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SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI

Ö r y g g i | S a m v i n n a | Fr a m s æ k n i

Fylgt úr hlaði

Miðdepill alls okkar starfs
Undanfarin ár hefur Sjúkrahúsið á Akureyri náð að sækja fram á ýmsum sviðum. Árið 2015
markar ákveðin þáttaskil í þeirri sókn. Sjúkrahúsið hlaut alþjóðlega gæðavottun á starfsemi
sinni, fyrst íslenskra heilbrigðisstofnana. Um er að ræða fyrsta áfangann á langri vegferð og
er afrakstur mikillar vinnu stjórnenda og starfsfólks sjúkrahússins á undanförnum misserum.
Á árinu var jafnframt kynnt skýrsla vinnuhóps um uppbyggingu legudeilda við sjúkrahúsið.
Niðurstaðan er að byggja þurfi 8.500 metra hús á þremur hæðum og hefur heilbrigðisráðherra þegar lýst yfir vilja sínum til að vinna áfram að framgangi þessa máls. Hér er um
merka áfanga að ræða í tveimur stórum stefnumálum sjúkrahússins.
Margt fleira gefur tilefni til aukinnar bjartsýni. Þjónusta sjúkrahússins var aukin á ýmsum
sviðum á árinu: Endurbætt bráðamóttaka, sameinuð móttaka myndgreiningadeildar og bráðamóttöku, stofnun innkirtlateymis, blóðskilun fyrir nýrnasjúklinga, móttaka fyrir langvinna
lungnasjúkdóma og hjartveika sem og aukin aðstoð við þolendur ofbeldis. Allt eru þetta
breytingar sem byggja á teymisvinnu og þverfaglegu samstarfi starfsfólks og miða að einu og
sama marki, þ.e. að veita enn betri þjónustu en áður. Hjá okkur er sjúklingurinn í brennidepli
– hann er miðdepill alls okkar starfs.
Sjúkrahúsið varð á árinu aðili að formlegu samstarfi um framhaldsnám í lyflækningum á
Íslandi með Landspítalanum og Royal College of Physicians. Námslæknum gefst þar með
tækifæri til að sinna námi sínu að hluta hér nyrðra sem styrkir sjúkrahúsið enn frekar í sessi
sem kennslusjúkrahús.
Til að viðhalda því góða starfi sem hér er unnið er forgangsatriði að allar stöður við sjúkrahúsið séu vel mannaðar. Áskorun hefur einkum verið við mönnun á stöðum sérfræðinga,
unglækna og hjúkrunarfræðinga. Nokkur árangur náðist í þessum efnum á árinu en betur má
ef duga skal.
Í drögum að að nýrri heilbrigðisstefnu er gert ráð fyrir því að Sjúkrahúsið á Akureyri verði
leiðandi á sviði fjarheilbrigðisþjónustu. Nefnd, sem heilbrigðisráðherra skipaði um málið,
mun skila tillögum sínum innan skamms. Þetta er rökrétt framhald af auknu samstarfi heilbrigðisstofnana á Norður- og Austurlandi, sem sjúkrahúsið hefur beitt sér fyrir og tekið virkan
þátt í undanfarin ár. Mikil reynsla og þekking er til staðar hér á svæðinu af notkun fjarþjónustu og þeirri tækni sem henni fylgir.
Þegar litið er til framtíðar eru sóknarfærin mörg og þau ætlum við að nýta. Við munum
byggja á þeim mikla mannauði og sérfræðiþekkingu sem er til staðar í samhentum hópi
stjórnenda og starfsfólks sjúkrahússins. Leiðarljósið er sem fyrr að veita skjólstæðingum
okkar bestu fáanlega þjónustu. Það viljum við gera með því að nýta alla þá tækni og þekkingu
sem til staðar er á þjóðhagslega hagkvæman hátt.
Ég þakka stjórnendum og starfsfólki Sjúkrahússins á Akureyri samstarfið á árinu. Við
fögnum þeim árangri sem náðst hefur en höldum áfram að sækja fram, með velferð og
öryggi skjólstæðinga sjúkrahússins að leiðarljósi.

Bjarni Jónasson, forstjóri
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Fjármál og rekstur

Fjárveitingar til Sjúkrahússins á fjárlögum ársins 2015 voru 5.682,6 milljónir Þar af voru 65 milljónir til
styrkingar á rekstrargrunni og 12 milljónir til reksturs Sjúkraflutningaskólans. Þessi viðbót skapaði rými til
að auka þjónustu og bæta mönnun þar sem þörfin var mest. Fjárveiting til tækjakaupa var lækkuð um 83
milljónir. Til viðbótar þessu hækkuðu fjárheimildir samtals um 394,4 milljónir. Launabætur vegna
kjarasamninga námu 328,9 milljónum en einnig fékk stofnunin 10 milljónir vegna meðferðar fyrir þolendur
ofbeldis, 25 milljónir vegna innleiðingar á gæðavottun, 8 milljónir vegna þjálfunar sérfræðings í klínískum
krabbameinsrannsóknum og 23 milljónir í tjónabætur vegna endurnýjunar á sjúkrabúnaði í sjúkraflugi.
Rekstrarafkoma ársins var í jafnvægi, tekjuhalli í lok árs varð 8,5 milljónir króna eða 0,1% miðað við fjárlög.

Áætlun ársins og rekstrarafkoma

Starfs- og rekstraráætlun gerði ekki ráð fyrir grundvallarbreytingum í rekstri en aðeins var bætt í stöðugildi
og afleysingar. Gert var ráð fyrir að fjölga stöðum um tæplega 12 á ársgrundvelli en einnig var gert ráð
fyrir auknum kostnaði vegna öryggismála og aðkeyptrar þjónustu vegna hugbúnaðar. Stefnt var að lækkun
kostnaðar í lyfjum, almennum rekstrarvörum og yfirvinnu vegna útkalla.
Laun og launatengd gjöld voru 4.895,7 milljónir og hækkuðu um 12,7% á milli ára. Launakostnaður
fór 30 milljónir fram úr áætlun eða 0,6% og er það að mestu leyti vegna útkalla sem fjölgaði töluvert frá
fyrra ári. Verkföll heilbrigðisstétta og nýir kjarasamningar höfðu einnig áhrif á launakostnað.
Á árinu störfuðu 830 einstaklingar við stofnunina og er það 17 fleiri en árið áður. Karlar voru 147 og konur
683. Setnar stöður voru að meðaltali 457,9 og fjölgaði um 10 frá fyrra ári eða um 2,2%.
Heildarfjárhæð greiddra launa var samtals 3.916 milljónir. Árslaun á hverja stöðu voru að
meðaltali 8,5 milljónir. Áunnið ótekið orlof er ekki fært í ársreikningi en það nam í árslok 317,1 milljónum
króna án launatengdra gjalda. Þar af er ótekið orlof vegna fyrri orlofstímabila 68,7 milljónir. Áunninn
frítökuréttur nam 118 milljónum. Bæði ótekið orlof og frítökuréttur miðast í útreikningi við mánaðarlaun
án fastrar yfirvinnu, þar sem um það er að ræða.
Almenn rekstrargjöld námu samtals 1.485 milljónum sem var 2 milljónum umfram áætlun eða
0,1%. Útgjöld vegna lyfja- og hjúkrunarvara hækkuðu um 9,8% á milli ára, eða 36,1 milljón, og er það m.a.
vegna aukinnar starfsemi og nýrra gæðastaðla. Aðkeypt þjónusta sérfræðinga hækkaði um 19,7 milljónir
sem rekja má til launahækkana skv. kjarasamningum og aukins ferðakostnaðar innanlands. Öryggisgæsla
var kostnaðarmeiri en áætlað var vegna mikilla framkvæmda á bráðamóttöku og myndgreiningardeild.
Vegna frestunar á innleiðingu kerfa varð afgangur af áætluðum kostnaði vegna aðkeyptrar
hugbúnaðarþjónustu. Einnig kom til lækkunar bakfærð varúðarfærsla vegna viðskiptaskuldar frá fyrri
árum. Í heildina hækkuðu almenn rekstrargjöld um 4,9% milli ára. Til samanburðar hækkaði vísitala
neysluverðs um 2,7%.
Sértekjur námu 756,7 milljónum og hækkuðu um 24,5 milljónir milli ára eða 3,3%. Hækkunin stafar
meðal annars af aukinni starfsemi Sjúkraflutningaskólans en tekjur hans jukust um 12,4 milljónir milli ára.
Fjármagnstekjur hækkuðu um 11,7 milljónir vegna uppgjörs á gengistengdum rekstrar- og
fjármögnunarleigusamningum og seld þjónusta og vörur til Sjúkratrygginga Íslands vegna S-merktra lyfja
nam 10,4 milljónum. Hækkun tekna vegna þjónustu við sjúklinga var undir áætlun og má áætla að þær
hafi verið um 30 milljónum lægri en gera mátti ráð fyrir vegna verkfalla heilbrigðisstarfsmanna.
Heildarútgjöld vegna reksturs á árinu voru 6.843 milljónir króna, samanborið við 6.271 milljónir
árið á undan og hækkuðu um 9,1% milli ára. Tekjuhalli á rekstrargrunni (laun, almenn rekstrargjöld og
sértekjur) varð 106 milljónir miðað við fjárlög. Að teknu tilliti til viðbótarframlaga í árslok og
einskiptisfærslna sbr. skýringar hér að framan varð halli á rekstrargrunni 11,2 milljónir miðað við fjárlög.
Framkvæmdaliðir (meiriháttar viðhald og tækjakaup) voru með 3 milljónir í afgang. Í heild fór rekstur 9,5
milljónir fram úr áætlun eða 0,2% miðað við fjárveitingu. Í árslok var höfuðstóll neikvæður um 75 milljónir.
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Fjárveitingar

Fjárveiting ríkissjóðs til rekstrar á árinu var 6.077,5 milljónir og hækkaði um 10% miðað við fyrra ár. Til
almenns rekstrar og minni eignakaupa voru veittar 92,4 milljónir til viðbótar en framlag til tækjakaupa
lækkaði um 67,6 milljónir. Framlag til meiriháttar viðhalds var óbreytt.

Starfsemi

Starfsemi var að jafnaði meiri en árið á undan. Komur á dagdeildir voru samtals 5.351 og fjölgaði um 7,9%.
Skurðaðgerðir voru samtals 2.821 og fækkaði um 0,8% milli ára. Gerðar voru 175 gerviliðaaðgerðir, 36
færri en árið á undan. Þar af voru 80 aðgerðir gerðar skv. samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Almennum
rannsóknum fækkaði um 2,2% á milli ára vegna verkfalla en myndgreiningum fjölgaði um 5,3%. Sjúklingar
(dvalir) á legudeildum voru 5.829 og var það fækkun um 0,7%. Dvalardagar á legudeildum voru 29.074
sem var fækkun um 0,9%. Meðallegutími var 5,0 dagar. Fæðingum fækkaði úr 439 í 377. Komum á
bráðamóttöku fjölgaði um 1,9% og voru 16.519. Einingar vegna ferliverka voru 769 þúsund og fjölgaði um
27 þúsund. Þar af var breyting á seldum einingum til Sjúkratrygginga Íslands sem fækkaði um rúmar 21
þúsund einingar. Samdráttur varð í annarri göngudeildarstarfssemi þar sem komur voru 6.451 en 6.655
árið 2014. Sjúkraflug voru 597 og fjölgaði um 60 á milli ára. Aukning varð í starfsemi almennrar göngudeildar og dagdeildarþjónustu á geðsviði.

Framkvæmdir

Lokið var við viðamiklar breytingar á bráðamóttöku og myndgreiningadeild sem hófust á síðasta ári.
Gerðar voru umtalsverðar lagfæringar á húsnæði skurðstofu og á svæfinga- og gjörgæsludeild. Verulegum
fjárhæðum var varið til endurbóta á loftræsibúnaði og vegna brunavarna í kjarnabyggingu og lagfæringar
voru gerðar á húsnæði Kristnesspítala. Ekki var ráðist í áformaðar breytingar á húsnæði apóteks né á
skurðlækningadeild. Framkvæmt var fyrir 203 milljónir á árinu og því afgangur af fjárveitingu 18 milljónir.

Tæki og búnaður

Fjárveiting til tækjakaupa lækkaði um 83 milljónir frá fyrra ári í samræmi við áætlun sem gerð var í
samvinnu við Velferðarráðuneytið. Keypt var stafrænt gegnumlýsingartæki á myndgreiningadeild fyrir
60,5 milljónir Kaup á öðrum búnaði vegna myndgreininga, þ.m.t. rekstrarleiga nam 73,4 milljónum. Keypt
voru ný tæki á rannsóknadeild fyrir 18,7 milljónir og á svæfinga- og gjörgæsludeild fyrir 13,5 milljónir. Á
barnadeild voru keypt tæki fyrir 13,5 milljónir og á skurðstofu fyrir 10,3 milljónir auk annars búnaðar. Tvær
bifreiðar voru endurnýjaðar fyrir 11,7 milljónir. Tækjakaup fóru 12 milljónir fram úr áætlun.

Gjafasjóður

Gjafasjóði bárust framlög að upphæð samtals 23,4 milljónir króna. Auk þess hafði sjóðurinn til ráðstöfunar
framlög frá fyrri árum. Samtals voru keypt tæki og búnaður að andvirði 20 milljónir króna. Helstu kaup á
árinu voru speglunarbúnaður, speglunartæki og augnlækningatæki sem keypt voru fyrir söfnunarfé að
tilstuðlan Hollvinasamtaka SAk. Þá var keypt hjartastuðtæki, monitorar, björgunarstólar og ýmis annar
búnaður.
Gjafaframlög hafa í gegnum tíðina verið sjúkrahúsinu afar mikilvæg til að standa undir kostnaði
við að endurnýja nauðsynlegan tækjabúnað á hverjum tíma. Hollvinasamtök sjúkrahússins hafa unnið
ötullega að fjáröflun, auk þess sem ýmis önnur félög og einstaklingar hafa sýnt hug sinn í verki og látið fé
af hendi rakna til Gjafasjóðs og/eða fært sjúkrahúsinu tækjagjafir. Starfsmenn sjúkrahússins færa öllum
velunnurum sjóðsins bestu þakkir fyrir.

Horfur í rekstri 2016

Á fjárlögum ársins 2016 voru veittar 35 milljónir til að styrkja rekstrargrunn sjúkrahússins. Sjúkrahúsið
tekur þátt í átaki heilbrigðisráðherra til styttingar á biðlistum vegna gerviliðaaðgerða og
augasteinsaðgerða og mun gera 120 fleiri gerviliðaðgerðir og 100 fleiri augasteinsaðgerðir en í venjulegu
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ári. Unnið verður að endurbótum á húsnæði og endurnýjun tækja í samræmi við áætlun. Sett verður upp
aðgangsstýringakerfi á sjúkrahúsinu á árinu.
Starfsemi fyrsta ársfjórðungs er að mestu í samræmi við áætlun. Sjúklingum hefur fjölgað, bæði á
legudeildum og dagdeildum. Skurðstofustarfsemi hefur aukist um 18% vegna átaks í styttingu biðlista en
gerviliðaðgerðum hefur fjölgað um 49%.
Rekstraruppgjör fyrir janúar og mars sýnir tekjuhalla sem nemur 2,3 milljónum eða 0,2% miðað
við fjárlög.
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Hjúkrun

Framkvæmdastjóri hjúkrunar ber ábyrgð á hjúkrunarstörfum á sjúkrahúsinu. Hann styður við faglega
þróun hjúkrunar og starfsþróun hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og sjúkraliða en ber einnig ábyrgð á að efla
faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta, í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra.
Það sem einkenndi fyrri hluta árs innan hjúkrunar var verkfall hjúkrunarfræðinga sem hófst þann
27. maí og lauk með lagasetningu 13. júní. Bráðaþjónustu var sinnt af bestu getu og þegar skipulögð
verkfallsstarfsemi dugði ekki til var sótt um undanþágur sem fengust samþykktar í nær öllum tilfellum.

Verkefni innan hjúkrunar

Þrátt fyrir verkföll fyrri hluta ársins voru ýmis verkefni innan hjúkrunar unnin á árinu af mörgum
hjúkrunarfræðingum í samvinnu við framkvæmdastjóra hjúkrunar. Áfram var unnið að þróun gæðavísa í
hjúkrun en markmiðið með gæðavísum er að tryggja öryggi skjólstæðings á meðan á sjúkrahúsdvöl
stendur. Þeir gæðavísar sem unnið er markvisst að eru: áhættumat fyrir vannæringu, áhættumat fyrir
myndun þrýstingssára, byltuvarnir og verkir. Þeim er öllum fylgt eftir á þriggja mánaða fresti og niðurstaða
úttekta kynnt vel fyrir forstöðumönnum hjúkrunar. Einnig er mikilvægt að gera allar mælingar sýnilegar
öllu starfsfólki og verður unnið að því.
Öflug gæðavinna var unnin tengd markmiðum um alþjóðlega vottun sjúkrahússins og eru
hjúkrunarfræðingar virkir í þeirri vinnu sem gæðaverðir og mikil þátttaka af þeirra hálfu í yfirferð
gæðaskjala, gerð verklagsreglna o.s.frv.
Hjúkrunarfræðingar tóku þátt í vinnu varðandi þörf og tillögur fyrir nýja legudeildarálmu sjúkrahússins en lokaskýrsla um tillögurnar var lögð fram í september.
Ekki var aukið við stöður sérfræðinga í hjúkrun en nú eru starfandi tveir slíkir. Ákveðið starfshlutfall
þeirra er tileinkað fræðslu, gæða-, verkefna- og rannsóknavinnu auk þess sem þeir sinna klínískri vinnu á
deild. Tilgangurinn með því að hafa sérfræðinga í hjúkrun er að styrkja faglega framþróun, nýta sérhæfða
hjúkrun og efla sjúkrahúsið sem eftirsóknarverðan vinnustað. Halda þarf áfram að fjölga sérfræðingum
innan hjúkrunar og gera störf þeirra sýnilegri.

Sí- og endurmenntun hjúkrunarfræðinga

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður voru iðin við að nýta sér tækifæri til sí- og endurmenntunar og fara í
fræðslu- og kynnisferðir til nágrannalanda á árinu sem lið í þeirra starfsþróun. Dagur hjúkrunar var að
vanda haldinn hátíðlegur þann 12. maí en þar kynntu hjúkrunarfræðingar fjölbreytileg störf sín.
Að lokum má geta þess að hjúkrunarfræðingar eru virkir í hinum ýmsu nefndum/teymum
sjúkrahússins. Framkvæmdastjóri hjúkrunar fundar mánaðarlega með forstöðuhjúkrunarfræðingum/ljósmóður og eru þeir fundir árangursríkir í báðar áttir.
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Lækningar

Framkvæmdastjóri lækninga ber ábyrgð á lækningum á sjúkrahúsinu. Árið byrjaði vel þar sem samningar
höfðu náðst í erfiðri kjaradeilu lækna og vonuðust menn til að í kjölfarið yrði meiri eftirsókn í störf
hérlendis. Ekki er hægt að segja að stórbylting hafi orðið í mönnunarmálum en betri kjör og nokkuð
umfangsmikil auglýsingaherferð á árinu virðist ætla að skila einhverjum árangri. En betur má ef duga skal.
Það þarf að verða algert forgangsatriði að læknastöður við Sjúkrahúsið á Akureyri séu vel mannaðar. Þetta
á við bæði um sérfræðinga og unglækna. Góð mönnun er forsenda þess að viðhalda því góða starfi sem
fram hefur farið hér og að þróa starfsemina í rétta átt. Það eru samt ekki eingöngu launakjörin sem um
ræðir. Aðstaða og tækjabúnaður skipta miklu máli og þar verður að segjast að SAk stendur nokkuð vel að
vígi. Undanfarin ár hefur verið gert mikið átak í endurnýjun tækjabúnaðar. Á mörgum sviðum erum við því
vel búin tækjum og tólum en hröð þróun gerir kröfur um stöðuga endurnýjun svo hægt sé að veita bestu
mögulega þjónustu.
Í stefnu sjúkrahússins segir m.a. að því sé ætlað að vera miðstöð sérfræðiþjónustu á Norður- og
Austurlandi og að það sé með alþjóðlega vottun. Fyrsti áfangi vottunar er í höfn, fyrst allra heilbrigðisstofnana á Íslandi, og unnið verður áfram að því verkefni .
Til að standa undir því nafni að vera miðstöð sérhæfðar heilbrigðisþjónustu á Norður- og
Austurlandi þarf SAk að hafa mönnun við hæfi. Sjúkrahúsið þarf einnig að vera í fararbroddi við að nýta
sér tækninýjungar sem geta stuðlað að betri og hagkvæmari þjónustu. Mjög miklar framfarir hafa orðið í
fjarskiptatækni á undanförnum árum sem gerir kleift að miðla upplýsingum yfir langan veg og frá
afskekktum stöðum á betri og öruggari hátt en áður hefur þekkst. Víða hafa verið stigin stór skref í notkun
þessarar tækni og á þessu sviði ættu læknar á SAk að vera í fararbroddi. Háskólinn á Akureyri hefur langa
og góða reynslu af sambærilegri tækni við kennslu og samvinna þessara stofnana á þessu sviði sem og
öðrum ætti að vera báðum til hagsbóta.
Jafnframt þarf að standa vörð um þá akademísku vinnu sem fram fer á sjúkrahúsinu; styðja við
vísindastarfsemi og kennslu. Það að veita lengri rannsóknafrí og meira fé í rannsóknasjóði eru meðal
hugmynda sem myndu styðja þetta.
Við höfum séð á síðustu misserum að nokkur viðspyrna hefur náðst eftir niðurskurð og samdrátt
eftirhrunsáranna. Við skulum hafa metnað til að berast áfram á toppi þeirrar öldu.
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Starfsmannaþjónusta

Hlutverk starfsmannaþjónustunnar er að skipuleggja og sjá um, í samráði við framkvæmdastjórn og aðra
stjórnendur, ýmsa þætti sem hafa snertiflöt við starfsmenn, nýja sem núverandi, og ekki eru beint tengdir
faglegum forsendum starfa eða daglegum rekstri einstakra starfseininga. Þá hefur hluti af verkefnum
starfsmannaþjónustu verið að leiða starfsemi sem lýtur að víðtækri samvinnu starfsmanna.
Starfsmannaþjónustan heyrir undir skrifstofu forstjóra. Forstöðumaður starfsmannaþjónustu er
jafnframt mannauðsstjóri. Mannauðsstjóri ber ábyrgð gagnvart forstjóra á framkvæmd mannauðsstefnu.
Ritari starfar í hálfu starfi fyrir starfsmannaþjónustuna.

Helstu málaflokkar

Starfsmannaþjónustan framfylgir stefnu framkvæmdastjórnar í starfsmannamálum á hverjum tíma og skal
jöfnum höndum tryggja að starfsmenn sinni skyldum sínum og að réttinda þeirra sé gætt í hvívetna. Þá
skal starfsmannaþjónustan eftir atvikum einnig leita eftir sjónarmiðum starfsmanna um stefnumótun og
starfsemi SAk og koma þeim á framfæri við yfirstjórn.
Helstu málaflokkar starfsmannaþjónustunnar eru:
• Stefnumótun í starfsmannamálum í samráði við framkvæmdastjórn og stjórnendur
deilda/eininga.
• Framkvæmd mannauðsstefnu.
• Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í starfsmannamálum og upplýsingaþjónusta við starfsmenn.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Gerð og framkvæmd kjarasamninga/stofnanasamninga.
• Umsjón með ráðningarferlum, gerð starfslýsinga, starfsmats og árangursmats.
• Umsjón með starfsþróunarmálum starfsmanna.
• Umsjón með gerð starfsreglna um ýmis framkvæmdaatriði í starfsmannamálum.
• Umsjón með og kennsla starfsmannasamtala.
• Umsjón með faglegum tengslum við aðrar stofnanir og fyrirtæki á sviði mannauðsmála.
• Heilsuefling starfsmanna.
Meginverkefni sem fyrr voru ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í starfsmannamálum og
upplýsingaþjónusta við starfsmenn. Lögð var áhersla á gott samstarf yfirstjórnar og starfsmanna og í því
skyni haldnir starfsmannafundir á öllum einingum sjúkrahússins. Á árinu var ráðningarkerfi Oracle innleitt
með það að markmiði að gera ráðningarferlið markvissara og allt utanumhald um ráðningar öruggara.
Almennt gekk vel að manna lausar stöður við sjúkrahúsið utan sérfræðistörf innan lækninga.
Áhyggjuefni er hve lítil ásókn er í þau störf. Starfsmannaþjónustan vann að sérstöku átaki í læknamönnun,
m.a. með auglýsingum í erlendum fagtímaritum. Kynningar fyrir nemendur í hinum ýmsu greinum
heilbrigðisþjónustu eru mikilvægur þáttur í að koma á framfæri þeirri starfsemi sem fram fer á SAk og
skapa tengsl við væntanlega starfsmenn. Fastur liður á hverju ári eru heimsóknir til hjúkrunarfræðinema
Háskólans á Akureyri og læknanema, þar sem nemendum er kynnt starfsemi, verkefni og helstu áherslur
í starfi sjúkrahússins.
Nýliðakynning er fastur liður á hverju vori þar sem nýjum starfsmönnum er kynnt hlutverk, stefna
og rekstur sjúkrahússins, réttindi og skyldur starfsmanna og stofnunar, sýkingavarnir o.fl. Áfram var unnið
að gerð formlegrar nýliðafræðslu.
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Starfsfólk

Starfsmenn með skráð starfshlutfall í lok desember voru samtals 581.
Tafla 1: Starfsmannafjöldi

Starfsmenn
Setnar stöður (afleysingar meðtaldar)
Starfsmenn skráðir með starfshlutfall (Oracle-skýrsla)
Virkir starfsmenn í lok desember
Starfsmenn með ótímabundna ráðningu
Starfsmannavelta

2015
458
581
597
505
4,7%

2014
448
570
580
451
4,7%

2013
439
554
571
454
5,6%

Einn af gæðavísum stofnunarinnar fyrir árið var að starfsmannavelta væri undir 7%. Það markmið
náðist með ágætum.

Starfsumhverfið

Starfsmannahandbók er viðhaldið á innri vef sjúkrahússins þar sem fram koma allar helstu upplýsingar um
móttöku nýrra starfsmanna, ráðningar, launa- og kjaramál, stjórnskipulag og stefnu, starfsþróun,
starfsumhverfi, gæða- og öryggismál og jafnréttismál.
Á árinu voru 11 starfsmenn heiðraðir fyrir 25 ára starf við stofnunina og að auki fengu 22
starfsmenn viðurkenningu fyrir 15 ára starf

Kjaramál

Verkföll hinna ýmsu starfstétta settu svip sinn á árið og leiddi mannauðsstjóri m.a. starfshóp allra
heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa vegna innleiðingar á nýjum
kjarasamningum hjá læknum.
Samráðsnefndir stéttarfélaga og sjúkrahússins störfuðu á árinu samkvæmt kjarasamningum.

Lokaorð

Starfmenn stofnunarinnar er sú auðlynd sem starfsemin hvílir á. Áfram verður unnið að því að bæta
starfsumhverfið, efla tengsl starfsmanna og stjórnenda, auka starfsánægju, auka nýliðun og gera
Sjúkrahúsið á Akureyri að framsæknum og eftirsóknarverðum vinnustað.
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Fjármálasvið

Fjármálasvið hefur umsjón með fjármálum sjúkrahússins og 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. Fjármálasvið starfar þvert á önnur svið, hefur við þau nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf.
Undir fjármálasvið heyrir skrifstofa fjármála, eldhús, ræstimiðstöð, tækni- og innkaupadeild,
húsumsjón, tæknideild, vörulager og saumastofa. Auk þessa var ráðinn öryggisstjóri á árinu og heyrir hann
undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Umhverfisnefnd var sett á laggirnar á árinu og heyrir hún líka undir
framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Á árinu voru forstöðumannaskipti á ræstimiðstöð. Einnig var bætt við stöðugildi þar í lok árs þegar
settar voru vaktir hjá starfsmönnum sem ræsta bráðamóttöku og myndgreiningu. Nýr starfsmaður bættist
í hópinn hjá húsumsjón en að öðru leyti var ekki mikið um mannabreytingar á sviðinu almennt.
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Eldhús

Starfsmenn eldhússins voru 23 í 16,5 stöðugildum. Af þeim eru 5 matartæknar, 2 vaktstjórar og 16
almennir starfsmenn. Forstöðumaður eldhússins er jafnframt næringarrekstrarfræðingur. Unnið er í
vaktavinnu frá 07:30-20:00. Einn starfsmaður fékk á árinu viðurkenningu fyrir 25 ára starf á SAk.

Starfsemin

Starfsemin var með líku sniði og undanfarin ár þar sem unnið er eftir matseðlum og öll frávik frá þeim eru
skráð. Það gefur möguleika á rekjanleika ef þörf krefur. Virkt innra eftirlit tryggir öryggi, gæði og hollustu
framleiðslu eldhússins. Verslað er við viðurkennda birgja. Í nóvember var tekið upp nýtt tölvukerfi, Timian,
sem á að koma í stað Master Cater-matarkerfisins. Um er að ræða íslenskt innkaupa- og pantanakerfi. Til
að byrja með verður það notað með Master Cater þar sem það er enn í þróun hvað varðar matarpantanir
fyrir sjúklinga. Starfsmenn eldhússins tíndu rabarbara, líkt og 2 undanfarin ár, og var gerð sulta úr rúmlega
200 kg. Eldhúsið sér um ýmsar móttökur og fundi innan sjúkrahússins með kaffi- eða matarvögnum.

Móttaka nema

Sjúkrahúsið er með nemasamning við VMA og tóku 6 matartæknanemar hluta af verknámi sínu í
eldhúsinu. Einn nemi kom í vinnustaðanám frá VMA og nemi á starfsbraut sama skóla var tvisvar í viku í
þrjá mánuði.

Endurbætur á húsnæði

Nýr gufuofn var keyptur og lítil uppþvottavél, sem er í eldunarrýminu. Einnig voru keyptir 2 kæliskápar
fyrir matsal starfsfólks. Skipt var um gólfdúk í matsalnum. Frystirinn var tekinn í gegn á árinu, nýjar hillur
settar upp og betri lýsing.

Fræðsla

Starfsmönnum eldhússins stóð til boða að fara á nokkur námskeið á árinu. Námskeið í Liðsheild á
vinnustað, Núvitund, Heilsu og heilsueflingu og fyrirlestur um hópslysaáætlun SAk. Einnig bauð Símey upp
á námskeið fyrir þá sem kunna lítið á tölvur og nýttu 6 starfsmenn sér það.

Sérstakir viðburðir

Fimm starfsmenn eldhússins fóru á Copenhagen Food Fair 2015, matvæla-og stóreldhúsasýningu sem
haldin var í Bella Center í Kaupmannhöfn í febrúar. Sýningin Stóreldhúsið 2015 var haldin í Reykjavík í
október og fóru 6 starfsmenn á þá sýningu. Hluti af verðlaunafé fyrir hvatningarverðlaunin 2014 var
notaður í hvalaskoðun um sumarið og í keramikmálun í desember.
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Ræstimiðstöð

Starfsemi var með líku sniði og undanfarin ár. Starfsmenn voru 12 í 9,17 stöðugildum til 31. nóvember en
urðu þá 13 í 10,8 stöðugildum. Breytingar urðu á ræstingu á myndgreiningadeild og bráðamóttöku.
Ræstimiðstöðin annast einnig þrif í íbúðum á vegum SAk en alls voru farnar um 250 ferðir í þær á árinu.
Anna Mary Jónsdóttir lét af störfum sem ræstingarstjóri og Erla Sigurgeirsdóttir tók við þann 1.
desember.

Fræðslumál

Fræðslustjóri að láni, verkefni sem Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og fræðslustjóri stóðu fyrir, lauk í apríl
og voru starfsmenn ánægðir með það.
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Skrifstofa fjármála

Skrifstofan annast bókhald, launavinnslu, 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 9 starfsmenn við bókhald og launavinnslu í 8 stöðugildum og 4
starfsmenn við móttöku og símsvörun í 3 stöðugildum.
Starfsemi skrifstofunnar var með nokkuð hefðbundnu sniði á árinu en verkföll heilbrigðisstéttanna
höfðu áhrif á hefðbundna launavinnslu. Hlutfall rafrænna reikninga eykst jafnt og þétt en ríkisstofnanir
áttu eingöngu að taka á móti rafrænum reikningum frá 1. janúar 2015. Í dag koma um 40% reikninga á
rafrænu formi. Minna hlutfall er sent rafrænt þar sem stór hluti reikninga sem sendur er út er til
einstaklinga.
Tafla 1: Starfsemisþættir á skrifstofu
Starfsemisþáttur

2015

2014

14.600

12.500

2.500

2.500

Einstaklingar sem greidd eru laun í hverjum mánuði

580

560

Starfsvottorð gerð á ýmsum tungumálum

150

150

70.000

70.000

Reikningar bókaðir og greiddir
Reikningar sendir út til innheimtu

Símtöl sem koma í skiptiborð
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Tækni- og innkaupadeild

Tækni og innkaupadeild er ein af stoðdeildum sjúkrahússins, sem samanstendur af húsumsjón, tæknideild,
saumastofu og aðallager.

Húsumsjón

Húsumsjón hefur eftirlit og umsjón með rekstri húseigna og lóða en þær eru við Eyrarlandsveg,
Kristnesspítali, Stekkur og íbúðir við Víðilund og Hjallalund, ásamt starfsmannahúsum á Kristnesi.
Helstu verkefni deildarinnar voru almennt viðhald ásamt meiriháttar lagfæringum og endurbótum
og má þar nefna einangrunarstofu á gjörgæsludeild, endurnýjun skolplagna í A-álmu, endurnýjun á
sundlaugardúk, endurnýjun á gólfdúk 4. og 5. hæðar Kristnesspítala, endurbætur á bráðamóttökunni
ásamt endurbótum á húsnæði myndgreiningadeildar.
Tafla 1: Förgun úrgangs, kg
Úrgangstegund
1
101
1310
1320
1323
1330
1335
1340
1355
13581
250
301
30119
302
304
307
30809
30827
30850
309
31000
311
321
396
460
50000
50100
701
70900
823
Samtals

Lýsing
Rúmmetragjald
Blandaður úrgangur
Kælitæki með freon
Sjónvarpsskjáir (túba)
Skjáir, óflokkað
Tölvur, turnar/borðvélar
Lítil samskiptatæki
Perur
Öll önnur raftæki/annar rafbúnaður
Stór heimilistæki
Grófur úrgangur
Timbur, blandað
Smáílát <200 lítrar, ódælalegur
Timbur
Málmar
Gras án aðskotahluta
Formaldehýð, smáílát < 25 lítra
Prenthylki, duft almennt
Málning, allar stærðir íláta
Gler
Eftirlitsskyldur úrgangur, ódælalegur
Bylgjupappi
Dagblöð/tímarit
Endurvinnsluúrgangur
Lífrænt til moltugerðar
Rafgeymar og blýmengað
Óflokkaðar rafhlöður
Sóttmengað til brennslu
Ólífræn spilliefni, innlend eyðing
Skjáir

Tæknideild

2015

2014

42.166
125
80
189

47.950
339

2013
2
40.510
86

321
10

311
99

0
0
93
18.940
130
0
557
705
9.890

265
541
140
2.060
372
65
196
576
8.550

0
512
6
9.420

1
469
12
8.950

10.701
23.660
194
64
11.023

16.850
21.950
349
80
10.743

134.515

113.177

31
175
223
6
42.330
230
105
180
137
14.900
2
2
583
3
14.410
115
11.200
26.380
142
112
12.816
1
155
166.798

Á tæknideild fer fram viðhald, eftirlit og kennsla varðandi lækningatæki og búnað. Deildin annast einnig
eftirlit og viðhald með loftræstikerfi, rafkerfi, öryggis- og eldvarnakerfum spítalans.
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Lækningartæki voru endurnýjuð á árinu og má þar nefna kaup á nýjum speglunartækjaþvottavélum og endurnýjun á monitor-kerfi bráðamóttöku. Meðal verkefna voru endurbætur á bráðamóttöku,
myndgreiningadeild, einangrunarherbergi og endurbætur á loftræstikerfi skurðstofanna.

Saumastofa

Starfsmenn saumastofunnar sjá um að sauma allt lín og allan starfsmannafatnað sjúkrahússins.

Aðallager

Starfsmenn aðallagers hafa umsjón með innkaupum og afgreiðslu á rekstrarvörum fyrir sjúkrahúsið.
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Bráða-, fræðslu- og gæðasvið

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið spannar starfsemi myndgreiningadeildar, bráðamóttöku, rannsóknadeildar
og deildar kennslu, vísinda og gæða auk þess sem endurlífgunarráð, áfallateymi, gæðaráð, vísindaráð,
vísindasjóður og sýkingavarnanefnd tilheyra sviðinu.
Þjónusta innan bráða-, fræðslu- og gæðasviðs hefur farið vaxandi og stöðugur vöxtur er í aukningu
á starfsemi þjónustudeilda. Á bráðamóttöku hefur þó hægt á vexti og var aukning um 2,3% hvað varðar
fjölgun sjúklinga frá árinu áður. Starfsemi myndgreiningadeildar jókst um rúmlega 5,3% frá árinu 2014.
Rannsóknir voru örlítið færri á árinu en ástæður þess má helst rekja til verkfalls lífeindafræðinga fyrr á
árinu. Endurbætt bráðamóttaka og sameinuð móttaka myndgreiningadeildar og bráðamóttöku var
formlega tekin í notkun 2. september. Jafnframt var tekin í notkun nýtt forgangsröðunarkerfi sem miðar
að bættu flæði og auknu öryggi sjúklinga auk nýs sjúklingaeftirlitskerfis inni á bráðamóttöku. Starfsemi
deildar kennslu, vísinda og gæða er umfangsmikil og hefur mikil vinna farið í vinnu tengt alþjóðlegri vottun
(DNV GL). Fyrsta vottunarúttektin var gerð í september og voru úttektaraðilar ánægðir með áhuga
starfsfólks og framfarir. Niðurstaða úttektar leiddi til 24 minniháttar frávika og var aðgerðaáætlun SAk
samþykkt af hálfu DNV GL. Áfram er stefnt að ISO vottun í lok árs 2017.
Starfsemi bráða-, fræðslu- og gæðasviðs einkenndist af verkföllum mismunandi starfstétta en
verkfall BHM stóð yfir í 10 vikur frá byrjun apríl og hafði það fyrst og fremst áhrif á störf lífeindafræðinga
á sviðinu. Síðan tók við verkfall hjúkrunarfræðinga í lok maí. Bráðaþjónustu var sinnt að bestu getu og
þegar skipulögð verkfallsstarfsemi dugði ekki til var sótt um undanþágur sem fengust samþykktar í nær
öllum tilfellum.
Áfram eru kröfur um auknar stöðuheimildir tengdar aukinni starfsemi. Á sviðinu hafa langtímaveikindi og mikil aukning í starfsemi leitt til mikils álags á starfsfólk og verulegrar fjölgunar í útköllum.
Myndaður var vinnuhópur til að leita leiða til þess að fækka útköllum en mikilvægt er að greina stöðugt
starfsemina svo hægt sé að bregðast við með viðeigandi ráðstöfunum.
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Rekstur flestra eininga hefur verið í ágætis jafnvægi og hafa deildirnar staðið sig vel í að ná inn meiri
sértekjum en gert var ráð fyrir, enda aukning á öllum sviðum. Hins vegar er til staðar veruleg
kostnaðaraukning vegna ákveðinna þátta, s.s. aukningar á starfsemi, rannsókna og fjölgunar útkalla sem
vega þungt.
Stjórnendur innan sviðs bráða-, fræðslu- og gæða hittast á mánaðarlegum sviðsfundum. Unnið
hefur verið eftir starfsáætlun og gæðavísum fylgt eftir. Stöðug umbótavinna á sviði öryggis- og gæðamála
er í gangi m.t.t. verkferla, nýrra verklagsreglna og stöðug vitundarvakning er með atvikaskráningu.
Framkvæmdastjóri sviðsins hefur fyrir hönd sjúkrahússins tekið þátt í nefndastörfum á vegum
velferðarráðuneytisins, tekið virkan þátt í alþjóðlegum verkefnum auk þess sem hann er stjórnarmaður í
evrópska endurlífgunarráðinu. Framkvæmdastjóri gegnir einnig stöðu klínísks lektors við heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri.
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Deild kennslu, vísinda og gæða

Hlutverk deildar kennslu, vísinda og gæða er að sjá um skipulag, umsjón og eftirlit með öllu því sem lýtur
að faglegum þáttum í móttöku nema í heilbrigðisgreinum, símenntun, rannsóknum og þróun kennslu og
vísindastarfsemi, þvert á allar deildir sjúkrahússins. Heilbrigðisvísindasafn og trúarleg þjónusta tilheyra
einnig deildinni auk þess sem náin samvinna er milli deildarinnar og starfsemi Sjúkraflutningaskólans.

Starfsemin

Helstu verkefni deildarinnar eru á sviði fræðslu, vísinda og móttöku nema.
Móttaka nema í heilbrigðisvísindum
Umfangsmikil starfsemi felst í skipulagningu og móttöku nema á Sjúkrahúsið á Akureyri og koma nemar í
klínískt nám úr ýmsum greinum heilbrigðisvísinda. Á árinu voru nemavikur alls 653,6 (nemavika = einn
nemi í klínísku námi í eina viku) sem gerir að meðaltali 12,5 nemar á viku á ársgrundvelli og er það
sambærilegt á milli ára. Langstærsti hópurinn kemur úr hjúkrunarfræðibraut heilbrigðisvísindasviðs
Háskólans á Akureyri (HA) en einnig koma nemar í læknisfræði, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, myndgreiningu,
sjúkraliðanámi o.fl. Erlendir nemar sækja mikið í verknám á sjúkrahúsið (sjá myndrit 1). Þá koma íslenskir
læknanemar, sem eru við nám erlendis og þá aðallega í Ungverjalandi, í auknum mæli á SAk.

Erlendur hjúkrunarnemi

3,4
8

99,2
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9,8

79,4

61,4

Erlendur læknanemi

5

9,8
10

Félagsráðgjafarnemi
Geislafræðinemi

48

Hjúkrunarnemi 1.ár
Hjúkrunarnemi 2.ár
Hjúkrunarnemi 3.ár
Hjúkrunarnemi 4.ár
Iðjuþjálfanemi

2

Ljósmæðranemi

10,4

119
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Læknanemi 2.ár
Læknanemi 4.ár
Læknanemi 6.ár
Meistaranemi, næringarfræði
Sjúkraliðanemi

119,2

Sjúkraþjálfanemi

Myndrit 1: Fjöldi nemavikna í heilbrigðisgreinum.

Hjúkrunarnemar koma langflestir frá HA en einnig koma nemar frá HÍ og erlendir nemar. Alls voru
nemavikur hjúkrunarnema 306, sem samsvarar 52,6% af öllum nemavikum á SAk. Hjúkrunarfræðingar á
SAk eru í diplómanámi og einnig í námi á meistarastigi við HA og HÍ og hér voru tveir meistaranemar um
nokkurra vikna skeið í tengslum við nám sitt og kom annar þeirra frá Finnlandi. Myndrit 2 sýnir að
dreifingin hjá hjúkrunarnemunum er nokkuð jöfn á deildir.
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13%

1% 6%
15%

Barnadeild
Bráðamóttaka
Fæðingadeild
Geðdeild

16%

7%
6%

8%
13% 1%
1%

13%

Gjörgæsludeild
Kristnes-Endurhæfing
Kristnes-Öldrun
Lyflækningadeild
Skurðlækningadeild
Skurðstofa
Svæfingadeild
Almenn göngudeild

Myndrit 2: Skiptin hjúkrunarfræðinema eftir deildum.

Sjúkraliðanemendur eru um 15% nemenda og koma þeir flestir frá Verkmennaskólanum á Akureyri.
Myndrit 3 sýnir dreifingu sjúkraliðanema á deildir á árinu.

11%
29%

Fæðingadeild
14%

Geðdeild
Gjörgæsludeild
Kristnes-Endurhæfing

7%
3%
4%
32%

Kristnes-Öldrun
Lyflækningadeild
Skurðlækningadeild

Myndrit 3: Skipting sjúkraliðanema eftir deildum.

Læknanemar koma úr læknadeild HÍ og sækja verknám á SAk mestmegnis á 2. ári, 4. og 6. ári, einstaka
nemi á 5. ári á kemur á geð- og fæðingadeild. Alls voru nemavikur læknanema frá HÍ 61,4 en alls með
erlendum læknanemum 141,8. Flestar læknanemavikur HÍ stúdenta voru á lyflækningadeild (sjá myndrit
4).
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1,8

8

Fæðingadeild

34,6
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Lyflækningadeild
Skurðlækningadeild
Svæfingadeild

Myndrit 4: Læknanemavikur, skipting eftir deildum.

Erlendir nemar eru mismargir á milli ára en erlendir nemar voru hér alls í 104,2 nemavikur á móti 95
nemavikum árið 2014. Þeir koma ýmist á eigin vegum eða í gegnum skiptinemasamtök fyrir milligöngu
skólanna (Erasmus, Norðurlandasamstarf). Þessir erlendu nemar hafa verið að læra hjúkrun, geislafræði
og læknisfræði en einnig falla undir þennan flokk íslenskir læknanemar sem stunda læknanám erlendis
(sjá myndrit 5).

3,2

18

Geislafræðinemar
Hjúkrunarfræðinemar

79,4

Læknanemar

Myndrit 5: Vikur erlendra nema.

Fræðslustarfsemi

Hlutverk deildar kennslu, vísinda og gæða felur í sér að halda utan um, aðstoða og gefa ráð varðandi
skipulagningu fræðslu/námskeiða. Öll símenntun/fræðsla sem stendur starfsfólki til boða innan SAk er
fyrst og fremst skipulögð innan deilda og/eða milli fagstétta, með eða án milligöngu deildar kennslu,
vísinda og gæða. Deildirnar hafa einnig haft sérstaka fræðsludaga sem eru þá að jafnaði opnir starfsfólki
annarra deilda og jafnvel fagfólki utanhúss.
Á árinu var áfram unnið út frá þarfagreiningu sem byggð var á fræðsluþörf meðal starfsfólks í
eldhúsi og ræstingu. Afrakstur þeirrar vinnu er fræðsludagskrá sem hófst á haustdögum 2014 og stóð fram
á haust 2015.
Fræðslustjóri vinnur að öllu því sem snertir fræðslumál og hefur aðstoðað starfsfólk við skipulagningu
ýmiss konar fræðsluviðburða eða málþinga. Auk þess hefur hann séð um uppsetningu rafrænna kannana
sem gerðar hafa verið á SAk. Fræðslustjóri hefur skipulagt og haft umsjón með eftirfarandi þáttum:
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•
•
•
•

•
•
•

Heimsókn/kynning á Sjúkrahúsið á Akureyri fyrir 1. árs nema frá HA, einnig nema frá framhaldsskólum
á svæðinu auk annarra heimsókna frá innlendum og erlendum stofnunum og skólum.
Aðstoð með skipulagningu og undirbúningi fræðsludaga ásamt starfsfólki deilda.
Skipulagning og undirbúningur námskeiða af ýmsum toga fyrir mismunandi starfsstéttir innan
sjúkrahússins.
Undirbúningur og auglýsingar varðandi námskeið, fyrirlestra og fjarfundi. Boðið hefur verið upp á
fjarfundi þegar það hefur verið hægt frá málstofum og málþingum og þegar áhugi hefur verið fyrir
hendi innanhúss.
Aðstoð við námskeið á vegum utanaðkomandi aðila.
Umsókn um Erasmus+ ásamt 6 öðrum löndum í samvinnu við forstöðuhjúkrunarfræðing geðdeildar.
Umsókn um námstyrki fyrir starfsfólk til stéttarfélaga.

Vísindastarf

Deild kennslu, vísinda og gæða er ætlað að hafa umsjón með vísindastarfsemi og þróa þá starfsemi frekar.
Fræðslustjóri situr fundi vísindaráðs og starfar með því við skipulagningu vísindamála. Vísindadagur var
haldinn 24. september í samvinnu við heilbrigðisvísindastofnun HA (HHA). Á vísindadeginum voru
rannsóknir og verkefni starfsmanna HHA og SAk kynnt.
Stjórn Vísindasjóðs hélt þrjá fundi á árinu og veitti þrjá styrki til starfsmanna en hlutverk sjóðsins
er fyrst og fremst að afla fjármuna og stýra úthlutun styrkja. Staða vísindasjóðs í árslok var 24.963.811 kr.

