingu (sem er minna en árið á undan). Komum á dagdeildir fækkaði einnig á árinu (-10,5%).
Á árinu var áfram unnið að undirbúningi og framtíðarskipulagi nýs sjúkrahúsapóteks en miklar breytingar
eru fyrirhugaðar á bæði staðsetningu og aðstöðu. Verkefnið hefur dregist, að hluta til vegna Covid-19.
Lyfjablandanir urðu 15,3% færri þetta árið miðað við árið á undan og má það að einhverju leyti rekja til
áhrifa Covid-19.
Á lyflækningasviði, sem og á spítalanum öllum, hafa sýkingavarnir fengið sérstaklega mikla athygli sökum
Covid-19 og þeirra sóttvarnarráðstafana sem ráðast þurfti í og gæðavinna hefur áfram farið hátt undir
styrkri stjórn gæðastjóra og gæðaráðs.

Ný verkefni
Starfsemi heimahlynningar ehf. færðist yfir til SAk og varð hluti af starfsemi almennu göngudeildarinnar
í lok árs 2019. Yfirfærslan gekk vel og á árinu 2020 hefur margt gott áunnist. Í september var ráðinn
verkefnastjóri sem stýrt hefur starfsemi heimahlynningar ásamt því að hefja uppbyggingu „Norðlenska
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líkansins“ svonefnda, en það snýr að því að byggja upp miðlæga þekkingarmiðstöð fyrir líknarmeðferð á
upptökusvæði SAk.
Meltingarmóttaka er ný þjónusta sem tilheyrir almennu göngudeildinni. Farið var að þróa og móta þá
þjónustu haustið 2019 og er hún hugsuð fyrir einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Teymið
sem kemur að móttökunni samanstendur af hjúkrunarfræðingi og meltingarlækni.
Talsvert umbótastarf var unnið á sviðinu þrátt fyrir Covid-19 og ýmsar tækninýjungar voru innleiddar. Sem
dæmi má nefna að í upphafi árs rýndu starfsmenn Kristnesspítala og öldrunar- og endurhæfingarlækninga í
starfsemina út frá hugmyndafræði straumlínustjórnunar með það að markmiði að stuðla að bættum ferlum
og þjónustu. Í framhaldi var farið í að fylgja eftir hinum ýmsu umbótarverkefnum á Kristnesi. Samhliða því
voru ýmsar tækninýjungar innleiddar á Kristnesi s.s. Memaxi (samskipta- og skipulagslausn), RAFAELA
(sjúklingaflokkunarkerfi) og Alfa pöntunarkerfi.
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Almenn göngudeild
Almenna göngudeildin tók til starfa 14. desember 2007. Verkefni deildarinnar eru fjölbreytt og skiptist deildin
í eftirfarandi þjónustueiningar: móttöku dagsjúklinga, smáaðgerðastofu, sáramóttöku, innkirtlamóttöku,
ljósameðferð, segavarnir, meltingarmóttöku, móttöku hjúkrunarfræðings í heilsuvernd starfsmanna,
heimahlynningu, móttöku sérfræðilækna og annarra sérfræðinga.
Deildin hefur mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir lækna og hjúkrunarnema.
Opnunartími deildarinnar er frá kl. 08:00 til kl. 16:00 virka daga fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og eftir
atvikum börn og unglinga. Hjúkrunarfræðingar heimahlynningar eru einnig með vaktir um helgar á
tímabilinu 09:00-13:00 og bakvaktir allan sólarhringinn utan vinnutíma allt árið um kring.
Covid-faraldurinn hafði þó nokkuð áhrif á starfsemi deildarinnar á árinu og var eitthvað um þjónustuskerðingu
á öllum einingum deildarinnar vegna faraldursins. Aukning var á símtölum í stað móttöku sem og fjarfundir
jukust, jafnframt voru gerðar breytingar á vinnulagi á einingum deildarinnar í kjölfarið.

Móttaka dagskjólstæðinga
Á móttöku dagsjúklinga er einstaklingum sinnt með fjölbreytt vandamál sem flest eru tengd lyf-lækningum.
Þjónustan er að mestu leyti skipulögð með bókunum en einnig er veitt ákveðin bráðaþjónusta fyrir
skjólstæðinga einingarinnar þegar fylgikvillar sjúkdóma og/eða meðferða koma upp. Ákveðin sérhæfing
er á milli vikudaga. Lokað var á föstudögum í 10 vikur yfir sumartímann.
Á mánudögum og þriðjudögum er móttaka einstaklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein sem koma í
lyfjameðferðir, eftirlit og/eða rannsóknir. Samningur hefur verið við Landspítala (LSH) um að tveir læknar
þaðan sinni þessari þjónustu. Í lok ársins var gerður samningur við blóð- og krabbameinslækni, um ráðningu
í fullt starf á SAk og gildir því fyrri samningur eingöngu um blóðmeinalækni í dag. Sérstakur verkefnastjóri
hjúkrunar heldur utan um starfsemina, öflug og skilvirk teymisvinna er með hjúkrunarfræðingum og
læknum teymisins. Vikulegir fundir eru í blóð- og krabbameinsteyminu þar sem ný tilfelli, erfið tilfelli og
flóknar meðferðir eru tekin fyrir. Um árabil hefur teymið átt vikulega fundi með myndgreiningalæknum
þar sem farið er yfir málefni skjólstæðinga, rannsóknir og meðferð þeirra. Slíkir fundir hafa legið niðri
frá því að faraldurinn skall á. Blóð- og krabbameinslæknar sinna inniliggjandi skjólstæðingum teymisins
og samráð er haft um meðferð þeirra. Samkomulag hefur verið við lyflækningadeildina um að ef ekki
tekst að ljúka krabbameinsmeðferð fyrir klukkan 16 geta skjólstæðingar lokið meðferð á legudeildinni
í umsjón hjúkrunarfræðings af almennu göngudeildinni og hefur það samstarf gengið vel. Komum í
krabbameinslyfjameðferð fækkaði aðeins á milli ára. Nýgreiningarviðtöl á deildinni voru um hundrað talsins
sem var einnig fækkun frá fyrra ári. Þjónusta við aðrar stofnanir sem miðar að því að gefa einstaklingum
hluta af krabbameinslyfjameðferð í heimabyggð hélt áfram að þróast. Fjarfundir og viðtöl við skjólstæðinga
og aðstandendur, bæði á öðrum heilbrigðisstofnunum og á heimilum skjólstæðinga, jukust töluvert á
árinu. Markmið þessa fyrirkomulags er að spara einstaklingum ferðalög langar vegalengdir og koma í veg
fyrir óþarfa tíma og orkueyðslu sem fylgja ferðalögum.
Frá miðvikudegi til föstudags eru lyfjameðferðir við margs konar langvinnum sjúkdómum, lyfjagjafir með
líftæknilyfjum, járngjafir, blóð- og blóðhlutagjafir, uppvinnsla á sjúkdómum, fræðsla og kennsla fyrir
skjólstæðinga og aðstandendur þeirra varðandi rannsóknir, meðferðir og lyfjagjafir o.s.frv. Aukning á
ráðgjöf í gegnum síma hefur aukist töluvert á árinu vegna Covid.
Átta hjúkrunarfræðingar starfa á móttöku dagskjólstæðinga í 5,3 stöðugildum, þar af er einn
hjúkrunarfræðingur sem heldur utan um vinnslu gæðaskjala á deildinni.
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Myndrit 1 – Komur á móttöku dagsjúklinga.

Myndrit 2 – Fjöldi viðvika á móttöku dagsjúklinga.

Meltingarspeglun
Speglanir á meltingarfærum hafa nú verið gerðar á sjúkrahúsinu í 48 ár. Í mars voru fjörtíu ár síðan að fyrsta
ristilspeglunin var gerð á SAk, en áður höfðu verið gerðar magaspeglanir. Flestar speglanir eru skipulagðar
fyrirfram, einnig er um bráðaþjónustu að ræða, aðallega frá bráðamóttöku og legudeildum. Góð samvinna
er við myndgreiningadeild þegar þarf að framkvæma rannsóknir eða aðgerðir í skyggningu og einnig við
skurð- og svæfingadeild þegar framkvæma þarf rannsóknir eða aðgerðir í svæfingu. Hjúkrunarfræðingar
á skurðstofu hafa komið að speglunum hjá börnum á skurð-stofu og sinnt bakvaktaþjónustu utan
dagvinnutíma.
Á árinu voru gerðar 1.170 speglanir. Ferliverk voru 996 (85%) og inniliggjandi skjólstæðingar 174 (15%) .
Bráðaspeglanir/aukaspeglanir á dagvinnutíma voru 101 talsins og bráðaspeglanir utan dagvinnutíma voru
31 á árinu, sem er svipaður fjöldi og árið á undan.

Myndrit 3 – Fjöldi maga-, vinstri ristil- og ristilspeglana.
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Bris- og gallþræðingar (ERCP) og inngrip tengd þeim stóðu í stað á milli ára og voru alls 22. Það hefur
færst í vöxt að slíkar rannsóknir séu gerðar með aðkomu svæfingar og á árinu 2019 voru þessi inngrip oft
á skurðstofu með aðkomu skurðlæknis sem var þá í vinnu hér á SAk.
Speglað var fjóra daga í stað fimm í tíu vikur yfir sumartímann. Engin afleysing var fyrir meltingarlækna sem
leystu hvor annan af. Lokað var fyrir speglanir, nema fyrir bráðaspeglanir, meðan á mestu takmörkunum
stóð vegna Covid. Hjúkrunarfræðingar af speglun og sjúkraliði unnu þá að hluta til á Covid-göngudeild og
legudeild.
Þrír hjúkrunarfræðingar starfa við speglanir í 2,3 stöðugildum. Þar af er einn hjúkrunarfræðingur í 0,3
stöðugildi í meltingarmóttöku og í gæðavinnu. Stöðugildi sjúkraliða er 0,2 á einingunni.

Myndrit 4 – Fjöldi bris- og gallþræðinga.

Myndrit 5 – Önnur viðvik á speglun.

Myndrit 6 – Fjöldi viðvika í speglun

Myndrit 7 – Fjöldi sepa- og vefjasýna á speglun.

Meltingarmóttaka
Meltingarmóttaka er ný þjónusta sem farið var að þróa og móta haustið 2019 fyrir einstaklinga með
bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Í móttökunni eru rúmlega 160 einstaklingar skráðir hjá hjá teyminu sem
samanstendur af hjúkrunarfræðingi og meltingarlækni.
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Smáaðgerðastofa
Smáaðgerðastofa er opin alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga. Fyrri hluta vikunnar eru
gerðar ýmsar aðgerðir svo sem blettatökur, sýnatökur, augnlokaþrymilsnám, könings-aðgerðir,
þvagfærarannsóknir, þvagfæraspeglanir, ísetningar og skipti á ofanklyftarleggjum o.fl.
Á vordögum var byrjað að gera „proctoscopiur“ og gyllinæðaraðgerðir á smáaðgerðastofu en þessi viðvik
voru áður gerð á speglun. Drenísetningar og aðgerðir tengdar háls-, nef- og eyrnalækningum, svo sem
rör í fullorðna o.fl., voru einnig gerðar á árinu og er það nýung.
Á miðvikudögum er að mestu kvennaaðgerðir, m.a. keiluskurðir og leghálsspeglanir og eitt og annað sem
tínist til.
Talsverður samdráttur var á árinu tengt Covid-faraldrinum og á tímabili var lokað fyrir aðgerðir í 12 daga
vegna Covid. Minna var bókað vegna faraldursins ásamt því að eitthvað var um afbókanir. Sumarlokun var
í fjórar vikur.
Tveir hjúkrunarfræðingar í einu stöðugildi vinna á smáaðgerðastofunni ásamt skurðlæknum, augnlækni,
háls-, nef- og eyrnalækni og kvensjúkdómalækni. Frá því í nóvember bera skurðlæknar læknisfræðilega
ábyrgð á smáaðgerðastofunni.

Myndrit 8 – Viðvik á smáaðgerðastofu.

Sáramóttaka
Á móttökunni er veitt sérhæfð sárameðferð eins og við langvinnum fótasárum af margvíslegum toga og
bráðasárum t.d. eftir slys, bruna eða aðgerðir. Sérfræðilæknar sjúkrahússins veita ráðgjöf á móttökunni
eftir þörfum. Frá því í nóvember bera skurðlæknar læknisfræðilega ábyrgð á sáramóttökunni. Stöðugildi
er 0,8 og er sinnt af tveimur hjúkrunarfræðingum. Þeir eru ráðgefandi um sárameðferðir fyrir aðrar deildir
sjúkrahússins sem og heilbrigðisstarfsfólk á Norður- og Austurlandi. Hjúkrunarfræðingarnir hafa einnig
séð um kennslu í sárameðferð í HA.
Hjúkrunarfræðingar hafa umsjón með sárasogtækjum sjúkrahússins. Einstaklingar sem fengu VACmeðferðir á sáramóttöku voru 14. Flestar voru vegna fylgikvilla eftir kviðarholsaðgerðir en aðrar voru
meðal annars vegna fjögurra gráðu þrýstingssára og áverka. Fjöldi plásturssogsmeðferða var einnig
veittur. Starfsemin var skert um helming í átta vikur vegna sumarleyfa. Lokað var vikuna 13.-17. júlí og
þann tíma var samstarf við Heilbrigðisstofnun Norðurlands um að sinna því sem þurfti þann tíma. Komur á
móttökunni drógust saman þegar Covid-faraldurinn stóð sem hæst.
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Myndrit 9 – Fjöldi sárameðferða.

Innkirtlamóttaka
Innkirtlateymi var stofnað í mars 2015 og er um þverfaglega starfsemi að ræða. Í teyminu eru
innkirtlasérfræðingar af Landspítala (LSH) sem koma að jafnaði einu sinni í mánuði og tveir
hjúkrunarfræðingar sem skipta með sér 0,9 stöðugildi. Hlutverk teymisins er að þjóna einstaklingum
með innkirtlasjúkdóma. Teymið er í góðu samstarfi við næringarráðgjafa og sáramóttöku. Teymið er
einnig ráðgefandi fyrir aðrar deildir SAk og aðrar heilbrigðisstofnanir. Hjúkrunarfræðingar halda utan um
starfsemina og sinna einstaklingum með sykursýki sem búsettir eru á Norður- og Austurlandi ásamt því
að fylgja eftir blóðprufum og öðru sem innkirtlasérfræðingar hafa beðið um. Meðalbiðtími eftir viðtali
hjá innkirtlalækni eru 5,4 mánuðir en biðtími fyrir einstaklinga í forgangi 2 mánuðir. Hjúkrunarfræðingar
hitta einstaklinga eftir þörfum en þó oftast á 3ja mánaða fresti ásamt því að bjóða upp á símatíma. Mikil
framþróun hefur átt sér stað í sídælumeðferð við sykursýki týpu 1 og eru 29 einstaklingar í eftirliti hjá
teyminu með dælu.

Myndrit 10 – Móttaka og símtöl hjúkrunarfræðinga.

Ljósameðferð
Ljósameðferð er veitt skjólstæðingum með ýmsa húðkvilla eins og psoriasis, exem, D-vítamínskort og
skjallbletti (Vitiligo). Ljósameðferðum fækkaði aðeins á árinu þar sem lokanir voru á deildinni og færri
komur voru vegna Covid-19. Stöðugildi sjúkraliða í ljósameðferð er 0,5 og sinnir hún allri ljósameðferð
ásamt öðrum verkefnum innan deildarinnar. Ljósameðferð er veitt þrjá daga í viku, fjóra tíma á dag. Í ágúst
var farið að bóka einstaklinga í ljósameðferð í gegnum sjúkraskráningarkerfið Sögu og þannig náðist betra
skipulag og utanumhald. Ljósameðferðin var lokuð meðan á Covid-takmörkunum stóð og hefur verið
lokuð yfir sumarmánuðina.
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Myndrit 11 – Fjöldi ljósameðferða og einstaklinga í meðferð.

Myndrit 12 – Einstaklingar í ljósameðferð, sundurgreint eftir ástæðu meðferðar.

Segavarnir
Tveir hjúkrunarfræðingar, hvor í 0,1 stöðugildi, hafa umsjón með blóðþynningu og eru þeir í samstarfi
við lyflækna sjúkrahússins. Einstaklingar í meðferð með lyfinu Warfarin eru um 70. Fækkun hefur orðið
á skömmtunum á þessari lyfjameðferð sem má rekja til þess að farið er að nota önnur lyf í auknum mæli
sem ekki þurfa sama utanumhald. Starfsemin hefur verið inni á lyflækningadeildinni síðan í mars að ósk
hjúkrunarfræðinga sem sinna þessu verkefni.

Myndrit 13 – Fjöldi samskipta vegna T. Walfarin skammtana.
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Starfsmannaheilsuvernd
Frá árinu 2018 hefur verið starfandi hjúkrunarfræðingur í 0,2 stöðugildi sem hefur umsjón með
grunnbólusetningum, lifrarbólgubólusetningum, inflúensubólusetningum, berklaprófum og Mósasýnatökum starfsfólks á SAk í samvinnu við starfsmannaþjónustu og starfsmannaheilsuvernd. Á árinu
fengu um 185 einstaklingar þjónustu frá hjúkrunarfræðingi í starfsmannaheilsuvernd. 115 starfsmenn voru
berklaprófaðir á árinu og komu þeir í aflestur af prófunum til hjúkrunarfræðings í starfsmannaheilsuvernd
eða á móttöku dagskjólstæðinga. Aflestur var ekki skráður sem koma þó svo að skráning hafi verið
gerð á niðurstöðum. Starfsmenn sem fengu bólusetningu voru 119 talsins. Alls fengu 48 einstaklingar
bólusetningu gegn lifrarbólgu B, en í heildina voru gerðar 77 bólusetningar þar sem sumir þurftu endurtekna
bólusetningu. Ef tekin er saman endurnýjun á grunnbólusetningum og bólusetningum við lifrarbólgu voru
þær alls 208 á árinu.
Öllum starfsmönnum SAk stendur til boðabólusetning gegn árlegri inflúensu. Á árinu fengu 472
starfsmenn bólusetningu gegn inflúensu sem er mikil aukning á milli ára eða um 38,8 %. Á árinu hófst
átak í bólusetningum starfsmanna sem felur í sér að yfirfara bólusetningar þeirra starfsmanna sem hafa
starfað lengi við sjúkrahúsið og náðist að yfirfara bólusetningar hjá um þriðjungi starfsmanna. Covid-19
hafði talsverð áhrif á starfsemi í starfsmannaheilsuvernd þar sem gera þurfti hlé á bólusetningum í tvígang
í nokkrar vikur á meðan ástandið var sem verst. Hjúkrunarfræðingur í starfsmannaheilsuvernd tók þátt í
undirbúningsvinnu og skipulagi fyrir Covid-bólusetningar starfsmanna og í lok árs voru fyrstu sprauturnar
gefnar starfsmönnum.

Heimahlynning
Starfsemi heimahlynningar ehf. færðist yfir til SAk og varð hluti af starfsemi almennu göngu-deildarinnar
í lok árs 2019. Yfirfærslan gekk vel og hefur margt gott áunnist. Má þar nefna skráningu í sjúkraskrá,
vinnslu gæðaskjala og að endurskipuleggja og móta starfsemina með það fyrir augum að efla gæði og
öryggi skjólstæðinga og starfsmanna. Í september var ráðinn verkefnastjóri sem stýrt hefur starfsemi
heimahlynningar ásamt því að hefja uppbyggingu „Norðlenska líkansins“ svonefnda. Það snýr að því að
móta líknarmeðferð á upptökusvæði SAk. Verkefnið er unnið í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Norðurlands
og einnig Austurlands. Með því yrði heimahlynning að ráðgjafarmiðstöð á svæðinu, til stuðnings sjúklingum,
fjölskyldum og heilbrigðisstarfsmönnum á svæðinu. (sjá https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit-skyrslur-og-skrar/Samthaetting_liknar_og_lifslokamedferdar%20060218.pdf ).
Heimahlynning er sérhæfð hjúkrunar- og læknisþjónusta og er ætluð einstaklingum með krabbamein og
aðra langvinna, lífsógnandi sjúkdóma sem þarfnast sérhæfðar einkennameðferðar, bæði tímabundið og
til lengri tíma. Stöðugildi hjúkrunarfræðinga eru 4,2 og verkefnastjóra 0,8.
Teymið samanstendur af lyflækni á lyflækningardeild, blóð- og krabbameinslæknum,
forstöðuhjúkrunarfræðingi, verkefnastjóra og hjúkrunarfræðingum heimahlynningar. Teymið fundar einu
sinni í viku um skjólstæðinga heimahlynningar ásamt því að taka fyrir nýjar beiðnir. Tilgangur fundanna er
að tryggja samfellu og bæta meðferð skjólstæðinga með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma.
Skjólstæðingar heimahlynningar á árinu voru 68, heildarsamskipti voru 5.560. Vitjanir voru 2.709, af því
voru bráðavitjanir og útköll 444 þar sem þörf gat verið á aðstoð tveggja hjúkrunarfræðinga. Símtöl til
skjólstæðinga voru 2.574 og þar af voru 400 símtöl í stað vitjana meðan Covid-faraldurinn stóð sem hæst.
Fjölskyldufundir á árinu þar sem hjúkrunarfræðingar heimahlynningar sitja með öðrum fagaðilum innan
SAk með skjólstæðingum og-/eða aðstandendum voru 85. Fjöldi fyrstu vitjana til skjólstæðinga og vitjana
eftir andlát til aðstandenda voru samtals 126. Á árinu létust 35 einstaklingar, 19 einstaklingar heima, 15
einstaklingar í okkar þjónustu á SAk og einn á Hlíð. Á undanförnum árum hefur markvisst verið unnið að því
að gera sjúklingum kleift að deyja heima ef þeir það kjósa.
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Næringarráðgjöf
Næringarráðgjafi er með móttöku á almennri göngudeild þrjá daga vikunnar og sinnir auk þess inniliggjandi skjólstæðingum á legudeildum og tekur þátt í teymisvinnu, m.a. við meðferð á sykursýki,
einstaklinga með krabbamein, ofþyngd og lífsstíl. Viðtöl næringarráðgjafa á göngudeildinni voru um 284,
þar af voru rúmlega 43 viðtöl við einstaklinga sem voru innskrifaðir á göngudeildir. Starfsemin dróst saman
vegna Covid og færri komur voru meðan á takmörkunum stóð. Næringardagurinn var haldinn 21. október
og var dagskráin í fjarútsendingu vegna Covid-sóttvarna. Umfjöllun dagsins var um áhrif krabbameina og
krabbameinsmeðferða á næringarástand, afleiðingar og meðferð og fluttu m.a. hjúkrunarfræðingar og
læknir á göngudeildinni erindi.

Móttaka sérfræðilækna og annarra fagstétta
Læknar í eftirtöldum sérgreinum hafa verið með móttöku skjólstæðinga á einingunni: gigtlækningar,
hjartalækningar,
innkirtlalækningar,
blóðog
krabbameinslækningar,
lungnalækningar,
smitsjúkdómalækningar, meltingarfæralækningar, almennar skurðlækningar, þvagfæralækningar og
öldrunarlækningar.
Aðrir starfsmenn með móttöku á deildinni voru hjúkrunarfræðingar í hjarta- og lungnamóttöku sem voru
með móttöku einn dag í viku, erfðaráðgjafi og talmeinafræðingur.

Myndrit 14 – Viðtöl og/eða skoðun á sérfræðimóttöku lækna.

Myndrit 15 – Komur á sérfræðimóttöku*.

2020

75

Teymið Blóðskimun til bjargar fékk að nýta aðstöðuna á deildinni fyrir rannsókn sína og voru hér sex daga
á árinu með um tvær stofur í senn. Um sextíu komur voru til þeirra 2017, rúmlega 150 árið 2018, 207 komur
árið 2019 og 2020 var tekið á móti 88 þátttakendum í rannsókninni. Teknar voru blóðprufur og mergsýni
hjá útvöldum hópi þeirra.
Stoðtækjafyrirtækið Össur fékk aðstöðu á deildinni í tvö skipti og var það með móttöku fyrir skjólstæðinga
sína. (*Blóðskimun til bjargar og Össur eru ekki inni í tölunum í myndritinu).

Starfsmenn
Guðjón Kristjánsson er forstöðulæknir og Inga Margrét Skúladóttir er forstöðuhjúkrunarfræðingur.
Sextán hjúkrunarfræðingar í hlutastörfum eru starfandi á deildinni fyrir utan hjúkrunarfræðinga
heimahlynningar sem eru sjö talsins í hlutastörfum. Sjúkraliði og starfsmaður í aðstoð eru hvor um sig í
hálfu starfshlutfalli og móttökuritari í einu stöðugildi.

Gjafir til deildarinnar
Minningarsjóður Baldvins Rúnarssonar gaf meðferðarstól að verðmæti 830.000 kr. Þessi sjóður
var stofnaður í minningu Baldvins og er ætlað að styrkja einstaklinga, félög eða hópa sviði íþrótta og
mannúðarmála. Þá gaf Kvenfélagið Aldan í Eyjafjarðarsveit deildinni 6 heyrnartól og 2 útvörp.

