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Fylgt úr hlaði

SAk fyrir samfélagið
Þegar litið er til ársins 2016 er ánægjulegt að sjá hversu vel tókst til með alla þá
starfsemi sem Sjúkrahúsið á Akureyri sinnir á hverjum degi, allan ársins hring.
Það er ekki síður ljúft að niðurstöður kannana sýna að skjólstæðingar okkar eru
almennt ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá. Slíkt er engan veginn sjálfgefið
og að baki liggur mikið starf þeirrar samhentu sveitar sem hér starfar. Þar hafa
allir lagst á eitt, lagt sig fram um að sinna störfum sínum af alúð og kostgæfni,
með hag skjólstæðinga sinna að leiðarljósi. Fyrir það er ég afar þakklátur.
Það er ennfremur ánægjulegt að finna hve samfélagið styður vel við
starfsemina. Hollvinasamtök SAk halda áfram að eflast og dafna og félagar eru
orðnir um 2.200 talsins. Þessi stóri og sterki hópur hélt áfram að leggja fram fé til
tækjakaupa og hið sama gerðu fjölmargir einstaklingar, félög og félagasamtök.
Þessi mikli velvilji í garð sjúkrahússins er ómetanlegur.
Við sem hér störfum höfum nýtt meðbyrinn til góðra verka. Sjúkrahúsið
hlaut árið 2015 alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni, fyrst íslenskra
heilbrigðisstofnana. Það var fyrsti áfanginn á langri vegferð. Það vottunarferli
sem þá hófst gerir kröfur um að við bætum okkur á öllum sviðum starfseminnar.
Það höfum við gert, m.a. með markvissu starfi á sviði öryggis- og gæðamála
með það að markmiði að efla öryggi og bæta þjónustu við skjólstæðinga okkar.
Hjá okkur er sjúklingurinn í brennidepli. Hið endanlega markmið er að hann sé
ánægður með þá þjónustu sem hér er veitt.
Margt fleira hefur áunnist. Umfang starfseminnar fer stöðugt vaxandi og
tekist hefur að auka afköst þar sem biðlistar eru langir. Þá hefur sjúkrahúsið náð
að festa sig enn frekar í sessi sem kennslu- og vísindastofnun og hingað koma
nemar víðs vegar að úr heiminum. Við höldum áfram á þeirri braut.
Ágætur maður sagði eitthvað á þessa leið: „Stefna er mynstur fjölda
ákvarðana.“ Frá hausti 2016 höfum við unnið að mótun framtíðarsýnar og
-stefnu Sjúkrahússins á Akureyri til ársins 2021. Yfirskrift hennar er: SAk fyrir
samfélagið. Þar eru sett fram mörg háleit markmið og við munum gera allt sem
í okkar valdi stendur til að þau nái fram að ganga. En því ráðum við alls ekki ein.
Húsnæði sjúkrahússins hamlar nú þegar framþróun starfseminnar. Brýnna er nú
en nokkru sinni fyrr að bygging nýrrar legudeildaálmu hefjist sem fyrst, því ekki
er sæmandi að bjóða upp á aðstöðu sem ekki fullnægir nútímakröfum. Það er
verulegt áhyggjuefni ef stækkun Sjúkrahússins á Akureyri dregst á langinn. Öll
töf er til trafala fyrir það metnaðarfulla starf sem hér er unnið.
Sjúkrahúsið á Akureyri er miðstöð sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu á Norðurog Austurlandi og hefur ríkum skyldum að gegna sem slíkt. Markmiðið með öllu
okkar starfi er að veita samfélaginu eins góða þjónustu og unnt er miðað við
þá fjármuni og mannauð sem við höfum yfir að ráða hverju sinni. Samfélagsleg
ábyrgð er því okkar helsta leiðarljós, nú sem fyrr – og þar með öryggi og ánægja
skjólstæðinga okkar.
Ég þakka stjórnendum og starfsfólki Sjúkrahússins á Akureyri samstarfið á
árinu. Við fögnum þeim mikla árangri sem náðst hefur en sækjum ótrauð áfram
að settu marki.

Bjarni Jónasson, forstjóri
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Vöxtur á öllum sviðum starfseminnar

neikvæðum höfuðstól frá fyrri árum.

Þriðja árið í röð hækkuðu fjárframlög til reksturs Sjúkrahússins á Akureyri (SAk)
sem gerði okkur kleift að halda uppi góðri þjónustu á öllum sviðum starfseminnar.
Þessi viðbót skapaði jafnframt rými til að auka þjónustu, stytta biðlista þar sem
þörfin var brýn og bæta mönnun á nokkrum deildum. Reksturinn gekk að almennt
vel og mikil ánægja ríkti með þjónustu sjúkrahússins, samkvæmt niðurstöðum
kannana á meðal skjólstæðinga þess og aðstandenda þeirra.

Þakbygging yfir tengigang C-álmu

Aukning í allri starfsemi

Rekstrargjöld,
milljónir

7.525

Aukning varð í allri starfsemi á árinu. Munaði þar miklu um þátttöku stofnunarinnar
í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins en gerðar voru 146 gerviliðaaðgerðir og
100 augasteinsaðgerðir í því átaki.
Komum sjúklinga á dagdeildir fjölgaði um 853 eða 15,9% og komum á
bráðamóttöku um 5,3% miðað við fyrra ár. Enn var aukning í sjúkraflugi eða 12%.
Almennum rannsóknum fjölgaði um 18,6% á milli ára en þar hafa verkföll árið
2015 áhrif. Myndgreiningarannsóknum fjölgaði um 5,9%, aðgerðum um 20% og
ferliverkum um 3,6%.
Legudagar voru álíka margir og 2015 en sjúklingum fjölgaði hins vegar um
rúm 9% á milli ára. Meðallegutími var 4,6 dagar. Fæðingum fjölgaði um 3,2% og
voru 389. Einingar vegna ferliverka voru 814 þúsund og fjölgaði um 47 þúsund.

Auknar fjárveitingar

Fjárveitingar ríkissjóðs til rekstrar á árinu námu 6.372 milljónum króna. Til
viðbótar þessu hækkuðu fjárheimildir um 212 milljónir króna. Þá fékk SAk 50
milljóna króna tímabundið framlag til almenns rekstrar og 21,3 milljónir vegna
uppfærslu og breytinga á lyfjafyrirmælakerfi og yfirfærslu á lyfjagagnagrunni
yfir í íslenskan grunn. Hluti greiðslna vegna þátttöku sjúkrahússins í
biðlistaátaki velferðarráðuneytisins kom sem fjárveiting, 81 milljón króna, og
félagsmálaráðherra styrkti verkefni um meðferð fyrir þolendur ofbeldis um 10
milljónir. Í árslok fékk sjúkrahúsið 50 milljóna króna aukafjárveitingu. Fjárveiting
til tækjakaupa lækkaði um 27 milljónir frá fyrra ári.

Lítilsháttar tekjuhalli á rekstrargrunni

Sjúkraflug

669
8

Laun og launatengd gjöld voru 5.425 milljónir króna og hækkuðu um 11% á milli
ára. Launakostnaður fór 1,6% fram úr áætlun. Á árinu störfuðu 850 einstaklingar
við sjúkrahúsið; 20 fleiri en árið áður. Karlar voru 149 og konur 701. Setnar stöður
voru að meðaltali 471 og fjölgaði um 13 frá fyrra ári eða um 2,8%. Heildarfjárhæð
greiddra launa var 4.332 milljónir. Árslaun á hverja stöðu voru að meðaltali 9,2
milljónir.
Almenn rekstrargjöld námu 1.706 milljónum króna sem var 118 milljónir
umfram áætlun eða 7,4%. Helstu frávik voru aukning í aðkeyptri þjónustu lækna,
ferða- og dvalarkostnaðar vegna hennar, viðhald á lækningatækjum og aukin
öryggisgæsla.
Sértekjur námu 907 milljónum og voru 150 milljónum hærri en áætlun gerði
ráð fyrir eða 19,8%. Til hækkunar kom að greiðsla fyrir hluta af biðlistaaðgerðunum
kom í gegnum sértekjur. Einnig varð töluverð aukning í tekjum vegna ferðamanna.
Heildarútgjöld vegna reksturs hækkuðu um 10% á milli ára og voru 7.526 milljónir
króna samanborið við 6.843 milljónir árið áður. Tekjuhalli á rekstrargrunni varð
47 milljónir króna miðað við fjárlög og viðbótarframlög en í heild fór reksturinn
33 milljónir fram úr fjárveitingu eða 0,5%.
Höfuðstóll í árslok var neikvæður um 33 milljónir króna að teknu tilliti til
breytingar vegna lokafjárlaga 2015 þar sem sjúkrahúsið fékk niðurfellingu á

Stærsta einstaka framkvæmdin á árinu var þakbygging yfir tengigang C-álmu
til að útrýma leka. Aðrar stórar framkvæmdir voru breytingar og endurbætur á
blóðtökurými rannsóknadeildar, skurðlækningadeild og geðdeild. Ekki var ráðist
í áformaðar breytingar á húsnæði sjúkrahúsapóteksins en unnið að undirbúningi.
Framkvæmt var fyrir 215 milljónir króna og varð afgangur af framkvæmdalið upp
á 5,6 milljónir króna.
Fjárveiting til tækjakaupa lækkaði um 27 milljónir frá fyrra ári í samræmi við
áætlun sem gerð var í samvinnu við velferðarráðuneytið. Kaup á búnaði vegna
myndgreininga, þ.m.t. rekstrarleiga, nam 39 milljónum. Önnur kaup voru tveir
„autoclavar“ á sótthreinsun, ýmis búnaður á skurðstofur, aðgangsstýringa- og
öryggiskerfi, uppþvottavél í eldhús og ómtæki. Ekki náðist að fara í útboð vegna
símstöðvar og ákveðið var að fresta endurbótum á skurðstofu til næsta árs.
Heildarkostnaður á þessum lið nam 153,2 milljónum og varð 9,6 milljóna króna
afgangur.

Skurðaðgerðir

3.393

Gjafasjóður og Hollvinasamtök SAk

Á vegum sjúkrahússins hefur verið starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu
og skipulagsskrá. Í maí var skipulagsskránni breytt og stjórn sjóðsins er nú skipuð
stjórnarmeðlimum Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk sjóðsins er eftir sem áður að
taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu og framlögum til Hollvinasamtakanna.
Fjármunum sjóðsins er fyrst og fremst varið til kaupa á lækningatækjum og
öðrum búnaði í þágu sjúklinga.
Gjafasjóði bárust framlög að upphæð 25,6 milljónir króna á árinu, þar af
voru 22 milljónir króna sem einstaklingur gaf til bæklunarskurðlækninga. Auk
þess hafði sjóðurinn til ráðstöfunar framlög frá fyrri árum. Samtals voru keypt
tæki og búnaður fyrir tæpar 5 milljónir króna. Starfsmenn sjúkrahússins færa
öllum velunnurum sjóðsins bestu þakkir fyrir.
Framlög til Hollvinasamtakanna voru 25,5 milljónir og keypt voru tæki
og búnaður fyrir tæpar 23 milljónir. Stærstu gjafirnar voru rúm á geðdeild,
öndunarvél, speglunartæki og sprautudælur.

Komur
á bráðamóttöku

Mönnunarmál í betra horfi

Mönnunarmál sem lengi hafa verið áhyggjuefni sneru í mörgum sérgreinum
til betri vegar á árinu og fyrirheit eru um að sú þróun haldi áfram á árinu 2017.
Margir þættir hafa þarna áhrif: Kjör og efnahagsástand, þrotlaus vinna við að
kynna sjúkrahúsið og einnig hefur samvinna við bæjarfélagið haft sín áhrif.
Áfram verður unnið að mönnunarmálum með svipuðum hætti. Gæðavottunin
hefur gert auknar kröfur til allra starfsstétta innan SAk. Sem dæmi má nefna
að á sviði lækninga er nú óskað eftir frammistöðumati, sem er nýtt af nálinni.
Með því þurfa læknar við sjúkrahúsið að setja upp mælikvarða sem endurspegla
gæðakröfur til starfseminnar.

17.400

Endurnýjun tækjabúnaðar til myndgreininga

Á árinu var ráðist í veigamikla endurnýjun á tækjabúnaði myndgreiningadeildar.
Settur var supp nýr skyggniröntgenbúnaður, skipt um myndnema og
myndvinnslubúnað tölvusneiðmyndatækisins og keyptir þrír myndgreiningaskjáir
af fullkomnustu gerð fyrir heimavinnustöðvar röntgenlækna. Allir úrlestraskjáir
deildarinnar uppfylla nú ströngustu kröfur um gæði greiningaskjáa. Ný
skuggaefnissprauta var sett upp við tölvusneiðmyndatæki deildarinnar sem eykur
sjálfvirkni við framkvæmd rannsókna. Þá var loftræsting á deildinni endurbætt
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Myndgreiningarannsóknir

31.500

sem og brunavarnir.

Markvert á árinu

Bætt aðstaða við blóðtöku

Janúar
• Vinna hefst við gerð áhættumats fyrir sjúkrahúsið

Formlegt blóðtökuherbergi (svonefnt ambúlantaherbergi) var tekið í notkun á
árinu. Jafnframt var þriðja blóðtökustólnum bætt við.
Þessar breytingar voru orðnar mjög aðkallandi og í þeim felst mikil framför
fyrir sjúklinga, því biðtími eftir blóðsýnatökum styttist töluvert. Bætt aðstaða
hefur einnig mikla þýðingu fyrir starfsmenn rannsóknadeildar og sjúkrahúsið í
heild sinni.

Febrúar
• Nýtt grunnnám í sjúkraflutningum hefst hjá Sjúkraflutningaskólanum
Mars
•
•

Fleiri gerviliða- og augasteinsaðgerðir

SAk tók virkan þátt í átaki velferðarráðuneytisins í að stytta biðlista eftir gerviliðaog augasteinsaðgerðum og setti það sinn svip á starfsemi skurðstofanna á árinu.
Í febrúarbyrjun var strax hafist handa við að fjölga gerviliða- og augnaðgerðum.
Gerviliðaaðgerðum var fjölgað um 146 og augasteinsaðgerðum um 100 í átakinu.
Mikill einhugur var meðal starfsmanna handlækningadeildar um að takast á
við verkefnið og var öll skipulagning og framkvæmd til fyrirmyndar. Fyrir vikið
hlutu starfsmenn deildarinnar hvatningarverðlaunin frá framkvæmdastjórn.
Markmiðið er að vinna fleiri svona verkefni í framtíðinni og stuðla þannig að
aukinni starfsemi og þróun innan handlækningasviðs.