Gæðastarf

Gæðastjóri starfar í hlutastarfi og starfar náið með gæðaráði að skipulagningu og framkvæmd gæðamála.
Mikil vinna liggur að baki gæðamála en stærsta verkefnið er vinna vegna alþjóðlegrar vottunar DNV GL
(Det Norske Veritas) en sjúkrahúsið stefnir að ISO vottun árið 2017. Úttekt á vegum DNV GL fór fram í
september og komu engin meiriháttar frávik út úr þeirri úttekt. Lögð var fram aðgerðaáætlun til að
leiðrétta þau minniháttar frávik sem fram komu og var sú áætlun samþykkt (sjá einnig skýrslu gæðaráðs).

Sýkingavarnir

Sýkingavarnir eru stór þáttur í starfsemi deildarinnar. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur hefur lagt mikla
vinnu í verklagsreglur um sýkingavarnir og tekið mikinn þátt í gæða- og umbótastarfi (sjá nánar um
starfsemi í ársskýrslu sýkingavarnarnefndar).

Annað

Forstöðumaður deildarinnar er varaformaður í Endurlífgunarráði Íslands, ritari í stjórn evrópska endurlífgunarráðsins með aðsetur í Brussel og formaður Landssambands heilbrigðisstofnana.

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.
Aðstoð og kennsla er veitt við sérhæfða upplýsingaleit.
Starfsemin
Bókasafnið tekur þátt í landssamningi um aðgang að gagnasöfnum og rafrænum tímaritum líkt og
undanfarin ár. Aðgangur er að heildartexta greina úr um 21 þúsund tímaritum auk útdrátta úr greinum úr
um 10 þúsund tímaritum,12 gagnasöfnum, heildartexta yfir 10 þúsund greiningarskýrslna og 500 rafbóka
úr ýmsum greinum. Prentuð tímarit eru 20 talsins og séráskrift er að 8 rafrænum tímaritum.
Sjúkrahúsið kaupir, í samstarfi við Landlæknisembættið, Landspítalann og Háskólann á Akureyri,
aðgang að gagnagrunnunum Medline og Cochrane.
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Áskrift er keypt að UpToDate gagnasafninu en þar er aðgangur að nýjustu upplýsingum um tiltekin
efnissvið, svo sem sjúkdómsgreiningar, meðferðarleiðir og lyfjaupplýsingar. Í meðfylgjand myndriti má sjá
fjölda notenda UpToDate í viku hverri.

Myndrit 6: Fjöldi notenda UpToDate í viku hverri.

Í janúar var keyptur aðgangur að UpToDate með snjallsímaforriti (UpToDate Mobile Apps).
Notkunina má sjá hér:

Myndrit 7: Hlutfallsleg notkun Mobile Adoption.

Safngögnin eru skráð í Gegni, landskerfi bókasafna. Fjöldi eintaka er 2.270 en afskráð hafa verið
þau prentuðu tímarit sem ekki eru lengur í áskrift. Tafla 1 sýnir yfirlit yfir starfsemi bókasafnsins. Þessar
tölur segja þó ekki alla söguna þar sem ekki eru taldar tölvuleitir fyrir starfsfólk sjúkrahússins og heilbrigðisstofnana á Norður- og Austurlandi. Þá voru að meðaltali sendar um það bil hundrað greinar rafrænt
innanhúss á mánuði.
Starfsfólk nýtir sér árvekniþjónustu safnsins þar sem athygli er vakin á efni sem hentar viðkomandi
sérgrein. Um 19.000 rafrænar sendingar á efnisyfirlitum og upplýsingum um bóka- og tímaritaútgáfu voru
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sendar á árinu. Afgreiðslutími safnsins er kl. 8-16 alla virka daga. Ekki er talinn með allur sá fjöldi sem fær
upplýsingar eða leiðbeiningar gegnum síma eða tölvupóst.
Starfsemi fagbókasafnsins
Tafla 1: Árvekniþjónusta og greinar sendar innanhúss, rafrænt
Starfsemi
Greinar
Efnisyfirlit og fleira u.þ.b.
Útlán/bækur, tímarit á deildir & dvd

2015
923
19.000
268

2014
923
19.000
374

2013
1.137
19.000
420

Tafla 2: Millisafnalán
Tegund
Fjöld sendra greina

2015
60
60
142
95
47
3
2
1
-

• þar af innanlands
• þar af erlendis
Fjöldi móttekinna greina
• þar af innanlands
• þar af erlendis
Fjöldi móttekinna bóka
• þar af innanlands
• þar af erlendis
Fjöldi sendra bóka
•
•

þar af innanlands
þar af erlendis

2014
64
59
5
243
151
92
6
4
2
6
6
-

2013
75
46
29
285
197
88
46
4
2
5
5
-

Fræðsla
Forstöðumaður safnsins sótti málþing um opin vísindi: Hvað verður um rannsóknargögnin þín? sem haldið
var í Þjóðarbókhlöðu 11. nóvember.

Trúarleg þjónusta

Trúarleg þjónusta hefur verið starfandi við SAk í tuttugu ár eða síðan 1. janúar 1995, er djákni var kallaður
til starfa. 1. september 2006 bættist síðan við prestur. Frá 1. janúar 2012 er þjónustunni sinnt af presti í
75% starfi.
Starfsemin
Sálgæsla, helgihald, stuðningur, fræðsla og eftirfylgd eru stórir þættir þjónustunnar, svo og úrvinnsla og
viðrunarfundir með starfsfólki, auk áfallahjálpar við sjúklinga og aðstandendur. Þjónustan stendur öllum
til boða, jafnt sjúklingum, aðstandendum og starfsmönnum.
Leitað er leiða til að laga helgihaldið sem best að þörfum deilda og einstaklinga. Stór hluti þess fer
fram í dagstofum og sjúkrastofum, en um 110 helgistundir voru á árinu. Tilkoma kapellunnar, sem vígð var
í desember 2007, breytti aðstöðu og umgjörð fyrirbænastunda og helgihalds. Á árinu voru 4 börn borin til
skírnar í kapellunni og ein hjónavígsla fór fram.
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Kapellan nýtist þó fyrst og fremst öllum þeim sem finna vilja skjól í erli dagsins, athvarf til bænar
og íhugunar. Kapellan er alltaf opin öllum sem þangað vilja leita. Vikulegar fyrirbænastundir í kapellu
(miðvikud. kl. 11.15) eru öllum opnar. Fyrirbænarefnum má koma til prests eða skrifa í fyrirbænabók í
kapellu.
Í maí fengum við góða heimsókn er biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, heimsótti sjúkrahúsið
í vísitasíu sinni um prófastsdæmið.
Sjúkrahúsprestur á sæti í þverfaglegum teymum og nefndum og á gott samstarf við starfsfólk á
deildum og öllum einingum SAk. Samstarf við presta og djákna á Akureyri og í nágrannabyggðum er einnig
með ágætum. Sjúkrahúsprestur tekur þátt í sameiginlegu bakvaktarkerfi presta á Akureyri og nágrenni.
Því er ætlað að tryggja að alltaf sé hægt að ná í prest í neyðartilvikum utan hefðbundins vinnutíma. Gengur
sjúkrahúsprestur þar vaktir til jafns á við aðra presta prófastsdæmisins.
Fræðsla
Í mars stóð Sjúkrahúsið, ásamt Hjúkrunarheimilum Akureyrar og Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis,
að málþingi sem ætlað var að opna umræðu um dauðann undir yfirskriftinni: Að orða það sem erfitt er.
Það var hugsað fyrir starfsfólk öldrunarheimila, sjúkrahúsa og heilsugæslu, kirkju, kirkjugarða og
útfarastofnana og var vel sótt. Öll erindi málþingsins voru tekin upp og má nálgast þau á slóðinni:
http://kirkjan.is/naust/fraedsla/malthing-a-oldrunarheimilinu-hlid-ad-orda-thad-sem-erfitt-er/
Í febrúar fór sjúkrahúsprestur í Síðuskóla og fræddi starfsfólk um börn og sorg. Í október talaði
sjúkrahúsprestur um trúarlega þætti í krabbameins- og líknarmeðferð og í nóvember um áfallahjálp hjá
meistaranemum við Háskólann á Akureyri.

Lokaorð

Deild kennslu, vísinda og gæða gegnir viðamiklu hlutverki við móttöku nema, skipulagningu fræðslu,
gæðamála, þróun vísindastarfsemi auk starfsemi heilbrigðisvísindasafns og trúarlegrar þjónustu. Starfsemi
deildarinnar er í þróun, margt hefur áunnist og annað í góðum farvegi.
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Sjúkraflutningaskólinn

Markmið Sjúkraflutningaskólans er að mennta einstaklinga til starfa við sjúkraflutninga og umsjón með
framhalds- og símenntun fyrir sjúkraflutningamenn og aðra sem tengjast sjúkraflutningum og
utanspítalaþjónustu. Við skólann starfar einn skólastjóri. Auk hans starfa við skólann fjöldi leiðbeinenda
sem verktakar sem eru m.a. sjúkraflutningamenn, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og læknar.
Sjúkraflutningaskólinn er rekinn sem sjálfbær eining innan sjúkrahússins og ber framkvæmdastjórn ábyrgð á daglegum rekstri skólans. Ennfremur er starfandi fagráð Sjúkraflutningaskólans en í því
sitja fulltrúar frá SAk, velferðarráðuneyti, Háskólanum á Akureyri og Landssambandi slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna.
Á árinu voru haldin 39 námskeið og voru þátttakendur 418.
Fyrirkomulag skólastarfs
Undanfarin ár hefur verið unnið að endurskoðun grunnnáms sjúkraflutninga og bar árið þess nokkurt
merki. Tekin var ákvörðun um að mæta eftirspurn eftir grunnnámi með því að halda tvö grunnnámskeið
í sjúkraflutningum skv. hefðbundnu kerfi (EMT-Basic). Ennfremur var haldið eitt neyðarflutninganámskeið
(EMT-I) fyrir stýrimenn Landhelgisgæslunnar en auk þeirra sátu námskeiðið tveir aðrir aðilar. Önnur
námskeið voru með hefðbundnu sniði.
Áfram var unnið að endurskoðun á grunnnámi sjúkraflutninga á grundvelli tveggja skýrslna um
sjúkraflutninga frá árunum 2008 og 2012. Vinna við þessa endurskoðun gekk ekki eins hratt og vonir stóðu
til en áætlað er að byrja að kenna skv. þessu nýja kerfi á vorönn 2016.
Útskrift Sjúkraflutningaskólans var haldin í hátíðarsal Háskólans á Akureyri 5. júní. Útskrifaðir voru
237 nemendur fyrir skólaárin 2014-2015.
Í tengslum við útskriftina var haldið málþing um menntun og þjálfun sjúkraflutningamanna. Þetta
var í fyrsta sinn sem útskriftin er haldin utan sjúkrahússins og tókst vel til. Hornaflokkur Háskólans á
Akureyri lék á undan útskrift og ávörp fluttu þau Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra, Bergur
Stefánsson, yfirlæknir utanspítalaþjónustu, Sigurður E. Sigurðsson, formaður Fagráðs Sjúkraflutningaskólans, auk útskriftarnemanna Ingibjargar Guðmundsdóttur, Hrísey og Kristjáns Guðmundssonar, Dalvík.
Í tengslum við útskriftina var haldið málþing um menntunarmál. Þar voru haldin framsöguerindi
um ákveðin málefni sem síðan voru rædd í umræðuhópum sem skiluðu ákveðnum niðurstöðum. Fjallað
var almennt um skólastarfsemina, grunnnámið, starfsþjálfun, endurmenntun og framhaldsnám.
Niðurstöðurnar má nálgast á heimasíðu skólans, www.ems.is
Starfsfólk og nefndir skólans
Skólastjóri er Ingimar Eydal. Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri ber rekstrarlega ábyrgð á
Sjúkraflutningaskólanum. Skólinn fellur undir deild kennslu, vísinda og gæða en hún tilheyrir bráða-,
fræðslu og gæðasviði. Framkvæmdastjóri sviðsins er Hildigunnur Svavarsdóttir.
Fagráð Sjúkraflutningaskólans:
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga SAk, formaður ráðsins.
Anton Berg Carrasco, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Bergur Stefánsson, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, LSH.
Brynjar Friðriksson, deildarstjóri sjúkraflutninga Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun og fulltrúi Háskólans á Akureyri.
Njáll Pálsson, formaður fagráðs Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Rún Halldórsdóttir, umsjónarlæknir sjúkraflutninga á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
Vinnuhópur um nýtt grunnnám í sjúkraflutningum:
Anton Berg Carrasco, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, SA.
Ármann Höskuldsson, HSu Selfossi.
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Bergur Stefánsson, yfirlæknir bráðaþjónustu utan spítala, LSH.
Brynjar Friðriksson, deildarstjóri sjúkraflutninga, SHS.
Njáll Pálsson, formaður Fagráðs Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, SHS.
Fagráð Sjúkraflutninga:
Hildigunnur Svavarsdóttir sat í Fagráði sjúkraflutninga frá 1. jan.- 31. ágúst.
Ingimar Eydal skólastjóri var skipaður í ráðið frá 1. september.
Námskeið
Sem fyrr segir voru haldin 39 námskeið á árinu með alls 418 þátttakendum (sjá myndrit 1 og 2):

Endurmenntunarnámskeið

3% 3% 5% 3%
2%

Vettvangshjálparnámskeið
(First Resp)
Bráðameðferð og sérhæfð
endurlífgun barna I
Sérhæfð endurlífgun I

15%
69%

Sérhæfð endurlífgun II
EMT-B
EMT-I

Myndrit 1: Tegundir og fjöldi námskeiða.

2% 3%
16%

Endurmenntun

4%
13%

Vettvangshjálp (First Responder)

3%

Bráðameðferð og sérhæfð
endurlífgun barna I
Sérhæfð endurlífgun I

59%

Sérhæfð endurlífgun II
EMT-B
EMT-I

Myndrit 2: Fjöldi þátttakenda á námskeiðum skólans.
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Grunnnámskeið í sjúkraflutningum (EMT-B) er 128 klst. námskeið sem veitir þeim sem því ljúka
starfsréttindi og löggildingu sem sjúkraflutningamenn. Tekin var ákvörðun um að mæta eftirspurn eftir
grunnnámi með því að halda tvö grunnnámskeið í sjúkraflutningum skv. hefðbundnu kerfi (EMTBasic), annars vegar eitt staðarnámskeið í Reykjavík í samvinnu við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
og hins vegar streymisnámskeið sem gert var út frá Akureyri, Selfossi og Reyðarfirði. Á
staðarnámskeiðinu voru 17 nemendur en 36 á streymisnámskeiðinu, samtals 53. Umsjónarmenn voru
Ólafur Sigþórsson, Reykjavík og Jón G. Knutsen, Akureyri.
Neyðarflutninganámskeið (EMT-I) er 317 klukkustunda framhaldsnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn. Eitt slíkt námskeið var haldið 23. febrúar til 2. maí fyrir stýrimenn Landhelgisgæslunnar auk
tveggja aukamanna og voru þátttakendur 11 samtals. Um var að ræða streymisnámskeið með
verklegum lotum sem fram fóru hjá LHG. Námskeiðið er viðamikið og felst í bóklegri kennslu og
verklegri þjálfun ásamt starfsþjálfun á neyðarbíl Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og á bráðadeildum
Sjúkrahússins á Akureyri og Landspítala. Umsjónarmaður var Njáll Pálsson Reykjavík.
Endurmenntunarnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn voru 27 og tók hvert námskeið 2-8 klukkustundir. Námskeiðin fóru fram í heimabyggð nemenda. Námskeiðin voru flest annars vegar
Bráðasjúkdómar fullorðinna sem er 8 tíma námskeið og hins vegar Notkun beinmergsborvéla sem er
tveggja tíma upprifjunarnámskeið. Námskeið voru haldin á eftirtöldum stöðum; Vopnafirði, Blönduósi,
Akureyri, Ísafirði, Patreksfirði, Húsavík, Reykjavík (SHS), Siglufirði, Keflavíkurflugvelli, Akureyrarflugvelli, Slysavarnaskóla Sjómanna, Sauðárkróki og Grindavík. Þátttakendur voru samtals 246. Valur
Halldórsson Akureyri og Óskar Steindórsson Reykjavík sáu um flest þessi námskeið.
Vettvangshjálparnámskeið voru 6 en um er að ræða 40 klst. námskeið sem er ætlað einstaklingum
sem eru líklegir til að verða fyrstir á vettvang slysa, s.s lögreglu, slökkviliðs- eða björgunarsveitarmenn
og fyrir almenning þar sem langt er í aðrar bjargir. Námskeiðið er byggt á viðurkenndum bandarískum
staðli og staðfært að íslenskum aðstæðum og inniheldur bæði bóklega og verklega kennslu. Tvö
námskeið voru haldin fyrir Sérsveit Ríkislögreglustjóra, eitt námskeið var fyrir starfsmenn Isavia á
Keflavíkurflugvelli sem sinna björgunar- og slökkviþjónustu, eitt námskeið fyrir Securitas í Reykjavík og
síðan tvö námskeið fyrir íbúa í Kópaskeri og Raufarhöfn en þar verður í kjölfarið komið upp sérstökum
viðbragðshópum vettvangsliða. Samtals voru nemendur 68.
Námskeið í sérhæfðri endurlífgun I og II (ILS og ALS) byggja á stöðlum og leiðbeiningum evrópska
endurlífgunarráðsins (ERC) og eru haldin í samvinnu við Endurlífgunarráð Íslands. Eitt ILS-námskeið
var haldið á vegum skólans í samvinnu við Endurlífgunarráð fyrir sjúkraflutningamenn á Vopnafirði
með samtals 10 þátttakendum. Eitt ALS-námskeið var haldið fyrir Slökkvilið Akureyrar og sjúkraflutningamenn á Húsavík með samtals 11 þátttakendum.
Námskeið í Bráðameðferð og sérhæfðri endurlífgun barna I (EPILS) er 8 klst. námskeið og í
Bráðameðferð og sérhæfðri endurlífgun barna II (EPLS) 20 klst. námskeið sem byggja á stöðlum og
leiðbeiningum evrópska endurlífgunarráðsins (ERC). Sjúkraflutningaskólinn hélt eitt EPLIS-námskeið í
samvinnu við Endurlífgunarráð Íslands fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi á árinu með
samtals 19 þátttakendum.

Önnur verkefni
Málefni endurlífgunar. Skólastjóri tók þátt í Evrópsku Endurlífgunarráðstefnunni í Prag (Resuscitaition
2015) í október.
Lokaorð
Nú stendur yfir vinna við breytingu á grunnnámi sjúkraflutninga. Á grundvelli tillögu nefndar um
sjúkraflutninga á Íslandi frá janúar 2008 og skýrslu Boston Consulting Group frá því í júní 2012, þar sem
segir að auka skuli grunnmenntun sjúkraflutningamanna á Íslandi og færa hana á neyðarflutningastig eða
hærra, hefur verið starfandi vinnuhópur um nýtt grunnnám í sjúkraflutningum á Íslandi. Meginhugmyndin
er að auka námið verulega frá því sem nú er og færa það yfir á það stig að sjúkraflutningamenn útskrifist
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með meiri menntun en neyðarbílsmenntun er í dag. Markmið vinnuhópsins er að hefja nám skv. nýju
skipulagi árið 2016.
Á árinu var farið í að bjóða upp á Endurmenntunarnámskeið í meiri mæli, m.a. með því að bjóða
upp á námskeið án þess að rekstraraðilar biðji um þau. Það mæltist víða vel fyrir en annars staðar síður.
Sumir rekstraraðilar sinna endurmenntun mjög vel og senda einnig hjúkrunarfræðinga í auknum mæli á
endurmenntunarnámskeið skólans. Hins vegar er það áhyggjuefni að aðrir rekstraraðilar virðast ekki leggja
áherslu á endurmenntun sjúkraflutningamanna og má segja að heilu landsvæðin taki mjög stopula
endurmenntun frá skólanum. Ekki er þar með sagt að endurmenntun sé engin á þeim svæðum en hún er
a.m.k. ekki samræmd við aðra landshluta og ekki vottuð af skólanum. Vonandi verður þarna bragarbót á
svo allir sjúkraflutningamenn sitji við sama borð varðandi endurmenntun.
Skólastjóri vill þakka öllum samstarfsaðilum gott og farsælt samstarf á árinu. Sérstakar þakkir fá
leiðbeinendur skólans fyrir gott og óeigingjarnt starf í þágu menntunar utanspítalaþjónustu á Íslandi.
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Myndgreiningadeild og myndgreiningalækningar

Á myndgreiningadeild störfuðu 12 geislafræðingar í 10,35 stöðugildum, 3 aðstoðarmenn í þremur stöðugildum og starf móttökuritara (1 staða) fluttist á miðju ári yfir á sameiginlega móttöku myndgreiningadeildar og bráðamóttöku í umsjá bráðamóttöku.
Í myndgreiningalækningum störfuðu 4 röntgenlæknar í 4 stöðugildum en stöðuheimildum var
fjölgað í 5 á árinu og laus staða auglýst.

Markmið

Myndgreiningadeild veitir þjónustu við framkvæmd og greiningar myndrannsókna á Sjúkrahúsinu á
Akureyri og sinnir einnig greiningu og ráðgjöf fyrir fjölda sjúkrastofnana á Norðausturlandi.
Myndgreiningadeild býður upp á þjónustu allan sólarhringinn, allt árið um kring.

Starfsemi

Deildin býður upp á tölvusneiðmyndarannsóknir, segulómrannsóknir, röntgenmyndatöku, röntgenmyndatöku með færanlegu tæki, skyggni-/hreyfi-röntgenmyndatöku, ómmyndatöku, brjóstamyndatöku
og beinþéttnimælingar. Einnig eru framkvæmdar myndstýrðar sýnatökur og valdar inngripsaðgerðir. Að
auki vinna geislafræðingar deildarinnar á skurðstofu-skyggnimagnara skurðdeildar.
Rannsóknir (utan fjargreininga) myndgreiningadeildar á árinu voru 29.704, samanborið við 28.200
rannsóknir árið 2014 sem er 5,3% aukning milli ára. Á árinu voru fjargreiningar alls 6.263 á deildinni,
samanborið við 6.687 rannsóknir árið áður. Um er að ræða úrlestur fyrir Siglufjörð, Sauðárkrók, Egilsstaði,
Neskaupstað, Vopnafjörð, Dalvík, Blönduós, Seyðisfjörð og Þórshöfn.
Skipting rannsókna myndgreiningadeildar borið saman við fyrri starfsár er í töflu 1.
Tafla 1: Myndgreiningarannsóknir
Tegund
Tölvusneiðmyndir
Segulómrannsóknir
Röntgenmyndir
Skyggnirannsóknir
Ómskoðanir
Beinþéttnimælingar
Röntgenmyndir utan deildar
Skurðstofa skyggning
Annað
Brjóstarannsóknir
Alls SAk
Fjargreiningar

2015
5.564
539.412
3.875
644.510
12.287
282.347
729
60.770
4.666
242.175
244
8.910
162
6.248
318
22.047
200
1.075
1.649
29.704
1.807.494
6.263
201.629

Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Rannsóknir
Einingar
Rannsóknir
Einingar
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2014
5.006
497.245
3.700
618.750
11.611
268.129
726
60.826
4.418
228.936
209
8.190
155
5.879
329
22.840
258
4.245
1.788
28.200
1.715.040
6.687
213.917

2013
4.845
484.924
3.499
583.510
11.114
255.238
711
59.350
4.432
230.705
203
7.695
137
5.533
266
18.078
269
4.954
1.621
27.097
1.649.987
Ekki fullt starfsár

Nefndir og endurmenntun

Forstöðugeislafræðingur deildarinnar, deildargeislafræðingur og röntgenlæknir sóttu ráðstefnu
bandarísku röntgensamtakanna í Chicago.
• Tveir geislafræðingar sátu í gæðaráði, annar hluta úr ári.
• Forstöðugeislafræðingur sat sem varamaður í siðanefnd SAk.
• Tveir geislafræðingar voru fulltrúar í Glaumi starfsmannafélagi.
• Fostöðugeislafræðingur var fundarstjóri á gæðaráðstefnunni Gæðavísir sem haldin var í
Háskólanum í Reykjavík og hana sóttu einnig einn geislafræðingur og einn röntgenlæknir
deildarinnar.
• Röntgenlæknir fékk endurmenntun í brjóstarannsóknum í 2 vikur í Hollandi og 3 vikur hjá
Krabbameinsfélagi Íslands í Reykjavík.
• Röntgenlæknir sótti ráðstefnu í Boston í greiningu háls-, nef- og eyrnasjúkdóma.

Vísinda- og kennslustarfsemi

Röntgenlæknar deildarinnar sáu um reglulega fræðslu fyrir læknanema sem sóttu nám við deildir
spítalans. Röntgenlæknar sáu einnig um tvo fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs. Röntgenlæknar
söfnuðu og sendu gögn til Eurosafe til að bera saman geislaskammta. Innlendir og erlendir nemar í
geislafræði stunduðu verklegt nám á deildinni.

Nýjungar

Fjárfest var í nýju alstafrænu skyggniröntgentæki frá Toshiba sem fyrirhugað er að setja upp í mars 2016.
Deildinni barst sérhæft ómtæki til brjóstarannsókna að gjöf frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis
og færir deildin félaginu þakkir fyrir. Samhliða bárust gjafir frá einstaklingum, t.a.m. vatnsvél sem var sett
upp í biðstofu og stór prentuð ljósmynd fyrir rými brjóstarannsókna (ljósmynd tekin af röntgenlækni
deildarinnar).
Ómtæki deildarinnar fór í stóra uppfærslu (hugbúnað og vélbúnað) um vorið sem þótti mun
hagstæðara en að kaupa nýtt ómtæki.

Breytingar á árinu

Frekari húsnæðisbreytingar áttu sér stað í kjölfar breytinga á bráðamóttöku og voru framkvæmdir langt
komnar í lok árs. Biðstofur deildarinnar voru litamerktar til frekari aðgreiningar sem gefst mjög vel.
Móttaka/afgreiðsla myndgreiningadeildar og bráðamóttöku voru sameinaðar á árinu.
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Rannsóknadeild

Stöðugildi við rannsóknadeild í árslok voru 20,10 en heimild var fyrir 20,15. Skipting þeirra eftir
starfsstéttum kemur fram í töflu 1. Tveir lífeindafræðingar byrjuðu á árinu, einn í 100% fastri stöðu frá 9.
mars og annar var ráðinn frá 1. maí í afleysingastöðu út árið og áfram fram í ágúst 2016. Þrír
lífeindafræðingar fóru á eftirlaun á árinu. Einn lífeindafræðingur var frá vinnu vegna langtíma veikinda frá
1. apríl. Einn lífeindafræðingur var í barnsburðarleyfi í 7 mánuði á árinu. Nýr deildarlífeindafræðingur var
ráðinn í kemíu-hluta deildarinnar þar sem annar hætti vegna flutninga.
Tafla 1: Stöðugildi 31. desember
Starfsheiti
Lífeindafræðingar
Móttökuritari
Skrifstofumaður
Aðstoðarfólk
Samtals:

2015
16,9
1,0
1,0
1,2
20,1

Læknir

0,5

Yfirlæknir sýklafræðideildar LSH sem er ráðgjafi varðandi sýklafræðirannsóknir á SAk kom í mars
ásamt öðrum sérfræðingi frá sýkladeild. Áfram er fyrirhugað meira samstarf varðandi innleiðingu
tölvukerfis fyrir sýklarannsóknir. Lífeindafræðingur frá LSH kom í 2 daga í september til að kenna á nýtt
blóðgastæki, svokallað ABL 835 FLEX. Einn starfsmaður frá Stago kom í árlegt eftirlit frá Danmörku vegna
blóðstorkutækjanna. Ákveðið var á árinu að einn lífeindafræðingur væri með yfirlækni í að sjá um ytra
gæðaeftirlit deildarinnar frá og með næstu áramótum. Annar lífeindafræðingur mun annast
nærrannsóknir (Point of care testing). Úttekt var gerð á rannsóknadeildinni í september af
gæðaeftirlitsaðilanum Norsk Veritas.

Húsnæði og tæknibúnaður

Engar endurbætur voru gerðar á húsnæði klínísku lífefnafræðinnar á árinu. Sysmex-blóðmeinafræðitækin,
sem eru tvö, voru uppfærð í janúar í XN 1000, en þetta eru tæki í eigu fyrirtækisins Lyru. Ný smásjá af
gerðinni Olympus var keypt fyrir sýklafræði. Nýtt tæki var keypt á blóðmeinafræðideildina í nóvember,
Cellavision til nánari greiningar á blóðmynd. Fyrirhugað er að tengjast gagnagrunni LSH, en þar er annað
sams konar tæki þannig að hægt er að skoða blóðstrok frá báðum sjúkrahúsum á báðum stöðum. Notað
tæki til blóðgasmælinga, ABL 835 FLEX frá Radiometer var keypt á árinu. Nýr ísskápur var keyptur í
kaffistofu starfsmanna og sjónvarp endurnýjað þannig að hægt sé að tengja það við það tölvu. Farið var
að nota neyðarboða fyrir starfsmenn á vöktum á árinu og nota rörpóst fyrir sýnasendingar frá
bráðamóttökunni. Vatnstæki var tekið í notkun á árinu frammi á gangi fyrir neðstu hæðina.
Áfram var umræða varðandi framtíðarlausn á húsnæði fyrir blóðsýnamóttöku og móttöku fyrir
aftöppun blóðgjafa. Hugmyndir hafa komið upp um það að flytja aftöppun blóðgjafa út í bæ, en engin
ákvörðun um það var tekin á árinu. Sýklafræðin notar enn TD-Lims tölvukerfið en áríðandi er að skipta því
kerfi út fyrir annað sem fyrst. Faglega er hagstæðast að tengjast sýklafræðideild LSH með Glims tölvukerfi.
FlexLab tölvukerfi rannsóknardeildarinnar var uppfært í nóvember.

Þjónusturannsóknir

Fjöldi rannsókna á árunum 2014-2015 kemur fram í töflu 2. Nokkur fækkun var á fjölda rannsókna milli
áranna 2014 og 2015 eða um 2,2%. Skýrist það af verkföllum heilbrigðisstarfsmanna, fyrst og fremst þó af
verkfalli lífeindafræðinga.
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Talið er úr tölvukerfinu Proclarity fyrir klíníska lífefnafræði, blóðmeinafræði, þvagrannsóknir,
vissar sýkla- og veirufræðirannsóknir og fleira. Talið er úr TD-Lims kerfinu fyrir sýklaræktanir eins og áður.
Leiðrétta þurfti talningu sýklarannsókna fyrir árið þar sem beiðendur voru ekki allir skráðir rétt í kerfið. En
alls munaði um 140 rannsóknum. Enn er ekki komin tenging fyrir Proclarity talningakerfið á
rannsóknadeild. Fyrirhugað var að fara yfir í annað talningakerfi, svokallað Qlickview, á árinu en af því
hefur ekki orðið. Líklega verður farið í að nota það auk Buisness Object á næsta ári í samráði við LSH.
Ytra gæðaeftirlit var áfram á vegum Equalis, Randox, Labquality og UK Nequas og voru niðurstöður mjög
ásættanlegar. Innra gæðaeftirlit byggðist áfram á eftirlitssýnum frá ýmsum fyrirtækjum.
Tafla 2: Fjöldi rannsókna
Rannsókn

2015

2014

2013

2012

Proclarity

205.795

210.634

201.042

190.419

7.755

7.631

7.361

6.950

213.550

218.265

208.403

197.369

TD-Lims
Rannsóknir alls

Talning rannsókna úr talningakerfinu Proclarity fyrir klíníska lífefnafræði, blóðmeinafræði,
þvagrannsóknir, vissar sýkla- og veirufræðirannsóknir og fleira ásamt talningu úr TD-Lims kerfinu fyrir
sýklaræktanir eins og áður. Tölur eru hér fyrir rannsóknir gerðar á rannsóknadeild SAk. Engar nýjar
rannsóknir voru settar upp á árinu. Áframhaldandi samningur er í gildi með LSH varðandi sendingar sýna
til Karlsruhe í Þýskalandi. Einnig er eins og áður þó nokkuð sent af rannsóknum á ýmsar deildir LSH og
víðar.

Blóðbankastarfsemi

Umfang blóðbankastarfsemi á vegum rannsóknadeildar verður gefið upp með ársskýrslu blóðbankans,
LSH, eins og áður.

Fræðslu-, vísinda- og gæðamál

Einn lífeindafræðingur fór á sýkladeild LSH í tveggja daga námsferð í nóvember. Einn fór á eins dags
trúnaðarmannanámskeið BHM í Reykjavík í október. Þrír lífeindafræðingar fóru í námsferð í Blóðbankann
í Reykjavík í tvo daga hver í janúar, mars og október. Tveir lífeindafræðingar sóttu Stago notendafund í
Kaupmannahöfn 2 daga í október. Einn lífeindafræðingur sótti kynningu á iStat smátæki í Reykjavík einn
dag í maí. Tveir lífeindafræðingar fóru á endurmenntunarnámskeið HÍ tvo daga í mars sem bar heitið Góð
þjónusta á rannsóknastofum og framþróun hennar. Sex lífeindafræðingar fóru á tveggja daga
Norðurlandaþing lífeindafræðinga sem haldið var í Reykjavík í júní. Tveir lífeindafræðingar sáu um verklega
kennslu fyrsta árs hjúkrunarnema HA varðandi blóðrannsóknir og blóðtökur. Tveir lífeindafræðingar sáu
um tveggja daga verklega kennslu þriðja árs hjúkrunarnema HA í sýklafræði í október. Áfram er unnið að
Gæðahandbók deildarinnar í Sharepoint.
Yfirlæknir deildarinnar sótti Læknadaga í Reykjavík eins og áður í fimm daga í janúar og sótti einnig
ráðstefnu í klínískri lífefnafræði (Focus) sem haldið var í Cardiff, Wales sem bar heitið Breaking Boundaries
in Laboratory Medicine dagana 8.-11. júní. Yfirlæknir var meðhöfundur að 3 greinum á árinu í samstarfi
við Íslenska erfðagreiningu, LSH og SAk:
1. Gretarsdottir S et al. PLoS Genet. 2015 Sep 1;11(9):e1005379. doi: 10.1371/journal.pgen.1005379.
A Splice Region Variant in LDLR Lowers Non-high Density Lipoprotein Cholesterol and Protects against
Coronary Artery Disease.
2. Oddsson A et al. Nat Commun. 2015 Aug 14;6:7975. doi: 10.1038/ncomms8975. Common and rare
variants associated with kidney stones and biochemical traits.
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3.

Gudbjartsson DF et al. Nat Genet. 2015 May;47(5):435-44. doi: 10.1038/ng.3247. Large-scale wholegenome sequencing of the Icelandic population.

Yfirlæknir stundar áfram kennslu læknanema, lífeindafræðinema og ýmissa starfsstétta við HÍ, SAk
og LSH. Yfirlæknir er umsjónarkennari lífeindafræðings á LSH sem byrjaði í meistaranámi við HÍ á árinu.
Verkefnið fjallar um Mentor kerfið í Flexlab-tölvukerfinu sem getur haldið utan um samkeyrslur rannsókna
milli rannsóknastofa sem tengdar eru inn í kerfið.

Lokaorð

Engar meiriháttar breytingar urðu á starfsemi deildarinnar á árinu. Enn er rætt um bætur á húsnæði fyrir
blóðgjafa og sýnamóttöku sjúklinga. Rannsóknum fækkaði um 2,2 % milli áranna 2014 og 2015 og skýrist
það fyrst og fremst af verkfalli lífeindafræðinga. Áfram var unnið að gæðahandbók deildarinnar. Tveir
lífeindafræðingar hófu störf á árinu og er það mjög gott. Hefur því meðalaldur starfmanna lækkað
síðastliðin tvö ár. Annars einkenndist árið af verkföllum heilbrigðisstétta og var því álaginu mjög misdreift
á árinu. Vaktaálag á sumarleyfistíma er enn þá of mikið og enn er ítrekað að ekki er hægt að nýta
sumarafleysingafólk til þess að taka vaktir, þar sem langan tíma tekur að þjálfa lífeindafræðinga til þeirra
verka.
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Bráðalækningar

Bráðalækningar eru starfseining frá og með nýju skipuriti frá 1. janúar 2013. Yfirmaður starfseiningar er
forstöðulæknir bráðalækninga. Hann er sérfræðingur í bráðalækningum og starfar í 100% stöðu,
samnýttur með sjúkraflugi. Þá starfar þar sérfræðingur í heimilislækningum með áralanga reynslu af
bráðalækningum og er hann í 90% stöðu. Sérfræðingur í svæfingum með talsverða reynslu af
bráðamóttöku hefur unnið á deildinni í íhlaupum. Einn unglæknir starfar jafnan á bráðamóttöku á dagvinnutíma við það sem í eina tíð var kallað gönguvakt (fast track), þ.e. minni háttar tilfelli. Þar að auki hefur
tíðkast að einn unglæknir af lyfjadeild sé á bráðamóttöku (BMT) á daginn virka daga og sinni þyngri
tilfellum (slow track general physician). Vegna manneklu á lyfjadeild verður þó jafnan nokkur misbrestur
á þessu. Unglæknar á barnadeild, geðdeild, kvennadeild og skurðdeild koma síðan og sinna tilfellum á BMT
eftir því sem við á. Utan dagvinnutíma nætur og helgidaga sinna unglæknar innan af deildum sjúkrahússins
BMT og skunda til verka þar eftir því sem á liggur. Reyndar er oft mikið að gera á BMT og má þá öllu fremur
segja að unglæknar skjótist í störf inni á sínum deildum eftir því sem færi gefst.
Bráðamóttakan hýsir einnig vaktþjónustu Heilsugæslustöðvar Norðurlands (HSN) en læknar þaðan
sinna vaktmóttöku utan dagvinnu með dyggri aðstoð hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku. Eftir gagngerar
breytingar á húsnæði BMT á árinu hefur verið tekin upp forgangsflokkun þeirra sem bíða eftir þjónustu.
Ef til vill mætti keyra móttöku eins eða tveggja heilsugæslulækna samsíða BMT sem gætu sinnt fólki í
lægsta forgangi.
Ráðningar unglækna og umsjón með þeim tilheyrir bráðalækningum og eru í höndum sérfræðings
á BMT auk umsjónardeildarlæknis. Sérfræðingur á BMT heldur einnig utan um fræðslu unglækna.

Sjúkraflug

Læknavakt starfaði í sjúkraflugi á Íslandi á árinu líkt og fyrr. Flugi er sinnt með vöktum fluglækna frá SAk
og HSN í samvinnu við Mýflug og Slökkvilið Akureyrar. Auk þess taka læknar sömu stofnana þátt í
sjúkraflugi til Grænlands og annarra Norðurlanda í samvinnu við Norlandair og Sjúkraflug ehf. Sú þjónusta
er án beinnar bakvaktar en hringt er í lækna á útkallslista. Flug innanlands voru 597 þar sem alls 643 manns
voru fluttir. Útköllum fjölgaði um rúm 11% milli ára en sjúklingum um 15% svo að oftar hafa verið fluttir
tveir í einu. Rafræn sjúkraflugskýrsla er færð auk pappírsskráningar, en fyllt er út skýrsla fyrir hvern
sjúkling. Sveinbjörn Dúason bráðatæknir tekur saman staðtölur eftir skýrslunum.

Mönnun

Sjúkraflutningamenn frá Slökkviliði Akureyrar fylgdu öllum sjúklingum eins og verið hefur. Um 20
sjúkraflutningamenn ganga vaktir, flestir neyðarflutningamenn en stöku bráðatæknir. Kollegar þeirra frá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins hafa stundum leyst þá af þegar tilefni var til. Læknar frá SAk og HSN sinna
flugvöktum. Verkefnisstjóri sjúkraflugs, sem einnig er forstöðulæknir bráðalækninga, sér um daglegt
amstur með aðstoð áðurnefnds Sveinbjarnar.
Jafnan gengur vel að manna fluglæknavakt. Auk eins Íslendings byrjuðu þrír erlendir svæfingalæknar á flugvöktum á árinu, í mismiklum mæli þó.

Umhverfi

Sams konar búnaður var notaður og áður. Aðalsjúkravélin TF-MYA, sem er af gerðinni Beechcraft 200
Super King Air, getur tekið tvo sjúklinga um borð. Í henni er búnaður allur nýr eða nýlegur, m.a. Medumat
Weinmann öndunarvél og CorPuls3 rafsjá/rafstuðstæki. Búnaður sjúkraflugs er geymdur í skýli 13 á
Akureyrarflugvelli nema lyf sem geymd eru ásamt sjúkrabílalyfjum á slökkvistöð. Varaflugvél á árinu var
TF-NLB sem er sömu tegundar en í eigu Norlandair. Tekur um klukkustund að gera hana sjúkraflugsklára
ef hún er ekki í flugi annars staðar þegar kallið kemur. Þegar þetta er ritað, á útmánuðum 2016, hefur
Mýflug svo fest kaup á annarri vél af sömu gerð, TF-MYV, og er stefnt að því að hún verði varavél í
framtíðinni.
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Fræðsla

Námskeið eru haldin fyrir fluglækna af og til, einkum verklegar æfingar á svínshræi fyrir barkaskurð og
brjóstholskera. Ofannefndur Sveinbjörn Dúason annast þau.

Að lokum

Akureyri er miðstöð fastvængja sjúkraflugs vegna legu sinnar nærri miðju landsins. Þar hefur þessi miðstöð
verið frá aldamótum og hefur safnast upp nokkur reynsla. Sjúkrahús og heilbrigðisyfirvöld hafa sniðið
traustan ramma um starfsemina og stefna að því áfram.
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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. Í húsnæði deildarinnar er einnig móttaka sérfræðilækna auk þess sem
læknar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) hafa aðstöðu á deildinni til þess að taka á móti
skjólstæðingum sínum utan dagvinnutíma. Að næturlagi bera hjúkrunarfræðingar deildarinnar ábyrgð á
svörun og ráðgjöf í vaktsíma HSN.
Miðstöð áfallahjálpar er starfrækt í tengslum við deildina og neyðarmóttaka fyrir fórnarlömb
kynferðisofbeldis hefur verið á deildinni frá árinu 1994. Aðstaða viðbragðsstjórnar og allur búnaður
greiningarsveitar er á bráðamóttöku.

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 því einnig
starfsfólk af öðrum deildum sjúkrahússins.
Á BMT eru 13,75 stöðugildi hjúkrunarfræðinga, þar með talin staða forstöðuhjúkrunarfræðings.
Einnig eru 2,84 stöðugildi móttökuritara og 1,8 stöðugildi aðstoðarmanna.

Starfsemin

Einstaklingar sem leituðu á bráðamóttökuna á árinu voru 16.519 sem er fjölgun um 308 komur frá árinu
áður eða 1,9%. Fjöldi þeirra sem nýtti sér bráðaþjónustu HSN í húsnæði BMT var 6.401 sem er fjölgun um
rúm 1,3% frá árinu 2014. Myndrit 1 sýnir komur á BMT árið 2015.
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Myndrit 1: Komur á bráðamóttöku eftir mánuðum.

Innlagnir frá BMT á aðrar deildir sjúkrahússins voru rúmlega 2.200, flestar á lyflækningadeild.
Myndrit 2 sýnir innlagnir frá BMT á helstu deildir sjúkrahússins og sjúkraflug sem send voru frá deildinni.
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Myndrit 2: Innlagnir á deildir sjúkrahússins og sjúkraflug frá bráðamóttöku.

Hjúkrunarfræðingar deildarinnar taka á móti þolendum kynferðisofbeldis en auk þeirra koma að
þeirri þjónustu kvensjúkdómalæknar og félagsráðgjafi sjúkrahússins. Gott samstarf er við lögregluna sem
kallar til réttargæslumann fyrir þolandann við skýrslutöku. Á árinu leituðu 12 þolendur til neyðarmóttöku
vegna kynferðisofbeldis.
Tveir hjúkrunarfræðingar BMT eru í áfallateymi 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. Áfram var haldið við stefnumótunarvinnu á deildinni.
Í maí tók BMT upp forgangsröðun skv. ESI (Emergency Severity Index) og sinnir reyndur
hjúkrunarfræðingur þessu hlutverki hverju sinni. Markmið með forgangsröðun er að meta ástand sjúklinga
sem leita á BMT fljótt og á kerfisbundinn hátt. Með forgangsröðun tryggjum við öryggi sjúklinga þannig að
þeir sem eru í brýnustu þörf fá þjónustu fyrst.

Fræðsla og námskeið

Hjúkrunarfræðinemar á 4. ári frá Háskólanum á Akureyri og sjúkraflutningamenn frá Sjúkraflutningaskólanum voru í klínísku námi á bráðamóttökunni og nutu þar leiðsagnar frá hjúkrunarfræðingum
deildarinnar. Einnig voru hjúkrunarfræðingar deildarinnar virkir í kennslu hjúkrunarfræðinema við
Háskólann á Akureyri og sinntu þar stórum hluta kennslunnar í bráðahjúkrun auk annarra verkefna.
Læknanemar, erlendir og innlendir, höfðu einnig viðveru á deildinni í tengslum við námstíma í öðrum
sérgreinum.
Tveir hjúkrunarfræðingar bráðamóttökunnar eru í endurlífgunarráði, annar sem formaður ráðsins.
Þeir sinna símenntun starfsfólks, bæði í sérhæfðri- og grunnendurlífgun, auk þess að stjórna útkallsæfingum fyrir allt sjúkrahúsið.
Í september tóku starfsmenn BMT þátt í hópslysaæfingu í Grímsey þar sem flugslys og viðbrögð
við því voru sviðsett og leikin. Til Grímseyjar fór greiningarsveit og aðhlynningarstjóri með þyrlu
Landhelgisgæslunnar og tóku virkan þátt í æfingunni. Annað starfsfólk BMT ásamt viðbragðsstjórn æfði
móttöku og meðferð hópslyss með því að fylgja viðbragðsáætlun sjúkrahússins.
Alls hafa sex hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku lokið sérnámi í bráðahjúkrun frá Háskóla Íslands.
Tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar hafa lokið meistaranámi í sínu fagi, annar þeirra er með
sérfræðiviðurkenningu í bráðahjúkrun frá Embætti landlæknis og er í 80% stöðu við sjúkrahúsið sem
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sérfræðingur í bráðahjúkrun. Þá eru fjórir hjúkrunarfræðingar deildarinnar í diplóma og/eða meistaranámi
við Háskólann á Akureyri. Sjö hjúkrunarfræðingar BMT eru löggiltir sjúkraflutningamenn.
Þrír hjúkrunarfræðingar sóttu námskeið í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna II (ALS) og þrír
hjúkrunarfræðingar í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I (ILS).
Allir hjúkrunarfræðingar deildarinnar eru með gild skírteini í sérhæfðri endurlífgun við árslok 2015.
Á árinu var áfram unnið með hugmyndafræði norsku BEST-stofnunarinnar (www.bestnet.no) sem
undanfarin ár hefur þróað einföld námskeið fyrir áverkateymi á minni sjúkrahúsum. Þrír hjúkrunarfræðingar tóku þátt í leiðbeinendanámsleiði BEST. Á árinu fór fram eitt BEST dagsnámskeið en þar að auki
fóru fram sex styttri BEST æfingar.

Húsnæði

Húsnæðisbreytingar á BMT, sem höfðu staðið yfir í um tvö ár, lauk sumarið 2015. Með nýju húsnæði hefur
aðstaða fyrir starfsfólk og sjúklinga stórlega batnað. Má þar nefna mjög rúmgóða bráðastofu, fullbúna
einangrunarstofu og aðstöðu til forgangsröðunar.
Bráðamóttaka fékk rausnarlega peningaupphæð frá Oddfellowreglunni og var hún notuð til kaupa
á nýju monitor-kerfi. Um er að ræða sjö vel búna monitora ásamt móðurstöð og erum við afar þakklát fyrir
þessa gjöf.