Lokaorð
Starfsemi almennu göngudeildarinnar eykst stöðugt og verður jafnframt fjölþættari. Lögð er áhersla á að
veita öllum sem þangað koma góða og markvissa þjónustu og unnið er samkvæmt gæðastöðlum. Lokanir,
samdráttur og breytt vinnulag tengt Covid setti svip sinn á starfsemina á árinu. Aukning var á samvinnu
starfsmanna og þjónustu við skjólstæðinga í gegnum síma og fjarfundabúnað.
Rannsóknir og fræðastörf
Hjúkrunarfræðingur í innkirtlamóttökunni er áfram í meistaranámi í hjúkrun langveikra með áherslu
á sykursýki frá Háskóla Íslands (HÍ), en hann stefnir á að ljúka námið 2022. Hjúkrunarfræðingur í
heimahlynningu er í diplómanámi í sálgæslu frá HÍ sem hann lýkur nú í vor.
Á haustmánuðum var hafinn undirbúningur að því að SAk gerist meðrannsakandi í átakinu Blóðskimun
til bjargar. Gefin verður meðferð, þeim einstaklingum sem búa á Akureyri og svæðunum hér í kringum
okkur, við einkennagefandi mergæxli og fylgst með þeim. Tilgangur rannsóknarinnar er að meta áhrif
lyfjameðferðar á sjúkdómsfría lifun.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur
Á deildinni fer fram kennsla og starfsþjálfun heilbrigðisstétta. Hjúkrunarnemar, læknanemar og læknar í
sérfræðinámi í lyflækningum og heilsugæslu hafa starfað á deildinni.
Fræðslufundir í blóð- og krabbameinslækningum sem haldnir eru á vor- og haustönn féllu niður vegna
Covid. Mikill tími fór hins vegar í að lesa sig til og setja fram leiðbeiningar um hvernig best væri að hátta
starfsemi deildarinnar með tilliti til faraldursins sem og búa til leiðbeiningar fyrir skjólstæðinga deildarinnar.
Lesnar voru greinar sem tengdust áðurnefndum þáttum.
Keyptur var aðgangur að ársfundi bandarísku krabbameinssamtakanna, ASCO sem var rafrænn að þessu
sinni. Hjúkrunarfræðingar reyndu eftir megni að kynna sér sem mest af því sem í boði var þar.
Almenna göngudeildin kom að skipulagningu dagskrá Næringardagsins sem haldinn var í október.
Umfjöllun næringardagsins var um áhrif krabbameina og krabbameinsmeðferða á næringarástand,
afleiðingar og meðferð. Læknir og hjúkrunarfræðingar voru með erindi í sameiningu sem bar yfirskriftina:
„Krabbamein – skiptir næring máli?“ Vegna Covid var fundurinn rafrænn.
Tveir hjúkrunarfræðingar fóru í vettvangsferð til að kynna sér meltingarmóttökuna á Landspítala þar sem
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slík móttaka hefur nýlega verið opnuð hér á SAk. Tilgangur ferðarinnar var jafnframt að fá kynningu og
kennslu á ICE-IBD gagnagrunninn sem er notaður til að halda utan um einstaklinga með bólgusjúkdóma
í ristli og meðferðir þeirra. Stefnt er að því að taka upp skráningu í þetta kerfi hér í meltingarmóttökunni.
Tækifæri gafst einnig til þess að fara og kynna sér starfsemi á göngudeild blóð- og krabbameinslækninga
og á speglun í leiðinni.
Hjúkrunarfræðingar á speglun sóttu rafræna ráðstefnu á vegum ESGENA (European Society of
Gastroenterologi and Endoscopy Nurses and Associates) í október. Það helsta sem var í boði voru
fyrirlestrar, vefmyndatökur á rauntíma af speglunum, lifandi umræður og kynningar frá söluaðilum á ýmsum
vörum tengdum speglunum.
Þrátt fyrir mikil höft vegna Covid komust hjúkrunarfræðingar á innkirtlamóttöku á 3ja daga námskeið í
Reykjavík á vegum Medtronic til kynningar og fræðslu á nýrri insúlíndælu, sem heitir 780G. Einnig fengu
hjúkrunarfræðingar lyfjakynningar og kynningu á nýjungum í blóðsykurmælingum í gegnum fjarfund.
Hjúkrunarfræðingar í innkirtlamóttökunni tóku þátt í að búa til fræðslumyndband um insúlíndælur sem sett
var inn á Eloomi, en mikil aukning hefur verið hjá einstaklingum með sykursýki týpu 1 að nota slíkar dælur.
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Barnadeild
Starfsemi barnadeildar á árinu var að sumu leyti með líkum hætti og undanfarin ár en Covid-19 faraldurinn
setti sinn svip á starfsemina. Á deildinni er pláss fyrir 6 á einbýli og 2 á vökustofu. Auk þess er rekin dag- og
göngudeild. Deildin sinnir börnum frá fæðingu til 18 ára aldurs. Deildin er eina sérhæfða barnadeildin utan
höfuðborgarsvæðisins og sinnir fjölbreyttum sjúklingahópi.
Innlagnir eru langflestar á vegum barnalækna deildarinnar, sjá myndrit 1. Þar á eftir koma innlagnir á vegum
skurðlækna og síðan bæklunarlækna. Aðrir sérgreinalæknar eins og kvensjúkdómalæknar og háls-, nefog eyrnalæknar leggja inn stöku sinnum. Innlagnir fullorðinna voru 10 en voru 28 árið á undan.

Myndrit 1 – Skipting innlagna eftir sérgreinum.

Búseta skjólstæðinga
Langflestir skjólstæðingar barnadeildar koma af Eyjafjarðarsvæðinu. Skiptingu eftir landshlutum má sjá á
myndriti 2.

Myndrit 2 – Búseta skjólstæðinga barnadeildar.

Starfsemin á árinu
Barnadeildin skiptist í 4 starfseiningar: Almenna legudeild, vökustofu, dagdeild og göngudeild. Í töflu 1 má
sjá fjölda útskrifta á hverja starfseiningu fyrir sig.
Covid-19 faraldurinn setti svip á starfsemi deildarinnar en hluti hennar var tekinn undir einangrunardeild
fyrir sjúklinga með Covid-19. Innlögnum á legudeild fækkaði og starfsemi dag- og göngudeildar var skert
vegna faraldursins.
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Gangur

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Maí

Júní

Júlí

Ágú.

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Alls

Legudeild.

34

34

16

15

23

17

31

25

18

39

16

24

292

Vökustofa.

10

5

9

3

4

2

6

2

10

1

3

5

60

Dagdeild

25

14

19

5

17

6

8

8

29

23

7

14

176

Göngudeild

115

84

70

20

92

129

93

75

82

116

79

97

1052

Speglanir

8

3

4

0

9

7

1

2

7

10

4

10

65

Hjartaóm

13

9

6

7

16

0

1

0

11

25

16

1

114

Samtals

184

137

114

44

136

154

138

110

139

179

105

140

1580

Tafla 1 – Fjöldi útskrifta á starfseiningu eftir mánuðum að viðbættum komum í meltingarfæraspeglanir og hjartaómanir.

Almenn legudeild og vökustofa
Innlögnum á legudeild fækkaði miðað við undanfarin ár sem líklega skýrist mest af fækkun annarra
smitsjúkdóma en Covid-19 í samfélaginu. Meðallegutími yngri en 18 ára var 2,7 dagar. Innlögnum nýbura
fækkaði örlítið. Alls lögðust inn 73 nýburar, þar af 60 á vökustofu. Meðallegutími nýbura var 3,2 dagar.
Skjólstæðingar eldri en 18 ára voru 10,6 á vegum lyflækna og 4 á vegum skurð- og bæklunarlækna. Sem
fyrr voru langflestar innlagnir á deildina bráðainnlagnir.

Dagdeild og göngudeild
Dagdeild er opin fjóra daga í viku yfir veturinn en á skerðingartímabilum er starfsemin í lágmarki.
Komum á dagdeild hefur fækkað miðað við árið á undan enda lokuð mikinn hluta ársins vegna Covid-19
faraldursins og sumarleyfa. Göngudeildarkomur héldust svipaðar yfir árið. Í apríl var að mestu lokað fyrir
göngudeildarstarfsemi og því fáar komur þann mánuð. Biðtími á göngudeild til barnalækna er enn langur
en kominn undir 8 vikur.
Tvö börn voru í sérhæfðu eftirliti mikilla fyrirbura. Í teyminu starfa sérfræðingur í hjúkrun og barnalæknar.
Þessi börn komu í nokkur skipti hvort og foreldrarnir fengu að auki símaráðgjöf.
Algeng verkefni á dag- og göngudeild eru:
Rannsóknir og meðferð vegna ofnæmis (45 skipti).
Skipulagning rannsókna í slævingu eða svæfingu s.s. heilarit, myndgreiningar og 				
meltingarfæraspeglanir (70 skipti).
Sýnatökur (51 skipti).
Annað skipulag, fræðsla, eftirlit og meðferð (74 skipti).
Þvagflæðimælingar og aðrar þvagfærarannsóknir (19 skipti).
Meðferð vegna hægðatregðu (2 skipti).
Sýrustigsmælingar í vélinda (13 skipti).
Slæving (14 skipti).
Lyfjagjafir og bólusetningar (32 skipti).

Starfsmenn
Á barnadeild er eitt stöðugildi forstöðuhjúkrunarfræðings. Stöðugildi hjúkrunarfræðinga eru 9,65 þar af er
staða sérfræðings í barnahjúkrun 0,25. Deildarritari er í fullu starfi.

Fræðsla, námskeið, kennsla og fræðistörf
Deildin tekur á móti hjúkrunarnemum á lokaári frá HA í verknám. Tveir hjúkrunarfræðingar sóttu sérhæft
endurlífgunarnámskeið barna.

Gjafir
Starfsmannafélag Hópferðabíla Akureyrar gaf veglega peningagjöf. Heimilistæki á Akureyri gáfu 4
flatskjái. Deildinni barst einnig vegleg peningagjöf í minningu skjólstæðings en smærri gjafir bárust einnig
frá einstaklingum.
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Barnalækningar
Til einingarinnar heyra barnalækningar, barna- og unglingageðlækningar og sálfræðiþjónusta.

Starfsmenn
Á deildinni eru 4 stöðugildi barnalækna. Áfram voru mönnuð þrjú full stöðugildi. Barnahjartalæknir starfaði
áfram í 0,3 stöðugildi og seinnihluta ársins bættist annar sérfræðingur við í 0,3 stöðugildi. Tveir barnalæknar
komu reglulega í styttri afleysingar yfir vetrartímann. Sérnámslæknar í heimilislækningum voru við störf og
nám hluta ársins.
Við Barna- og unglingageðteymi (BUG-teymi) störfuðu iðjuþjálfi í 0,65 stöðugildi og tveir sálfræðingar í
samtals 1,85 stöðugildum. Barna- og unglingageðlæknir var í hálfu starfi fram á haust, mest í gegnum
fjarfundabúnað. Í árslok voru mönnuð 2,5 stöðugildi í teyminu en staða barna- og unglingageðlæknis var
ósetin.

Starfsemi
Barnalæknar sinna sjúklingum á göngudeild, dagdeild og legudeild auk þess að skoða alla nýbura
á fæðingadeild og hafa umfangsmikla símaþjónustu. Bakvakt er allan ársins hring. Auk almennra
barnalækninga var veitt þjónusta í undirsérgreinum, meltingarfærasjúkdómum, innkirtlalækningum og í
hjartalækningum barna.
Á árinu voru viðtöl barnalækna á göngudeild 1.052 sem er aðeins fækkun frá fyrra ári. Meltingarfæraspeglanir
barna voru 65 talsins eða 11 fleiri en árinu áður. Sýrustigsmælingar voru 13 talsins. Skipulagðar
hjartaómskoðanir barna voru 114 en höfðu verið 142.
Áfram var samningur við innkirtlateymi Barnaspítala Hringsins um þjónustu við skjólstæðinga með sykursýki
og annan innkirtlavanda og voru komur teymisins þrjár á árinu.
BUG-teymi sinnir fjölþættum og alvarlegum vanda barna og unglinga á þjónustusvæði SAk. Starfsmenn
veita þjónustu á vettvangi eins og þörf krefur, t.d. með því að sitja fundi í skóla, félagsþjónustu og á heimili
skjólstæðinga. BUG-teymi sinnir börnum og unglingum með alvarlegan geðrænan vanda sem leita á
bráðamóttöku SAk. Teymið sinnir einnig fræðslu og stuðningi við fagaðila. BUG-teymi hefur í samvinnu
við Barna- og unglingageðdeild LSH þróað þjónustu við börn og unglinga með átraskanir og sinnt
matarstuðningi við þau á barnadeildinni.
Á árinu bárust BUG-teymi 76 tilvísanir. 16 tilvísunum var vísað frá og komið í farveg í 1. eða 2. stigs þjónustu
sveitarfélaga eða hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum en 55 voru teknir inn í BUG-teymi. Tveimur
tilvísunum var sinnt á ráðgjafaformi við Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA). Óafgreiddar tilvísanir voru 3
um áramótin. Bráðamál voru 61, að langmestum hluta sinnt með viðtölum en færri afgreidd á annan hátt og
þá oftast með símtali. Skráð viðtöl við sálfræðinga voru 504, iðjuþjálfa 160 og barna- og unglingageðlækni
41. Talsverð aukning var í starfsemi einingarinnar og biðlistinn lengdist. Meðalbiðtími barna eftir þjónustu
undir lok árs var um 5 mánuðir. Auk viðtala sat teymið ýmsa samráðsfundi og sinnti fræðslu og samvinnu
við aðrar stofnanir. Langflestir skjólstæðinga BUG-teymisins koma frá Eyjafjarðarsvæðinu. Reglulegri
ráðgjöf við HSA var sinnt gegnum fjarfundabúnað.

Fræðsla, námskeið, kennsla og fræðistörf
Sérfræðingar deildarinnar sinntu kennslu við Háskólann á Akureyri (HA) eins og undanfarin ár. Þeir
sóttu námskeið og ráðstefnur á árinu með minna móti vegna Covid-19 faraldursins. Læknanemar voru í
námsdvöl á deildinni.
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Geðdeild
Geðdeildir gegna margþættu hlutverki við móttöku, greiningu og meðferð fólks með alvarlegar geðraskanir,
alvarlega tilfinningalega kreppu og ýmis bráð eða langvinn geðheilbrigðisvandamál. Þjónusta fer fram
ýmist í bráðaþjónustu, legudeild eða í dag- og göngudeild. Meginhlutverk bráðaþjónustu er meðferð við
bráðum alvarlegum vanda, þar sem meta þarf hvort þörf sé á innlögn á legudeild geðdeildar, til að hægt
sé að tryggja öryggi og meðferð fólks í bráðafasa eða hvort hægt sé að vísa fólki til annarrar eftirfylgdar.
Smæð legudeildar gerir það að verkum að hún gegnir hlutverki, bæði gagnvart bráðum og alvarlegum
veikindum þar sem tryggja þarf meðferð og öryggi og sömuleiðis hlutverki þar sem þörf er á lengri
meðferðarinnlögnum, jafnvel í nokkrar vikur eða í undantekningatilfellum fáeina mánuði.
Deildin hefur haldið áfram með að þróa hópmeðferðarúrræði í göngudeild og hefur tekist vel til og starfið
vaxið. Að jafnaði eru tveir meðferðaraðilar með hvern hóp. Þetta úrræði er fyrir fólk með langvinnan
geðheilbrigðisvanda, persónuleikavanda og vanda af kvíða- og þunglyndistoga og hefur úrræðið skapað
möguleika á að veita allþétta og langa samtalsmeðferð. Hóparnir hittast að jafnaði á tveggja vikna
fresti og meðferðarferlið nær til allt að fimm árum. Samhliða þessu hefur farið fram hóphandleiðsla fyrir
meðferðaraðilana þar sem meðferðarnálgunin hefur verið kynnt og stuðningur veittur við rekstur hópanna.
Þessi nálgun hefur hlotið mikla útbreiðslu á Norðurlöndum og reyndar um alla Evrópu og er rekin víða
við geðdeildir og í sjálfstæðum rekstri og þykir mjög árangursríkt meðferðarform við mörgum tegundum
geðraskana.

Lækningar
Tvær af fimm stöðum sérfræðilækna voru setnar allt árið. Staða námslæknis (deildarlæknis) í sérnámi í
heimilislæknum var setin fyrstu fjóra mánuði ársins. Einn læknir á kandídatsári starfaði við deildina í nokkrar
vikur á sumarmánuðum. Læknanemi á síðasta ári læknanámsins starfaði við deildina í afleysingum síðari
hluta desember.

Hjúkrun
Allar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og aðstoðarmanna voru setnar á árinu, óbreytt frá því sem var á
árinu 2020. Tveir hjúkrunarfræðingar legudeildar sinntu starfi gæðavarða samanlagt í 20% starfshlutfalli,
þar að auki hefur annar þeirra einnig sinnt 20% stöðu sem aðstoðarmaður gæðastjóra, auk verkefna
innan Gæðaráðs sjúkrahússins. Á haustmánuðum byrjaði innleiðing RAFAELA sjúklingaflokkunar sem
er tæki til að meta hjúkrunarþyngd. Forstöðuhjúkrunarfræðingur og sérfræðingur í geðhjúkrun unnu
áfram að verkefni við innleiðingu fjölskylduhjúkrunar Calgary, sem staðið hefur nokkur ár. Sérfræðingur
í geðhjúkrun á deildinni er áfram með 20% stöðu innan SAk við ákveðin sérverkefni innan síns fagsviðs.
Rannsóknarsamstarf við rannsóknarteymi á LSH, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri hélt áfram.
Samstarf um Evrópuverkefnið Erasmus, þar sem unnið er með skráningu upplýsinga í gagnagrunn, hélt
áfram, auk þess var haldið áfram með þróun á vinnulagi við veittan stuðning við fjölskyldur í samskiptum
þeirra við heilbrigðiskerfið.

Sálfræðiþjónusta
Á árinu störfuðu þrír sálfræðingar í 2,4 stöðugildum við deildina. Allir störfuðu þeir jöfnum höndum á
göngu- og legudeild eins og aðrar fagstéttir gera og tóku þátt í þverfaglegri teymisvinnu auk fagsérhæfðri
vinnu. Þann 1. maí var Valdís Eyja Pálsdóttir sálfræðingur ráðin við deildina til eins árs.

Iðjuþjálfun
Á árinu störfuðu fimm iðjuþjálfar í 3,9 stöðugildum og eru allar stöður iðjuþjálfa setnar. Yfiriðjuþjálfi sinnti
gæðavinnu í 20% starfshlutfalli. Tveir iðjuþjálfanna sinna störfum á legudeild í samtals 1,45 stöðugildum.
Þrír iðjuþjálfar starfa á dag- og göngudeild í samtals 2,25 stöðugildum. Á göngudeild tóku iðjuþjálfar, eins
og aðrar fagstéttir gera, þátt í þverfaglegri teymisvinnu og fagsérhæfðri vinnu iðjuþjálfa. Einn iðjuþjálfi
hefur starfað í FMB-teymi.

Félagsráðgjöf
Á árinu störfuðu tveir félagsráðgjafar við deildina í 1,9 stöðugildum. Félagsráðgjafar sinntu eins og aðrar
fagstéttir málastjórahlutverki og tóku þ átt í teymisvinnu, samkvæmt verklagi deildarinnar, ásamt því að
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starfa við almenna félagsráðgjöf á legu- og göngudeild. Félagsráðgjafar störfuðu áfram í FMB (foreldrar,
meðganga og barn) teymi sem starfar þvert á þjónustukerfi. Um nokkurra mánaða skeið, síðara hluta ársins,
sinntu félagsráðgjafar geðdeildar störfum félagsráðgjafa á vefrænum deildum vegna mönnunarvanda.

Læknaritun
Einn heilbrigðisgagnafræðingur og tveir ritarar lækna störfuðu við deildina í 2,75 stöðugildum. Auk
almennra læknaritarastarfa önnuðust þeir móttöku sjúklinga og ýmsa aðra umsýslu á dag- og göngudeild
í Seli ásamt því að sitja teymisfundi og tryggja skráningu og samþættingu ferla allra eininga geðsviðs.

II HÚSNÆÐISMÁL
Legudeild geðdeildar er enn í því húsnæði sem tekið var í notkun 1986. Vissar endurbætur hafa verið gerðar
á húsnæðinu hin síðari ár en þrátt fyrir það stenst húsnæði legudeildar ekki nútímakröfur. Göngudeildin
hefur verið staðsett utan aðalbyggingar, í húsnæði sem gengur undir nafninu Sel, frá árinu 2009.

III LEGUDEILD (P)
Bráðalegudeild geðdeildar var starfrækt allt árið. Verkefni hennar voru sem fyrr móttaka, greining og
meðferð bráðveiks fólks með alvarlegar geðraskanir eða tilfinningalega kreppu, enda meginhlutverk
legudeildar á geðdeild að tryggja öryggi fólks í bráðafasa. Samkvæmt venju fengu allmargir sjúklinganna
dagvist á deildinni í stuttan tíma eftir að sólarhringsinnlögn lauk og áður en þeir útskrifuðust alveg. Störf
lækna og hjúkrunarfólks voru með hefðbundnu sniði allan sólarhringinn, allt árið, við móttöku sjúklinga,
mat, rannsóknir og meðferð. Eins og áður voru verkefnin fjölbreytt og stærsti hluti þeirra bráðaþjónusta.
Verkefni vegna nauðungarvistaðra og sjúklinga með áfengis- og fíkniefnavanda voru eins og stundum
áður tímafrek. Mikilvægt er að tryggja þessum sjúklingahópum það öryggi sem rammar geðdeildar skapa.
Lágmarksmönnun þess starfshóps sem vann að hjúkrun og aðhlynningu á legudeild er í takt við stærð
deildarinnar, 4-5 starfsmenn á morgunvakt, 3-4 á kvöldvakt og 2 á næturvakt. Um helgar voru 3 starfsmenn
á morgunvakt, 3 á kvöldvakt og 2 á næturvakt. Þegar upp komu krefjandi aðstæður við hjúkrun og
aðhlynningu, svo sem þegar tryggja þurfti öryggi sjúklinga og starfsfólks, kallaði það á aukna mönnun.
Eins og tíðkast hefur undanfarin ár eru flestir sjúklinganna innlagðir eftir mat lækna á slysa- og bráðamóttöku
sjúkrahússins. Innan við tíundi hluti sjúklinganna var lagður inn af biðlista. Í eftirfarandi töflum og myndum
má sjá yfirlit yfir sjúklinga legudeildar og meðferðarstarfið á árinu borið saman við fyrri ár.
Um margra áratuga skeið hefur í ársskýrslunni verið talinn til fjöldi brautskráðra sjúklinga á legudeild á
hverju ári. Þessari hefð verður breytt með þessari skýrslu, héðan af verður í árskýrslunni talinn til fjöldi
innlagna í sólarhringsvist, sem sumar eru endurinnlagnir sömu sjúklinga, sem á árinu náði til 261 innlagnar
hjá 182 einstaklingum. Innlögnum fækkaði um 5% frá fyrra ári (272). Meðallegutími styttist í 10,2 daga eða
um 10,5% borið saman við fyrra ár (11,4 dagar).
Hlutfall styttri innlagna, sem vöruðu 10 daga eða skemur, sem hlutfall af heildarfjölda innlagna, hélst
óbreytt (69,7%, 182/261) frá fyrra ári (70%, 189/272). Í mörg ár hafa flestir innlagðir dvalið á deildinni í 5
daga, þetta hélst óbreytt. Stytting meðallegutíma úr 11,4 dögum á fyrra ári í 10,2 daga á árinu, skýrist af
því að færri einstaklingar voru í mjög langri innlögn miðað við síðasta ári. Hlutfall einstaklinga í innlögnum
sem vara 11 daga eða lengur (30,3%, 79/261) hélst óbreytt, borið saman við fyrra ár (30%, 83/272), sjá
töflu 1 og mynd 1.
2020

Fjöldi

Hlutfall

Legudagar

Hlutfall

0-1 dagur

48

18%

27

1,0%

2-5 dagar

74

28%

236

8,8%

6-10 dagar

60

23%

464

17,4%

11-15 dagar

37

14%

484

18,1%

16-20 dagar

13

5%

230

8,6%

21-25 dagar

12

5%

279

10,5%

≥ 26 dagar

17

7%

947

35,5%

261

100%

2667

100%

Samtals

Tafla 1 - Dreifing brautskáðra á legudeild eftir tímalend legu.
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Mynd 1 - Dreifing innlagðra á P-deild eftir tímalengd legu 2020

Tafla 2 sýnir skiptingu sólarhringsvistana á legudeild geðdeildar eftir sjúkdómsgreiningum og
meðallegutíma miðað við fyrstu greiningu. Hlutfall vistana vegna geðraskana af völdum geðvirkra efna
minnkaði enn frekar úr 14,3% árið 2019 í 13,0%. Hlutfall vistana vegna geðklofa jókst lítillega (17,2%) frá
fyrra ári (16,2%) en hlutfall vistana vegna lyndisraskana (35,6%) minnkaði borið saman við fyrra ár (40,1%).
Meðallegutími geðklofasjúklinga (12,8 dagar) styttist miðað við fyrra ár (15,0 dagar).
Sé litið á allar sjúkdómsgreiningar sjúklinganna, ekki bara fyrstu greiningu heldur einnig fylgiraskanir,
kemur eftirfarandi í ljós: Hlutfall innlagðra sjúklinga með geðröskun vegna áfengis- og annarra vímuefna
var 14,7%, nánast óbreytt frá fyrra ári (14,4%). Hlutfall legudaga þessa hóps og meðalfjöldi legudaga,
5,8 dagar, sýnir að þessi sjúklingahópur dvelur að jafnaði skemur á deildinni en aðrir sjúklingahópar að
meðaltali.
Í töflu 3 má lesa að af 182 innlögðum einstaklingum lögðust þrír fjórðu hluti þeirra, 138 sjúklingar eða
75,8% allra sjúklinga, einungis inn einu sinni á árinu, sem er nánast óbreytt frá fyrra ári (156/203, 77%).
Aðrir sjúklingar eða fjórðungur (24,2%) allra sjúklinga, 44 að tölu, voru innlagðir oftar en einu sinni á árinu
í samtals 123 skipti, sem er nánast óbreytt hlutfall frá fyrra ári (23%).
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Sjúkdómsgreiningar

ICD-10
númer

Aðalgreining

Hlutföll

Fjöldi
legudaga

Hlutföll

Meðallega
dagar

Allar
greiningar

Hlutföll

Vefrænar geðraskanir

F00-F09

4

1,5%

1

0,0%

0,3

5

0,8%

Geðraskanir af völdum
geðvirkra efna

F10-F19

34

13,0%

198

7,4%

5,8

98

14,7%

Geðklofi og skyldar
geðraskanir

F20-F29

45

17,2%

574

21,5%

12,8

47

7,1%

Lyndisraskanir

F30-F39

93

35,6%

1290

48,4%

13,9

136

20,5%

Hugraskanir,
streitutengdar raskanir

F40-F49

41

15,7%

289

10,8%

7,0

133

20,0%

Atferlisheilkenni tengd
líkamlegum truflunum

F50-F59

6

2,3%

104

3,9%

17,3

20

3,0%

Raskanir á persónuleika
fullorðinna

F60-F69

9

3,4%

90

3,4%

10,0

24

3,6%

Aðrar geðraskanir

F70-F99

15

5,7%

85

3,2%

5,7

76

11,4%

Sjálfssköðun

X60-X78

10

3,8%

30

1,1%

0,0

24

3,6%

4

1,5%

6

0,2%

0,0

80

12,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,0

22

3,3%

261

100,0%

2667

100,0%

10,2

665

100,0%

Líkamlegir sjúkdómar
Þættir með áhrif á
heilbrigðisástand

Z00-Z99

Samtals

Tafla 2 - Skipting sólarhringsvistana á P-deild eftir sjúkdómsgreiningu og fjölda legudaga árið 2020, P-deild FSA.