•
•
Apríl
•
•
•
Maí
•

Góðar horfur fyrir 2017

Fæðingar

Á fjárlögum ársins 2017 voru fjárveitingar til styrkingar á rekstrargrunni
sjúkrahússins vegna aukinnar starfsemi. Átaksverkefni til að stytta biðlista
eftir aðgerðum heldur áfram og mun sjúkrahúsið fá sérstaklega greitt fyrir að
taka þátt í því. Unnið verður að endurbótum á húsnæði og endurnýjun tækja í
samræmi við áætlun.
Starfsemi fyrsta ársfjórðungs er að mestu í samræmi við áætlun. Sjúklingum
hefur fjölgað, bæði á legudeildum og dagdeildum, og skurðstofustarfsemi hefur
aukist. Ljóst er að ekkert lát er á þeirri sókn sem hófst í rekstri Sjúkrahússins á
Akureyri fyrir rúmum þremur árum.

Setnar
stöður

•
•
•
Júní
•
•
•

Legudeild geðdeildar starfrækt í 30 ár
Gengið frá samkomulagi um þátttöku í skipulögðu átaki til að stytta bið sjúklinga
eftir augasteinsaðgerðum og liðskiptaaðgerðum
Fræðsludagur lyflækningadeildar
Aðalfundur Glaums, starfsmannafélags Sjúkrahússins á Akureyri
Samningur um almenna öryggisgæslu og uppsetningu aðgangsstýrikerfis,
öryggismyndavéla og neyðarhnappa undirritaður
Fræðsludagur gjörgæsludeildar
Innri úttektir á almennri starfsemi deilda og eininga
Samstarfshópur um átaksverkefni til að stytta biðlista eftir gerviliðaaðgerðum og
augasteinsaðgerðum hlýtur hvatningarverðlaun sjúkrahússins
Upphafsfundur evrópska samstarfsverkefnisins „Recruit and Retain – Making it
work“ haldinn á sjúkrahúsinu
Vika hjúkrunar haldin
Fimm styrkjum úthlutað úr vísindasjóði
Teymisúttektir vegna gæðaúttektar
Útskrift Sjúkraflutningaskólans
Sumarhátíð Glaums, starfsmannafélags sjúkrahússins

Júlí
•

471

Legudagar
á legudeildum

Sumarleyfi í hámarki

Ágúst
• Nýr endurhæfingar- og útivistarstígur opnaður í Kristnesskógi í Eyjafirði
September

389

•
•
•

Vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar HA
Sjúkrahúsið kemur að málþingi um líknarþjónustu á Norðurlandi
Vinna við gerð nýrrar stefnu og framtíðarsýnar sjúkrahússins til ársins 2021 hefst

29.100

Október
•
•
•
•

Úttekt DNV-GL á gæðakerfi sjúkrahússins
Árshátíð haldin
Verkefnið Innleiðing fjölskylduhjúkrunar á SAk fær styrk frá velferðarráðuneyti
Starfsánægjukönnun og starfsmannafundir á deildum

Nóvember
•
•

Rýmingar- og útkallsæfing með slökkviliðinu á Akureyri
Vinnuhópar í stefnumótunarvinnu að störfum

Desember
• Dagur sjúkrahússins haldinn á Glerártorgi fyrir tilstilli Hollvinasamtaka SAk og
starfsmannafélagsins Glaums
• Viðurkenningar veittar fyrir 25 ára starf
• KEA gefur sjúkrahúsinu 10 milljónir króna til kaupa á nýju gegnumlýsingartæki
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Stjórnendur

Skurðlækningar: Haraldur Hauksson, forstöðulæknir
Skurðstofa og sótthreinsun: Anna Margrét Tryggvadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Forstjóri:
Bjarni Jónasson
Framkvæmdastjórn:
Forstjóri: Bjarni Jónasson
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs: Auður Elva Jónsdóttir frá 1/5
Vignir Sveinsson til 30/4
Framkvæmdastjóri hjúkrunar: Hildigunnur Svavarsdóttir
Framkvæmdastjóri lækninga: Sigurður E. Sigurðsson

Framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs: Hildigunnur Svavarsdóttir
Framkvæmdastjóri handlækningasviðs: Sigurður E. Sigurðsson
Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs: Ingvar Þóroddsson frá 1/9 (stjórnunareining lækninga)
Bernard Gerritsma frá 1/9 (stjórnunareining hjúkrunar)
Alice H. Björgvinsdóttir til 31/8
Starfsmannaþjónusta:
Mannauðsstjóri: Hulda Ringsted frá 15/1
Elsa B. Friðfinnsdóttir til 14/1
Stjórnendur starfseininga:
Fjármálasvið:
Eldhús: Anna Rósa Magnúsdóttir, forstöðumaður
Ræstimiðstöð: Erla Sigurgeirsdóttir, forstöðumaður
Skrifstofa fjármála: Rannveig Jóhannsdóttir, forstöðumaður frá 1/5
Auður Elva Jónsdóttir, forstöðumaður til 30/4
Tækni- og innkaupadeild: Alexander Pálsson, forstöðumaður
Bráða-, fræðslu- og gæðasvið:
Deild kennslu, vísinda og gæða: Hildigunnur Svavarsdóttir, forstöðumaður
Myndgreiningadeild: Elvar Örn Birgisson, forstöðugeislafræðingur
Myndgreiningalækningar: Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir
Rannsóknadeild: Guðlaug H. Ísaksdóttir, forstöðulífeindafræðingur
Bráðalækningar: Stefán Steinsson, forstöðulæknir
Bráðamóttaka: Kristín Ósk Ragnarsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
frá 15/1
Hulda Ringsted forstöðuhjúkrunarfræðingur til 14/1
Handlækningasvið:
Bæklunarskurðlækningar: Jónas Logi Franklín, forstöðulæknir
Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar: Alexander Kr. Smárason, forstöðulæknir
Fæðingadeild: Ingibjörg H. Jónsdóttir, forstöðuljósmóðir
Læknaritaramiðstöð: Unnur I. Gísladóttir, forstöðulæknaritari
Skurðlækningardeild: Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
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Svæfinga- og gjörgæsludeild: Sólveig Björk Skjaldardóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Svæfinga- og gjörgæslulækningar: Girish Hirlekar, forstöðulæknir
Tölvu- og upplýsingatæknideild: Árni Kár Torfason, forstöðumaður
Lyflækningasvið:
Almenn göngudeild: Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Barnadeild: Aðalheiður Guðmundsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Barnalækningar: Andrea Andrésdóttir, forstöðulæknir
Endurhæfing og öldrunarlækningar: Ingvar Þóroddsson, forstöðulæknir
Geðdeild: Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Geðlækningar: Helgi Garðar Garðarsson, forstöðulæknir
Kristnesspítali: Rósa Þóra Hallgrímsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Lyflækningadeild: Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Lyflækningar: Guðjón Kristjánsson, forstöðulæknir
Fastanefndir og ráð:
Áfallateymi: Guðrún Eggertsdóttir, formaður
Eftirlitsnefnd með aðgengi að
og notkun á sjúkraskrám: Oddný Stella Snorradóttir, formaður
Endurlífgunarráð: Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, formaður frá 1/8
Hrafnhildur L. Jónsdóttir, formaður til 31/7
Fræðsluráð: Hulda Ringsted, formaður frá 1/9
Gæðaráð: Jóna Valdís Ólafsdóttir, formaður frá 19/7
Oddur Ólafsson, formaður til 18/7
Hjúkrunarráð: Sólveig Tryggvadóttir, formaður
Jafnréttisnefnd: Edda Bryndís Örlygsdóttir, formaður
Lyfjanefnd: Jóna Valdís Óskarsdóttir, formaður frá 5/10
Sigurður Heiðdal, formaður til 4/10
Læknaráð: Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður
Nýtingarnefnd húsnæðis: Auður Elva Jónsdóttir, formaður frá 17/3
Alexander Pálsson, formaður til 16/3
Siðanefnd: Stefán B. Sigurðsson, formaður
Skurðstofunefnd: Girish Hirlekar, formaður
Stuðningsteymi starfsmanna: Vilborg Þórarinsdóttir, formaður frá 1/3
Guðrún Eggertsdóttir, formaður til 29/2
Sýkingavarnanefnd: Sigurður Heiðdal, formaður
Umhverfisráð: Hafdís Hrönn Pétursdóttir, formaður
Útskriftarteymi: Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður
Vísindaráð: Alexander Kr. Smárason, formaður frá 1/10
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, formaður til 30/9
Vísindasjóður: Rannveig Jóhannsdóttir, formaður frá 1/9
Auður Elva Jónsdóttir, formaður til 31/8
Öryggisnefnd: Helgi Haraldsson, formaður
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Hlutverk:
Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. Þar fer
fram kennsla og starfsnám heilbrigðisstétta og stundaðar eru vísindarannsóknir
á heilbrigðissviði.

Ferliverk lækna,
viðtöl

Framtíðarsýn 2021: SAk fyrir samfélagið
Sjúkrahúsið á Akureyri er miðstöð sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu á Norður- og
Austurlandi.

Sjúklingafjöldi

13.308
14
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Gildi:
ÖRYGGI

SAMVINNA

FRAMSÆKNI

◊

Við leggjum áherslu á öryggi
sjúklinga og starfsmanna

◊

Við vinnum saman í
þágu sjúklinga

◊

Við vinnum störf okkar
af fagmennsku

◊

Við sýnum umhyggju og
◊
berum virðingu hvert fyrir öðru

Við styðjum við
menntun og vísindi

◊

Við tryggjum heilsuvænt
starfsumhverfi

◊

Við eigum góð samskipti

Við viljum skara fram úr

Gæðavísar

◊

2012

2013

2014

2015

2016

Markmið
2016

Öryggi
7,7%

8,1%

Spítalasýkingar

3,2%

Sjúklingar sem fá forvarnasýklalyf á réttum tíma

95%

Byltur (fjöldi)

Sjúkrahúsið hefur samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi.

Stunguóhöpp (fjöldi)
Hlutfall skimaðra sjúklinga* fyrir vannæringu < 24 klst. frá innlögn

◊

Sjúklingurinn er í brennidepli

◊

Teymisvinna er nýtt eins og kostur er  

Hlutfall skimaðra sjúklinga* fyrir myndun þrýstingssára < 24 klst.
frá innlögn

◊

Mönnun tekur mið af starfsemi

◊

Fjarheilbrigðisþjónusta er í fremstu röð  

Meðallegutími bráðadeilda (dagar)

◊

Sjúkrahúsið sinnir læknisfræðilegri þjónustu við sjúkraflug

◊

Hjartaþræðingar eru hluti af þjónustu sjúkrahússins

◊

Ný legudeildaálma er komin vel á veg

Skráning á ofnæmi í Therapy

◊

Samstarf við háskóla er öflugt

Skil læknabréfa (% innan 7 daga)

◊

Vísinda- og þróunarstarf er markvisst með skilgreindri fjármögnun

Samstarf og ánægja starfsfólks

◊

Kennsla og starfsnám er til fyrirmyndar

◊

Sjúkrahúsið er heilsueflandi og eftirsóknarverður vinnustaður.

Við lítum á áskoranir
sem tækifæri

◊

Bráðar endurinnlagnir innan 30 daga frá útskrift

Sjúkrahúsið er háskólasjúkrahús með alþjóðlega vottaða starfsemi.

14.500
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8,7%

7,9%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

<5%

90%

100%

91%

95%

>95%

75

63

93

72

86

<40

23

25

22

21

30

<15

-

-

60%

49%

>70%

-

-

46%

47%

>70%

67%

77%

80%

89%

79%

>95%

3,4

3,6

3,6

3,7

3,4

<3,5

Hlutfall legusjúklinga sem útskrifast fyrir kl. 12:00

31%

31%

31%

26%

27%

>35%

Hlutfall sjúklinga sem leggjast inn samdægurs fyrir valaðgerð

88%

89%

93%

93%

97%

>90%

-

-

88 mín

48 mín

60 mín

<60 mín

Þátttaka í endurlífgunarnámskeiðum (námskeið >7 klst.)

<7,5%

Skilvirkir verkferlar og vinnulag

Bið eftir þjónustu læknis á bráðamóttöku

Hlutfall starfsmanna sem fá starfsmannasamtal

72%

80%

83%

90%

82%

>98%

85%**

42%

47%

60%

58%

>85%

20%

75%

15%

33%

45%

>25%

Starfsánægja (skali 1-5; 5 = mikil ánægja)

4,1

4,0

4,1

4,0

4,0

>4,3

Starfsmenn taka virkan þátt í símenntun og fræðslu

Ánægja nema (skali 1-5)

4,5

4,6

4,7

4,7

4,8

>4,3

◊

Starfsmenn eru ánægðir, sýna frumkvæði og samstarf er gott

Ánægja með stjórnendur (skali 1-5, stjórnendamat)

-

3,8

-

3,7

3,7

>4,0

◊

Vinnuferli tryggja framúrskarandi þjónustu og skilvirkni

Veikindahlutfall

5,0%

5,1%

5,0%

5,2%

6,0%

<5%

◊

Gæða- og öryggismenning er ríkjandi og sífellt unnið að umbótum  

Starfsmannavelta

4,5%

5,4%

4,7%

4,7%

5,7%

<7%

◊

Upplýsingatækni er nýtt til að bæta árangur

Rekstrarafkoma m.v. áætlun

-0,4%

-1,7%

-0,2%

-0,2%

-0,5%

0%

◊

Ímynd er góð og vel staðið að kynningarmálum

Launagjöld m.v. áætlun

-1,8%

-3,7%

-1,2%

-0,6%

-1,6%

0%

◊

Þróun starfseminnar tekur mið af þörfum samfélagsins
og áherslum heilbrigðisyfirvalda

Önnur gjöld m.v. áætlun

-3,2%

-0,8%

-2,3%

-0,1%

-7,4%

0%

Sértekjur

11,5%

12,2%

11,7%

11,1%

12,1%

12,0%

44%

52%

50%

49%

59%

60%

Ráðdeild í rekstri

Hlutfall flokkaðs sorps
*65 ára og eldri, **September
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Horft til framtíðar

Horft til framtíðar
Blóðskilun kærkomin viðbót

Í mars 2015 var í fyrsta sinn í sögu sjúkrahússins boðið upp á blóðskilun fyrir
sjúklinga með endastigs nýrnabilun. Um er að ræða svokallaða útstöð frá
Landspítala (LSH). Þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda þurftu fram að
þessu að sækja þjónustuna suður.
Komur á blóðskilun á árinu 2016 voru 218 en í 32 tilfellum var um að
ræða svonefnda „gestaskilun“, þ.e. einstaklinga sem búa utan hefðbundins
þjónustusvæðis SAk. Horfur eru á að starfsemi blóðskilunar aukist jafnt og þétt
á komandi árum og beiðnum um „gestaskilanir“ hefur fjölgað umtalsvert. Hvort
tveggja segir sína sögu um hve brýn þörf var fyrir þjónustu á þessu sviði og er
hún kærkomin viðbót við þá fjölþættu starfsemi sem hér fer fram.