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.
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Handlækningasvið

Til sviðsins heyrir starfsemi skurðstofu og sótthreinsunar, skurðlækningar, bæklunarskurðlækningar,
fæðinga- og kvensjúkdómalækningar, og svæfinga- og gjörgæslulækningar ásamt skurðlækningadeild,
fæðingadeild og svæfinga- og gjörgæsludeild. Þá eru einnig innan sviðsins læknaritaramiðstöð og tölvuog upplýsingatæknideild.
Umfang starfseminnar hefur verið með svipuðu móti og undanfarin ár ef undan eru skilin þau áhrif
sem kjaradeilur höfðu á starfsemina en það kom helst niður á valaðgerðum á skurðstofum sem eðlilega
gátu ekki talist til bráðaaðgerða og því ekki framkvæmdar. Þetta þýddi að sjúklingum á biðlistum fjölgaði
og þeir lengdust. Þegar leið á árið og kjaradeilum lauk, var farið af stað af fullum krafti og að hluta til tókst
að vinna upp þann hala sem hafði myndast. Til stendur síðan á árinu 2016 að gera sérstakt átak til að
minnka lengstu biðlistana, s.s. í gerviliðaaðgerðum og augnsteinaaðgerðum. Ljóst er að nauðsynlegt
verður að fjölga stöðugildum eitthvað svo hægt sé að mæta auknum verkefnum.
Áfram verður unnið að því að manna þær stöður sérfræðinga og annarra sérhæfðra heilbrigðisstarfsmanna sem þarf til að hægt sé að sinna þeim verkefnum sem krafist er.
Vinnan að gæðavottun og úttekt vottunaraðila gekk vel og starfsmenn unnu frábært starf af
fagmennsku og metnaði sem skilaði þeim árangri að sjúkrahúsið er fyrsta íslenska heilbrigðisstofnunin til
að hljóta alþjóðlega gæðavottun. Á mörgum stöðum þurfti að breyta verkferlum, skrifa gæðaskjöl og
verklagsreglur, kynna og fylgja eftir. Þetta gekk vonum framar undir styrkri stjórn gæðastjóra og gæðaráðsins.
Reglulegir fundir voru haldnir á sviðinu og farið yfir rekstrar- og starfsemismál ásamt fleiri málum
sem upp komu.
Á næsta ári er að vænta áskorana í nýjum verkefnum og áframhaldandi vinnu við gæðavottunina
sem munu efla og styrkja starfsemina.
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Bæklunarskurðlækningar

Bæklunarskurðlækningar veita þjónustu í almennum bæklunarskurðlækningum, handarskurðlækningum
og hryggjarskurðlækningum. Sjúklingar bæklunarskurðlækninga vistast á skurðlækningadeild með öðrum
sjúklingum.
Íbúafjöldi á aðalþjónustusvæðinu á Norður- og Austurlandi er um 46.000 en fólk úr öllum
landshlutum nýtir sér 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 (myndrit 1).
Sérfræðingar frá Svíþjóð og Noregi koma af og til og framkvæma eða aðstoða sérfræðinga
deildarinnar við vissar aðgerðir.
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Myndrit 1: Skipting aðgerða í bráða- og valaðgerðir eftir mánuðum.

Starfsemin á árinu

Starfsemi bæklunarskurðlækninga var á svipuðum nótum og árið 2014. Aðgerðum fjölgaði á milli ára. Færri
aðgerðir voru gerðar fyrri hluta árs og byggir það mest á fækkun valaðgerða í maí og júní, þ.e.a.s. þá
mánuði sem verkfallsaðgerðir stóðu yfir. Síðari hluta árs var hins vegar fjölgun og í heildina yfir árið voru
gerðar 5% fleiri valaðgerðir en árið áður og 16% fleiri bráðaaðgerðir en árið 2014. Innlagnir voru 764 sem
er fækkun frá fyrra ári (myndrit 2). Aðgerðir voru 846 talsins á árinu, þar af 348 ferliaðgerðir (myndrit 3).
Þetta er aukning frá fyrra ári, bæði hvað varðar heildarfjölda aðgerða og fjölda ferliaðgerða.
Fjöldi gerviliðaaðgerða byggist á samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Færri gerviliðaaðgerðir
voru gerðar en árið áður, 175 samanborið við 203 árið 2014. Það náðist því ekki að gera þann fjölda sem
samningar kveða á um og var það sökum verkfallsaðgerða á fyrri hluta ársins.
Gerðar voru 9 svokallaðar CLS-sementslausar gerviliðsaðgerðir í mjöðm. Svokallaðar ReCap
resurfacing (stál í stál) voru 5 á árinu. Gerviliðir í mjöðm með blandaðir tækni (hybrid) voru 10 talsins. 21
enduraðgerð (revision) á mjöðm var framkvæmd og 2 á hné, samtals 23 aðgerðir. Á árinu voru gerðar 21
svokallaðar hálf-prothesur á mjöðm vegna brota. Einnig voru gerðar 13 ósementeraðar NexGen hnéprothesur og 54 hefðbundnar gerviliðsaðgerðir á hné. Engar axlar gerviliðaaðgerðir voru gerðir á árinu
(myndrit 4).
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Myndrit 2: Fjöldi innlagna og aðgerða á vegum bæklunarskurðlækna.
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Myndrit 3: Aðgerðasjúklingar á vegum bæklunarskurðlækna.
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Myndrit 4: Fjöldi gerviliðaaðgerða 2006-2015.
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2015

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 2016

Samningar við Sjúkratryggingar Íslands um fjölda gerviliðaaðgerða eru áfram í gildi. Að auki hefur verið
gerður sérstakur tímabundinn samningur við velferðarráðuneytið sem gerir ráð fyrir verulegri aukningu á
gerviliðastarfsemi til að minnka biðlista sem voru orðnir óhóflega langir í lok árs.

48

Fæðingadeild og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar

Markmið deildarinnar er að veita þeim konum sem þangað leita á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu
sem besta þjónustu og stuðla þannig 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, Vopnafirði, Egilsstöðum og
Neskaupstað. Ljósmæður og læknar deildarinnar eru til ráðgjafar um sjúkraflug og fara einstaka sinnum í
sjúkraflug þar sem þungaðar konur eru fluttar frá SAk á LSH eða fluttar frá hinum ýmsu stöðum til SAk eða
LSH.
Öll helstu atriði fæðinga eru skráð jafnóðum í gagnagrunn sem auðveldar mjög tölfræðiúrvinnslu
um útkomu fæðinga. Tölur um aðgerðir í kvensjúkdómum eru fengnar úr skráningakerfi skurðstofu með
leiðréttingu ef misræmi er við aðgerðanúmer í Sögu-kerfi. 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.
Á fæðingadeild eru 11,4 stöðugildi ljósmæðra og í lok árs voru öll stöðugildi mönnuð. Það eru
fimm stöður sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingahjálp og ein staða deildarlæknis og voru þær
mannaðar allt árið.

Fæðingadeild

Á árinu fæddu 377 konur 381 barn, 194 stúlkur og 187 drengi, langt neðan við meðaltali síðustu 10 ára
sem er *442. (*merkt meðaltöl hér að neðan eru miðuð við síðustu 10 ár). Ekki hafa verið svo fáar fæðingar
síðan 1987 (363) en á þeim árum voru enn fæðingar á Blönduósi (25), Sauðárkróki (62), Siglufirði (20) og
Húsavík (67). Á Norður- og Austurlandi eru nú einungis skipulagðar fæðingar á Akureyri og Neskaupstað.
Á deildinni fæddu 23 konur með heimilisfang á Austurlandi (póstnúmer 700-799), *21. 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.
Frumbyrjur voru 121 eða 32,1% miðað við meðaltal, *38,0%. Því má segja að árið einkenndist af
fáum fæðingum og hlutfallslega mörgum fjölbyrjum sem endurspeglast í útkomunni eins fram kemur hér
að neðan. Hlutfall eðlilegra fæðinga (miðað við börn) var 83,2% miðað við *78,4% að meðaltali. Gerðir
voru 46 keisaraskurðir, 12,2%, miðað við *15,3% meðaltal og verður að fara aftur til 1984 til að sjá lægra
hlutfall keisaraskurða. Hlutfall keisaraskurða hjá frumbyrjum í sjálfkrafa sótt (hópur 1) var 8,2% miðað við
*6,4% og svipað og 2011 og 2012. Fæðing var framkölluð hjá 25,6% frumbyrja sem hærra en áður, *19,3%.
Í hópi 2 (frumbyrjur, höfuðstaða á tíma í framkallaðri fæðingu eða keisaraskurður fyrir fæðingu) var
keisaratíðnin 29,0% sem er jafnt og meðaltal, *29,2%. Þannig að vegna heldur hærri keisaratíðni í hópi 1
og stærri hópi 2 var tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum í samanlögðum hópum 1 og 2 13,6% og heldur
hærri en meðaltal, *11,0%. 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). Raunar hefur keisaratíðni aldrei áður verið 0% í hópi 3. Af þeim 208
fjölbyrjum í þessum hópum sem reyndu fæðingu fæddu 206, 99% eðlilega.
Þetta árið voru 32 konur (8,5%) í hópi 5 (fyrri keisari, höfuðstaða á tíma) og hefur þetta hlutfall
verið neðan við meðaltal *10,7% nú samfellt í 5 ár sem speglar að keisaratíðni var áður mun hærri en hún
hefur nú verið í nokkur ár. Í hópi 5 fæddu nú 37,5% eðlilega um leggöng sem er nálægt meðaltali, *35,8%.
Þetta er þriðja ársskýrslan þar sem sjá má í töflu hversu oft konur fá örvun með oxytocin í fæðingu.
Í sjálfkrafa sótt fá 48% frumbyrja (hópur 1) og 7% fjölbyrja (hópur 3) örvun í fæðingu. Skoða verður þessar
tölur í samhengi við hversu oft konur fá epidural-deyfingu í fæðingu. Epidural-deyfingar voru 139 (36,9%)
sem er um meðaltal, *36,3%. Í sjálfkrafa sótt fegnu 59% frumbyrja epidural-deyfingu og 21% fjölbyrja. Í
vatni fæddi 21 kona og til verkjameðferðar í fæðingu notuðu 87 (23%) konur baðið sem er fjölgun og
endurspeglar góða aðstöðu með fæðingabaðkörum á báðum fæðingastofunum, 29 konur fengu nála49

stungumeðferð og 22 konum var gefið pethidine. Spangarskurðir var gerður hjá aðeins 11 konum eða 2,9%
sem sýnir að ekki var gerður spangarskurður í öllum sogklukkufæðingum. Alvarlegar spangarrifur (3/4
gráða) voru 16 eða 4,2% sem eins og árið áður er ofan meðaltals, *3,4%.
Árið 2011 hófst átak til að fækka alvarlegum spangarrifum og voru mun færri slíkar rifur árin 2012
og 2013. Þessar mörgu rifur í ár eru mikil vonbrigði þar sem engin augljós skýring liggur fyrir.
Samkvæmt leiðbeiningum frá Landlæknisembættinu um fæðingastaði skal miða við að ekki fæðist
fyrirburar <34 vikur á Sjúkrahúsinu á Akureyri og fæddist ekkert barn innan 34 vikna þetta árið. Nú fæddust
15 börn 3,9% innan 37 vikna sem er nálægt meðaltali, *3,9%. Þetta árið voru 6 (1,6%) lifandi fædd börn
með APGAR minni en 7 við 5 mínútur sem er jafnt og meðaltal. Til að auka öryggi við keisaraskurði er talið
rétt að sem fæstar aðgerðir séu gerðar í svæfingu. Þetta árið voru aðeins gerðir 2 keisaraskurðir (4,3%) í
svæfingu og hafa sjaldan verið færri og langt neðan meðaltals, *11,8%.
Heimaþjónustu fengu 233 af þeim konum sem fæddu á fæðingadeildinni. Í okkar umdæmi voru
10 heimafæðingar.
Tafla 1: Fæðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri 2015
Allar mæður

Frumbyrjur

Fjölbyrjur

Börn

377

121 (32,1%)

256 (67,9%)

381

79 (21,0%)

31 (25,6%)

48 (18,8%)

Bráðakeisaraskurðir

24

16

8

Fyrirhugaðir/val keisaraskurðir

22

3

19

29,2 (18-45)

26,1 (18-43)

30,7 (20-45)

3.684g
(2.118-5.158)

3.577g
(2.282-4.816)

3.734g
(2.118-5.158)

Framkallaðar fæðingar

Meðalaldur móður
Meðal fæðingarþyngd barns
Fæddir fyrirburar <34 vikur
Fæddir fyrirburar <37 vikur

0
15 (3,9%)

APGAR <7 við 5 mín (lifandi fædd)

6 (1,6%)

Andvana fæðingar

0

Dáið á fyrsta sólarhring

0

Göngudeild fæðingadeildar – áhættumæðravernd

Áhættumæðravernd fer fram á deildinni tvo morgna í viku. Þangað koma konur sem ljósmæður eða
læknar telja í áhættumeðgöngu. Þær hitta ljósmóður og fæðingalækni sem meta ástandið m.a. með
ómskoðunum, fósturhjartsláttarritum og blóðprufum. Þar að auki er fæðingadeildin alltaf opin fyrir konur
sem vísað er úr mæðravernd eða þær leita beint á deildina vegna aðkallandi vandamála. Heimsóknir í
áhættumæðravernd voru 870 samkvæmt skráningu í Sögu. Gerðar voru 332 ómskoðanir við 18.-20. viku
meðgöngu. Sex fóstur greindust með alvarlega sköpulagsgalla, eitt fóstur greindist með spina bifida, hjá
öðru fóstri greindist gastroschisis og þriðja fóstrið var með stutta útlimi og mjög lítinn, vanskapaðan
brjóstkassa og var gert meðgöngurof í þessum tilvikum. Eitt fóstur greindist með þindarslit hægra megin
og dó það barn eftir fæðingu. Eitt fóstur greindist með hjartagalla og Down´s-heilkenni og gengur vel með
það barn. Í tvíburaþungun var annar tvíburinn mjög afbrigðilegur (án hjarta, nærðist á hinum og setti í
hættu) og því var gerð aðgerð erlendis þar sem var brennt fyrir æðar á milli fóstranna.
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Öllum konum er boðið í forburðarskimun fyrir Down´s-heilkenni við 11-14 vikur sem þær greiða
fyrir sjálfar. Þessi skoðun samanstendur af ómskoðun þar sem hnakkaþykkt fósturs er mæld og tekið er
blóð frá móður í lífefnavísa og voru gerðar 245 slíkar skoðanir. Sjö konur greindust yfir mörkum í samþættu
líkindamati. Tvær fóru ekki í frekari próf og fæddu eðlileg börn. Fimm fóru í fylgjusýnatöku (LSH). Í tveimur
tilvikum greindust litningagallar (T18 og T21) og var bundinn endir á þær þunganir. Á fyrstu vikum
meðgöngu kom 261 kona í ómskoðun og 52 konur fóru að eigin vali í ómskoðun við 11-14 vikur án þess að
gerð væri hnakkaþykktarmæling eða lífefnavísapróf vegna skimunar fyrir Down´s-heilkenni.
Ytri vending var reynd hjá 10 konum vegna sitjandi fósturstöðu og tókst í 9 tilvikum og þessar 9
konur fæddu allar um leggöng.

Tækjakaup, húsnæðismál og framkvæmdir

Engin stærri tæki voru keypt á árinu. Fæðingadeild hefur verið í núverandi húsnæði frá upphafi, 1954.
Engar stærri breytingar voru gerðar á þessu ári enda stutt frá meiriháttar breytingum sem voru gerðar
2012.

Félagsstarfsemi

Alexander Smárason situr í vísindaráði SAk, siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk, er formaður Félags
íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna (FÍFK) og situr því í stjórn sambands norrænna félaga fæðingaog kvensjúkdómalækna (NFOG). Ragnheiður Baldursdóttir situr í siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk og
er gjaldkeri FÍFK. Orri Ingþórsson er í skurðstofunefnd og í stjórn vísindasjóðs læknaráðs. Valur
Guðmundsson er í fræðslunefnd læknaráðs. Ingibjörg H. Jónsdóttir er í nefnd til gerðar rafrænnar
mæðraskrá innan Sögu-kerfisins.

Gjafir til fæðingadeildar

Deildin nýtur áfram góðs af gjöfum frá einstaklingum og félagssamtökum og er sá stuðningur ómetanlegur.
Í febrúar gaf minningarsjóður Magnúsar Guðjónssonar, í samvinnu við Gleym mér ei, deildinni
kælivöggu. Hún er notuð fyrir andvana fædd börn og síðbúin fósturlát. Með tilkomu þessarar vöggu er
hægt að lengja þann tíma sem foreldrar eiga með barninu sínu.
Í september var pantað fæðingarúm, Affinity Hill-Rom, sem greitt var úr gjafasjóði fæðingadeildar.
Rúmið kom á deildina í byrjun árs 2016.
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Tafla 2: Fæðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri
HÓPUR

1

6

Frumbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
sjálfkrafa sótt
Frumbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
framkölluð fæðing eða keisaraskurður fyrir fæðingu
Frumbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
framkölluð fæðing
Frumbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
keisaraskurður fyrir fæðingu
Fjölbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
sjálfkrafa sótt
Fjölbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
framkölluð fæðing eða keisaraskurður fyrir fæðingu
Fjölbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
framkölluð fæðing
Fjölbyrja, einburi, höfuðstaða, full meðganga,
keisaraskurður fyrir fæðingu
Fyrri keisaraskurður, einburi, höfuðstaða, full
meðganga
Allar sitjandi stöður hjá frumbyrjum

7

Allar sitjandi stöður hjá fjölbyrjum

8

Allar konur með fjölbura*

9

Óeðlilegar legur, einburi

10

Allir fyrirburar(<37 vikur), einburi, höfuðstaða

2
2a
2b
3
4
4a
4b
5

Samtals mæður
Börn

* Hópur 8 – mæður með fjölbura, fjöldi barna er í hornklofa

Mæður í hóp

Eðlilegar
fæðingar

Keisaraskurðir

Áhaldafæðingar

Spangarskurðir

3/4 gráðu
spangarrifur

Oxytocin
1 og / eða
2 stig

Epidural í
fæðingu

Svæfingar við
keisaraskurði

n
(%)

N
(%)

n
(%)

N
(%)

n
(%)

n
(%)

n
(%)

n
(%)

n
(%)

85
(22,5)
31
(8,2)
30
(8,0)
1
(0,3)
163
(43,2)
49
(13,0)
45
(11,9)
4
(1,1)
32
(8,5)
3
(0,8)
2
(0,5)
4 [8]
(1,1)
1
(0,3)
7
(1,9)
377
381

66
(77,6)
19
(61,3)
19
(63,3)

7
(8,2)
9
(29,0)
8
(26,7)
1

12
(14,1)
3
(9,7)
3
(10,0)

7
(8,2)
2
(6,5)
2
(6,7)

11
(12,9)
0
(0,0)
0
(0,0)

41
(48,2)
20
(64,5)
20
(66,7)

50
(58,8 )
17
(54,8)
17
(56,7)

0
(0,0)
1
(11,1)
1
(12,5)

163
(100)
43
(87,8)
43
(95,6)

0
(0,0)
5
(10,2)
1
(2,2)
4

0
(0,0)
1
(2,0)
1
(2,2)

0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)

5
(3,1)
0
(0,0)
0
(0,0)

11
(6,7)
17
(34,7)
17
(37,8)

34
(20,9)
22
(44,9)
22
(48,9)

0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)

12
(37,5)
0
(0,0)
1
(50,0)
4 [8]
(100)
0
(0,0)
5
(71,4)
313 (83,0)
317 (83,2)

19
(59,4)
3
(100)
1
(50,0)
0 [0
(0,0)
1
(100,0)
1
(14,3)
46 (12,2)
46 (12,1)

1
(3,1)
0
(0,0)
0
(0,0)
0 [0]
(0,0)
0
(0,0)
1
(14,3)
18 (4,8)
18 (4,7)

1
(3,1)
0
(0,0)
0
(0,0)
1
(25,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
11 (2,9)

0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
16(4,2)

15
(15,6)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
4
(57,1)
98 (26,0)

10
(31,3)
0
(0,0)
0
(0,0)
1
(25,0)
0
(0,0)
4
(57,1)
139 (36,9)

1
(3,1)
0
(0,0)
0
(0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
2 (4,3)
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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.
Síðustu ár hefur verið reynt að einfalda ferli í kringum skurðaðgerðir og stytta legutíma hjá
annars hraustum konum. Innskrift fyrir valaðgerðir getur fari fram annars vegar á innritunarmiðstöð
og hins vegar í gegnum síma. Konurnar mæta síðan að morgni aðgerðardags beint á skurðstofu. Áfram
er unnið skv. verkferlum flýtibatameðferðar og þannig verið hægt að stytta legu á deild eftir aðgerðir.
Sérfræðingar í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum framkvæma aðgerðir á skurðstofum SAk
en auk þess gera Anna M. Helgadóttir og Valur Guðmundsson aðgerðir á sjúkrahúsinu á Neskaupstað.
Í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum voru alls meðhöndlaðar 382 konur á skurðstofu á
árinu, 63 í tengslum við fæðingar og 319 af öðrum orsökum. Þar að auki voru 37 leghálsspeglanir gerðar
á göngudeild (sjá töflur 3 og 4). Til samanburðar voru meðhöndlaðar 393 konur 2014, 400 konur 2013,
419 konur 2012, 392 konur 2011 og 461 kona 2010. Legnámum með kviðristu fór enn fækkandi og voru
kviðristur 27 og þar af 20 með legnámi, miðað við 38 kviðristur og 29 þess háttar legnám árið áður.
Stærri aðgerðir í/um leggöng voru 62 sem er svipað og árið áður. Aðgerðir til viðgerðar á leggöngum
voru 39 sem er mjög svipað og á síðustu árum. Legnám án viðgerðar á leggöngum voru 44 (20 með
kviðristu, 11 um leggögn án kviðarholsspeglunar og 13 um leggöng með aðstoð kviðarholsspeglunar)
og 14 í tengslum við viðgerð á leggöngum. Heildarfjöldinn er svipaður og undanfarin ár en
meginbreytingin frá fyrra ári að nú eru fleiri legnám gerð um leggögn og þá með hjálp kviðsjár.
Aðgerðir vegna utanlegsþykktar voru 6 þetta árið, ein með kviðristu og hinar með kviðarholsspeglun. Til samanburðar voru slíkar aðgerðir 4 (2014), 7 (2013), 5 (2012), 2 (2011), 8 (2010), 13 (2009),
8 (2008) og 15 (2007).
Ófrjósemisaðgerðir á konum með kviðarholsspeglun voru 12; svipað margar og árið áður. Til
viðbótar var ein ófrjósemisaðgerð við keisaraskurð. Fóstureyðingar voru 57 miðað við 69 2014 og 72
árið 2013, þar af voru 28 einungis með lyfjum miðað við 35 (2014), 34 (2013), 34 (2012), 24 (2011) og
4 (2010). Tæmingar á legi vegna fósturláta voru 37 sem er svipað og síðustu ár en mikil fækkun miðað
við það sem áður var sem sýnir að lyf eru einnig oftar notuð við fósturlát.
Tafla 3: Stærri aðgerðir í kvensjúkdómalækningum
Aðgerð*

Fjöldi

Kviðristur: 27
Legnám

ofan legháls
Fullkomið

4
16

Eggjastokkaaðgerð

Annar

3

(án legnáms)

Báðir

1

Blaðra fjarlægð

1

utanlegsþungun

1

Annað

0

Eggjaleiðaraaðgerð

1

Aðrar aðgerðir með kviðristu
Leggangaaðgerðir: 62

11

Legnám án leggangaviðgerðar
með viðgerð á framvegg

3

með viðgerð á aftari vegg/enterocele

5

með viðgerð á fremri og aftari vegg

6
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Aðgerð*

Fjöldi

Legnám með hjálp kviðsjár

12

og með viðgerð á leggöngum

1

Leghálsbrottnám með viðgerð á leggöngum

0

Viðgerð á fremri vegg legganga

8

Viðgerð á aftari vegg/enterocele

13
3

Viðgerð á fremri og aftari vegg/enterocele
*Við brottnám á eggjastokk er eggjaleiðari einnig tekinn. Við legnámsaðgerðir með kviðristu
eða legnámaðgerðir um leggögn með hjálp kviðsjár eru eggjaleiðarar oftast einnig fjarlægðir.

Tafla 4: Minni aðgerðir í kvensjúkdómalækningum
Aðgerð

Fjöldi

Kviðarholsspeglun: 54
Til greiningar án frekari aðgerðar
Losun samvaxta, brennsla og fleira

3
12

Brottnám á öðrum eggjastokk

8

Brottnám á báðum eggjastokkum

6

Litarrannsókn vegna ófrjósemi

9

Ófrjósemisaðgerð

12

Utanlegsþykkt

5

Legupphenging

0

Tæming á þungunarvefjum úr legi (fósturlát)

37

Tæming á legi vegna fóstureyðingar

28*

Útskaf á legi án legholsspeglunar

1

Legholsspeglun með eða án frekari aðgerðar
Lykkjuuppsetning/taka eingöngu

54
2

Leghálsspeglun

38*

Keiluskurður á leghálsi

16

Aðgerð á ytri kynfærum

2

TVT-þvaglekaaðgerð

18

Blöðruspeglun eingöngu

0

Aðrar litlar aðgerðir

14

*Þar af 6 sinnum útskaf eftir ófullkomið lyfjaframkallað fósturlát.

Félagsráðgjöf við almennar deildir

Einn félagsráðgjafi sinnir félagsráðgjafaþjónustu á kvennadeild sjúkrahússins og á öðrum vefrænum
deildum þess. Hálft stöðugildi félagsráðgjafans tilheyrir kvennadeild sérstaklega og hálft stöðugildi
öðrum sjúkradeildum. Tilvísendur eru læknar og hjúkrunarfræðingar innan SAk auk þess sem sjúklingar
og/eða aðstandendur þeirra leita beint eftir aðstoð félagsráðgjafa. Tilvísanir utan sjúkrahússins koma
víðsvegar að en einna helst frá heilsugæslustöðvum og heimahlynningu.
Markmið félagsráðgjafaþjónustu sjúkrahússins er að veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra
stuðning í persónulegum málum út frá breyttum forsendum. Helstu viðfangsefnin 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 en vísar skjólstæðingum sínum eftir þörfum í frekari þjónustu
til stofnanna samfélagsins. Samvinna við aðrar stofnanir samfélagsins eru því töluverðar.
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Einstaklingsviðtöl voru flest á árinu en einnig var nokkur fjöldi fjölskylduviðtala og para- og
hjónaviðtala.
Nýir skjólstæðingar félagsráðgjafa á árinu voru 403 sem er nokkur fjölgun frá því árinu á undan
þegar nýir skjólstæðingar voru 377. Fjöldi skráðra viðtala við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra var
1.133 á árinu og fjölgaði um 103 viðtöl milli ára. „Þyngstu“ deildirnar eru lyflækningadeild,
skurðlækningadeild og barna- og unglingageðteymi sjúkrahússins (BUG-teymi). Fjöldi nýrra
skjólstæðinga skiptist á eftirfarandi hátt á milli deilda:
Tafla 5: Fjöldi nýrra skjólstæðinga
Deild
Fæðingadeild
Lyflækningadeild
Almenn göngudeild
Skurðlækningadeild
Neyðarmóttaka v/kynferðisofbeldis
Barnadeild
BUG-teymi (tók til starfa seinni hluta árs)
Aðrar deildir, eða utan deilda
Samtals

2015
84
112
40
111
8
20
17
11
403

2014
125
85
28
87
6
18
9
19
377

2013
117
59
26
69
14
13
10
308

Auk hefðbundinnar skjólstæðingsvinnu hefur starf félagsráðgjafans m.a. falist í því að sitja fasta
mánaðarlega samráðsfundi með mæðravernd, ungbarnavernd og fjölskylduráðgjöf Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri eins og verið hefur undanfarin ár.
Félagsráðgjafi er ennfremur stuðningsaðili hjá neyðarmóttökuteymi sjúkrahússins sem
starfandi er fyrir þolendur kynferðisofbeldis (NmA). Hlutverk félagsráðgjafans þar er að veita
sálfélagslegan stuðning, ráðgjöf og eftirfylgni eins og þörf krefur hverju sinni.
Þá situr félagsráðgjafi vikulega fundi með óformlegu ráðgjafateymi varðandi málefni
langveikra/krabbameinsjúkra á SAk þar sem markmiðið er að bæta þjónustu við þann sjúklingahóp. Í
því teymi sátu á árinu auk félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðingar af lyflækningadeild og göngudeild
lyflækninga og prestur sjúkrahússins. Teymið starfar í nánu samstarfi við heimahlynningu Akureyrarbæjar.
Félagsráðgjafi situr einnig í stuðningsteymi starfsmanna og hefur verið til ráðgjafar fyrir aðra
starfsmenn sjúkrahússins.
Félagsráðgjafi er fulltrúi í útskriftarteymi sjúkrahússins ásamt forstöðuhjúkrunarfræði skurðlækningadeildar og lyflækningadeildar. Útskriftarteymið var formlega stofnað í byrjun þessa árs og
vinnur skv. AMED-kerfinu. Meginhlutverk teymisins er að undirbúa útskrift sjúklinga með fjölþætt
vandamál, tímanlega og vel.
Um mitt árið 2014 var stofnað sérstakt barna- og unglingageðteymi við sjúkrahúsið (BUGteymi) með samstarfssamningi við barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) með það að
markmiði að bæta gæði þjónustu á Norðurlandi við börn og unglinga með geðrænan vanda og
fjölskyldur þeirra. Félagsráðgjafi á almennum deildum starfar í þessu teymi ásamt læknum
barnadeildar, sálfræðingi, iðjuþjálfa og geðhjúkrunarfræðingi.
Félagsráðgjafi sinnti stundakennslu við heilbrigðisvísindadeild Háskólans á Akureyri á árinu og
veitti félagsráðgjafanema frá Háskóla Íslands handleiðslu á meðan hann var í starfsþjálfun á
sjúkrahúsinu.
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Námskeið/námsferðir á vegum deilda

Í apríl fóru 23 starfsmenn fæðingadeildar (14 ljósmæður, 5 sjúkraliðar, 2 fæðingalæknar, ritari og
starfstarfsmaður í ræstingu) í tveimur hópum í kynnisferð til London og Oxford. Skoðuð voru 2
sjúkrahús, St. Mary´s Paddington í London og John Radcliff í Oxford. Á St. Mary´s fékk hópurinn fyrst
fyrirlestur um sjúkrahúsið, skiptingu einingar, útkomur fæðinga og almenna fræðslu. Eftir það skoðaði
hann bæði deild fyrir konur án áhættuþátta (low risk) og einnig deild fyrir konur með áhættuþætti (high
risk). Unnið er eftir Nice-gátlista og öll vinnuferli í mjög föstum skorðum. Húsnæðið er mjög gamalt og
hamlar ýmissi starfsemi deildanna.
Í Oxford fékk hópurinn líka fræðslu um spítalann. Húsnæðið leit vel út og allt mjög hreint. Húsið
er hins vegar byggt 1960 og er lögð áhersla á að fá nýtt húsnæði, því ómögulegt er að breyta þessu
gamla húsi í takt við þarfir nútímans. Í Oxford er unnið metnaðarfullt starf ljósmæðra. Þar eru klínískir
sérfræðingar, ljósmæður, sem leiða ýmsa hópa, m.a. sykursýkishóp, eiturlyfjaneysluhóp, unglingahóp
og hóp andlegra veikra kvenna. Allt starf er unnið skv. Nice-gátlista og mikið samstarf haft við
heilsugæsluna.
Það sem hópnum þótti afar áhugavert var öll umgjörð í kring um andvanafæðingar og stuðning
við foreldra. Þessi vinna er unnin í samráði við SANDS (Stillbirth and neonatal death charity) og styrkja
þau samtök deildina með alls kyns hlutum, m.a. minningakassa sem foreldrar fá með sér heim. Þessi
ferð gerði mikið fyrir starfsfólk deildarinnar og er hópurinn þakklátur SAk fyrir námsstyrk sem hver og
einn starfsmaður fékk og gat notað upp í greiðslu ferðarinnar.
Fræðsludagur fæðingadeildar var haldinn 17. mars. Fyrirlesari var Alexander Smárason og
yfirskrift erindis hans var: Fæðingar á SAk skoðaðar í ljósi nýjustu NICE guidelines.
Föstudagsfræðsla fæðingadeildar var 20. nóvember. Erindið bar yfirskriftina: Nýjungar í
Rhesus-vörnum og framköllun fæðinga hjá eldri mæðrum. Fyrirlesari var Hulda Hjartardóttir.

Vísinda- og námsferðir

Starfsmenn fóru á eftirtalin námskeið og ráðstefnur:
Alexander Smárason:

Læknadagar 19.-20. jan. 2015
MacDonald Obstetric Medicine Society. London 22 april 2015
17th Annual Congress of the British Materno Fetal Medicine Society London 23.- 24.apríl 2015
XXI FIGO world Congress of Gynecology and Obstetrics. Vancouver Canada 4-9 október 2015
25th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Montreal Canada 11-14 október 2015.
FÍFK fræðslufundur um BRCA genabreytingar og áhrif á klínískt starf kvensjúkdómalækna. Reykjavík 22 október 2015.

Orri Ingþórsson:

Læknadagar 19.-20. jan. 2015
Annual Scientific Update in Urogynaecology Joint RCOG/BSUG Meeting 12 – 13 November 2015.

Ragnheiður Baldursdóttir:

Læknadagar 19.-20. jan. 2015
Expert Fetal Medicine Imperial college, London 11-14 feb. 2015
NSFM Trondheim 4-6 maí 2015
Fósturgreiningadeild LSH 12-14 ágúst 2015
Kennsla á ALSO námskeiði í Reykjavík okt 2015
FÍFK fræðslufundur um BRCA genabreytingar og áhrif á klínískt starf kvensjúkdómalækna. Reykjavík 22 október 2015
PROMT námskeið/þjálfun á LSH Reykjavík 11. Nóv 2015
RCOG Annual Professional Developement Course, London 24-26 nóv 2015
XXI FIGO world Congress of Gynecology and Obstetrics. Vancouver Canada 4-9 október 2015

Valur Guðmundsson:

Læknadagar 19.-20. jan. 2015
XXI FIGO world Congress of Gynecology and Obstetrics. Vancouver Canada 4-9 október 2015

56

Rannsóknir:

Eftirtalin rannsóknaverkefni eru í gangi:
Fagrýni á fæðingum á SAK samkvæmt 10 hópa kerfi Robsons:
Mikilvægasta rannsókna og gæðaverkefnið á fæðingadeildinni gegnum árin var innleiðing á fagrýni á
fæðingum – 10 hópa kerfi Robsons sem hefur stuðlað að betri og markvissari umönnun kvenna í
fæðingu og hefur að öllum líkindum stuðlað að fækkun keisaraskurða sem voru fleiri á Akureyri en
landsmeðaltal. Allt frá 1999 hafa niðurstöður úr fagrýnisamkvæmt þessu kerfi verið birtar í skýrslum
frá Fæðingaskráningunni. Fleiri fagrýnisverkefni hafa verið unnin og eru í vinnslu í samvinnu við
ljósmæður og deildarlækna á fæðingadeildinni og þá með 10 hópi kerfi Robsons sem grunn. Þar má
nefna sérlega spangarrifur og tengsl þyngdar/offitu við útkomu fæðinga.
Fagrýni á keisaraskurðum á Íslandi samkvæmt 10 hópa kerfi Robsons: Alexander Smárason er einn
af ritstjórum Skýrslu frá fæðingaskráningunni og hefur frá 2004 tekið saman og birt í skýrslunni yfirlit
yfir útkomu fæðinga (eðlilegar fæðingar, keisaraskurðir og áhaldafæðingar) samkvæmt 10 hópa kerfi
Robsons fyrir alla fæðingastaði á Íslandi og fyrir Ísland í heild. Niðurstöður hafa verið kynntar á fundum
og ráðstefnum innan og utanlands . Athyglisvert að Ísland er sennilega eina landið í Evrópu með
lækkandi keisaratíðni. Þrátt fyrir það hefur burðarmálsdauði haldið áfram að lækka og er einhver sá
lægsti sem þekkist. Nýlega hafði hópur á vegum WHO samband til að fá upplýsingar um innleiðingu 10
hópa kerfisins á Íslandi en sami hópur hefur mælt með að þetta fagrýniskerfi verði notað um heim
allan.
Fagrýni á keisaraskurðum á Norðurlöndunum samkvæmt 10 hópa kerfi Robsons: Alexander er í hópi
fræðimanna frá öllum Norðurlöndunum þar sem allar fæðingar á Norðurlöndunum er skoðaðar
samkvæmt 10 hópa kerfi Robsons með samanburð í huga. Norðurlöndin skera sig nú úr með lága
keisaratíðni og lágan burðarmálsdauða. Nokkur þessara verkefna voru kynnt á NFOG-ráðstefnunni í
Stokkhólmi í júní 2014 og nú eru verið að skrifa greinar sem vonandi verða mikilvægar í alþjóðlegu
samhengi.
Heimafæðingar á Íslandi: Alexander er í doktorsnefnd Berglindar Hálfdánardóttur ljósmóður við
Hjúkrunarfræðideild HÍ, ljósmóðurfræði, sem er að skoða útkomu fyrirfram ákveðinna heimafæðinga
sem hefur farið fjölgandi á síðustu árum. Mikilvægt er að þetta efni sé skoðað nákvæmlega þannig að
vitað sé um öryggi og útkomu. Á árinu voru birtar 2 greinar og ein til viðbótar samþykkt til birtingar.
Auk þessa hafa niðurstöður úr verkefninu verið kynntar víða á fundum og ráðstefnum.
Óvæntar fæðingar utan heilbrigðisstofnana í Noregi: Alexander er í doktorsnefnd Björns Gunnarssonar við University of Science and Technology í Þrándheimi, ásamt norskum vísindamönnum með
stuðningi Norsk Luftambulance. Verkefnið nefnist Register based cohort study and case-based audit.
Ein grein hefur nú þegar verið birt, önnur í handriti og vinna er langt komin við þriðju greinina þar sem
nánar er skoðað hvers vegna börn hafa dáið í óvæntum fæðingum. Niðurstöður hafa verið á þingum
og þar á meðal á Vísindadegi SAk í september 2015.
Breytast fæðingarrit kvenna eftir aldri? Rannsóknin á óvæntum fæðingum sýndi að ungar fjölbyrjur
eru líklegri til að fæða óvænt. Þá var sett fram sú spurning hvort yngri konur séu fljótari að fæða eða
hvort þær eldri séu varkárari og séu því ólíklegri til að fæða óvænt. Með styrk frá Vísindasjóði SAk voru
skoðuð 1.800 fæðingarrit hjá fjölbyrjum í sjálfkrafa sótt sem fæddu á fæðingadeild SAk á árunum 20032013. Grein um niðustöður þessa verkefnis verður send til birtingar á árinu 2016.

Birtar greinar/ritverk:

Halfdansdottir, B., Wilson, M. E., Hildingsson, I., Olafsdottir, O. A., Smarason, A. K., and Sveinsdottir,
H. (2015). Autonomy in place of birth: a concept analysis. Medicine, Health Care and Philosophy 18,
591-600. DOI: 10.1007/s11019-015-9624-y.
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Halfdansdottir, B., Smarason, A. K., Olafsdottir, O. A., Hildingsson, I., and Sveinsdottir, H. (2015).
Outcome of planned home and hospital births among low-risk women in Iceland in 2005–2009: a
retrospective cohort study. Birth 42, 16-26. DOI: 10.1111/birt.12150.

Fyrirlestrar/veggspjöld:

Alexander Smárason. Þróun fæðingaþjónustunnar á Íslandi. Fyrirlestur á hádegisfundi á
Læknadögum 19 janúar. Læknadaga 19-23 janúar 2015.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2015, December 9). Planned home births in Iceland: Premise, outcome and
influential factors. Presentation at the University of Iceland, School of Health Sciences, conference.
Conference for doctoral students at the School of Health Sciences, Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2015, October 23). Heimafæðingar og sjúkrahúsfæðingar á Íslandi 2005-2009:
útkoma fæðinga og áhrif frábendinga [Home and hospital births in Iceland in 2005-2009: birth
outcomes and contraindication effects]. Presentation at The National University Hospital of Iceland’s
conference. Fjölskyldan og barnið, Reykjavík. Icelandic.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2015, October 23). Outcome of planned home and hospital births among lowrisk women in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The
National University Hospital of Iceland’s conference. Fjölskyldan og barnið, Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2015, May 19). Outcome of planned home and hospital births among low-risk
women in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The University
of Minnesota, School of Nursing, and the University of Iceland, Faculty of Nursing, conference. 1st
International Integrative Nursing Symposium, Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, and
Ingegerd Hildingsson. (2015, May 5). Heimafæðingar á Íslandi, útkoma og áhrifaþættir: Hvernig geta
íslenskar rannsóknir stutt við heimafæðingarþjónustu hér á landi? [Home birth in Iceland, outcome
and influential factors: How can Icelandic research support home birth services in Iceland?].
Presentation at The Icelandic Midwives’ Association’s conference. Fræðsludagur ljósmæðra,
Reykjavík. Icelandic.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, and
Ingegerd Hildingsson. (2015, January 19). Útkoma fyrirfram ákveðinna heimafæðinga og
sjúkrahúsfæðinga á Íslandi 2005-2009: Til upplýsingar við val kvenna á fæðingarstað [Outcome of
planned home and hospital births in Iceland in 2005-2009: informing women’s choice in place of
birth]. Presentation at the The Icelandic Medical Association’s conference. Læknadagar, Reykjavík.
Icelandic.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2015, January 5). Útkoma heimafæðinga og sjúkrahúsfæðinga á Íslandi 20052009: Afturvirk ferilrannsókn [Outcome of home and hospital births in Iceland in 2005-2009: a
retrospective cohort study]. Presentation at the University of Iceland, School of Health Sciences,
conference. Sautjánda ráðstefnan um rannsóknir í líf- og heilbrigðisvísindum í Háskóla Íslands,
Reykjavík. Icelandic.
Björn Gunnarsson og Alexander Smárason. Óvæntar fæðingar utan sjúkrahúsa í Noregi.
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Vísindadagur Sjúkrahússsins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri. Akureyri
24 september 2015.

Námsstöður:

Að jafnaði er einn unglæknir í námsstöðu í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum sem er viðurkennd
við umsókn um lækningaleyfi og við sérfræðinám í heimilislækningum.

Nemar í verknámi:

Hjúkrunarnemar við Háskólann á Akureyri eru stærsti nemahópurinn. Læknanemar í námi erlendis
koma í fáeinar vikur í senn og eru flestir Íslendingar sem eru að læra í Ungverjalandi. Ljósmæðranemar
frá Háskóla Íslands og sjúkraliðanemar koma einnig í starfsnám á deildina.

Kennsla:

Alexander Smárason er prófessor við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri. Hann kennir
hjúkrunarnemunum á 1. ári fósturfræði og lífeðlisfræði æxlunar og iðjuþjálfunarnemum á 2. ári
fósturfræði taugakerfis.
Ragnheiður Baldursdóttir kennir við Sjúkraflutningaskólann og er leiðbeinandi í hinum alþjóðlegu
ALSO-námskeiðum og var þessa vegna leiðbeinandi við slíkt námskeið í Reykjavík í okt. 2015.

Önnur akademísk störf:

Alexander situr í vísindaráði SAk, er í siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk, í ritstjórn skýrslu frá
fæðingaskráningu á Íslandi og er fulltrúi Íslands í nefnd NFOG um klínískar leiðbeiningar. Orri er í stjórn
vísindasjóðs læknaráðs SAk. Ragnheiður er í siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk. Valur er í
fræðslunefnd læknaráðs SAk.
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Læknaritaramiðstöð

Heildarstöðugildi voru um 24,25%. Heilmild til sumarafleysinga fékkst ekki að fylltum öllum
stöðugildum líkt og fyrri ár.
Í júlímánuði snéri læknaritari aftur í 75% starf eftir fæðingarorlof og starfsmaður í afleysingum
lét af störfum í kjölfarið.
Allir starfsmenn fengu starfsmannastamtöl á fyrstu mánuðum ársins.

Starfsemin

Starfsemin var með hefðbundnum hætti á árinu. Áfram er einn forstöðumaður læknaritara. Ritarar
hafa starfsaðstöðu víðsvegar um húsið. Enn var unnið að samræmingu skráningar í rafræn
sjúkraskrárkerfi og er það verkefni sem stöðugt verður að vera í endurskoðun. Starfsfólk deildarinnar
er vel meðvitað um mikilvægi þróunar og breytinga á starfinu og er óhrætt við að taka að sér ný og
ólík verkefni í samræmi við breytt umhverfi.

Gæðamál

Einn gæðavörður starfar við læknaritaramiðstöðina og vann hún ötullega að gæðamálum, allt árið, í
samvinnu við gæðastjóra og forstöðumann. Gæðavörður tók virkan þátt í gæðaúttekt sem gerð var í
september.

Lokaorð

Læknaritaramiðstöðin er stoð- og þjónustudeild þar sem áhersla er lögð á fagmennsku og góða
samvinnu við annað starfsfólk með öryggi sjúklinga að leiðarljósi. Með aukinni tækni og breyttum
verkferlum er ljóst að starf læknaritara mun breytast á næstu árum. Ekki þykir ólíklegt að læknaritarar
muni spila stórt hlutverk í framþróun rafrænna sjúkraskrárkerfa og vera lykilstarfsmenn í kennslu og
þjálfun starfsmanna á þau kerfi og er sú vinna raunar hafin.
Á næstu árum verður áhersla lögð á þróun og stefnumótun læknaritaramiðstöðvarinnar til að
gera starfsmönnum enn betur kleift að bregðast við nýjum áskorunum eftir því sem við á og aðstæður
krefjast.
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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, háls-, nef- og eyrnalækningar og kvensjúkdómalækningar.

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.
Áhersla var á áframhaldandi þróun á undirbúningi sjúklinga í heimabyggð. Verkefnið gekk
vonum framar og voru 37,25 % sjúklinga undirbúin með fjarinnritun, það er með símtölum frá innritun,
fræðsluefni sent til sjúklings og rannsóknir gerðar í heimabyggð.

Verkefnavinna

Áhersla var lögð á á fagmennsku og styrkingu hjúkrunar, samstarf og þátttöku allra starfsmanna í þróun
á deildinni og ýmis sérverkefni. Gæðavörður starfaði áfram í 20% starfshlutfalli við uppbyggingu á
gæðahandbók deildarinnar. Tveir hjúkrunarfræðingar sinntu áfram ráðgjöf og kennslu vegna stómasjúklinga. Tveir hjúkrunarfræðingar voru tengiliðir við endurlífgunarteymi sjúkrahússins og sáu um
grunnendurlífgunarnámskeið fyrir starfsmenn.
Sérstök áhersla var lögð á innleiðingu á gæðavísum hjúkrunar með fyrirbyggjandi þætti í huga,
að gera byltuhættumat, næringarmat, meta hættu á þrýstingssárum og að gera verkjamat hjá
sjúklingum. Tveir hjúkrunarfræðingar sem hafa sérhæft sig í sárasogsmeðferð og þrýstingssáravörnum
sinntu þeim verkefnum áfram. Bæklingur fyrir starfsmenn á SAk um sárasogsmeðferð kom út á vorönn
í gæðahandbók á þeirra vegum. Tveir hjúkrunarfræðingar voru tengiliðar við næringarteymið og tveir
tóku þátt í vinnu byltuvarnahóps. Tveir hjúkrunarfræðingar eru í verkjateymi deildarinnar. Áfram sinntu
tveir hjúkrunarfræðingar umsjón með starfsþjálfun hjúkrunarnema á deildinni og tveir sjúkraliðar
sinntu starfsþjálfun sjúkraliðanema frá Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Fundir og fræðsla

Deildarfundir voru einu sinni í mánuði að jafnaði. Tilgangur fundanna er upplýsingaflæði, fræðsla og
vettvangur fyrir skoðanaskipti um málefni er varða hjúkrun, deildina og stofnunina. Gestum er boðið á
fundina, ýmist tengt fræðslu eða málefnum líðandi stundar. Starfandi er öflug skemmtinefnd og
starfsmannafélag á deildinni.