Karlar

Konur

Alls

Hlutfall

Innlagnir

1) Vistuðust í eitt skipti á árinu

74

64

138

75,8%

138

2) Vistuðust 2 svar á árinu

17

12

29

15,9%

58

3) Vistuðust 3 svar á árinu

3

2

5

2,7%

15

4) Vistuðust 4 sinnum á árinu

0

4

4

2,2%

16

5) Vistuðust 5 sinnum á árinu

3

2

5

2,7%

25

6) Vistuðust 9 sinnum á árinu

0

1

1

0,5%

9

97

85

182

100%

261

Samtals

Tafla 3 - Innlagnir og endurinnlagnir í sólarhringsvist á P-deild FSA árið 2020.

Mynd 2 sýnir aldursdreifingu innlagðra sjúklinga. Dreifingunni svipar til fyrri ára. Nokkur fjölgun einstaklinga
er í yngsta aldurshópnum, undir tvítugu, 22 innlagnir miðað við 19 innlagnir á fyrra ári sem er fækkun um
13,6%. Talsverð fækkun varð í næsta aldurshópi, 20-29 ára, 56 innlagnir miðað við 70 innlagnir á fyrra ári
sem er fækkun um 25%. Sömu sögu er að segja af aldurshópnum 60-69 ára en þar fækkaði innlögnum í
22 innlagnir miðað við 28 innlagnir á fyrra ári, sem er fækkun um 27%.
Lesa má í mynd 3 að langflestir brautskráðra sjúklinga voru með lögheimili á Akureyri og í öðrum byggðum
við Eyjafjörð eða 60,2% þeirra sem er nokkuð lægra hlutfall en var á fyrra ári (68%).
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Mynd 2 - Skipting innlagðra á P-deild eftir aldri 2020

Mynd 3 - Skipting innlagðra á P-deild eftir lögheimili 2020
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Mynd 4 sem sýnir fjölda nauðungarvistana sem hlutfall af fjölda heildarinnlagna, samkvæmt lögræðislögum.
Um er að ræða mjög fáa einstaklinga, 4 alls, eða 1,5% af fjölda innlagna, borið saman við 3 einstaklinga á
fyrra ári sem náði 1,1% af fjölda innlagna og því um að ræða örlitla aukningu frá fyrra ári.

Mynd 4 - Nauðungarvistanir á geðdeild skv. lögræðislögum, 2000-2020.

Eins og sjá má á mynd 5 varð mikil fækkun á fjölda raflækningameðferða. Einungis fjórir sjúklingar fengu
rafkrampameðferð (ECT) við lyndisröskunum sem er mikil fækkun frá fyrra ár, en þá fengu 15 sjúklingar
slíka meðferð. Meðferðafjöldi í ár var 34 skipti sem gerir að meðaltali 8,5 meðferðir á hvern sjúkling, en
það er lítilsháttar fækkun á fjölda meðferða á einstakling að meðaltali borið saman við fyrra ár (10,1).

Mynd 5 - Rafkrampameðferð (ECT) á geðdeild 2004-2020.
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Mynd 6 - Fjöldi einstaklinga og koma í dagstatus á legudeild geðdeildar.

Mynd 6 sýnir verulega fækkun, um 53%, á fjölda einstaklinga (52 úr 98) og sömuleiðis verulega fækkun,
um 59,7%, á fjölda heimsókna í dagvist á legudeild (311 úr 772) miðað við fyrra ár. Þetta skýrist af þeim
takmörkunum sem setja þurfti upp við rekstur deildarinnar vegna Covid-19 faraldurs, til þess að takmarka
umgang um deildina.

IV Dag- og göngudeild (Sel)
Hlutverk dag- og göngudeildar geðdeildar er að greina og meðhöndla alvarlegar geðraskanir fullorðinna,
á því alvarleikastigi þar sem þörf er fyrir þjónustu þverfaglegs teymis. Áhersla er lögð á samvinnu við önnur
þjónustukerfi eins og heilsugæslu og félagsþjónustu. Grunnmat er gert í heilsugæslu áður en vísað er til
göngudeildar. Fyrir hluta þeirra sjúklinga sem vísað er til þjónustu er um að ræða skammtímameðferð
og er þá stefnt að útskrift innan fyrirsjáanlegs tíma, til að tryggja flæði í gegnum deildina til að sem flestir
sjúklingar sem þurfa á þriðju línu sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu að halda komist að og biðtími eftir
meðferð haldist í lágmarki. Sjúklingar með samsettan vanda eða vanda á hærra alvarleikastigi eru yfirleitt
í langtímaeftirliti.
Meðferð á dag- og göngudeild er hefðbundin og er veitt ýmist með einkaviðtölum eða í hópi. Meðferðarúrræði
samanstanda af fræðsluhópnum, meðferðarviðtölum, grunnnámskeiði í hugrænni atferlismeðferð,
langtíma stuðningshópum og þverfaglegri dagþjónustu. Meðferðarferli hefst með forviðtali málastjóra
með heildstæðu mati sem lagt er fyrir þverfaglegt teymi sem saman leggur meðferðaráætlun. Þá hefst
meðferðarferli með ráðgjöf og viðeigandi meðferð. Aðstandendum býðst að vera með í viðtölum ef þurfa
þykir eða samkvæmt ósk sjúklinga.
Hlutverk sálfræðinga er bæði fagsérhæft og almennt. Þeir taka að sér málastjórn og rekstur mála með
uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu einstakra sjúklinga með teymi, eins
og aðrir faghópar á göngudeild gera. Hlutverk sálfræðinga á legudeild geðdeildar sneri að þátttöku í
teymisvinnu, greiningarvinnu, styttri meðferðum og ráðgjöf við skjólstæðinga og starfsfólk deildarinnar.
Fagsérhæfð vinna sálfræðinga snýr að greiningarvinnu og sérhæfðri sálfræðimeðferð einstaklinga og
hópa. Sálfræðingar sinntu hópameðferð sem byggir á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar.
Ferlið nær til 10 skipta og nálgunin hefur tekið vissum breytingum með árunum, með aukinni áherslu á
meðferðarvinnu.
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Hlutverk iðjuþjálfa er bæði fagsérhæft og almennt. Iðjuþjálfar taka að sér málastjórn og rekstur mála með
uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu með teymi, eins og aðrir faghópar.
Með fagsérhæfðri nálgun iðjuþjálfa er unnið að því að efla færni fólks við iðju með það að markmiði að auka
lífsgæði og virkni í samfélaginu, ýmist með einstaklingsbundinni nálgun eða hópavinnu. Reynt er að tengja
sjúklinga við viðeigandi virkniúrræði utan sjúkrahúss til þess að stuðla að því að koma jafnvægi á daglega
iðju. Á legudeild fer fram hópastarf alla virka daga og þar leiða iðjuþjálfar fræðsluhóp, félagsfærnihóp
og tvenns konar virknihópa, auk þess sem farið er í vettvangsleiðangra út af sjúkrahúsinu til að vinna að
þátttöku í ýmiss konar virkni í nærsamfélaginu. Eins og áður var unnið með virkni við ýmsa iðju í húsnæði
dag- og göngudeildar í Seli. Iðjuhópur, dagþjónustuúrræði, hefur fest sig í sessi og brúar bil á milli
þess hlutverks sem legudeild gegnir og göngudeild. Iðjuhópurinn starfar þrjá daga í viku fjórar og hálf
klukkustund í senn. Á árinu var settur upp annar hópur í dagþjónustunni, virknihópur, sem mætir tvo daga í
viku tvær klukkustundir í senn. Starfsemi dagþjónustuhópanna er margþætt og miðar að því að efla færni
og hvetja til aukinnar virkni við endurhæfingu sjúklinga.
Hlutverk félagsráðgjafa er bæði fagsérhæft og almennt. Þeir taka að sér málastjórn og rekstur mála með
uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu með teymi, eins og aðrir faghópar.
Félagsráðgjafar unnu í meðferðarteymum legudeildar við hefðbundna félagsráðgjöf gagnvart innlögðum
sjúklingum. Báðir félagsráðgjafar tóku þátt í samvinnuverkefninu foreldrar – meðganga – barn, ásamt
starfsmönnum frá ýmsum öðrum þjónustukerfum á Akureyri. Auk þess gegna félagsráðgjafar lykilhlutverki
í samvinnu teymanna við önnur þjónustukerfi.
Hlutverk hjúkrunarfræðinga á göngudeild er bæði fagsérhæft og almennt. Hjúkrunarfræðingar taka að sér
málastjórn og rekstur mála með uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu með
teymi, eins og aðrir faghópar. Fagsérhæfð vinna hjúkrunarfræðinga snýr m.a. að gjöf forðalyfja, lyfjatiltekt
og meðferð í stuðningsviðtölum og í hópi.
Heldur dró úr umfangi starfsemi dag- og göngudeildar miðað við fyrra ári (mynd 7) og það skýrist fyrst og
fremst af þeim samgöngutakmörkunum sem voru settar á vegna Covid-19 faraldurs. Samtals fengu 502
sjúklingar þjónustu á árinu, töluvert færri (fækkun um 23,4%) miðað við fyrra ár (655). Komur voru alls
4.608, sem er 21,5% fækkun frá fyrra ári (5.867). Konur voru áfram fleiri en karlar eins og verið hefur um
margra ára skeið. Hlutfallið hélst nánast óbreytt frá fyrra ári og voru konur nú 59% (296/502 einstaklingar)
og karlar var því 41% (206/502 einstaklingar). Umtalsverður hluti sjúklinga, 87 þeirra eða 17% allra, fékk
einungis eitt viðtal. 57% sjúklinganna fengu 5 viðtöl eða færri sem er nánast óbreytt miðað við fyrra ár
(55,7%).

Mynd 7 - Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild geðdeildar 2001-2020.
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Mynd 8 - Skipting á komum eftir aldri á dag- og göngudeild geðdeildar 2015-2020.

Mynd 8 sýnir fjölda koma á dag- og göngudeild skipt eftir aldri. Eins og fyrri ár var mikill meirihluti
sjúklinganna ungt fólk og voru komur fólks undir fimmtugu 75% allra koma á deildina, sem er nokkur
fækkun frá fyrra ári (86,2%).
Fjöldi heimsókna kvenna var sem fyrr meiri en hjá körlum. Heimsóknir kvenna ná nærri tveimur þriðju
hluta allra heimsókna eða 63%, og var það sama hlutfall og á fyrra ári (63%). Heimsóknir karlar eru 37%
af komum á deildina, sama hlutfall og á fyrra ári. Það er umhugsunarefni að konur virðast fá fleiri viðtöl en
karlar, þær ná 59% af fjölda einstaklinga en þiggja 75% af allri þjónustu sem er veitt á göngudeild.
Þeim einstaklingum fækkaði lítillega sem kom á árinu í úrræði á vegum dagþjónustu. Þeir voru 54 á árinu
borið saman við 60 einstaklinga 2019 (10% fækkun) í álíka mörgum komum, 969 talsins alls (3,1% fækkun),
en komurnar voru 1.000 talsins á fyrra ári, sjá mynd 9.

Mynd 9 - Komur og fjöldi einstaklinga í öll úrræði dagþjónustu göngudeildargeðdeildar 2010-2020.
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Mynd 10 - Dag- og göngudeild geðdeildar Fjöldi koma í langtíma-hópameðferð 2017-2020.

Á undanförnum fjórum árum hefur verið komið upp ýmsum hópaúrræðum á göngudeild, sem miða að
langtímameðferð fyrir persónuleikavanda, kvíða- og þunglyndisvanda eða geðrofsvanda. Í dag eru reknir
sex slíkir hópar við göngudeildina eins og má sjá á mynd 10. Á árinu komu 63 einstaklingar í samtals 503
skipti í slíka hópameðferð, að meðaltali 8 skipti á einstakling á árinu, sem er umtalsverð aukning frá fyrra
ári en þá voru einstaklingar 43 og komur samtals 586 skipti eða að meðaltali 13,6 skipti á einstakling. Á
þessu ári varð hins vegar veruleg fækkun á fjöldi koma á hvern einstakling, fækkaði úr 13,6 skiptum í 8
skipti og það skýrist fyrst og fremst af þeim samgöngutakmörkunum sem settar voru á vegna Covid-19
faraldurs. Takmarkanirnar komu mest niður á hópaúrræðunum. Einstaklingum sem koma í þessi úrræði
hefur fjölgað umtalsvert á þeim fjórum árum sem hóparnir hafa verið reknir. Árið 2017 komu 26 einstaklingar
í 326 komur, árið 2018 komu 35 einstaklingar í 518 komur, árið 2019 komu 43 einstaklingar í 586 komur og
á árinu komu 63 einstaklingar í 503 komur.

Rannsóknir, ritstörf og fræðsla
Þátttaka í föstudagsfræðslu Læknaráðs fyrir alla starfsmenn sjúkrahússins
Fyrir hönd geðdeildar hélt Hörður Oddfríðarson, dagskrárstjóri SÁÁ á Akureyri, þann 21. febrúar,
fyrirlesturinn: Fíknisjúkdómar og úrlausnir.

Kennsla nema
Nemar í hjúkrunarfræði, sjúkraliðafræði, læknisfræði og iðjuþjálfun heimsóttu eða stunduðu starfsnám
á geðdeildinni undir leiðsögn viðkomandi starfsstétta. Sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og iðjuþjálfar
áttu samstarf við HA og sinntu stundakennslu. Forstöðulæknir kennir deildarlæknum í sérfræðingsnámi í
geðlækningum við geðdeild Landspítala og var settur á árinu sem aðjúnkt við félagsráðgjafadeild HÍ, auk
þess að að sinna stundakennslu við Læknadeild. Yfirlæknir ferliþjónustu geðdeildar sinnti stundakennslu
við Heilbrigðisvísindasvið HA.

Ritstörf
Snaebjorn Omar Gudjonsson, Eydis Kristin Sveinbjarnardottir og Ragnheidur Harpa Arnardottir (2020).
Recovery of patients with severe depression in inpatient rural psychiatry: a descriptive clinical study.
Nordic Journal of Psychiatry, 74(6), 407-414.
Snæbjörn Ómar Guðjónsson var meðhöfundur að eftirfarandi grein: The impact of the early phase of the
COVID-19 pandemic on mental-health services in Europe. World J Biol Psychiatry, 1-10, sem birt var á
árinu.

90

LYFLÆKNINGASVIÐ

Símenntun, framhaldsmenntun og endurmenntun
Á árinu var minna um það að starfsmenn sóttu fræðslu eða námsstefnur utan SAk vegna
samgöngutakmarkana þeirra sem settar voru á vegna Covid-19 faraldurs.

Samskipti við aðila utan deildar
Verkefni innan sjúkrahússins.
Samráðskvaðningum vegna sjúklinga á öðrum deildum sjúkrahússins var sinnt venju samkvæmt. Nokkrir
starfsmenn geðdeildar störfuðu í áfallateymi eins og verið hefur um árabil. Forstöðuhjúkrunarfræðingur
og félagsráðgjafi eiga sæti í stuðningsteymi starfsfólks sjúkrahússins.

Samráð og samvinna við aðra þjónustuaðila.
Meðferðaraðilar geðdeildar áttu mánaðarlega samráðsfundi með starfsfólki Fjölskyldudeildar og
Búsetudeildar Akureyrarbæjar, Starfsendurhæfingu Norðurlands og VIRK. Enn fremur voru mánaðarlegir
fundir með stjórnendum sambýla og áfangaheimilis geðfatlaðra á Akureyri og með starfsfólki við
endurhæfingu fatlaðra á Bjargi/Iðjulundi á Akureyri og Atvinnu með stuðningi (AMS). Einn Iðjuþjálfi og
forstöðulæknir tóku þátt í Virkinu, samvinnuverkefninu þjónustukerfa sem vinna að málefnum ungs fólks
á Akureyri.
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Kristnesspítali
Kristnesspítali er 38 legurýma eining með sautján rýmum á 5. hæð, sextán á 4. hæð ásamt fimm legu-/
dagdeildarrýmum á 3. hæð. Á Kristnesspítala er einnig starfrækt göngudeild endurhæfingar-lækninga
sem hjúkrunarfræðingur og læknir sinna tvo daga vikunnar.
Á deildinni fer fram hjúkrun og umönnun sjúklinga innan öldrunar- og endurhæfingarlækninga auk þjónustu
við ferlisjúklinga. Áður voru öldrunarlækningar á 5. hæð og endurhæfingarlækningar á 3. og 4. hæð. Á
árinu fór fram endurskipulagning á starfsemi og nýtingu rýma með hliðsjón af hagsmunum sjúklinga. Frá
ágústmánuði hefur 5. hæð verið skilgreind sem sjö daga deild á meðan 3. og 4. hæð eru skilgreindar sem
fimm daga deild, óháð lækningum.
Lögð er áhersla á þekkingu og færni í heilsufarsmati sjúklinga, heilbrigðishvatningu, markmiðssetningu,
meðferð, fræðslu og leiðsögn til sjúklinga, aðstandenda og annarra meðferðaraðila. Starfið felur í sér
teymisvinnu sem byggir á markvissri samvinnu sjúklings, fjölskyldu og meðferðaraðila.
Starfsemi Kristnesspítala hefur þróast og unnið hefur verið markvisst að skipulagsbreytingum til
samræmingar út frá hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Unnið er samkvæmt gæðastöðlum og lögð er
áhersla á að veita öllum sem þangað koma góða, markvissa og þverfaglega þjónustu.

Starfsemin á árinu
Starfsemi deildarinnar var með töluvert breyttu sniði frá fyrra ári. Samdráttur var í starfsemi deildarinnar
fram til 12. janúar vegna umbótastarfs. Í ársbyrjun fór fram mat á því hvort mögulegt væri að halda úti
starfsemi yfir sumarmánuðina án sumarlokunar eins og tíðkast hefur. Niðurstöður þeirrar vinnu leiddu í ljós
að slíkar breytingar hefðu verulegan kostnað í för með sér og voru því lagðar til breytingar á fyrirkomulagi
sumarlokunar í samráði við starfsfólk og bráðadeildir.
Yfir sumartímann var Kristnesspítala lokað í þrjár vikur, í stað fjögurra áður, með samrekstri hæða í samtals
4 vikur fyrir og eftir sumarlokun. Eins og áður var aðeins önnur hæðin opin um helgar og páska ásamt því
að lokað var yfir jól og áramót. Legu-/dagdeildarrýmum á 3. hæð var lokað í byrjun nóvember þar sem
farið var í endurbætur á þeirri einingu.
Kórónuveirufaraldurinn hafði umtalsverð áhrif á starfsemi Kristnesspítala þar sem dregið var úr innköllunum
og starfsemi með samrekstri hæðanna í samtals 18 vikur af þeim sökum á árinu. Eins og sjá má fækkaði
að þeim sökum útskriftum um 24,5%, fjöldi einstaklinga um 24,2% ásamt því að útskrift af dagdeild
endurhæfingar fækkaði um 38,1% frá fyrra ári. Meðallegutími helst nokkuð óbreyttur.
Öldrunarlækningar

2019

2020

Endurhæfingarlækningar

2019

2020

Útskrift af legudeild

155

113

Útskrift af legudeild

213

165

Fjöldi einstaklinga

126

98

Fjöldi einstaklinga

184

137

Meðallegutími, dagar

27,0

29,8

Útskrift af dagdeild endurhæfingar

289

179

Meðallegutími, dagar

24,6

21,7

Starfsmenn Kristnesspítala
Fjöldi stöðugilda hélst óbreyttur; 1,0 stöðugildi forstöðuhjúkrunarfræðings, 10,1 stöðugildi
hjúkrunarfræðinga, 12,2 stöðugildi sjúkraliða ásamt 1,0 stöðugildi annarra starfsmanna. Engar afleysingar
voru leyfðar vegna sumarleyfa og leysti starfsfólk eininganna hvert annað af fyrir utan sumarlokun.

Verkefni
Í umbótaviku í upphafi árs rýndu 23 starfsmenn Kristnesspítala og öldurnar- og endurhæfingarlækninga í
starfsemina út frá hugmyndafræði straumlínustjórnunar með það að markmiði að stuðla að bættum ferlum
og þjónustu undir styrkri stjórn leiðbeinenda. Stofnuð var stýrinefnd ásamt fjórum umbótahópum sem
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hafa meðal annars unnið að því að koma á laggirnar iðjustöðvum, markvissri skráningu á teymisfundum og
skráningu markmiða sjúklinga við innlögn ásamt formlegu innlagnarteymi og göngudeildarteymi.
Rýnt var í starfsemi og nýtingu rýma sem varð meðal annars til þess að aðstaða göngudeildar var
betrumbætt ásamt merkingum innan og utanhúss. Reglur um starfsmannafatnað voru samræmdar,
viðrunarfundum fyrir starfsfólk var fundinn farvegur og umbótatafla innleidd sem nýttist vel til að halda
utan um og upplýsa starfsfólk um þau umbótaverkefni sem unnið var að hverju sinni.
Í framhaldi að þessari vinnu var sótt um og fenginn samþykktur alþjóðlegur styrkur frá Vård och omsorg på
distans (VOPD) til innleiðingar á rafrænu samskipta- og skipulagslausninni Memaxi. Markmið verkefnisins
er að bæta gæði þjónustunnar og miðlun upplýsinga ásamt því að gera sjúklingum kleift að taka virkan
þátt og axla meiri ábyrgð á endurhæfingarferlinu. Undirbúningur verkefnisins er hafinn og mun innleiðing
hefjast á komandi ári.
Fleiri tækninýjungar voru innleiddar á Kristnesspítala á árinu og má þar nefna Alfa-pantanakerfi fyrir pantanir
frá apóteki sem innleitt var í byrjun árs og síðar á árinu skönnun í lyfjakerfið Therapy. Á haustmánuðum
hófst innleiðingarferli á RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu ásamt því að deildin tók þátt í að prufukeyra
og innleiða veflausnina Office 365 í samstarfi við upplýsingatæknideild.
Í marsmánuði tók forstöðuhjúkrunarfræðingur að sér verkefnastjórastöðu á nýrri Covid-19 legudeild
SAk. Alls 11 starfsmenn Kristnesspítala voru tímabundið ráðnir til starfa á Covid deildinni og tóku þátt í
uppbyggingu hennar. Sú reynsla reyndist dýrmæt þegar smit kom upp hjá starfsmanni og Kristnesspítali
var settur í sóttkví haustmánuðum. Það gekk mjög vel og engin dreifing varð á smitinu.

Endurmenntun og símenntun
Einn hjúkrunarfræðingur gegndi stöðu stundakennara við heilbrigðisvísindadeild Háskólans á Akureyri.
Annar hjúkrunarfræðingur stundaði meistaranám við heilbrigðisvísindadeild Háskólans á Akureyri með
áherslu á verki og verkjameðferð.
Haldið var námskeið fyrir starfsfólk í sárahjúkrun og verkleg kennsla í notkun slökkvitækja. Einnig var haldið
bóklegt og verklegt endurlífgunarnámskeið og björgun úr laug, hjúkrunarfræðingar sóttu ILS-námskeið
ásamt því að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sóttu þverfaglega hermikennslu.