Vottunarferlið í fullum gangi

Sjúkrahúsið á Akureyri hlaut í lok árs 2015 alþjóðlega gæðavottun á starfsemi
sinni, fyrst íslenskra heilbrigðisstofnana. Það var fyrsti áfanginn á langri leið til
vottunar sjúkrahússins samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum sem stefnt er að
árið 2017.
Vottunarferlið er í fullum gangi. Í því felst krafa um að starfsfólk og stjórnendur
bæti sig á öllum sviðum starfseminnar. Þar er m.a. horft til almenns aðbúnaðar
sjúklinga og starfsfólks, þjónustustigs, verkferla, öryggismála og gæðamála, svo
fátt eitt sé talið.
Megin drifkrafturinn í þessari vegferð sjúkrahússins, sem hlotið hefur nafnið
Gæðingurinn, er að efla öryggi og bæta þjónustu við skjólstæðinga sjúkrahússins.

Á árinu var einnig byrjað að starfrækja móttöku fyrir sjúklinga með langvinna
lungnasjúkdóma sem og fyrir hjartveika. Sú starfsemi er enn mjög lítil en þar
störfuðu á árinu tveir hjúkrunarfræðingar í 10% starfshlutfalli hvor. Vegna hins
lága starfshlutfalls féll starfsemin niður þegar hjúkrunarfræðingur tók sumarfrí
og flutti sig yfir á aðra deild tímabundið.
Markmið Sjúkrahússins á Akureyri er að styrkja uppbyggingu þessarar þjónustu
á næstu árum. Öflug þverfagleg móttaka á ofangreindum sviðum getur
fækkað endurinnlögnum sem og komum á bráðmóttöku og fært þjónustuna
í nútímanlegra horf. Til að það markmið náist þarf að leggja aukið fé í þennan
mikilvæga þjónustuþátt.

SAk fyrir samfélagið

Góð heilbrigðisþjónusta er hverju samfélaginu dýrmæt. Miklu skiptir að
þjónustan þróist í takti við þarfir íbúanna á hverjum tíma en taki jafnframt mið af
nýrri þekkingu í meðferð og tækni.
Frá hausti 2016 hafa stjórnendur og starfsfólk Sjúkrahússins á Akureyri unnið
að mótun framtíðarsýnar og -stefnu til ársins 2021. Yfirskrift hennar er: „SAk fyrir
samfélagið.“
Stefnan verður kynnt á ársfundi sjúkrahússins í maí 2017. Í henni eru sett
fram mörg háleit markmið sem kappkostað verður að nái fram að ganga á næstu
árum.

Innleiðing Calgary-fjölskylduhjúkrunar

Á haustdögum var hafist handa við að innleiða líkan Calgary-fjölskylduhjúkrunar
og hófst sú innleiðing á legudeildum. Þess má geta að Alþjóðaráð
hjúkrunarfræðinga telur Calgary-fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldumatsog meðferðarlíkönum innan hjúkrunar í heiminum.
Meginmarkmiðið með markvissri fjölskylduhjúkrun er að efla samvinnu við
sjúkling og fjölskyldu hans en fjölskyldustuðningur getur haft jákvæð áhrif á
batahorfur sem leiðir til styttri sjúkrahúsdvalar en einnig er mögulegt að hindra
endurinnlagnir.
Í upphafi komu leiðbeinendur frá LSH til að aðstoða við innleiðingu og verða
þeir með eftirfylgni í samráði við stýrihóp verkefnisins.

Gæðakannanir nýttar til að bæta þjónustuna

Á árinu var gerð könnun um gæði þjónustu hjá 550 sjúklingum sem höfðu legið
á Kristnesspítala, lyflækningadeild eða skurðlækningadeild.
Niðurstöðurnar voru almennt mjög jákvæðar og ljóst að sjúklingarnir voru
afar ánægðir með flesta þá þætti sem spurt var um. Gott viðmót og framkoma
starfsfólks ásamt góðri umönnun er það sem endurspeglar svör sjúklinga en hins
vegar var það upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandanda sem helst má bæta.
Gæðakannanir sem þessi nýtast starfsfólki og stjórnendum mjög vel til að
bæta það sem betur má fara og auka gæði þjónustunnar. Sjúklingurinn er ávallt í
brennidepli og hið endanlega markmið er að hann sé ánægður með þá þjónustu
sem honum stendur til boða.

Þverfagleg móttaka fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma

Sérstök þverfagleg móttaka fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma er í
uppbyggingu á nokkrum sviðum eins og á árinu áður. Þverfagleg innkirtlamóttaka
er lengst á veg komin, með hjúkrunarfræðing, lækni og næringarfræðing, í 50%
stöðu hvern. Ætlunin er að auka þessa þjónustu á árinu 2017.
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Geðdeildin 30 ára
Upphaf geðlækninga á Akureyri var á T-deild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri sem rekin var frá árinu
1974 að Skólastíg 7 undir stjórn Brynjólfs Ingvarssonar geðlæknis. Á T-deildinni var veitt meðferð við
geðsjúkdómum, bráðum og langvinnum, með og án innlagna. Aðferðum samfélagsgeðlækninga var beitt.
Starfsemi T-deildar var hætt árið 1983.

Geðdeildarstarfsemi hafin að nýju

Snemma árs 1984 var ákveðið að hefja geðdeildarstarfsemi að nýju og lögð drög að því að innrétta 590
fermetra rými í tengigangi nýbyggingar sjúkrahússins. Bráðamóttökugeðdeildin (P-deild) hóf svo störf í
nýju húsnæði 1. mars 1986. Meðan beðið var eftir nýja húsnæðinu hafði starfsfólk geðdeildar vinnuaðstöðu
að Skólastíg 7 og þrjú rúm fyrir geðsjúklinga voru til bráðabirgða á handlækningadeild sjúkrahússins.
Hinum nýja starfshópi geðdeildar var vel tekið, bæði innan og utan sjúkrahússins.
Rifja má upp að í litlu húsi neðan við aðalbyggingu sjúkrahússins hafði frá vorinu 1946 verið rekin
sjúkradeild fyrir geðveikt fólk, fyrst nefnd Bjarg en síðar Brekkudeild. Þegar þessi deild var lögð niður 1996
höfðu 5 sjúklingar dvalið þar í senn síðustu árin. Að Skólastíg 7 fór fram iðjuþjálfun sjúklinga geðdeildar til
ársins 2009.
Árið 1988 var hafinn rekstur áfangaheimilis fyrir geðfatlaða að Álfabyggð 4 á Akureyri í samvinnu við
Geðverndarfélag Akureyrar og svæðisstjórn fatlaðra á Norðurlandi eystra.

Eina geðdeildin utan höfuðborgarsvæðisins

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er eina geðdeildin utan höfuðborgarsvæðisins og gegnir mikilvægu
hlutverki í þjónustu við geðsjúka á Norður- og Austurlandi. Markhópur deildarinnar eru geðsjúkir með
alvarlegan, samsettan og flókinn vanda sem krefst aðkomu teymis þar sem enginn einn meðferðaraðili
nær að halda utan um heildræna þjónustu við fólk með slíkan vanda. Deildin hefur einnig þurft að sinna
sjúklingum með geðrænan vanda á lægra alvarleikastigi vegna vöntunar á öðrum þjónustuúrræðum í
landshlutanum.
Sú þjónusta sem geðdeildinni er ætlað að sinna gagnvart markhópnum krefst aðkomu þverfaglegs
teymis og náinnar samvinnu við önnur þjónustukerfi. Hugmyndafræðin er sótt til annarra Norðurlanda.
Þverfaglega teymið er samsett af þeim hefðbundnu faghópum sem vinna í geðlækningum: geðlæknum,
hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, iðjuþjálfum, félagsráðgjöfum, sjúkraliðum og riturum.

Hlýtt á ræðu við opnun formlega opnun geðdeildar FSA
(síðar SAk) 1. mars 1986. Á myndinni sjást m.a., t.f.v.: Bjarni
Arthúrsson, framkvæmdastjóri Kristnesspítala; Jóhann Ævar
Jakobsson, gæslumaður á geðdeildinni (áður húsamálari
og lögregluþjónn); Þorkell Guðbrandsson hjartalæknir;
Ásgeir Bragason, aðstoðarlæknir á geðdeildinni; Eiríkur Páll
Sveinsson, háls-, nef- og eyrnalæknir; Ragnar Steinbergsson,
forstjóri Sjúkrasamlagsins á Akureyri; Tómas Helgason,
prófessor í geðlækningum; Baldur Jónsson barnalæknir; Gunnar Ragnars, formaður sjúkrahússtjórnar,
Ragnhildur
Helgadóttir
heilbrigðismálaráðherra;
Birgir flytur ræðu við opnun deildarinnar.
Snæbjörnsson, sóknarprestur á Akureyri; Inga Jóna Þórðardóttir Mynd: Skapti Hallgrímsson.
ráðuneytisstarfsmaður, Gauti Arnþórsson skurðlæknir og
Steingrímur J. Sigfússon alþingismaður.
Mynd: Skapti Hallgrímsson.

Mikil aukning í starfseminni

Í upphafi störfuðu tveir sérfræðingar í geðlækningum á deildinni en þeim fjölgaði smám saman og fulltrúar
fleiri fagstétta bættust í liðssveitina. Árið 2016 voru í starfi á deildinni 6 geðlæknar auk námslæknis,
10 hjúkrunarfræðingar, 5 sálfræðingar, 4 iðjuþjálfar, 2 félagsráðgjafar, 3 sjúkraliðar, 3 læknaritarar og 3
gæsluliðar/stuðningsfulltrúar.
Starfsemi deildarinnar er skipt í legudeild, göngudeild og dagdeild. Töluverð sérfræðiráðgjöf er einnig
veitt starfsfólki annarra deilda og þjónustustofnana. Starfsemin hefur frá upphafi verið í jöfnum og nokkuð
stöðugum vexti, eins og fjölgun fagfólks á deildinni ber skýrt vitni um.

Hluti af samfélaginu

Sigmundur Sigfússon lét af störfum sem forstöðulæknir deildarinnar í ársbyrjun 2016 en hann starfaði við
deildina út maímánuð og lét þá endanlega af störfum eftir 32 ára starf við sjúkrahúsið.
Sigmundur segir að starfsemi deildarinnar hafi vaxið eðlilega að magni og gæðum á þessum áratugum
og að vöxturinn felist í meðferðarstarfi fleira starfsfólks úr fleiri starfsstéttum í takti við aukna eftirspurn eftir
þjónustu deildarinnar.
„Geðdeildin varð strax frá upphafi hluti af samfélaginu. Ég held að öllum sé orðið ljóst hversu mikilvægt
er að hafa þetta úrræði hér á svæðinu og hlúa að deildinni með ráðum og dáð. Ég er þakklátur fyrir öll
þau ár sem ég starfaði við deildina og óska henni, starfsfólki hennar og sjúklingum alls hins besta,“ segir
Sigmundur.
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Fyrstu læknarnir á nýrri geðdeild 1. mars 1986. T.f.v.: Sigmundur
Sigfússon yfirlæknir; Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir og Ásgeir
Bragason deildarlæknir, síðar öldrunargeðlæknir í Noregi.
Sigmundur Sigfússon, yfirlæknir geðdeildar sýnir Ragnhildi Helgadóttur heilbrigðisráðherra ný húsakynni
geðdeildarinnar við opnunina 1. mars 1986. Ráðherranum verður starsýnt á óvenjulega loftklæðningu í
hópmeðferðarherberginu sem er riffluð og hárrauð að lit. Mynd: Skapti Hallgrímsson
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Opnunardagur geðdeildar 1. mars 1986. Þremur
plássum, sem geðdeildin hafði fengið að láni frá
H-deild (skurðlækningadeild), skilað þann 1. mars
1986! T.f.v.: Ónefndur aðstoðarlæknir á H-deild;
Sigmundur Sigfússon, yfirlæknir geðdeildar; Gauti
Arnþórsson, yfirlæknir H-deildar og Shree Datye,
skurðlæknir á H-deild.

Ársskýrsla 2016
I. Hluti | Geðdeildin 30 ára

Hjúkrunarfræðingar á geðdeildinni.
Daníela Guðmundsdóttir (t.v.) og Hulda Baldursdóttir,
síðar hjúkrunardeildarstjóri geðdeildar 1988-2002.
Myndin er tekin vorið 1986.

15 ára afmæli P-deildar árið 2001. T.f.v.: Brynjólfur
Ingvarsson geðlæknir, Elsa Guðmundsdóttir, yfirlæknir
göngudeildar geðdeildar; Guðrún Jóhannesdóttir,
forstöðulæknaritari geðdeildar og Sigmundur
Sigfússon, forstöðulæknir geðdeildar.

Sveinborg Sveinsdóttir, fyrrverandi yfirhjúkrunarfræðingur á geðdeildinni við Skólastíg 7 og
Hafdís Rúnarsdóttir, nýr yfirhjúkrunarfræðingur á
geðdeildinni. Myndin er tekin 1. mars 1986.