Starfsemin í tölum
Tafla 1: Starfsemisyfirlit
Starfsemi
Innlagnir á skurðlækningadeild
Legudagar
Meðallegutími, dagar
Komur á innritunarmiðstöð/dagdeild*
Hlutfall sjúklinga sem lögðust inn samdægurs fyrir valaðgerð

*Komur og fjarinnritanir
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2015
1.648
5.524
3,4
503
93%

2014
1.723
5.174
3,0
544
92%

2013
1.663
5.138
3,1
544
89%

2012
1.638
4.676
2,8
552
88%

Tafla 2: Skipting innlagna á milli sérgreina
Skipting innlagna á milli
sérgreina:
Almennar skurðlækningar
Þvagfæraskurðlækningar
Æðaskurðlækningar
Lýtalækningar
Bæklunarskurðlækningar
Kvensjúkdómar
HNE-lækningar
Augnlækningar
Almennar lyflækningar
Lungnalækningar
Smitsjúkdómalækningar
Krabbameinslækningar
Samtals

Bráðainnlögn
436
8
7

Skipulögð
innl. án
biðlista
16
3

383
41
16

10
2

18
1
2
1
913

31

Innlögn af
biðlista

Flutningur milli
þjónustuflokka

Samtals

134
81
6
14
367
89
2
1
1

4

695

9

590
92
13
14
764
132
18
1
20
1
2
1
1.648

4

1

Tafla 3: Skipting legudaga á milli sérgreina
Sérgrein
Almennar skurðlækningar
Þvagfæraskurðlækningar
Æðaskurðlækningar
Lýtalækningar
Bæklunarskurðlækningar
Kvensjúkdómar
HNE-lækningar
Augnlækningar
Almennar lyflækningar
Lungnalækningar
Smitsjúkdómalækningar
Krabbameinslækningar
Samtals

Legudagar
2.213
229
33
33
2.586
324
53
1
47
2
1
1
5.524

Lokaorð

Gott samstarf allra er koma að umönnun sjúklings gerir okkur kleift að sinna fjölbreyttum hópi
sjúklinga. Mikilvægi markvissra útskriftaráætlana og þverfaglegs samstarfs tengt þeim verður seint
ofmetið. Áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna og að sjúklingum og samstarfsfélögum sé
sýnd virðing og umhyggja.
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Skurðlækningar

Uppbygging starfsemi og stjórnun skurðlækningadeildar er samkvæmt skipuriti, sem tók gildi 1. janúar
2013. Undir handlækningasvið heyra skurðlækningar, bæklunarlækningar, svæfinga- og gjörgæslulækningar og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar.
Forstöðulæknir skurðlækninga er næsti yfirmaður yfirlækna og sérfræðinga í skurðlækningum
og undirsérgreinum, í háls,- nef- og eyrnalækningum og yfirlæknis meinafræðideildar.
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir starfseminni hvað varðar skurðlækningar og háls-, nef- og
eyrnalækningar, en yfirlæknir meinafræðideildar gerir grein fyrir starfsemi meinafræðideildar.
Stöðuhlutföll hvað varðar skurðlækningar eru eftirfarandi.:
Forstöðulæknir 100% staða; yfirlæknir í almennum skurðlækningum 100% staða. Í þessari stöðu situr
fyrrverandi forstöðulæknir en hann fór fram á og fékk árs leyfi frá störfum frá 1. júní 2015. Stuttu áður
kom sérfræðingur í almennum skurðlækningum með undirsérgrein í barnaskurðlækningum og fékk
afleysingastöðu (100% staða). Yfirlæknir í hálsskurðlækningum 100% staða; sérfræðingur í almennum
skurðlækningum og þvagfæraskurðlækningum 50% staða. Þá vinnur verktaki í þvagfæraskurðlækningum yfirleitt 2-4 mánudaga í mánuði og einstaka gæsluvaktir í samráði við forstöðulækni;
yfirlæknir og sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalækningum (HNE) eru í 50% stöðu hvor. HNE-læknar
taka ekki formlegar vaktir en eru kallaðir til samráðs á vöktum þrátt fyrir það og taka vel í það þegar
hringt er í þá og fengnar ráðleggingar.
Lýtalæknir er í 15% stöðu og gerir valaðgerðir og er til samráðs gegnum síma eftir þörfum en
tekur ekki formlega vaktir. Yfirlæknir í meinafræði á meinafræðideild er í 100% starfi.
Hjúkrunarfræðingar starfa á stjórnunareiningu sem heitir skuðlækningadeild, og nær yfir
skurðlækningar, bæklunarlækningar, háls, - nef- og eyrnalækningar, kvensjúkdómalækningar og innritun.
Forstöðuhjúkrunarfræðingur gerir grein fyrir þessu starfi hjúkrunareiningar sérstaklega í
ársskýrslu skurðlækningardeildar.

Starfsemi á árinu

Eins og áður var starfað samkvæmt markmiðum og stefnu sjúkrahússins og tók starfsemi mið af
starfsemisáætlun sjúkrahússins, skurðlækninga og læknamönnun innan skurðlækninga.
Allir sérfræðingar nema einn, sem starfa við skurðlækningar er orðnir 55 ára og hafa þeir leyfi
skv. kjarasamningi að segja sig frá vöktum, en jafnframt ljóst að starfsemin gengur ekki upp ef allir
gerðu það. Það var því áfram vandkvæðum bundið að skipuleggja helgarvaktir. Aðeins einn
sérfræðingur yfir 55 ára gefur kost á að taka reglulega í hverjum mánuði bæði helgarvaktir og vaktir á
virkum dögum. Allir aðrir sérfræðingar eru þó reiðubúnir að hjálpa til með vaktir með vissum
takmörkunum, þótt þeir séu undanþegnir framangreindri vaktaskyldu. Það sem bjargar málunum er að
nýi sérfræðingurinn er mjög viljugur að taka vaktir. Sérfræðingur frá Landspítala með undirsérgrein í
ristil- og endaþarmsskurðlækningum kom reglulega norður fram í október og hjálpaði til með
helgarvaktir annað slagið. Hann var með móttöku á föstudögum og framkvæmdi gjarnan aðgerðir á
sínu sérsviði á mánudegi eftir helgarvakt. Þetta var eins og á síðasta ári í föstu formi á verktakagrundvelli. Tveir aðrir sérfræðingar frá LSH komu annað slagið og tóku helgarvaktir.
Form starfseminnar var annars hefðbundið. Síðustu ár má segja að sérfræðingar í skurðlækningum fái u.þ.b. tvo heila skurðdaga á viku til valaðgerða, þegar ekki eru skerðingartímabil um
sumar og hátíðisdaga. Þar að auki fékkst hálfur föstudagur í mánuði til ferliaðgerða á skurðstofu og
hálfur þriðjudagur annað slagið á móti lýtalækni sem minnkaði aðgerðadagafjölda sinn á árinu.
Þjónustan var svipuð og síðustu ár, en verkföll heilbrigðisstétta höfðu röskun í för með sér eins og á
öðrum stofnunum, og dró því úr starfsemi og lengdust biðlistar nokkuð, t.d varðandi gallaðgerðir og
ferilverk. Áfram var um góða samvinnu við LSH að ræða í sambandi við aukna sérhæfingu, sem minnst
var á í síðustu ársskýrslu, t.d. við brjóstaaðgerðir vegna krabbameins, innæðaaðgerðir, og stærri opnar
slagæðaaðgerðir.
Hver dagur byrjar með stofugangi á gjörgæslu, ef sjúklingar á vegum skurðlækninga liggja þar.
Þá tekur við um fundur sérfræðinga, deildar-/aðstoðarlækna og e.t.v. læknanema, þar sem farið er yfir
bráðatilfelli, sem lögð eru inn, svo og röntgenrannsóknir síðasta sólarhrings, sem við skoðum sjálf, þar
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sem röntgenlæknar gefa ekki lengur kost á slíkum fundum með læknum deildarinnar. Síðan er farið á
fund og stofugang með hjúkrunarfræðingum á deildinni. Eftir þetta taka við aðgerðir, móttaka eða
deildarvinna eftir dögum og aðstæðum.
Vikulega eru fundir, þar sem sitja læknaritari og hjúkrunarfræðingur frá innritun til að
skipuleggja innlagnir með sérfræðingunum og undirbúa þær, svo og ferliverkastarfsemi.
Vinna á deildinni varðandi gæðavottun SAk í samvinnu við erlenda fyrirtækið DNV GL hélt
áfram og var góð samvinna við gæðavörð deildarinnar mikilvæg.
Samstarf við aðrar deildir sjúkrahússins hefur verið gott eins og endranær. Mikil samvinna er
t.d. við speglunardeild eins og áður. Einn sérfræðingur deildarinnar vinnur með meltingarfærasérfræðingi reglulega í sambandi við gallgangaþræðingar og hefur það fyrirkomulag viðgengist í mörg
ár með góðum árangri. Sami sérfræðingur starfar eins og áður í jafnréttisnefnd spítalans. Mikið
samstarf og samskipti eru við sáramóttökudeild í hverri viku og krabbameinslæknar, sem nú koma
vikulega á sjúkrahúsið, eru í nánu samstarfi við sérfræðinga deildarinnar í sambandi við krabbameinssjúklinga sem koma á deildina til innlagna og aðgerða.
Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt í farandlækningum eins og áður við Heilbrigðisstofnunina
á Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunina í Neskaupstað.
Átak var gert af hálfu yfirstjórnar og forstöðulækna til að auglýsa eftir sérfræðingum, bæði
innanlands og í Skandinavíu. Því miður barst engin fyrirspurn um sérfræðingsstöðu á deildinni þrátt
fyrir þessar auglýsingar.
Sumarleyfi sérfræðinga dreifðust frá byrjun júní fram í byrjun september og voru erfið í
skipulagningu vegna áðurgreindra takmarkana á helgarvöktun sérfræðinga. Eins og á síðasta ári
reyndist erfiðara en oft áður að fá okkar ágætu kollega sem byrjuðu feril sinn í námi og starfi á okkar
deild að taka lengri afleysingu að sumarlagi. Þetta veldur það áhyggjum varðandi framtíðarmönnun
sérfræðinga. Ekki tókst að ljúka öllum sumarfríum sérfræðinga á sumarleyfistíma.

Starfsemi í tölum

Innlagnir á skurðlækningadeild á vegum skurðlækna á árinu voru skv. gögnum um útskriftir frá
tölvudeild 728 talsins. Tölvudeild skráir útskriftir skv. fyrirmælum Landlæknis. Það þýðir að sjúklingur
sem fer í aðgerð og á innskrifast á gjörgæslu eftir aðgerð, fær í raun tvær útskriftir (og tvær innlagnir á
skurðlækningadeild) áður en hann útskrifast af deildinni heim. Þetta skýrir misræmi í innlagningartölum í töflu 1 milli síðustu ára. Í raun voru innlagnir nokkru færri síðasta ár en árin áður (kringum 590
ef beitt væri sömu reikniaðferð og áður), aðallega vegna verkfalla heilbrigðisstétta. Hingað til höfum
við haft eigið bókhald um innlagnir og aðgerðir, en veikindi og minnkað starfshlutfall vegna aldurs
reyndra og góðra ritara deildarinnar gerði ómögulegt að viðhalda því bókhaldi. Aðrar tölulegar
upplýsingar varðandi sjúklinga má sjá í töflu 1.
Tafla 1: Starfsemisyfirlit
Starfsemi
Innlagnir samtals
-þar af innlagnir bráðar + aðkallandi
-þar af innlagnir skv. áætlun
Yngsti sjúklingur
Elsti sjúklingur
Meðalaldur
Meðallegudagafjöldi

2015
728
467
261
17
96
59
3,5

2014
630
404
226
18
103
57
3,0

2013
615
363
252
18
97
57
2,8

Meðaltal legudaga hækkaði nokkuð, en árið var óvenju erfitt vegna mikilla veikinda og langrar
legu nokkurra sjúklinga. Eins og undanfarin ár eru langflestir sjúklingar með meltingarfæra- og/eða
þvagfærasjúkdóma en einnig er mikið um bráðainnlagnir vegna áverka, sjá nánar í töflu 2.
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Tafla 2: Sjúkdómaflokkun inniliggjandi sjúklinga, fjöldi
Sjúkdómaflokkur
C
Æxli, illkynja
D
Æxli, góðkynja og af óþekktum uppruna
E
Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar
I
Sjúkdómar í blóðrásarkerfi
J
Sjúkdómar í öndunarfærum
K
Sjúkdómar í meltingarfærum
L
Sjúkdómar í húð og húðbeð
N
Sjúkdómar í þvag- og kynfærum
R
Einkenni og afbrigðilegar rannsóknir
S+T Áverkar, eitrun og afleiðingar ytri orsaka
Z
Aðrir þættir í heilbrigðisþjónustu

2105
88
14
18
25
23
258
11
102
82
158
47

2014
89
20
13
19
15
275
13
121
95
181
59

2013
81
11
16
23
12
295
15
100
93
132
48

Aðgerðaflokkun í töflu 3 sýnir fjölbreytileika starfseminnar. Aðgerðir eru gerðar á fleiri stöðum
en skurðstofu eins og sjá má í töflu 4.
Tafla 3: Flokkun aðgerða
Aðgerðir skurðlækna, fjöldi
Skjald- og kalkvakaaðgerðir
Brjóstaaðgerðir
Kviðarhols- og meltingarfæraaðgerðir
Þvag- og kynfæraaðgerðir
Slag-, bláæða- og eitlaaðgerðir
Húð-, húðbeðs- og aðrar minniháttar aðgerðir
Þvag- og meltingarfæraspeglanir
Brjóstholsdren, barkaraufun o.fl.
Annað
Samtals
Ferliaðgerðir

2015
17
16
254
103
13
33
62
11
10
519
577

2014
14
20
243
108
15
46
63
10
7
526
586

Tafla 4: Aðgerðir eftir staðsetningu
Aðgerðasjúklingar, inniliggjandi

Fj. sjúklinga

Aðgerðir

Á skurðstofu

365

519

Ferliaðgerðasjúklingar

499

577

þar af á skurðstofu

182

208

þar af þvagfærarannsóknastofu

118

170

þar af á göngudeild

150

150

49

49

864

1.096

Þar af á speglunardeild

Samtals

Sömu fyrirvara og í síðustu árskýrslu verður að hafa um nákvæmni talna, þar sem reynt er að
samræma tölur frá skráningu skurðstofu og flókna tölulista frá tölvudeild. Sjúklingur fer oft í fleiri en
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eina aðgerð og fær þá skráð fleira en eitt eða tvö aðgerðarnúmer í sömu aðgerð, og er reynt að
endurspegla það í þessari samantekt. Heldur færri sjúklingar voru innlagðir til valaðgerða en árið 2014,
en á móti kemur að fleiri fóru í ferliaðgerð og bráðaaðgerð en árið á undan, sjá töflu 5. HNE-læknar
framkvæmdu alls 69 aðgerð á skurðstofu, sjá nánar skiptingu aðgerða þeirra í töflu 6.
Tafla 5: Skipting sjúklinga eftir eðli aðgerða
Ár

Sjúklingar alls

Inniliggjandi/ferlisjúklingar

Sjúklingar í valaðgerð/bráðaaðgerð

2014

568

406/162

406/162

2015

547

365/182

373/174

* Byggt er á skráningarkerfi á skurðstofu varðandi sjúklingafjölda, en ekki aðgerðafjölda.

Tafla 6: Aðgerðir HNE lækna á skurðstofu
Aðgerðir

Aðgerðir á inniliggjandi sjúklingum

Ferliaðgerðir

Alls

Bráðaaðgerðir

10

6

16

Ekki bráðaaðg.

2

51

53

12

57

69

Samtals

Dreifing búsetu sjúklinga má sjá í myndriti 1 en eins og undanfarin ár er að sjálfsögðu
langstærsti hluti frá Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu. Sjúklingar voru hins vegar frá flestum landssvæðum en dreifing er svipuð og árið á undan.

Akureyri/Eyjafjarðarsvæði

10%
5%

Norðurland eystra

6%

Norðurland vestra

11%

57%

Austurland
Suður og suðvesturland

10%
Aðrir landshlutar, útlönd og
ómerkt

Myndrit 1: Búseta inniliggjandi sjúklinga.

Eins og í fyrra var gallblöðrunám með kviðsjártækni ein algengasta aðgerðin og beitt er flýtibatameðferð eins og áður með góðum árangri. Hins vegar voru aðgerðir færri en síðustu ár, sennilega
vegna verkfalla heilbrigðisstétta; sjá myndrit 2.
66

90

83

79

80

73

70
60

56

50
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54

49
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6060

Fjöldi með kviðsjártækni

48

41
35
28

30

35 36

33

Fjöldi primert opinna

34

Linear (Fjöldi með
kviðsjártækni)

25
20

18
12
4 3

7
1 1 1

4

2 2

0

2

4

0

3 4

1

5
5
3 4
3 4

1

Myndrit 2: Gallblöðrunám 1984-2015.

Tekið skal fram að tölur í töflum og myndritum eiga við um skurðlækningar eingöngu en skýrsla
forstöðuhjúkrunarfræðings skurðdeildar nær yfir allar sérgreinar sem lögðu sjúklinga inn á skurðlækningadeild. Yfirlæknir meinafræðideildar sendir sérskýrslu um starfsemi þar.

Fræðslustörf

Einn sérfræðingur deildarinnar hefur sinnt kennslu fyrir hjúkrunarnema við heilbrigðisdeild Háskólans
á Akureyri (HA) eins og undanfarin ár. Deildin stóð fyrir fræðslufyrirlestrum á fræðslufundum
læknaráðs eins og fyrri ár og sérfræðingar tóku þátt í fræðslufundum unglækna. Unglæknar kynntu
einnig áhugaverð tilfelli annað slagið. Læknanemar á 4. ári í læknadeild Háskóla Íslands komu eins og
undanfarin ár til námstíma á deildinni og tóku allir sérfræðingar þátt í kennslu þeirra. Sífellt vaxandi
áhugi erlendra læknanema og íslenskra læknanema í námi erlendis er á að koma til starfsnáms á
deildinni og var þeim sinnt af bestu getu og fóru þeir yfirleitt mjög ánægðir héðan.
Læknar innan skurðlækninga fóru á eftirfarandi ráðstefnur og námskeið innanlands og erlendis
til viðhalds og endurmenntunar:
Forstöðulæknir fór í eftirfarandi námsferðir/fundi:
1. 10.-12. apríl á þing Skurðlæknafélags Íslands og aðalfund þess félags og aðalfund Æðaskurðlæknafélags Íslands.
2. Á árlegt Evrópuþing æðaskurðlæna í Porto 23.-25. sept. og í sömu ferð 28.-29. sept.
heimsókn á sjúkrahúsin í Ystad og Malmö í Svíþjóð.
Yfirlæknir í almennum skurðlækningum fór á fund um málefni blóðbankans sem nefndarmaður.
Sérfræðingur í skurðlækningum fór í eftirfarandi námsferð:
Námskeið í skurðlækningum á ristli og endaþarmi í St. Gallen í Sviss 30. nóv.-4. des.
Yfirlæknir í háls-, nef- og eyrnalækningum fór í eftirfarandi námsferð:
Evrópuþing háls-, nef-, og eyrnalækna í Prag 7.-11. júní.
Yfirlæknir í meinafræði fór í eftirfarandi námsferð:
Ársþing meinafræðinga í Bandaríkjunum og Kanada 21.-27. mars.
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Lokaorð

Verkföll heilbrigðisstétta settu mark sitt á starfsemina á árinu, ásamt því að skurðlæknar og starfslið
þurftu að fást við óvenju erfið tilfelli á deildinni. Þrátt fyrir þetta verður að segjast að starfsemi gekk
vel. Nýr sérfræðingur kom í afleysingastöðu, en enginn sótti um stöðu á deildinni þrátt fyrir auglýsingar
innanlands og í Skandinavíu. Það veldur miklum áhyggjum forstöðulæknis varðandi sérfræðingamönnun og endurnýjun á næstu árum.
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Meinafræðideild
Þjónustusvæði meinafræðideildar Sjúkrahússins á Akureyri samsvarar upptökusvæði Sjúkrahússins á
Akureyri, það er að segja frá sýslumörkum Húnaþings og Skagafjarðar að vestan, til 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 12-36 klst. Stórum sýnum, 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 starfa 4 einstaklingar í 3,45 stöðugildum: yfirlæknir í meinafræði í 1,0
stöðugildi, yfirlífeindafræðingur í 1,0 stöðugildi, líftæknir í 0,8 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 frá árinu 2000 og eru sýni nú
um það bil 3.000 á ári, voru alls 3.041 á árinu. Sýni hefðu án efa orðið fleiri ef ekki hefði verið fyrir 10
vikna verkfall lífeindafræðinga snemma á árinu. Auk þess höfðu vinnustöðvanir lækna og hjúkrunarfræðinga veruleg áhrif á starfsemina. Árlegur meðalfjöldi sýna árin 2010-2015 er rúmlega 3.000. Þróun
starfseminnar má sjá á myndriti 1. Meinafræðideild sinnir u.þ.b. 10-12% allra vefjasýna sem til falla á
Íslandi.
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Myndrit 1: Þróun starfsemi 2010-2015.

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, 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. 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 starfsfólks
deildarinnar. Náið samstarf er milli meinafræðideildar 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.

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
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skurðarborði. Meinafræðideildin er skurðlæknum sjúkrahússins til taks þegar gera þarf frystiskurði
meðan á aðgerð stendur. Svartími þessara sýna er 5-10 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 18 á árinu.

Fræðsla

Hjúkrunarfræðinemar í starfsnámi 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
macroskópískt, lýsir helstu einkennum vefsins og hvað er vert að skoða nánar. Daginn eftir býðst
nemunum að skoða sama vefjasýnið fullunnið í smásjá með meinafræðingi þar sem frumugerð og
meingerð vefjasýnis, ef hún er til staðar, er útskýrð nánar. Læknanemar fylgjast einnig með vinnslu
valinna sýna. Reglulegir tilfellafundir eru haldnir með læknum skurðdeildar.
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Skurðstofa og sótthreinsun

Starfsemi skurðstofu var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Þrjár skurðstofur voru opnar, þar af ein
ætluð fyrir bráðaaðgerðir hálfan daginn. Starfsemin var dregin saman í 13 vikur vegna sumarleyfa frá
1. júní til 28. ágúst. Í 5 vikur af þeim tíma var opin ein og hálf skurðstofa fyrir valaðgerðir og hálf
skurðstofa fyrir bráðaaðgerðir og 8 vikur af tímanum einungis ein skurðstofa fyrir valaðgerðir og hálf
skurðstofa fyrir bráðaaðgerðir.

Starfsemin í tölum

Skurðstofa hafði umsjón með 2.821 skurðaðgerðum á árinu, sem er mjög svipaður fjöldi og árið 2014.
Það má heita að engar verulegar breytingar hafi orðið á skiptingu á fjölda aðgerða milli sérgreina á milli
ára. Aðgerðir sem framkvæmdar voru á bráðamóttöku, göngudeildar skurðstofu og almennri
göngudeild-speglun eru ekki inni í þessum tölum.
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Myndrit 1: Fjöldi skurðaðgerða á svæfinga- og skurðstofu.

Bráðaaðgerðir voru 715 eða 25% aðgerðanna og er aukning um 2% frá árinu 2014. Eins og áður
voru aðgerðir á stoðkerfi algengastar. 58 speglanir voru framkvæmdar á börnum og 21 aðgerð
framkvæmd af lýtalækni.
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Myndrit 2: Skipting aðgerða eftir sérgreinum.

Hlutafall ferliaðgerða var 52% og má segja að þeim fjölgi hlutfallslega hægt og rólega eins og
sjá má á myndinni hér fyrir neðan.
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Myndrit 3: Hlutfall ferliaðgerða.

Mönnun skurðstofu

Heimiluð stöðugildi hjúkrunarfræðinga voru 9,55. Heimiluð stöðugildi sjúkraliða voru 0,80 og stöðugildi
starfsmanna ræstingar 3,00. Í febrúar gekk til liðs við deildina nýr hjúkrunarfræðingur sem hóf svo nám
í skurðhjúkrun á haustmánuðum. Einn hjúkrunarfræðingar var allt árið í fæðingarorlofi og annar kom
aftur til vinnu eftir fæðingarorlof. Mönnun var nokkuð stöðug m.t.t. veikindafjarveru, í samanburði við
undangengin ár. Í árslok tilheyrðu deildinni 14 hjúkrunarfræðingar, einn sjúkraliði og 4 starfsmenn
ræstingar. Hjúkrunarfræðingar skurðstofu sinntu bakvaktaþjónustu fyrir speglunardeild, líkt og fyrri ár.
Einn skurðhjúkrunarfræðingur sinnir varamennsku í vísindaráði annars vegar og hjúkrunarráði hins
vegar. Einnig er hjúkrunarfræðingur frá skurðstofu í húsnæðisnefnd.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur

Hjúkrunarfræðingar deildarinnar önnuðust verklega kennslu 4. árs nema frá Háskólanum á Akureyri,
líkt og undanfarin ár. Tveir skurðhjúkrunarfræðingar deildarinnar kenna við heilbrigðisdeild Háskólans
á Akureyri sem stundakennarar. Í febrúar luku þrír hjúkrunarfræðingar diplómanámi í skurðhjúkrun frá
Háskóla Íslands (HÍ). Í september hóf einn hjúkrunarfræðingur diplómanám í skurðhjúkrun við HÍ. Í apríl
fór meginþorri hjúkrunarfræðinga og ræstingafólks skurðstofunnar í kynnisferð á Akershus háskólasjúkrahúsið í Osló. Hópurinn fékk afar góðar móttökur. Ferðin var lærdómsrík þar sem fjölmargt
áhugavert og spennandi bar fyrir augu.
Á haustmánuðum sóttu tveir skurðhjúkrunarfræðingar námskeið á vegum AO foundation sem
ber heitið Advanced Principles of Fracture Management for ORP. Sá þriðji sótti einnig námskeið á
vegum AO foundation í Basic Principles of Fracture Management for ORP.
Einn hjúkrunarfræðingur sótti ráðstefnu í Frakklandi á vegum World Federation For Hospital
Sterilisation Sciences. Sá hinn sami fór á Medica-sýninguna í Þýskalandi til að kynna sér súlukerfi
(pending systems) fyrir skurðstofur.
Fyrri hluta árs var vinna á gæðahandbók sett á oddinn og lágu ófáar vinnustundir þar að baki.
Óhætt er að segja að gæðahandbók skurðstofu og sótthreinsunar hafi tekið stakkaskiptum sl. ár.

Sótthreinsun

Starfsemi einingarinnar og þjónusta var með svipuðum hætti og undanfarin ár. Þjónusta við deildir er
ekki gjaldfærð og framleiðslutölur því ekki fyrir hendi. Forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu er
jafnframt forstöðuhjúkrunarfræðingur dauðhreinsunar. Á deildinni starfa 4 starfsmenn í samtals 2,8
stöðugildum. Fyrri hluta árs hóf þar störf nýr sjúkraliði.
Tækjakostur deildarinnar er óbreyttur.
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Svæfinga- og gjörgæsludeild

Heimiluð stöðugildi hjúkrunar í árslok eru 1,0 staða forstöðuhjúkrunarfræðings, 14,15 stöður
hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu, 4,25 stöður svæfingahjúkrunarfræðinga og 5,75 stöður sjúkraliða. Einn
hjúkrunarfræðingur lauk diplómanámi í svæfingahjúkrun frá Háskóla Íslands.
Hjúkrunarfræðingar beggja eininga, gjörgæslu og svæfingu, sinntu mikilvægri kennslu fjórða
árs hjúkrunarnema frá Háskólanum á Akureyri, sem tóku svæfinga- og gjörgæsludeild sem hluta af
verklegu námi í bráðahjúkrun. Einnig var um að ræða bóklega kennslu í bráðahjúkrun. Sjúkraliðar
sinntu að sama skapi verklegri kennslu sjúkraliðanema frá Verkmenntaskólanum á Akureyri. Einn
hjúkrunarfræðingur á deildinni situr í sýkingavarnanefnd og sinnir 60% stöðu sýkingavarnahjúkrunarfræðings. Einn hjúkrunarfræðingur situr í endurlífgunarráði. Einn hjúkrunarfræðingur sinnir
formennsku í hjúkrunarráði í 20% starfshlutfalli.

Blóðskilun hafin

Starfsemi deildarinnar var að mestu leyti óbreytt en þó bættist við mikilvæg starfsemi en í mars var í
fyrsta skiptið boðið upp á blóðskilun fyrir sjúklinga með endastigs nýrnabilun, sem hafa fram að þessu
þurft að sækja meðferðina á Landspítala. Um er að ræða svokallaða útstöð frá Landspítala en
meðferðinni er stýrt frá skilunardeildinni þar. Einstaklingar í blóðskilun þurfa að fara í slíka meðferð
þrisvar í viku, fjórar stundir í senn og eru ferðalög og dvalir fjarri heimahögum mjög íþyngjandi fyrir
sjúklinga og aðstandendur. Það er því mjög ánægjulegt að geta nú boðið upp á þessa þjónustu. Fjórir
hjúkrunarfræðingar af gjörgæslu sóttu þjálfun og kennslu á skilunardeild Landspítala og sinna
verkefninu.

Ný fullkomin einangrunarstofa

Á gjörgæslunni var á árinu tekin í notkun fullkomin einangrunarstofa fyrir sjúklinga sem þurfa á
einangrun að halda.

Gæðastarf

Mikil vinna var lögð í gæðahandbækur beggja eininga, svæfingar og gjörgæslu, sérstaklega fyrri hluta
ársins þar sem áhersla var lögð á öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar.

Horfur fyrir 2016

Áfram verður unnið að framgangi og þróun í samræmi við stefnumótun deildarinnar. Sem dæmi um
verkefni sem æskilegt má telja að ráðast í er endurskoðun á aðstöðu, mönnun og verkferlum í móttöku
skurðstofu. Einnig er talið brýnt að endurskoða hvernig skurðaðgerðir eru bókaðar og hvernig haldið
er utan um það kerfi. Skurðstofa, svæfingadeild og gjörgæsludeild hafa verið í sama húsnæði frá 1982
og því fer að verða aðkallandi að gera breytingar í samræmi við þarfir og kröfur nútímans.
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Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Í lok árs var setið í 3,8 stöðugildum af 5 í svæfinga- og gjörgæslulækningum. Þess ber þó að geta að
framkvæmdastjóri lækninga tekur fullan skerf af vöktum. Svæfingalæknar sinntu hefðbundnum störfum á skurðstofum og á gjörgæslu. Svæfingalæknar sinna einnig deyfingarþjónustu fyrir fæðingadeild.
Myndin hér fyrir neðan sýnir fjölda fæðinga á hverju ári sem og hlutfall þeirra kvenna sem fá epidural
deyfingu í fæðingu. Eins og sjá má var hlutfall þeirra kvenna sem fengu slíka deyfingu lægra á árinu en
árið á undan.
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Myndrit 4: Epidural deyfingar fyrir fæðingu.

Á gjörgæslu lögðust inn 504 sjúklingar sem er nánast sami fjöldi og árið áður. 27 sjúklingar voru
barkaþræddir og á meðhöndlaðir í öndunarvél en í 71 tilfelli dugði meðferð með ytri öndunarvél.
Notast var við samfellda blóðskilun (Prisma) vegna bráðra veikinda hjá 4 sjúklingum og tveir sjúklingar
fengu Picco-legg.
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Tölvu- og upplýsingatæknideild
Tölvu- og upplýsingatæknideild (TUD) rekur tölvukerfi sjúkrahússins, netþjóna, netkerfi, vinnustöðvar
og jaðartæki. Deildin tryggir öryggi gagna með fyrirfram ákveðnum verkreglum eftir viðurkenndum
gæðastöðlum og ber ábyrgð á því að allir miðlarar og hugbúnaður séu í viðunandi ásigkomulagi.
Netþjónar eru í öruggu kerfisrými og mikil áhersla er lögð á öryggismál og almennt tölvuöryggi notenda.
Eftirlit með stjórnun aðgengis að upplýsingakerfum og eftirlit með afritun er í umsjón TUD.
Deildin sér um innkaup á tölvubúnaði og jaðartækjum, hefur umsjón með greiningu á þörfum
og tæknilegum kröfum, 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. TUD rekur þjónustuborð sem annast símaþjónustu gagnvart
notendum tölvukerfisins sem og móttöku, greiningu og fyrsta stigs úrlausn verkbeiðna.
Starfsemi tölvu- og upplýsingatæknideildar eykst með hverju árinu og eru starfsmenn sex
talsins auk hjúkrunarfræðings í hálfu starfi við kennslu og samræmingu í rafrænni hjúkrunarskráningu.
Deildin ber ábyrgð á vistun og afritun sjúkraskrárgagna í sameiginlegum Sögu-gagnagrunni, hýstum í
öruggu kerfisrými SAk. Uppfærslur á sjúkraskrárkerfum voru þó nokkrar og nýjungar og viðbætur
innleiddar með kennslu og þjónustu við notendur. Þá er gagnavinnsla úr rafrænum kerfum alltaf að
aukast og sinnir deildin þeirri þjónustu auk þess að halda utan um vefumsjónarkerfi SAk, bæði ytri og
innri vefi.
Uppfærslur á kerfum og gagnagrunnum voru tímafrekar í starfsemi deildarinnar sem og rekstur
netkerfis. Á árinu var hafist handa við innleiðingu á Timian, nýju matar- og innkaupakerfi fyrir eldhús
sjúkrahússins. Þá var farið í uppfærslur á netkerfi, beinum og þráðlausum sendum til að tryggja
þráðlaust netsamband sem víðast. Settur var upp nýr eldveggur til að auka öryggi netsambands og nýtt
afritunarkerfi og geymslumiðlar tekin í notkun. Þróun í Sharepoint, gagnaumsýslu- og gæðakerfi SAk,
var þó nokkur og tekin var upp samræmd skráning í því kerfi á flestum deildum, auk skráningarkerfis
fyrir svæfinga- og skurðdeild. Unnið var að nýrri framsetningu á starfsemistölum með því að útbúa
vöruhús gagna sem er verkefni sem verður framhaldið á árinu 2016.
Umsvif þjónustuborðs tölvu- og upplýsingatæknideildar aukast ár frá ári og er lögð 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.
Á árinu bárust 4.713 beiðnir gegnum beiðnakerfi TUD, en einnig fer fjöldi beiðna gegnum síma og
tölvupóst.
Samhliða aukinni notkun upplýsingakerfa í daglegu starfi sjúkrahússins, fjölbreyttara úrvali
hugbúnaðarkerfa og aukinni skráningu, eykst eftirspurn eftir tölvubúnaði á deildum sjúkrahússins.
Töluverð endurnýjun varð á útstöðvum notenda sem voru komnar til ára sinna en um 80 nýjar borðog fartölvur voru keyptar á árinu.
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Lyflækningasvið

Lyflækningasvið spannar starfsemi lyflækninga, geðlækninga, endurhæfingar- og öldrunarlækninga og barnalækninga ásamt starfsemi lyflækningadeildar, almennrar göngudeildar,
geðdeildar, Kristnesspítala og barnadeildar. Þá er sjúkrahúsapótek einnig innan sviðsins, auk þess
sem næringarteymi og lyfjanefnd tilheyra sviðinu.
Þjónusta innan lyflækningasviðs hefur verið í stöðugum vexti og árið verið erilsamt á flestum
einingum sviðsins. Fjöldi sjúklinga á legudeildum er sambærilegur á flestum deildum og árið á
undan og fjöldi legudaga einnig fyrir utan lyflækningadeild sem er með 7,2% fleiri sjúklinga og 7%
fleiri legudaga en árið á undan. Mikið flæði er inn á lyflækningadeild en þar er nýting rúma um
90%. Geðdeild er með 74% nýtingu og Kristnes með 65% nýtingu (með sumar- og helgarlokunum)
og barnadeildin með 38% nýtingu rúma. Komum hefur fjölgað mikið á dag- og göngudeildir; er um
12% á almennu göngudeildina og á dag-og göngudeild geðdeildar. Mikil aukning hefur verið í
starfsemi og þjónustu apóteks og vegur blöndun á krabbameinslyfjum þar þungt en þar var aukning
um 19,9% milli ára.
Miklar kröfur eru um auknar stöðuheimildir tengdar aukinni starfsemi og auknu álagi á
starfsfólk. Bæði langtímaveikindi og mikil aukning í starfsemi hafa leitt til fjölgun útkalla en
myndaður var vinnuhópur til að reyna að sporna við þeirri þróun. Starfsfólk sviðsins á miklar þakkir
skildar fyrir gott og faglegt starf, oft undir miklu álagi. Húsnæði sjúkrahússins er löngu sprungið
m.t.t. verkefna sem gerir vinnuaðstæður erfiðari. Þar má sérstaklega nefna lyflækningadeild sem
er oft yfirfull en aðrar deildir spítalans hafa verið duglegar að hjálpa til og lána laus rými. Núverandi
húsnæði almennu göngudeildarinnar er einnig of lítið. Miklar breytingar eru fyrirhugaðar á
húsnæði apóteks.
Á árinu einkenndist starfsemi lyflækningasviðs, eins og annarra sviða, af verkföllum mismunandi starfstétta. Verkfall BHM stóð yfir í 10 vikur frá byrjun apríl og síðan tók við verkfall
hjúkrunarfræðinga í lok maí. Bráðaþjónustu var sinnt eftir bestu getu og þegar skipulögð
verkfallsstarfsemi dugði ekki til var sótt um undanþágur sem fengust samþykktar í nær öllum
tilfellum.
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Stjórnendur innan lyflækningasviðs hittast á mánaðarlegum sviðsfundum. Unnið hefur verið
eftir starfsáætlun og gæðavísum fylgt eftir. Stöðug umbótavinna er í gangi m.t.t. verkferla, nýrra
verklagsreglna og stöðug vitundarvakning er með atvikaskráningu, öryggis- og gæðamálum. Á
lyflækningasviði varð breyting í forstöðumannahópi í lok árs er Sigmundur Sigfússon,
forstöðulæknir geðlækninga, hætti sökum aldurs. Sigmundur á að baki mikið og gott starf fyrir
spítalann í tæp 32 ár og fær hann miklar þakkir fyrir það. Helgi Garðar Garðarsson var ráðinn í stað
Sigmundar.
Á lyflækningasviði, sem og á spítalanum öllum, hefur farið fram umfangsmikil vinna tengd
alþjóðlegri vottun (DNV). Fyrsta vottunarúttektin var gerð í september 2015. Niðurstaða úttektar
leiddi til 24 minniháttar frávika og var aðgerðaáætlun SAk samþykkt af hálfu DNV. Áfram er stefnt
að ISO vottun í lok árs 2017. Starfsfólk spítalans hefur staðið sig frábærlega í þeirri vinnu sem þessi
vottun hefur krafist og gæðaverðir á deildum unnið gott starf.

Ný verkefni

Nokkrum nýjum verkefnum hefur verið hleypt af stokkunum á árinu.
Innkirtlateymi var stofnað í mars. Um þverfaglega starfsemi er að ræða. Í teyminu eru Finnbogi
Karlsson innkirtlasérfræðingur, Eva Hilmarsdóttir hjúkrunarfræðingur, Árún Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og Borghildur Sigurbergsdóttir næringarráðgjafi. Teymið þjónar sjúklingum með
alvarlega og langvinna innkirtlasjúkdóma.
Á lyflækningadeild var stofnuð móttaka fyrir langvinna lungnasjúkdóma og fyrir hjartveika en
sú starfsemi er enn mjög lítil (2x10% staða hjúkrunarfræðings) og þarf að styrkjast fljótt á næstum
árum ef þessi þjónusta á að geta fækkað endurinnlögnum og fækkað komum á bráðmóttöku.
Nýrnaskilun hófst á árinu. Er um samstarfssamning að ræða milli SAk og LSH. Hefur LSH þjálfað
hjúkrunarfræðinga frá gjörgæsludeild í að sinna nýrnaskilun og hafa nokkrir sjúklingar verið í skilun
á síðasta ári. Mánaðarlega eru svo fundir á Skype með starfsfólki SAk og starfsfólki móttökunar á
LSH. Sérfræðingar lyflækninga, Sigurður Heiðdal og Gunnar Þór, eru ábyrgir læknar í starfseminni.
Hugmyndin er svo að nýrnasérfræðingar frá LSH komi að minnsta kosti tvisvar á ári.
Geðdeild fékk aukið framlag til að fjármagna nýja stöðu sálfræðings í því skyni að bæta aðstoð
og meðferð við þolendur ofbeldis. Sálfræðingur var ráðinn til að sinna þessum málum og komið
var á meiri samvinnu við bráðamóttöku og aðrar utanaðkomandi stofnanir sem sinna þessum
málaflokki.
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Almenn göngudeild

Almenna göngudeildin tók til starfa í desember 2007. Hún skiptist í nokkrar þjónustueiningar með
margvíslega þjónustu. Deildin er opinn frá kl. 08-16 virka daga fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og eftir
atvikum börn og unglinga. Verkefni deildarinnar eru fjölmörg og skiptist hún í eftirfarandi
þjónustueiningar; móttaka dagsjúklinga, meltingarspeglun, smáaðgerðastofa, sáramóttaka, ljósameðferð, blóðþynning, næringarráðgjöf, móttaka sérfræðilækna og annarra sérfæðinga Ennfremur hefur
deildin mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir lækna- og hjúkrunarnema.

Móttaka dagsjúklinga

Á móttöku dagsjúklinga er sjúklingum sinnt með fjölmörg vandamál tengd lyflækningum. Ákveðin
sérhæfing er eftir vikudögum:
Á mánudögum og þriðjudögum er móttaka sjúklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein, og
koma þeir flestir í lyfjameðferð eða rannsóknir. Samningur er við Landspítala um að læknar þar sinni
þessari þjónustu. Það eru þau Friðbjörn Sigurðsson krabbameinslæknir og Signý Vala Sveinsdóttir
blóðlæknir sem hafa komið alla mánudaga og þriðjudaga. Inga Margréti Skúladóttir er sérstakur
verkefnastjóri fyrir starfsemi þeirra ásamt því að gegna starfi forstöðuhjúkrunarfræðings. Samkomulag
hefur verið við lyfjadeildina að ef ekki tekst að ljúka krabbameinsmeðferð fyrir klukkan 16, geti
sjúklingar lokið meðferð sinni á legudeildinni í umsjón hjúkrunarfræðings af almennu göngudeildinni
og hefur það samstarf gengið vel. Komum í krabbameinslyfjameðferð hefur haldið áfram að fjölga milli
ára, en á árinu voru 1.230 lyfjameðferðir en 1.058 árið áður.
Frá miðvikudegi til föstudags eru lyfjameðferðir við margs konar langvinnum sjúkdómum, svo
sem blóð- og blóðhlutagjafir, uppvinnsla á sjúkdómum, fræðsla og kennsla fyrir sjúklinga og
aðstandendur þeirra varðandi rannsóknir og lyfjagjafir. Þjónustan er að mestu leyti skipulögð með
bókunum en einnig er veitt ákveðin bráðaþjónusta fyrir sjúklinga einingarinnar þegar fylgikvillar koma
upp.
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Myndrit 1: Fjöldi koma á móttöku dagsjúklinga.
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Myndrit 2: Fjöldi helstu viðvika á móttöku dagsjúklinga.

Meltingarspeglun

Speglanir á meltingarfærum hafa nú verið gerðar á sjúkrahúsinu í 43 ár. Flestar speglanir eru skipulagðar í tíma fyrirfram en einnig er um bráðaþjónustu að ræða, aðallega frá bráðmóttöku 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 sinnt bakvaktaþjónustu utan dagvinnutíma.
Á árinu voru skráðar 43 speglanir þar sem hjúkrunarfræðingar af skurðstofu voru kallaðir út.
Gerðar voru 1.412 speglanir og eru það svipaður fjöldi rannsókna og árið áður. Göngudeildarsjúklingar voru 1.133 (80%) og inniliggjandi sjúklingar 279 (20%) sem er svipuð skipting og undanfarin
ár. Teknir voru 132 separ úr ristli á árinu en voru 269 árið áður. Vefjasýnatökur voru 2.121 en voru
2.855 árið áður.
Starfsemi meltingarspeglana er skert á hverju sumri, yfirleitt í um tíu vikur. Þá fækkar
speglunum um helming og var lítil breyting þar á milli ára. Nokkur fjarvera lækna var vegna verkfalls,
veikinda og orlofs. Jafnframt hafði verkfall hjúkrunarfæðinga áhrif á fjöldi speglana á árinu. Biðlisti
hefur þó staðið að mestu í stað.
Í desember voru 276 beiðnir óskoðaðar og 774 einstaklingur á biðlista eftir speglun, en hluti
þeirra kemur í reglubundna speglun á nokkurra ára fresti.
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Myndrit 3: Fjöldi viðvika í meltingarspeglun.

Smáaðgerðastofa

Smáaðgerðastofan er opin alla mánudaga og þriðjudaga og eru þar gerðar ýmsar aðgerðir svo sem
blettatökur, sýnatökur, þvagfærarannsóknir, þvagfæraspeglanir, ísetningar- og skipti á ofanklyftarleggjum, augnlokaþrymilsnám, leghálsspeglanir o.fl.
Gerðar voru 150 smáaðgerðir á árinu sem er rúmlega 11% aukning frá árinu áður, 195
þvagfærarannsóknir sem er svipað og árið áður og 54 leghálsspeglanir.
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Myndrit 4: Fjöldi smáaðgerða.
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Myndrit 5: Fjöldi þvagfærarannsókna.

Sáramóttaka

Á móttökunni er veitt sérhæfð meðferð við sárum eins og langvinnum fótasárum af margvíslegum toga,
bráðasárum eins og eftir slys, bruna eða aðgerðir. Sérfræðilæknar sjúkrahússins veita ráðgjöf á
sáramóttökunni eftir þörfum. Hjúkrunarfræðingar á sáramóttökunni eru ráðgefandi um sárameðferðir
fyrir aðrar deildir sjúkrahússins og heilbrigðisstarfsfólk á Norður- og Austurlandi.
Hjúkrunarfræðingar hafa umsjón með sárasogtækjum sjúkrahússins. Ellefu einstaklingar fengu
VAC-meðferðir á sáramóttökunni á árinu. Einnig fengu um það bil 15 plásturssog vegna minni áverka.
Starfsemi sáramóttökunnar skertist nokkuð á árinu vegna kennslu hjúkrunarfræðinga
einingarinnar í Háskólanum á Akureyri, námsleyfa þeirra, sumarlokana, og verkfalls hjúkrunarfræðinga.
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Myndrit 6: Komur á sáramóttöku.

Innkirtlamóttaka

Innkirtlateymi var stofnað í mars en um þverfaglega starfsemi er að ræða. Í teyminu eru Finnbogi
Karlsson innkirtlasérfræðingur, Eva Hilmarsdóttir hjúkrunarfræðingur, Árún Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og Borghildur Sigurbergsdóttir næringarráðgjafi. Teymið þjónar sjúklingum með alvarlega
og langvinna innkirtlasjúkdóma. Alls voru 56 sjúklingar skráðir í reglubundnu eftirliti hjá teyminu í
desember. Það fer eftir atvikum hvort sjúklingur hittir hjúkrunarfræðing, lækni eða bæði lækni og
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hjúkrunarfræðing í hverju viðtali. Árún Sigurðardóttir hefur unnið að fræðsluefni um viðmið við
blóðsykursmælingar og hvað þarf að koma fram í fræðslu fyrir sykursjúka, auk annars fræðsluefnis.
Aðilar frá fyrirtækinu Medtronic komu og voru með kennslu á insúlíndælur í desember. Eva
Hilmarsdóttir hjúkrunarfræðingur og Finnbogi Karsson innkirtlasérfræðingur sjá um einstaklinga sem
fá lyfjadælur. Samdráttur var á starfsemi teymisins yfir sumartímann og hún lá jafnframt niðri í verkfalli
hjúkrunarfræðinga.
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Myndrit 7: Fjöldi sjúklinga á móttöku hjúkrunarfræðinga.

Ljósameðferð

Ljósameðferð er veitt sjúklingum með ýmsa húðkvilla eins og psoriasis, exem, D-vítamín skort og
skjallbletti (Vitiligo). Alls fengu 86 einstaklingar ljósameðferð í samtals 2.278 skipti. Þetta er um 10%
fækkun á meðferðum frá fyrra ári sem skýrst af því að enginn húðlæknir hefur verið starfandi á SAk frá
janúar 2015, en þá hætti Daniela Gscheidel störfum. Þá var einingin lokuð í 13 fleiri daga en árið 2014.
Sjúkraliði í 50% starfshlutfalli hefur haldið utan um þessa þjónustu ásamt því að hringja út
blóðþynningarskammta.
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Mynd 8: Fjöldi viðvika í ljósameðferð.
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Mynd 9: Fjöldi koma í ljósameðferð.

Blóðþynning

Tveir hjúkrunarfræðingar, hvor í 20% stöðu, hafa umsjón með blóðþynningu og eru þeir í samstarfi við
lyflækna sjúkrahússins. Um 300 einstaklingar eru í meðferð með lyfinu warfarin. Alls voru gerðar 4.064
lyfjaskammtanir á árinu. Töluverður samdráttur var á skömmtunum meðan á verkfalli lífeindafræðinga
stóð vegna þess að blóðtökun skertist.

Næringarráðgjöf

Borghildur Sigurbergsdóttir gegnir stöðu næringarráðgjafa. Fyrri hluta árs var stöðuhlutfall 75% en
aukið í 100% þann 1. júlí. Hún er með móttöku á almennri göngudeild fjóra daga vikunnar og sinnir auk
þess inniliggjandi sjúklingum á legudeildum og tekur þátt í teymisvinnu, m.a. við meðferð sykursýki og
ofþyngdar.