Vísindastarf
Á fyrra ári hóf dr. Kristín Þórarinsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, rannsókn í samvinnu við Eygló
Brynju Björnsdóttur, hjúkrunarfræðing á Kristnesspítala, og dr. Marrie Kas, prófessor við háskólann í
Minnesota. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig persónumiðaða matstækið Hermes er notað
við heilsufarsmat í innlagnarferlinu innan öldrunarlækninga. Gagnasöfnun hélt áfram í byrjun árs en því
miður tókst ekki að ljúka gagnasöfnun sökum ástandsins í samfélaginu, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Öldrunar- og endurhæfingarlækningar
Stöðugildi lækna voru 5,35. Deildarlæknir endurhæfingarlækninga í 0,85 stöðugildi fór í fæðingarorlof
á árinu og fyrrum forstöðulæknir kom til afleysinga á haustmánuðum. Læknar sinna læknisþjónustu á
öldrunarheimilum Akureyrar (ÖA) í 1,25 stöðugildum. Vaktþjónusta lækna á ÖA og Kristnesspítala er
sameiginleg. Öldrunarlæknir var ráðgefandi á bráðadeildum, fyrst og fremst skurðlækningadeild og
lyflækningadeild og sinnti einnig kennslu unglækna. Öldrunarlæknir sat í samráðshópi um framtíð
rafrænnar sjúkraskrár sem fulltrúi SAk. Tveir öldrunarlæknar sitja í ökumatsteymi SAk. Öldrunarlæknar
sinntu einnig stundakennslu við Háskólann á Akureyri og fluttu fyrirlestra fyrir heilbrigðisstarfsfólk eins og
undanfarin ár en á þessu ári, vegna aðstæðna, í gegnum tölvu.
Beiðnir sem bárust á árinu vegna innlagna voru 245 innan endurhæfingarlækningar en 167 varðandi
öldrunarlækningar.
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Biðlisti

2018

2019

2020

Endurhæfingarlækningar

204

73

96

Öldrunarlækningar

53

71

86

Komur á göngudeild öldrunar- og endurhæfingarlækninga
Tveir öldrunarlæknar sinna göngudeild öldrunarlækninga á Eyrarlandsholti en göngudeild
endurhæfingarlækninga er sinnt af lækni og hjúkrunarfræðingi á Kristnesspítala.
Kórónuveirufaraldurinn hafði veruleg áhrif á komur á göngudeild öldrunarlækninga og um miðjan mars
og í október var göngudeild felld niður um tíma. Nýkomum var frestað, en í stað endurkomu á göngudeild
öldrunarlækninga var sjúklingi og aðstandendum boðin frestun eða símtal.

Sálfræðingur:
Taugasálfræðimat 45 einstaklinga 2020 – voru 41 árið 2019 og 37 árið 2018. Því er aukning á milli ára
þrátt fyrir Covid-faraldurinn.
Handleiðsla sérnámslækna 13 skipti.
Ökumatsteymisfundir 24 skipti.
Virkniteymisfundir (oft stuttir og inn á milli svo ekki talið).
Sálfræðingur er ráðinn í 0,6 stöðugildi og kemur að teymum fyrir sjúklinga með langvarandi verkjavanda,
ökumatsteymi og meðferð lífstílshópa, sjúklinga í almennri endurhæfingu með hópfræðslu og í
einstaklingsviðtölum. Á árinu voru taugasálfræðilegar prófanir lagðar fyrir 45 einstaklinga, inniliggjandi
sjúklinga og/eða á göngudeild. Tilvísanir bárust frá sérfræðingum spítalans og frá heilsugæslu. Aukning
er á milli ára í fyrirlögn taugasálfræðimats, þrátt fyrir skerta starfsemi að hluta vegna Covid. Sálfræðingur
sinnti einnig handleiðslu sérnámslækna HSN í 13 skipti sem og stundakennslu í HA.

Iðjuþjálfun:
Iðjuþjálfun fer fram á tveimur starfsstöðvum: Í aðalbyggingu sjúkrahússins, en þar er iðjuþjálfun tengd
bráðadeildum, og á Kristnesspítala við endurhæfingar- og öldrunarlækningar.
Í iðjuþjálfun starfa átta iðjuþjálfar. Tveir starfa í 1,20 stöðugildi á bráðadeildum og sex á Kristnesi í 4,15
stöðugildum. Tveir aðstoðarmenn eru staðsettir á Kristnesi og skipta á milli sín 1,5 stöðugildum. Tveir
iðjuþjálfar hafa verið í 0,2 og 0,1 stöðugildi við hjálpartækjaþjónustu SÍ, staðsettir annars vegar á Kristnesi
og hins vegar á sjúkrahúsinu. Í ársbyrjun jók SÍ stöðugildin um 20% og skiptast þau nú þannig að iðjuþjálfi
á Kristnesi er í 0,4 stöðugildi og iðjuþjálfi á bráðadeildum áfram í 0,1.
Starfsemin raskaðist töluvert nánast allt árið, nema fyrsta mánuðinn, vegna Covid-19 veirunnar og því
þarf ekki að greina sérstaklega ástæðu fyrir fækkun beiðna og skerðingu á þjónustu iðjuþjálfa almennt. Í
heild fengu iðjuþjálfar 761 nýja beiðni samanborið við 939 á árinu 2019. Nánar má sjá skiptingu á þjónustu
iðjuþjálfa á árunum 2019 og 2020 í töflu 1.
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisathugun

Hjálpartækjaumsóknir

Ökumat

Eftirfylgd

2019

939

7.177

111

479

13

162

2020

761

5.235

100

318

11

126

Tafla 1 – Iðjuþjálfun SAK.

Iðjuþjálfun öldrunarlækninga Kristnesi
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa innan öldrunarlækninga á árunum 2019 og 2020 í töflu 2.
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisathugun

Hjálpartækjaumsóknir

Ökumat

Eftirfylgd

2019

156

2.454

42

92

12

26

2020

134

1.705

39

66

9

26

Tafla 2 – Iðjuþjálfun innan öldrunarlækninga.
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Tölur sýna ekki aðeins ökumat hjá þeim skjólstæðingum sem voru inniliggjandi, heldur einnig hjá þeim
sem skráðir voru sem dagsjúklingar. Þær beiðnir bárust frá heimilislæknum, öldrunarlæknum o.fl.

Iðjuþjálfun endurhæfingarlækninga Kristnesi
Iðjuþjálfar sinntu skjólstæðingum á legudeild og þeim sem tilheyrðu virkni-, lífsstíls- og lungnahópi. Nánar
má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa innan endurhæfingarlækninga á árunum 2019 og 2020 í töflu 3
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisathugun

Hjálpartækjaumsóknir

Ökumat

Eftirfylgd

2019

173

3.228

16

32

1

96

2020

138

2.488

9

16

2

73

Tafla 3 – Iðjuþjálfun innan endurhæfingarlækninga.

Þær 138 beiðnir sem bárust skiptust á eftirfarandi hátt:
Legudeild
Nýjar beiðnir voru 96 samanborið við 108 á árinu 2019.
Virknihópur
Nýjar beiðnir voru 25 samanborið við 33 á árinu 2019.
Lífsstílshópur
Nýjar beiðnir á árinu voru 14 samanborið við 24 á árinu 2019.
Lungnahópur
Aðeins voru teknir inn 3 skjólstæðinga í lungnahóp á árinu.

Iðjuþjálfun á bráðadeildum í aðalbyggingu
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á bráðadeildum á árunum 2019 og 2020 í töflu 4.
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisathugun

Hjálpartækjaumsóknir

Ökumat

Eftirfylgd

2019

610

1.495

53

355

0

27

2020

489

1.042

52

236

0

27

Tafla 4 – Iðjuþjálfun á bráðadeildum.

Þær 489 beiðnir sem bárust skiptust á eftirfarandi hátt:
Skurðlækningadeild
Nýjar beiðnir voru 271 samanborið við 380 á árinu 2019. Mat og íhlutun einstaklinga voru 520 		
samanborið við 791 árið áður.
Lyflækningadeild
Frá lyflækningadeild bárust 211 nýjar beiðnir samanborið við 228 á árinu 2019. Íhlutun einstaklinga var
503 samanborið við 700 árið áður.
Barnadeild
Sex beiðnir bárust frá barnadeild og íhlutanir voru 18. Árið áður voru það tvær nýjar beiðnir og fjórar
íhlutanir.
Geðdeild
Ein beiðni barst frá geðdeild og ein íhlutun skráð.

Tækjabúnaður
Engin tæki voru keypt inn á árinu. Stoð gaf iðjuþjálfun notaðan flutningshjólastól sem nýtist iðjuþjálfun
bráðadeilda.

Starfsmannastamtöl
Starfsmannasamtöl fóru fram í maí.
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Vísinda- og kennslustarfsemi
Áframhaldandi samstarf var við Háskólann á Akureyri og sinntu tveir iðjuþjálfar stundakennslu við skólann.
Iðjuþjálfi sótti námskeið við HA varðandi verknámsleiðsögn iðjuþjálfanema á meistarastigi. Annar iðjuþjálfi
tók að sér leiðsagnarkennslu fyrir starfsréttindanám í iðjuþjálfun.
Fimm iðjuþjálfanemar komu í vettvangsnámi á Kristnes í nokkrar vikur í senn.
Tveir iðjuþjálfar kynntu iðjuþjálfafagið á starfamessu grunnskólanna sem haldin var í HA.
Þrír iðjuþjálfar tóku þátt í fimm samliggjandi vinnudögum þar sem unnið var að umbótum á starfsemi
Kristnes. Í framhaldi bættist einn iðjuþjálfi við í hópavinnu og annar iðjuþjálfi fór í stýrihóp.
Einn iðjuþjálfi tók þátt í rýni á endurhæfingarskýrslu „Tillögur að endurhæfingarstefnu apríl 2020“.
Einn iðjuþjálfi fór á netnámskeið „ACT for beginners“ á vegum Psychwire.
Tveir iðjuþjálfar eru í ökumatsteymi SAk. Teymið fundar að jafnaði aðra hverja viku. Teymið vann áfram
að þróun verklags við mat á aksturshæfni aldraðra og að gerð gæðaskjala vegna ökumats. Iðjuþjálfar
sinna, auk verklegs ökumats, upplýsingasöfnun sem fer fram með ADL-mati, margvíslegu vitrænu mati,
hreyfifærniprófum og mati á viðbrögðum.
Einn iðjuþjálfi átti sæti í umhverfisráði og annar sinnti gæðavarðastöðu fyrir iðjuþjálfun. Einn iðjuþjálfi sat í
stjórn Glaums, starfsmannafélags SAk.
Allir iðjuþjálfar sóttu námskeið á vegum Sjúkratrygginga Íslands vegna umboðsveitingar á samþykki
og úthlutun hjálpartækja. Þar með gátu iðjuþjálfar sjálfir afgreitt ákveðin hjálpartæki af lager Kristness
eða sjúkrahússins og því enginn biðtími eftir afgreiðslu hjápartækja, svo framarlega sem þau voru til á
lagernum. Í framhaldi var HTM lagerinn á SAk stækkaður og fleiri gerðir af hjálpartækjum teknar inn.
Iðjuþjálfar sóttu ýmsar styttri kynningar og fræðslu í gegnum TEAMS-fjarfundabúnað.

Talmeinaþjónusta SAk
Talmeinafræðingur var í 50% starfi hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri á árinu. Talmeinafræðingur heyrir
undir endurhæfingar- og öldrunarlækningar en sinnir beiðnum frá öllum deildum sjúkrahússins.
Helstu verkefni eru greining, ráðgjöf og meðferð við máltruflunum, þvoglumæli, raddvandamálum og
kyngingarvandamálum. Talmeinafræðingur er með aðstöðu á Kristnesi og tekur þátt í þverfaglegri
teymisvinnu á endurhæfingar- og öldrunardeild, auk þess að sitja í næringarteymi SAk. Á haustdögum
var verklagi á myndgreiningadeild breytt á þann hátt að talmeinafræðingur hefur umsjón með öllum
kyngingar- og vélindarannsóknum á myndgreiningadeild í samvinnu við geislafræðinga. Umfang
verkefna talmeinafræðings á myndgreiningadeild óx umtalsvert í kjölfar þessara verklagsbreytinga.
Talmeinafræðingur er með göngudeild (aðstöðu á almennu göngudeildinni) eftir hádegi alla föstudaga.
Talmeinafræðingur hefur tekið virkan þátt í umfangsmiklu umbótastarfi á Kristnesspítala sem hófst með
umbótaviku í upphafi árs og verkefnum sem fylgdu í kjölfarið. Einnig tók talmeinafræðingur þátt í skipulagi
Næringardags SAk sem var haldinn í október.
Covid-19 setti svip sinn á vinnufyrirkomulag talmeinafræðings, sérstaklega með tilliti til þess að takmarka
þurfti ferðir talmeinafræðings á milli deilda. Starfsemi á göngudeild féll að öllu leyti niður á tímabili auk
þess sem ráðgjöf átti sér í auknu mæli stað í gegnum síma og tölvupóst á meðan samgangur milli deilda
var í lágmarki vegna sóttvarna.

Félagsráðgjöf
Félagsráðgjafi starfaði í 90% starfi við Kristnesspítala á árinu. Meginviðfangsefni hans voru stuðningur við
sjúklinga og aðstandendur, upplýsingagjöf um félagsleg réttindi og þjónustu og aðstoð við umsóknir þar
að lútandi. Félagsráðgjafi sinnti einnig eftirfylgd sjúklinga. Félagsráðgjafi starfaði í teymisvinnu með öðrum
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fagstéttum. Hann kom ásamt öðrum að undirbúningi útskrifta, sat fjölskyldufundi, markmiðsfundi með
sjúklingum og tók þátt í fræðslu til sjúklinga. Félagsráðgjafi sat einnig samráðsfundi með þjónustuaðilum
utan SAk og var í miklum tengslum við aðrar stofnanir og þjónustuaðila. Félagsráðgjafi tók þátt í umbótastarfi
á Kristnesspítala sem hófst með umbótaviku í upphafi árs. Hann sinnti félagsráðgjafaverkefnum á almennum
deildum SAk í samvinnu við félagsráðgjafa geðdeildar í þrjá mánuði í lok árs. Vegna kórónaveirufaraldurs
fór starf félagsráðgjafa í auknum mæli fram með fjarfundum og í símaviðtölum þegar þess var kostur.

Sjúkraþjálfun
Sjúkraþjálfun heyrir undir endurhæfingu og öldrunarlækningar á lyflækningasviði. Hún fer fram á tveimur
starfsstöðvum, í aðalbyggingu SAk við Eyrarlandsveg tengt bráðadeildum og á Kristnesspítala fyrir
skjólstæðinga öldrunarlækninga og endurhæfingar. Skjólstæðingar sjúkraþjálfara eru einstaklingar sem
sækja þjónustu á SAk og þurfa aðstoð við að viðhalda eða endurhæfa hreyfigetu og virkni. Sjúkraþjálfarar
leggja mat á getu og þarfir hvers og eins og veita meðferð, þjálfun, fræðslu eða ráðgjöf eftir því.
Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarfólki veittu samtals 16.065 einstaklings- og hópmeðferðir á árinu
sem er töluvert minna en í fyrra en þá voru 20.650 meðferðir skráðar. Auk skráðra meðferða fóru
sjúkraþjálfarar í heimilisathuganir og veittu fræðslu. Þeir útveguðu hjálpar- og stoðtæki, tóku þátt í
fjölskyldu- og markmiðsfundum, teymisfundum og stofugangi. Fækkun meðferða kom til vegna áhrifa
kórónuveirufaraldursins á starfsemi sjúkrahússins.
Stöðugildi sjúkraþjálfara voru 8,35 en stöðugildi aðstoðarmanna 3,6. Auk þess var heimild til sumarafleysinga
í einn mánuð við bráðadeildir. Vegna breytinga í álagi vegna kórónuveirufaraldurs og vegna afleysinga
voru stöðugildi tímabundið flutt á milli starfstöðva, af Kristnesi á SAk.

Þjónusta sjúkraþjálfunar á Kristnesspítala
Á Kristnesspítala eru starfræktir göngu- og vatnsleikfimihópar, þjálfun í tækjasal, hjólahópar, háls- og
herðaleikfimi, léttleikfimi og boccia. Gönguhópum fyrir skjólstæðinga öldrunarlækninga-deildar var
fjölgað úr tvisvar í viku í fjórum sinnum.
Sjúkraþjálfarar á Kristnesspítala vinna í þverfaglegum teymum og taka þátt í sértækri fræðslu
og meðferðastarfsemi, m.a. fyrir fólk með langvinna verki, ofþyngd, lungnasjúkdóma og eftir
krabbameinsmeðferðir.
Starfsemi á Kristnesspítala raskaðist töluvert vegna kórónuveirufaraldursins stóran hluta ársins. Færri
voru lagðir inn og vegna sóttvarnareglna þurfti einnig að aðlaga þá starfsemi sem fór fram. Takmarka
þurfti til dæmis hópastarf, hópþjálfun og fræðslufyrirlestra. Einnig þurfti að takmarka fjölda einstaklinga
í þjálfunaraðstöðu. Meðferðum sem sjúkraþjálfarar veittu á Kristnesspítala fækkaði úr 13.630 árið 2019 í
9.443, eða um 4.187 meðferðir (31%). Í myndriti 1 má sjá nánar um skiptingu meðferða.

Myndrit 1- Skipting meðferða.
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Þjónusta sjúkraþjálfunar á bráðadeildum
Sjúkraþjálfarar starfa við bráðadeildir SAk bæði virka daga og um helgar. Starfsemi raskaðist vegna
kórónuveirufaraldursins. Takmarka þurfti samgang í húsinu og starfsfólki sjúkraþjálfunar var skipt niður
milli deilda. Loka þurfti tímabundið aðstöðu sjúkraþjálfunar til æfinga. Unnir voru verkferlar og gæðaskjöl
um aðkomu sjúkraþjálfara að meðferð kórónuveirusmitaðra sjúklinga og framfylgt í samvinnu við starfsfólk
covid deildar og gjörgæslu.
Beiðnum fækkaði úr 1.438 árið 2019 í 1.235, eða um 203 beiðnir (14 %). Meðferðum fækkaði um 398 (5,6
%), úr 7.020 árið 2019 í 6.622. Skiptingu meðferða milli deilda árin 2019 og 2020 má sjá í myndriti 2.

Myndrit 2 - Skipting meðferða.

Fræðsla og kennsla
Frá Háskóla Íslands komu sjö sjúkraþjálfunarnemar á fjórða ári í fimm vikna verknám, fjórir á Kristnesspítala
og þrír á bráðadeildir.
Einn sjúkraþjálfunarnemi kom frá háskóla í Bandaríkjunum í 6 vikna verknám.
Sjúkraþjálfari starfaði með hjartateymi lyflækningadeildar við fræðslu fyrir hjartasjúklinga um hreyfingu.
Sjúkraþjálfari fór á starfamessu með kynningu um starf og nám fyrir grunnskólanema í níunda og tíunda
bekk í febrúar.
Sjúkraþjálfari hélt fyrirlestur fyrir meistaranema við Háskólann á Akureyri um þróun innan endurhæfingar
fyrir fólk með langvinnan verkjavanda.
Einn sjúkraþjálfari sótti evrópsku lungnaráðstefnuna sem í ár fór fram á netinu.
Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn á Kristnesspítala sóttu námskeið í björgun úr vatni og endurlífgun í
sundlauginni. Öðru starfsfólki í húsinu var boðið að fylgjast með og taka þátt.
Tveir sjúkraþjálfara sóttu „The 5ht European congress on physiotherapy Education“ sem fór fram á netinu.
SJÚKRAÞJÁLFUN: SKÝRSLA TENGD VÍSINDA- OG KENNSLUSTARFSEMI FYRIR ÁRIÐ 2020
Greinar birtar í ritrýndu tímariti:
Snaebjorn Omar Gudjonsson, Eydis Kristin Sveinbjarnardottir & Ragnheidur Harpa Arnardottir: Recovery
of patients with severe depression in inpatient rural psychiatry: a descriptive clinical study. Nordic Journal
of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2020.1733659.
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Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Guðrún Pálmadóttir: Íslensk þýðing WHODAS
2.0 og próffræðilegir eiginleikar hennar. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 2. tbl. 96. árg. 2020.
Eva Hilmarsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir, and Ragnheiður Harpa Arnardóttir. A Digital Lifestyle Program in
Outpatient Treatment of Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Study. Journal of Diabetes Science
and Technology 1–8 DOI: 10.1177/1932296820942286
Sigurgeirsdottir J, Halldorsdottir S, Arnardottir RH, Gudmundsson G, Bjornsson EH, 2020. Frustrated
Caring: Family Members’ Experience of Motivating COPD Patients Towards Self-Management.
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 15: 2953-2965. DOI: 10.2147/COPD.
S273903

Styrkveitingar:
Einn sjúkraþjálfari tók þátt í verkefnum sem fengu styrk:
Fyrir rannsóknaverkefnið „Neyslumynstur rafrettna og tóbaks meðal háskólanema á Íslandi“: Styrkur frá
Lýðheilsusjóði, upphæð 1.000.000 IKR.
Styrkur frá Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri, upphæð 800.000 IKR.
Fyrir rannsóknaverkefnið „Aflimanir ofan ökkla á Íslandi 2010-2019 vegna útæðasjúkdóms og/eða
sykursýki“: Styrkur úr vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri, upphæð 350.000 IKR
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Lyflækningar
Lyflækningadeild er stærsta deild sjúkrahússins og hefur verið starfrækt frá árinu 1953. Þar að auki er
þetta eina starfandi lyflækningadeildin á landinu, utan Landspítalans. Markmið deildarinnar er að veita
alhliða þjónustu í lyflækningum og hjúkrun á sem flestum sviðum lyflækninga, auk þess sem deildin hefur
mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir nema í heilbrigðisfræðum. Á deildinni
er aðaláhersla lögð á bráðalækningar, almennar lyflækningar og nokkrar
undirsérgreinar. Hlutverk deildarinnar í Covid 19 hefur verið mikilvægt.
Við höfum ásamt öðrum deildum mannað vaktalínur og deildir í
tengslum við sýkingar í upphafi árs, en svo í seinni bylgjunni var
þetta næstum alfarið í höndum okkar ásamt bráðamóttökunnar,
Lyflækningadeild
enda snýr þetta mikið að okkar sérgreinum. Covid 19 breytti
er stærsta deild
vinnulagi hjá okkur eins og hjá öðrum í heilbrigðisgeiranum;
sjúkrahússins og hefur
deildir lokaðar fyrir heimsóknir, móttaka lá niðri um tíma og
sumu sinnt í síma eða gegnum tölvu. Deildum og öðru skipt
verið starfrækt frá
upp eins og hægt var og öll fundahöld, kennsla og kynningar
árinu 1953.
færð yfir í rafrænt form (á Teams). Eins og kemur fram hér að
neðan varð fækkun á heimsóknum fyrri hluta árs, en það tók
svo við sér og hefur verið mjög mikið að gera seinni hluta ársins.

Starfsfólk
Á deildinni unnu þrír hjarta- og æðasjúkdómasérfræðingar, tveir í 80% starfi
hvor og einn sem vann 1 viku í mánuði. Sérfræðingarnir með 80% starfshlutfall hafa svo 20% stöðu í
ferilverkum með stofu hér á SAk og eru þá alltaf aðgengilegir og hjálpa til þegar þarf og er það mjög mikið.
Tveir meltingarsérfræðingar unnu á deildinni á síðasta ári, einn í 100% starfi forstöðulæknis og svo annar
í stöðu yfirlæknis á speglunardeild í 80% stöðu og 20 % stöðu í ferilverkum. Smitsjúkdómasérfræðingur
starfaði við deildina í 100% stöðu og innkirtlasérfræðingur var í 100% stöðu, en hann fór í veikindaleyfi í byrjun
sumars og hefur ekki komið til starfa á ný. Taugasjúkdómalæknir var í 50% starfi. Einn öldrunarlæknir hefur
verið í ráðgefandi stöðu utan öldrunardeildarinnar og setið morgunfundi með lyflæknum og handlæknum
til skiptis og farið yfir sjúklinga deildarinnar með tilliti til öldrunarlækninga.
Sérfræðingar í krabbameinslækningum og blóðsjúkdómum hafa komið frá Landspítalanum (LSH) 2 daga
í viku og verið ráðgefandi á deildinni, ásamt því að sinna hlutverki á dagdeild, sjá ársskýrslu dagdeildar.
Breyting varð á þeirra starfi þar sem annar þeirra réði sig í 100% stöðu við SAk í byrjun sumar en hinn hélt
áfram að koma einu sinni í mánuði, í 2 daga. Sérfræðingur í gigtarsjúkdómum var deildinni til ráðgjafar.
Lungnasérfræðingur kom 2-3 daga í mánuði og sinnti fyrst og fremst móttöku, en hefur einnig verið til
ráðgjafar við erfið tilfelli á deildum sjúkrahússins. Sérfræðingar í innkirtlasjúkdómum hafa komið 1-2 daga
í mánuði síðan í apríl 2017 og verið með móttöku í samvinnu við hjúkrunarfræðinga á innkirtlamóttöku og
hélt það áfram á árinu. Eru þeir einnig ráðgefandi þess á milli, fyrir hjúkrunarfræðinga innkirtlamóttöku í
hverri viku og nýta sér Teams og önnur forrit til þessa. Enginn húðlæknir hefur verið starfandi á SAk 2020.
Vaktir taka 6 læknar deildarinnar (1 þeirra getur aðeins tekið vaktir 2 vikur í mánuði). Einn í okkar hópi
náði 70 ára aldri og annar varð 67 ára (báðir sinntu vaktavinnu 2020). Þetta hefur kallað á undirbúning
fyrir framtíðina og höfum unnið að því að hafa samband við yngri kollega erlendis. Sá sem er 70 ára mun
minnka við sig og vinna 50% starf, en sá sem vann 1 viku á mánuði fer upp í 50% starf og vinnur á móti
hinum og ætlar svo að auka hlutfallið upp í 100 % á næsta ári. Ljóst er að vinna þarf að því að finna
nýja sérfræðinga til starfa á lyflækningadeild næstu árin. Góð samvinna er við sérfræðinga á LSH, sjá að
ofan. Áætlanir eru um að við höldum þeirri samvinnu áfram og byggjum áfram upp starfsemi með þeirra
stuðningi og hjálp.
Stöður kandidata voru vel mannaðar á árinu. Deildarlæknastöðurnar voru setnar að mestu leyti. Samtals 9
sérnámslæknar unnu við deildina á árinu, en mislengi hver þeirra. Þrír sérnámslæknar í lyflækningum unnu
við deildina, en mislengi. Sérnámslæknar í heimilislækningum voru samtals 6. Forstöðulæknir deildarinnar
er kennslustjóri við sérnám í almennum lyflækningum. Deildarlæknar í sérnámi hafa verið með millivakt á
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vöktum, sem hefur mikla þýðingu fyrir öryggi á vöktum, til handleiðslu kandidata og stúdenta og til að
létta á erfiðum vöktum. Deildarlæknar gegndu mjög mikilvægu hlutverki í að sinna sjúklingum, handleiða
kandidata og sjá um dag- og göngudeildarsjúklinga, allt undir handleiðslu sérfræðinga, þeirra vinna er
mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi sjúklinga og meðferð þeirra. Auk þess gegndu þeir lykilhlutverki við
Covid-deildina og svo Covid-móttöku ásamt móttöku Covid-sjúklinga á bráðamóttöku.
Starfsfólks hjúkrunar er getið í skýrslu frá forstöðumanni hjúkrunar á L-deild.
Næringarfræðingur sinnir sjúklingum á dag- og göngudeild og einnig inniliggjandi sjúklingum og hefur
verið með fræðslu og viðtöl við offitumeðferðarsjúklinga á Kristnesi. Einnig hefur hún verið í samstarfi
við eldhús SAk varðandi endurskoðun matseðla og til leiðbeininga varðandi sérfæði. Næringarfræðingur,
sem er formaður næringarteymis, er einnig hluti af innkirtlateymi og móttöku þess og hefur fundað með
hjartateymi. Einnig hefur næringarfræðingur verið með fræðslu fyrir starfsfólk. Næringarfræðingur fór í
nokkrar fræðsluferðir og er í samvinnu við LSH. Ósk er um meiri samfellu og að við getum fengið afleysingu
þegar hún fer í frí.