Fyrrverandi og núverandi starfsmenn fögnuðu 30 ára afmæli geðdeildarinnar með veglegu samsæti í
Lystigarðinum á Akureyri vorið 2016. Hópurinn (ásamt mökum) stillti sér upp til myndatöku.
Mynd: Guðmundur Brynjarsson.
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Setnar stöður - samanburður milli ára. (Afleysingar meðtaldar)
2016
Sérfræðingar og stjórnendur í lækningum
48,78
Aðstoðarlæknar
14,44
Læknar
63,22

2015
46,94
13,64
60,6

2014
44,0
13,0
57,0

2013
42,4
12,8
55,2

2012
40,0
13,2
53,2

Lyfjafræðingar/næringarráðgjafar
Lífeindafræðingar
Geislafræðingar
Sjúkraþjálfarar
Iðjuþjálfar
Aðrir og aðstoðarmenn
Geisla-, lyfja- og lífeindafr., þjálfarar

3,46
22,05
11,13
8,42
8,20
10,14
63,4

3,52
20,39
10,86
8,28
7,93
10,51
61,5

2,4
21,7
11,2
8,2
7,3
9,9
60,6

1,7
20,3
10,4
8,0
7,3
8,5
56,4

1,7
20,1
11,0
7,7
6,7
9,9
57,1

1,1
0,4
-0,0
0,2
0,9
0,2
2,8

1,8
1,9
0,1
0,7
1,5
0,2
6,3

Stjórnendur í hjúkrun, verkefnastjórar
Hjúkrunarfr., ljósmæður, nemar
Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður

9,66
136,06
145,7

10,61
128,94
139,6

9,9
129,1
138,9

9,9
127,2
137,1

11,5
125,0
136,5

-0,2
7,0
6,8

-1,8
11,1
9,2

Sjúkraliðar og nemar
Deildarritarar
Býtibúr og ræsting
Aðstoð við hjúkrun
Sjúkraliðar og aðstoð v. hjúkrun

54,11
3,08
13,98
6,24
77,4

53,57
3,17
18,77
5,45
81,0

52,7
3,0
19,0
6,3
80,9

51,1
3,0
19,3
6,9
80,2

51,5
2,9
27,0
4,4
85,8

1,4
0,1
-5,0
-0,0
-3,5

2,6
0,2
-13,0
1,8
-8,4

Sálfræðingar og trúarleg þjónusta
Félagsráðgjafar
Kennsla og bókasafn
Félagsleg þjónusta og kennsla

5,46
3,29
1,87
10,6

5,68
2,81
2
10,5

4,9
2,8
1,6
9,3

4,8
2,6
2,3
9,7

4,6
1,8
2,3
8,7

0,5
0,5
0,3
1,3

0,9
1,5
-0,4
1,9

Forstöðumenn þjónustudeilda
Aðstoðarmenn
Eldhús, saumastofa, ræsting

2,75
33,53
36,3

2,75
28,79
31,5

2,8
27,6
30,4

2,8
27,4
30,1

2,8
21,9
24,7

0,0
5,9
5,9

-0,0
11,6
11,6

Mism. Mism.
16/15
16/12
1,8
8,8
0,8
1,2
2,6
10,0

Setnar stöður eftir starfseiningum og sviðum (Afleysingar meðtaldar)
Starfseining
Skurðlækningar
Skurðlækningadeild
Bæklunarskurðlækningar
Svæfinga- og gjörgæslulækningar
Svæfinga- og gjörgæsludeild
Fæðinga- og kvensjúkdómalækn.
Fæðingadeild
Skurðstofa og sótthreinsun
Tölvu- og upplýsingatæknideild
Læknaritaramiðstöð
Handlækningasvið

Trésmiðir og pípulagningamenn
Tæknimenn
Öku- og verkamenn
Tæknimenn

3,52
4,08
4,11
11,7

3,33
4,04
4,53
11,9

2,5
3,9
4,6
11,0

2,7
4,0
4,2
10,9

3,0
3,8
4,2
11,0

1,1
0,1
-0,5
-0,1

0,5
0,3
-0,1
0,7

Stjórnendur, skrifstofumenn
Tölvunar- og kerfisfræðingar
Móttökuritarar
Læknaritarar
Stjórnun og skrifstofufólk

22,57
6,17
9,69
24,36
62,8

20,89
6,18
9,83
24,49
61,4

19,4
6,0
9,9
24,7
60,0

19,1
6,0
9,9
24,4
59,4

20,8
5,8
9,5
25,2
61,3

3,1
0,2
-0,2
-0,4
2,8

1,8
0,4
0,2
-0,8
1,5

Samtals

471,1

457,9

448,2

439,0

438,3

22,9

32,9
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Lyflækningar
Lyflækningadeild
Geðlækningar
Geðdeild
Endurhæfingar- og öldrunarlækningar
Kristnesspítali
Barnalækningar
Barnadeild
Almenn göngudeild
Sjúkrahúsapótek
Lyflækningasvið
Bráðalækningar
Bráðamóttaka
Myndgreiningalækningar
Myndgreiningadeild
Rannsóknadeild
Deild kennslu, vísinda og gæða
Bráða-, fræðslu- og gæðasvið
Skrifstofa fjármála
Eldhús
Ræstimiðstöð
Öryggisstjóri
Tækni- og innkaupadeild
Fjármálasvið
Skrifstofa forstjóra
Samtals

2016
8,65
32,58
4,44
4,27
27,75
5,20
16,66
20,02
6,63
24,36
150,56
10,43
34,30
14,80
19,39
24,64
27,30
5,09
12,97
11,42
2,46
162,80
17,52
21,67
4,45
14,46
21,24
5,28
84,62
13,12
18,26
16,78
1,00
15,98
65,14
8,04
471,16

2015
8,6
31,3
5,0
4,3
26,4
5,2
17,3
17,3
6,6
24,5
146,4
8,9
33,3
13,3
19,5
24,6
32,1
4,7
12,8
10,7
2,7
162,5
16,5
21,6
4,4
14,6
20,1
5,4
82,5
11,7
18,9
11,4
0,4
16,0
58,3
8,2
457,9

Breyt.
0,1
1,3
-0,5
-0,1
1,4
0,0
-0,6
2,7
0,0
-0,1
4,1
1,5
1,0
1,5
-0,1
0,0
-4,8
0,4
0,2
0,8
0,3
1,1
0,1
0,1
-0,1
1,2
-0,1
2,1
1,4
-0,6
5,3
0,0
6,8
-0,2
13,2

Skipting mönnunar 2016
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Fjöldi sjúklinga og legudaga, samanburður milli ára
Fjöldi
Skurðlækningadeild
Fæðingadeild

Sjúklingar (dvalir)

Viðtöl

þjónusturýma

2016

2015

Mism.

%

2016

2015 Mism.

18

5.622

5.519

103

1,9

1.973

1.636

337

20,6

8

2.150

1.985

165

8,3

938

899

39

4,3

Barna- og unglingageðlækningar

822

750

72

9,6

417

392

25

6,4

þar af nýburar
Gjörgæsludeild

Ferliverk lækna (göngudeildarþjónusta)
Legudagar

%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.400

1.136

1.321

1.481

1.254

1.373

906

842

341

0

42

Bæklunarlækningar

1.425

1.564

1.856

1.709

1.884

2.066

Geðlækningar

2.558

2.090

1.845

1.402

2.104

1.631

383

287

251

151

191

223

Barnalækningar

5

1.113

1.196

-83

-6,9

617

508

109

21,5

Lyflækningadeild

23

7.291

7.511

-220

-2,9

1.657

1.595

62

3,9

Kristnesspítali

38

9.262

9.199

63

0,7

408

369

39

10,6

Kvensjúkdómalækningar

2.675

2.643

2.632

2.665

2.619

2.729

Barnadeild og nýburar

8

955

954

1

0,1

482

513

-31

-6,0

Lyflækningar

3.711

3.967

3.869

4.784

5.005

5.200

þar af nýburastofa

2

60

39

21

53,8

40

23

17

73,9

Handlækningar

967

994

954

952

928

916

204

212

219

178

170

95

Geðdeild
Legudeildir

Háls-, nef- og eyrnalækningar

10

2.693

2.710

-17

-0,6

294

309

-15

-4,9

Svæfingalækningar

110

29.086

29.074

12

0,0

6.369

5.829

540

9,3

Öldrunarlækningar
Samtals

Innritunarmiðstöð

709

503

206

41,0

15

2.867

2.758

109

4,0

Kristnesspítali

4

495

487

8

1,6

Barnadeild dagdeild

2

179

372

Geðdeild, dagþj. á legudeild

2

1.216

726

490

546

505

41

2

218

26

25

6.230

5.377

852

16,4

135

35.316

34.425

891

2,6

Almenn göngudeild

1)

Geðdeild, dagþjónusta Seli
Gjörgæsla, blóðskilun
Dagdeildir
Samtals

78

93

133

143

139

206

14.307

13.828

13.421

13.465

14.294

14.481

Einingar

-193 -51,9
67,5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Augnlækningar

37.103

21.607

18.204

61.540

64.071

92.575

Barnalækningar

33.677

27.177

31.826

39.606

37.794

46.370

Barna- og unglingageðlækningar

53.043

50.395

20.784

0

840

Bæklunarlækningar

75.098

77.193

85.467

82.150

94.478

90.622

Geðlækningar

52.793

44.128

40.694

27.887

41.755

32.582

Háls-, nef- og eyrnalækningar

20.843

12.963

12.087

10.742

10.031

14.205

Kvensjúkdómalækningar

89.498

88.677

102.464

96.764

99.766

105.516

220.929

230.876

237.522

287.796

278.445

287.456

Handlækningar

55.030

56.193

55.242

54.392

57.662

57.009

Svæfingalækningar

80.756

74.640

79.451

78.037

81.367

83.468

Öldrunarlækningar

2.366

2.650

3.452

3.629

3.755

5.684

721.136

686.497

687.193

742.543

769.124

816.327

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.169

2.143

2.256

2.191

2.291

2.560

301

289

154

491

646

738

2.504

2.052

2.484

2.580

2.317

2.692

467

919

1.097

1.393

1.197

1.452

5.441

5.403

5.991

6.655

6.451

7.442

Lyflækningar
1) Sjúkrarúm og meðferðarstólar.

Samtals

Kyn og meðalfjöldi legudaga (útskriftir)
Dvalir

Önnur göngudeildarþjónusta

Meðalfjöldi legudaga

Kvk

Kk

Samtals

Kvk

Kk

Bæði kyn

1025

934

1.959

3,0

2,7

2,9

Gjörgæsludeild

297

316

613

1,7

2,0

1,8

Fæðingadeild

696

234

930

2,4

2,0

2,3

Lyflækningadeild

786

854

1.640

4,4

4,5

4,4

Kristnesspítali

254

154

408

23,2

22,0

22,7

Barnadeild

218

261

479

2,4

1,7

2,0

Geðdeild

157

130

287

7,9

11,2

9,4

3.433

2.883

6.316

Skurðlækningadeild

24

Göngudeild geðdeildar
Barna-og unglingageðlækningar *
Ljósameðferð v. húðsjúkdóma
Sárameðferð
Samtals

Árið 2016 voru endurseldar einingar til SÍ: 16.450 vegna augasteinsaðgerða, 34.980 vegna sérfræðiþjónustu í augnlækningum, 8.406 vegna
innkirtlalækninga, 9.333 vegna lungnalækninga, og 13.272 vegna kæfisvefnsrannsókna.
Samtals 82.441 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
Sjúklingar (dvalir), legudeildir
þar af nýburar
"
dagdeildir
"
innritunarmiðstöð
Sjúklingar samtals
Legudagar (fjöldi) legudeildir
þar af nýburar
"
dagdeildir (komur)
"
innritunarmiðstöð
Sjúklingar samtals
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.)

2012
5.838
502
4.520
552
10.910
28.224
952
4.520
552
33.296
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
6.246.030

2013
5.796
430
3.982
513
10.291
28.035
912
3.982
513
32.530
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
6.517.607

2014
5.869
470
4.425
532
10.826
29.328
1.051
4.425
532
34.285
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
7.032.559

2015
5.829
392
4.874
503
11.180
29.074
750
4.848
503
34.425
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
7.352.428

2016
6.369
413
6.230
709
13.308
29.086
822
6.012
709
35.807
4,6
3.393
347
389
17.396
253.340
9.749
31.464
669
1.321
2.856
100
687
196
670
1.465
471,1
7.525.548
7.525.548

Þróun í starfsemi

26

27

28
Ræstimiðstöð

Eldhús

Tækni- og
innkaupadeild

Skrifstofa fjármála

Fjármálasvið

Deild kennslu, vísinda
og gæða

Myndgreiningadeild

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

Rannsóknadeild

Bráðamóttaka

Bráðalækningar
Myndgreiningalækningar

Stjórnunareiningar hjúkrunar

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið

Forstjóri

Framkvæmdastjóri
handlækningasviðs

Fæðingadeild

Fæðinga- og
kvensjúkdómalækningar

Tölvu- og upplýsingatæknideild

Læknaritaramiðstöð

Svæfinga- og
gjörgæsludeild

Svæfinga- og
gjörgæslulækningar

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

Skurðstofa og
sótthreinsun

Skurðlækningadeild

Skurðlækningar
Bæklunarskurðlækningar

Stjórnunareiningar hjúkrunar

Framkvæmdastjóri
lækninga

Stjórnunareiningar lækninga

Handlækningasvið

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjóri bráða-,
fræðslu- og gæðasviðs

Stjórnunareiningar lækninga

Framkvæmdastjóri
fjármálasviðs

Framkvæmdastjóri
hjúkrunar

Starfsmannaþjónusta

Sjúkrahúsapótek

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

Barnalækningar

Endurhæfing og
öldrunarlækningar

Geðlækningar

Lyflækningar

Stjórnunareiningar lækninga

Almenn göngudeild

Barnadeild

Kristnesspítali

Geðdeild

Lyflækningadeild

Stjórnunareiningar hjúkrunar

Lyflækningasvið

Framkvæmdastjóri
lyflækningasviðs

Læknaráð

Hjúkrunarráð

Gildir frá 1.1.2016
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Skýrsla framkvæmdastjórnar Sjúkrahússins á Akureyri
og staðfesting á ársreikningi fyrir árið 2016
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.
Sjúkrahúsið á Akureyri leggur áherslu á öryggi og velferð sjúklinga og starfsmanna sinna og vinnur
samkvæmt alþjóðlegu vottunarkerfi.
Gildi sjúkrahússins eru: Öryggi, Samvinna og Framsækni.
Á árinu 2016 voru 850 einstaklingar á launaskrá hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri og störfuðu í 471 stöðugildi
að meðaltali.
Á árinu 2016 var ársveltan 7.525 m.kr. og tekjuhalli á árinu var 33 m.kr. Samkvæmt efnahagsreikningi er
höfuðstóll neikvæður um 33,1 m.kr. í árslok. Eignir sjúkrahússins nema 328 m.kr. en skuldir nema 334 m.kr.
Forstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs staðfesta ársreikning Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2016
með undirritun sinni fyrir hönd framkvæmdastjórnar.