Móttaka sérfræðilækna og annarra fagstétta

Læknar í eftirtöldum sérgreinum hafa verið með móttöku sjúklinga á einingunni: gigtlækningar,
hjartalækningar, innkirtlalækningar, blóð- og krabbameinslækningar, lungnalækningar húðlækningar,
smitlækningar, meltingarlækningar, almennar skurðlækningar, þvagfæralækningar og öldrunarlækningar. Samtals voru komur sjúklinga á eininguna 5.805 á árinu og er það lítilsháttar fækkun frá
árinu 2014 þegar þær voru 6.296.
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Mynd 10: Fjöldi koma sjúklinga til sérfræðilækna.
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Þá hafa aðrar fagstéttir einnig verið með móttöku á einingunni. Má þar nefna móttöku
hjúkrunarfræðinga sem sinna sjúklingum sem fá hjartafræðslu; lungnamóttöku, næringarráðgjafa og
erfðaráðgjafa.
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Mynd 11: Móttaka hjúkrunarfræðinga, næringarráðgjafa og erfðaráðgjafa.

Þá hafa sjóntækja- og stoðtækjasérfræðingar og hjúkrunarfræðingar með stómaráðgjöf einnig
verið með móttöku á deildinni.

Starfsmenn

Eftirfarandi eru starfsmenn sem skráðir eru á eininguna, en auk þeirra starfar þar fjöldi annarra eins og
fram kemur að framan og eru stöður þeirra skráðar á aðrar einingar.
Guðjón Kristjánsson er forstöðulæknir og Inga Margrét Skúladóttir er forstöðuhjúkrunarfræðingur. Sextán hjúkrunarfræðingar eru í 7,9 stöðugildum og einn sjúkraliði er í 50% starfi. Auk þessa
er starfsmaður í blönduðum störfum í einu stöðugildi og tveir móttökuritarar í samtals einu stöðugildi.
Næringarráðgjafi er starfandi við deildina í 100% starfi.

Gjafir til deildarinnar

Hollvinasamtökin voru með söfnun og gáfu deildinni speglunartæki fyrir um 10 millj.kr. Einnig gáfu þau
tvo rafdrifna hægindastóla til móttöku dagsjúklinga.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur

Fastir liðir í starfsemi deildarinnar eru fræðslufundir í blóð- og krabbameinslækningum sem haldnir eru
á vor- og haustönn. Undirbúningur fræðslunnar hverju sinni er að mestu í höndum blóð- og
krabbameinslækna og verkefnastjóra hjúkrunar.
• Á vorfundinum var efni fundarins í aðalatriðum tvískipt og var fjallað um velgjuvarnir vegna
krabbameinslyfja og voru kynntar nýjar klínískar leiðbeiningar þar um. Klíníski lyfjafræðingurinn, Freyja Jónsdóttir, kynnti starf klínísks lyfjafræðings og Jóna Valdís, lyfjafræðingur á SAk,
kynnti starfsemi apóteksins. Jenný Valdimarsdóttir hjúkrunarfræðingur sagði frá heimsókn
sinni á göngudeild brjóstakrabbameina á Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn. Síðan var kynnt
nýtt lyf til sögunnar við brjóstakrabbameini en það lyf lofar mjög góðu.
• Haustfundurinn var haldinn á Siglufirði og fengum við sálfélagslegt teymi SAk, Vigdísi
Stefánsdóttur erfðaráðgjafa og Krabbameinsfélag Akureyrar (KAON) til liðs við deildina. Um
tvo fundi var að ræða. Fyrri fundurinn var fyrir almenning á Siglufirði og nágrenni. Heimamenn
fengu að heyra um starfsemi göngudeildarinnar, hvað er í boði hjá KAON, frá sálfélagslegu
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teymi SAk, erfðaráðgjöf og almennt um krabbamein á Íslandi. Seinni fundurinn var fyrir fagfólk.
Þar var Sigurður Blöndal með erindi um skurðaðgerðir við meinvörpum og Friðbjörn Sigurðsson
með erindi um ónæmisfræði og krabbamein sem er mjög í brennidepli umræðunnar þessa
dagana. Elva Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur fjallaði um verkefnið Mat á vanlíðan sem verið
er að taka í notkun á göngudeildinni. Þá ræddi Vigdís Stefánsdóttir um erfðaráðgjöf. Þetta
þóttu mjög vel heppnaðir fundir í alla staði og þátttaka var góð.
Friðbjörn og Inga Margrét fóru á Húsavík og Varmahlíð og tóku þátt í fræðslufundum sem haldnir
voru á vegum krabbameinsfélaganna og voru með jafnframt bæði með erindi á þessum fundum.
Ýmsir aðrir minni fundir hafa verið haldnir er snúa að krabbameinum og meðferðarmöguleikum.
Þórdís Sævarsdóttir fór á ársfund amerísku krabbameinslæknasamtakanna (ASCO) í júní. Það sem
Þórdís lærði sérstaklega voru nýjar aðferðir við rannsóknir á lungna-, brjósta- og blöðruhálskirtilskrabbameinum. Hún tók einnig þátt í umræðum um meiri vitundarvakningu um kostnað
krabbameinslyfja.
Elva Sigurðardóttir fór ráðstefnu um meltingarkrabbamein í Barcelona á Spáni (WCGI) í júlí.
Helsta nýjungin þar var kynning á þróun meðferða með marksæknum lyfjum sem örva ónæmiskerfið
til þess að ráðast á krabbamein.
Vikulegir teymisfundir hafa áfram verið haldnir með Heimahlynningu Akureyrar þar sem
lyflæknir, krabbameinslæknir, verkefnisstjóri og hjúkrunarfræðingar Heimahlynningar sitja. Tilgangur
fundanna er að tryggja samfellu og bæta meðferð sjúklinga með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma.
Sigrún Rúnarsdóttir, okkar helsti hjúkrunarfræðingur um Fabry-sjúkdóminn, fór á fund til Svíþjóðar þar
sem hún tók þátt í hjúkrunarfagráðstefnu um Fabry. Þetta er fámennur sjúklingahópur með flókinn og
erfiðan sjúkdóm til lífstíðar og þarf mikinn stuðning.
Speglunarhjúkrunarfræðingar fóru á ESGENA-ráðstefnuna í Barcelona en það er ráðstefna
Evrópusamtaka meltingar- og speglunarhjúkrunarfræðinga. Berglind Kristinsdóttir sótti ráðstefnu um
bólgusjúkdóm í ristli (IBD) sem var haldin í apríl á vegum fagdeildar speglunarhjúkrunarfræðinga og
Tillotts Pharma í Reykjavík. Hjúkrunarfræðingar á sáramóttökunni fóru á haustdögum á SUMSráðstefnuna, en SUMS eru samtök um sárameðferð. Þær kenndu báðar um sár og sárameðferð í
Háskólanum á Akureyri á námsárinu. Þórgunnur Birgisdóttir sárahjúkrunarfræðingur hóf
framhaldsnám í sárahjúkrun í Drammen í Noregi í haust. Þetta viðbótarnám er mjög mikilvægt fyrir
okkur á göngudeildinni þar sem við erum að meðhöndla flókin og erfið sár ásamt því að vera ráðgefandi
um sárameðferð í húsinu.
Innkirtlateymið hefur verið í mikilli mótun á fyrsta starfári sínu og hafa hjúkrunarfræðingar
einingarinnar verið duglegir að bæta við sig þekkingu. Teymið heimsótti innkirtlateymið á
Landspítalann og kynnti sér meðal annars aðferðir þeirra við skráningu í Sögu-kerfið. Eva Hilmarsdóttir
fór á ráðstefnu á vegum Amerísku sykursýkissamtakanna í maí. Einnig sótti Eva námskeið um
áhugahvetjandi samtal og ýmsa fræðslufundi er tengdust sykursýki.
Árún K. Sigurðardóttir birti grein ásamt Ingibjörgu Hjaltadóttur (2015). Um algengi sykursýki og
heilsufar íbúa á íslenskum hjúkrunarheimilum 2003-2012. Læknablaðið, 101, 79-84. Hún flutti einnig
fyrirlesturinn Sykursýki á fjórum hjúkrunarheimilum á Íslandi. Umönnun og tengsl við klínískar
leiðbeiningar á ráðstefnu um sykursýki á Grand Hótel Reykjavik 20. nóvember 2015 þar sem
þátttakendur voru um 40. Árún flutti einnig fyrirlesturinn Sykur og hjartað á fundi á vegum
Novonordisk og Medor í samstafi við innkirtlateymi SAk á Hótel KEA á Akureyri 20. október 2015 og
voru þátttakendur þar um 70 og á Vísindadegi SAk 24. september þar sem þátttakendur voru um 20.
Ennfremur var hún með sama fyrirlestur á The 8th Diabetes Nursing Research Ph.d and Post doc
conference í Bergen í apríl 2015. Þátttakendur voru um 40. Árún kynnti veggspjald ásamt Ingibjörgu
um sama efni á ráðstefnu Evrópusamtök hjúkrunarfræðinga um sykursýki, FEND (Foundation of
European Nurses in Diabetes) í Stokkhólmi í september þar sem þátttakendur voru um 250 talsins. Árún
tók einnig þátt í tveimur rannsóknaverkefnum á árinu: Sykursýki á íslenskum hjúkrunarheimilum og
Mat á áhættu á sykursýki tegund 2 með FINDRISK-matstækinu, ásamt Jóhönnu M. Ingvadóttur.
Borghildur Sigurbergsdóttir fór til til Búkarest Rúmeníu á námskeið sem heitir 22th ESPEN
Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care og ESPEN workshop í Feneyjum sem heitir
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Carbohydrates and insulin resistance. Auk þess fór hún á ráðstefnu í Reykjavík í september um
fitufordóma, námskeið í mars hjá EHÍ um teymisvinnu, Matvæladag MNÍ í október og var tvo daga á
næringarstofu LSH við að kynna sér störf næringarráðgjafa þar.
Það er mikilvægur liður í að skapa stöðugleika í mönnun deildarinnar að gefa starfsfólki kost á
sí- og endurmenntun. Jafnframt er sérþekkingin og þjálfunin mikilvæg fyrir öryggi skjólstæðinga
deildarinnar.

Lokaorð

Starfsemi almennu göngudeildarinnar eykst stöðugt og verður jafnframt fjölþættari. Lögð er áhersla á
að veita öllum sem þangað koma góða og markvissa þjónustu þar sem unnið er samkvæmt
gæðastöðlum. Starfsfólk á deildinni fékk á árinu verðlaun gæðaráðs sem er viðurkenning fyrir öfluga
og metnaðarfulla vinnu á gæðaskjölum SAk, með áherslu á öryggi og gæði þjónustunnar.
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Barnadeild

Starfsemi barnadeildar á árinu var með líkum hætti og undanfarin ár en deildin skiptist í 9 rúma
legudeild með vökustofu og 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. Skurðlæknar og
bæklunarlæknar leggja inn svipað hlutfall skjólstæðinga. Aðrar sérgreinar eins og kvensjúkdómalækningar og háls-, nef- og eyrnalækningar leggja inn stöku sinnum. Aukning var í innlögnum sjúklinga
eldri en 18 ára á vegum lyflækna, einkum til að létta undir vegna plássleysis.

4%

1%

7%
Barnalæknar

6%

Skurðlæknar
Bæklunarlæknar
Lyflæknar
Aðrar sérgreinar

82%

Myndrit 1: Skipting innlagna eftir sérgreinum.

Búseta skjólstæðinga

Langflestir skjólstæðingar barnadeildar koma af Eyjafjarðarsvæðinu. Skiptingu eftir landshlutum má sjá
á myndriti 2. Innlagnir skjólstæðinga sem búsettir eru erlendis hafa aukist.
Eyjafjörður
5%
10%

Þingeyjarsýslur með
Vopnafirði

6%

Austurland

5%

Reykjavík og nágrenni

6%
68%

Norðvesturland
Annað

Myndrit 2: Búseta skjólstæðinga á legudeild.

Starfsemin á árinu

Barnadeildin skiptist í fjórar starfseiningar: Almenna legudeild, vökustofu, dagdeild og göngudeild. Í
töflu 1 má sjá fjölda útskrifta á hverja starfseiningu fyrir sig.
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Tafla 1: Fjöldi útskrifta á starfseiningu eftir mánuðum
Gangur
Legud.
Vökust.
Dagdeild
Göngud.
Samtals

Jan.
38
1
42
120
201

Feb.
46
1
51
114
212

Mars
61
3
59
140
263

Apríl
61
1
54
103
219

Maí
53
2
43
118
216

Júní
37
1
21
108
167

Júlí
29
1
37
78
145

Ágúst
25
3
16
101
145

Sept.
39
3
22
92
156

Okt.
38
2
40
102
182

Nóv.
35
1
37
133
206

Des.
28
4
29
119
180

Samtals
490
23
451
1.328
2.292

Almenn legudeild og vökustofa

Starfsemi var með líkum hætti og síðustu ár. Innlögnum á legudeild fjölgaði talsvert sem skýrist
aðallega af auknum innlögnum af lyflækningadeild og endurteknum innlögnum langveiks skjólstæðings. Meðallegutími á árinu var 1,8 dagar. Það er nokkur stytting frá árinu áður en gæti skýrst að
hluta af stuttum innlögnum áðurnefnds skjólstæðings. Innlögnum á vökustofu fækkaði sem gæti að
hluta til tengst fækkun á fæðingum en alls lögðust inn 36 nýburar, þar af 23 á vökustofu. Meðallegutími
nýbura var 5,19 dagar. 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 fjölgað en það skýrist að verulegu leyti af endurteknum komum eins
skjólstæðings. Göngudeildarkomum fækkaði enda barnalæknar einum færri mestan hluta ársins.
Biðtími á göngudeild til barnalækna er áfram langur, eða að meðaltali um 6-8 vikur.
Algeng verkefni á dag- og göngudeild eru:
• Rannsóknir og meðferð vegna ofnæmis (100 skipti)
• Skipulagning rannsókna í slævingu eða svæfingu s.s. heilarit, myndgreiningar og meltingarfæraspeglanir (97 skipti)
• Sýnatökur (93)
• Annað skipulag, fræðsla, eftirlit og meðferð (74 skipti)
• Þvagflæðimælingar og aðrar þvagfærarannsóknir (33 skipti)
• Umbúðaskipti (32 skipti)
• Meðferð vegna hægðatregðu (32 skipti)
• Mælingar og vigtun (31 skipti)
• Sýrustigsmælingar í vélinda (16 skipti)
• Húðmeðferð vegna eczems (6 skipti)

Starfsmenn

Á barnadeild er eitt stöðugildi forstöðuhjúkrunarfræðings. Stöðugildi hjúkrunarfræðinga eru 9,65 þar
af 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. Níu hjúkrunarfræðingar sóttu EPILS
endurlífgunarnámskeið. Fræðsluerindi voru flutt um matarstuðning, innkirtlavanda barna og fíkniefnalögreglan var með fræðslu um fíkniefni. Sérfræðingur í barnahjúkrun hafði umsjón með og kenndi
samstarfsfólki á tæki vökustofu, s.s. öndunarvél og CPAP.

Gjafir

Deildinni var ánafnað hálfri milljón sem safnaðist í átakinu Hlaupum heim til styrktar Kristjáni Loga
Vestmann Kárasyni. Einnig barst deildinni peningagjöf í tilefni 90 ára afmælis Haraldar Sigurðssonar.
Útgáfufélög og einstaklingar færðu deildinni smærri gjafir á árinu.
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Barnalækningar

Til einingarinnar heyra barnalækningar, barna- og unglingageðlækningar og sálfræðiþjónusta.

Starfsmenn

Á deildinni eru 4 stöðugildi barnalækna. Í apríl hætti innkirtlasérfræðingur störfum vegna flutninga til
útlanda en meltingarfærasérfræðingur, sem áður hafði verið í hlutastarfi á barnadeild, fór í fulla stöðu.
Þannig voru mönnuð þrjú stöðugildi en ekki tókst að manna fjórðu stöðuna. Sérfræðingur í
fötlunarsjúkdómum barna kom í styttri afleysingar átta sinnum á árinu og sinnti sérfræðimóttöku á
göngudeild auk almennra barnalæknisstarfa. Sérfræðingur í hjartalækningum barna hóf komur hingað
í mars og hefur komið annan hvern mánuð í 1-2 vikur í senn. Hann hefur sinnt sérfræðimóttöku í sinni
sérgrein auk almennra barnalæknisstarfa. Aðrir sérfræðinga komu í styttri afleysingar. Unglæknir eða
deildarlæknir var við störf mestan hluta ársins.
Sálfræðingur, iðjuþjálfi og geðhjúkrunarfræðingur störfuðu í 1,5 stöðugildum við teymi barna
og unglingageðlækninga (BUG-teymið). Einnig tók félagsráðgjafi áfram þátt í störfum teymisins.
Sérfræðingar frá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) komu norður tvo daga í mánuði auk
þess sem símafundir voru haldnir tvisvar í mánuði. Staða barna- og unglingageðlæknis var áfram 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. Barnalæknar eru
þátttakendur í BUG teymi. Auk almennra barnalækninga var veitt þjónusta í undirsérgreinum
meltingarfærasjúkdóma, innkirtlalækningum, fötlunarlækningum barna og frá marsmánuði einnig í
hjartalækningum barna.
Á árinu voru viðtöl barnalækna á göngudeild 1.328 sem er fækkun frá fyrra ári. Fækkunin skýrist
af skertu framboði á göngudeildartímum barnlækna vegna fækkunar lækna á árinu. Meltingarfæraspeglanir barna voru 64 talsins og sýrustigsmælingar voru 16.
Gerður var samningur við innkirtlateymi LSH um þjónustu við skjólstæðinga með sykursýki og
annan innkirtlavanda og voru komur teymisins tvær frá haustmánuðum. Ráðgerðar eru þrjár komur á
ári, tvo daga í senn.
Teymi í barna- og unglingageðlækningum starfaði áfram í samvinnu við Barna- og unglingageðdeild LSH. Teymið sinnir fjölþættum og alvarlegum vanda barna og unglinga á Akureyri og nágrenni.
Starfsemi þess hefur áfram verið í mótun. Starfsmenn veita þjónustu á SAk og á vettvangi eins og þörf
krefur, t.d. fundir í skóla, félagsþjónustu og á heimili skjólstæðinga. Teymið sinnir bráðamálum barna
og unglinga sem koma inn á bráðamóttöku SAk í samvinnu við vakthafandi barnalækni. Teymið sinnir
einnig fræðslu og stuðningi við fagaðila.
Á árinu bárust BUG-teymi SAk 112 tilvísanir, þar af komu 11 tilvísanir frá BUGL. 20 tilvísunum
var vísað frá þar sem metið var að þeim málum mætti sinna í 1. eða 2. stigs þjónustu sveitarfélaga.
Bráðamál voru 28. Skráð viðtöl við sálfræðing voru 380 á árinu, geðhjúkrunarfræðing 101 og iðjuþjálfa
82. Til viðbótar voru viðtöl ásamt barna- og unglingageðlæknum frá BUGL 40. Ótalin eru allmörg
sameiginleg viðtöl fleiri en eins aðila úr BUG-teymi en vegna erfiðleika í skráningu, sérlega framan af
ári, er erfitt að lesa úr tölulegum upplýsingum varðandi þau. Óskráð eru viðtöl á vettvangi, fræðsla og
ýmis fundastarfsemi.

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 og voru með fyrirlestra á fræðslufundum læknaráðs. Læknanemar voru í námsdvöl á deildinni.
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Geðdeild og geðlækningar
I STARFSMANNAMÁL

Lækningar
Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir varð sjötugur á árinu. Hann átti því að láta af starfi fyrir aldurs
sakir í byrjun ágúst eftir að hafa gegnt því í 32 ár. Auglýst var eftir nýjum forstöðulækni í maí. Þar sem
engin umsókn barst var ráðning forstöðulæknis framlengd til áramóta. Í lok desember var Helgi Garðar
Garðarsson geðlæknir ráðinn nýr forstöðulæknir í 80% stöðuhlutfall. Þrír geðlæknar deildu með sér
tveim stöðugildum á legudeild. Þrem stöðugildum geðlækna á dag- og göngudeild var gegnt af yfirlækni
og forstöðulækni, ennfremur átta geðlæknum frá geðsviði LSH, sem skiptu með sér að starfa eina viku
í hverjum mánuði samkvæmt sérstökum samstarfssamningi sem endurnýjaður var 1. júlí. Í árslok var
þessum samningi sagt upp með 2ja mánaða fyrirvara þegar ráðinn var Andrés Magnússon geðlæknir,
fyrrum prófessor í geðlækningum í Osló. Samtals gengu 16 geðlæknar vaktir á árinu. Deildarlæknir í
sérnámsstöðu fór til frekara náms á geðsvið LSH í júlí. Með honum starfaði læknir í sérnámi í heimilislækningum á deildinni fyrstu þrjá mánuði ársins. Enginn fékkst til að gegna stöðu deildarlæknis í
september, nóvember og desember og jók það vinnubyrði geðlæknanna.
Hjúkrun
Allar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og gæsluliða/stuðningsfulltrúa voru vel skipaðar á árinu.
Tveir hjúkrunarfræðingar á legudeild sinntu starfi gæðavarða í samanlögðu 40% starfshlutfalli.
Forstöðuhjúkrunarfræðingur var skipaður staðgengill framkvæmdastjóra hjúkrunar.
Sálfræðiþjónusta
Alice Harpa Björgvinsdóttir yfirsálfræðingur tók við starfi framkvæmdastjóra lyflækningasviðs
sjúkrahússins í nóvember. Sigrún Vilborg Heimisdóttir var þá ráðinn yfirsálfræðingur í stað hennar. Í
febrúar áskotnaðist sjúkrahúsinu sex milljón króna eingreiðsla til geðendurhæfingar frá heilbrigðisráðuneytinu. Framkvæmdastjórn ákvað að 4,5 milljónir króna af þessari upphæð rynnu til geðdeildar
og geðlækninga, sem svaraði til 80% stöðu sálfræðings í 9 mánuði. Í marslok var svo tilkynnt að félagsog húsnæðismálaráðherra hefði ákveðið að veita geðsviði SAk tíu milljónir króna til að fjármagna nýja
stöðu sálfræðings sem veita átti þolendum ofbeldis aðstoð og meðferð, s.s. vegna áfallastreituröskunar
og þunglyndis. Geðsviði LSH var samtímis veitt jafn hátt fjárframlag. Tveir nýir sálfræðingar voru ráðnir
í hlutastöðu frá 1. apríl til áramóta í samtals eitt stöðugildi. Í stöðu sálfræðings til að veita þolendum
ofbeldis meðferð var ráðin Karen Júlía Sigurðardóttir til eins árs.
Iðjuþjálfun
Stöðugildi iðjuþjálfa voru 2,5 til 1. apríl en jukust þá í 2,9 vegna viðbótar í tengslum við iðjuhóp
dagdeildar. Anna Kristrún Sigurpálsdóttir yfiriðjuþjálfi kom úr fæðingarorlofi 1. apríl og sú sem hafði
leyst hana af byrjaði í fæðingarorlofi 15. maí. Fram til 1. nóvember skiptust stöðugildi iðjuþjálfa í 1,5 á
legudeild og 1,4 á dag- og göngudeild. Í byrjun nóvember var ráðinn fjórði iðjuþjálfinn tímabundið og
fékkst þá að láni hluti af stöðugildi félagsráðgjafa.
Félagsráðgjöf
Í fæðingarorlofi fjölskyldu- og félagsráðgjafa var ráðinn félagsráðgjafi til afleysinga í 80% starf frá 1.
ágúst.
Læknaritun
Þrjár stöður læknaritara voru setnar allt árið. Auk almennra læknaritarastarfa önnuðust þeir móttöku
sjúklinga og ýmsa aðra umsýslu á dag- og göngudeild í Seli.
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Fundur framkvæmdastjórnar með starfsfólki
Hinn 18. nóvember héldu forstjóri sjúkrahússins, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs og mannauðsstjóri fund með starfsfólki geðdeildar og geðlækninga. Kynntar voru niðurstöður úr starfsánægjukönnun á sjúkrahúsinu og rakið hvað gengið hefði vel í starfi geðdeildar og hvað betur mætti fara.

II HÚSNÆÐISMÁL
Í byrjun árs sömdu forstöðumenn geðdeildar/geðlækninga stutta en hnitmiðaða greiningu og umsögn
um framtíðarhúsnæðisþörf geðdeildar sem þeir skiluðu hinn 7. janúar til vinnuhóps sem ráðherra hafði
skipað í desember 2014 til að vinna tillögur í húsnæðismálum sjúkrahússins. Vinnuhópurinn skilaði
síðan áfangaskýrslu um uppbyggingu legudeilda til ráðuneytisins í febrúar 2015. Í apríl skipaði
framkvæmdastjórn verkefnishóp starfsmanna á geðdeild til að meta nánar húsnæðisþörf deildarinnar
og skyldi hópurinn semja skýrslu með greiningu á húsnæðisþörfum og drögum að skipulagi
deildarinnar. Bernard Gerritsma forstöðuhjúkrunarfræðingur var formaður verkefnishópsins, en auk
hans áttu sæti í honum forstöðulæknir, staðgengill forstöðuhjúkrunarfræðings, yfirsálfræðingur,
yfiriðjuþjálfi, félagsráðgjafi, yfirlæknir legudeildar og yfirlæknir göngudeildar. Valtýr Sigurbjarnarson
verkefnisstjóri aðstoðaði hópinn. Tveir notendur þjónustu geðdeildarinnar sem tilnefndir voru af
geðverndarmiðstöðinni Grófinni komu á fundi verkefnishópsins og gáfu góðar og gagnlegar
ábendingar. Hópurinn aflaði heimilda um hönnun nýrra geðdeilda á stórum sjúkrahúsum í nokkrum
löndum og studdist við þær. Ennfremur nýttust upplýsingar úr vettvangsferð 15 starfsmanna til
geðsviðs Landspítala í mars. Skoðaðar voru þar meðal annars þrjár nýlega innréttaðar deildir,
geðgjörgæsludeild við Hringbraut og öryggisgeðdeild og réttargeðdeild á Kleppi. Verkefnishópurinn
hélt fimm langa sameiginlega fundi í Seli og milli þeirra unnu þrír undirhópar að skýrslugerð. Hver
undirhópur tók fyrir húsnæðisþörf hvers deildarhluta fyrir sig, legudeildar, dagdeildar og göngudeildar.
Lögð var áhersla á að ný geðdeild yrði á 1. hæð nýbyggingar og fékkst það samþykkt. Lokaskýrslu
verkefnishópsins var skilað 1. júní (39 bls.).
Tafla 1. Samanburður á flatarmáli geðdeildar 2015, áætlaðri flatarmálsþörf og flatarmáli sem ætlað er
deildinni í nýbyggingu samkvæmt skýrslu vinnuhóps í september 2015

Legudeild
Göngudeild

Núverandi staða

Húsnæðisþörf

Nýbygging

390 m²

1.266 m²

1.121 m²

797 m² (með dagdeild)

635 m² (utan við ganga)

615 m²

532 m² (utan við ganga)

530 m²

2.451 m²

2.266 m²

Dagdeild
Samtals

1.187 m²

Samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytis frá september 2015: Sjúkrahúsið á Akureyri. Frumathugun vegna byggingar legudeilda voru geðdeildinni ætlaðir 2.266 m² í nýbyggingu. Var þetta
flatarmál í samræmi við áætlaða húsnæðisþörf verkefnahóps deildarinnar eins og sjá má í töflu 1.
Um haustið fékkst samþykkt að stækka núverandi legudeild til suðurs til að hægt yrði að innrétta
geðgjörgæsluhluta sem uppfyllti kröfur um öryggi og starfsaðstöðu við meðferð veikustu sjúklinganna.
Í árslok lá fyrir teikning af þessum breytingum og ákveðið var að hefja framkvæmdir á næsta ári.

III LEGUDEILD (P)
Bráðalegudeild geðdeildar var starfrækt allt árið. Verkefni hennar voru sem fyrr móttaka, greining og
meðferð bráðveiks fólks með geðraskanir og tilfinningalega kreppu. Allmargir sjúklinganna fengu
dagvist á deildinni í stuttan tíma áður en þeir útskrifuðust. Fjöldi brautskráðra sjúklinga í sólarhringsvist
var 308 sem er veruleg aukning frá fyrra ári eða um 24%. Meðallegutími var 8,6 dagar sem er mikil
stytting frá fyrra ári eða um 26,5%.
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Þessi stytting legutíma skýrist af því að aukið hlutfall koma á deildina stóð í 5 daga eða skemur.
Má lesa í töflu 2 að þetta átti við um 166 komur eða um 54% innlagna.
Flestir sjúklinganna lögðust inn eftir mat lækna á bráðamóttöku sjúkrahússins. Innan við tíundi hluti
sjúklinganna var lagður inn af biðlista.
Tafla 2: Dreifing brautskráðra á legudeild eftir tímalengd legu
2015
0-1 dagur
2-5 dagar
6-10 dagar
11-15 dagar
16-20 dagar
21-25 dagar
≥ 26 dagar
Samtals

Fjöldi
63
103
60
38
15
12
17
308

Hlutfall
20%
33%
19%
12%
5%
4%
6%
100%

Legudagar
37
334
485
483
267
277
775
2658

Hlutfall
1,4%
12,6%
18,2%
18,2%
10,0%
10,4%
29,2%
100%

Myndrit 1 sýnir að meðallengd hverrar dagvistar jókst frá fyrra ári. Í eftirfarandi töflum og
myndum má sjá yfirlit yfir sjúklinga legudeildar og meðferðarstarfið á árinu borið saman við fyrri ár.
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Myndrit 1: Fjöldi einstaklinga og koma í dagstatus á legudeild geðdeildar.

Tafla 3 sýnir skiptingu sólarhringsvistana á legudeild geðdeildar eftir sjúkdómsgreiningum og
meðallegutíma miðað við fyrstu greiningu. Hlutfall vistana aðallega vegna geðraskana af völdum
geðvirkra efna jókst töluvert frá fyrra ári eða um þriðjung. Hlutfall vistana vegna geðklofa var svipað og
fyrra ár en hlutfall vistana vegna lyndisraskana lækkaði. Meðallegutími geðklofasjúklinga hafði styst
um fjórðung miðað við fyrra ár.
Sé litið á allar sjúkdómsgreiningar sjúklinganna kemur eftirfarandi í ljós: Hlutfall brautskráðra
sjúklinga með geðröskun vegna áfengis- og annarra fíkniefna var 33%. Hlutfall sjúklinga með líkamlegan
sjúkdóm sem þurfti að taka tillit til í meðferð var 27%. Hlutfall innlagna sem tengdust sjálfsskaða var
7,5%.
Eins og undanfarin ár fóru forstöðulæknir og læknaritari yfir allar sjúkraskrár brautskráðra
sjúklinga af legudeildinni á árinu, sérstaklega til að samræma skráningu sjúkdómsgreininga og bæta við
greiningum þar sem þær skorti.
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Tafla 3: Skipting sólarhringsvistana á P-deild eftir sjúkdómsgreiningu og fjölda legudaga
Sjúkdómsgreiningar

ICD-10
númer

Aðalgreining

Vefrænar geðraskanir

F00-F99

5

Geðraskanir af völdum
geðvirkra efna
Geðklofi og skyldar
geðraskanir
Lyndisraskanir

F10-F19

53

F20-F29

49

F30-F39

Hugraskanir,
streitutengdar raskanir
Atferlisheilkenni tengd
líkamlegum truflunum
Raskanir á persónuleika
fullorðinna
Aðrar geðraskanir

F40-F49

Sjálfssköðun

Fjöldi
legudaga

Hlutföll

Meðallega
dagar

1,6%

46

1,7%

9,2

11

1,1%

17,2%

215

8,1%

4,1

162

16,2%

15,9%

606

22,8%

12,4

51

5,1%

102

33,1%

1100

41,4%

10,8

134

13,4%

44

14,3%

258

9,7%

5,9

116

11,6%

F50-F59

4

1,3%

165

6,2%

0,0

13

1,3%

F60-F69

24

7,8%

69

2,6%

2,9

45

4,5%

F70-F99

27

8,8%

199

7,5%

7,4

86

8,6%

X60-X78

0

0,0%

0

0,0%

0,0

31

3,1%

0

0,0%

0

0,0%

0,0

200

20,1%

0

0,0%

0

0,0%

0,0

148

14,8%

308

100,0%

2658

100,0%

8,6

997

100,0%

Líkamlegir sjúkdómar
Þættir með áhrif á
heilbrigðisástand
Samtals

Z00-Z99

Hlutföll

Allar
greiningar

Hlutföll

Í töflu 4 má lesa að 157 einstaklingar eða 78% lögðust aðeins einu sinni inn á árinu, en 45
einstaklingar komu oftar inn en einu sinni innan ársins í samtals 151 skipti. Hlutfall kvenna var svipað
og á fyrra ári.
Tafla 4: Innlagnir og endurinnlagnir í sólarhringsvist á P-deild

1) Vistuðust í eitt skipti á árinu
2) Vistuðust 2svar á árinu
3) Vistuðust 3svar á árinu
4) Vistuðust 4 sinnum á árinu
5) Vistuðust 5 sinnum á árinu
6) Vistuðust 6 sinnum á árinu
7) Vistaðist 11 sinnum á árinu
8) Vistaðist 16 sinnum á árinu
Samtals

Karlar
75
9
2
2
2
2
0
1
93

Konur
82
14
8
3
0
1
1
0
109

93

Alls
157
23
10
5
2
3
1
1
202

Hlutfall
77,7%
11,4%
5,0%
2,5%
1,0%
1,5%
0,5%
0,5%
100%

Innlagnir
157
46
30
20
10
18
11
16
308

Myndrit 2 sýnir verulega fjölgun innlagna í aldurshópnum 20-29 ára og nokkra fjölgun
einstaklinga í aldurshópnum 51-59 ára. Engin marktæk breyting varð á fjölda innlagna ungmenna og
aldraðra.
Fjöldi
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100
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0

Aldursbil

2010

-19
13
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54

30-39
56

40-49
71

50-59
36
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70-79
8
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9

8

2012

33
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15

10

8

2013
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58

52

53

39

14

5

3

2014

21

82

44

41

40

15

5

1

2015

31

106

50

45

50

19

6

1

Myndrit 2: Skipting brautskráðra af P-deild eftir aldri 2010-2015.

Lesa má í myndrit 3 að langflestir brautskráðra sjúklinga voru með lögheimili á Akureyri og í
öðrum byggðum við Eyjafjörð eða tæp 70%.
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2

2012
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4

2013
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23

29

12
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10

4

2014

151

38

19

11

23

7

0

2015

175

39

38

15

29

10

2

Myndrit 3: Skipting brautskráðra af P-deild eftir lögheimili 2010-2015.
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Myndrit 4 sýnir svipað hlutfall nauðungarvistana samkvæmt lögræðislögum og verið hafði að
meðaltali næstu fimm árin áður. Á árinu samþykkti Alþingi breytingar á ákvæðum lögræðilaga um
nauðungarvistanir. Áttu þær að taka gildi 1. janúar 2016 (lög nr. 84/2015).
Fjöldi nauðungarvistana

Hlutfall innlagðra

12

12
10

10

10
9

8

8
7
5
4

3,8

4,1

4
2,2

2,1

7
6

5,6

5,2
4

7

3,9

2,8

4,2

3,4
1,9

1,6

2,4

2,4

3,2
2,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Myndrit 4: Nauðungarvistanir á geðdeild með leyfi dómsmálaráðuneytis 2000-2015.

Eins og sjá má á myndriti 5 fækkaði rafkrampameðferðum (ECT) við lyndisröskunum nokkuð
miðað við fyrra ár.
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Myndrit 5: Rafkrampameðferð (ECT) á geðdeild.

Störf lækna og hjúkrunarfólks voru með hefðbundnu sniði allan sólarhringinn allt árið við
móttöku sjúklinga, mat, rannsóknir og meðferð. Í samræmi við DNV-staðla var sérstök áhersla lögð á
verklag í tengslum við hömlun og einangrun sjúklinga. Einnig var unnið að bættu verklagi innan
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deildarinnar varðandi hjúkrunarmeðferðir. Eins og áður voru verkefnin fjölbreytt og að stórum hluta
ófyrirséð. Verkefni vegna nauðungarvistaðra og sjúklinga með áfengis- og fíkniefnavanda voru oft
tímafrek.
Grunnmönnun hjúkrunar á legudeild var þannig að virka daga voru 4-5 starfsmenn á
morgunvakt, 3-4 á kvöldvakt og 2 á næturvakt. Um helgar voru 2 starfsmenn á morgunvakt, 3 á
kvöldvakt og 3 á næturvakt. Þetta var lágmarksmönnun. Mönnun var aukin þegar öryggi sjúklinga og
starfsfólks var í húfi. Eins og oft hefur komið fram áður hentar húsnæði legudeildar illa til að sinna
bráðveikum einstaklingum sem þurfa á þéttu eftirliti, yfirsetu eða einangrun að halda. Vegna þessara
aðstæðna þurfti í nokkrum tilfellum að senda sjúklinga á geðsvið Landspítalans með tilheyrandi
aukakostnaði.
Hlutverk sálfræðings á legudeild geðdeildar sneri fyrst og fremst að greiningarvinnu, styttri
meðferðum og ráðgjöf við skjólstæðinga og starfsfólk deildarinnar. Einnig kom sálfræðingur að
skipulagi þjónustu við legudeildarsjúklinga, tók þátt í faglegri stefnumótun og var fulltrúi sálfræðinga í
þverfaglegu teymi legudeildar.
Hlutverk iðjuþjálfa á geðdeildinni er að meta og efla færni fólks við iðju með það að markmiði
að auka lífsgæði þess og virkni í samfélaginu. Þetta var gert bæði með hópnálgun og
einstaklingsíhlutun. Hópastarfið fór fram alla virka daga á legudeildinni, s.s. í fræðsluhópi,
félagsfærnihópi og tvenns konar virknihópum, þar sem annars vegar var farið út í samfélagið og hins
vegar unnið með virkni við ýmsa iðju í húsnæði dag- og göngudeildar í Seli. Þegar um
einstaklingsíhlutun var að ræða var gert mat við færni á iðju, sett markmið og gerð áætlun sem miðaði
að því að ná þeim markmiðum. Hluti slíkrar íhlutunar fólst gjarnan í að tengja sjúklinga við viðeigandi
úrræði í sínu nærumhverfi og einnig að aðstoða fólk við að koma jafnvægi á daglega iðju og hlutverk.
Heildar meðferðarfjöldi iðjuþjálfa á árinu á legudeild var 2.405 samanborið við 2.672 á fyrra ári. Fjöldi
einstaklinga í hópmeðferðarstarfi á legudeild var 1.025 miðað við 1.145 árið áður.
Félagsráðgjafi vann í meðferðarteymum legudeildar við að leysa framfærslu- og
fjölskylduvanda sjúklinga auk þess að skipuleggja viðeigandi búsetuúrræði fyrir sjúklinga með sérþarfir
í samvinnu við viðkomandi sveitarfélag.

IV Dag- og göngudeild (Sel)
Markmið dag- og göngudeildar geðdeildar eru að greina og meðhöndla alvarlegar geðraskanir og
sálræna kreppu hjá einstaklingum 18 ára og eldri. Í samræmi við stefnu heilbrigðisyfirvalda er lögð
áhersla á nána samvinnu við heilsugæslu og félagsþjónustu. Því er gerð sú krafa að sjúklingar séu metnir
og gerð meðferðartilraun í heilsugæslu áður en þeim er vísað til deildarinnar. Meðferð er í meirihluta
tilfella skammtímameðferð, sem er nauðsynlegt til að tryggja að sem flestir sjúklingar komist að og
biðtími eftir meðferð haldist í lágmarki.
Starfsemi dag- og göngudeildar skiptist í hefðbundin meðferðarviðtöl, grunnnámskeið í
hugrænni atferlismeðferð og þverfaglega dagþjónustu – Iðjuhóp. Í viðtölum voru einstaklingar metnir
með tilliti til geðraskana og þeim veitt ráðgjöf og viðeigandi meðferð í framhaldi. Aðstandendur voru
með í viðtölum eins og þurfa þótti, en einnig samkvæmt óskum sjúklinga.
Hlutverk sálfræðinga á dag- og göngudeild geðdeildar snéri fyrst og fremst að greiningum og
meðferð skjólstæðinga með alvarlegar geðraskanir og þeir sátu allir í þverfaglegum teymum á
göngudeild. Sálfræðingar sinntu hópmeðferð sem byggði á hugrænni atferlismeðferð. Grunnnámskeið
í hugrænni atferlismeðferð voru í samtals 6 skipti vikulega, tvær klukkustundir í senn. Á hverju
námskeiði gátu verið allt að 15 einstaklingar í einu. Einn sálfræðinga deildarinnar hafði umsjón með
námskeiðunum.
Hlutverk iðjuþjálfa á dag- og göngudeild er að meta og efla færni fólks við iðju, með það að
markmiði að auka lífsgæði og virkni í samfélaginu. Þetta var gert bæði með hópnálgun og
einstaklingsíhlutun. Iðjuþjálfar og félagsráðgjafi deildarinnar unnu áfram að tilraunarverkefninu
Þverfagleg dagþjónusta á geðsviði – skref 1 Iðjuhópur sem hófst 21. janúar 2014. Verkefni þetta var
upphaflega styrkt af velferðarráðuneytinu og Lýðheilsusjóði. Lýðheilsusjóður styrkti verkefnið aftur
árið 2015.
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Iðjuhópur var starfræktur þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga. Meðferðin fólst í
markmiðsviðtölum, einstaklingsbundinni verkefnavinnu, hádegismat, fræðslu, félagsfærniþjálfun,
hreyfingu, skipulagsfundum, eldhúsþjálfun, samfélagsþjálfun og þjálfun í slökun. Iðjuhópurinn var
starfræktur allt starfsárið og tóku allt að 10 einstaklingar þátt í einu 3 daga vikunnar, 4 klst. í senn í
samtals 12 vikur. Markhópur þessarar þjónustu voru einstaklingar með alvarlegar geðraskanir sem ekki
gátu nýtt sér önnur úrræði innan sem utan stofnunarinnar vegna erfiðleika með eigin umsjá, störf og
tóstundaiðju.
Þjónusta hjúkrunarfræðinga var fólgin í gjöf forðalyfja, lyfjatiltekta og stuðningsviðtölum.
Samtals voru 53 einstaklingar í þjónustu hjá hjúkrunarfræðingi í 651 skipti. Gerðar voru umbætur á
lyfjabúri göngudeildar samkvæmt ábendingum frá starfsmanni Lyfjastofnunar.
Starfsfólk hélt deildarfundi mánaðarlega til að leysa úr ýmis konar málum sem komu upp í
dagsins önn. Yfirlæknir dag- og göngudeildar fór einu sinni í mánuði til starfa á Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga, tvo daga í senn. Hann var bæði með hefðbundin göngudeildarviðtöl við sjúklinga og veitti
starfsfólki heilbrigðisstofnunarinnar ráðgjöf. Forstöðulæknir veitti sams konar þjónustu við Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum á þriggja til fjögurra mánaða fresti.
Verkefni og þjónusta dag- og göngudeildar jukust umtalsvert milli ára. Samtals fengu 753
sjúklingar þjónustu á árinu. Hafa komur aldrei verið fleiri, alls 5.643 (myndrit 6).
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Myndrit 6: Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild geðdeildar 2001-2015.

Sjúklingum fjölgaði um 9,0% milli ára og komum fjölgaði um 10,5%. Meirihluti sjúklinga fékk
skammtímameðferð, 61% fengu 5 viðtöl eða færri sem er sambærilegt við fyrri ár. Eftir að þverfaglegri
dagþjónustu – Iðjuhópi var hleypt af stokkum árið 2014 hefur sú starfsemi vaxið og nutu samtals 44
einstaklingar slíkrar þjónustu í samtals 724 komum á deildina.
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Tafla 5 sýnir skiptingu koma á dag- og göngudeild eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni. Flestar
komur voru vegna lyndisraskana eða 39%. Kvíðaraskanir og streitutengdar raskanir voru 30%. Í þriðja
sæti komu geðklofi og geðklofalíkar raskanir 11%. Þessi hlutföll eru í samræmi við tölur tveggja
síðastliðinna ára eins og fram kemur í töflu 6.
Tafla 5: Skipting koma á dag- og göngudeild geðdeildar eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni 2015
ICD-10
númer

kk

%

ko

%

Alls

%
1%

Vefrænar geðraskanir
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28

1%

7

0%

35

Geðraskanir af völdum geðvirkra efna

F10-F19
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5%
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4%
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4%

Geðklofi og skyldar geðraskanir

F20-F29

415

22%

230

6%
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11%

Lyndisraskanir

F30-F39

675

36%

1.528

41%

2.203

39%

Hugraskanir, streitutengdar raskanir

F40-F49

386

21%

1.324

35%

1.710

30%

Atferlisheilkenni tengd líkamlegum truflunum

F50-F59

0

0%

50

1%

50

1%

Raskanir á persónuleika fullorðinna

F60-F69

78

4%

147

4%

225

4%

Aðrar geðraskanir

F70-F99

146

8%

265

7%

411

7%

3

0%

3

0%

6

0%

43

2%

68

2%

111

2%

Samtals

1.877

100%

3.766

100%

5.643

100%

Samtals

33%

Líkamlegir sjúkdómar
Þættir með áhrif á heilbrigðisástand

Z00-Z99

67%

5.643

Tafla 6: Hlutfallsleg skipting koma á dag- og göngudeild geðdeildar eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu
2011-2015

Lyndisraskanir
Kvíðaraskanir/kreppur
Geðklofi og skyldar geðraskanir
Vímuefnamisnotkun
ADHD
Raskanir á þroska og einhverfurófi
Þroskahamlanir
Aðrar geðraskanir
Þættir með áhrif á heilbrigðisástand
/ aðrar greiningar

Samtals komur
Hlutfall koma með skráðar
áfengis- og fíkniefnagreiningar

2011

2012

2013

2014

2015

42%
28%
12%
4%
6%
1%
0%
6%
1%

43%
28%
12%
3%
4%
0%
0%
7%
2%

33%
31%
14%
7%
4%
3%
1%
6%
2%

37%
27%
13%
6%
4%
3%
2%
5%
2%

39%
30%
11%
4%
5%
1%
1%
5%
2%

100%

100%

100%

100%

100%

4.580

4.223

4.275

5.052

5.643

10%

10%

15%

15%

14%
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Myndrit 7 sýnir fjölda koma á deildina skipt eftir aldri. Eins og fyrri ár var mikill meirihluti
sjúklinganna ungt fólk og voru komur fólks yngra en 50 ára 75% allra koma á deildina. Konur voru
sem fyrr í meirihluta, 67% allra koma, og er það hlutfall sambærilegt við undanfarin ár.
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Myndrit 7: Skipting á komum eftir aldri á dag- og göngudeild geðdeildar 2012-2015.

Líkt og fyrri ár voru meira en 3/4 sjúklinga sem vísað var í meðferð á dag- og göngudeild með lögheimili
á Akureyri og í öðrum byggðarlögum við Eyjafjörð eins og sjá má á myndriti 8.
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Myndrit 8: Skipting tilvísana til dag- og göngudeildar eftir lögheimili 2012-2015.
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V Rannsóknir, ritstörf og fræðsla
Rannsóknarverkefni
• Snæbjörn Ómar Guðjónssonar geðhjúkrunarfræðingur lauk meistaranámi í þverfaglegu
framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum frá Háskólanum á Akureyri. Meistararannsókn: Líðan og
lífsgæði fólks sem glímir við þunglyndi: Breytingar frá innlögn til útskriftar á geðdeild
Sjúkrahússins á Akureyri.
• Yfirlæknir legudeildar vann áfram að rannsóknarverkefnum til doktorsprófs við háskólann í
Þrándheimi um árangur meðferðar á ungum geðklofasjúklingum.
Greinar í tímaritum
• A total population-based cohort study of female psychiatric inpatients who have served a
prison sentence.
Steingrimsson S, Sigurdsson MI, Gudmundsdottir H, Aspelund T, Magnusson A.
Crim Behav Ment Health. 2015 Jul;25(3):220-5.
•

Prevalent intravenous abuse of methylphenidate among treatment-seeking patients with
substance abuse disorders: a descriptive population-based study.
Bjarnadottir GD, Haraldsson HM, Rafnar BO, Sigurdsson E, Steingrimsson S, Johannsson M,
Bragadottir H, Magnusson A.
J Addict Med. 2015 May-Jun;9(3):188-94.

•

Grein samþykkt til birtingar í Nordic Journal of Psychiatry:
Total population based study of the impact of substance use disorders on the overall survival
of psychiatric inpatients. Steinn Steingrímsson, Martin I Sigurdsson, Thor Aspelund,
Sigmundur Sigfússon, Andrés Magnússon.