Mynd 1 - Mynd sem lýsir vel hvernig innlögnum fækkaði í Covid 19, fyrri hluta árs 2020.

Starfsemi:
Á lyflækningadeild eru 23 sjúkrarúm. Alls voru 1421 innlagnir og er það 13% minna en á síðasta ári. Eitthvað
skýrist þetta af minnkun í tengslum við fyrstu Covid 19 bylgju (sjá mynd 1). Inni í þessari tölu eru innlagnir frá
öðrum deildum (sjúklingar sem ekki fá pláss á lyflækningadeild og leggjast fyrst inn á aðra deild og flytjast
svo til okkar). Ef þessar innlagnir (frá öðrum deildum) eru dregnar frá (renna saman við áframhaldandi legu
á lyflækningadeild) verða þetta 1251 lega, en það eru 7 fleiri en í fyrra. Þannig má segja að það sé óbreytt
ástand á innlögnum hjá okkur milli ára, þrátt fyrir að Covid tíminn í vor væri mjög rólegur. Legudagafjöldi á
deildinni hjá okkur er 31 fleiri eða 6786 dagar. Meðallegutími, reiknað eins og gert var í eldri skýrslum, var
4,8 dagar sem er rækileg lenging frá árinu áður (4,4), sjá töflu I.
2016

2017

2018

2019

2020

1.645

1.632

1.735

1.633

1.420

Legudagafjöldi

7.356

7.382

7.457

6.857

6.787

Meðallegutími,dagar

4,7

4,5

4,3

4,4

4,8

Lyflækningadeild

Tafla I - Innlagnir á lyflækningadeild árin 2016 til 2020.

Sé litið til þeirra sjúklinga sem hafa legið á öðrum deildum en lyflækningadeild, þá bætast við 578
legudagar (voru 480 í fyrra og verður þetta því samtals 7364, sbr. 7868 í fyrra) og þegar litið er á legutíma
lyflæknasjúklinga í húsinu eru það 5,9 dagar (sbr. 5,3 í fyrra). Þetta er töluverð lenging líka og verður ekki
skýrð af Covid 19 faraldrinum, heldur grunar okkur að það sé erfiðara fyrir okkur að útskrifa sjúklinga frá
okkur í önnur vistunarúrræði en áður var og ef þetta heldur áfram svona verðum við brátt komin í sömu
spor og LSH, með fjölda fólks sem vantar úrræði í öldrunar- og félagsþjónustunni. Álagstoppar hafa verið
áberandi í starfseminni (sjá mynd 2) og plássin þá of fá og þökkum við fyrir að geta fengið hjálp með innlagnir
á barnadeild, gjörgæsludeild og skurðdeild. Höfum mætt góðum skilningi og hjálp þegar við höfum þurft
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þess. Við höfum ekkert einangrunarherbergi, sem uppfyllir ýtrustu kröfur, á deildinni og þurfum að leita til
barnadeildar og gjörgæsludeildar til að bjarga okkur. Þetta er nokkuð sem varð áberandi í Covid 19, þegar
opna þurfti sérdeild á barnadeild til að sinna því verkefni. Enn og aftur kemur þörfin fyrir nýbyggingu í ljós.
Gamalt húsnæði veldur okkur vandræðum, þegar flensur og farsóttir geysa, við skipulag.

Mynd 2 - Rúmanýting á mánuði og sést hvernig þetta fór niður í vor kringum fyrstu Covid 19
bylgjuna, en einnig sjást vel sveiflur í nýtingu sem fóru sem mest upp í 111% og lægst 36%.

Covid 19-deild.
Um vorið var opnuð sérstök Covid 19-deild, sem eftir hlé um sumarið var opnuð aftur um haustið í seinni
bylgjunni. Deildin var samvinnuverkefni um vorið og undir sérstakri stjórn, en féll svo undir lyflækningadeild
í haust. Alls lágu 35 sjúklingar á deildinn í samtals 43 legudaga svo langflestir voru í stuttri dvöl. Fjórir
vistuðust á gjörgæslu.
Sérstakar þverfaglegar móttökur fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma er í uppbyggingu eins og
undanfarin ár. Þar erum við lengst komin með innkirtlamóttökuna, með tvo hjúkrunarfræðinga í 50%
stöðugildi (bættist við 50% á árinu 2017) ásamt læknum frá LSH og næringarfræðingi. Meltingarmóttakan
sem hófst 2019 hefur verið að þróast og byggjast upp á árinu. Hjúkrunarfræðingur í 30% stöðugildi sinnir
því starfi, sem reyndist fljótt vera of lítið. Farið var í heimsókn á LSH til að kynna sér móttökunna þar og draga
lærdóm af og styrkja tengsl. Á landsvísu hefur verið ákveðið að allir sjúklingar sem eru á líftæknilyfi séu
skráðir í nýja skrá sem verður sameiginleg fyrir allt landið og erum við byrjuð að skrá sjúklinga þar. Móttaka
fyrir sjúklinga með langvinna lungnasjúkdóma og fyrir hjartveika hefur verið til staðar, en sú starfsemi er
enn mjög lítil (2x10% staða hjúkrunarfræðings). Stóð til að efla þessa starfsemi á síðasta ári en hætt við
vegna sparnaðar, sem var mjög slæmt. Mjög mikilvægt að geta veitt betri stuðningi við langveika lungnaog hjartasjúklinga, til að getað fækkað endurinnlögnum og fækkað komum á bráðmóttöku. Það er faglegt
markmið að efla og styrkja þessa uppbyggingu og færa þjónustuna upp á nútímalegt og hærra plan. Í
haust hófum við svo vinnu við að búa til sameiginlega stefnu í uppbyggingu dag- og göngudeildarþjónustu
og finna leiðir til að manna og fjármagna þessa starfsemi. Það ætti að leiða til betri gæða, betri þjónustu
og framtíðarsparnaðar.

Dag- og göngudeild: Sjá skýrslu frá forstöðumanni deildarinnar.
Nýrnaskilun hófst á SAk árið 2015 og er samstarfssamningur milli SAk og LSH. Það voru 569
blóðskilunarmeðferðir á árinu og 3-4 í meðferð í senn. Gestaskilanir voru 14. Í byrjun árs voru 3 einstaklingar
í blóðskilunarmeðferð en í lok árs voru þeir orðnir 6. Hjúkrunarfræðingar vinna mikið í beinu sambandi
við LSH gegnum Skype og hefur það reynst vel. Sérfræðingar lyflækningadeildar eru ábyrgir læknar í
starfseminni, en deildarlæknar kallaðir til þegar á þarf að halda. Á síðasta ári var farið í það að breyta
húsnæðinu á gjörgæslunni svo að skilunardeildin fengi stærra herbergi og meira pláss fyrir starfsemina.
Eldra herbergi var fyrir löngu orðið of lítið. Gleðjumst við yfir bættir aðstöðu, en í framtíðinni er æskilegt að
finna þessu stað nær dag- og göngudeildarþjónustunni. Þörfin er vaxandi og starfsemin orðin fastur liður
í þjónustu SAk.

Kransæðamyndatökur á SAk
Í framtíðarsýn Sjúkrahússins á Akureyri til ársins 2021 er sett fram það metnaðarfulla markmið að koma
upp hjartaþræðingum við Sjúkrahúsið.
Vinnuhópur var skipaður 2019, sem ætlað var að setja fram skýrari drög að því hvernig standa mætti að
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þessari þjónustu. Vinnuhópurinn leitaði eftir mati óháðra aðila (Sirona Health Solutions, Stokkhólmur,
Svíþjóð) til að fá fýsileikamat. Niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna að hjartaþræðingar á SAk séu
fýsilegur kostur. Ráðuneytið tók ekki endanlega afstöðu í málinu og svo kom Covid 19 faraldurinn og ekki
hefur verið mögulegt að vinna í þessu á meðan, en æskilegt að taka upp þráðinn á ný.

Hjúkrun: Sjá skýrslu frá forstöðumanni hjúkrunar á L-deild.
Rannsóknastofa í lífeðlisfræði
Rannsóknum á lífeðlisfræðideild 2020 fækkaði örlítið á árinu, eða um 6%, það er nokkuð sem skýrist af
tímabundnum samdrætti þegar valkvæðar aðgerðir og rannsóknir voru ekki mögulegar vegna Covid 19.
Í stórum dráttum er starfsemin samt óbreytt milli ára. Helst er að sjá fækkun í töku hjartalínurita sem voru
11% færri 2020 og 10% færri þrekpróf. Sjá annars töflu 2.
2016

2017

2018

2019

2020

Hjartarit

2.856

3.214

3.120

3.395

3.007

Ómskoðanir á hjarta

1.321

1.563

1.541

1.531

1.462

Þrekpróf

687

753

709

659

596

Öndunarmælingar

196

197

156

157

144

Heilarit

100

82

79

87

109

24 tíma sírita hjartarit

670

697

756

692

821

Gangráðseftirlit

319

341

319

368

359

25

20

18

20

20

281

345

291

308

280

6.455

7.212

6.994

7.217

6.799

Gangráðsaðgerðir
Kæfisvefn
Samtals

Tafla II - Rannsóknir á rannsóknastofu í lífeðlisfræði árin 2016 til 2020.

Fræðslustarfsemi, endurmenntun og rannsóknastörf
Læknar deildarinnar hafa haldið fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs og tekið þátt í fræðslufundum fyrir
unglækna og læknanema. Auk þess hafa læknar deildarinnar tekið þátt í undirbúningi og framkvæmd á
vísindadegi SAk og næringardegi SAk.
Læknanemar við Háskóla Íslands og læknadeildir erlendra háskóla í Ungverjalandi og Slóveníu, ásamt
nemum af heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri hafa komið til starfsþjálfunar á lyflækningadeild.
Auk þess hefur fjöldi annarra erlendra stúdenta verið í styttri námsdvöl. Einn sérfræðingur deildarinnar er
með akademíska nafnbót við HA sem dósent (Guðjón Kristjánsson). Guðjón sinnir kennslu við háskólann
bæði í grunnnámi og í framhaldsnáminu sem stundakennari. Einn af sérfræðingum lyflækningadeildar
er jafnframt lektor við læknadeild Háskóla Íslands og hefur hann skipulagt og haft umsjón með dvöl
læknanema á lyflækningadeild (Gunnar Þór Gunnarsson). Hann hefur enn fremur stundað kennslu
við læknadeild Háskóla Íslands. Eins og nefnt er að ofan er einn sérfræðingur deildarinnar (Guðjón
Kristjánsson) einnig kennslustjóri í almenna lyflæknisprógramminu á Íslandi og situr fundi kennslustjóra
gegnum fjarfundarbúnað og tekur þátt í ráðningarferli og mati á deildarlæknum í námi. Á hverjum þriðjudegi
voru haldnir fundir í Pastest, fyrir undirbúningi töku breska lyflæknisprófsins, með aðstoðarlæknum
sjúkrahússins og læknanemum þegar þeir voru til staðar. Flestallir aðstoðarlæknar lyflækningadeildar
sóttu Læknadaga. Einnig hafa verið fræðslufundir á fimmtudögum fyrir aðstoðarlækna og almenn þátttaka
er á fræðslufundum læknaráðs á föstudagsmorgnum. Á deildinni fer svo fram klínísk kennsla með beinni
þátttöku nemenda sem og tilfellafundir (klíníkur) og fyrirlestrar um ákveðin efni svo sem lestur hjartalínurits.
Handleiðsla er í inngripum, skoðun sjúklings, sögutöku og ritun sjúkraskrár.
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Doktorsvarnir, ritgreinar, veggspjöld, þátttaka á ráðstefnum hjá sérfræðingum
deildarinnar og samstarf innanlands sem erlendis
Sigurður Heiðdal
Sótti eftirfarandi ráðstefnu:
“Harvard review course in internal medicine 2020”, Fjarfundur á netinu í byrjun des.
Guðmundur Otti Einarsson
Sótti eftirfarandi ráðstefnu/námskeið:
UEGW (United European Gastro Week, Evrópska meltingarfæraþingið) . 22-23 október 2020, 		
Fjarfundur á netinu. Vorum í fundarherbergi.
Gunnar Friðriksson
Vann í Gautaborg (Sahlgrenska Sjukhus) samtals 3 vikur snemma á árinu 2020.
Gunnar Þór Gunnarsson
Greinar:
1) Hypertrophic cardiomyopathy in myosin-binding protein C (MYBPC3) Icelandic founder 		
mutation carriers
Berglind Adalsteinsdottir, Michael Burke, Barry J Maron, Ragnar Danielsen, Begoña Lopez, Javier Diez,
Petr Jarolim, Jonathan Seidman, Christine E. Seidman, Carolyn Y Ho and Gunnar Th Gunnarsson
Open Heart.2020; 7(1): e001220.
Published online 2020 Apr 5.doi:10.1136/openhrt-2019-001220
2) Disease-specific variant pathogenicity prediction significantly improves variant interpretation
in inherited cardiac conditions Xiaolei Zhang, MSc1,2, Roddy Walsh, PhD1,2, Nicola Whiffin, PhD1,2,
Rachel Buchan, MSc1,2, William Midwinter, MSc1,2, Alicja Wilk, BSc1,2, Risha Govind, MSc1,2, Nicholas
Li, MSc2,3, Mian Ahmad, PhD1,2, Francesco Mazzarotto, PhD1,4,5, Angharad Roberts, MRCP, PhD1,2,
Pantazis I. Theotokis, MSc1,2, Erica Mazaika, MSc1,2, Mona Allouba, MSc1,6, Antonio de Marvao, MRCP,
PhD3 , Chee Jian Pua, BSc7 , Sharlene M. Day, MD8 , Euan Ashley, MRCP, DPhil9 , Steven D. Colan,
MD10, Michelle Michels, MD, PhD11, Alexandre C. Pereira, MD, PhD12, Daniel Jacoby, MD13, Carolyn
Y. Ho, MD14, Iacopo Olivotto, MD4 , Gunnar T. Gunnarsson, MD, PhD15, John L. Jefferies, MD16, Chris
Semsarian, MBBS, PhD17,18, Jodie Ingles, PhD17, Declan P. O’Regan, FRCR, PhD3 , Yasmine Aguib,
PhD1,6, Magdi H. Yacoub, MD, PhD1,6, Stuart A. Cook, MRCP, PhD1,2,7,19, Paul J. R. Barton, PhD1,2,
Leonardo Bottolo, PhD20,21,22 and James S. Ware, MRCP, PhD 1
Genet Med. 2021; 23(1): 69–79.
Published online 2020 Oct 13.doi:10.1038/s41436-020-00972-3
Sótti eftirfarandi ráðstefnur:
1) European society of cardiology ráðstefnan, ESC Congress 2020
2) The Digital Experience. 29 Ágúst til 1. september 2020.
Annað:
Gunnar Þór hélt áfram sínu alþjóðlega rannsóknasamstarfi sem er hluti af The Share registry (www.
theshareregistry.org). Hann er einnig starfandi í Fabry nefnd LSH.
Guðjón Kristjánsson
Sótti eftirfarandi námskeið:
1) ECCO 2020 (Fundur/ráðstefna evrópska sáraristil og Crohns samtakana) í Vín, 12.-15. febrúar.
2) UEGW (United European Gastro Week, Evrópska meltingarfæraþingið) . 22-23 október 2020,
Fjarfundur á netinu. Vorum í fundarherbergi.
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Friðbjörn Sigurðsson
Sótti eftirfarandi námskeið:
1) American Society of Clinical Oncology (ASCO). 29. maí til 2. júní 2020
2) International Association for Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/		
ME), 21. ágúst 2020
3) ASH Meeting on Hematologic Malignancies 27. ágúst - 12. september 2020.
4) American Society of Hematology (ASH) . 4. - 8. desember 2020
Alþjóðlegt samstarf:
1) Evrópusamtök sérgreinalækna. Fulltrúi Læknafélags Íslands í Evrópusamtökum sérgreinalækna,
Union Européenne des Médecins Spécialistes. (UEMS) . Fundir eru tvisvar sinnum á ári.
2) Invest in ME research (https://www.investinme.org/index.shtml). Virkur þátttakandi og verð
fyrirlesari á ráðstefnu í júní 2021
3) Pain, Inflammation and Fatigue PIAF. Rannsóknarhópur um ME sjúkdóminn, Mánaðarlegir
fundir, Karolinska Stokkhólmi. Sá um dagskrá og fyrirlesara á fundi 5. mars sl.
Samstarf innanlands:
Læknafélag Íslands. Nefnd um símenntun lækna.
Göngum saman (gongumsaman.is). Fer fyrir þriggja manna ráðgjafanefnd sem metur umsóknir
um styrki til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini frá árinu 2007.
ME félag Íslands. Ráðgjöf og fyrirlestrar.
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Fyrirlestrar u.þ.b. einu sinni á ári.
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Lyflækningadeild
Lyflækningadeild er 23 rúma deild sem veitir almenna lyflækningaþjónustu. Setin og leyfð stöðugildi
hjúkrunarfræðinga eru 17,9 , sjúkraliða 10,8, deildarstjóri 1,0, deildarritari 0,94, starfsmenn í ræstingu og
býtibúri 3,6 stöðugildi og aðstoðarmaður 1,0 stöðugildi. Aukning upp á 4 stöðugildi var veitt í mönnun á
haustdögum til að hafa möguleika á að manna Covid-einingu og var sú heimild nýtt að hluta.
Ákveðið var á vordögum að lyflækningadeild myndi hafa umsjón með mögulegum innlögnum vegna Covid
og fengi til umráða hluta barnadeildar þar sem einangrunarrými eru staðsett og kallaðist það þá Covideining lyflækningadeildar. Staðgengill forstöðuhjúkrunarfræðings var fenginn sem verkefnastjóri. Bakvaktir
voru settar á um helgar um sumarið og útkallslisti gerður. Við innlangir í þriðju bylgju sá verkefnastjórinn
um eininguna og starfsmenn frá deildinni ásamt öðrum mönnuðu eininguna. Viðbragð var svo áfram í
höndum deildarinnar.
Segavarnir fluttust til reynslu frá almennri göngudeild yfir á lyflækningadeild og hefur það gefist vel. Miklar
breytingar urðu á vinnulagi á deildinni vegna Covid og reynt var að skipta deildinni sem mest í tvær einingar.
Margt af þessu hefur reynst vel og er líklega komið til að vera

Nemar
Mikið er um hjúkrunarnema á deildinni og eru þeir stærstan hluta vetrarins. Tveir hjúkrunarfræðingar sjá
um að skipuleggja kennslu og viðveru hjúkrunarnema. Sjúkraliðanemum hefur einnig fjölgað og sjá tveir
sjúkraliðar um komur þeirra.

Fræðsla
Lítið var um fræðslu þetta árið nema í gegnum Eloomi. Starfsmenn fengu þó kennslu á gervihjarta vegna
umönnunar slíks sjúklings.

Verkefni
Áfram var unnið að verkefni við að koma lífsmarkamælum við hvert rúmstæði og seinni hluta árs voru komnir
mælar við flest rúmstæði. Hjúkrunarfræðingur á deildinni ásamt hjúkrunarfræðingi á skurðlækningadeild
unnu að innleiðingunni. Innleiðing fjölskylduhjúkrunar hélt áfram og voru tveir hjúkrunarfræðingar
tengiliðir þar. Tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar sinna áfram hjarta- og lungnamóttöku vikulega og
hefur skjólstæðingum fjölgað sem hafa fengið þá þjónustu.
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Sjúkrahúsapótek
Lyfjafræðingar sjúkrahúsapóteks veita lyfjafræðilega þjónustu sem miðar að því að auka öryggi við
lyfjanotkun og meðhöndlun lyfja. Þjónustan er veitt í samvinnu við annað heilbrigðisstarfsfólk og er
nútímaleg, framsækin og fagleg.
Starfsfólk sjúkrahúsapóteks sér um að útvega og afhenda lyf á besta mögulega verði miðað við lyfjaframboð
og þarfir sjúklinga hverju sinni, varðveislu lyfja, dreifingu þeirra á deildir sjúkrahússins og eftirlit með
notkun þeirra á einstökum deildum. Einnig fer fram í sjúkrahúsapóteki blöndun á krabbameinslyfjum til
gjafar í æð fyrir dagsjúklinga og inniliggjandi sjúklinga. Markmið sjúkrahúsapóteksins er að gera hagstæð
innkaup á lyfjum, bæta nýtingu þeirra í nánu samstarfi við annað heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahússins og
sjá til þess að lyf séu geymd og meðhöndluð við tilskildar aðstæður. Einnig er lögð áhersla á að veita
hlutlausar, gagnreyndar og faglegar upplýsingar um lyf og lyfjanotkun til annarra heilbrigðisstarfsmanna
stofnunarinnar. Lyfjafræðingar sjúkrahúsapóteks sitja í lyfjanefnd, gæðaráði og næringarteymi, rýna skjöl
um lyf og lyfjagjafir fyrir gæðahandbók og taka þátt í þverfaglegu umbótastarfi og öðrum lyfjatengdum
verkefnum.