Akureyri 21. apríl 2017.

Bjarni Jónasson, forstjóri

Auður E. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð okkar
samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda. Við erum óháð Sjúkrahúsinu
á Akureyri og í samræmi við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi höfum við uppfyllt ákvæði
þeirra. Við teljum að við endurskoðununa hafi verið aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að undirbyggja
álit okkar.
Ábyrgð forstjóra á ársreikningnum
Forstjóri er ábyrgur fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er
einnig ábyrgur fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er við gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig
að hann sé án verulegra annmarka, hvort heldur sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort
sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa
er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur
geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega
ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
Endurskoðun okkar er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila og hún byggir
á faglegri dómgreind og gagnrýni. Þá ber okkur að fara eftir ákvæðum laga um ríkisendurskoðanda og
endurskoðun ríkisreiknings. Í þessu felst að okkur ber meðal annars að:
- Greina og meta hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, skipuleggja og framkvæmda endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og afla
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit okkar. Hættan á að
uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka,
þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé
viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
-Kanna hvort rekstur og umsvif séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga,
lögmæt fyrirmæli, samninga og starfsvenjur þar sem það á við.
-Afla skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir og
kanna hvort það tryggir viðunandi árangur.
-Meta hvort reikningsskilaaðgerðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum
séu viðeigandi í samræmi við reikningsskilareglur fyrir opinbera aðila.
-Meta í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum,
meta framsetningu, uppbyggingu og innihald, þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Áritun endurskoðenda

Áritun endurskoðenda

Við upplýsum forstjóra meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg
atriði sem kunna að koma upp við endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Til Sjúkrahússins á Akureyri og velferðarráðuneytis
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2016. Ársreikningurinn
hefur að geyma skýrslu forstjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ríkisendurskoðun, 21. apríl 2017

Sveinn Arason, endurskoðandi

Við staðfestum að samkvæmt okkar bestu vitund eru í skýrslu forstjóra veittar þær upplýsingar sem þar ber
að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu Sjúkrahússins á Akureyri 31.
desember 2016, afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

30

Óskar Sverrisson, endurskoðandi
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Rekstrarreikningur ársins 2016
Hlutfall
2016

%

Hlutfall
2015

%

Vísit.

2016

2015

242.678.859

230.551.530

Eignir

Tekjur
748.399.217

10,0

604.914.735

8,9

1,24

Veltufjármunir

Seld vistun og fæði

94.598.199

1,3

64.469.203

0,9

1,47

Viðskiptakröfur

Leigutekjur

40.947.477

0,5

37.671.369

0,6

1,09

Birgðir

48.800.000

49.100.000

Sala eigna, vörusala og ýmsar tekjur

16.426.053

0,2

29.742.953

0,4

0,55

Handbært fé

36.802.160

45.058.709

7.325.154

0,1

19.947.409

0,3

0,37

328.281.019

324.710.239

907.696.100

12,1

756.745.669

11,1

1,20

(74.972.364)

(66.451.870)

75.100.000

0

(33.240.358)

(8.520.494)

(33.112.722)

(74.972.364)

27.451.000

27.451.000

(5.661.722)

(47.521.364)

248.148.525

283.517.427

Seld þjónusta, verksala

Fjármunatekjur
Tekjur samtals

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

5.424.676.273

72,1

4.895.731.314

71,5

1,11

Rekstrarvörur, orka, matvæli og lín

273.339.740

3,6

276.094.014

4,0

0,99

Höfuðstóll

Sérgreindar rekstrarvörur og áhöld

605.321.243

8,0

538.202.331

7,9

1,12

Höfuðstóll í ársbyrjun

Ferðakostn., akstur og ýmis sérfr.þjón.

563.735.718

7,5

505.434.441

7,4

1,12

Breyting v/lokafjárlaga

Leigugjöld og verkkaup

412.355.831

5,5

347.556.608

5,1

1,19

Tekjuhalli ársins

66.615.520

0,9

21.315.656

0,3

3,13

7.346.044.325

97,6

6.584.334.364

96,2

1,12

Fjárm. kostn., bætur, trygg., opinber gjöld

Höfuðstóll í árslok

Annað eigið fé
Eignakaup
Gjöld samtals

Tekjuhalli fyrir ríkisframlag
Framlög ríkissjóðs

179.503.739

2,4

258.431.799

3,8

0,69

7.525.548.064

100,0

6.842.766.163

100,0

1,10

(6.617.851.964)
6.584.611.606

(6.086.020.494)
87,9

6.077.500.000

Framlag til eignamyndunar

Eigið fé samtals

1,09
88,9

1,08

Skuldir
Tekjuhalli ársins

(33.240.358)

(8.520.494)

3,90

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir
Skammtímaskuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals

32

85.794.216

88.714.176

333.942.741

372.231.603

328.281.019

324.710.239
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Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningur Sjúkrahússins á Akureyri fyrir árið 2016 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.

Stjórnunareining
Skurðlækningar
Skurðlækningadeild

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 263,6 m.kr. án launatengdra gjalda, þar af er ótekið orlof
vegna fyrri orlofstímabila 61 m.kr. og hefur lækkað um 8 m.kr. milli ára. Áunninn frítökuréttur vegna ákvæða í EESsamningi nam 19.729 klst. í árslok 2016 en var 22.100 klst. í árslok 2015. Áætluð ógreidd laun án launatengdra gjalda
eru 105,0 m.kr. vegna þessara skuldbindinga og hafa lækkað um 13 m.kr. Bæði ótekið orlof og frítökuréttur miðast við
mánaðarlaun án fastrar yfirvinnu, þar sem um það er að ræða. Auk þessa eru önnur áunnin frí að upphæð 29 m.kr. þar
af eru 11,5 m.kr. vegna vikufrís sérfræðilækna skv. gr. 4.4.7 í kjarasamningi og staðarvaktafrí unglækna. Heildarfjárhæð
gjaldfærðra launa á árinu nam 4.365 m.kr. Greiddar vinnuvikur voru samtals 24.493.
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. 49.638.061.
Tryggingafræðileg úttekt vegna þessarar skuldbindingar liggur ekki fyrir.
Gjafafé
Á vegum sjúkrahússins hefur verið starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu og skipulagsskrá. Í maí 2016 var
skipulagsskránni breytt og stjórn sjóðsins eru nú skipuð stjórnarmeðlimum Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk sjóðsins er
eftir sem áður 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 87 milljónum króna.

96.536.841
33.115.243

127.571.825

72.312.887

743.926

137.537.476

91.018.962

Svæfinga- og gjörgæsludeild

18.508.142

298.366.434

42.785.794

Fæðinga- og kvensjúkdómalækn.

21.380.378

121.263.373

36.913.369

1.394.465

204.023.471

11.245.175

35.762.508

204.547.290

246.685.251

6.356.327

67.082.892

60.800.509

Skurðstofa og sótthreinsun
Tölvu- og upplýsingatæknideild
Læknaritaramiðstöð

0

138.462.234

3.838.418

282.882.345

1.803.982.951

684.427.729

Lyflækningar

46.745.782

211.041.414

Lyflækningadeild

12.850.801

324.914.662

Geðlækningar

9.556.678

231.647.835

20.576.793

Geðdeild

1.663.586

177.928.297

10.107.926

34.303.252

276.606.788

500.013

Handlækningasvið

Endurhæfing og öldrunarlækningar
Kristnesspítali
Barnalækningar

Meiriháttar
viðhald

Stofnkostnaður
4.176.320

-10.824.720
313.775.934

Fæðingadeild

Vörubirgðir
Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði á grundvelli birgðatalninga, að teknu tilliti til niðurfærslu til varúðar vegna
eldri vara.

191.352.022

39.235.352

Bókhald og fjármál
Bókhald Sjúkrahússins á Akureyri er fært hjá sjúkrahúsinu í samræmdu bókhaldskerfi ríkisstofnana. Sjúkrahúsið annast
sjálft um allar fjárreiður, forsendur launa og starfsmannahald.

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 efnahagsreikning.

44.148.454

Almenn
rekstrargj.

115.352.793

Bæklunarskurðlækningar

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.

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.

Laun og
launat.gj.

Skurðlækningar, millideildasala

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Skattar
Sjúkrahúsið á Akureyri greiðir ekki tekjuskatt.

Rekstrartekjur

247.916.729
-10.824.720

6.601.750

5.982.566
222.705

320.240.141
84.754.624
227.812.512

7.252.051

4.246.553

334.142.690
136.796.364

1.549.182

1.299.037

215.173.218

36.958.193

453.977.408

17.730.730

139.257.804

475.215

142.775.867

71.091.319

2.292.022.637

236.591.820

99.800

400.987.252

31.651.706

529.444

344.245.011

15.402.983

242.667.950
14.548.958

1.397.948

202.319.543

23.746.056

344.394

266.393.986

254.828.364

32.139.920

1.401.145

287.869.416

722.409

124.578.246

38.236.450

223.630

162.315.917

Barnadeild

1.852.537

135.403.381

9.024.170

285.000

142.860.014

Almenn göngudeild

8.699.631

93.815.250

38.008.057

4.695.746

127.819.422

Sjúkrahúsapótek

9.043.496

25.980.728

13.262.347

21.154.830

7.883.738

59.238.147

125.938.185

1.856.744.965

453.345.245

35.703.788

16.860.845

2.236.716.658

4.049.000

340.261.621

123.736.976

1.041.680

460.991.277

Bráðamóttaka

77.990.327

226.425.919

26.979.773

471.396

175.886.761

Myndgreiningalækningar

21.087.749

133.155.859

20.394.760

Myndgreiningadeild

88.555.536

142.886.447

Lyflækningasvið
Bráðalækningar

Myndgreiningad., millideildasala
Rannsóknadeild

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið

199.064.714

208.508.537
58.829.341

25.668.721

409.199.722

1.110.067.724

79.649.562

96.410.310

6.039.296

125.510.939

86.324.778

95.765.273

2.199.656

25.149.410
5.772.084

141.912.217

Tækni- og innk.d., millideildasala
Fjármálasvið
Skrifstofa forstjóra

5.243.451

5.899.491
2.513.985

845.352.810

255.956

102.705.562

8.778.314

197.978.606

93.986.507

13.562.890

538.740.627

398.981

459.598.739
140.078.749

11.596.109

0

140.078.749

11.596.109

-51.735.100

2.138.858

2.138.858
151.605.809

Húsnæði, Kristnesspítali

1.405.812

15.387.366

4.271.343

Íbúðir

27.622.769

56.619.483

Ferliverkaþjónusta

19.342.446

39.798.602

9.102.509

54.057.045

152.073.839
152.073.839

166.893.396

Samkostnaður

58.935.755

191.826.630

1.280.818

Samtals

70.988.331

4.528.620

Húsnæði, Akureyri

Óskipt gjöld og tekjur

4.942.665

97.964.929

51.157.877

30.921.494

Ökutæki

114.543.297
-137.184.407

-51.735.100

Skrifstofa forstjóra

156.970.819
-129.306.138

99.856.023

18.452.396

Ræstimiðstöð
Tækni- og innk.d. og öryggisstj.

47.236.563

-137.184.407

Skrifstofa fjármála
Eldhús

5.899.491

-129.306.138

Rannsóknad., millideildasala
Deild kennslu, vísinda og gæða

49.503.854

132.462.870

17.781.238

334.999.625
18.252.897

317.703

29.314.417

555.008

147.783.440

160.450.809

6.617.851.964

20.456.156

102.273.896

58.754.354

54.057.045

383.111.601

155.877.152

907.696.100

5.424.530.173

1.706.116.753

212.883.414

552.945.393

Fjárveiting ríkissjóðs

6.584.611.606
Tekjuhalli ársins
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Samtals
2016

-33.240.358
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Samandreginn rekstrarreikningur á fjárlagategund
2016

2015

Mism.

Vísit.

Laun og launatengd gjöld

5.326.104.843

4.837.800.000

488.304.843

1,10

Rekstrargjöld

1.537.906.763

1.454.900.000

83.006.763

1,06

221.000.000

221.000.000

0

1,00

31.100.000

30.400.000

700.000

1,02

162.900.000

212.900.000

(50.000.000)

0,77

7.279.011.606

6.757.000.000

522.011.606

1,08

694.400.000

679.500.000

14.900.000

1,02

6.584.611.606

6.077.500.000

507.111.606

1,08

Fjárhagur

Viðhald
Eignakaup, minniháttar
Stofnkostnaður
Sértekjur

Laun og launatengd gjöld

5.424.676.273

4.895.731.314

528.944.959

1,11

Rekstrargjöld

1.705.970.653

1.485.391.921

220.578.732

1,15

215.397.399

203.211.129

12.186.270

1,06

26.216.570

33.508.597

(7.292.027)

0,78

153.287.169

224.923.202

(71.636.033)

0,68

7.525.548.064

6.842.766.163

682.781.901

1,10

907.696.100

756.745.669

150.950.431

1,20

6.617.851.964

6.086.020.494

531.831.470

1,09

Viðhald
Stofnkostnaður
Sértekjur

Tekjuhalli ársins

(33.240.358)

(8.520.494)

(24.719.864)

3,90

Rekstur

Fjárveitingar

Mism.

Vísit.