Fyrirlestrar
Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir:
• Dreifbýli. Áskoranir í geðheilbrigðisþjónustu. Fyrirlestur fyrir nema í framhaldsnámi í
geðheilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri 1. september.
Sigrún Vilborg Heimisdóttir yfirsálfræðingur.
• Sálrænn stuðningur í langvinnum veikindum. Fyrirlestur fyrir nema í meistaranámi í
heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri
• Sálrænir áhrifaþættir á heilsu. Fyrirlestur fyrir nema í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við
Háskólann á Akureyri
• Störf sálfræðinga á SAk. Fyrirlestur fyrir sálfræðinema í HA.
Karen Júlía Sigurðardóttir.
• Hvernig unnið er með þolendur kynferðis- og heimilisofbeldis á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Erindi
á málþingi á vegum Jafnréttisstofu um aðgerðir á landsbyggðinni gegn ofbeldi í nánum
samböndum, heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi og afleiðingar þess.
Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir sálfræðingur.
• Um ASEBA mælitækið fyrir einstaklinga 60 ára og eldri. Fyrirlestur fyrir nema í meistaranámi í
heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri.
Snæbjörn Ómar Guðjónsson geðhjúkrunarfræðingur.
• Kynning á rannsóknarniðurstöðum: Líðan og lífsgæði fólks sem glímir við þunglyndi - Breytingar
frá innlögn til útskriftar á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. Háskólinn á Akureyri,
heilbrigðisvísindadeild.
• Kynning á rannsóknarniðurstöðum: Líðan og lífsgæði fólks sem glímir við þunglyndi - Breytingar
frá innlögn til útskriftar á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. Vísindadagur Sjúkrahússins á
Akureyri og heilbrigðisvísindastofnunar HA 24. september.
100

•

Þátttaka í föstudagsfræðslu Læknaráðs SAk fyrir alla starfsmenn sjúkrahússins: Fyrirlesarar á
vegum geðdeildar fluttu erindi um samband milli kannabisneyslu og geðrofs, yfirlit yfir
starfsemi geðdeildar á einu ári og framheilabilun og framheilaskaða.

Kennsla nema
Nemar í hjúkrunarfræði, sjúkraliðafræði, læknisfræði, iðjuþjálfun og sálfræði stunduðu starfsnám á
geðdeildinni undir leiðsögn viðkomandi starfstétta. Geðlæknir á legudeild leiðbeindi einnig öllum
nemum sem komu þangað í námsvist. Iðjuþjálfar áttu samstarf við HA og tveir þeirra tóku að sér
stundakennslu þar. Forstöðulæknir stýrði BALINT-hópi lækna í sérnámi í heimilislæknisfræði og kenndi
nemum heilbrigðisvísindadeildar HA geðlyfjafræði og lífeðlisfræði meðvitundar og atferlis.

VI Símenntun, framhaldsmenntun og endurmenntun
•

•

•

Náms- og fræðsludagar geðdeildar í janúar.
Farið yfir sjálfsvarnaræfingar og öryggisatriði á legudeild undir handleiðslu tveggja
starfsmanna. Kennsla í skyndihjálp undir handleiðslu starfsmanns bráðamóttöku. Lögregla
fræddi um fíkniefni. Hjúkrunarfræðingur frá fíknideild 33-A LSH hélt fyrirlestur um hjúkrun og
verkferla í meðferð einstaklinga með fíknivanda og geðraskanir. Yfirlæknir göngudeildar hélt
fyrirlestur um afleiðingar fíkniefna og geðsjúkdóma. Starfsfólkið sótti fræðsludaga í tveimur
hópum sinn hvorn daginn. Starfsfólk bráðamóttöku og gjörgæsludeildar var með í fræðslunni
og var þátttaka þaðan góð.
Vettvangsferð og hópefli.
Dagana 19.-20. mars fóru samtals 15 faglærðir starfsmenn geðdeildar í kynnisferð á geðsvið
LSH, geðheilsustöð Breiðholts og geðsvið Reykjalundar. Í förinni voru félagsráðgjafi,
hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, læknar, læknaritarar og sálfræðingar. Ferðin var kostuð af
sjúkrahúsinu. Meginmarkmið ferðarinnar var að kynnast vinnubrögðum á þessum stofnunum
til að hafa til hliðsjónar við meðferðarstarf og samningu gæðavísa, einkum með það í huga að
samhæfa fagleg vinnubrögð. Vegna vinnu við hönnun nýs húsnæðis geðdeildar SAk fengum við
líka að kynna okkur starfsaðstæður og húsnæði. Undirbúningur ferðarinnar hófst í nóvember
2014. Undanfarin misseri hafði mikið verið lagt í stefnumótun og ýmis konar hagræðingu í
starfi deildarinnar til þess að mæta sem best auknum kröfum um þjónustu og með hliðsjón af
einkunnarorðum um öryggi, samvinnu og framsækni. Af metnaði hafði starfsfólkið stöðugt
reynt að bæta þjónustuna þannig að hún gagnaðist sjúklingunum sem best, en einnig til
hagræðingar svo starfsfólkið væri sem sáttast og ánægðast í vinnunni. Fyrsti dagur
vettvangsferðarinnar var almenn kynning fyrir alla á göngudeild geðsviðs LSH við Hringbraut.
Þá tóku við sérhæfðar kynningar fyrir undirhópa á ADHD-teymi og einhverfuteymi, hjúkrun á
göngudeild, læknaritarastörfum og dagþjónustu. Eftir hádegið var kynning fyrir alla á
göngudeild og dagdeild fíknideild Teigi við Hringbraut. Forstöðulæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur skoðuðu einnig nýja geðgjörgæsludeild 32C undir leiðsögn hjúkrunardeildarstjóra og
fræddust um undirbúning og hönnunarvinnu hennar. Hluti hópsins fór í kynningu á
dagdeildinni Hvítabandinu við Skólavörðustíg og annar hópur heimsótti samfélagsteymið á
Reynimel. Annan daginn fór hluti hópsins til kynningar á starfsemi endurhæfingargeðdeildar á
Reykjalundi og sérhæfð starfsemi var kynnt hverri starfstétt fyrir sig. Samtímis fór annar hópur
í heimsókn í geðheilsustöð Breiðholts. Eftir hádegi fór allur hópurinn til kynningar á göngudeild
geðsviðs LSH á Kleppi sem sinnir mest langtímameðferð geðrofssjúklinga. Loks heimsótti
starfshópurinn FMB-teymið á „Skaftinu“ og fékk stórfróðlega kynningu frá sérfræðingum þar á
verkefninu Foreldrar – meðganga – barn. Alls staðar var vel tekið á móti hópnum. Ferðin var
mjög lærdómsrík og veitti okkur gagnlegar hugmyndir.
Sálfræðingar
Sóley Dröfn Davíðsdóttir sálfræðingur hélt erindi í Seli 15. ágúst um 2ja ára HAM-nám á vegum
Endurmenntunarstofnunar HÍ. Einn sálfræðingur deildarinnar byrjaði í þessu námi skömmu
síðar. Yfirsálfræðingur tók að sér að sinna taugasálfræðilegu mati á sjúkrahúsinu undir
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handleiðslu taugasálfræðinga LSH. Sálfræðingur fékk einnig handleiðslu í áfallavinnu í
samvinnu við LSH.
Sálfræðingar sóttu eftirtalin námskeið;
o
o
o
o
o

Handleiðsla fyrir sérfræðinga sem sinna handleiðslu annarra faghópa. Námskeið á
vegum Sálfræðingafélags Íslands.
HAM-hópmeðferð. Námskeið á vegum Félags um hugræna atferlismeðferð.
HAM-meðferð við almennri kvíðaröskun. Námskeið á vegum Félags um hugræna
atferlismeðferð.
Að skapa umbótarmenningu með straumlínustjórnun. Námskeið á vegum BHM.
Mindfulness (núvitund). Námskeið í London.

Sálfræðingar sóttu ennfremur sálfræðiþing í Reykjavík og ráðstefnu um heilsutengda
ferðaþjónustu
á
Norðurlandi
á
vegum
Atvinnuþróunarfélags
Eyjafjarðar.
•

•

Iðjuþjálfar.
Á haustdögum hófu tveir iðjuþjálfar nám með starfi í Símenntun HA. Um er að ræða 24 ECTS
eininga nám; Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Náminu mun ljúka með alþjóðlegu Dvottunarprófi til verkefnisstjórnunar í apríl 2016.
Iðjuþjálfar sinntu sí- og endurmenntun á árinu. Þeir sóttu eftirtalin námskeið;
o Notkun matstækisins ESI (Evaluation of Social Interaction). Þriggja daga námskeið á vegum
Iðjuþjálfafélags Íslands og iðjuþjálfa á LSH.
o Leiðbeiningar í vettvangsnámi. Námskeið 6. mars í HA.
Ennfremur sótti iðjuþjálfi ráðstefnuna Heilbrigði kvenna í 100 ár í HA og annar iðjuþjálfi fór á
málstofu um „Mindfulness“ í HA og sótti málþing um aðgerðir gegn ofbeldi í nánum samböndum,
heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi á vegum Jafnréttisstofu.

•

Læknar, hjúkrunarfræðingar, læknaritarar og félagsráðgjafi. Einn geðlæknir deildarinnar var í hópi
ungra geðlækna sem stunduðu formlegt nám í sállækningum í Reykjavík. Námið tekur 4 ár og er
miðað við að nemendur fái alþjóðleg réttindi til sállækninga að því loknu. Aðrir læknar sóttu
námskeið og ráðstefnur sem yfirlit skortir um. Sama átti við um hjúkrunarfræðinga, læknaritara og
félagsráðgjafa.

•

Fræðsla um geðlyf. Læknar og hjúkrunarfræðingar þáðu nokkrum sinnum fræðslu frá söluaðilum
geðlyfja sem heimsóttu okkur í Sel.

VII Samskipti við aðila utan deildar
•

•

Verkefni innan sjúkrahússins.
Sinnt var á annað hundrað samráðskvaðningum vegna sjúklinga á öðrum deildum SAk. Nýtt
starfstímabil hófst í Áfallateymi sjúkrahússins og frá geðdeild fengu skipun í teymið tveir
geðhjúkrunarfræðingar og yfirlæknir dag- og göngudeildar. Forstöðulæknir átti sæti í
stöðunefnd Læknaráðs SAk. Forstöðuhjúkrunarfræðingur átti sæti í Stuðningsteymi starfsfólks
sjúkrahússins. Forstöðulæknir gekk úr Siðanefnd sjúkrahússins eftir áralanga setu þar.
Sálfræðingur og iðjuþjálfi voru í vinnuhópi fulltrúa BHM tengt bókun 2 í stofnsamningum.
Yfiriðjuþjálfi var einnig fulltrúi í samstarfsnefnd.
Vinnuhópur um skil á læknabréfum.
Framkvæmdastjórn skipaði í júlí Guðrúnu Jóhannesdóttur læknaritara í fjögurra manna
vinnuhóp sem gera átti tillögur um að bæta skil á læknabréfum á sjúkrahúsinu. Hópurinn var
kallaður saman í september og lagði fram tillögur til úrbóta í lok október.
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•

•

•

•

•

•

Móttaka barna og unglinga með geðræn einkenni við bráðamóttöku SAk.
Í febrúar lögðu framkvæmdastjórar lækninga og lyflækningasviðs drög að verklagsreglu um
þetta efni til umsagnar fyrir forstöðulækna barnalækninga, geðlækninga og bráðamóttöku.
Framkvæmdastjóri lækninga gaf svo út verklagsreglu 15. maí sem skráð var í gæðahandbók.
Þar var kveðið á um að vakthafandi geðlæknir ætti að vera ábyrgur læknir í bráðafasa 17 ára
unglinga á bráðamóttöku með geðræn einkenni sem meginkvörtun. Vakthafandi barnalæknir
ætti að vera ábyrgur fyrir þjónustu við 16 ára og yngri.
Samráð og samvinna um bráðamóttöku.
Í júní átti forstöðulæknir frumkvæði að fundum þriggja forstöðulækna, framkvæmdastjóra
bráðasviðs og forstöðuhjúkrunarfræðings bráðamóttöku með framkvæmdastjóra lyflækningasviðs um ofangreint efni. Tilefnið hafði fyrst verið kvartanir frá læknum annarra deilda um að
unglæknar á bráðamóttöku tefðust úr hófi við að ræða við sjúklinga sem leituðu hjálpar vegna
geðrænna einkenna. Viðfangsefni hópsins reyndist þó vera víðtækara þar sem í ljós kom að
óvenjulega mikið álag hafði verið vikum saman á lækna lyflækningadeildar. Sátt náðist um drög
að nýju vinnuskipulagi sérfræðinga og unglækna á bráðamóttöku.
Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaráætlun.
Sjúkrahúsinu barst í ágúst beiðni frá velferðarráðuneyti um að sjúkrahúsið veitti umsögn um
texta ofangreindrar
þingsályktunartillögu. Framkvæmdastjórn fól yfirmönnum
geðdeildar/geðlækninga verkið. Samin var og send ítarleg umsögn með fjölmörgum
ábendingum um það sem við töldum að betur mætti fara. Það var álit fagfólks geðdeildar SAk
að aðgerðaráætlunin væri metnaðarfull og að í henni væru talin upp atriði sem tímabært væri
að vinna að. Þegar síðan barst beiðni um umsögn um fullbúna þingsályktunartillögu frá Alþingi
hafði verið tekið tillit til flestra ábendinga okkar svo ekki var ástæða til að senda nýja umsögn.
Lok eftirfylgdar á úttekt landlæknis á geðdeild SAk.
Hinn 16. nóvember átti Leifur Bárðarson læknir, sviðsstjóri eftirlits og gæða hjá Embætti
landlæknis fund með forstöðulækni, yfirlækni dag- og göngudeildar, forstöðuhjúkrunarfræðingi og yfirsálfræðingi um heildarúttekt embættisins á SAk frá árinu 2012. Niðurstöður
embættisins um geðdeildina hafði hljóðað svo: „Mikilvægt er að endurskipuleggja
geðheilbrigðisþjónustu sjúkrahússins og byggja á greiningu á þörf fyrir þá þjónustu á Norðurog Austurlandi. Sérstaklega þarf að huga að biðtíma og mönnun til að tryggja faglega samfellu
í þjónustu. Vert er að skoða möguleika á samstarfi við Landspítala (LSH) til að leysa
mönnunarvanda geðlækna þannig að nægilegur fjöldi sé til að halda uppi bæði daglegri
þjónustu og vöktum. Gera þarf áætlun um úrbætur í húsnæðismálum legudeildar geðdeildar“.
Embætti landlæknis taldi að yfirstjórn geðdeildarinnar hefði brugðist vel við þessum
ábendingum. Sem dæmi var nefnt að sjálfstætt starfandi fyrirtæki í Reykjavík hefði verið fengið
til að aðstoða við að bæta innri samskipti. Mönnun geðlækna hafði batnað í samvinnu við LSH.
Skortur á viðunandi húsnæði hafði ekki verið leystur en byrjuð væri undirbúningsvinna við
hönnun nýrrar geðdeildar. Niðurstaða eftirfylgdar Embættis landlæknis var að yfirstjórn SAk
hefði tekið allar ábendingar sem fram komu í úttektarskýrslu embættisins mjög alvarlega og að
töluverður árangur hefði náðst í umbótum. Embætti landlæknis lýsti því yfir að eftirfylgd
úttektarinnar væri þar með lokið.
Samráðsfundur vegna komu flóttafólks.
Starfshópur sem bæjarráð Akureyrar stofnaði vegna væntanlegrar móttöku flóttafólks frá
Sýrlandi boðaði fulltrúa frá nokkrum deildum Akureyrarbæjar og frá heilsugæslu og SAk ásamt
fulltrúum frá Rauða krossinum til samráðsfundar 14. október. Fulltrúi sjúkrahússins var Karen
Júlía Sigurðardóttir sálfræðingur á geðdeild.
Samráð og samvinna við aðra þjónustuaðila. Meðferðaraðilar geðdeildar áttu mánaðarlega
samráðsfundi með starfsfólki Fjölskyldudeildar og Búsetudeildar Akureyrarbæjar. Einnig með
fjölskylduráðgjöf Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri, Starfsendurhæfingu Norðurlands og
VIRK. Auk þess 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).
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Kristnes: endurhæfingar- og öldrunarlækningar og Kristnesspítali

Starfseiningar í Kristnesi eru, endurhæfingar- og öldrunarlækningar og Kristnesspítali. Starfsemin í
Kristnesi skiptist á eftirfarandi hátt:
Kristnesspítali: hjúkrun, umönnun á legudeildum og dagdeild.
Endurhæfingar- og öldrunarlækningar:
• Endurhæfingarlækningar:
• Legudeild í Kristnesi
• Dagdeild í Kristnesi
• Göngudeild í Kristnesi
• Öldrunarlækningar:
• Legudeild í Kristnesi
• Læknisþjónusta á Öldrunarheimilum Akureyrar
• Almenn göngudeild SAk
Undir endurhæfingar- og öldrunarlækningar fellur einnig:
• Félagsráðgjöf í Kristnesi
• Iðjuþjálfun í Kristnesi og á vefrænum deildum á Eyrarlandsholti
• Sálfræðiþjónusta í Kristnesi
• Sjúkraþjálfun á öllum deildum SAk
Grunnur starfsins er þverfagleg teymisvinna allra fagaðila með skjólstæðingum og aðstandendum.
Einnig er samvinna við ýmsa aðila utan stofnunarinnar mjög mikilvægur þáttur í starfseminni s.s í
heimahjúkrun, heimaþjónustu og Virk starfsendurhæfingarsjóð.

Lækningar

Fjöldi einstaklinga sem koma til meðferðar í Kristnesi voru 256 í 373 innlögnum. Árið 2014 voru
einstaklingar 258 í 373 innlögnum. Það er því lítil breyting á starfseminni á milli ára. Fjöldi legudaga á
árinu voru 9.206 og meðallegutími 24,9 dagar. Meðallegutími á árinu 2014 voru 28,3 dagar. Skráðar
komur á dagdeild endurhæfingarlækninga voru 407. Beiðnir voru 364 sem er 10 færra en 2014. Beiðnir
vegna endurhæfingarlækninga voru 226 og beiðnir vegna öldrunarlækninga 138.
Á göngudeild öldrunarlækna komu 143 einstaklingar og á göngudeild endurhæfingarlækninga
30. Á öldrunarheimilum Akureyrar eru að jafnaði 186 íbúar sem njóta þjónustu öldrunarlæknis
samkvæmt sérstökum þjónustusamningi.
Í ársbyrjun voru 392 á biðlista eftir að komast í Kristnes og í árslok 306. Skipting biðlista á milli
eininga er sú að 250 bíða eftir endurhæfingarlækningum og 56 eftir öldrunarlækningum.
Ástæða fækkunar á biðlistanum er sú að hafi verið farið nákvæmlega í gegnum biðlistann og gamlar
tilvísanir og beiðnir fyrir einstaklinga þar sem ekki er álitið að meðferð á Kristnesspítala skili árangri
teknar út. Biðlistinn á því að vera raunsannur.
Varðandi mönnunarmál lækna urðu nokkrar tilfærslur þó heildarstöðugildafjöldi breyttist ekki
frá árinu 2014. Forstöðulæknir í Kristnesi, sem jafnframt er yfirlæknir endurhæfingarlækninga, gegndi
starfi framkvæmdastjóra lyflækningasviðs frá byrjun apríl og fram í miðjan nóvember. Þetta þýddi að
meira mæddi á öðrum læknum í Kristnesi.
Tveir öldrunarlæknar eru í fullu starfi og einn í 40%. Fyrri hluta árs var þeim til aðstoðar læknir
nýkominn með lækningaleyfi er sinnti starfi á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð en frá miðjum ágúst
kom þar í staðinn inn heimilislæknir í hálft starf. Öldrunarlæknar þeir sem eru í fullu starfi sinna
öldrunarlækningum í Kristnesi, á Öldrunarheimilum Akureyrar svo og við bráðadeildir sjúkrahússins.
Þeim til aðstoðar er fyrrum heimilislæknir í 49% tímavinnu. Eins og áður er vaktþjónusta lækna við
Kristnesspítala og Öldrunarheimila Akureyrarbæjar sameiginleg.
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Sálfræðiþjónusta

Fyrstu 3 mánuði ársins var sálfræðingur frá geðdeild SAk í 20% starfshlustfalli í Kristnesi. Frá byrjun
apríl jókst þetta starfshlutfall í 45%. Veitti ekki af og þetta gaf möguleika á að viðkomandi sálfræðingur
menntaði sig í taugasálfræði og þannig hafa taugasálfræðimöt bæst inn í þjónustuna.

Talmeinafræði

Fer eins og áður fram á verktakagrunni.

Hjúkrun

Mönnun í hjúkrun var með svipuðum hætti og síðasta ár. Erfitt hefur verið að fá ræstitækna til starfa
og hefur verið undirmannað í þeirri starfsstétt seinni hluta árs.
Í byrjun árs hélt Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur námskeið um árangursríkar liðsheildir
þar sem áhersla var lögð á að starfsmenn tileinki sér jákvætt hugarfar sem talið er að verði til þess að
liðsheild verður öflugri og starfið árangursríkara.
Tveir hjúkrunarfræðingar eru í meistaranámi í sárahjúkrun við háskólann í í Buskerud og
Vestfold í Noregi . Einn hjúkrunarfræðingur lauk meistaranámi á heilbrigðisvísindasviði.
Á endurhæfingareiningunni fékk iðjuþjálfi leyfi til að leggja fyrir sjúklinga spurningarlista sem heitir
Heilsufar og daglegt líf og er liður í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri.
Síðastliðið sumar var Kristnesspítala lokað í 4 vikur og samrekstur deilda var í 2 vikur. Einnig var lokað
um jól og áramót. Engar afleysingar voru leyfðar vegna sumarfría og leysti starfsfólk eininganna hvort
annað af.

Félagsráðgjöf

Félagsráðgjafi starfaði í 85% starfi við Kristnesspítala fyrri hluta árs en frá 1.6.15 í 90% starfi. Megin
viðfangsefni félagsráðgjafa voru stuðningur við sjúklinga og aðstandendur, upplýsingagjöf um félagsleg
réttindi og þjónustu og aðstoð við umsóknir þar að lútandi. Félagsráðgjafi sat fjölskyldufundi og hélt í
flestum tilvikum utan um skipulag þeirra. Hann sat markmiðsfundi, tók þátt í fræðslu til sjúklinga og
starfsmanna og var í miklum tengslum við aðrar stofnanir og þjónustuaðila.
Félagsráðgjafi kenndi hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar í námi fyrir félagsliða um
samfélagsþjónustu aldraðra og sótti Félagsráðgjafaþing í Reykjavík.
Á haustönn var félagsráðgjafi í framhaldsnámi í öldrunarþjónustu við Háskóla Íslands.

Iðjuþjálfun við endurhæfingarlækninga-, öldrunarlækninga- og bráðadeildir

Iðjuþjálfun fer fram á tveimur starfsstöðvum: í aðalbyggingu sjúkrahúsin, en þar er iðjuþjálfun tengd
bráðadeildum, og á Kristnesspítala við endurhæfingar- og öldrunarlækningadeild.
Sjö iðjuþjálfar störfuðu í 4,35 stöðugildum sem skiptust þannig að einn iðjuþjálfi í 65% stöðu
vann við bráðadeildir sjúkrahússins og 6 iðjuþjálfar í 3,7 stöðugildum við Kristnesspítala. Að auki var
iðjuþjálfi í 0.3 stöðugildi við hjálpartækjaþjónustu SÍ á Kristnesi. Tveir aðstoðarmenn iðjuþjálfa,
staðsettir á Kristnesi, voru í 1,5 stöðugildum.
Helstu hlutverk iðjuþjálfa eru að stuðla að auknu jafnvægi í daglegu lífi þannig að
einstaklingurinn geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og verið ábyrgur og virkur í þjóðfélaginu, efla
og/eða viðhalda færni við daglega iðju (eigin umsjá, störf og tómstundir) að því marki sem
einstaklingurinn kýs og er fær um. Þjálfunin fer bæði fram á einstaklingsgrunni og í hópum. Iðjuþjálfar
skipuleggja m.a. heimilis-, vinnustaða- og vettvangsathuganir og leggja drög að breytingum á heimili
skjólstæðings ef þörf er á, meta þörf fyrir hjálpartæki og sjá um að sækja um þau hjálpartæki sem stuðla
að aukinni færni og sjálfstæði. Iðjuþjálfar sinna einnig fræðslu, sitja á teymis-, fjölskyldu og
markmiðsfundum ásamt því að sinna eftirfylgd eftir útskrift einstaklinga.
Nánar verður fjallað um starfsemi iðjuþjálfunar í tengslum við þær deildir sem iðjuþjálfar starfa
á.
Í heild fengu iðjuþjálfar 604 nýjar beiðnir samanborið við 583 á árinu 2014. Íhlutun einstaklinga
var 4.082 og íhlutun hóps var 508 samanborið við íhlutun einstaklinga 4.005 og íhlutun hóps 470 á
árinu 2014. Meðferðafjöldi einstaklinga voru 4.373 og meðferðafjöldi einstaklinga í hóp 2.381
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samanborið við 4.397 meðferðafjölda einstaklinga og 2.508 meðferðafjöldi einstaklinga í hóp á árinu
2014.
Verkföll heilbrigðisstarfsmanna á árinu hafði þau áhrif að á ákveðnum tímabilum voru töluvert
færri skjólstæðingar á legudeildum en annars hefðu orðið og hefur áhrif á starfsemistölur ársins. Nánar
má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 1.
Tafla 1: Iðjuþálfun

2013
2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

486
583
604

504
594
564

3
5
6

39
64
98

3.288
4.005
4.082

508
470
508

295
282
310

412
666
891

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
3.890
4.397
4.373

Meðf.fj.
einst. í
hóp
2.861
2.508
2.381

Eftirfylgd
29
21
35

Iðjuþjálfun öldrunarlækninga á Kristnesi

Starfsemin var með hefðbundnu sniði á árinu. Nýjar beiðnir voru 104 samanborið við 96 á árinu 2014.
Ein breyting var gerð á þjónustunni á árinu þegar skjólstæðingum var boðið í Opið hús í iðjuþjálfun
einu sinni í viku. Það skýrir aukningu í íhlutun hóps og meðferðarfjölda einstaklinga í hópi. Nánar má
sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 2.
Tafla 2: Iðjuþjálfun á öldrunarlækningadeild

2013
2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

108
96
104

134
110
111

0
4
2

23
27
49

1.088
1.365
1.328

9
9
53

78
74
69

137
140
225

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
1.225
1.476
1.460

Meðf.fj.
einst. í
hóp
32
16
372

Eftirfylgd
19
9
16

Iðjuþjálfun endurhæfingarlækninga á Kristnesi

Iðjuþjálfun á endurhæfingardeild (R-deild) var með hefðbundnu sniði. Iðjuþjálfar sinntu skjólstæðingum á legudeild og þeim sem tilheyrðu virkni-, lífsstíls- og lungnahópi. Fjöldi nýrra beiðna var
214 samanborið við 233 á árinu 2014.
Legudeild
Nýjar beiðnir voru 107 samanborið við 116 á árinu 2014. Þetta eru svipaður fjöldi beiðna milli ára en
talsverð aukning hefur orðið á íhlutun hópa milli ára og þ.a.l. lægri tala í íhlutun einstaklinga fyrir árið
2015. Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 3.
Tafla 3: Iðjuþjálfun á endurhæfingardeild

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

116
107

136
126

1
4

15
13

1.982
1.194

15
38

22
36

219
171

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
1.990
1.974

Meðf.fj.
einst. í
hóp
43
201

Eftirfylgd

Virknihópur
Nýjar beiðnir voru 76 samanborið við 78 á árinu 2014. Aukning varð í íhlutun einstaklinga og hópa.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 4.
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10
19

Tafla 4: Virknihópur

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

78
76

68
64

0
0

0
0

118
166

135
170

0
4

100
74

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
246
236

Meðf.fj.
einst. í
hóp
607
929

Eftirfylgd
0
0

Lífsstílshópur
Nýjar beiðnir á árinu voru 23 samanborið við 31 á árinu 2014. Nánar má sjá skiptingu á þjónustu
iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 5.
Tafla 5. Lífsstílshópur

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

31
23

31
23

0
0

0
1

39
162

249
198

0
0

23
17

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
66
173

Meðf.fj.
einst. í
hóp
1.473
605

Eftirfylgd
2
0

Á árinu var tekið á móti skjólstæðingum í fimm lífsstílshópa, tvo stærri og þrjá minni hópa. Í
minni hópunum voru 4 einstaklingar í senn sem skýrir mun á fjölda nýrra beiðna.
Lungnahópur
Aðeins einn lungahópur er tekinn inn á ári hverju eða um haust og eru 8 manns í þeim hópi. Íhlutun
einstaklinga var nokkuð meiri árið 2014 en það stýrist af þörfinni hverju sinni. Nánar má sjá skiptingu
á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 6.
Tafla 6. Lungnahópur

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

8
8

8
8

0
0

0
0

50
9

57
46

3
7

4
4

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
43
17

Meðf.fj.
einst. í
hóp
369
270

Eftirfylgd
0
0

Iðjuþálfun á bráðadeildum í aðalbyggingu

Helstu verkefni iðjuþjálfa á bráðadeildum eru mat og þjálfun í athöfnum daglegs lífs, fjölskyldufundir,
hjálpartækjaathuganir og útvegun þeirra, heimilisathuganir fyrir útskrift og eftirfylgd eftir útskrift.
Iðjuþjálfi sinnir einnig frumendurhæfingu einstaklinga sem fengið hafa heilablóðfall. Nokkuð hefur
verið um beiðnir frá starfsfólki sjúkrahússins um mat á vinnuaðstöðu og ráðgjöf um vinnustóla og
vinnuborð. Samkomulag er á milli Hjálpartækjamiðstöðvar SÍ og iðjuþjálfunar SAk um coxithjálpartækjalager sem er til staðar á sjúkrahúsinu, þannig er hægt að hraða þjónustu við skjólstæðinga
sem þurfa hjálpartæki í tengslum við gerviliðaaðgerð í mjöðm eða lærbrot. Á árinu sendi iðjuþjálfi frá
sér 92 hjálpartækjabeiðnir í tengslum við úthlutun hjálpartækja af þessum lager.
Skurðlækningadeild
Nýjar beiðnir voru 194 samanborið við 150 á árinu 2014. Mikil aukning er á fundartímum en þar er talið
með þjónusta sem iðjuþjálfi veitir símleiðis til skjólstæðinga,aðstandenda og samstarfsfólks.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 7.
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Tafla 7. Skurðlækningadeild

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

150
194

152
151

0
0

7
12

223
242

5
0

123
148

101
210

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
316
252

Meðf.fj.
einst. í
hóp
0
0

Eftirfylgd
0
0

Lyflækningadeild
Frá lyflækningadeild bárust 114 nýjar beiðnir samanborið við 104 á árinu 2014. Hér má sjá að iðjuþjálfi
hefur ekki náð að sinna öllum nýjum beiðnum þar sem möt eru 91. Nánar má sjá skiptingu á þjónustu
iðjuþjálfa á árunum 2014 og 2015 í töflu 8.
Tafla 8. Lyflækningadeild

2014
2015

Ný
beiðni

Mat

Ökumat

Heimilisathugun

Íhlutun
einstakl.

Íhlutun
hóps

Hjálpartækjaumsókn

Fundur

104
114

95
91

0
0

15
23

228
261

0
3

60
46

79
200

Meðferðarfjöldi
einstaklinga
260
271

Meðf.fj.
einst. í
hóp
0
4

Eftirfylgd
0
0

Samstarf við Háskólann á Akureyri

Áframhaldandi samstarf var við Háskólann á Akureyri og sinntu fjórir iðjuþjálfar stundakennslu við
háskólann. Fimm iðjuþjálfanemar voru í vettvangsnámi á Kristnesi í alls 32 vikur. Á vor- og haustmánuði
komu iðjuþjálfanemar frá HA í vettvangsheimsókn á Kristnes og fengu kynningu á starfsemi
iðjuþjálfunar.

Tækjabúnaður

Eftirfarandi tæki voru keypt úr gjafasjóði sem nýtast skjólstæðingum SAk: Handfang á sogskálum,
aukahlutir á hjólastóla (þverslá, keyrsluhandföng), sokkaúrfæra, tveir Etac Cross hjólastólar, sjö
hjólastólasessur, tvö baðbretti, sturtukollur og tvær stuðningsstangir. Einnig var fjárfest í nýjum
vaxpotti.

Starfsmannastamtöl

Starfsmannasamtöl fóru fram í febrúar og mars.

Vísinda- og kennslustarfsemi

Iðjuþjálfar sóttu ýmis námskeið á árinu en það er liður í mikilvægri sí- og endurmenntun. Sjö iðjuþjálfar
og tveir aðstoðarmenn fóru í vettvangsheimsóknir á Grensás, LSH í Fossvogi, Hugarafl og Þjónustu- og
þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Sjúkrahúsið styrkti flugferð fram
og til baka, bílaleigubíl í einn dag og leyfi á launum í einn dag.
Einn iðjuþjálfi sótti ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík og bar heitið 3rd annual Weight Stigma
Conference. Sjúkrahúsið greiddi laun í einn dag en annar kostnaður var sóttur í stéttarfélag.
Einn iðjuþjálfi sótti Framtíðarþing Iðjuþjálfafélagsins sem haldið var í Reykjavík og stóð yfir í einn dag.
Viðkomandi iðjuþjálfi fékk leyfi á launum í einn dag.
Einn iðjuþjálfi fór á eins dags námskeið hjá Símenntun HA sem bar heitið Að eiga við erfiða
einstaklinga og fékk styrk frá vinnustaðnum.
Iðjuþjálfum var boðið á hjálpartækjakynningar frá sölufyrirtækjunum Fastus, Stoð og
Öryggismiðstöðinni. Kynningarnar voru allar haldnar á Akureyri. Heimaþjónusta Akureyrar bauð
iðjuþjálfum í kynningu á þjónustu heimaþjónustunnar. Þrír til fjórir iðjuþjálfar sóttu kynningarnar
hverju sinni.
Tveir iðjuþjálfar voru í meistaranámi við Háskólann á Akureyri. Annar iðjuþjálfinn fékk
námsleyfi á vor- og haustönn sem samsvarar einum og hálfum vinnudegi í mánuði. Hinn iðjuþjálfinn
var í námsleyfi á vorönn sem samsvarar einn og hálfum vinnudegi í mánuði.
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Tveir iðjuþjálfar sóttu um og fengu styrk frá Vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri til að vinna
að meistararitgerðum sínum. Annar iðjuþjálfinn fékk styrk sem samsvarar 75% laun í einn mánuð og
hinn sem samsvarar 50% laun í tvo mánuði. Aðeins var tekinn út alls 25% styrkur á árinu 2015.

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun er ein rekstrareining sem er starfrækt á tveimur starfsstöðvum. Önnur er á Kristnesspítala
fyrir skjólstæðinga öldrunarlækninga, sem og legu- og dagdeild endurhæfingarlækninga. Hin er í
aðalbyggingu SAk þar sem fram fer sjúkraþjálfun tengd bráðadeildum. Sjúkraþjálfarar ásamt
aðstoðarfólki veittu samtals 20.673 einstaklings- og hópmeðferðir á árinu. Sjúkraþjálfarar útveguðu
hjálpar- og stoðtæki og veittu þjónustu í formi fræðslu og heimilisathugana, tóku þátt í fjölskyldu- og
markmiðsfundum, teymisfundum og stofugöngum. Á Kristnesi voru starfræktir göngu- og
vatnsleikfimihópar, styrktarþjálfunarhópar í tækjasal, hjólahópar, háls- og herðaleikfimi, léttleikfimi og
boccia.
Á árinu störfuðu sjúkraþjálfarar í tæpum átta stöðugildum. Aðstoðarmenn störfuðu í rúmlega
þremur og hálfu stöðugildi.
Þjónusta sjúkraþjálfunar við legu- og dagdeild endurhæfingarlækningar
Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu á árinu 9.675 meðferðir á legu- og dagdeild
endurhæfingardeildar. Meðferðirnar skiptust í 3.755 einstaklingsmeðferðir, 1.324 komur í
sjálfsæfingar undir eftirliti og 4.596 hópmeðferðir. Að auki voru 893 komur skjólstæðinga í aðra
þjónustu eins og markmiðs- og fjölskyldufundi, fræðslu, heimilisathuganir, pöntun hjálpartækja og
bakstrameðferðir. Sem fyrr voru sjúkraþjálfarar með sértæka fræðslu og meðferðastarfsemi fyrir hópa
fólks með langvinna verki, ofþyngd og lungnasjúkdóma og tóku þátt í teymisvinnu við meðferð þeirra.
Miðað við árið áður munar mest um fækkun í komur í einstaklingsmeðferðir með aðstoðarmönnum úr
913 í 597. Einnig voru færri komur í þjálfunarhópa sem tilheyra ofþyngd en á móti kemur fjölgun í
almenna þjálfunarhópa. Þá dró aðeins úr starfsemi vegna verkfalla.
Í Virkni- og heilsu prógrammi fyrir fólk með langvinna verki, komu 8 sex manna hópar í fjögurra
vikna fræðslu-, þjálfunar-, og meðferðarinnlagnir. Einnig komu 6 hópar í eftirfylgdarinnlagnir. Sú
nýbreytni varð að í stað þess að meðferð í Virkni- og heilsuhóp samanstandi af tveggja og svo fjögurra
vikna innlögnum var skipt yfir í að skjólstæðingar komi fyrst inn í fjögurra vikna innlögn sem svo er fylgt
eftir með einnar viku innlögn. Þetta var gert til að innlagnarvikur nýttust betur og bjóða mætti upp á
eftirfylgd sem mikið hefur verið kallað eftir.
Í 4 vikna lífsstílsendurhæfingu gegn offitu komu þrír nýir hópar og jafnmargir nutu
eftirfylgdarmeðferðar í eina til tvær vikur. Einnig voru þrír minni hópar með blöndu af lífsstíls- og
verkjameðferð fyrir fólk með mikla stoðkerfisverki og ofþyngd. Samtals hófu því 31 manns
lífsstílsmeðferð á árinu. Um 100 manns á ári eru í þriggja ára eftirfylgdardagskrá og voru allir boðaðir
til fundar við teymið þrisvar yfir árið, en misvel var mætt.
Einn lungnaendurhæfingarhópur dvaldi á Kristnesi í sjö vikur, þrjá daga vikunnar og
þátttakendur voru átta. Sérfræðingur í lungnasjúkraþjálfun veitir meðferðinni forstöðu.
Þjónusta sjúkraþjálfunar við öldrunarlækningar
Virk endurhæfingarpláss við öldrunarlækningar voru 17 á árinu, en sjúkraþjálfarar voru starfandi í 1,75
stöðugildum. Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu skjólstæðingum öldrunarlækninga
samtals 4.792 meðferðir. Meðferðirnar skiptust í 3.068 einstaklingsmeðferðir, 1.569 komur í hópmeðferðir og 155 komur í sjálfsæfingar.
Gönguhópur ætlaður skjólstæðingum öldrunarlækningadeildar var starfræktur tvisvar í viku,
bæði inni og úti og mæltist afar vel fyrir hjá skjólstæðingum og meðal starfsfólks. Einnig var starfrækt
léttleikfimi tvisvar í viku. Þátttaka í hópunum var mjög góð. Sjúkraþjálfarar sáu eins og fyrr um hluta
almennrar fræðslu sem ætluð var skjólstæðingum.
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Þjónusta sjúkraþjálfunar við bráðadeildar SAk
Sjúkraþjálfarar starfa við bráðadeildar SAk bæði virka daga og um helgar. Í ár bárust 862 beiðnir um
þjónustu. Starfsfólk sjúkraþjálfunar veitti 6.206 meðferðir, þar af fóru 830 fram um helgar og á
helgidögum. Fjöldi móttekinna beiðna var svipaður og fjöldi meðferðar um 500 fleira og í fyrra, þrátt
fyrir verkföll á vori.
Sem fyrr sáu sjúkraþjálfarar um prógramm fyrir sjúklinga með hásinaslit. Sjúkraþjálfari starfaði
með hjartateymi lyflækningadeildar að fræðslu um hreyfingu fyrir hjartasjúklinga. Heildarfjöldi
stöðugilda var nánast óbreyttur frá því í fyrra en einu stöðugildi var bætt við í einn mánuð yfir sumarið.
Markmiðið með því var að auka möguleika á að veita einstökum sjúklingum endurhæfingu á meðan
lokun stóð yfir á Kristnesi.
Starfsemi í sundlaug
Sundlaugin á Kristnesspítala nýtist mjög vel til endurhæfingar. Skjólstæðingar komu í
einstaklingsmeðferðir, vatnsleikfimi undir leiðsögn sjúkraþjálfara og í opna tíma til sjálfsæfinga.
Eyjafjarðarsveit leigði áfram tíma í lauginni fyrir vatnsleikfimi aldraðra skipulagt af sjúkraþjálfara í átta
skipti.

Húsnæði og búnaður

Sjúkraþjálfun fékk hljóðbylgjutæki endurnýjað úr gjafasjóði, sem mun nýtast á Kristnesi. Farið var í
viðhald á sundlaug, skipt um dúk og tröppur ofan í laug gerðar hrjúfari til að draga úr slysahættu. Einnig
var farið út í viðgerðir á heita pottinum.

Námskeið og ráðstefnur

Sjúkraþjálfarar sóttu framhaldsnám, námskeið, ráðstefnur og kynningar tengdar þeirra fagsviði. Farið
var á dag sjúkraþjálfunar og sótt var fræðsla um nýjungar í greiningu og meðferð bakverkja. Sótt var
námskeið sem kallaðist að byggja upp fullkomið bak: frá endurhæfingu til framúrskarandi
frammistöðu. Sótt voru námskeið vegna meistaranáms við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs
við Háskólann á Akureyri. Einn sjúkraþjálfari sótti evrópsku lungnaráðstefnuna í Amsterdam í
september.
Rauði krossinn hélt námskeið í björgun úr vatni og endurlífgun í sundlauginni á Kristnesi fyrir
sjúkraþjálfara og aðstoðarmenn. Starfsfólki endurhæfingar- og öldrunarlækningadeild var boðið að
fylgjast með og taka þátt.

Vísindastörf, kennsla og fræðsla á árinu

Frá Háskóla Íslands komu tveir sjúkraþjálfunarnemar á þriðja ári í sex vikna verknám og
einn sjúkraþjálfaranemi á þriðja ári í átta vikna verknám á Kristnesi.
Birtar vísindagreinar voru þrjár:
• Farkhooy A, Janson C, Arnardóttir RH, Emtner M, Hedenström H, Malinovschi A. Impaired
Carbon Monoxide Diffusing Capacity is the strongest lung function predictor of decline in 12
minute-walking distance in COPD; a 5-year follow-up study. COPD 2015 Jun;12(3):240-8.
• Emtner M, Hallin R, Arnardottir RH, Janson C. Effect of physical training on fat-free mass in
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Ups J Med Sci. 2015
Mar;120(1):52-8.
• Hulda Rafnsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir. Árangur og forysta
í hjúkrun: Viðhorf til þjónandi forystu, starfsánægju, starfstengdra þátta og gæða þjónustu á
Sjúkrahúsinu á Akureyri. Tímarit hjúkrunarfræðinga 2015;91(4):8-16
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Lyflækningar

Lyflækningadeild er stærsta deild sjúkrahússins og hefur verið starfrækt frá 1953. Það 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.
Á deildinni starfa tveir hjarta- og æðasjúkdómasérfræðingar í 80% starfi hvor, tveir
meltingarsérfræðingar í samtals 180% starfi, annar yfirlæknir á speglunardeild í 100% starfi og hinn í
80% starfi forstöðulæknis. Smitsjúkdómasérfræðingur starfar í 100% stöðu, innkirtlasérfræðingur í
100% stöðu og einn taugasjúkdómalæknir í 50% starfi. Eftir sumarið hefur á sjúkrahúsinu verið 2
öldrunarlæknar í ráðgefandi stöðum og annar þeirra situr morgunfundi með lyflæknum og fer yfir
sjúklinga deildarinnar með tillit til öldrunarlækninga.
Stöður sérfræðinga lyflækningadeildar voru fullmannaðar í árslok 2015. Sérfræðingar í
krabbameinslækningum og blóðsjúkdómum hafa komið frá Landspítalanum nánast 2 daga í viku og
verið ráðgefandi á deildinni ásamt því að sinna hlutverki á dagdeild, sjá ársskýrslu dagdeildar. Einn
krabbameinssérfræðingur hefur einnig tekið vaktir á lyflækningadeild. Sérfræðingur í gigtarsjúkdómum
er deildinni til ráðgjafar. Lungnasérfræðingur kemur 2 daga í mánuði.
Stöður aðstoðarlækna við deildina voru ágætlega mannaðar í fyrra með undantekningu af
sumrinu sem þýðir alltaf meiri álag og óánægju starfsfólks á erfiðum tímun. Tveir deildarlæknar voru
ráðnir í framhaldsmenntun í lyflæknisfræðum á Íslandi. Þetta er samningur milli LSH og SAk og svo
samvinna við Royal college of Physician í Bretlandi þar sem nemarnir okkar ganga inn í þetta breska
prógramm með stífri handleiðslu, mat og skráningar á náminu jafnóðum á heimasíðu (e-portfolio).
Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt í námskeiðum í handleiðslu á LSH í haust. Deildarlæknarnir stóðu
sér með prýði en við erum enn að læra á þetta og þurfum að þróa svo að hér verði góðar og vinsælar
námsstöður. Deildarlæknar hafa komið inn sem millivakt sem hefur mikla þýðingu fyrir öryggi á
vöktum, til að handleiða kandídata og stúdenta og létta á erfiðum vöktum. Meiri festa og reglusemi
þarf að koma á þessa vaktavinnu en líklega þurfa deildarlæknar á lyflæknissviði að vera 3 til að
vaktaplan og annað verði stöðugt. Sem dæmi hefur ekki dagdeildin og móttakan alltaf deildarlækni
sem leiðir til að sú starfsemi nýtist verr og þarf þá að leggja inn á lyfjadeildina sem er þegar undir miklu
álagi. Hér er hægt að bæta. Breytingar á starfi deildarinnar til að skila vinnuhagræðingu heldur áfram
og hefur gengið sæmilega en enn meiri vinna þarf að leggja í að finna gott og öruggt vinnulag á
deildinni.

Starfsfólk

Í árslok voru stöður lækna á deildinni 6. Vaktir taka 5 læknar deildarinnar og krabbameinslæknar tóku
einnig margar vaktir en munu hætta því vegna mikilla verkefna á þeirra sérsviði. Það er því vaxandi
áhyggjuefni að vaktirnar deilast á færri hendur. Um sumarið kom meltingarsérfræðingur í afleysingu
frá Landspítalanum, og hjartasérfræðingur frá Svíþjóð. Starfsfólk hjúkrunar er getið í skýrslu frá
forstöðumanni hjúkrunar á L-deild.
Næringarráðgjafi heyrir undir lyflækningadeild. Á fyrri hluta starfsársins jókst starfshlutfall
næringarráðgjafa í 100%. Næringarráðgjafi sinnir sjúklingum á dag- og göngudeild og einnig
inniliggjandi sjúklingum og hefur verið með fræðslu og viðtöl við offitumeðferðarsjúklinga á Kristnesi.
Einnig hefur hann verið í samstarfi við eldhús varðandi endurskoðun matseðla og til leiðbeininga
varðandi sérfæði. Næringarráðgjafi er formaður næringarteymis, er einnig hlut af innkirtlateymi og
móttöku hennar og hefur fundað með hjartateymi. Einnig hefur næringarfræðingur verið með fræðslu
fyrir starfsfólk. Næringarfræðingur fór í nokkrar fræðsluferðir og er í samvinnu við LSH af og til. Einnig
var hann með nema á sínu sviði í nokkrar vikur. Mikill fengur hefur verið að hafa næringarráðgjafa í
fullu föstu starfi við sjúkrahúsið að nýju.