Starfsemin á árinu
Engar breytingar urðu á föstu starfsfólki á árinu en breytingar urðu á stöðugildum. Í lok árs störfuðu í
sjúkrahúsapóteki 4 lyfjafræðingar í 3,6 stöðugildum og 1 aðstoðarmaður sem einnig er nemi í lyfjatækni
í 0,9% stöðugildi. Sú breyting varð einnig að ráðinn var sumarstarfsmaður, 3. árs nemi í lyfjafræði við
Háskóla Íslands.
Heildarsala sjúkrahúsapóteksins var 600,3 millj.kr. og jókst um 8% miðað við árið á undan. Þar af eru
sjúkrahúslyf („S-merkt lyf“) fyrir 447,4 millj.kr. til sjúklinga utan sjúkrahússins sem voru að fullu greidd af
Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH). Það er tæplega 9% aukning frá árinu á undan. Sala á lyfjum sem
ekki fást endurgreidd frá SÍ/LSH var því mismunurinn eða 152,9 millj.kr. og jókst um rétt rúmlega 6% frá
fyrra ári.
Blandanir á krabbameinslyfjum urðu 1.764 á árinu sem er tæplega 15,3% færri blandanir en árið
áður. Fækkun lyfjablandana má að einhverju leyti rekja til áhrifa Covid-19 heimsfaraldursins á
krabbameinslyfjameðferðir einstaklinga sem hefur skilað sér í færri lyfjablöndunum. Hlutur líftæknilyfja og
flókinna blandana sem taka lengri tíma í vinnslu hefur staðið nokkuð í stað frá fyrra ári. Blöndun fór fram
að meðaltali 14 daga í hverjum mánuði sem er yfir 60% allra virkra vinnudaga. Þrátt fyrir að fækkun yrði
á lyfjablöndunum dreifðust þær yfir jafn marga daga og árið áður vegna aukinna sóttvarna þar sem færri
einstaklingar voru boðaðir í lyfjagjöf á degi hverjum en venja er og þeim dreift á fleiri daga. Fjöldi blandana
helst nokkuð jafn yfir árið hvort sem það er sumar eða vetur.
Á árinu lögðum við okkur fram við að þjónusta deildir sjúkrahússins sem best. Í upphafi árs var lögð áhersla
á bætt flæði og samskipti milli lyfjablöndunar sjúkrahúsapóteks og almennrar göngudeildar með góðum
árangri. Einnig bættist við þjónusta sjúkrahúsapóteks fyrir heimahlynningu með áfyllingu á lyfjatöskur og
fleira. Áfram var unnið að undirbúningi og framtíðarskipulagi nýs sjúkrahúsapóteks frá því í ágúst en miklar
breytingar eru fyrirhugaðar varðandi staðsetningu og alla aðstöðu sjúkrahúsapóteksins. Verkefnið hefur
dregist á langinn meðal annars vegna heimsfaraldurs Covid-19. Lyfjafræðingar hafa séð um uppbyggingu
og viðhald á lyfjagagnagrunni í tengslum við lyfjafyrirmælakerfið (Therapy) og einnig var unnið að
innleiðingu birgðastýringakerfis fyrir deildir (Alfa) ásamt tengingu þess við birgðakerfi sjúkrahúsapóteks
(Oracle) og lyfjafyrirmælakerfi (Therapy). Allar deildir sjúkrahússins sem nota lyf panta nú í Alfa-kerfinu.
Verkferlar og kerfisferlar í birgðastýringakerfi (Alfa) og birgðakerfi (Oracle) voru slípaðir enn frekar til á
árinu og samstarf við sjúkrahúsapótek og innkaupasvið LSH aukið. Nýtt verklag í tengslum við tilskipun og
reglugerð um öryggisþætti lyfja (lyfjaauðkenni) innan ESB/EES er að fullu innleitt í sjúkrahúsapótekinu.
Markmiðið er að auka öryggi sjúklinga og koma í veg fyrir að fölsuð lyf komist inn í aðfangakeðjuna. Allar
lyfjapakkningar sem markaðssettar eru á Íslandi eru nú skannaðar í sjúkrahúsapóteki með sérstökum
hugbúnaði til að sannreyna uppruna þeirra. Þannig er tryggt að lyfjapakkningar séu ófalsaðar áður en þær
eru afgreiddar út á deildir. Hitastigseftirlitskerfi (Controlant) er nú í lyfjageymslum allra deilda sjúkrahússins
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en kerfið var sett upp í lyfjageymslum sjúkrahúsapóteks árið 2018 en er nú nýtt sem eftirlitskerfi fyrir allar
lyfjageymslur stofnunarinnar. Samhliða þessu hafa lyfjafræðingar farið í lögbundnar eftirlitsheimsóknir
á deildir, meðal annars til að tryggja að lyf séu ávallt geymd við tilskildar aðstæður. Áframhald varð á
endurnýjun lyfjakæla á deildum en þeir voru margir hverjir orðnir gamlir. Þeirri endurnýjun er enn ekki
lokið. Unnið var að gæðahandbók og verklag og vinnuferlar endurskoðuð reglulega. Sérstök umbótatafla
var sett upp í sjúkrahúsapótekinu samkvæmt verklagi sem kynnt var af gæðaráði. Öryggismál voru yfirfarin,
áhættumat yfirfarið og þá sérstaklega í tengslum við heimsfaraldur Covid-19 og úrbætur gerðar á ýmsu
þar að lútandi. Lyfjastofnun gerði úttekt á blöndunareiningu sjúkrahússapóteks þann 26. nóvember 2019
og unnið var að minni háttar úrbótum vegna þessa á árinu. Erindi um starfsþjálfun sérnámslyfjafræðings
í klínískri lyfjafræði á Sjúkrahúsinu á Akureyri var samþykkt af hálfu framkvæmdastjórnar á síðari hluta
ársins. Óskað var eftir því að SAk taki þátt í og fái að njóta góðs af þjálfun sérnámslyfjafræðinga í samstarfi
við LSH og HÍ. Þetta þarf að útfæra frekar á komandi ári.
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Áfallateymi
Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenningi áfallahjálp og er sú þjónusta skipalögð af sérstöku áfallateymi.
Áfallateymi hóf starfsemi sína á sjúkrahúsinu árið 1996, en var skipað formlega af forstjóra í maí 2004. Í lok
ársins var teymið skipað eftirfarandi starfsmönnum:
Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur, formaður.
Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir, sálfræðingur.
Brynja Hrönn Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Friðný Hrönn Helgadóttir, sálfræðingur.
Valdís Ösp Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Skilgreining áfalla
Hugtakið áfall er skilgreint á eftirfarandi hátt: Áfall felur í sér að lífi eða limum einstaklinga hafi verið ógnað,
hætta hafi steðjað að nákomnum eða að einstaklingur hafi orðið vitni að ofbeldi, líkamsmeiðingum eða
dauða.

Þjónusta áfallateymis
Áfallateymi tengist hópslysastjórn SAk. Þjónusta áfallateymisins er tvíþætt: Annars vegar útkallsþjónusta
á almannavarnaástandi eða við stórslys og hins vegar skipulögð áfallahjálpavinna. Þjónusta áfallateymis
miðast við upptökusvæði SAk. Bráðamóttaka SAk tekur við beiðnum um áfallahjálp og kemur þeim
áfram til áfallateymis. Beiðnum er sinnt eins fljótt og við verður komið, en áfallahjálp er alla jafna ekki
bráðaþjónusta.
Fjöldi verkefna áfallateymis er breytilegur frá ári til árs. Verkefnin voru nokkru færri en á fyrra ári en fjöldi
viðtala sem sinnt var, var svipaður.
2020

Einstaklingar

Símtöl

Viðtöl

Vísað frá

Ekki þörf

Umferðarslys

9

10

11

8

3

1

Vinnuslys

3

3

3

1

1

2

Sjálfsvíg

3

4

4

5

0

0

Annað

13

16

13

15

1

3

Samtals

28

33

31

29

2

6

Á árinu var áfallahjálp skráð í sjúkraskrá skjólstæðinga í Sögu-kerfinu eins og á fyrra ári. Unnið var eftir
verklagsreglum, sem má finna í gæðahandbók.
Áfallateymi heldur samráðfundi mánaðarlega.
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Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám
Nefndin hefur starfað frá árinu 2008 og í henni sitja fjórir fulltrúar, einn tilnefndur af framkvæmdastjórn
sem jafnframt er formaður nefndarinnar, einn af læknaráði, einn af hjúkrunarráði og einn af tölvu- og
upplýsingatæknideild.
Fulltrúar í nefndinni árið 2020 eru:
Oddný Stella Snorradóttir upplýsingaöryggisstjóri, tilnefnd af framkvæmdastjórn, formaður.
Arna Rún Óskarsdóttir læknir, tilnefnd af læknaráði.
Sædís Guðrún Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði.
Árni Kár Torfason forstöðumaður, tilnefndur af upplýsingatæknideild.
Varamaður er Sólveig Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur.

Hlutverk og starfssvið
Hlutverk nefndarinnar er að hafa reglubundið eftirlit með aðgengi að og notkun starfsmanna á
sjúkraskrárupplýsingum.
Nefndin fylgir ákveðnum vinnureglum um framkvæmd eftirlitsins, þar sem meðal annars kemur fram að:
„Starf nefndarinnar felst í að kanna hvort aðgangsheimildir hafi verið brotnar við uppflettingu rafrænna
sjúkraskráa í sjúkraskrárkerfum SAk. Nefndin hefur ekki bein samskipti við neinn þeirra sem athugun
beinist að. Telji nefndin tilefni til ítarlegri athugunar, s.s. fyrirspurnar til starfsmanns, skal erindið sent
framkvæmdastjóra lækninga til frekari ákvörðunar.“

Starfsemin á árinu
Nefndin hélt 7 fundi á árinu og fylgdi eftir reglubundnu eftirliti. Eftirlitið á árinu skiptist aðallega í eftirfarandi
þætti:
Skoðaðar voru uppflettingar í sjúkraskrár, valdar af handahófi.
Skoðaðar voru uppflettingar í einstakar sjúkraskrár eftir ábendingum.
Skoðaðar voru uppflettingar ákveðinna starfsmanna í sjúkraskrár eftir ábendingum.
Aðgangsréttindi og meðhöndlun gagna.
Rýni á starfsreglur nefndarinnar.
Nefndinni barst eitt erindi, sem var tekið til umfjöllunar á fundi nefndarinnar.
Nokkrar athugasemdir við eftirlitið voru skráðar í fundargerðir nefndarinnar og þær afhentar
framkvæmdastjóra lækninga til frekari úrvinnslu. Sú úrvinnsla leiddi í nokkrum tilvikum til breytinga á
verklagi starfsmanna í sjúkraskrárkerfinu Sögu og var ákveðnum deildum/einingum og forstöðumönnum
þeirra falið að breyta verklagi.
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Endurlífgunarráð
Endurlífgunarráð hefur verið starfrækt frá árinu 2003. Hlutverk þess er m.a. að:
Fylgja eftir reglum um útköll vegna endurlífgunar/neyðarástands á sjúkrahúsinu.
Fylgjast með búnaði til endurlífgunar, staðsetningu hans og þörf fyrir endurnýjun.
Tryggja viðeigandi endur- og símenntun fyrir hvern starfshóp sjúkrahússins.
Fylgja eftir skráningu endurlífgunar á SAk og skila uppgjöri einu sinni á ári.
Í endurlífgunarráði, skipuðu 28. nóvember 2018, sitja:
Katrín Ösp Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður.
Chris Wolfensperger, svæfingalæknir.
Jón Guðmund Knutsen, sjúkraflutningamaður.
Kolbrún Sigurlásdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Arna Reynisdóttir, deildarlæknir.
Endurlífgunarráð var lítið virkt á árinu m.a. vegna Covid-19.
Sjúkrahúsið gerir þá kröfu til starfsfólks síns að það búi yfir þekkingu í endurlífgun, starfs síns vegna.
Þessar kröfur eru mismiklar eftir heilbrigðisstéttum og starfi viðkomandi og er námskeiðshald skipulagt
samkvæmt því. Endurlífgunarráð fylgir þessum reglum eftir en það er á ábyrgð yfirmanna á einingum að
sjá til þess að starfsfólk sæki þau námskeið sem því ber, til að viðhalda þekkingu sinni í endurlífgun.
Tvö námskeið voru haldin í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna II (ALS) með alls 26 þátttakendum. Þau
námskeið eru ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þurfa starfs síns vegna að taka stjórnina í endurlífgun (20
klukkustunda námskeið). Eitt námskeið var haldið í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I (ILS) með alls 14
þátttakendum frá SAk. Þau námskeið eru ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka
þátt í endurlífgun (8 klukkustunda námskeið). Eitt námskeið var haldið í sérhæfðri endurlífgun barna II
(EPALS) með 10 þátttakendum. Þau námskeið eru ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna
að taka þátt í eða stjórna í endurlífgun barna (20 klukkustunda námskeið). Allt námskeiðshald í sérhæfðri
endurlífgun fullorðinna I og II og sérhæfðri endurlífgun barna I og II hérlendis tekur mið af evrópskum
stöðlum og leiðbeiningum frá Evrópska endurlífgunarráðinu (ERC).
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Fræðsluráð
Meginverkefni fræðsluráðs er að framfylgja fræðslustefnu og veita fræðslustarfi forystu. Fræðsluráði er
ætlað að fylgjast með stefnum og straumum, finna nýjar leiðir og standa fyrir þróun í fræðslustarfi.
Fræðsluráð er skipað til þriggja ára í senn. Í árslok var það þannig skipað:
Aðalfulltrúar:
Hulda Ringsted, mannauðsstjóri, formaður.
Erla Björnsdóttir, mannauðsráðgjafi fræðslu og starfsþróunar.
Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður.
Erla Hrönn Matthíasardóttir, hjúkrunarfræðingur, fulltrúi hjúkrunarráðs.
Hulda Rafnsdóttir, gæðastjóri.
Hannes Petersen, yfirlæknir, fulltrúi læknaráðs.
Varafulltrúar:
Sigmundur Björnsson, tölvunarfræðingur.
Þóra G. Þorsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi launa og kjaramála.

Starfsemin á árinu
Fræðsluáætlun ársins tók mið af þarfagreiningu sem unnin var seinni hluta ársins 2019. Þar sem fræðsla
er hluti af stöðugum umbótum og gæðaferlið styður við þjálfunarferli starfsfólks tók þarfagreining mið af
stefnu og markmiðum sjúkrahússins og byggði á niðurstöðum starfsmannasamtala, rýniviðtölum og rýni
á fjölmörgum starfsemisgögnum þar sem horft er til hvaða hlutverk, sýn, stefnu og markmið stofnunin
hefur sett sér að ná til þess að fanga fræðsluþarfir starfsmanna. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að efla
þyrfti teymisvinnu, skilvirkni og góð samskipti milli starfsfólks ásamt því að leggja áherslu á að kynna vel
nýjungar í starfi og efla klíníska þekkingu starfsmanna, og tók fræðsluáætlun ársins mið af því.
Áfram var lögð áhersla á að nýliðafræðsla, sértæk nýliðafræðsla, viðburðir fræðslu- og starfsþróunaráætlunar,
viðburðir sem starfsfólk sækir sjálft og nýtist í starfi sem og samþykktar ferðabeiðnir væru skráðar í
Eloomi og starfsþróun þannig öll aðgengileg á einum stað. Nýliðafræðsluáhorf hefur aukist um 28% milli
ársfjórðunga sem er gleðiefni en 67% starfsmanna hafa lokið áhorfi á síðasta ársfjórðungi 2020.

Unnið var að því að efla móttöku nýrra stjórnenda og var gefin út sértæk nýliðafræðsla (gátlisti) sem
stjórnandi fær aðgang að við upphaf starfs og framkvæmdastjóri sér til þess að móttaka sé til fyrirmyndar
og sértækri nýliðafræðslu séu gerð skil.
Snemma á árinu upplifðum við veirufaraldurinn Covid-19 sem hafði mikil áhrif á starfsemina. Vikið var
frá hefðbundinni fræðslu- og starfsþróunaráætlun og meiri áhersla lögð á rafræna fræðslu og þá
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sérstaklega með það í huga að undirbúa starfsmenn fyrir faraldurinn en að mörgu var að hyggja. Útbúin
var ýmiskonar fræðsla, t.a.m. myndband um mikilvægi handþvottar, hlífðarfatnaðar, smitleiðir Covid-19
og fræðslumolar er sneru að stuðningi við andlega líðan starfsmanna o.fl. Útbúin var sértæk nýliðafræðsla
og fræðslumyndbönd sem studdi við móttöku starfsmanna sem tóku að sér störf á Covid göngu- og
legueiningu og ætlað var að styðja við starfsmenn í þessum nýju aðstæðum. Haldnar voru vinnustofur
fyrir heilbrigðisstarfsfólk þar sem starfsfólk var undirbúið undir móttöku, flutning og aðhlynningu Covid-19
smitaðra og Viðbragðsáætlun sem og leiðbeiningar vegna Covid-19 voru gerðar aðgengilegar í Eloomi.

Mikið var lagt upp úr því að tryggja upplýsingaflæði um faraldurinn til starfsfólks og stjórnenda um stöðu
og viðbragð SAk og voru allir aðgengilegir miðlar notaðir til þess.
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Gæðaráð
Skipað var á ný í gæðaráð á árinu. Hildigunnur Svavarsdóttir framkvæmdastjóri bráða- og þróunarsviðs
er skipunaraðili gæðaráðs. Ákveðið var að hafa ekki varafulltrúa eins og verið hafði en fá í staðin fastan
fulltrúa frá upplýsingatæknideild.
Gæðaráð var þannig skipað í lok árs:
Aðalfulltrúar:
Oddur Ólafsson, svæfingalæknir, formaður.
Hulda Rafnsdóttir, gæðastjóri.
Árni Kár Torfason, forstöðumaður upplýsingatæknideildar.
Jóna Valdís Ólafsdóttir, forstöðulyfjafræðingur.
Elvar Örn Birgisson, forstöðugeislafræðingur.
Helgi Haraldsson, öryggisstjóri.
Ragnheiður Baldursdóttir, sérfræðingur í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum.
Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur.
Erla Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Almenn starfsemi
Á árinu voru haldnir 14 reglulegir fundir. Fyrstu þrír fundir ársins fóru fram með hefðbundnum hætti en frá
og með apríl fóru allir fundir gæðaráðs fram með rafrænum hætti (á TEAMS) vegna Covid-19. Fundirnir
hafa nokkuð fast skipulag með föstum dagskrárliðum. Fulltrúar kvitta fyrir þátttöku á fundum og það er
skráð hverjir hafa samþykkt fundargerðir. Skipunaraðili ráðsins og meðlimir sem ekki komast á fundi kvitta
fyrir lestur fundargerða.

Gæðingur
Sjúkrahúsið er alþjóðlega gæðavottað af fyrirtækinu DNV - GL sem er eitt af stærstu alþjóðlegu fyrirtækjum
á þessu sviði í heiminum. Sökum Covid-19 komu fulltrúar DNV - GL ekki til landsins í árlega úttekt. Þess
í stað fór fram tveggja daga rafræn úttekt dagana 14. og 15. október. Að þessu sinni var læknir hluti af
úttektarteyminu og var almenn ánægja með það. Það gekk á margan hátt mjög vel að hafa úttektina
rafræna en þó má segja að annmarkar hafi komið í ljós við úttekt á húsnæði t.d. Að þessu sinni kom fram
eitt alvarlegt frávik (Major Non-Conformity NC1). Sneri það að þátttöku lækna í gæðastarfi sjúkrahússins.
Tólf minniháttar frávik (Minor Non-Conformities NC2) komu fram, átta athugasemdir (Observations) og
fjögur tækifæri til að gera betur (Opportunities for Improvement).
Fyrir utan þessa hefðbundnu árlegu úttekt var gerð eins dags rafræn úttekt að kröfu DNV-GL vegna
kvörtunar sem fyrirtækinu barst. Þessi úttekt fór fram í apríl. Í úttektinni var einblínt á ferli kvartana og
úrvinnslu þeirra(Grievences processes). Þessi úttekt gekk vel og bárust nokkrar athugasemdir og
gagnlegar ábendingar en ekkert frávik kom fram í skýrslu DNV-GL.

Gæðahandbók
Vel gekk með gæðahandbókina á árinu. Töluverð vinna fór í að aðstoða notendur en það minnkar þó á
milli ára. Reglulegir fundir gæðastjóra og starfsmanns upplýsingatæknideildar með gæðavörðum virðast
skila árangri. Á þeim fundum sem að jafnaði eru einu sinni í mánuði gefst kostur á að viðra vandamál og
ræða hnökra. Farið var í átak til þess að fækka gæðaskjölum, m.a. með því að sameina gæðaskjöl sem
fjalla um svipaða hluti. Andrúmsloftið hvað varðar gæðahandbókina er jákvæðara en var þegar mikið hökt
var í henni. Nýútgefnum skjölum fjölgar á milli ára en endurútgáfum fækkar.
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Myndrit 1 – útgefin gæðaskjöl 2014 – 2020.

Rýnifundir
Rýnifundir stjórnenda eru fundir gæðaráðs með framkvæmdastjórn. Útbúin er viðamikil skýrsla um
starfsemi ráðsins og stöðu gæðamála á stofnuninni og fer gæðastjóri yfir skýrsluna á fundinum og svarar
fyrirspurnum. Haldnir voru tveir rýnifundir stjórnenda á árinu (í maí og í september) þar sem rætt var:
Niðurstöður innri úttekta
Niðurstöður ytri úttekta
Endurgjöf frá viðskiptavinum
Frammistaða ferla og samræmi þjónustu
Staða forvarna og úrbóta
Aðgerðir vegna fyrri rýni stjórnenda
Breytingar sem geta haft áhrif á gæðakerfið
Gæðastefna og gæðamarkmið
Tillögur um umbætur
Önnur mál
Rýnifundirnir eru mikilvægir til þess að varpa ljósi á hvort gæðakerfið sé að þjóna því hlutverki sem því er
ætlað.

Umbótaverkefni
Gæðaráð setur af stað umbótaverkefni að kröfu DNV-GL staðalsins. Vinnan við slík verkefni fer fram eftir
fyrirfram skilgreindu verklagi. Vinnuhópur er skipaður utan um hvert verkefni og lokaniðurstöðum er skilað
til gæðaráðs. Niðurstöður þessar eru birtar á síðu gæðaráðs. Sem dæmi um umbótaverkefni má nefna
umbótatöflur – umbótafundir og annað sem ber heitið þungir einstaklingar og umönnun þeirra. Á árinu var
umbótaverkefnum fylgt eftir en nýjum ekki fleytt af stað.

Innri úttektir
Innri úttektir eru nauðsynlegur þáttur innra eftirlits á gæðakerfi (verkferlum) sjúkrahússins og eru
framkvæmdar af hópi g æðavarða og samkvæmt áætlun gæðaráðs. Erindi var sent til framkvæmdastjórnar
varðandi hugmynd um að fækka úttektarmönnum en hafa í þessu starfsfólk í stöðubrotum. Ágætis gangur
var í úttektum á árinu og er 18 af 23 úttektum fyllilega lokið. Reglulega er minnt á að úttektir gangi samkvæmt
áætlun. Mismikill tími fer í þessa vinnu en almennt er vel tekið á móti úttektarmönnum.
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Teymisúttektir
Teymisúttektir eru framkvæmdar af hópi á vegum gæðaráðs og miðast úttektir alla jafna við
niðurstöður fyrri innri og ytri úttekta, kröfur og þarfir um mikilvæga þætti í gæða- og öryggismálum og
þær breytingar sem verða í starfseminni og hafa áhrif á hana. Vegna Covid voru heimsóknir á deildir í
lágmarki. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur náði þó að heimsækja allar einingar og ljúka teymisúttektum
sýkingavarna.

Kvartanir
Fjöldi kvartana var svipaður og verið hefur. Alls bárust 27 kvartanir á borð gæðaráðs. Er þetta mjög svipaður
fjöldi og árið á undan. Gæðaráð rýnir allar ábendingar sem eftirlitsaðili en framkvæmdastjóri lækninga
kemur þeim til þeirra eininga eða starfsmanna sem málið varðar.

Atvikaskráningar
Gæðaráð heldur utan um skráningu atvika. Tölur um fjölda atvika eru teknar saman og farið yfir
ársfjórðungslega eða eftir þörfum. Atvikaskráningum hélt áfram að fækka og fækkaði þeim um 14% milli ára.
Ráðist var í að gera netkönnun (Survey Monkey) á viðhorfi starfsmanna til núverandi atvikaskráningakerfis.
Á árinu bólaði ekkert á nýju atvikaskráningakerfi á vegum Embættis landlæknis en beðið hefur verið eftir því
með eftirvæntingu um árabil. Því er útlit fyrir að enn um sinn verði notast við gamla atvikaskráningakerfið
í Lotus Notes. Verkefnahópur er að störfum við að betrumbæta kerfið og er tekið mið af niðurstöðum úr
netkönnuninni.

Myndrit 2 - Fjöldi atvika 2014 - 2020.

Horft fram á veginn
Gæðastarf SAk hélt dampi þrátt fyrir óvenjulegar aðstæður í þjóðfélaginu og á stofnuninni vegna Covid-19.
Verkefni framundan felast m.a. í því að komast aftur á fulla ferð með það ágæta gæðastarf sem fram fer
innan veggja stofnunarinnar. Nauðsynlegt er að auka þátttöku lækna í gæðastarfi og gaman væri að koma
því starfi sem hér fer fram betur á framfæri út á við.
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Atvikaskráningar eftir einingum

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

2

10

10

18

15

7

Barnadeild

15

9

9

5

3

10

3

Bráðamóttaka

66

65

65

91

70

59

48

Deild kennslu , vísinda og gæða

1

0

2

0

3

3

1

Eldhús

4

3

12

5

0

10

7

Kristnesspítali. Endurh.d+öldrunarl.d

57

55

32

57

51

56

48

Geðdeild legud. + dag og göngud geðd.

58

42

36

40

36

33

28

Lyflækningadeild

Almenn göngudeild

75

67

72

82

110

78

78

Læknaritaramiðstöð

2

0

0

1

1

2

0

Meinafræðideild

0

0

1

0

0

0

2

Myndgreiningadeild

17

15

12

10

17

15

14

Rannsóknadeild

19

13

32

28

43

39

43

Rannsóknastofa í lífeðlisfræði

0

0

0

0

2

1

1

Ræstimiðstöð

0

1

0

2

0

0

3

Sjúkraflutningaskólinn

0

0

0

0

1

1

0

Sjúkrahúsapótek

1

1

0

2

11

6

4

Skrifstofa fjármála

0

1

0

0

0

2

1

59

64

46

62

73

58

47

0

0

10

10

29

16

14

Skurðstofa og sótthreinsun

22

15

7

20

3

5

6

Svæfingadeild

27

22

13

16

25

17

4

Gjörgæsludeild

0

0

24

22

49

27

20

Rekstrardeild

5

7

10

2

23

9

25

11

3

2

1

19

21

12

0

0

0

0

1

0

0

441

385

395

466

588

483

416

Skurðlækningadeild (handl.d+HNE+bækl.d)
Kvennadeild (fæðingardeild)

Upplýsingatæknideild
Óskráðar deildir
Fjöldi

Tafla 1 – Fjöldi atvikaskráninga eftir einingum 2014 – 2020.
Flokkun

2016

2017

2018

2019

2020

2

0

0

0

2

2. Atvik tengd tækjabúnaði

30

25

53

40

33

3. Atvik tengd lyfjameðferð

47

88

105

93

62

2

1

5

1

4

5. Atvik tengd meðferð/rannsókn

94

101

159

111

95

6. Atvik tengd ofbeldi/átökum vegna sjúklings

33

35

27

18

16

7. Atvik tengd umhverfi/aðstæðum

75

107

100

94

94

0

2

1

1

5

9. Atvik tengd nálum/leggjum

10

5

10

4

9

10. Atvik tengd þjónustu

31

43

43

36

28

11. Atvik tengd eignatjóni

1

0

1

1

1

12. Annars konar atvik

60

51

71

76

61

Blank

10

8

13

8

6

Fjöldi

395

466

588

483

416
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1. Óvænt andlát

4. Atvik tengd blóð- eða blóðhlutagjöf

8. Atvik tengd meðferð sýna

Tafla 2 – Flokkun atvika árin 2016 – 2020.

Hjúkrunarráð
Stjórnarfundir
Stjórnin hélt 4 formlega fundi fyrri hluta árs.