Laun og launatengd gjöld

5.424.676.273

5.326.104.843

(98.571.430)

1,02

Rekstrargjöld

1.705.970.653

1.537.906.763

(168.063.890)

1,11

215.397.399

221.000.000

5.602.601

0,97

26.216.570

31.100.000

4.883.430

0,84

153.287.169

162.900.000

9.612.831

0,94

7.525.548.064

7.279.011.606

(246.536.458)

1,03

907.696.100

694.400.000

(213.296.100)

1,31

6.617.851.964

6.584.611.606

(33.240.358)

1,01

Samanburður rekstrarliða og fjárveitinga

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

1
2
3
4
5

Áætlun 2016

Breytingar

5.320.400
1.566.441
221.000
31.100
162.900
7.301.841
757.870

18.361
21.300
0
0
0
39.661

6.543.971

39.661

Endursk. áætlun
(flutt úr efri töflu)

Fjárlagaliðir

Rekstur

Eignakaup, minniháttar

Skýr.

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

1
2
3

Sértekjur

Rekstur
rauntölur

Endurskoðuð
áætlun
5.338.761
1.587.741
221.000
31.100
162.900
7.341.502
757.870

Frávik
í%
0,3
1,4
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

6.583.632

-0,6

Frávik í kr.

Frávik
í%

5

5.338.761
1.587.741
221.000
31.100
162.900
7.341.502
757.870

5.424.676
1.705.971
215.397
26.217
153.287
7.525.548
907.696

(85.915)
(118.230)
5.603
4.883
9.613
(184.046)
149.826

-1,6
-7,4
2,5
15,7
5,9
-2,5
19,8

6

6.583.632

6.617.852

(34.220)

-0,5

4

1) Laun og launatengd gjöld
Á árinu fór launakostnaður 86 m.kr. fram úr áætlun eða 1,6%. Vaktakostnaður lækna hækkaði verulega vegna breytinga
á greiðslufyrirkomulagi og langtímaveikindi voru fjórum stöðugildum fleiri en í meðalári. Setnar stöður voru 471 á
árinu og hafði fjölgað um 12 frá fyrra ári. Í heildina hækkaði launakostnaður um 10,8% á milli ára.
2) Almenn rekstrargjöld
Almenn rekstrargjöld fóru 118 m.kr. fram úr áætlun eða 7,4%. Helstu frávik voru aukning á aðkeyptri þjónustu
sérfræðilækna og ferða- og dvalarkostnaði vegna hennar, viðhald á lækningatækjum og öryggisgæsla varð einnig
kostnaðarsamari en áætlað var. Afgangur er af minni eignakaupum þar sem hluti af þeirri upphæð sem þar var áætluð
fór í kaup á búnaði sem flokkast með almennum rekstrargjöldum.
3) Meiriháttar viðhald
Stærsta einstaka framkvæmdin á árinu var þakbygging yfir tengigang C-álmu til að útrýma leka. Aðrar stórar
framkvæmdir voru breytingar og endurbætur á blóðtökurými rannsóknadeildar, skurðlækningadeild og geðdeild.
Ekki var ráðist í áformaðar breytingar á húsnæði apóteks en unnið var að undirbúningi. Afgangur í heild á þessum
fjárlagalið varð 5,6 m.kr.
4) Stofnkostnaður
Fjárveiting til tækjakaupa lækkaði um 27 m.kr. frá fyrra ári í samræmi við áætlun sem gerð var í samvinnu við
velferðarráðuneytið. Kaup á búnaði vegna myndgreininga, þ.m.t. rekstrarleiga, nam 39 m.kr. Önnur kaup voru m.a.
tveir autoclavar á sótthreinsun, ýmis búnaður á skurðstofur, aðgangsstýringa- og öryggiskerfi, uppþvottavél í eldhús
og ómtæki. Ekki náðist að fara í útboð vegna nýrrar símstöðvar og ákveðið var að fresta endurbótum á skurðstofu til
næsta árs þannig að 9,6 m.kr. afgangur varð á þessum lið.
5) Sértekjur
Sértekjur námu 907 m.kr. og voru 150 m.kr. hærri en áætlun, eða 19,8%. Til hækkunar kom að greiðsla fyrir hluta
biðlistaðagerða kom í gegnum sértekjur og töluverð aukning varð í tekjum vegna ferðamanna.
6) Rekstur áætlun samtals
Áætlun ársins gerði ráð fyrir því að rekstur yrði í jafnvægi. Halli á rekstrargrunni (laun, almenn rekstrargjöld og
sértekjur) varð 47 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 13,8 m.kr. afgang.
Í heild fór rekstur 34 m.kr. fram úr áætlun eða 0,5% miðað við fjárveitingu. Höfðustóll í árslok 2016 er neikvæður um
33 m.kr. að teknu tilliti til breytingar vegna lokafjárlaga 2015.
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Birtar vísindagreinar
Alexander Kr. Smárason og Ingibjörg H. Jónsdóttir. Fæðingar á fæðingadeild
sjúkrahússins á Akureyri. Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2014.
Ritstjórar: Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander Kr.
Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og Barnasvið, Landspítali
– Háskólasjúkrahús 2016, 16-18.
Alexander Kr. Smárason. Fagrýni á fæðingahjálp. Skýrsla frá
Fæðingaskráningunni fyrir árið 2014. Ritstjórar: Ragnheiður I. Bjarnadóttir,
Guðrún Garðarsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva
Jónasdóttir. Kvenna- og Barnasvið, Landspítali – Háskólasjúkrahús 2016, 8-13.
Halfdansdottir, B., Olafsdottir, O. A., Hildingsson, I., Smarason, A. Kr., and
Sveinsdottir, H. (2016). Maternal attitudes towards home birth and their effect
on birth outcomes in Iceland: A prospective cohort study. Midwifery 34, 95-104.
doi:10.1016/j.midw.2015.12.010.
Kennslusjúkrahús

Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem
leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum.
Bjarnadottir GD., Magnusson A., Rafnar BO., Sigurdsson E., Steingrimsson S.,
Johannsson M., Bragadottir H., Haraldsson HM. Intravenous Use of Prescription
Psychostimulants; A Comparison of the Pattern and Subjective Experience
between Different Methylphenidate Preparations, Amphetamine and Cocaine.
Eur Addict Res. 2016; 22(5):259-67.
Þórir S. Sigmundsson, Daníel Arnarson, Arnar Rafnsson, Viðar Magnússon,
Gunnar Þór Gunnarsson, Gestur Þorgeirsson. Flutningstími og gæði meðferðar
hjá sjúklingum með ST-hækkunar-hjartadrep á landsbyggðinni – fáir ná í
kransæðavíkkun innan 120 mínútna. Læknablaðið, 2016 Jan;102(1).+
Jan-Thorsten Gräsner …. Hildigunnur Svavarsdottir, et al. EuReCa ONE—27
Nations, ONE Europe, ONE Registry. Resuscitation, August 2016, vol. 105, pages
188-195.
Gudbjartsson DF., Holm H., Sulem P., Masson G., Oddsson A., Magnusson OT.,
Saemundsdottir J., Helgadottir HT., Helgason H., Johannsdottir H., Gretarsdottir
S., Gudjonsson SA., Njølstad I., Løchen ML., Baum L., Ma RC., Sigfusson G., Kong
A., Thorgeirsson G., Sverrisson JT., Thorsteinsdottir U., Stefansson K., Arnar DO.
A frameshift deletion in the sarcomere gene MYL4 causes early-onset familial
atrial fibrillation. Eur Heart J. 2017 Jan 1;38(1):27-34. doi: 10.1093/eurheartj/
ehw379. Epub 2016 Oct 14.
Anna Helgadottir, Solveig Gretarsdottir […] Olof Sigurdardottir, et al. Variants
with large effects on blood lipids and the role of cholesterol and triglycerides
in coronary disease. Nature Genetics 48, 634–639 (2016) doi:10.1038/ng.3561.
Mbarek H., Steinberg S […] Sigurdardottir O. et al. Identification of Common
Genetic Variants Influencing Spontaneous Dizygotic Twinning and Female
Fertility. American Journal of Human Genetics. 2016 May 5;98(5):898-908. doi:
10.1016/j.ajhg.2016.03.008.
Paul Nioi, Asgeir Sigurdsson […] Olof Sigurdardottir et al. Variant ASGR1
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Associated with a Reduced Risk of Coronary Artery Disease. New England Journal
of Medicine, 2016; 374:2131-2141, June 2, 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1508419.
Ragnar P. Kristjansson, Asmundur Oddsson […] Olof Sigurdardottir et al.
Common and rare variants associating with serum levels of creatine kinase
and lactate dehydrogenase. Nature Communications 7, Article number: 10572
(2016).
Steingrímsson S., Sigurdsson MI., Aspelund T., Sigfússon S., Magnússon A.
Total population-based study of the impact of substance use disorders on the
overall survival of psychiatric inpatients. Nord J Psychiatry. 2016; 70(3):161-6.

Fyrirlestrar og veggspjöld
Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir. Um sjónskerðingar og úrræði. Grunnnám í
sálfræði, við Háskólann á Akureyri.
Aura Pykönen, Gissler M., Klungsøyr K., Skjeldestad FE., Løkkegaard E.,
Rasmussen S., Berholdt T., Bjarnadóttir R., Másdóttir BB., Smarason A. Kr.,
Fagerberg MC., Gottvall K., Källén K., Albrechtsen S., Tapper A-M. Caesarean
section rates in the Nordic Countries using the Robson grouping – what has
changed from 2000 to 2011? The 40th Nordic Congress of Obstetrics and
Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Free communication presentation.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, October 15). Áhrifaþættir
heimafæðinga á Íslandi: heilsufarslegar frábendingar og viðhorf kvenna
[Influential factors in home birth in Iceland: health related contraindications and
matenal attitudes]. Presentation at The Icelandic Medical Association, Northern
Division’s conference. „The Icelandic Medical Association´s Northern Division’s
Fall Conference,” Akureyri.
Framhaldsmenntun í lyflækningum

Sjúkrahúsið tók árið 2015 upp formlegt samstarf um framhaldsnám
í lyflækningum á Íslandi með samstarfi við Landspítala og Royal
College of Physicians. Boðið er upp á fyrri hluta sérnáms á Íslandi
sem taka mun þrjú ár en frekara sérnám erlendis. Námslæknar hafa
því tækifæri til að sinna námi sínu á báðum sjúkrahúsunum, sem
styrkir Sjúkrahúsið á Akureyri enn frekar sem kennslusjúkrahús.
Alexander Kr. Smárason og Ragnheiður Inga Bjarnadóttir. Framköllun
fæðinga og áhrif á tíðni keisaraskurða. Haustþing Læknafélags Akureyrar,
Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri 15.10.2016.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, September 30). Unnið með ólík
viðhorf: Viðhorf til heimafæðinga og áhrif þeirra á útkomu fæðinga á Íslandi
[Working with different attitudes: Attitudes towards home birth and their effect
on birth outcomes in Iceland]. Presentation at The National University Hospital
of Iceland conference. „The Family and the Child,” Reykjavik.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, May 14). Contraindications
in planned home birth in Iceland. Presentation at The Nordic Federation of
Midwives’s conference. NJF Congress 2016, Gothenburg.
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Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, May 14). Attitudes towards
home birth and their effect on birth outcomes in Iceland. Presentation at The
Nordic Federation of Midwives’s conference. NJF Congress 2016, Gothenburg.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, May 4). Heimafæðingar á Íslandi:
hvað vitum við nú? [Home birth in Iceland: what do we know now?]. Presentation
at The Icelandic Midwives’ Association’s conference. Ljósmæðradagar, Reykjavík.
Icelandic.
Vísindasjóður

Vísindasjóður var formlega stofnaður á ársfundi sjúkrahússins 15. maí
2013. Markmið sjóðsins er að efla vísindarannsóknir við sjúkrahúsið
og geta allir háskólamenntaðir starfsmenn sótt um styrk úr honum.
Fimm styrkjum var úthlutað úr sjóðnum á árinu. Úthlutunarreglur
sjóðsins má finna á innra neti SAk undir starfsemi, nefndir og
ráð. Sjóðurinn er með netfangið visindasjodur@sak.is
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander
Kr. Smárason, and Ingegerd Hildingsson. (2016, January 14). Viðhorf til
heimafæðinga og áhrif þeirra á útkomu fæðinga á Íslandi [Attitudes towards
home birth and their effect on birth outcomes in Iceland]. Presentation at the
University of Iceland, Faculty of Nursing, conference. Hjúkrun í fararbroddi,
Reykjavík. Icelandic.
Björn Gunnarsson, A. Kr. Smárason. Unplanned out of hospital birth. The
40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki.
Invited presentation in session on Obstetrical emergencies.
Björn Gunnarsson, Eirik Skogvoll, Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, Jo Røislien,
Alexander Kr. Smárason. Óvæntar fæðingar, er hægt að spá fyrir hvað konur
fæða fljótt? Haustþing Læknafélags Akureyrar, Kvensjúkdómar og fæðingahjálp
á 21. öldinni. Akureyri 15.10.2016.
Ellen Løkkegaard, A. Pyykönen, A–M. Tapper, R. Bjarnadottir, A. Kr. Smarason,
K. Klungsøyr, S. Albrechtsen, MC. Fagerberg, K. Källen, M. Gissler, FE. Skjeldestad,
T. Bergholt. Cesarean Delievery in induced women - Nordic countries 20002011. The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016
Helsinki. Free communication presentation.
Finn Egil Skjeldestad, K. Klungsøyr, T. Berholdt, E. Løkkegaard, S. Rasmussen,
R. Bjarnadóttir, BB. Másdóttir, A. Kr. Smarason, MC. Fagerberg, K. Gottvall, K.
Källén, A. Pyykönen, AM. Tapper, M. Gissler, S. Albrechtsen. Caesarean Delivery
among nulliparous women – Nordic countries 2000-2011. The 40th Nordic
Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Poster
presention.
Kristín María Gudjonsdóttir, R. Bjarnadóttir, BB. Másdóttir, E. Løkkegaard,
S. Rasmussen, T. Bergholt, S. Albrechtsen, K. Klungsøyr, FEI. Skjeldestad, MC.
Fagerberg, K. Källén, K. Gottvall, A-M. Tapper, A. Pyykönen, M. Gissler, A. Kr.
Smárason. Preterm births in the Nordic countries 1997-2011. The 40th Nordic
Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Free
communication presentation.
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Kristín María Guðjónsdóttir og Alexander Kr. Smárason. Fyrirburafæðingar
á Norðurlöndum. Vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri. Akureyri 22. september 2016. Erindi.
Kristín María Guðjónsdóttir, Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Birna B Másdóttir,
E. Løkkegaard, S. Rasmussen, T. Bergholt, S. Albrechtsen, K. Klungsøyr, FEI.
Skjeldestad, MC. Fagerberg, K. Källén, K. Gottvall, A-M. Tapper, A Pyykönen,
M. Gissler, Alexander Kr. Smárason. Fyrirburafæðingar á Norðurlöndum á
árunum 1997-2011. Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ, fagdeilda skurð- og
svæfingahjúkrunarfræðinga. Hörpu, Reykjavík 8.-9. apríl 2016. Erindi á fundi
„Besta vísindaerindi unglæknis eða læknanema“.
Ragnheiður Inga Bjarnadóttir, Alexander Kr. Smárason. Gangsetningar á
Íslandi. Erindi. Ljósmæðradagar, Reykjavík. Icelandic 4.5.2016.
Susanne Albrechtsen, K. Klungsøyr, T. Bergholt, E. Løkkegaard, R. Bjarnadóttir,
BB. Másdóttir, A. Kr. Smarason, MC. Fagerberg, K. Källén, A. Pyykönen, M.
Gissler, FEI. Skjeldestad. Breech delivery in the Nordic countries. The 40th Nordic
Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Poster
presention.
Friðbjörn Sigurðsson, Inga Margrét Skúladóttir. Lækningar og líkn, sitt
hvor hluturinn? Erindi á málþingi um líknarþjónustu á Norðurlandi, 30. september
2016.
Gunnar Þór Gunnarsson. STEMI í sveitinni. Fyrirlestur á vísinda- og
fræðsludegi Heilbrigðisstofnunar Austurlands. 13. maí 2016.
Vísindadagur SAk og HHA