Starfsemi

Allar tölur ársins endurspegla aukið álag á deildina. Á lyflækningadeild eru 23 sjúkrarúm. Alls voru 1.017
einstaklingar lagðir þar inn í 1.594 innlögnum og er það aukning um 131 eða 9% miðað við síðasta ár.
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Legudagafjöldi var einnig meiri eða 7.666 miðað við 6.615 árið 2014 eða 16% aukning. Meðallegutími
var 4,8 dagar sem er einnig aukning, en árið áður var sá tími 4,5 dagar, sjá töflu 1. Meðalaldur
innlagnarsjúklinga er 66 ára en nær frá 18-100 ára og er það svipað og áður. Tölurnar bera vitni um
aukið álag á deildina eins og undanfarin ár og þarf því starfsemin að breytast og mannast samkvæmt
því. Áhyggjuefni er ef stjórnvöld seinka stækkun á Sjúkrahúsinu á Akureyri en þegar erum við oft með
sjúklinga á næstum öllum deildum sjúkrahússins þegar ekkert pláss er á deildinni. Hvar á leggja
sjúklinga þegar engin pláss eru til á sjúkrahúsinu?
Tafla 1: Innlagnir á Lyflækningadeild

Lyflækningadeild – fjöldi sjúklinga
Legudagafjöldi
Meðallegutími,dagar
Almenn göngudeild – fjöldi sjúklinga
Fjöldi sjúklinga

2015
1.594
7.666
4,8
2.723
4.317

2014
1.463
6.615
4,5
2.416
3.879

2013
1.503
6.212
4,1
2.428
3.931

2012
1.468
6.227
4,2
2.365
3.833

2011
1.489
6.292
4,2
1.996
3.485

Aðra hverja viku er haldinn fundur með heimilislæknum á laugardagsmorgnum frá hausti fram
á vor, í fundarherbergi lyflækningadeildar með vakthafandi sérfræðingi lyflækningadeildar þar sem
farið er yfir sjúklinga inni á deild og til að reyna að halda góðu sambandi við heilsugæslulækna í bænum.
Sérstakar þverfaglegar móttökur fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma eru í uppbyggingu.
Þar erum við lengst komin með innkirtlamóttökuna með 50% hjúkrunarfræðing, lækni og
næringarfræðing. Einnig erum við byrjuð með móttöku fyrir langvinna lungnasjúkdóma og fyrir
hjartveika en sú starfsemi er enn mjög lítil (2x10% staða hjúkrunarfræðings) og þarf að styrkjast fljótt
á næstum árum ef við eigum að getað fækkað endurinnlögnum og fækkað komum á bráðmóttöku. Það
er faglegt markmið að efla og styrkja þessa uppbyggingu en fljótt þarf að leggja meira í þetta en verið
hefur.
Nýrnaskilun hófst á SAk á árinu og er um að ræða samstarfssamning milli SAk og LSH. Hefur
LSH þjálfað hjúkrunarfræðinga frá gjörgæsludeild í að sinna nýrnaskilun og hafa nokkrir sjúklingar verið
í skilun hjá okkur á síðasta ári. Mánaðarlega eru svo fundir á Skype með starfsfólki og SAk og starfsfólki
móttökunnar á LSH. Sérfræðingar lyflækninga, Sigurður Heiðdal og Gunnar Þór, eru ábyrgir læknar í
starfseminni. Hugmyndin er svo að nýrnasérfræðingar frá LSH komi að minnsta kost tvisvar á ári.
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Rannsóknastofa í lífeðlisfræði

Rannsóknir á lífeðlisfræðideild voru í heildina ívið fleir en áður. Á árinu hætti sá læknir sem hefur gert
tauga- og vöðvarit störfum vegna aldurs og kemur núna enginn norður til að sinna þessari þjónustu og
ekki í sjónmáli nein lausn á því. Tölur frá lífeðlisfræðinni endurspeglar fækkun slíkrar rannsóknar.
Tafla 2: Rannsóknir á rannsóknastofu í lífeðlisfræði
Rannsókn
Hjartarit
Ómskoðanir á hjarta
Þrekpróf
Öndunarmælingar
Heilarit
24 tíma sírita hjartarit
Gangráðseftirlit
Gangráðsaðgerðir
Kæfisvefn
Tauga- og vöðvarit
Samtals

2015
2.544
1.330
596
186
103
600
250
13
207
89
5.929

2014
2.417
1.240
755
135
105
587
222
11
141
159
5.772

2013
2.490
1.310
731
126
120
491
285
23
67
166
5.809

2012
2.633
1.264
696
114
116
508
253
17
180
180
5.961

2011
2.472
1.104
695
136
89
545
231
11
155
90
5.531

Fræðslustarfsemi, endurmenntun og rannsóknastörf

Flest allir sérfræðingar deildarinnar hafa sótt alþjóðlegar ráðstefnur á sínum sérsviðum. Læknar
deildarinnar hafa haldið fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs og tekið þátt í fræðslufundum fyrir
unglækna og læknanema. Læknanemar við Háskóla Íslands og nemar af heilbrigðisvísindasviði við
Háskólann á Akureyri hafa komið til starfsþjálfunar á lyflækningadeild. Tveir sérfræðingar deildarinnar
voru á árinu einnig ráðnir við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri, annar sem dósent
(Guðjón Kristjánsson) og hinn sem lektor (Finnbogi Karlsson). Hafa þeir báðir sinnt kennslu við
Háskólann. 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. Daglega voru
haldnir fundir lækna lyflækningadeildar, á þessum fundum kynna unglæknar þau tilfelli sem lögð voru
inn daginn áður, bæði bráðatilfelli og skipulagðar innlagnir. Hjúkrunardeildarstjóri eða staðgengill
hennar sat þessa fundi. Á þessum morgunfundum eru tilfelli rædd af sérfræðingum og
aðstoðarlæknum, farið er yfir málefni inniliggjandi sjúklinga og rætt um ástand þeirra, rannsóknir og
meðferð. Þessir fundir hafa mikið kennslugildi fyrir aðstoðarlækna og veitir þeim þjálfun í umræðu um
sjúkratilfelli. Á hverjum þriðjudegi voru haldnir fundir með öllum aðstoðarlæknum sjúkrahússins og
læknanemum þegar þeir voru til staðar, MSKP eða Medical Self-Assessment Knowledge Program í
undirbúningi fyrir töku ameríska prófsins. Allir aðstoðarlæknar lyflækningadeildar sóttu Læknadaga,
árlegt fræðslunámskeið Læknafélags Íslands.
Sérfræðingar deildarinnar sóttu ráðstefnur erlendis, í Reykjavík og hér fyrir norðan.
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Jón Þór var meðhöfundur í grein sem birtist í hinu virta tímariti Nature. Large-scale whole-genome
sequencing of the Icelandic population. Nat Genet. 2015 May;47(5):435-44. doi: 10.1038/ng.3247.
Epub 2015 Mar 25. Gudbjartsson DF, Helgason H, Gudjonsson SA, Zink F, Oddson A, Gylfason
A, Besenbacher S, Magnusson G, Halldorsson BV, Hjartarson E, Sigurdsson GT, Stacey SN, Frigge
ML, Holm H, Saemundsdottir J, Helgadottir HT, Johannsdottir H, Sigfusson G, Thorgeirsson
G, Sverrisson JT, Gretarsdottir S, Walters GB, Rafnar T, Thjodleifsson B, Bjornsson ES, Olafsson
S, Thorarinsdottir H, Steingrimsdottir T, Gudmundsdottir TS,Theodors A, Jonasson JG, Sigurdsson
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Nick var meðhöfundur greinar um tíðni bólgusjúkdóma í görn: Incidence of inflammatory bowel disease
in Iceland 1995 - 2009. A nationwide population-based study. Björnsson S1, Tryggvason FÞ, Jónasson
JG, Cariglia N, Örvar K, Kristjánsdóttir S, Stefansson T. Scandinavian Journal of Gastroenterology
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Annað

Guðjón Kristjánsson var meðhandleiðari Meistararitgerðar Andreu Klöru Hauksdóttur við heilbrigðisdeild HA: Óformleg skimun fyrir ristilkrabbameini. Algengi, orsök og niðurstöður ristilspeglana á
Suðurnesjum 2012 og 2013.
Gunnar Þór hélt áfram sínu alþjóðlega rannsóknasamstarfi sem hluti af The Share
registry (www.theshareregistry.org). Hann er einnig starfandi í Fabry-nefnd LSH og leiðbeinandi
doktorsnemans, Berglindar Aðalsteinsdóttur, við læknadeild Háskóla Íslands.
Gunnar Friðriksson heldur áfram samstarfi við taugalækningadeild Háskólasjúkrahússins Sahlgrenska í
Gautaborg, Svíþjóð og vann þar í 13 vikur á starfsárinu.
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Lyflækningadeild

Lyflækningadeild er stærsta deild sjúkrahússins með 23 sjúkrarúm. 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.
Starfsemi hjúkrunar á lyfjadeild var með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár.

Starfsmenn og starfsemi

Setin og leyfð stöðugildi hjúkrunarfræðinga eru 16,40, sjúkraliða 8,40, deildarstjóri 1,0 og deildarritari
0,94 og starfsmenn í ræstingu og býtibúri 3,7 stöðugildi. Fjöldi hjúkrunarfræðinga í starfi á deildinni er
23 og sjúkraliðar hafa verið 11 í samtals 25,7 stöðugildum. Mönnun gengur vel og er framboð meira en
eftirspurn af faglærðu starfsfólki. Örlítil endurnýjun hefur orðið á starfsfólki. Af stöðugildum
hjúkrunarfræðinga eru 0,20 notuð fyrir næringarhjúkrunarfræðing í húsinu og 0,20 fyrir eftirfylgd fyrir
hjarta og lungnasjúklinga.
Á árinu breyttum við móttöku fyrir hjartasjúklinga og tökum nú einnig á móti sjúklingum með
langvinna lungnasjúkdóma. Tveir hjúkrunarfræðingar fóru á LSH og kynntu sér móttöku þar reynt
verður að hafa móttöku hér í þeim anda. Þetta hefur farið vel en rólega af stað og vonin er sú að hægt
verði að auka þetta í framtíðinni og minnka þá innlagnir þessa sjúklingahóps.
Við höfum reynt að hafa stutta fræðslu mánaðarlega fyrir starfsfólk hjúkrunar um efni sem
óskað hefur verið eftir og hefur sú fræðsla verið nokkuð vel sótt og mælst vel fyrir. Dagana 17.-21. sept.
fóru 16 hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar af Lyflækningadeild í heimsókn til Edinborgar. Tilgangurinn
var að skoða og fræðast um Hospice og St Columbas Hospice varð fyrir valinu. Einnig fengum við að
heimsækja sjúkrahúsið Royal Infirmary sem er frekar nýtt. Ferðin heppnaðist í alla staði mjög vel og
kemur til með að nýtast okkur í starfi deildarinnar.
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Sjúkrahúsapótek

Sjúkrahúsapótek SAk 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 er þar blöndun á krabbameinslyfjum til gjafar í æð fyrir
dagsjúklinga og inniliggjandi sjúklinga. Sjúkrahúsapótekið er í samstarfi við almenn apótek á
þjónustusvæði SAk um afhendingu nokkurra sjúkrahúslyfja.
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 skjólstæðinga SAk og annarra heilbrigðisstarfsmanna stofnunarinnar. Aðkoma
sjúkrahúsapóteksins er að lyfjanefnd, gæðaráði og verkjateymi SAk og lyfjafræðingar rýna skjöl um lyf
og lyfjagjafir fyrir gæðahandbók SAk.

Starfsemin á árinu

Starfsemin var með hefðbundnum hætti á árinu. Í húsnæðismálum og á búnaði varð sú breyting að
aðstaða var útbúin fyrir nýjan starfsmann. Stöðugildi í apóteki er heil staða yfirlyfjafræðings og tvær
70% stöður lyfjafræðinga, en þriðja 70% staða lyfjafræðings bættist við um mitt ár tímabundið til 4ra
mánaða.
Um helgar er lyfjapöntunum sinnt eftir því sem í lyfjafræðing næst, en engin bakvakt er. Jafnan
var orðið við óskum um lyfjablandanir utan dagvinnutíma.
Heildarsala apóteksins skv. Theriak-tölvukerfinu var 506,2 millj.kr. Salan jókst um 22,2% milli
ára. Meðtalin eru sjúkrahúslyf (S-merkt lyf) fyrir 377,3 millj.kr., sem voru að fullu greidd til sjúklinga
utan spítalans. Sala á sjúkrahúslyfjum jókst um 22,4% milli ára. Sjúkrahúsapótekið hóf í ársbyrjun sölu
á sondumat og næringardrykkjum og nam sala ársins 2,4 millj.kr., allar sölutölur með vsk.
Blöndunum á krabbameinslyfjum fjölgaði um 19,9% milli ára, urðu 1906 á árinu.
Á árinu var mikið unnið að gæðamálum. Gæðahandbók fyrir sjúkrahússapótekið hefur tekið
stakkaskiptum, auk þess sem verklag og vinnuferlar hafa verið tekin endurskoðunar. Einnig er unnið í
framtíðarskipulagi sjúkrahússapóteksins og framundan eru fyrirhugaðar mestu breytingar á
húsnæðinu frá upphafi.
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Áfallateymi

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenningi áfallahjálp og er sú þjónusta skipulögð af sérstöku áfallateymi.
Áfallateymi hóf starfsemi sína á sjúkrahúsinu 1996 en var skipað formlega af forstjóra sjúkrahússins í
maí 2004.
Á árinu urðu þær breytingar að Sigmundur Sigfússon, forstöðulæknir geðlækninga, lét af
störfum, en hann hefur verið formaður áfallateymis frá upphafi. Guðrún Eggertsdóttir sjúkrahúsprestur
var hinn 1. september skipuð formaður. Auk hennar eru í teyminu: yfirlæknir dag- og göngudeildar
geðdeildar, forstöðulæknir bráðamóttöku, tveir hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku, forstöðuhjúkrunarfræðingur geðdeildar, geðhjúkrunarfræðingur og sálfræðingur í BUG-teymi. Sigmundi er
þakkað gott og óeigingjarnt starf í þágu áfallahjálpar á Norðurlandi.

Skilgreining áfalla

Hugtakið áfall er skilgreint á eftirfarandi hátt: það felur í sér að lífi eða limun 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 í almannavarnarástandi eða við stórslys og hins vegar skipulögð áfallahjálparvinna.
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 fleiri en á fyrra
ári en fjöldi viðtala svipaður. Tölulegt yfirlit um störf áfallateymis SAk árið 2015 má lesa í töflu 1.
Tafla 1: Starfsemi áfallateymis 2015
Fjöldi tilvika
Umferðarslys
Vinnuslys
Húsbruni
Sjáfsvíg- eða
sjálfsvígstilraun
Annað
Samtals:

13
4
3
4

Fjöldi
einstaklinga
30
6
7
5

Fjöldi
símtala
25
5
7
7

Fjöldi
viðtala
26
2
4
2

14
38

17
65

17
61

23
57

Vísað
áfram
2

Fjöldi
funda
2
1

2

3
6

Áfallateymið heldur samráðsfundi mánaðarlega. Á árinu var lögð rík áhersla á að skráning og
verklagsreglur uppfylltu skilyrði gæðahandbókar með tilliti til alþjóðlegrar vottunar DNV.
Verkefnahópur sem skipaður var af framkvæmdastjóra lækninga vann að bættu verklagi sem tekur gildi
1. janúar 2016 varðandi skráningu í sjúkraskrá skjólstæðinga.

Fræðsla

Á vegum áfallateymis fengu nemendur í meistaranámi við framhaldsnámsdeild við Háskólans á
Akureyri fræðsla um áfallahjálp og áfallateymi.
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Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám

Nefndin hefur starfað frá árinu 2008 eða síðan „Reglur um aðgengi og eftirlit með upplýsingum í
rafrænum sjúkraskrárkerfum á Sjúkrahúsinu á Akureyri“ voru samþykktar í framkvæmdastjórn. Í
nefndinni 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 eru:
• Oddný Snorradóttir upplýsingaöryggisstjóri, tilnefnd af framkvæmdarstjórn, formaður
• Stefán Steinsson læknir, tilnefndur af læknaráði
• Sólveig Skjaldardóttir hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði
• Árni Kár Torfason forstöðumaður, tilnefndur af tölvu- og upplýsingatæknideild

Hlutverk og starfssvið

Hlutverk nefndarinnar er að hafa reglubundið eftirlit með notkun starfsmanna að
sjúkraskrárupplýsingum. Nefndin fylgir ákveðnum vinnureglum um framkvæmd eftirlitsins, þar sem
meðal annars kemur fram: „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 fjóra fundi á árinu og fylgdi eftir reglubundnu eftirliti. Hún fundaði í hverjum ársfjórðungi
og fór yfir handahófskennt úrtak kennitalna úr sjúkraskrárgrunni, þar sem notkun starfsmanna að
sjúkraskránum var skoðuð. Einnig skoðaði hún að beiðni LSH, uppflettingar heilbrigðisstarfsmanna SAk
í gegnum heilsugátt LSH. Að auki voru uppflettingar í valdar sjúkraskrár skoðaðar. Framkvæmdastjóri
lækninga fær allar fundargerðir nefndarinnar og þar koma athugasemdir nefndarinnar fram, ef
einhverjar eru. Engar athugasemdir voru gerðar í fundargerðir nefndarinnar á árinu. Starfsreglur
nefndarinnar voru einnig endurskoðaðar á árinu og vistaðar í Gæðahandbók og eru í samþykktarferli
þar.
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Endurlífgunarráð

Endurlífgunarráð hefur verið starfrækt á SAk frá árinu 2003. Hlutverk þess er m.a. að:
1. Fylgja eftir reglum um útköll vegna endurlífgunar
2. Fylgjast með búnaði til endurlífgunar, staðsetningu þess og fleira
3. Skipuleggja og sjá til þess að endur- og símenntun í endurlífgun eigi sér stað
4. Fylgja eftir skráningum um endurlífgun á SAk
Í endurlífgunarráði sátu 5 fulltrúar á árinu og haldinn var einn bókaður fundur.
√ Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun, formaður
√ Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, gjörgæsluhjúkrunarfræðingur
√ Girish Hirlekar, forstöðulæknir gjörgæslu- og svæfingalækninga
√ Gunnar Þór Gunnarsson, hjartalæknir
√ Hjördís Gunnarsdóttir, bráðahjúkrunarfræðingur
Formaður hefur umsjón með reglulegum útkallsæfingum í sérhæfðri endurlífgun á SAk auk þess sem
hann skipuleggur og veitir ráðgjöf varðandi námskeið í endurlífgun. Tveir starfsmenn ráðsins hafa
umsjón með reglulegum útkallsæfingum í grunnendurlífgun.
Gerð er sú krafa til starfsfólks að það búi yfir þekkingu í endurlífgun, starfs síns vegna. Þessar
kröfur eru mismiklar eftir heilbrigðisstéttum og starfi viðkomandi og er námskeiðshald samkvæmt því.
Endurlífgunarráð fylgir þessum reglum eftir en það er á ábyrgð yfirmanna á deildum að sjá til þess að
starfsfólk sæki þau námskeið sem þeim ber að taka til að viðhalda þekkingu sinni í endurlífgun.

Endurmenntun

Regluleg endurmenntun í grunnendurlífgun fór fram á flestum legudeildum en sú kennsla er á hendi
tengiliða við endurlífgunarráð og notast er við samræmt kennsluefni sem endurlífgunarráð hefur
útbúið.
Eitt námskeið var haldið í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna II (ALS) með 12 þátttakendum, en
það námskeið er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka stjórnina í endurlífgun
(20 klukkustunda námskeið)
Þrjú námskeið voru haldin í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I (ILS) með alls 33 þátttakendum,
en það námskeið er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka þátt í endurlífgun (8
klukkustunda námskeið).
Eitt námskeið í sérhæfðri endurlífgun barna I (EPILS) ) með 14 þátttakendum, en það námskeið
er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka þátt í endurlífgun barna (8
klukkustunda námskeið). Sjá myndrit 1 og 2.
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Myndrit 1: Þátttakendur á námskeiðum.

Myndrit 2: Tegundir og fjöldi námskeiða.

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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Tíu starfsmenn hafa lokið leiðbeinendaþjálfun í sérhæfðri endurlífgun og eru sjö með
fullgild réttindi frá ERC til að kenna á slíkum námskeiðum, sex til að kenna sérhæfða
endurlífgun fullorðinna, fjórir til að kenna sérhæfða endurlífgun barna og þrír starfsmenn hafa
réttindi til að kenna hvorutveggja. Einn starfsmaður er leiðbeinandi í þjálfun og áætlað er að
hann ljúki þjálfun í febrúar 2016.
Gæðahandbók
Á árinu var mikil vinna lögð í að koma skjölum endurlífgunarráðs í nýja gæðahandbók og
samræma með tilliti til gæðaúttektar. Skjöl s.s. leiðbeiningum um útköll, innhald bráðavagna,
yfirlit yfir tegundir námskeiða og fleiri skjöl ráðsins mátti því í árslok finna í gæðahandbók, en
miðað er við að öll skjöl ráðsins verði komin inn í gæðahandbók vorið 2016.
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Gæðaráð

Jóna Valdís Ólafsdóttir lyfjafræðingur var skipuð gæðastjóri í fjarveru Huldu Rafnsdóttur. Gæðaráð var
þannig skipað í lok árs:
Aðalmenn:
Oddur Ólafsson, svæfingalæknir, formaður
Jóna Valdís Ólafsdóttir, lyfjafræðingur, gæðastjóri
Elvar Örn Birgisson geislafræðingur
Jón Pálmi Óskarsson læknir
Helgi Haraldsson öryggisstjóri
Rut Guðbrandsdóttir sýkingavarnahjúkrunarfræðingur
Erla Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur
Varamenn:
Dóróthea Jónsdóttir tölvunarfræðingur
Erlingur Hugi Kristvinsson HNE læknir
Sólveig Hulda Valgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur

Almenn starfsemi

Á árinu voru haldnir fimmtán reglulegir fundir þar sem almennt er fjallað um gæðamál og
atvikaskráningar vítt og breitt.Fundir eru haldnir einu sinni til tvisvar í mánuði og eru fundargerðir birtar
á innri vef spítalans. Á árinu var sú nýbreytni tekin upp að fastir liðir eru ætíð á dagskrá funda:
• Síðasta fundargerð
• Kvartanir
• Atvik
• Innri úttektir
• Umbætur- staða- ný verkefni
• Vöktun-mælikvarðar
• Gæðahandbókin staða
• Staða annarra verkefni
• Önnur mál

Gæðingur

Eitt stærsta mál ársins var án vafa úttekt DNV GL. Þriggja manna úttektarteymi kom í september og tók
út spítalann. Niðurstaða úttektarinnar var sú að við fengum enga alvarlega athugasemd (NonConformities, Category 1). Hins vegar voru gerðar 24 minni athugasemdir (Non-Conformities, Category
2). Þessi niðurstaða var í raun framar vonum. Í lok árs var lokaniðurstaða varðandi vottunarstöðu
sjúkrahússins ekki komin í hús.

Rýnifundir

Sú nýung varð á árinu að haldnir voru tveir rýnifundir stjórnenda. DNV GL staðallinn gerir kröfu um að
slíkir fundir séu haldnir. Á fundunum er fyrirfram ákveðin dagskrá þar sem rætt er:
• Niðurstöður innri úttekta
• Niðurstöður ytri úttekta
• Endurgjöf frá viðskiptavinum
• Framistaða 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
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Umbótaverkefni

Gæðaráð hefur farið af stað með umbótaverkefni að kröfu DNV GL staðalsins. Vinnan við slík verkefni
fer fram eftir fyrirfram skilgreindu verklagi. Vinnuhópur er skipaður utan um hvert verkefni og skila
hópar lokaniðurstöðum til gæðaráðs. Niðurstöður þessar eru birtar á síðu gæðaráðs á innra neti. Dæmi
um slík umbótaverkefni er förgun lyfja og sóttmengaðs sorps og samræming á aðgangsheimildum
heilbrigðisstétta í sjúkraskrárkerfi.

Atvik

Gæðaráð heldur utan um skráningu atvika. Tölur um fjölda atvika eru teknar saman og sendar
landlæknisembættinu tvisvar á ári. Enn er notast við Lotus Notes til að halda utan um atvikin en brýnt
er að fara í þá vinnu að hanna skráningarkerfi í Share point. Þar með ætti öll úrvinnsla að verða
auðveldari. Heildarfjöldi atvika á árinu var 385 sem er fækkun frá fyrra ári (2014).

Gæðakerfi

Góð reynsla er komin á gæðakerfið okkar sem er í Share point. Það þykir hafa tekist vel til með kerfið
og það er þjált í notkun.

Gæðadagar

Gæðadagar gæðaráðs voru haldnir í maí. Haldinn var tilfellafundur gæðaráðs og gæðaverðlaun voru
afhent. Það var almenn göngudeild sem hlaut verðlaunin að þessu sinni. Farið var í vettvangsferð
gæðavarða og gæðaráðs og var fyrirtækið Promens á Dalvík skoðað. Þótti ferðin mjög vel heppnuð í
alla staði.

Hvatningaverðlaun framkvæmdastjórnar

Gæðaráð og Gæðaverðir hlutu þessi verðlaun sem voru veitt á ársfundi 2015. Það er ánægjulegt að
þessi störf skuli hljóta slíka viðurkenningu.

Horft fram á veginn

Stærstu verkefni framundan eru næsta úttekt DNV GL sem fram mun fara á haustdögum. Þar mun
þurfa að svara öllum þeim athugasemdum sem fram komu. Að þessu sinni þarf einnig að fara að huga
að ISO vottun sem er næsta skref í vottunarferlinu.
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Hjúkrunarráð

Aðalfundur var haldinn 13. nóvember. Guðrún Hildur Guðmundsdóttir, þáverandi formaður, flutti
skýrslu stjórnar og skýrslu frá fulltrúum hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum. Þrjá fulltrúa átti að kjósa í
stjórn og einn varamann í stjórn. Hulda Rafnsdóttir frá bráða-, fræðslu og gæðasviði gaf kost á sér til
endurkjörs. Nýjar í stjórn komu Guðrún Bessadóttir frá skurðlækningasviði og Valgerður Ómarsdóttir
frá lyflækningasviði. Guðrún Hildur Guðmundsdóttir frá lyflækningasviði gaf kost á sér sem varamaður.
Allir fulltrúar voru samþykktir. Guðrún Hildur Guðmundsdóttir baðst lausnar frá embætti formanns og
gaf Sólveig Tryggvadóttir kost á sér. Ekki komu fram mótframboð og var hún því sjálfkjörin. Áfram sátu
í stjórn Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir frá skurðlækningasviði og Inga Berglind Birgisdóttir frá
lyflækningasviði. Í kjörnefnd var kosin Þórgunnur Birgisdóttir. Eftir venjuleg aðalfundarstörf ræddi
Ragnheiður Birna Guðnadóttir trúnaðarmaður um stöðu og störf trúnaðarmanna innan SAk.

Stjórnarfundir

Stjórnin hélt 8 formlega fundi á árinu og að auki hefur hluti stjórnar hist á óformlegum samráðsfundum.
Einnig eru mikil samskipti í gegnum tölvupóst. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund í nóvember 2015
var Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir kosin varaformaður, Guðrún B. Bessadóttir ritari og
meðstjórnendur Hulda Rafnsdóttir, Valgerður Ósk Ómarsdóttir og Inga Berglind Birgisdóttir.

Almennir fundir

Almennur vorfundur hjúkrunarráðs var haldinn 12. maí. Yfirlit var gefið yfir störf stjórnar frá aðalfundi
2014. Þá kynnti Hulda Rafnsdóttir erindið Í ljósi gæðaúttektar innan hjúkrunar. Eins og undanfarin ár
var boðið upp á opinn fyrirlestur í samvinnu við Norðurlandsdeild Félags Íslenskra hjúkrunarfræðinga
en þar flutti Edda Björgvinsdóttir fyrirlestur sem hún kallar Húmor og gleði á vinnustað, dauðans
alvara.

Helstu viðfangsefni stjórnar hjúkrunarráðs

Stjórn hjúkrunarráðs hefur mikið rætt á fundum sínum í vetur um mönnunarmál og lán á starfsfólki á
milli deilda eða flutning sjúklinga á milli deilda vegna álags eða plássleysis. Unnið hefur verið að því að
tryggja bæði öryggi sjúklings og viðeigandi hjúkrunarfræðings sem ber ábyrgð á sjúklingnum. Stjórnin
hefur einnig rætt þetta mál við framkvæmdastjóra hjúkrunar. Hjúkrunarráð hefur einnig unnið að því
að fá tengilið fyrir trúnaðarmenn innan hjúkrunar en mjög erfiðlega hefur gengið að fá
hjúkrunarfræðinga til að gegna þessu mikilvæga hlutverki. Stjórn hjúkrunarráðs vann að því að
undirbúa dagskrá fyrir dag hjúkrunar 12. maí og vorfund hjúkrunarráðs.

Fulltrúar hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám: Sólveig Skjaldardóttir, Sólveig
Tryggvadóttir varamaður.
Gæðaráð: Erla Björnsdóttir, Sólveig Hulda Valgeirsdóttir varamaður.
Kjörnefnd hjúkrunarráðs: Berglind Sigurvinsdóttir, Anna Lísa Baldursdóttir, Þórgunnur Birgisdóttir.
Nýtinganefnd SAk: Anna Margrét Tryggvadóttir, María Ásgeirsdóttir varamaður.
Siðanefnd SAk: Hulda Rafnsdóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, varamaður.
Vísindaráð SAk: Gunnhildur Gunnlaugsdóttir, Kolbrún Sigurlásdóttir, varamaður.
Vísindasjóður SAk: Álfheiður Atladóttir, Heiða Hringsdóttir varamaður.
Lyfjanefnd SAk: Inga Margrét Skúladóttir.
Rýnihópur SAk: Elva Sigurðardóttir, Gunnhildur Gunnlaugsdóttir varamaður.

Samstarf

Formaður hjúkrunarráðs fundaði að jafnaði mánaðarlega með framkvæmdastjóra hjúkrunar. Einnig sat
formaður einn fund með forstöðuhjúkrunarfræðingum og framkvæmdastjóra hjúkrunar.
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Umsagnir

•
•
•
•
•
•

Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (auglýsingar).
Frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga.
Tillaga til þingsályktunar um aukinn stuðning vegna tæknifrjóvgana.
Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (lyfjagát).
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og lyfjalögum, nr.
93/1994, með síðari breytingum (EES-reglur).
Frumvarp til laga um byggingarsjóð Landspítala.
Tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára.
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Jafnréttisnefnd

Jafnréttisnefnd Sjúkrahússins á Akureyri hefur starfað síðan í desember 2007. Nefndin er skipuð til
tveggja ára í senn og var þannig skipuð frá 1. ágúst: Edda Bryndís Örlygsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
formaður; Sigurbjörg Jónsdóttir, launafulltrúi og Valur Sæmundsson, kerfisstjóri.

Starfssvið

Jafnréttisnefnd Sjúkrahússins á Akureyri skal leggja áherslu á að framfylgja stefnu og áætlunum
sjúkrahússins i 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 hún 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.
Nefndin leggur reglulega mat á árangur og endurskoðar áætlanir sínar með hliðsjón af því mati.
Henni ber að afla upplýsinga um stöðu jafnréttismála innan sjúkrahússins og skila til forstjóra á tveggja
ára fresti skýrslu þar um. Nefndin á einnig að eiga frumkvæði að umræðu og fræðslu um jafnréttismál.
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Lyfjanefnd

Lyfjanefnd starfar samkvæmt 40. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með áorðnum breytingum. Lyfjanefnd hefur
starfað frá því 18. september 2001.

Mönnun lyfjanefndar í lok árs
•
•
•
•
•
•

Sigurður Heiðdal læknir, formaður nefndarinnar, skipaður af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs,
Jóna Valdís Ólafsdóttir lyfjafræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs,
Inga Margrét Skúladóttir hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði,
Finnbogi Karlsson læknir, tilnefndur af læknaráði,
Þóra Ester Bragadóttir hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs. Hún
tók sæti í nefndinni í mars þegar Margrét Þorsteinsdóttir hætti.
Hilmar Karlsson forstöðulyfjafræðingur situr fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi.

Stefna lyfjanefndar

Nýtt gæðaskjal, Stefna lyfjanefndar SS-064, leysti af hólmi eldri starfsreglur lyfjanefndar sem staðfestar
höfðu verið af framkvæmdastjórn 16. mars 2010. Ábyrgðaraðili skjalsins er framkvæmdastjóri
lyflækningasviðs. Í Stefnu lyfjanefndar er útlistað í átta liðum hvert hlutverk nefndarinnar er. Má þar
nefna meðal annars að gefa út lyfjalista fyrir stofnunina, að vera þverfaglegur samráðsvettvangur um
lyfjamál, að hafa frumkvæði að innleiðingu og notkun klínískra leiðbeininga um lyfjanotkun, að fylgjast
með og taka ákvörðun um notkun nýrra og dýrra lyfja, að fylgjast með notkun S-merktra lyfja, að annast
og rýna gæðaskjöl er tengjast lyfjamálum, að koma að atvikaskráningu tengdri lyfjamálum í samvinnu
við Gæðaráð og fylgjast með, kynna og ráðleggja nýjar aðferðir við lyfjafyrirmæli, skömmtun og annað
sem ætla má að auki öryggi og dragi úr kostnaði vegna lyfja.

Helstu málefni á dagskrá lyfjanefndar á árinu

1. DNV gæðavottun og stöðumat. Gerðar voru athugasemdir við þrjú atriði varðandi lyfjamál á
SAk. Í fyrsta lagi var sett út á það að lyfjanefnd fylgdist ekki nægilega með og hefði yfirsýn yfir
atvikaskráningu varðandi lyfjatengd atvik. Í öðru lagi var gerð athugasemd við aðgang
heilbrigðisstarfsmanna að lyfjaupplýsingum. Í þriðja lagi var gagnrýnt að lyfjalisti væri ekki
uppfærður reglulega. Í úrbótaáætlun er tekið á öllum þessum atriðum.
2. Uppfærsla á lyfjagagnagrunni Therapy lyfjafyrirmælakerfisins. Lyfjagagnagrunnur Therapy var
uppfærður í samstarfi við LSH á árinu. Gengið var frá samningi um áframhaldandi samstarf milli
SAk og LSH varðandi uppfærslur á lyfjagagnagrunni Therapy í framtíðinni.
3. Gæðasíða lyfjanefndar. Lyfjanefnd hefur fengið sína eigin gæðasíðu í gæðahandbók SAk. Þar
verður safnað saman sem flestum gæðaskjölum er lúta að lyfjamálum til að auðvelda aðgengi
að þeim.
4. S-merkt lyf. Lyfjanefnd fjallaði reglulega um S-merkt lyf á fundum sínum og möguleika á
upplýsingagjöf um notkun þeirra á SAk til Sjúkratrygginga Íslands eins og SÍ fer reglulega fram
á. Engar breytingar né framfarir hafa orðið á möguleikum á að halda utan um þessar
upplýsingar og frekari skýrslugerð um þær. Til þess vantar bæði mannskap og tæknibúnað.
5. Líftæknilyf. Unnið var að því að breyta notkun á lyfinu infliximab með því að skipta úr notkun
sérlyfsins Remicade í sérlyfið Inflectra sem er ódýrara. Stefnt var að því að notkun Inflectra
mundi taka við af Remicade um áramótin. Fyrirhugað er að taka síðan fyrir og skoða notkun
annarra dýrra lyfja á almennri göngudeild og kanna hvort ástæða sé til að gera breytingar með
öryggi og sparnað að markmiði.
6. Notkun leyfisskyldra lyfja á SAk. Nefndin fór ofan í saumana á notkun leyfisskyldra lyfja á SAk.
Í ljós kom að víða virtist pottur brotinn varðandi umsókn um leyfi til notkunar á leyfisskyldum
lyfjum. Einnig var það óljóst hvert ætti að sækja um leyfi fyrir notkun slíkra lyfja á SAk. Haft
var samband við Deild lyfjamála á Landspítalanum, Lyfjastofnun og lyfjagreiðslunefnd og
niðurstaðan varð sú á SAk ber læknum að sækja um leyfi fyrir leyfisskyld lyf til lyfjanefndar LSH.
Öllum hlutaðeigandi læknum, bæði á SAk og annars staðar, var gert kunnugt um að
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sjúkrahúsapótek SAk mundi hætta að afgreiða leyfisskyld nema að fyrir lægi leyfi frá lyfjanefnd
LSH. Er þetta mál því komið í eðlilegan farveg nú.
7. Lyfjagjafir án fyrirmæla. Fram hefur komið ósk um að deildir geti haft lista yfir lyf sem gefa má
án fyrirmæla læknis. Hjúkrunarfræðingar sjá hagræðingu í þessu. SH sendi fyrirspurn á deildir
og kannaði áhugann á þessu. Það voru ekki margir sem töldu nauðsynlegt að vera með slíkan
lista. Gert hefur verið gæðaskjal um slíkt fyrirkomulag en þetta var enn ófrágengið í lok árs.
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Læknaráð

Á síðasta aðalfundi var ný stjórn kosin og skipt um alla meðlimi stjórnarinnar. Fundir stjórnar hafa verið
reglulega eða a.m.k einu sinni í mánuði. Stjórn læknaráðs stofnaði læsta samfélagssíðu. Sú síða hefur
auðveldað samskipti stjórnarmeðlima.
Stjórn læknaráðs skipa:
Formaður:
Ragnheiður Halldórsdóttir
Varaformaður:
Jóhann Davíð Ísaksson
Ritari:
Fjölnir Guðmannsson
Meðstjórnendur:
Stefán Steinsson
Vilborg Jónsdóttir
Almennur fundur var haldinn 2. desember. Á þeim fundi fór framkvæmdastjórn yfir niðurstöður úr
auglýsingaherferð fyrir sérfræðistöður sem send var víða erlendis. Auglýsingin hefur skilað nokkrum
áhugasömum erlendum læknum. Guðjón Kristjánsson sagði frá samstarfi við Landspítalann og Bretland
um framhaldsmenntun í lyflækningum við SAk. Oddur gaf okkur upp stöðuna á DNV-gæðavottuninni.
Auk þess voru ýmis mál hvað varðar læknasamfélagið á SAk rædd.

Helstu viðfangsefni

Engin formleg erindi frá læknum bárust stjórninni á þessu starfsári.
a) Samstarf við framkvæmdastjórn, framkvæmdastjóra lækninga, forstöðulækna og stjórn
hjúkrunarráðs.
Stjórn læknaráðs hefur setið nokkra fundi með stjórn sjúkrahússins þar sem framtíð og leiðir
til úrbóta hafa verið ræddar. Sú ákvörðun var tekin að efla samstarf stjórnar læknaráðs við
framkvæmdastjórn.
Fulltrúi læknaráðs hefur verið boðaður á forstöðulæknafundi.
Stjórn læknaráðs ákvað í samráði við stjórn hjúkrunarráðs að hefja samstarf fagráðanna og
hittast reglubundið. Stjórnirnar hafa haldið nokkra fundi og fundað sameiginlega með
framkvæmdastjórn. Stjórn læknaráðs benti stjórnendum SAk á reglur um læknaráð samkvæmt
heilbrigðislögum. Þar segir: „Fagráð, þ.m.t. læknaráð og hjúkrunarráð þar sem þau eru
starfandi, skulu vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðuneytis um fagleg atriði í rekstri
heilbrigðisstofnunar. Ber að leita álits fagráða um mikilvægar ákvarðanir sem varða
heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar.”
b) Fjárhagur SAk
Rekstarhalli SAk og sparnaðarkröfur valda stjórn læknaráðs áhyggjum. Stjórn læknaráðs hefur
fylgst með áætlunum hvað þetta varðar og látið skoðun sína á hugmyndum um sparnað á
endurhæfingar- og öldrunarsviði í ljós. Stjórn læknaráðs fagnar því að framkvæmdastjórn SAk
hafi horfið frá tillögu sem fram var komin um sparnað á endurhæfinga- og öldrunarsviði.
Forðast verður að öryggi sjúklinga skerðist og mikilvægt að læknaráð haldi vöku sinni hvað það
varðar. Eftir sameiginlega fundi framkvæmdastjórnar, stjórnar læknaráðs og stjórnar
hjúkrunarráðs þar sem leiðir til úrbóta á SAk voru ræddar var ákveðið að stjórnirnar myndu
vinna saman að hugmyndum og kalla síðan forstöðumenn legudeildanna á fund ásamt
klínískum framkvæmdastjórum SAk.
c) Nefndir og ráð
Engin erindi komu inn á borð stöðunefndar á árinu. Fræðslunefnd hefur staðið fyrir 29
föstudagsfræðslufundum og voru þeir vel sóttir. Vísindasjóður læknaráðs stendur vel en engar
umsóknir bárust á árinu.
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d) Mönnun sérfræðinga
Þetta 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 s.k. 55 ára reglu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Framkvæmdastjórn
sendi auglýsingu í fjölmörg blöð erlendis og kynntu okkur niðurstöður þess á almenna
fundinum í desember s.l. Líklega verður áfram þörf á sérfræðingum sem koma og leysa
tímabundið af. Stjórn læknaráðs hefur rætt við framkvæmdastjórn um leiðir til að ráða fleiri
sérfræðinga m.a með því að fara erlendis með kynningar á starfseminni á SAk.
e) Tilnefningar stjórnar læknaráðs í vinnuhópa
• Vinnuhóp um endurskoðun á reglum stöðunefndar SAk.
• Vinnuhópur vegna vörpunar í launaflokka
• Rýnihóp um þjónusturýni.
• Nýtingarnefnd húsnæðis
Stjórn Læknaráðs SAk þakkar meðlimum læknaráðs, framkvæmdastjórn og stjórn hjúkrunarráðs samstarfið á starfsárinu. Jafnframt óskum við SAk til hamingju með DNV-vottunina sem
við teljum mikilvægt skref í umbótum á SAk.
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Nýtingarnefnd

Í Nýtingarnefnd voru eftirtaldir starfsmenn sjúkrahússins: Alexander Pálsson, Vignir Sveinsson,
Sigurður Einar Sigurðsson, Anna Margrét Tryggvadóttir og Girish Baskar Hilrekar.
Lítil starfsemi var hjá nefndinni og hélt tvo fundi á árinu, í mars og desember. Engin laus rými
eru á sjúkrahúsinu og þess vegna er nánast ómögulegt að færa til starfseiningar. Á haustmánuðum fékk
nefndin til liðs við sig Valtý Sigurbjarnarson og fékk hann það verkefni að skoða nýtingu húsnæðis ef
byggt verður ofan á tengibygginguna, B-bygging ca. 570 fermetra.
Valtýr skilaði nefndinni greinargóðum tillögum, þar sem horft var til hinna ýmsu starfseininga
og hugsanlegum flutningi þeirra í rýmra og hentugra húsnæði. Skýrslan var kynnt og afhent forstjóra
og framkvæmdastjórum þann 9. desember.
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Næringarteymi

Næringarteymi hefur verið starfandi á Sjúkrahúsinu á Akureyri síðan 2003. Í teyminu eiga sæti
næringarráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, læknir, lyfjafræðingur, forstöðumaður eldhúss og matartæknir.
Næringarteymi er stefnumótandi um næringartengd mál á sjúkrahúsinu og vinnur að aukinni þekkingu
starfsfólks um næringu í klínískri vinnu.

Starfsemin á árinu

Haldnir voru 11 fundir á árinu, þar af voru tveir fundir með tengiliðum af deildum. Fundargerðir eru
aðgengilegar á innra neti.
Gengið var frá kaupum á íslensku tölvuforriti TIMIAN sem er innkaupa- og pantanaforrit fyrir
eldhús sjúkrastofnana. Forritið heldur auk þess utan um uppskriftir og næringarútreikninga máltíða og
matseðla og kemur til með koma í staðinn fyrir forritið MasterCater sem hefur verið í notkun í eldhúsi
SAk undanfarin ár. Eldhúsið vinnur að innleiðingu á öllum deildum í samstarfi við tölvudeild og var
byrjað á hlaðborðsdeildum á árinu.
Stefnuskjal næringarteymis var samþykkt og gefið út í gæðahandbók í júní. Nýjungar í
endurskoðuðu stefnuskjali eru að skipað er í teymið til 2 ára, en var áður ótímabundið og lyfjafræðingur
á nú sæti í teyminu, eftir að sjúkrahúsapótekið tók við afgreiðslu næringardrykkja og sondumatar í
upphafi árs.
Árlegur Næringardagur var haldinn þann 18. nóvember. Efni dagsins var Fæðuofnæmi og
fæðuóþol og samanstóð dagskrá af 4 fræðsluerindum og kynningu á næringarvörum frá fyrirtækjum.
Aðsókn var góð og almenn þátttaka í umræðum.
Beiðni var send til Embættis landlæknis um að standa fyrir vinnu að leiðbeiningum um fæði á
sjúkrastofnunum. Erindinu var vísað til Landspítala og SAk og verður fylgt eftir í samvinnu við LSH, e.t.v.
með aðkomu Embættis landlæknis.
Fjallað var um ýmis önnur mál er varða næringu sjúklinga SAk s.s. skimun fyrir vannæringu sem
er einn af gæðavísum sjúkrahússins, klínískar leiðbeiningar um sondumötun, skráningu á neyslu
sjúklinga, verkefni fyrir næringarfræðinema í starfsnámi á SAk, fæði fyrir sjúklinga í blóðskilun,
gæðaskjöl um næringu og nýstofnað innkirtlateymi.
Næringarteymið fundaði tvisvar með tenglum frá legudeildum, en hver deild skipar
hjúkrunarfræðing sem tengilið um næringarmál. Á fundum með tenglum var m.a. rætt um skimun fyrir
vannæringu, fæðisgerðir og val, úrval næringardrykkja, sondumötun, Næringardag, nýtt matarkerfi og
ýmis önnur praktísk 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 (SAk) starfar samkvæmt lögum um
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 og reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr.
1186/2014. Í reglugerðinni segir „Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Sjúkrahúsinu á Akureyri veitir leyfi
fyrir framkvæmd vísindarannsókna á heilbrigðissviði sem gerðar eru á sjúkrahúsinu og
vísindarannsóknir sem gerðar eru í samstarfi sjúkrahússins og háskóla hér á landi“.
Í byrjun ársins lauk skipunartíma fráfarandi siðanefndar og skilaði hún af sér góðu og vel
frágengnu búi. Ber þar sérstaklega að þakka fráfarandi formanni Sigmundi Sigfússyni en hann hafði
verið í forsvari fyrir nefndina í nær 15 ár.
Þann 17. mars var núverandi siðanefnd heilbrigðisrannsókna við SAk skipuð til fjögurra ára
og hana skipa:
Aðalmenn
Stefán B. Sigurðsson, formaður
Guðrún Eggertsdóttir, varaformaður
Sigurður Kristinsson, ritari
Ragnheiður Baldursdóttir
Hulda Rafnsdóttir
Baldur Dýrfjörð
Alexander Smárason

Varamenn
Sigríður Sía Jónsdóttir
Elvar Birgisson
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir
Gunnar Þór Gunnarsson
Hólmfríður Kristjánsdóttir
Heiðrún Ósk Ólafsdóttir
Guðjón Kristjánsson

Tilnefndir af:
Landlækni
Forstjóra, fulltrúar annarra heilbrigðisstétta
Háskólanum á Akureyri
Læknaráði Sjúkrahússins á Akureyri
Hjúkrunarráði Sjúkrahússins á Akureyri
Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri
Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri

Nefndin fundar mánaðarlega og koma fundadagar og frekri upplýsingar fram á heimasíðu
nefndarinnar (http://www.sak.is/is/um-fsa/nefndir-og-rad/sidanefnd).
Nokkur vinna fór í að þróa starfsemi nefndarinnar til samræmis við þau lög og reglugerðir
sem tóku gildi í lok árs 2014. Unnið var að því að efla samstarf við Vísindasiðanefnd og siðanefnd
heilbrigðisrannsókna við LSH til að tryggja samræmi í afgreiðslu mála og þá sérstaklega hvað varðar
framkvæmd leyfisveitinga.
Á árinu afgreiddi siðanefnda heilbrigðisrannsókna SAk 12 erindi og þar af voru 6 afgreiðslur
vegna leyfisveitinga.
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Skurðstofunefnd

Skurðstofunefnd skipuleggur skurðstofustarfsemi og er ráðgefandi um faglega og rekstrarlega þætti
þeirra. Nefndin heyrir undir framkvæmdastjóra handlækningasviðs.
Í nefndinni sitja:
• Forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga eða staðgengill, formaður.
• Forstöðuhjúkrunarfræðingur gjörgæslu- og svæfingadeildar eða staðgengill.
• Forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu eða staðgengill.
• Fulltrúi handlækninga skipaður af forstöðulækni skurðlækninga.
• Fulltrúi bæklunarlækninga skipaður af forstöðulækni bæklunarlækninga.
• Fulltrúi fæðinga- og kvensjúkdómalækninga skipaður af forstöðulækni fæðinga og kvensjúkdómalækninga.