Vika hjúkrunar
Viku hjúkrunar, sem átti að halda í maí, var aflýst vegna Covid-19.

Verkefni stjórnar
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) tileinkaði hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum árið 2020 en því miður
var ekki hægt að halda upp á árið eins og til stóð. Hins vegar stóð stjórn hjúkrunarráðs fyrir sýningu á
ljósmyndum sem teknar voru af hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Myndirnar endurspegluðu ástandið
á SAk á Covid-tímum og voru til sýnis vikuna 10.-16. maí.
Með lagabreytingu sem samþykkt var á Alþingi í júlí var tekin ákvörðun um að læknaráð
og hjúkrunarráð SAk skyldu lögð niður. Stjórn hjúkrunarráðs lýsti yfir áhyggjum af því þar sem hjúkrunarráð hefur
verið forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðgjafar um fagleg málefni er varða hjúkrun auk þess að eiga
frumkvæði að og vera vettvangur fyrir umræður um þróun hjúkrunar. Í framhaldinu var stofnað nýtt fagráð
Sjúkrahússins á Akureyri, skipað fimm fulltrúum. Einn hjúkrunarfræðingur á sæti í fagráði SAk.
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Jafnréttisnefnd
Jafnréttisnefnd hefur starfað síðan í desember 2007 en skipað er í nefndina til tveggja ára í senn.
Skipað var í nýja jafnréttisnefnd til tveggja ára frá og með 15. janúar 2020 og eru eftirfarandi fulltrúar í
nefndinni:
Þóra G. Þorsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi, formaður.
Lilja Sif Þórisdóttir, félagsráðgjafi.
Sigurður Ingi Steindórsson, kerfisstjóri.

Starfssvið
Jafnréttisnefnd skal leggja áherslu á að framfylgja stefnu og áætlunum sjúkrahússins í jafnréttismálum
sem settar hafa verið í samræmi við ákvæði laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Hlutverk
Nefndinni ber að viðhalda stefnu sjúkrahússins í jafnréttismálum og gera tillögu til framkvæmdastjórnar
ef ástæða er til breytinga, með upplýsingaöflun og gerð tillagna um aðgerðir í einstökum málaflokkum.
Þá hefur nefndin umboð til þess að fylgja slíkum aðgerðum eftir og til hennar er hægt að vísa málum til
athugunar og álitsgjafar, hvort heldur er af yfirmönnum eða starfsmönnum.

Starfsemin á árinu
Til nefndarinnar bárust engin formleg erindi á árinu.

Verkefni ársins
Jafnréttisáætlun SAk var uppfærð og samþykkt af Jafnréttisstofu. Áætlunin gildir til ársins 2023.
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Lyfjanefnd
Lyfjanefnd starfar samkvæmt 40. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með áorðnum breytingum. Lyfjanefnd hefur
starfað frá 18. september 2001.
Lyfjanefnd var þannig skipuð :
Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði.
Jóna Valdís Ólafsdóttir, forstöðulyfjafræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
Margrét Vilhelmsdóttir, lyfjafræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
Sigurður Heiðdal, yfirlæknir, tilnefndur af læknaráði.
Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.

Hlutverk lyfjanefndar
Lyfjanefndin er þverfaglegur samráðsvettvangur um lyfjamál. Nefndin er ráðgefandi gagnvart
framkvæmdastjórum, forstöðumönnum og sjúkrahúsapóteki og gegnir leiðandi hlutverki í stefnumótun
varðandi málaflokkinn og í gæðastarfi sem gengur þvert á faggreinar og starfseiningar. Lyfjanefnd gefur
út lyfjalista fyrir stofnunina og kemur meðal annars að gæðaskjölum er tengjast lyfjamálum, skoðar
atvik tengd lyfjamálum í samvinnu við gæðaráð og fylgist með, kynnir og ráðleggur nýjar aðferðir við
lyfjafyrirmæli, skömmtun og annað sem ætla má að auki öryggi og dragi úr kostnaði vegna lyfja. Nefndin
hefur ráðgefandi hlutverk tengt lyfjahugbúnaðarkerfum.
Málefni á dagskrá lyfjanefndar árið 2020:
Neyðarlyfjalisti – útbúinn, vöktun fer fram í sjúkrahúsapóteki.
Samstarf við Landspítala (LSH) – samstarf við lyfjanefnd LSH og sjúkrahúsapótek LSH um vöktun 		
lyfjabirgða og lyfjameðferð vegna Covid-19.
Sýklalyfjagæsla – gæðaskjöl útgefin og innleiðing hafin, kynningarefni í fræðslukerfið Eloomi.

Atvik
Atvikaskráningaskýrslur yfir lyfjatengd atvik voru yfirfarnar og breytingar miðað við fyrri ár skoðaðar.
Samantekt á niðurstöðum lyfjanefndar var send til gæðaráðs í desember.

Úttekt DNV
Lyfjanefnd fundaði með úttektaraðilum DNV í árlegri úttekt vegna alþjóðlegrar vottunar sjúkrahússins.
Farið var yfir störf lyfjanefndar og þau skoðuð í samhengi gæðavottunar.
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Læknaráð
Stjórn læknaráðs er sú sama og í fyrra. Fundir stjórnar voru haldnir reglulega í byrjun árs eða þar til
samkomubann vegna heimsfaraldurs Covid-19 tók gildi. Ekki voru haldnir fundir að sumrinu frekar en
undanfarin ár. Læknaráð var svo lagt niður skv. nýjum lögum um heilbrigðisþjónustu 26/6 2020. Læknaráði
SAk var formlega sagt upp störfum 28/9 2020 af framkvæmdarstjórn.
Stjórn læknaráðs skipuðu:
Formaður:		
Guðmundur Otti Einarsson
Varaformaður:		
Gunnar Þór Gunnarsson
Ritari:			Harpa Snædal		
Meðstjórnendur:
Benedikt Halldórsson
			Kristrún Erla Sigurðardóttir
Aðalafundur læknaráðs var haldinn 27. febrúar 2020. Á þeim fundi var farið yfir ársskýrslu og hún samþykkt.
Farið var yfir allar nefndir og fulltrúar kosnir. Rædd voru drög að breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu
og farið yfir umsögn læknaráðs sem send var til Velferðarnefndar Alþingis 13/1 2020. Rætt var um
jafnlaunavottun og hvernig sú vinna var hér á SAk og mættu þar fulltrúar þeirrar vinnu og útskýrðu hvernig
tekið var á þessu hér á spítalanum. Ennfremur var rætt um gæðavottun.
Auka aðalfundur var haldinn 19. nóvember 2020. Á þeim fundi var rætt um þá nýju stöðu að búið væri að
leggja niður læknaráð skv. nýjum lögum um heilbrigðisþjónustu.

Helstu viðfangsefni:
a) Samstarf við framkvæmdastjórn SAk, framkvæmdastjóra lækninga, forstöðulækna og stjórn 			
hjúkrunarráðs.
Ársfjórðungslegir fundir með framkvæmdastjórn SAk hafa ekki verið haldnir vegna Covid-19 			
heimsfaraldurs og samkomubanns sem og vegna þess að læknaráð var lagt niður.
Formaður læknaráðs hefur verið boðaður og mætt á forstöðuLæknafundir sem haldnir voru á Teams (netfundir)
b) Nefndir og ráð
Stöðunefnd fékk eina umsókn til umsagnar. Umsókn um stöðu forstöðulæknis í myndgreiningu.
Fræðslunefnd hefur staðið fyrir fræðslufundum sem í byrjun árs voru með hefðbundnu sniði, alls 5 talsins,
en svo voru engir fundir vegna Covid-samkomubanns en í lok árs voru haldnir 8 fræðslufundir í streymi.
Vísindasjóður læknaráðs stendur vel og ein umsókn var afgreidd á árinu.
c) Mönnun lækna
Mönnun lækna er stöðugt áhyggjuefni þar sem SAk er lítið sjúkrahús og viðkvæmt fyrir breytingum.
Meðalaldur lækna fer hækkandi, margar vaktalínur eru að stórum hluta mannaðar læknum sem gætu nýtt
sér svokallaða 55 ára reglu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
d) Fjárhagur SAk
Engar athugasemdir.
e) Tilnefningar stjórnar læknaráðs í vinnuhópa
Engar.

Stjórn læknaráðs SAk þakkar meðlimum læknaráðs, framkvæmdastjórn og stjórn hjúkrunarráðs
samstarfið á starfsárinu og á liðnum árum.
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Nýtingarnefnd
Hlutverk nýtingarnefndar er að fjalla um tillögur/óskir til breytinga á nýtingu húsnæðis. Beiðnir til nefndarinnar
geta komið frá forstöðumanni deildar/einingar, frá meðlimi nýtingarnefndar, frá framkvæmdastjóra,
framkvæmdastjórn eða forstjóra.
Nefndin skal skila tillögum sínum til framkvæmdastjórnar til afgreiðslu. Nefndarmenn eru sex, þar af er einn
tilnefndur af hjúkrunarráði og einn af læknaráði en forstjóri skipar formann nefndarinnar. Skipunartíminn
er fjögur ár.
Nefndin er skipuð eftirtöldum aðilum:
Gunnar Líndal Sigurðsson, forstöðumaður rekstrardeildar, formaður.
Guðmundur Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs.
Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðlækningadeildar.
Helgi Haraldsson, öryggisstjóri.
Hulda S. Ringsted, mannauðsstjóri.
Ragnheiður Halldórsdóttir, yfirlæknir endurhæfingar- og öldrunarlækninga.
Nefndin hélt samtals 9 formlega fundi á árinu auk fjölda vinnufunda í tengslum við tillögur.
Nefndin sendi 12 tillögur til afgreiðslu framkvæmdastjórnar. Þar af voru 10 samþykktar og 2 tillögur eru í bið
eða þarfnast nánari úrvinnslu.
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Næringarteymi
Næringarteymi hefur verið starfandi á Sjúkrahúsinu á Akureyri síðan 2003. Næringarteymi er stefnumótandi
um næringartengd mál á sjúkrahúsinu og vinnur að aukinni þekkingu starfsfólks um næringu í klínískri
vinnu.
Í lok árs var næringarteymi skipað:
Borghildur Sigurbergsdóttir, næringarráðgjafi, formaður.
Guðjón Kristjánsson, læknir, forstöðulæknir lyflækninga.
Hanna Fríður Stefánsdóttir, matartæknir, ritari.
Haukur Geir Gröndal, matreiðslumaður, forstöðumaður eldhúss.
Ingunn Högnadóttir, talmeinafræðingur.
Laufey Hrólfsdóttir, næringarfræðingur, forstöðumaður deildar mennta og vísinda.
Ólöf Stefánsdóttir, lyfjafræðingur.
Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur, verkefnisstjóri næringarhjúkrunar, 			
varaformaður.

Starfsemin á árinu
Haldnir voru 8 fundir á árinu, þar af einn fundur með tengiliðum hjúkrunar. Ekki reyndist mögulegt að
halda fleiri fundi með tengiliðum vegna Covid sýkingavarna, en regluleg tölvupóstsamskipti voru milli
næringarteymis og tengiliða. Fundargerðir eru aðgengilegar á innra neti.
Árlegur Næringardagur var haldinn þann 21. október. Efni dagsins var Krabbamein og næring, þar sem
fjallað var um áhrif krabbameina og krabbameinsmeðferða á næringarástand; afleiðingarnar og meðferð.
Dagskráin samanstóð af 4 fræðsluerindum sem flutt voru af lækni og hjúkrunarfræðingum SAk og tveimur
fyrirlestrum frá Landspítala (LSH) sem fluttir voru af talmeinafræðingi og næringarfræðingi. Dagskránni
var streymt og tekin upp en engir gestir voru í salnum vegna sýkingavarna á Covid tímum. Nokkur
tæknivandamál komu upp og töfðu dagskrána. Samtals 73 tengdust beinu streymi, og var upptakan síðan
aðgengileg á innri og ytri vef SAk.
Fulltrúar næringarteymis héldu fund með Ingibjörgu Gunnarsdóttur, forstöðumanni Næringarstofu LSH.
Fjallað var um mögulegt samstarf og reynslu af næringarráðgjöf.
Umfjöllun var um fæðisgerðir sem boðið er upp á frá eldhúsi SAk og þörf fyrir breytingar. Bornar voru saman
fæðisgerðir á SAk og LSH, þar sem nokkur munur er á, bæði hvað varðar innihald og nöfn fæðisgerða.
Unnið er að ráðleggingum um fæði á sjúkrahúsum á vegum ESPEN og var ákvörðunum um breytingar
frestað þar til nýjar ráðleggingar verða birtar. Næringarteymi hefur áhuga á að samræma fæðisgerðir sem
í boði eru á SAk og LSH, einnig að gefnar verði út opinberar ráðleggingar fyrir sjúkrahús á Íslandi í samráði
við heilbrigðisyfirvöld.
Fjallað var um ýmis önnur mál er varða næringu sjúklinga, s.s. skimun fyrir hættu á vannæringu sem er
einn af gæðavísum sjúkrahússins, gæðaskjöl um næringu, klínískar leiðbeiningar um fæðismeðferðir,
nýjan samning sjúkrastofnana við Sjúkratryggingar Íslands um kaup á næringarvörum, afgreiðslu á mat
frá eldhúsi, næringarráðgjöf á SAk, þörf fyrir fræðslu um næringu sjúkra fyrir starfsmenn, heilsueflingu
starfsmanna o.fl.
Næringarteymið fundaði einu sinni með tengiliðum frá legudeildum auk reglulegs tölvupóstssambands,
en hver deild skipar hjúkrunarfræðing sem tengilið við næringarteymi. Á fundum með tengiliðum er fjallað
um mál sem varða samskipti deilda, eldhúss og næringarráðgjafa vegna næringar inniliggjandi sjúklinga.

Lokaorð
Næringarteymi vinnur þvert á deildir og fjallar um mál sem varðar alla sjúklinga. Matur og næring er
stór kostnaðarliður við rekstur sjúkrahússins og miklu máli skiptir að vel takist til við að hver sjúklingur
fái þá næringu sem hann þarf. Það skiptir máli fyrir líðan og ánægju sjúklinga, en ekki síður fyrir árangur
meðferðar.
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Siðanefnd heilbrigðisrannsókna
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna við Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um vísindarannsóknir
á heilbrigðissviði nr. 44/2014 og reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014. Um
samskipti nefndarinnar við Persónuvernd gildir reglugerð nr. 1187/2014.
Hlutverk siðanefndar er að meta vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem framkvæmdar eru innan
stofnunarinnar eða í samstarfi við háskóla hér á landi í þeim tilgangi að tryggja að þær samrýmist
vísindalegum og siðfræðilegum sjónarmiðum.
Í reglugerð 1186/2014 er jafnframt getið um hverjir skulu tilnefna fulltrúa í nefndina og var nefndin
endurskipuð í maí 2019 til fjögurra ára.
Aðalfulltrúar/varafulltrúar/tilnefndir af:
Sigríður Sía Jónsdóttir, formaður, Stefán B. Sigurðsson, Embætti landlæknis.
Hulda Rafnsdóttir, varaformaður, Hólmfríður Kristjánsdóttir, hjúkrunarráði SAk.
Guðrún Eggertsdóttir, Elvar Birgisson, forstjóra SAk.
Arnrún Halla Arnórsdóttir, Giorgio Baruchello, Háskólanum á Akureyri.
Alexander Smárason, Guðjón Kristjánsson, framkvæmdastjórn SAk.
Ragnheiður Baldursdóttir, Gunnar Þór Gunnarsson, læknaráði SAk.
Heiðrún Ósk Ólafsdóttir, Eyþór Þorbergsson, lögfræðingar, framkvæmdastjórn SAk.
Eyþór Þorbergsson lögfræðingur tók á árinu sæti sem varamaður skipaður af framkvæmdastjórn SAk.
Eyþór tók sæti aðalfulltrúa á meðan aðalfulltrúinn var í barnsburðarleyfi.
Árlega liggur fyrir áætlun um mánaðarlegan fundartíma nefndarinnar en einungis er þó fundað ef mál
hafa borist nefndinni. Fundadagar og skiladagar umsókna ásamt frekari upplýsingum koma fram á vefsíðu
nefndarinnar á heimasíðu SAk.
Samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 fjallar Siðanefnd heilbrigðisrannsókna
við SAk um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem eru leyfisskyldar og fara fram eingöngu innan SAk eða
í samstarfi SAk og innlendra háskóla. Ef um er að ræða vísindasamstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir hér
á landi eða erlendis (fjölstaðarannsókn) ber að sækja til Vísindasiðanefndar (VSN).
Nefndin hélt sex formlega fundi. Þrír fundir voru haldnir í húsakynnum SAk en hinir þrír voru haldnir á
Zoom, vegna sóttvarnatakmarkana. Auk formlegra funda skiptust fulltrúar á tölvupóstum eftir þörfum.
Afgreitt var leyfi fyrir einni vísindarannsókn og framlenging samþykkt vegna tveggja vísindarannsókna
þar sem gagnasöfnun hefur tafist vegna Covid-19. Nefndin afgreiddi fimm fyrirspurnir um efni tengt t.d.
skilgreiningum á vísindarannsóknum, leyfisveitingum og geymslu rannsóknagagna. Nefndinni bárust
einnig afrit af 6 leyfisveitingum framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar varðandi
rannsóknarverkefni innan sjúkrahússins sem annað hvort þurftu ekki leyfi siðanefndar eða að um
fjölstaðarannsókn var að ræða og leyfisveiting hjá VSN.

124

NEFNDIR OG RÁÐ

Skurðstofunefnd
Skurðstofunefnd var þannig skipuð í lok árs:
Oddur Ólafsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir, formaður.
Anna Margrét Tryggvadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu og sótthreinsunar
Sólveig Björk Skjaldardóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur svæfingadeildar.
Orri Ingþórsson, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir
Helgi H Sigurðsson, forstöðulæknir skurðlækninga.
Jónas Logi Franklín, forstöðulæknir bæklunarskurðlækninga.

Starfsemin á árinu
Haldnir voru 11 fundir í skurðstofunefnd á árinu. Fundir voru fluttir yfir á TEAMS til að draga úr samneyti
starfsfólks eins og unnt var vegna Covid-19. Starfsemi á skurðstofum var um margt óvenjuleg. Sökum
Covid-19 var hætt að framkvæma valkvæðar aðgerðir frá 17. mars til 4. maí og frá 29. október til 16.
nóvember. Jafnframt þessu olli skortur á skurðhjúkrunarfræðingum því að starfsemin komst aldrei á fullt
skrið það sem eftir var ársins. Því var starfsemi á skurðstofum skert frá því sem áætlað var og áður hefur
verið, frá 17. mars og út árið. Eins og gefur að skilja lengdust biðlistar sökum þessa.
Sjúkrahúsið ákvað að taka upp kerfi sem nefnist ORBIT til að halda utan um starfsemi á skurðstofum.
Landspítali hefur notast við kerfið um árabil og mun taka í gagnið nýja útgáfu kerfisins snemma árs 2021.
Leyfi mun hafa fengist fyrir því að kerfið hér á SAk verði útstöð úr kerfi Landspítala. Það er ljóst að mikil
undirbúningsvinna er framundan við þessa innleiðingu. Vonir standa til að kerfið verði komið í notkun hér
árið 2022.
Skurðborð á skurðstofu eitt varð ónýtt. Keypt var nýtt borð á stöpli. Lasertæki, sem m.a. er notað í
æðaaðgerðum, var tekið til notkunar á árinu. Ráðist var í nauðsynlegt viðhald á húsnæði á vestur- og
norðurgangi. Til stóð að fara í framkvæmdir á austurgangi í lok árs en þær framkvæmdir frestuðust.
Fjallað var um styttingu vinnuviku hjúkrunarfræðinga í lok árs. Því miður fylgdu fjármunir ekki
breytingu þessari og verður því ekki hægt að mæta þessu með því að fjölga stöðugildum eins
og mjög æskilegt hefði verið. Skurðstofunefnd var beðin að fjalla um þær tillögur sem á borðinu
voru en sú krafa var gerð að þetta yrði gert án kostnaðar og án þess að skerða þjónustuna.
Tillaga skurðstofunefndar var að útfæra þetta með þeim hætti að vinna til hádegis á föstudögum
en auka úthlutun á fimmtudögum í staðinn. Með þessu móti dregst úthlutaður tími á skurðstofum
óverulega saman. Stefnt er að því að byrja að vinna samkvæmt þessu fyrirkomulagi í janúar 2021.
Heita má að starfsemin hafi gengið vel og aðlagað sig að aðstæðum sem ekki var hægt að sjá fyrir eða
ráða við (Covid-19). Skortur á skurðhjúkrunarfræðingum varð einnig, og ekki síður, til að skerða starfsemi
ársins. Þegar litið er til framtíðar er nauðsynlegt að hafa borð fyrir báru í stöðugildum lykilstarfsstétta á
skurðstofum þannig að koma megi í veg fyrir að valkvæðum aðgerðum fækki og þjónusta skerðist jafn
mikið og raun bar vitni ár árinu sökum veikinda starfsfólks. Þrátt fyrir að ráðist hafi verið í nauðsynlegt
viðhald á skurðstofum á árinu verður það æ meira aðkallandi að endurnýja húsnæðið og skipuleggja alveg
upp á nýtt.
Aðkallandi er að bæta aðstöðuna á skurðstofum og ekki hvað síst í móttöku og á vöknun. Á þetta við bæði
um aðstöðu fyrir starfsfólk og sjúklinga en hún er barn síns tíma og hæfir vart nútíma skurðstofustarfsemi.
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Stuðningsteymi starfsmanna
Stuðningsteymi starfsmanna Sjúkrahússins á Akureyri var skipað 25. nóvember 1997 og hefur síðan verið
endurskipað af framkvæmdastjórn á tveggja ára fresti. Teymið starfar til hliðar við aðra starfsmannaþjónustu.
Stuðningsteymið skipa:
Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur, formaður.
Stefanía Hallbjörnsdóttir, félagsráðgjafi.
Friðrik Már Ævarsson, sálfræðingur.
Hlutverk stuðningsteymisins er að stuðla að góðum starfsanda og aukinni vellíðan hjá starfsmönnum sem
og að mæta þörfum þeirra þegar álag er í starfi og lífið reynist erfitt á einn eða annan hátt.
Teymið aðstoðar við að greina vanda og/eða vanlíðan hjá einstaklingum og starfshópum, bæði vinnutengds
og persónulegs eðlis. Teymið veitir stuðning í áföllum, vanlíðan og kreppu sem upp kunna að koma hjá
starfsmönnum og aðstoðar við að koma málum í réttan farveg í samvinnu við starfsmanninn.
Allir starfsmenn geta nýtt sér stuðning og aðstoð teymisins. Á árinu veittu starfsmenn teymisins 27
starfsmönnum alls 44 viðtöl. Vegna persónulegra mála fengu 10 einstaklingar viðtöl hjá teyminu, hjá 9
einstaklingum var vandinn vinnutengdur og hjá 8 einstaklingum var vandinn blandaður. Einnig hafa verið
haldnir 7 viðrunar-/úrvinnslufundir fyrir starfsmannahópa.
Nýtt starfsfólk fékk fræðslu um starfsemi teymisins.
Fundir teymisins eru alla fimmtudaga kl. 8.30. Teymið fundar með fulltrúum starfsmannaþjónustunnar
ársfjórðungslega.
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Sýkingavarnanefnd
Í sýkingavarnanefnd sitja:
Sigurður Heiðdal, lyf- og smitsjúkdómalæknir, formaður.
Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur.
Björg Brynjólfsdóttir, deildarlífeindafræðingur.
Sýkingavarnanefnd var fullsetin þar til í lok október þegar nefndin var lögð niður og stofnað sýkingavarnaráð
sem í sitja:
Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur, formaður.
Sigurður Heiðdal, lyf- og smitsjúkdómalæknir.
Björg Brynjólfsdóttir, lífeindafræðingur.
Erla Sigurgeirsdóttir, forstöðumaður ræstimiðstöðvar.
Helgi H. Sigurðsson, forstöðulæknir skurðlækninga.
Aðalheiður Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur.
Vilborg Elva Jónsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur.
Starfshlutfall sýkingavarnahjúkrunarfræðings (svh) var 70% en álagið var stóraukið vegna Covid-19
faraldurs. Árið byrjaði með venjubundnum sýkingavarnastörfum í janúar en vegna frétta af 2019- nCoV
(seinna var sjúkdómsmyndin kölluð Covid-19) í Wuhan-héraði í Kína þann 22.01 var í samráði við
sýkingavarnadeild LSH hafin skimun á bráðamóttöku skv. ráðleggingum ECDC. Veiran var þá ekki enn
komin til Íslands en annað átti eftir að koma á daginn. Meginhluti vinnu sýkingavarnahjúkrunarfræðings
í febrúar fór í að undirbúa hugsanlega komu Covid-19 innan SAk og sat hann m.a stöðufundi með
sóttvarnalækni og starfsfólki á heilsugæslum um land allt. Vegna þess í hve í mörg horn var að líta var
viðbragsstjórn virkjuð 5. mars og sýkingavarnahjúkrunarfræðingur var fulltrúi sýkingavarnanefndar í
COVID-19 viðbragðsstjórn sem mynduð var í kjölfarið. Miklar annir hófust á öllum vígstöðvum innan SAk
við undirbúning fyrir komu farsóttarinnar. Gerð var Covid-19 viðbragðsáætlun og framkvæmdar voru
æfingar innanhús með undirbúning starfsfólks í huga og til að kortleggja viðbragðsáætlunina. Sett var upp
Covid-eining í einangrunarstofum í vesturhluta barnadeildar og seinna opnuð Covid-göngudeildareining
á bráðamóttöku. Fyrsti Covid-19 sjúklingurinn var svo lagður inn þann 22. mars á Covid-einingu. Covid-19
bylgjurnar urðu þrjár yfir landið á árinu en innlagnir smitaðra sjúklinga á SAk voru í fyrstu og þriðju bylgju.
Covid-eining og gjörgæsludeild voru báðar settar í einangrun í fyrstu og þriðju bylgju með allri þeirri
fyrirhöfn sem því fylgir og Covid-göngudeild var einnig virkjuð. Í heild tókst undirbúningur mjög vel og
vel gekk þegar á reyndi að sinna sjúkum sem þýðir að smitvarnir virkuðu sem settar voru upp. Enginn
starfsmaður smitaðist, engar hópsýkingar urðu innan SAk og allir sjúklingar sem voru innlagðir náðu
heilsu. Góðum árangri má að hluta til þakka vinnu vegna krafna um alþjóðlega vottun DNV t.d. eru nú á SAk
til sérhæfð einangrunarherbergi, þrif á umhverfi og tækjum í góðu ferli sem og einnig er góð almenn vitund
meðal starfsmanna um mikilvægi grundavallar smitvarna á sjúkrahúsinu. Almennt eftirlit sýkingavarna lá
að mestu niðri yfir þessar farsóttarbylgjur en var unnið upp í lok árs. Í ljósi reynslu af Covid-19 faraldrinum
var svo ákveðið í lok árs að stækka og efla sýkingavarnanefndina og stofnað var sýkingavarnaráð með 7
meðlimum. Sigurður Heiðdal lét af formennsku og Rut Guðbrandsdóttir tók við formennsku. Undirbúningur
starfa sýkingavarnaráðs hófst í nóvember og mun ráðið hefja störf að fullu í byrjun árs 2021. Fundað var með
DNV úttektarteymi í fjarúttekt í lok október og komu engar athugasemdir fram varðandi sýkingavarnir sem
var gleðilegt. Sýkingavarnarhjúkrunarfræðingur var einnig skipuð í undirbúningsnefnd fyrir bólusetningar
á SAk og bólusetningar starfsfólks í framlínu hófst í lok desember.