Vísindaráð sér um skipulagningu og umsjón sameiginlegs
Vísindadags Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar
Háskólans á Akureyri, sem haldinn var 22. september.
Þetta var í áttunda sinn sem vísindadagurinn var haldinn.
Þar voru flutt 9 erindi og sýnd nokkur veggspjöld. Nick
Cariglia, yfirlækni á lyflækningadeild og Sigmundi Sigfússyni,
geðlækni voru veittar viðurkenningar fyrir þeirra framlag til
vísindastarfa og flutti Nick í fyrsta sinn heiðursfyrirlestur
sem er kenndur við Guðmund Hannesson. Vísindadagurinn
tókst vel í alla staði og hefur aldrei áður verið eins vel
sóttur en um 100 manns tóku þátt í dagskránni.
B. Adalsteinsdottir (Reykjavik,IS), CY. Ho (Boston,US), BJ. Maron
(Minneapolis,US), MA. Burke (Boston,US), P. Teekakirikul (Boston,US), R.
Danielsen (Reykjavik,IS), JG. Seidman (Boston,US), CE. Seidman (Boston,US),
GT. Gunnarsson (Akureyri,IS). Assessment of diastolic function in carriers of
the Icelandic myosin-binding protein C founder mutation for hypertrophic
cardiomyopathy. European Congress of Cardiology. Róm, Ítalíu 27.-31. ágúst
2016.

Aðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á Sjúkrahúsi Akureyrar
2010-2015 – Hlutfall aðgerða vegna ristilstíflu. Helgi Þór Leifsson, Haraldur
Hauksson, Sigurður Albertsson, Shree Datye, Tryggvi Björn Stefánsson.
Vísindaþing skurðlækna og svæfingalækna 4.-8. apríl 2016.
Hildigunnur Svavarsdóttir. EuReCa ONE – Árangur endurlífgunar utan
spítala í 27 Evrópulöndum. Vísindadagur SAk og HHA, september 2016.

Twitter verse of Resuscitation 2015 – The Guidelines Congress. Reykjavík,
Iceland 23-24 September 2016. Ileana Lulic … Hildigunnur Svavarsdottir o.fl.,
2016. Fyrirlesari Ileana Lulic.
Kristín Hólm Reynisdóttir. Meðgöngusykursýki. Haustþing Læknafélags
Akureyrar, Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri 15.10.2016.
Orri Ingþórsson. Hormónameðferð eftir tíðahvörf. Fræðslufundur Læknaráðs
SAk. Föstudagsfyrirlestur. 4.11. 2016.
Orri Ingþórsson. Hormónameðferð eftir tíðahvörf. Haustþing Læknafélags
Akureyrar, Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri 15.10.2016.
Orri Ingþórsson. Nýjungar í kvensjúkdómalækningum: Hormónauppbótarmeðferð 2016. Málþing á vegum Fæðinga- og kvensjúkdómafélags
Íslands: Nýjungar í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum. Reykjavík 9.4.2016.
Petrea Guðný Sigurðardóttir. Er þetta svengd? Erindi á ráðstefnu ÍÞÍ, mars
2016.
Sigrún Vilborg Heimisdóttir. Hvernig getur hugræn atferlismeðferð
gagnast í langvarandi veikindum? Stundakennsla og fyrirlestrar í Meistaranámi í
heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. 2016.
Sigrún Vilborg Heimisdóttir. Störf sálfræðinga á sjúkrahúsinu. Fyrirlestur
fyrir sálfræðinema í HA. 2016.
Snæbjörn Ómar Guðjónsson. Erindi á vísindadegi geðhjúkrunar 29. janúar
2016.
Snæbjörn Ómar Guðjónsson. Fyrirlestur á hjúkrunarfræðiþingi. 2016.
Valur Guðmundsson. Ógleði og uppköst á meðgöngu. Haustþing
Læknafélags Akureyrar, Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri
15.10.2016.
Víðir Sigrúnarson. Geðklofi: langtímaárangur fjölþátta snemmíhlutunar
og meðferðar. Fyrirlestur á vísindadegi Sjúkrahússins á Akureyri 22. september
2016.

Hafdís Hrönn Pétursdóttir. Mat á færni og fötlun – Þróun íslenskrar útgáfu
af WHODAS 2,0 matstækinu. Erindi á ráðstefnu ÍÞÍ, mars 2016.
Hafdís Sif Hafþórsdóttir. Reynsla starfsfólks af líknar- og lífslokameðferð á
lyflækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Erindi á málþingi um líknarþjónustu á
Norðurlandi, 30. september 2016.

42

43

IIi. HLUTI | STARFSEMI
skýrslur deilda, nefnda og ráða

44

Ársskýrsla 2016
III. Hluti | Fjármál og rekstur

Fjármál og rekstur

Fjárveitingar til Sjúkrahússins á fjárlögum ársins 2016 voru 6.372 milljónir króna. Þar af var styrking á
rekstrargrunni 35 milljónir. Stofnunin fékk 50 milljóna króna tímabundið framlag til almenns rekstrar og 21,3
milljónir vegna uppfærslu og breytinga á Theraphy-lyfjafyrirmælakerfi og yfirfærslu á lyfjagagnagrunni yfir í
íslenskan grunn. Einnig kom hluti greiðslna vegna þátttöku sjúkrahússins í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins
sem fjárveiting, eða 81 milljón króna. Félagsmálaráðherra styrkti verkefni um meðferð fyrir þolendur ofbeldis
um 10 milljónir. Í árslok fékk sjúkrahúsið 50 milljóna króna aukafjárveitingu. Fjárveiting til tækjakaupa
lækkaði um 27 milljónir frá fyrra ári í samræmi við áætlun sem gerð var í samvinnu við velferðarráðuneytið
2013. Tekjuhalli í árslok var 33 milljónir króna eða 0,5% miðað við fjárlög.

Áætlun ársins og rekstrarafkoma
Starfs- og rekstraráætlun gerði ekki ráð fyrir grundvallarbreytingum í rekstri, að undanskilinni þátttöku
sjúkrahússins í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins. Aukið var við stöðugildi og afleysingar vegna þess. Gert
var ráð fyrir að fjölga stöðum um 10 á ársgrundvelli. Stefnt var að lækkun kostnaðar vegna yfirvinnu og með
aukinni hagkvæmni í innkaupum.
Laun og launatengd gjöld voru 5.425 milljónir króna og hækkuðu um 11% á milli ára. Launakostnaður
fór 1,6% fram úr áætlun og var það að mestu vegna breytinga á greiðslufyrirkomulagi fyrir vaktir lækna
og langtímaveikinda sem voru sem svarar til fjórum stöðugildum fleiri en í meðalári. Á árinu störfuðu 850
einstaklingar við sjúkrahúsið og er það 20 fleiri en árið áður. Karlar voru 149 og konur 701. Setnar stöður
voru að meðaltali 471 og fjölgaði um 13 frá fyrra ári eða um 2,8%.
Heildarfjárhæð greiddra launa var 4.332 milljónir. Árslaun á hverja stöðu voru að meðaltali 9,2 milljónir.
Áunnið ótekið orlof er ekki fært í ársreikningi en það nam 263,6 milljónum í árslok án launatengdra gjalda.
Þar af er ótekið orlof vegna fyrri orlofstímabila 61 milljón. Áunninn frítökuréttur nam 105 milljónum. Bæði
ótekið orlof og frítökuréttur miðast í útreikningi við mánaðarlaun án fastrar yfirvinnu, þar sem um það er
að ræða.
Almenn rekstrargjöld námu 1.706 milljónum króna sem var 118 milljónum umfram áætlun eða 7,4%.
Helstu frávik voru aukning í aðkeyptri þjónustu lækna og ferða- og dvalarkostnaðar vegna hennar.
Viðhald á lækningatækjum og öryggisgæsla varð einnig kostnaðarsamari en áætlað var. Afgangur varð
af minni eignakaupum þar sem hluti af þeirri upphæð fór í kaup á búnaði sem flokkast með almennum
rekstrargjöldum.
Sértekjur námu 907 milljónum og voru 150 milljónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 19,8%. Til
hækkunar kom að greiðsla fyrir hluta af biðlistaaðgerðunum kom í gegnum sértekjur. Einnig varð töluverð
aukning í tekjum vegna ferðamanna.
Heildarútgjöld vegna reksturs hækkuðu um 10% á milli ára og voru 7.526 milljónir króna samanborið
við 6.843 milljónir árið áður. Tekjuhalli á rekstrargrunni (laun, almenn rekstrargjöld og sértekjur) varð 47
milljónir króna miðað við fjárlög og viðbótarframlög. Framkvæmdaliðir (meiriháttar viðhald og tækjakaup)
voru með samtals 13,8 milljónir í afgang. Í heild fór reksturinn 33 milljónir fram úr fjárveitingu eða 0,5%.
Höfuðstóll í árslok er neikvæður um 33 milljónir króna að teknu tilliti til breytingar vegna lokafjárlaga 2015
þar sem sjúkrahúsið fékk niðurfellingu á neikvæðum höfuðstól frá fyrri árum.
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Meðallegutími var 4,6 dagar. Fæðingum fjölgaði um 3,2% og voru 389. Einingar vegna ferliverka voru 814
þúsund og fjölgaði um 47 þúsund.

Framkvæmdir
Stærsta einstaka framkvæmdin á árinu var þakbygging yfir tengigang C-álmu til að útrýma leka. Aðrar stórar
framkvæmdir voru breytingar og endurbætur á blóðtökurými rannsóknadeildar, skurðlækningadeild og
geðdeild. Ekki var ráðist í áformaðar breytingar á húsnæði sjúkrahúsapóteksins en unnið var að undirbúningi.
Framkvæmt var fyrir 215 milljónir króna og því varð afgangur af þessum lið 5,6 milljónir króna.

Tæki og búnaður
Fjárveiting til tækjakaupa lækkaði um 27 milljónir frá fyrra ári í samræmi við áætlun sem gerð var í samvinnu
við velferðarráðuneytið. Kaup á búnaði vegna myndgreininga, þ.m.t. rekstrarleiga, nam 39 milljónum. Önnur
kaup voru tveir „autoclavar“ á sótthreinsun, ýmis búnaður á skurðstofur, aðgangsstýringa- og öryggiskerfi,
uppþvottavél í eldhús og ómtæki. Ekki náðist að fara í útboð vegna símstöðvar og ákveðið var að fresta
endurbótum á skurðstofu til næsta árs þannig að heildarkostnaður á þessum lið varð 153,2 milljónir og því
9,6 milljóna króna afgangur.

Gjafasjóður
Á vegum sjúkrahússins hefur verið starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu og skipulagsskrá. Í maí var
skipulagsskránni breytt og stjórn sjóðsins er nú skipuð stjórnarmeðlimum Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk
sjóðsins er eftir sem áður að taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu og framlögum til Hollvinasamtakanna.
Fjármunum sjóðsins er fyrst og fremst varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga.
Gjafasjóði bárust framlög að upphæð samtals 25,6 milljónir króna á árinu, þar af voru 22 milljónir króna
sem einstaklingur gaf til bæklunarskurðlækninga . Auk þess hafði sjóðurinn til ráðstöfunar framlög frá fyrri
árum. Samtals voru keypt tæki og búnaður fyrir tæpar 5 milljónir króna.
Framlög til Hollvinasamtakanna voru 25,5 milljónir og keypt voru tæki og búnaður fyrir tæpar 23
milljónir. Stærstu gjafirnar voru rúm á geðdeild, öndunarvél, speglunartæki og sprautudælur.
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 2017
Á fjárlögum árins 2017 voru fjárveitingar til styrkingar á rekstrargrunni sjúkrahússins vegna aukinnar
starfsemi. Átaksverkefni til að stytta biðlista eftir aðgerðum heldur áfram og mun sjúkrahúsið fá sérstaklega
greitt fyrir að taka þátt í því. Unnið verður að endurbótum á húsnæði og endurnýjun tækja í samræmi við
áætlun.
Starfsemi fyrsta ársfjórðungs er að mestu í samræmi við áætlun. Sjúklingum hefur fjölgað, bæði á
legudeildum og dagdeildum, og skurðstofustarfsemi hefur aukist.

Fjárveitingar
Fjárveiting ríkissjóðs til rekstrar á árinu var 6.584 milljónir og hækkaði um 8% miðað við fyrra ár. Til almenns
rekstrar og minni eignakaupa voru veittar 83,7 milljónir til viðbótar en framlag til tækjakaupa lækkaði um
27 milljónir. Framlag til meiriháttar viðhalds var óbreytt.