Starfsemin

Starfið á árinu var í samræmi við samræmi við verksvið nefndarinnar en hún skipuleggur starfsemi
skurðstofu í samræmi við rekstraráætlun sjúkrahússins. Starfsemin skal miða við að tryggja öryggi
sjúklinga, að hún standist gæðakröfur og gætt sé fyllstu hagkvæmi. Þá skal nefndin eftir atvikum
samhæfa skurðstofustarfsemi annarra stjórnendaeininga.
Nefndin skipuleggur, safnar, og birtir upplýsingar um skurðstofustarfsemi í samráði við
framkvæmdastjóra handlækningasviðs og leggur fram áætlanir um framþróun skurðstofustarfseminnar ásamt því að vera ráðgefandi varðandi húsnæðismál og tækjakaup á skurðstofu. Nefndin
sinnir öðrum sérverkefnum tilgreindum af framkvæmdastjóra handlækningasviðs.
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Stuðningsteymi starfsmanna

Stuðningsteymi starfsmanna Sjúkrahússins á Akureyri var skipað 25. nóvember 1997 af forstjóra og
hefur síðan verið endurskipað af framkvæmdastjórn á tveggja ára fresti. Teymið starfar til hliðar við
aðra starfsmannaþjónustu á sjúkrahúsinu.
Stuðningsteymið skipa:
Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Guðrún Eggertsdóttir, sjúkrahúsprestur
Vilborg Þórarinsdóttir, félagsráðgjafi
Til vara: Arnfríður Kjartansdóttir, sálfræðingur
Stuðningsteymið mætir þörfum starfsmanna og starfshópa þegar vanlíðan, áföll eða kreppur
koma upp vegna skyndilegs eða langvarandi álags. Stuðningsteymið greinir vanda og veitir stuðning og
hjálp við úrvinnslu og aðstoðar viðkomandi við að sækja áframhaldandi stuðning hjá meðferðaraðilum
sé þörf og ósk til staðar. Allir starfsmenn geta nýtt sér stuðning og aðstoð teymisins.

Helstu verkefni

Starfsmenn teymisins veittu starfsmönnum 17 viðtöl. Einnig voru alls 3 viðrunarfundir/úrvinnslufundir
fyrir starfsmannahópa. Fundir teymisins eru alla miðvikudaga kl. 8.30. Jafnframt hefur teymið það að
markmiði að funda með mannauðsstjóra sjúkrahússins ársfjórðungslega. Sjá nánar á innri vefsíðu SAk,
undir liðnum starfsmenn > stuðningsteymi.
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Sýkingavarnanefnd

Sýkingavarnarnefnd var þannig skipuð á árinu: Sigurður Heiðdal, lyf-og smitsjúkdómalæknir; Rut
Guðbrandsdóttir og Björg Brynjólfsdóttir deildarlífeindafræðingur.
Sýkingavarnanefnd hefur starfað að fullum krafti á árinu. Mestur þungi vinnunnar fór í
undirbúning fyrir DNV-gæðavottun á SAk sem sýndi sig í að sýkingavarnanefnd fékk einungis minniháttar athugasemdir eftir úttektina.

Skráning sjúkrahússýkinga

Skráning á algengi sýkinga er framkvæmd fjórum sinnum á ári. Skráðir voru eins og fyrri skráningar þeir
sjúklingar sem voru inniliggjandi með sýkingu kl 8:00 að morgni ákveðins dags í febrúar, maí, ágúst og
nóvember. Skoðað var hvort sjúklingar voru með þvagfærasýkingu, skurðsárasýkingu grunna og djúpa,
neðri öndunarvegasýkingu og blóðsýkingu. Meðaltal fyrir árið 2014 var 4,32% sýkingartíðni og hlutfallið
milli skráninga má sjá í myndriti 1. Samkvæmt þessu var sjúkrahúsið rétt undir markmiðum sem er
undir 5% spítalasýkingar. Samanburður frá upphafi skráningar á spítalasýkingum er sýndur í myndriti
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Myndrit 1: Hlutfall í fjórum skráningum á árinu.
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Myndrit 2: Hlutfall spítalasýkinga frá upphafi skráningar 2009.

Stunguóhöpp
Sýkingavarnarnefnd fékk tilkynningar um 21 stunguóhapp á árinu og er það yfir markmiðum SAk sem
eru <15, sjá myndrit 3.

Myndrit 3: Stunguóhöpp uppsafnað milli mánaða og samanburður 2013-14.

Tekist hefur að fækka stunguóhöppunum frá fyrra ári með því að greina betur stunguóhöpp og
innleiða öryggisnálar við insúlíngjöf og óhöpp vegna þeirra að mestu útrýmd en þau stunguóhöpp sem
urðu voru þegar ekki var verið að nota öryggisnál. Læknar stungu sig oftast á árinu og voru flest
stunguóhöpp á skurðdeild og bráðamóttöku tengd saumaskap og deyfingu, sjá myndrit 4.
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Myndrit 4: Tegundir stunguóhappa og samanburður milli ára 2013 og 1014.

Sýklarannsókn

Enterophatogen-ræktanir úr saur voru alls 252. Jákvæð sýni 6 sem reyndust 3 vera Campylobacter
jejuni og 3 Salmonella.
Clostridium difficile toxin A/B voru 158 mælingar. Jákvæð sýni voru 16.
SAk 2015
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Jákvæð sýni

16
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3
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Einstl. jákv.

16

3

3
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Sýrufastir stafir (greining gerð á Sýkladeild LSH). Heildarfjöldi sýna voru 36 frá 24 einstaklingum
og voru engin sýni jákvæð.
MÓSA ræktanir. Heildafjöldi sýna voru 393. Af þeim voru 9 sýni jákvæð hjá 5 einstaklingum.
Upp kom óvænt MÓSA jákvæður einstaklingur á lyflækningadeild og í kjölfarið voru gerðar ráðstafanir
skv. verklagsreglu.
Caliciveira (greining gerð á Veirurannsókn LSH) Heildarfjöldi sýna 21 og reyndist 1 sýni jákvætt
fyrir Sapó-veiru og 3 jákvæð fyrir Nóró-veiru.
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Bólusetning starfsmanna

Árleg inflúensa. Bólusettir voru 169 starfsmenn og 19 sjúklingar.
Lifrarbólga B. Bólusettir voru 2 starfsmenn á árinu með 2 skömmtum. Þetta eru starfsmenn
sem urðu fyrir stunguóhappi og voru ekki bólusettir fyrir.

Innra starf

Fundir sýkingavarnanefndar. Formlegir fundir voru 12 á árinu. Fundargerðir eru birtar á innra netinu
undir nefndir og ráð - sýkingavarnanefnd
Tengiliðir sýkingavarnanefndar. Breyting var verða á fyrirkomulagi tengiliða. Haldnir eru
hádegisfundir x2 í mánuði samtals 8 á árinu. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur skipuleggur og stýrir
fundunum og er sama efni kynnt í hverjum mánuði. Lagt er fyrir ýmist fræðsla og verkefni sem tengiliðir
yfirfæra á sína einingu með t.d. innsetningu á deildarfundum. Ánægja er með fundarfyrirkomulag og
er mikilvæg tenging sýkingavarnanefndar við starfseininga.
Gæðavinna. Útgáfa gæðaskjala og uppbygging á gæðasíðu sýkingavarna var þungamiðja vinnu
nefndarinnar á árinu og er komin á þann stað að öll gæðaskjöl sem eru í gæðahandbók LSH eru útgefin
og staðfærð að SAk auk fleiri gæðaskjala sem DNV-gæðavottun gerir kröfur um. Sýkingavarnanefnd
vann á árinu við að bæta innra eftirlit á sýkingavörnum, þ,e almennt eftirlit og eftirlit með
örveruræktunum. Skráning tilfellaskýrslu var hafin á árinu og er nú gerð nákvæm skýrsla yfir öll þau
tilfelli sem koma upp tengt sýkingavörnum. Umbótaverkefnið förgun lyfja, sóttmengað og varúðarefna
var á árinu á ábyrgð sýkingavarnahjúkrunarfræðings og mun sú vinna verða innleidd í byrjun árs 2016.
Einangrunaraðstaða. Fullkomið einangrunarherbergi á gjörgæslu og bráðamóttöku var klárað
og tekið í notkun í lok ársins. Fyrirhugað er að samskonar einangrunarherbergi verði komið í notkun á
barnadeild snemma á næsta ári.
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Vísindaráð

Í Vísindaráði SAk sátu Ragnheiður Harpa Arnardóttir, sjúkraþjálfari, formaður ráðsins og Alexander
Smárason, fulltrúi læknaráðs, ásamt Elmu Rún Ingvarsdóttur og Gunnhildi Gunnlaugsdóttur, sem skiptu
með sér árinu sem fulltrúi hjúkrunarráðs.Varamenn voru Auður Elva Jónsdóttir, Guðjón Kristjánsson
og Gunnhildur Gunnlaugsdóttir. Á síðustu mánuðum ársins varð Kolbrún Sigurlásdóttir varamaður í
stað Gunnhildar.
Á fundi vísindaráðs voru ætíð boðaðir bæði aðal- og varamenn og lögðust allir á eitt við þá
vinnu sem inna þurfti af hendi, að undanskilinni vinnu við mat umsókna þar sem þeir meðlimir
vísindaráðs viku af fundi sem tengdust umsóknum, eins og reglur vísindasjóðs segja til um. Hugrún
Hjörleifsdóttir sat flesta fundi vísindaráðs, sá um fundargerðaritun og var hægri hönd vísindaráðs í
praktískum málum. Fundir vísindaráðs voru alls fimm á árinu.
Vísindaráð sá um að meta þær umsóknir sem bárust Vísindasjóði SAk og mat einnig
styrkumsóknir sem bárust deild kennslu og vísinda vegna gæða- og/ eða fræðsluverkefna og mælti með
úthlutun samkvæmt því mati
Vísindaráð sá að venju um skipulagningu og umsjón sameiginlegs Vísindadags Sjúkrahússins á
Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri, sem haldinn var 24. september. Þetta
var í sjöunda sinn sem vísindadagurinn var haldinn. Þar voru flutt 7 erindi og sýnd voru nokkur
veggspjöld. Vísindadagurinn tókst vel í alla staði og sóttu hann um 60 manns.
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Vísindasjóður

Vísindasjóður var formlega stofnaður á ársfundi sjúkrahússins 15. maí 2013. Stjórn sjóðsins skipa Auður
Elva Jónsdóttir, formaður, tilnefnd af framkvæmdastjórn, Guðjón Kristjánsson tilnefndur af læknaráði
og Bryndís María Davíðsdóttir tilnefnd af hjúkrunarráði sem sat í stjórninni þar til hún lét af störfum
hjá stofnunni í lok október 2015. Þá tók hennar varamaður Álfheiður Atladóttir við og mun hún sitja
þar til hjúkrunarráð hefur tilnefnt nýjan aðalmann. Aðrir varamenn eru Alice Harpa Björgvinsdóttir og
Orri Ingþórsson. Skipunartími er 3 ár.
Markmið sjóðsins er að efla vísindarannsóknir við sjúkrahúsið og geta allir háskólamenntaðir
starfsmenn sótt um styrk úr honum.
Þremur styrkjum var úthlutað úr sjóðnum í maí. Birgir Guðmundsson sérnámslæknir fékk styrk
vegna rannsóknarverkefnisins Aflimanir neðri útlima á Íslandi. Linda Aðalsteinsdóttir yfiriðjuþjálfi fékk
styrk vegna rannsóknarverkefnisins Áhrif lífstílsmeðferðar á líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd
lífsgæði. Hafdís Hrönn Pétursdóttir iðjuþjálfi fékk styrk vegna rannsóknaverkefnisins Próffræðilegir
eiginleikar íslenskrar þýðingar WHODAS-2,0.
Úthlutunarreglur sjóðsins má finna á innra neti SAk undir starfsemi, nefndir og ráð. Sjóðurinn
er með netfangið visindasjodur@fsa.is
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Öryggisnefnd og öryggisstjóri
Öryggisnefnd

Öryggisnefnd er starfrækt 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 fyrirtækisins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit á vinnustöðum með því,
að ráðstafanir er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum.
Ný öryggisnefnd tók við 4. september og er hún þannig skipuð:
Öryggisverðir:
• Helgi Haraldsson, öryggisstjóri, formaður og ritari
• Alexander Pálsson, forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar
• Rut Guðbrandsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Öryggistrúnaðarmenn:
• Árni Óðinsson, verkstjóri, tæknideild
• Helga Sigfúsdóttir, sjúkraþjálfari
• Jón Knutsen, aðstoðarmaður á bráðamóttöku
Á sama tíma hættu í nefndinni þau Friðrik Vagn Guðjónsson og Þóra Ákadóttir og eru þeim þökkuð góð
störf.

Starfsemin á árinu

Nú öryggisnefnd hélt þrjá fundi á árinu. Rætt var um eldvarnir, samskipti við opinbera eftirlitsaðila,
áhættumat, aðgangsstýringar, mönnun á deildum, alþjóðlega gæðavottun o.fl. Farið var yfir teikningar
og þær afgreiddar til bygginganefndar, rýmingaræfingar voru skipulagðar sem og innri úttektir og
fræðsla fyrir starfsmenn svo eitthvað sé nefnt.

Öryggisstjóri

Öryggisstjóri hóf störf 17. ágúst og er það í fyrsta skipti sem ráðinn er starfsmaður sérstaklega til að
sinna þessum málaflokki hjá sjúkrahúsinu. Er því um nýja stöðu að ræða og var ráðið í hana í framhaldi
af úttekt DNV í tengslum við verkefnið alþjóðleg gæðavottun sjúkrahússins, sem og í framhaldi
umfjöllunar öryggisnefndar á síðasta ári.
Fyrstu mánuðir öryggisstjóra fóru í skipulagning starfsins, að setja upp gæðaskjöl í tengslum
við starfið, kaupa björgunarstóla til nota við rýmingu lóðrétt, yfirfara brunavarnir og önnur
forgangsverkefni, auk þess að læra að rata um sjúkrahúsið. Aðgerðaáætlun vegna brunavarna var
yfirfarin og úrbætur settar í forgang og tekið á fleiri forgangsmálum. Skömmu eftir ráðninguna var
komið að úttekt DNV. Farið var með úttektaraðila um og veitt aðstoð, spurningum svarað og
útskýringar veittar eftir föngum. Eftir að niðurstöður úttektarinnar lágu fyrir var unnið að úrbótaáætlun
en alls voru 5 atriði af 24 sem fundið var að í úttektarskýrslunni á könnu öryggisstjóra.
Eitt af stóru verkefnum öryggisstjóra er að koma á aðgangsstýringum á sjúkrahúsinu. Farið var
yfir þá hönnun sem fyrir lá. Fundað með deildum og hönnuðum, gerðar tillögur að nýrri hönnun og hún
lögð fyrir deildir til samþykktar.
Annað stórt verkefni er að uppfæra áhættumat sjúkrahússins. Var í því skyni sett upp námskeið
og útbúin skjöl til aðstoðar deildunum við sitt áhættumat. Jafnframt var unnið að annarri fræðslu fyrir
starfsmenn, varðandi rýmingar deilda, nýliðafræðslu og sí- endurmenntun.
Unnið var að afmörkuðu verkefni er sneri að lagfæringum á vinnuumhverfi á skurðstofum.
Einnig var unnið að uppfærslu á eftirlitsmyndavélakerfum sjúkrahússins auk þess sem öryggisstjóri situr
í gæðaráði.
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Ársreikningur 2015
Skýrsla framkvæmdastjórnar Sjúkrahússins á Akureyri
og staðfesting á ársreikningi fyrir árið 2015
Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 og öðrum lögum, reglugerðum og stjórnvaldsákvörðunum sem snerta starfsemi þess.
Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins og gegnir lykilhlutverki í almannavörnum. Sjúkrahúsið er kennslusjúkrahús
og þekkingarstofnun sem leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni og tekur þátt í uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á landsvísu og er miðstöð sjúkraflugs í
landinu. Sjúkrahúsið á Akureyri leggur áherslu á öryggi og velferð sjúklinga og starfsmanna sinna.
Gildi sjúkrahússins eru: Öryggi, Samvinna og Framsækni.
Á árinu 2015 voru 830 einstaklingar á launaskrá hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri og störfuðu í 458 stöðugildum að meðaltali.
Á árinu 2015 var ársveltan 6.843 m.kr. og tekjuhalli á árinu var 8,5 m.kr. Samkvæmt efnahagsreikningi er höfuðstóll neikvæður um
75 m.kr. í árslok. Eignir sjúkrahússins nema 325 m.kr. en skuldir nema 372 m.kr.
Forstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs staðfesta ársreikning Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2015 með undirritun sinni fyrir hönd
framkvæmdastjórnar
Akureyri 27. apríl 2016.

Forstjóri

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Áritun endurskoðenda
Til yfirstjórnar Sjúkrahússins á Akureyri
Við höfum endurskoðað ársreikning Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, upplýsingar um reikningsskilaðferðir og aðrar skýringar. Ársreikningurinn sem Sjúkrahúsið á Akureyri hefur unnið
í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins, er lagður fram af stjórnendum stofnunarinnar og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur.
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem látið er í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við ákvæði laga um Ríkisendurskoðun en í því felst m.a.:
– að sannreyna að ársreikningurinn sé í öllum meginatriðum án annmarka,
– að kanna innra eftirlit og meta hvort það tryggir viðeigandi árangur,
– að kanna hvort reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, starfsvenjur og
rekstrarverkefni þar sem við á og
– að kanna og votta áreiðanleika kennitalna um umsvif og árangur af starfseminni ef þær eru birtar í ársreikningi.
Endurskoðunin byggir á skipulögðu ferli aðgerða og faglegu mati sem miðar að því að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í
ársreikningnum. Hún felur meðal annars í sér áhættugreiningu, greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna
fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem gilda um A-hluta stofnanir. Við teljum að endurskoðunin hafi byggt upp nægjanlega traustan grunn til að staðfesta réttmæti
ársreikningsins.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Sjúkrahússins á Akureyri á árinu 2015, efnahag 31. desember 2015
og breytingu á handbæru fé á árinu 2015 í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins.
Ríkisendurskoðun, 27. apríl 2016

Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi.

Óskar Sverrisson, endurskoðandi.
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Rekstrarreikningur ársins 2015
2015

Hlutfall
%

2014

Hlutfall
%

Vísit.

Tekjur
Seld þjónusta, verksala ............................... 		
Seld vistun og fæði ..................................... 		
Leigutekjur ................................................. 		
Sala eigna, vörusala og ýmsar tekjur ............ 		
Fjármunatekjur ........................................... 		

604.914.735
64.469.203
37.671.369
29.742.953
19.947.409

8,9
0,9
0,6
0,4
0,3

602.111.444
64.012.323
34.515.406
21.909.038
9.679.168

9,6
1,0
0,6
0,3
0,2

1,00
1,01
1,09
1,36
2,06

Tekjur samtals

756.745.669

11,1

732.227.379

11,7

1,03

Gjöld
Laun og launatengd gjöld ............................. 		
Rekstrarvörur, orka, matvæli og lín ............... 		
Sérgreindar rekstrarvörur og áhöld ............... 		
Ferðakostn., akstur og ýmis sérfr.þjón .......... 		
Leigugjöld og verkkaup ................................ 		
Fjárm. kostn., bætur. trygg., opinber gjöld ..... 		

4.895.731.314
276.094.014
538.202.331
505.434.441
347.556.608
21.315.656

71,5
4,0
7,9
7,4
5,1
0,3

4.343.021.204
277.685.452
497.670.494
451.771.354
326.621.938
60.405.050

69,3
4,4
7,9
7,2
5,2
1,0

1,13
0,99
1,08
1,12
1,06
0,35

6.584.334.364

96,2

5.957.175.492

95,0

1,11

Eignakaup ....................................................... 		

258.431.799

3,8

313.619.314

5,0

0,82

Gjöld samtals

6.842.766.163

100,0

6.270.794.806

100,0

1,09

Tekjuhalli fyrir ríkisframlag ....................................

(6.086.020.494)

Framlög ríkissjóðs............................................. 		

6.077.500.000

Tekjuhalli ársins

(8.520.494)
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(5.538.567.427)
88,9

5.529.335.200
(9.232.227)

1,10
88,3

1,10
0,92
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Efnahagsreikningur 31. desember 2015
2015

2014

Eignir
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ................................................................................................ 		
Birgðir ............................................................................................................. 		
Handbært fé ................................................................................................... 		

230.551.530
49.100.000
45.058.709

172.922.908
44.400.000
145.485.491

Eignir samtals

324.710.239

362.808.399

Eigið fé og skuldir
Höfuðstóll
Höfuðstóll í ársbyrjun........................................................................................ 		
Tekjuhalli ársins ............................................................................................... 		

(66.451.870)
(8.520.494)

(57.219.643)
(9.232.227)

Höfuðstóll í árslok		

(74.972.364)

(66.451.870)

Annað eigið fé
Framlag til eignamyndunar ................................................................................ 		

27.451.000

27.451.000

Eigið fé samtals

(47.521.364)

(39.000.870)

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir ............................................................................................... 		
Aðrar skammtímaskuldir ................................................................................... 		

283.517.427
88.714.176

277.302.397
124.506.872

Skammtímaskuldir samtals .............................................................................. 		

372.231.603

401.809.269

Eigið fé og skuldir samtals		

324.710.239

362.808.399

Skuldir
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Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila:
Ársreikningur Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2015 er gerður í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, lög um ársreikninga, nr. 3/2006, og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga, nr. 696/1996.
Samkvæmt fjárreiðulögum skulu ríkisstofnanir í A-hluta ekki eignfæra varanlega rekstrarfjármuni, heldur gjaldfæra þá á kaupári.
Stofnanir eiga almennt ekki að taka lán eða stofna til skuldbindinga til lengri tíma án sérstakra heimilda.
Bókhald og fjármál
Bókhald Sjúkrahússins á Akureyri er fært hjá spítalanum í samræmdu bókhaldskerfi ríkisstofnana. Spítalinn annast sjálfur um allar
fjárreiður, forsendur launa og starfsmannahald.
Skattar
Sjúkrahúsið á Akureyri greiðir ekki tekjuskatt.
Skráning tekna
Sértekjur sjúkrahússins eru yfirleitt bókaðar í þeim mánuði sem þær falla til. Heildarframlag ríkisins er fært í samræmi við ákvæði
fjárlaga og fjáraukalaga.
Skráning gjalda
Gjöld spítalans eru samkvæmt meginreglu bókuð í þeim mánuði sem til þeirra er stofnað. Í lok ársins eru áfallin en ógreidd gjöld færð
í rekstrarreikning og sem skuldir í efnahagsreikningi.
Vörubirgðir
Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði á grundvelli birgðatalninga, að teknu tilliti til niðurfærslu til varúðar vegna eldri vara.
Skammtímakröfur/skammtímaskuldir
Skammtímakröfur á skuldunauta eru færðar í efnahagsreikning á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu vegna áætlaðs taps á
útistandandi kröfum. Skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á.
Handbært fé
Handbært fé samanstendur af reiðufé í sjóðum og bankainnstæðum.
Orlofsskuldbindingar
Áunnið ótekið orlof er ekki gjaldfært, en það nemur í árslok 248,4 m.kr. án launatengdra gjalda, þar af er ótekið orlof vegna fyrri
orlofstímabila 68,7 m.kr. og hefur hækkað um 28,2 m.kr. frá árinu áður. Áunninn frítökuréttur vegna ákvæða í EES-samningi nam
22.100 tímum í árslok 2015 en var 22.588 tímar í árslok 2014. Áætluð ógreidd laun án launatengdra gjalda eru 118 m.kr. vegna
þessara skuldbindinga og hafa hækkað um 13 m.kr. Bæði ótekið orlof og frítökuréttur miðast við mánaðarlaun án fastrar yfirvinnu,
þar sem um það er að ræða. Heildarfjárhæð gjaldfærðra launa á árinu nam 3.927 m.kr. Greiddar vinnuvikur voru samtals 23.878.
Lífeyrisskuldbinding
Lífeyrisskuldbinding vegna núverandi og fyrrverandi starfsmanna stofnunarinnar er áhvílandi. Í samræmi við reikningsskilavenju A-hluta
ríkissjóðs er þessi skuldbinding þó ekki færð í ársreikninginn þar sem heildarskuldbinding ríkisstofnana er færð í einu lagi hjá
ríkissjóði.
Greiðslur til Eftirlaunasjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar vegna eftirlaunaskuldbindinga voru á árinu kr. 41.791.540. Tryggingafræðileg
úttekt vegna þessarar skuldbindingar liggur ekki fyrir.
Gjafafé.
Á vegum sjúkrahússins er starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu og skipulagsskrá. Hlutverk hans er að taka við gjafafé sem berst
sjúkrahúsinu og er því fyrst og fremst varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga. Eignir sjóðsins í árslok námu
67,9 milljónum króna.
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Rekstrarkostnaður stjórnunareininga
Stjórnunareining

Rekstrartekjur

Laun og
launat.gj.

Almenn
rekstrargj.

Meiriháttar
viðhald

Stofnkostnaður

Skurðlækningar
Skurðlækningar, millideildasala 			
Skurðlækningadeild
Bæklunarlækningar
Svæfinga- og gjörgæslulækningar
Svæfinga- og gjörgæsludeild
Fæðinga- og kvensjúkdómalækn.
Fæðingadeild
Skurðstofa og sótthreinsun
Tölvu- og upplýsingatæknideild
Læknaritaramiðstöð

38.129.825

166.323.585

25.166.997
49.037.764
1.070.948
2.726.825
18.991.349
1.028.615
29.335.432
4.848.489
795.692

287.402.954
133.030.145
115.959.401
263.067.393
108.035.012
194.028.741
163.622.242
59.880.432
129.542.648

78.655.194
-8.804.520
32.192.673
57.973.796
74.248.597
37.484.498
33.217.603
13.496.296
194.240.476
59.045.126
4.037.071

Handlækningasvið
Lyflækningar
Lyflækningadeild
Geðlækningar
Geðdeild
Endurhæfing og öldrunarlækningar
Kristnesspítali
Barnalækningar
Barnadeild
Almenn göngudeild
Sjúkrahúsapótek

171.131.936
36.371.566
12.614.290
15.704.527
306.252
34.258.956
402.704
95.001
2.501.528
8.420.955
8.620.083

1.620.892.553
174.873.686
300.746.625
185.326.155
165.887.060
254.844.043
262.332.338
114.201.272
124.149.150
82.642.854
26.951.541

575.786.810
206.476.445
46.615.711
23.764.580
11.636.767
22.742.534
29.742.524
41.408.260
10.399.454
41.371.648
1.990.746

32.087.092

Lyflækningasvið
Slysa- og bráðalækningar
Slysa- og bráðamóttaka
Myndgreiningalækningar
Myndgreiningadeild
Myndgreiningad., millideildasala
Rannsóknadeild
Rannsóknad., millideildasala 			
Deild kennslu, vísinda og gæða

119.295.862
3.511.640
68.012.540
18.466.819
77.439.511

1.691.954.724
290.640.301
215.336.128
123.706.498
127.397.230

4.705.735

17.150.598

87.675.036
8.983.607		

2.503.088

163.928.060

192.485.392

36.375.546

49.460.171

436.148.669
127.936.058
45.187.025
3.475.652
48.038.702
-122.196.722
100.587.169
-121.346.989
26.841.569

Bráða-, fræðslu-, og gæðasvið
Skrifstofa fjármála
Eldhús
Ræstimiðstöð		
Öryggisstjóri 		
Tækni- og innkaupadeild
Tækni- og innk.d., millideildasala

367.734.116
20.700
23.334.147

999.025.720
85.105.919
124.533.038
57.931.346 4.028.878
120.353.791

108.522.554
4.756.952
88.699.358		
1.988.018
162.404
47.475.129
-48.472.659

29.778.174

391.952.972
143.422.613

94.609.202
10.870.587

0
676.111		
1.241.518		
1.354.335
25.425.777
19.727.401 0
20.380.439

143.422.613

48.482.732

10.870.587
1.936.166
133.906.491
10.815.330
44.257.751
31.245.931			
70.801.027

68.805.581

48.482.732

292.962.696

69.759.659		

756.745.669

4.895.731.314

1.518.900.518

203.211.129

Fjármálasvið
Skrifstofa forstjóra		
Skrifstofa forstjóra
Ökutæki
Húsnæði, Akureyri
Húsnæði, Kristnesspítali
Íbúðir
Ferliverkaþjónusta
Óskipt gjöld og tekjur
Samkostnaður
Samtals

6.423.327

Fjárveiting ríkissjóðs

Samtals
2015

2.028.751

6.582.184

13.486.752

25.504.908

3.188.200
10.355.730
4.546.938

208.877.705
-8.804.520
294.428.630
141.966.177
189.137.050
317.894.002
122.261.266
209.684.622
364.387.924
118.624.007
132.784.027

33.606.371
3.011.253
2.028.751

2.091.240.890
347.989.818
336.776.797
193.386.208
177.217.575
243.327.621
292.077.908
155.514.531
142.610.022
212.131.743
20.631.641

405.750
4.396.298

6.166.648
5.538.196

309.437

2.030.663.864
415.064.719
282.688.737
117.698.938
231.926.676
-122.196.722
147.844.892
-121.346.989
42.843.384

133.930.255
18.700.391
2.917.100
96.658.643

158.050.834

994.523.635
89.842.171
194.282.988
59.919.364
4.191.282
161.405.593
-48.472.659

4.384.739

4.384.739

461.168.739
154.293.200
154.293.200
12.990.715
193.078.607
18.807.020
18.831.974
11.518.530
98.903.320

11.730.660
60.413.634		
9.346.025		

354.130.166
213.192.542

6.086.020.494
						
6.077.500.000

Tekjuhalli ársins
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Samandreginn rekstrarreikningur á fjárlagategund
Fjárhagur
Laun og launatengd gjöld ..........................................
Rekstrargjöld ...........................................................
Viðhald ...................................................................
Eignakaup. minniháttar.............................................
Stofnkostnaður ........................................................

2015

2014

Mism.

Vísit.

4.837.800.000
1.454.900.000
221.000.000
30.400.000
212.900.000

4.225.635.200
1.362.900.000
221.000.000
30.000.000
280.500.000

612.164.800
92.000.000
0
400.000
(67.600.000)

1,14
1,07
1,00
1,01
0,76

6.757.000.000

6.120.035.200

636.964.800

1,10

Sértekjur..................................................................

679.500.000

590.700.000

88.800.000

1,15

...............................................................................

6.077.500.000

5.529.335.200

548.164.800

1,10

Rekstur
Laun og launatengd gjöld ..........................................
Rekstrargjöld ...........................................................
Viðhald ...................................................................
Eignakaup, minniháttar .............................................
Stofnkostnaður ........................................................

4.895.731.314
1.485.391.921
203.211.129
33.508.597
224.923.202

4.343.021.204
1.416.228.412
197.925.876
40.445.400
273.173.914

552.710.110
69.163.509
5.285.253
(6.936.803)
(48.250.712)

1,13
1,05
1,03
0,83
0,82

6.842.766.163

6.270.794.806

571.971.357

1,09

756.745.669

732.227.379

24.518.290

1,03

6.086.020.494

5.538.567.427

547.453.067

1,10

711.733

0,92

Sértekjur .................................................................

Tekjuhalli ársins

(8.520.494)

(9.232.227)

Samanburður rekstrarliða og fjárveitinga

Laun og launatengd gjöld ..........................................
Rekstrargjöld ...........................................................
Viðhald ...................................................................
Eignakaup, minniháttar .............................................
Stofnkostnaður ........................................................
Sértekjur .................................................................

Rekstur

Fjárveitingar

Mism.

Vísit.

4.895.731.314
1.485.391.921
203.211.129
33.508.597
224.923.202

4.837.800.000
1.454.900.000
221.000.000
30.400.000
212.900.000

(57.931.314)
(30.491.921)
17.788.871
(3.108.597)
(12.023.202)

1,01
1,02
0,92
1,10
1,06

6.842.766.163

6.757.000.000

(85.766.163)

1,01

756.745.669

679.500.000

(77.245.669)

1,11

6.086.020.494

6.077.500.000

(8.520.494)

1,00
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Samanburður rekstrar og áætlunar (í þús.kr.)
Skýr.

Fjárlagaliðir
Laun og launatengd gjöld .......................................
Almenn rekstrargjöld .............................................
Meiriháttar viðhald.................................................
Eignakaup, minniháttar ..........................................		
Stofnkostnaður .....................................................
Sértekjur ..............................................................

1
2
3
4

Áætlun 2015

Breytingar

Endurskoðuð
áætlun

Frávik
í%

4.528.543
1.448.186
221.000
30.700
189.900

336.900
35.000
0
0
23.000

4.865.443
1.483.186
221.000
30.700
212.900

7,4
2,4
0,0
0,0
-12,1

6.418.329

394.900

6.813.229

6,2

736.736

0.0

6.076.493

-7,0

5

736.736
5.681.593
Endursk. áætlun
(flutt úr efri töflu)

Rekstur
rauntölur

Frávik.
í kr.

Frávik
í%

4.865.443
1.483.186
221.000
30.700
212.900

4.895.731
1.485.392
203.211
33.509
224.923

(30.288)
(2.206)
17.789
(2.809)
(12.023)

-0,6
-0,1
8,0
-9,1
-5,6

6.813.229

6.842.766

(29.537)

-0,4

5

736.736

756.746

20.010

2,7

6

6.076.493

6.086.020

(9.527)

-0,2

Fjárlagaliðir
Laun og launatengd gjöld .......................................
Almenn rekstrargjöld .............................................
Meiriháttar viðhald ................................................
Eignakaup, minniháttar ..........................................		
Stofnkostnaður .....................................................
Sértekjur ..............................................................

394.900

1
2
3
4

1) Laun og launatengd gjöld
Á árinu fór launakostnaður 30 m.kr. fram úr áætlun eða 0,6%. Tímamæld yfirvinna fór 13,6% umfram áætlun þar sem útköllum fjölgaði
töluvert frá fyrra ári. Setnar stöður voru 459,3 á árinu og hafði fjölgað um 10 frá fyrra ári. Áhrif verkfalla leiddu til nokkurrar lækkunar á
launakostnaði. Nýir kjarasamningar tóku gildi á árinu og fengust launabætur á fjárlögum vegna þeirra að upphæð 329 m.kr. Í heildina
hækkaði launakostnaður um 12,7% á milli ára
2) Almenn rekstrargjöld
Almenn rekstrargjöld fóru 2 m.kr. fram úr áætlun eða 0,1%. Helstu frávik voru aukning á aðkeyptri þjónustu sérfræðilækna og ferða- og
dvalarkostnaði vegna hennar, lyfjakostnaður fór 12% fram úr áætlun, vörur til lækninga um 7% og öryggisgæsla varð kostnaðarsamari
en áætlað var. Hins vegar varð afgangur af áætlun fyrir aðkeypta hugbúnaðarþjónustu vegna frestunar á innleiðingu kerfa. Til lækkunar
á kostnaði kom einnig bakfærð varúðarfærsla að upphæð 40,6 m.kr. vegna viðskiptaskuldar frá fyrri árum.
3) Meiriháttar viðhald
Lokið var við framkvæmdir á bráðamóttöku og myndgreiningadeild sem hófust á síðasta ári. Þá voru gerðar umtalsverðar lagfæringar
á húsnæði skurðstofu og á svæfinga- og gjörgæsludeild. Verulegum fjárhæðum var varið til endurbóta á loftræsibúnaði og vegna
brunavarna í Kjarnabyggingu og lagfæringar voru gerðar á húsnæði á Kristnesspítala. Ekki var ráðist í áformaðar breytingar á húsnæði
apóteks né á skurðlækningadeild. Afgangur í heild á þessum fjárlagalið varð 18 m.kr.
4) Stofnkostnaður
Fjárveiting til tækjakaupa lækkaði um 83 m.kr. frá fyrra ári í samræmi við áætlun sem gerð var í samvinnu við velferðarráðuneytið en
hækkaði á móti um 23 m.kr. með greiðslu tjónabóta frá fjármála- og efnahagsráðuneyti vegna búnaðar til sjúkraflugs. Keypt var stafrænt
gegnumlýsingartæki á myndgreiningadeild fyrir 60,5 m.k. Kaup á öðrum búnaði vegna myndgreininga, þ.m.t. rekstrarleiga, nam 73,4
m.kr. Keypt voru ný tæki á rannsóknadeild fyrir 18,7 m.kr., á svæfinga- og gjörgæsludeild fyrir 13,5 m.kr., á barnadeild fyrir 13,5 m.kr.
og á skurðstofu fyrir 10,3 m.kr., auk annars búnaðar. Þá voru endurnýjaðar 2 bifreiðar að andvirði 11,7 m.kr.
5) Sértekjur
Sértekjur námu 757 m.kr. og voru 20 m.kr. hærri en áætlun, eða 2,7%. Áhrif verkfalla á sértekjur voru nokkur og má ætla að þær hafi
lækkð um allt að 30 m.kr. vegna þeirra. Til hækkunar kom tekjufærsla vegna uppgjörs á gengistengdum rekstrar- og fjármögnunarleigusamningum sem nam 11,7 m.kr. og seld þjónusta og vörur til Sjúkratrygginga Íslands vegna S-merktra lyfja nam 10,4 m.kr. Einnig voru
tekjufærð námskeiðsgjöld Sjúkraflutningaskóla mun hærri en áætlað hafði verið.
6) Reksturáætlun samtals
Áætlun ársins gerði ráð fyrir því að rekstur yrði í jafnvægi. Halli á rekstrargrunni (laun, almenn rekstrargjöld og sértekjur) varð 106 m.kr.
m.v. fjárlög, að teknu tilliti til viðbótarfjárframlaga sem fengust í árslok og einskiptisfærslna, sbr. skýringar hér að ofan. Framkvæmdaliðir (tækjakaup og meiriháttar viðhald) voru samtals með 3 m.kr. afgang. Í heild fór rekstur 9,5 m.kr. fram úr áætlun eða 0,2% miðað
við fjárveitingu. Höfðustóll í árslok 2015 er neikvæður um 75 m.kr.
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Tölulegar upplýsingar
Setnar stöður eftir starfseiningum og sviðum -

(Afleysingar meðtaldar)

Starfseining

2015

2014

Breyt.

Skurðlækningar ..................................................................................................................
Skurðlækningadeild ............................................................................................................
Bæklunarlækningar .............................................................................................................
Svæfinga- og gjörgæslulækningar .........................................................................................
Svæfinga- og gjörgæsludeild ................................................................................................
Fæðinga- og kvensjúkdómalækn. .........................................................................................
Fæðingadeild ......................................................................................................................
Skurðstofa og dauðhreinsun ................................................................................................
Tölvu- og upplýsingatæknideild .............................................................................................
Læknaritaramiðstöð ............................................................................................................

8,6
31,3
5,0
4,3
26,4
5,2
17,3
17,3
6,6
24,5

7,5
31,5
3,7
4,6
26,0
4,9
17,4
17,0
6,2
24,7

1,1
-0,2
1,2
-0,3
0,4
0,3
-0,1
0,3
0,4
-0,3

Handlækningasvið

146,4

143,4

3,0

Lyflækningar........................................................................................................................
Lyflækningadeild..................................................................................................................
Geðlækningar .....................................................................................................................
Geðdeild ............................................................................................................................
Endurhæfing og öldrunarlækningar........................................................................................
Kristnesspítali ....................................................................................................................
Barnalækningar ..................................................................................................................
Barnadeild .........................................................................................................................
Almenn göngudeild .............................................................................................................
Sjúkrahúsapótek .................................................................................................................

8,9
33,3
13,3
19,5
24,6
32,1
4,7
12,8
10,7
2,7

9,1
34,2
11,5
19,4
24,1
31,9
4,3
12,5
10,7

-0,2
-0,9
1,9
0,1
0,5
0,2
0,4
0,3
-0,1

Lyflækningasvið

162,5

157,5

4,9

Slysa- og bráðalækningar ....................................................................................................
Slysa- og bráðamóttaka........................................................................................................
Myndgreiningalækningar ......................................................................................................
Myndgreiningadeild .............................................................................................................
Rannsóknadeild ..................................................................................................................
Deild kennslu, vísinda og gæða ...........................................................................................

16,5
21,6
4,4
14,6
20,1
5,4

15,2
20,3
4,9
15,5
21,7
4,8

1,3
1,3
-0,6
-0,9
-1,6
0,6

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið

82,5

82,4

0,1

Skrifstofa fjármála ..............................................................................................................

11,7

11,4

0,3

Eldhús ...............................................................................................................................
Ræstimiðstöð .....................................................................................................................
Öryggisstjóri........................................................................................................................
Tækni- og innkaupadeild ......................................................................................................

18,9
11,4
0,4
16,0

18,1
11,1

0,8
0,4

16,8

-0,8

Fjármálasvið

58,3

57,4

1,0

Skrifstofa forstjóra

8,2

7,5

0,7

457,9

448,2

9,7

Samtals
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Tölulegar upplýsingar
Fjöldi sjúklinga og legudaga, samanburður milli ára
Fjöldi
þjónusturýma

2015

Legudagar
2014
Mism.

5
23
39
7
2
10

5.519
1.985
750
1.196
7.511
9.199
954
39
2.710

5.238
2.573
1.051
1.073
7.025
9.710
994
60
2.715

115

29.074

Innritunarmiðstöð
Almenn göngudeild 2)
13
Kristnesspítali 3)
4
Barnadeild dagdeild
2
Geðdeild. dagþj. á legudeild 1
Geðdeild. dagþjónusta Seli 		
Dagdeildir

Skurðlækningadeild
Fæðingadeild
þar af nýburar
Gjörgæsludeild
Lyflækningadeild
Kristnesspítali
Barnadeild og nýburar
þar af nýburastofa
Geðdeild
1)

Legudeildir

Samtals

Sjúklingar (dvalir)
2014
Mism.

%

2015

281
-588
-301
123
486
-511
-40
-21
-5

5,4
-22,9
-28.6
11,5
6,9
-5,3
-4,0
-35,0
-0,2

1.636
899
392
508
1.595
369
513
23
309

1.732
1.037
470
513
1.488
343
498
32
258

-96
-138
-78
-5
107
26
15
-9
51

-5,5
-13,3
-16.6
-1,0
7,2
7,6
3,0
-28,1
19.8

29.328

-254

-0,9

5.829

5.869

-40

-0,7

503
2.758
487
372
726
505

532
2.444
745
299
610
327

-29
314
-258
73
116
178

-5,5
12,8
-34,6
24,4
19,0

20

5.351

4.957

394

7,9

135

34.425

34.285

140

0,4

18
13

%

Rými voru að jafnaði 18.
Sjúkrarúm og meðferðarstólar.
3)
Rýmum fækkaði um 2 vegna ófullnægjandi húsnæðis.
1)
2)

Kyn og meðalfjöldi legudaga (útskriftir)

Skurðlækningadeild
Gjörgæsludeild
Fæðingadeild
Lyflækningadeild
Kristnesspítali
Barnadeild
Geðdeild

Kvk

Dvalir
Kk

Samtals

Kvk

Meðalfjöldi legudaga
Kk

Bæði kyn

918
256
704
776
213
264
163

718
252
195
819
156
249
146 3

1.636
508
899
1.595
369
513
09

3,4
2,4
2,3
4,6
16,1
1,5
7,7

3,0
2,4
1,9
4,8
19,0
1,8
8,0

3,2
2,4
2,2
4,7
17,3
1,6
7,9

3.294

2.535

5.829
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Tölulegar upplýsingar
Ferliverk lækna (göngudeildarþjónusta)
Viðtöl
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.551
936
1.599
2.350
269
2.782
3.315
974
237
80

1.400
906
1.425
2.558
383
2.675
3.711
967
204
78

1.136
842
1.564
2.090
287
2.643
3.967
994
212
93

1.321
341
1.856
1.845
251
2.632
3.869
954
219
133

1.481
1.709
1.402
151
2.665
4.784
952
178
143

1.254
1.884
2.104
191
2.619
5.005
928
170
139

14.093

14.307

13.828

13.421

13.465

14.294

2010

2011

2013

2014

2015

Augnlækningar*
Barnalækningar
Barna- og unglingageðlækningar
Bæklunarlækningar
Geðlækningar
Háls, -nef- og eyrnalækningar
Kvensjúkdómalækningar
Lyflækningar 1)
Handlækningar1)
Svæfingalækningar
Öldrunarlækningar

37.321
35.968
53.825
80.682
51.068
15.496
91.823
208.075
59.866
82.680
2.813

37.103
33.677
53.043
75.098
52.793
20.843
89.498
220.929
55.030
80.756
2.366

21.607
27.177
50.395
77.193
44.128
12.963
88.677
230.876
56.193
74.640
2.650

18.204
31.826
20.784
85.467
40.694
12.087
102.464
237.522
55.242
79.451
3.452

61.540
39.606
82.150
27.887
10.742
96.764
287.796
54.392
78.037
3.629

64.071
37.794
94.478
41.755
10.031
99.766
278.445
57.662
81.367
3.755

Samtals

719.616

721.136

686.497

687.193

742.543

769.124

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Göngudeild geðdeildar
Barna- og unglingageðlækningar 2)
Ljósameðferð v. húðsjúkdóma
Sárameðferð

1.629
329
1.714
670

2.169
301
2.504
467

2.143
289
2.052
919

2.256
154
2.484
1.097

2.191
491
2.580
1.393

2.291
646
2.317
1.197

Samtals

4.342

5.441

5.403

5.991

6.655

6.451

Barnalækningar
Barna- og unglingageðlækningar
Bæklunarlækningar
Geðlækningar
Háls, -nef- og eyrnalækningar
Kvensjúkdómalækningar
Lyflækningar
Handlækningar
Svæfingalækningar
Öldrunarlækningar
Samtals

Einingar
2012

Önnur göngudeildarþjónusta

Árið 2015 voru endurseldar einingar til SÍ: 15.400 vegna augasteinsaðgerða, 25.020 vegna sérfræðiþjónustu í augnlækningum,
5.160 vegna innkirtlalækninga, 7.858 vegna taugalækninga, 8.266 vegna lungnalækninga, 5.092 vegna skurðlækninga, og 10.266 vegna kæfisvefnsrannsókna.
Samtals 77.062 einingar.
Frá og með 2014 er breytt starfsemi vegna barna- og unglingageðlækninga. Taldar eru allar komur til teymis.
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Yfirlit um starfsemi
Yfirlit um starfsemi
Sjúklingar (dvalir), legudeildir
þar af nýburar
Sjúklingar dagdeildir
Sjúklingar innritunarmiðstöð

2010

2011

2012

2013

2014

5.844
591
5.058
515

5.645
479
4.130
510

5.838
502
4.520
552

5.796
430
3.982
513

5.869
470
4.425
532

2015

5.829
392
4.848
503

Sjúklingar samtals

11.417

10.285

10.910

10.291

10.826

11.180

Legudagar (fjöldi) legudeildir
þar af nýburar
Legudagar dagdeildir (komur)
Legudagar innritunarmiðstöð

29.090
1.411
5.058
515

29.846
1.330
4.130
510

28.224
952
4.520
552

28.035
912
3.982
513

29.328
1.051
4.425
532

29.074
750
4.848
503

Legudagar samtals

34.663

34.486

33.296

32.530

34.285

34.425

4,9
2.678
241
515
12.308
189.035
9.674
23.237
440
1.049
2.495
120
712
141
483
1.416
448,3
4.727.548
5.984.429

5,3
2.601
222
394
12.668
195.770
9.078
25.695
469
1.104
2.472
89
695
136
545
1.418
451,1
4.880.811
5.900.288

4,8
2.777
200
474
13.514
197.133
9.919
25.818
460
1.264
2.633
116
696
114
508
1.418
438,3
5.124.492
5.813.062

4,8
2.754
215
404
14.626
208.403
9.315
27.097
475
1.310
2.490
120
731
126
491
1.379
439,0
5.585.957
6.065.814

5,0
2.843
211
439
16.211
218.303
9.246
28.205
537
1.239
2.417
105
755
135
587
1.487
448,2
6.270.794
6.545.069

5,0
2.821
175
377
16.519
213.550
8.605
29.704
597
1.330
2.544
103
596
186
600
1.412
457,9
6.842.766
6.842.766

Meðallegutími (dagar á legud.)
Skurðaðgerðir
Þar af gerviliðaaðgerðir
Fæðingar
Slysadeildarkomur
Almennar rannsóknir
Vefjarannsóknir, fjöldi glerja
Myndgreiningar
Sjúkraflug
Ómskoðanir á hjarta
Hjartarit
Heilalínurit
Áreynslurit
Öndunarmælingar
Holter rit
Speglanir
Setnar stöður (með afleysingum)
Rekstrargj. á verðl. hvers árs (þús. kr)
Rekstrargj. á föstu verðlagi (þús. kr)
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