Skráning sjúkrahússýkinga
„Point prevalence “ skráning á algengi sjúkrahússýkinga á SAk er framkvæmd fjórum sinnum á ári. Skráðir
eru þeir sjúklingar sem eru inniliggjandi með sýkingu kl. 8:00 að morgni ákveðins skráningardags í
febrúar, apríl, ágúst og nóvember. Skoðað er hvort sjúklingar eru með sjúkrahústengda þvagfærasýkingu,
skurðsárasýkingu, grunna eða djúpa, neðri öndunarvegasýkingu og blóðsýkingu. Meðalsýkingarhlutfall
fyrir árið 2020 var 4,30% sem er innan 5% viðmiðunarmarka um hlutfall sjúkrahústengdra sýkinga. Sjá
myndrit 1.
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Myndrit 1 - Hlutfall í fjórum skráningum árið 2020.

Sjúkrahússýkingar
Reglulegt eftirlit með sjúkrahústengdum sýkingum í skurðsárum, þvagleggjum, blóðsýkingum og
miðbláæðaleggjum, sem hefur verið í þróun með því að yfirfara allar jákvæðar ræktanir, hefur tafist vegna
Covid-19 en mun hefjast að fullu á næsta ári.

Stunguóhöpp
Tilkynnt voru 16 stunguóhöpp til sýkingavarnanefndar á árinu. Markmið SAk er að stunguóhöpp séu færri
en 15 á ári og leggur nefndin mikla vinnu í að reyna að ná þeim markmiðum og munaði litlu að markmiðið
hafi náðst í fyrsta skipti. Sjá myndrit 2.

Myndrit 2 - Stunguóhöpp – uppsafnað milli mánaða 2020.
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Óhöpp vegna óhreinna nála eru flest, eða 6 talsins, en þeim hefur fækkað svo um munar úr 17 frá árinu
2019. Ekki er mikil breyting á tegundum stunguóhappa milli ára, sjá myndrit 3.

Myndrit 3 - Fjöldi stunguóhappa árið 2020 eftir tegundum.

Ef horft er á fjölda stunguóhappa og starfsheiti eru hjúkrunarfræðingar með flest óhöpp eins og undanfarin
ár. Sjá myndrit 4.

Myndrit 4 - Fjöldi stunguóhappa 2020 eftir starfsheitum.
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Örverueftirlit
Töflur 1 og 2 sýna niðurstöður jákvæðra bakteríuræktana og veirurannsókna sem sýkingavarnanefnd
hefur eftirlit með. Með innleiðingu Glims-rannsóknakerfisins í byrjun árs berast tilkynningar til
sýkingavarnanefndar á mun nákvæmari hátt og eftirfylgni með jákvæðum rannsóknaniðurstöðum er mun
markvissari. Sýkingavarnanefnd skráir niðurstöður í „snjókorn“ sjúklings í Sögu-kerfinu undir flipanum
„smitgát“ sem eykur öryggi sjúklinga og eftirlit til muna.
ESBL-greiningar voru helmingi færri en árið áður. Inflúensa og RS-veirusýkingar hafa einungis greinst
í upphafi árs sem vanalega greinast einnig í lok árs og má það eflaust þakka sóttvarnaaðgerðum í
þjóðfélaginu. Aðrar greiningar hafa lítið aukist milli ára og þörfnuðust því engra auka viðbragða af hálfu
sýkingavarnanefndar. Allt utanumhald greininga Covid-19 var á vegum viðbragðsstjórnar.
Bakteríur
Tegund örvera

Jákvæð ræktun

Fjöldi jákvæðra sjúklinga

Mósa

2

2

VÓE

1

1

ESBL Karba

0

0

ESBL /ESBL 2

8

8

12

12

Neisseria meningitidis

0

0

Penicillin ónæmir pneum

1

1

Legionella atyp pneum

0

0

Legionella antig þvag

0

0

Legionella ræktun

0

0

Kíghósti

0

0

Berklar

0

0

Clostridium difficile

Tafla 1 - Yfirlit yfir eftirlit á bakteríum árið 2020.
Veirur
Tegund örvera

Jákvæð ræktun

Fjöldi jákvæðra sjúklinga

Influensa PCR A

9

9

Influensa PCR B

24

24

RS-veirur PCR.

34

34

1

1

Rotavirus
Nóroveira

0

0

11

11

Parainfluensa PCR 1

1

1

Parainfluensa PCR 2

0

0

Parainfluensa PCR 3

0

0

Hmp-Virus

9

9

Adenóveirur PCR

Tafla 2 - Yfirlit yfir eftirlit á veirum árið 2020.

Innra starf
Fundir sýkingavarnanefndar. Formlegir fundir voru 11 á árinu og þar af 2 hjá sýkingavarnaráði. Fundargerðir
eru birtar á innra netinu undir „Nefndir og ráð – sýkingavarnanefnd“. Auk þess voru fjölmargir fundir vegna
Covid-19 og má nefna fundi með sóttvarnalækni, Covid-viðbragðstjórn, forstöðumönnum og samráðshóp
öldrunarheimilanna.
Tengiliðir sýkingavarnanefndar. Starf tengiliða féll að mestu niður vegna Covid-19 anna. Endurskoðun á
tengiliðavinnu verður samhliða nýju sýkingavarnaráði.
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Gæðavinna.
Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur fór fyrir hönd sýkingavarnanefndar á allar starfseiningar SAk í teymisúttekt.
Hlutverk hennar er að taka út starfseiningarnar út frá sýkingavarnasjónarmiði. Er þetta í fimmta skiptið sem
farið er í þess konar úttekt og mikið hefur áunnist. Nýbreytni var að niðurstöður úttektar hverrar deildar
voru sendar til forstöðumanna og framkvæmdastjórnar. DNV úttekt sem fram fór á haustmánuðum kom vel
út varðandi sýkingavarnir og engar athugasemdir voru gerðar.

Fræðsla.
Umfangsmikil fræðsla, þjálfun og sérhæfðar æfingar voru haldnar fyrir starfsfólk innan SAk og utan
vegna Covid-19 faraldurs. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur veitti einnig sjúkraflutningamönnum og
starfsmönnum sjúkraflugs ráðgjöf. Stöðug þróun var svo allt árið í viðbrögðum eftir því sem þekking á
sjúkdómnum jókst.
Eftirlit með skartgripanotkun. Talning skarts á höndum starfsfólks var gerð í þriðja sinn. Talning er gerð
í teymisúttekt sýkingavarna og taldir voru 152-154 starfsmenn hvert ár. Samkvæmt grundvallarreglum
um smitgát skulu starfsmenn sem sinna sjúklinum vera án allra skartgripa neðan olnboga. Ef borin er
saman talning 2018, 2019 og 2020 á myndriti 5 má sjá að 18 starfsmenn bera skartgripi árið 2020 sem er
mikil fækkun frá upphafi talningar. Markmið er að enginn starfsmaður sé með skart á höndum fyrir neðan
olnboga.

Myndrit 5 - Skartnotkun.

Myndrit 6 - Samanburður á niðurstöðum ATP-mælinga 2019,
2020 og endurmælingu 2020.

Eftirlit með þrifum með APT-mælingum á yfirborðflötum á SAk með System Sure Plus mælitæki er orðinn
fastur liður í eftirliti með ræstingu og fjöldi mælinga eykst með hverju ári. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur
skipuleggur og framkvæmir mælingarnar á einingunum. Fylgir eftir með ófullnægjandi niðurstöðum með
endurmælingum og veitir ráðleggingar um viðeigandi þrif á yfirborðinu. Mældur var 131 snertiflötur á árinu
og voru 89 snertifletir innan marka en 42 utan marka. Í endurmælingum á 39 flötum má sjá að 33 voru
innan marka og 6 utan marka. Sjá má niðurstöður í myndriti 6.

Lokaorð
Í heildina var árið lærdómsríkt og annasamt. Mikill ávinningur náðist með ýmsar grundvallarreglur smitgáta
með samstilltu átaki allra starfsmanna innan SAk. Þakka má góðum árangri okkar í COVID-19 faraldrinum
faglegri samvinnu, árangri tengDUM DNV gæðavinnu og samstilltu átaki allra starfsmanna.
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Umhverfisráð
Hlutverk umhverfisráðs er að innleiða umhverfisstefnu sjúkrahússins, gera umhverfisgreiningu og
forgangsraða viðbótarverkefnum. Því er einnig ætlað að meta framvindu stefnunnar, miðla upplýsingum
og kynna stefnuna
Fulltrúar umhverfisráðs eru:
Gunnar Líndal Sigurðsson, rekstrardeild, formaður.
Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Kristnesspítala.
Linda Benediktsdóttir, eldhúsi.
Sigríður Jónsdóttir, skurðlækningadeild.
Kristján Hermann Tryggvason, húsumsjón.
Umhverfisráð vann á árinu í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri í samræmi við loftlagsstefnu stjórnarráðsins.
Loftlagsstefna stjórnarráðsins hefur að markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og ná
kolefnishlutleysi.
Covid-19 faraldurinn hafði mikil áhrif á störf ráðsins á árinu þar sem mikið var um stór og brýn verkefni sem
aðilar í umhverfisráði þurftu að leysa.
Þættir sem unnið hefur verið að í tengslum við græn skref eru eftirfarandi:
Í öllum nýframkvæmdum var settur upp orkusparandi ljósabúnaðar (LED) og orkunýting höfð að 		
eiðarljósi í vali á öðrum búnaði.
Eldhús SAk hefur mælt og greint matarsóun.
Starfsmenn SAk hafa aðgang að fjarfundabúnaði og allir starfsmenn eru nú með office365 leyfi.
SAk hlaut staðfestingu á brons hjólavottun hjá Hjólafærni.
Innkaupagreining í tengslum við vörunotkun og framboð á vistvænum vörum.
Fjárfest var í umhverfisvænni bifreið fyrir heimahlynningu.
Undirbúningsvinna unnin í tengslum við byggingu nýs hjólaskýlis.
Könnun gerð meðal starfsmanna í tengslum við ferðahætti til og frá vinnu.
Undirbúningur og vinna í tengslum við loftlagslagsstefnu SAk.
Niðurstöðum í tengslum við grænt bókhald skilað og þær kynntar.
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Útskriftarteymi
Útskriftarteymi var stofnað við SAk árið 2014. Teymið er skipað af framkvæmdastjóra til þriggja ára í
senn. Útskriftarteymið er starfsfólki, sjúklingum og aðstandendum til ráðgjafar og aðstoðar við útskriftir.
Markmið teymisins er að stuðla að bættu flæði sjúklinga, hvort sem þeir eru að fara heim, í endurhæfingu
eða varanlega vistun.
Útskriftarteymið skipa:
Ragnheiður Halldórsdóttir, lyf- og öldrunarlæknir, formaður teymis.
Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur.
Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur.
Elva Sturludóttir, félagsráðgjafi.

Starfsemin
Á árinu hefur teymið eins og áður fyrst og fremst gegnt samræmingarhlutverki í tengslum við útskriftir,
sér í lagi flóknar útskriftir aldraðra einstaklinga. Öldrunarlæknir og félagsráðgjafi meta sjúklinga sem
læknar eða forstöðuhjúkrunarfræðingar legudeilda telja þörf á að meta. Fulltrúar teymisins hafa haldið
fjölskyldufundi eftir þörfum. Teymið hittir vikulega sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga frá
heimahjúkrun og iðjuþjálfa frá heimaþjónustu. Tilgangurinn er að tryggja enn betur upplýsingaflæði milli
teymisins og annarra þjónustuaðila.
Árið hefur verið óvenjulegt sökum Covid-19 faraldurs og skorts á félagsráðgjafa við lyflækninga- og
skurðlækningadeild SAk seinnipart árs. Fundir hafa færst yfir á rafrænt form sem hefur haft kosti og
galla. Tekin hefur verið ákvörðun um að halda áfram með rafræna fundi teymisins með þjálfurum SAk,
heimahjúkrun og heimaþjónustunni. Á árinu bættust fulltrúar heimahlynningar við á fundina sem hefur
verið ánægja með. Gott samstarf var í seinni Covid-19 faraldrinum við Öldrunarheimili Akureyrar sem tóku
nokkuð marga skjólstæðinga í hvíldardvalir og föst pláss. Sveigjanlegu dagþjálfunarrýmin við ÖA hafa
einnig nýst skjólstæðingum SAk sem voru fyrir í dagþjálfun á ÖA.
Teymið stefnir á að halda áfram að veita góða þjónustu.
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Vísindaráð
Vísindaráð Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) er skipað af framkvæmdastjóra bráða- og þróunarsviðs til
þriggja ára.
Aðalfulltrúar:
Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður, formaður. Í leyfi frá september 2020.
Alexander Smárason, forstöðulæknir. Sitjandi formaður frá september 2020.
Árún K. Sigurðardóttir, prófessor og sérfræðingur við deild mennta og vísinda.
Ingveldur Tryggvadóttir, upplýsingafræðingur.
Björn Gunnarsson, sérfræðingur í svæfingalækningum.
Varafulltrúar:
Hannes Petersen, prófessor og sérfræðingur í HNE-lækningum.
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, sjúkraþjálfari.
Snæbjörn Guðjónsson, sérfræðingur í geðhjúkrun.
Formlegir fundir vísindaráðs voru þrír á árinu en hins vegar voru fleiri óformlegir fundir haldnir í tengslum
við vísindadaginn og mat umsókna í vísindasjóð. Fundargerðir eru birtar á innra netinu undir Nefndir og
ráð – vísindaráð.
Vísindaráðið sá um skipulagningu og umsjón sameiginlegs Vísindadags SAk og HHA sem haldinn var
fimmtudaginn 24. september. Gróskumikið og vaxandi vísindastarf sjúkrahússins var kynnt þennan dag
í formi erinda og veggspjalda en alls voru flutt 11 erindi og sýnd 8 veggspjöld. Sökum sóttvarna vegna
Covid-19 var dagskránni einungis streymt á vef en tæplega 100 manns fylgdust með dagskrárliðum yfir
daginn. Erindin voru einnig tekin upp og gerð aðgengileg á vef sjúkrahússins.
Vísindaráð sá um að meta þær sex umsóknir sem bárust vísindasjóði SAk og hlutu þær allar styrk. Sjá má
nánari upplýsingar um styrkveitingar ársins undir kaflanum Nefndir og ráð – vísindasjóður.
Í upphafi árs sendi ráðið frá sér endurskoðaða vísindastefnu til ársins 2023 ásamt aðgerðaáætlun og var
hún einróma samþykkt á fundi framkvæmdastjórnar 8. janúar.
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Vísindasjóður
Vísindasjóður var formlega stofnaður á ársfundi sjúkrahússins 15. maí 2013.
Stjórn sjóðsins skipa:
Rannveig Jóhannsdóttir, formaður, tilnefnd af framkvæmdastjórn.
Guðjón Kristjánsson, tilnefndur af læknaráði.
Heiða Hringsdóttir, tilnefnd af hjúkrunarráði.
Varamenn eru:
Ingveldur Tryggvadóttir.
Álfheiður Atladóttir.
Orri Ingþórsson.
Markmið sjóðsins er að efla vísindarannsóknir við sjúkrahúsið og geta allir háskólamenntaðir starfsmenn
sótt um styrk úr honum.
Á árinu bárust 6 umsóknir og hlutu þær allar styrkveitingu:
Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, svæfingahjúkrunarfræðingur, fékk styrk að upphæð 575.000 krónur vegna
rannsóknarverkefnisins Innleiðing gátlista fyrir bráðaaðstæður á Skurðstofum SAk.
Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir, sérfræðingur í skurðhjúkrun, fékk styrk að upphæð 1.401.614 krónur vegna
rannsóknarverkefnisins Líðan sjúklinga eftir gerviliðaaðgerð á mjöðm eða hné fyrstu 10 til 14 dagana eftir
útskrift og 6 vikum eftir aðgerð.
Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður, fékk styrk að upphæð 1.600.000 krónur vegna rannsóknarverkefnisins
Prepregnancy BMI, optimal gestational weight gain and maternal/birth outcomes.
Bernard Hendrik Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur, fékk styrk að upphæð 125.000 krónur vegna
rannsóknarverkefnisins Hópfjölskyldumeðferð – rannsókn á áhrifum meðferðarinnar á líðan og samskipti
innan fjölskyldunnar/fjölskyldna.
Benedikt Halldórsson, deildarlæknir, fékk styrk að upphæð 1.495.492 krónur vegna rannsóknarverkefnisins
Bráð brisbólga: afturvirk lýsandi rannsókn á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, sjúkraþjálfari, fékk styrk að upphæð 350.000 krónur vegna
rannsóknarverkefnisins Aflimanir ofan ökkla á Íslandi 2010-2019 vegna útæðasjúkdóms og/eða sykursýki.
Úthlutunarreglur sjóðsins má finna á innra neti SAk undir starfsemi, nefndir og ráð. Sjóðurinn er með
netfangið visindasjodur@sak.is
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Öryggisnefnd og öryggisstjóri
Öryggisnefnd er starfrækt á sjúkrahúsinu samkvæmt 6. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum nr. 46/1980.
Hlutverk öryggisnefndar er að skipuleggja aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi innan
sjúkrahússins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit með því að ráðstafanir er varða
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum.
Nefndin er skipuð sex fulltrúum, þremur skipuðum af stjórnendum og þremur fulltrúum starfsmanna og
var þannig skipuð í lok ársins:
Fulltrúar starfsmanna:
Dagbjört Brynja Harðardóttir Tveiten.
Jón Knutsen.
Sigurlaug B. Arngrímsdóttir.
Skipaðir af stjórnendum:
Gunnar Líndal Sigurðsson.
Helgi Haraldsson.
Rut Guðbrandsdóttir.
Öryggisstjóri hefur verið starfandi á sjúkrahúsinu frá 2015. Á árinu vann öryggisstjóri að ýmsum verkefnum,
bæði tímabundnum og eins reglubundnum eða langtímaverkefnum. Þegar upp er staðið var það starf í
Viðbragðsstjórn vegna Covid-19 og önnur verkefni tengd faraldrinum sem tóku mestan tíma.

Starfið
Starf öryggisnefndar og öryggisstjóra litaðist mikið af Covid-19 faraldrinum. Voru t.d. ekki haldnar
rýmingaræfingar deilda né æfingar með slökkviliði eins og hefð er fyrir. Teymisúttektir fóru ekki fram
og minna var um reglubundnar úttektir á brunavörnum á deildum en áformað var. Var þetta gert í ljósi
stöðunnar og til að forðast að smit bærust inn á sjúkrahúsið og/eða á milli deilda. Árið var því nokkuð
öðruvísi en undanfarin ár hvað vinnu að öryggismálum varðar.
Öryggisnefndin hélt fjóra fundi á árinu. Farið var yfir atvikaskráningar, áhættumat, teymisúttektir,
efnanotkun, slökkvibúnað, neyðarlýsingu, fjarskipti innandyra, breytingar á aðstöðu, brunahólfun, úttekt
vegna gæðavottunar, aðkomu sjúkrabíla og aðkomu gangandi að sjúkrahúsinu, svo eitthvað sé nefnt.
Í flestum tilvikum voru lagfæringar unnar af rekstrardeild eða utanaðkomandi verktökum en aðrir komu
einnig að málum, t.d. sáu starfsmenn Akureyrarbæjar um að setja upp göngustíg og lýsingu meðfram
Búðartröð og gangbrautir yfir Þórunnarstræti og bæta þannig aðkomu að sjúkrahúsinu.

Tímabundin verkefni
Úttekt á sjálfsvígshættu var unnin í samstarfi við Landspítala á búnaði og aðstöðu legudeildar geðdeildar.
Unnið er að lagfæringum á þeim þáttum sem kom í ljós að betur mættu fara.
Settur var upp hópur til að uppfæra Viðbragðsáætlun sjúkrahússins og er það verk vel á veg komið.
Ýmsum öðrum tímabundnum verkefnum var sinnt en margvísleg mál koma upp dagsdaglega vegna
áhættumats eða annarrar innri vinnu deilda, framkvæmda og breytinga á húsnæði og aðstöðu, við eftirlit
öryggisstjóra eða sem ábendingar eða kvartanir starfsmanna eða annarra, svo dæmi séu tekin.
Langtímaverkefni
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Öryggisstjóri:
Sat á árinu í gæðaráði, öryggisnefnd, nýtingarnefnd, hópi er vinnur að framtíðarskipulagi á skurðstofum,
viðbragðsstjórn og viðbragðstjórn vegna Covid-19.
Situr vikulega verkfundi með framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs, forstöðumanni rekstrardeildar
og verkstjórum tæknideildar og húsumsjónar.
Er eldvarnafulltrúi sjúkrahússins og Kristnesspítala og sinnir reglubundnum úttektum brunavarna, sbr.
ákvæði reglugerðar um eldvarnir og eldvarnaeftirlit.
Auk þess eru ýmis verkefni er snúa að gæðakerfinu, uppsetningu nýrra gæðaskjala og yfirferð eldri skjala
tengdum öryggismálum og vinnuvernd. Innra eftirlit, aðstoð við eftirlit opinberra eftirlitsaðila, þróun og
breytingar á aðgangsstýringa- og öryggiskerfinu, breytingar á húsnæði og fleira sem er stöðugt í gangi.
Eftirfylgni varðandi áhættumat sjúkrahússins er sífellt í gangi. Allar deildir hafa unnið áhættumat en
áhættumati er þó aldrei lokið og enn er nokkuð í land með að áhættumatið verði almennt á deildum
það stöðuga ferli umbóta sem stefnt er að. Fundað er reglubundið með forstjóra og framkvæmdastjóra
fjármálasviðs þar sem farið er yfir stöðu áhættumatsins og næstu skref.
Vegna gæðavottunarinnar var farið um (á rafrænan hátt) með fulltrúa úttektaraðilans, DNV, og veitt aðstoð,
spurningum svarað og skýringar veittar eftir föng um. Eftir að niðurstöður úttektarinnar lágu fyrir var unnið
að úrbótaáætlun og eftirfylgni.
Umsjón með efnaskrá, öryggisblöðum og vinnuleiðbeiningum er á verksviði öryggisstjóra en stuðst er
við Chemi Control / Chemical Manager kerfið. Um 520 efni og efnasambönd eru skráð inn í kerfið, með
sama fjölda öryggisblaða. Auk þess eru í kerfinu vel á annað þúsund vinnuleiðbeiningar varðandi notkun
efnanna á mismunandi deildum.

Fræðsla
Unnið var að eflingu nýliðafræðslu sem fer fram í gegnum Eloomi fræðslukerfið. Rafrænum fyrirlestrum var
fjölgað og þeir settir upp á ensku auk íslensku.
Boðið var upp á verklega þjálfun í notkun slökkvitækja bæði á sjúkrahúsinu og á Kristnesspítala.

Lokaorð
Hér hefur verið tæpt á helstu atriðum sem snúa að öryggisnefnd og öryggisstjóra en megnið af starfinu er
unnið af stjórnendum og almennum starfsmönnum. Þannig þarf það að vera því raunverulegur árangur í
öryggismálum byggir á því að allir taki þátt.
Á undanförnum árum hefur mikið verið unnið að eflingu innviða sjúkrahússins, m.a. tengt áhættumati og
gæðavottunum sjúkrahússins. Nú má segja að reynt hafi á þessa innviði og að þessi vinna hafi sannað gildi
sitt. Þegar á reynir er þetta vinna sem skilar sér.
Árið var um margt sérstakt og óhefðbundið. Covid-19 kallaði á nýja forgangsröðun verkefna og í vissum
tilvikum breytta nálgun. Þetta var áhugavert og krefjandi og gekk í aðalatriðum vel með góðri samvinnu.
Fyrir það ber að þakka.
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