Starfsemi
Aukning var í allri starfsemi á árinu. Mestu munaði þar um þátttöku stofnunarinnar í biðlistaátaki
velferðarráðuneytisins en gerðar voru 146 gerviliðaaðgerðir og 100 augasteinsaðgerðir í því átaki. Komum
sjúklinga á dagdeildir fjölgaði um 853 eða 15,9% og komum á bráðamóttöku um 5,3% miðað við fyrra ár.
Enn var aukning í sjúkraflugi eða 12%. Almennum rannsóknum fjölgaði um 18,6% á milli ára en þar hafa
verkföll árið 2015 áhrif. Myndgreiningarannsóknum fjölgaði um 5,9%, aðgerðum um 20% og ferliverkum
um 3,6%. Legudagar voru álíka margir og 2015 en sjúklingum fjölgaði hins vegar um rúm 9% á milli ára.
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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.
Ýmis verkefni innan hjúkrunar voru 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. Gæðavísum eru reglulega fylgt eftir
og brugðist við eins og þörf krefur.
Öflug gæðavinna var unnin tengd markmiðum um alþjóðlega vottun sjúkrahússins og eru
hjúkrunarfræðingar mjög virkir í þeirri vinnu sem gæðaverðir og mikil þátttaka af þeirra hálfu í yfirferð
gæðaskjala, gerð og endurbóta verklagsreglna o.fl.
Hafist var handa við að innleiða líkan Calgary-fjölskylduhjúkrunar og hófst sú innleiðing á legudeildum
í september. Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Calgary-fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldumatsog meðferðarlíkönum innan hjúkrunar. Meginmarkmið með markvissri fjölskylduhjúkrun er að efla samvinnu
við sjúkling og fjölskyldu hans en fjölskyldustuðningur getur haft jákvæð áhrif á batahorfur sem leiðir til
styttri sjúkrahúsdvalar en einnig er mögulegt að hindra endurinnlagnir. Í upphafi komu leiðbeinendur frá
LSH til að aðstoða við innleiðingu og verða þeir með eftirfylgni í samráði við stýrihóp verkefnisins.
Á árinu var gerð könnun um gæði þjónustu hjá 550 sjúklingum sem höfðu legið á Kristnesspítala,
lyflækningadeild eða skurðlækningadeild. Heilt yfir voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar og ljóst að
sjúklingarnir voru afar ánægðir með flesta þá þætti sem spurt var um. Gott viðmót og framkoma starfsfólks
ásamt góðri umönnun er það sem endurspeglar svör sjúklinga en hins vegar var það upplýsingagjöf til
sjúklinga og aðstandenda sem helst má bæta.
Þriðji sérfræðingurinn í hjúkrun bættist í hóp þeirra tveggja sem fyrir voru en nú eru starfandi sérfræðingar
í bráðahjúkrun, barnahjúkrun og skurðhjúkrun. Ákveðið starfshlutfall þeirra er tileinkað fræðslu, gæða-,
verkefna- og rannsóknavinnu auk þess sem sérfræðingarnir sinna klínískri vinnu á deild. Tilgangurinn með
því að hafa sérfræðinga í hjúkrun er að styrkja faglega framþróun og nýta sérhæfða hjúkrun.
Alþjóðadagur hjúkrunar var að vanda haldinn hátíðlegur þann 12. maí en þar voru flutt ýmis fróðleg
erindi.
Að lokum má geta þess að hjúkrunarfræðingar eru virkir í hinum ýmsu nefndum/teymum sjúkrahússins.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar fundar mánaðarlega með forstöðuhjúkrunarfræðingum og forstöðuljósmóður
og eru þeir fundir árangursríkir fyrir báða aðila.
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Lækningar

Framkvæmdastjóri lækninga ber ábyrgð á lækningum á sjúkrahúsinu. Þegar litið verður til baka til ársins
2016 er ekki ólíklegt að þess verði minnst sem ársins sem ákveðin straumhvörf urðu í málefnum sem snúa
að lækningum við Sjúkrahúsið á Akureyri.
Mönnunarmál sem lengi hafa verið erfið og áhyggjuefni sneru í mörgum sérgreinum til betri vegar
og fyrirheit um að sú þróun haldi áfram á árinu 2017 vekur vissulega þá von í brjósti að þetta vandamál
verði smærra í sniðum en oft áður. Margir þættir hafa þarna áhrif: Kjör og efnahagsástand, þrotlaus vinna
við að kynna sjúkrahúsið og einnig hefur samvinna við bæjarfélagið haft sín áhrif. Áfram þarf að vinna að
mönnunarmálum með svipuðum hætti.
Gæðavottunin hefur gert kröfur til lækna sem og annarra starfsmanna. Þar ber helst að nefna
frammistöðumat sem er nýtt af nálinni en með því þurfa læknar við sjúkrahúsið að setja upp mælikvarða
sem endurspegla gæðakröfur til starfseminnar. Eins og í mörgu öðru er SAk þarna brautryðjandi.
Þá hefur sjúkrahúsið í samvinnu við LSH öðlast rétt til þess að hluti sérmenntunar sérfræðinga í
lyflækningum fari fram hér og fleiri sérgreinar hyggjast fylgja í kjölfarið.
Ný og endurbætt marklýsing fyrir starfsnám lækna (kandídatsár) var tekin upp á árinu og getur SAk
boðið kandídötum upp á fjölbreytt og spennandi nám.
Það má líka benda á það sem betur má fara. Þátttaka lækna í stjórnun hefur oft þurft að víkja fyrir
klíniskri vinnu. Með betri mönnun gefast þarna tækifæri til að bæta úr.
Sama má segja um vísindastarf. Það hefur oftast verið unnið utan vinnutíma og ljóst er að ef stefnt er
að því að SAk verði háskólasjúkrahús þarf að bæta aðstöðu til vísindaiðkunar og fjölga tækifærum að sinna
þeim verkefnum á hefðbundnum vinnutíma. Aukin tengsl við háskólasamfélagið er líka lykilatriði.
Í heildina er því ástæða til bjartsýni hvað það varðar að lækningar á SAk verði öflugt, leiðandi afl í
sérfræðilækningum utan höfuðborgarsvæðisins.
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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 starfaði í hálfu starfi fyrir starfsmannaþjónustuna fram til 10. október en þá var staðan aukin í fullt
starf.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 10 starfsmenn heiðraðir fyrir 25 ára starf við stofnunina og að auki fengu 22 starfsmenn
viðurkenningu fyrir 15 ára starf.

Kjaramál
Samráðsnefndir stéttarfélaga og sjúkrahússins störfuðu á árinu samkvæmt kjarasamningum.

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

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 áfram unnið með ráðningarkerfi Oracle 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. Kynningar
fyrir nemendur í hinum ýmsu greinum heilbrigðisþjónustu eru mikilvægur þáttur til 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.

Starfsfólk
Starfsmenn með skráð starfshlutfall í lok desember voru samtals 610.
Starfsmenn

2016

2015

2014

2013

Setnar stöður (afleysingar meðtaldar)

471

459

448

439

Starfsmenn skráðir með starfshlutfall (Oracle-skýrsla)

585

581

570

554

Virkir starfsmenn í lok desember

605

597

580

571

Starfsmenn með ótímabundna ráðningu

507

505

451

454

Starfsmannavelta

5,7%

4,7%

4,7%

5,6%

Tafla 1 – Starfsmannafjöldi.
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Fjármálasvið
Gildir frá 1.1.2016
Forstöðumaður með
þrískipta
stjórnunarábyrgð
Umhverfisráð

FJÁRMÁLASVIÐ
Öryggisstjóri

Tækni- og innkaupadeild

Skrifstofa fjármála
•
•
•
•
•

Fjárhagsbókhald
Launavinnsla
Áætlanagerð
Kostnaðargreining
Símavarsla og
móttaka

•
•
•
•

Húsumsjón
Saumastofa
Tækniþjónusta
Vörulager

Eldhús
•
•

Matseld fyrir
sjúklinga
Matsalur

Ræstimiðstöð
•
•
•
•

Opin sameiginleg
svæði
Smærri deildir
Íbúðir
Afleysingar fyrir
stærri deildir

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 heyra skrifstofa fjármála, eldhús, ræstimiðstöð, tækni- og innkaupadeild, húsumsjón,
tæknideild, vörulager, saumastofa og öryggisstjóri.
Umhverfisnefnd heyrir undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Í maí tók nýr framkvæmdastjóri við fjármálasviðinu og nýr forstöðumaður tók við skrifstofu fjármála.
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Eldhús

Ræstimiðstöð

Starfsmenn eldhússins voru 23 í 16,7 stöðugildum. Af þeim eru 6 matartæknar, 2 vaktstjórar og 15 almennir
starfsmenn. Forstöðumaður eldhússins er jafnframt næringarrekstrarfræðingur, Unnið er í vaktavinnu frá
07:30-20:00. Einn starfsmaður fékk viðurkenningu á árinu fyrir 25 ára starf á SAk og 2 starfsmenn fyrir 15
ára starf.

Starfsemi var með líku sniði og undanfarin ár. Starfsmenn eru 23 í 17,62 stöðugildum. Starfsmenn ræstingar
Kristness sameinuðust ræstimiðstöð 1. maí og fæðingadeild 1. júlí.
Breytingar voru gerðar á ræstiefnum og voru umhverfisvænni efni og umbúðir tekin í notkun á árinu.
Ræstimiðstöðin annast einnig þrif í íbúðum á vegum SAk en alls voru farnar um 250 ferðir í þær á árinu.

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. Við gerð matseðlanna er áhersla lögð á næringu,
bragð, gæði, útlit og verð. Tekið er mið af ráðleggingum frá landlæknisembættinu varðandi daglega skammta.
Virkt innra eftirlit tryggir öryggi, gæði og hollustu framleiðslu eldhússins. Verslað er við viðurkennda birgja.
Starfsmenn eldhússins tíndu rabarbara, líkt og 3 undanfarin ár, og var gerð sulta úr rúmlega 190 kg. Eldhúsið
sér um ýmsar móttökur og fundi innan sjúkrahússins með kaffi- eða matarvögnum. Allir starfsmenn fengu
starfsmannaviðtal hjá yfirmanni á árinu. Innleiðing á Timan kerfinu heldur áfram ásamt vinnu í gæðahandbók
og gæðaskjölum.

Móttaka nema
Sjúkrahúsið er með nemasamning við VMA og tóku 5 nemar hluta af námi sínu í eldhúsinu. Einn starfsmaður
eldhússins útskrifaðist frá VMA sem matartæknir í desember.

Nefndastörf
Tveir starfsmenn eldhússins sitja í næringarteymi, forstöðumaður og matartæknir. Fundir eru haldnir einu
sinni í mánuði. Einn starfsmaður er í stjórn starfsmannafélagsins Glaums og jafnframt í umhverfisnefnd.

Endurbætur á húsnæði
Fitugildra var sett upp við eldhúsið. Ný hrærivél var keypt fyrir bakaríið. Geymsla í K2, sem eldhúsið átti, var
tæmd og í framhaldi af því afsalaði eldhúsið sér geymslunni og verður hún nýtt af annarri deild.

Fræðsla
Fjórir starfsmenn eldhússins fóru á Foodexpo 2016 sem haldin var í Herning í Danmörku. Þar var aðaláherslan
á vistvernd/umhverfisvernd og leiðir til að draga úr matarsóun. Tilgangur þessarar ferðar var m.a. að skoða
ný tæki fyrir eldhúsið og var í framhaldinu keypt ný hrærivél og lögð drög að uppþvottavélakaupum.
Námskeið um gerð áhættumats var haldið í janúar og var það á vegum sjúkrahússins. Tveir starfsmenn
eldhússins sóttu það námskeið.
Í mars kom Anna Lóa Ólafsdóttir, verkefnastjóri og starfsráðgjafi frá Símey, og hélt námskeið um
hamingjuna, um starfsánægju og kulnun í starfi. Um 10 starfsmenn eldhússins sóttu þessi námskeið.
Námskeið og verkleg þjálfun í notkun slökkvitækja voru á vegum sjúkrahússins í september og sóttu 6
starfsmenn eldhússins námskeiðið.
Tveir starfsmenn eldhússins fóru á starfsþjálfanámskeið sem haldið var í nóvember. Markmið námskeiðsins var að þjálfa starfsmenn í að taka vel og rétt á móti nýju starfsfólki.

Sérstakir viðburðir
Þorramatur fyrir starfsfólk og sjúklinga var í boði á bóndadaginn eins og mörg undanfarin ár. Tvisvar var
grillað fyrir starfsfólk og jólamaturinn var í boði 1. desember.
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Skrifstofa fjármála

Tækni- og innkaupadeild

Skrifstofan annast bókhald, launavinnslu, áætlanagerð, kostnaðargreiningu, innheimtu, upplýsingagjöf og
ýmis önnur verkefni. Undir skrifstofu fjármála heyra einnig móttaka og símavarsla sem eru í aðalanddyri.
Á skrifstofunni störfuðu í lok árs 10 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. 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. Lægra hlutfall er sent rafrænt þar sem stór hluti reikninga
sem sendur er út er til einstaklinga.

Tækni og innkaupadeild er ein af stoðdeildum SAk, sem samanstendur af húsumsjón, saumastofu,
vörulager og tæknideild. Helstu verkefni voru breyting á vakt skurðlækningadeildar, endurnýjun á lyfjabúri
gjörgæsludeildar, öryggisherbergi á geðdeild, undirbúningur vegna nýs apóteks, fitusía fyrir eldhús SAk,
bygging einnar hæðar á tengibyggingu B-byggingar, endurnýjun á stofu 1 á myndgreiningadeild og
uppsetning nýs röntgentækis í þeirri stofu.

Starfsemisþáttur

2016

2015

16.660

14.600

2.740

2.500

Einstaklingar sem greidd eru laun í hverjum mánuði

620

580

Starfsvottorð gerð á ýmsum tungumálum

150

150

62.000

70.000

Reikningar bókaðir og greiddir
Reikningar sendir út til innheimtu

Símtöl sem koma í skiptiborð

Húsumsjón
Húsumsjón hefur umsjón með rekstri og viðhaldi húseigna og lóða SAk en það er SAk við Eyrarlandsveg,
Kristnesspítali, Geðdeild Sel, Stekkur og íbúðir við Hjallalund og Víðilund, ásamt starfsmannahúsum á
Kristnesi.
Á árinu var einkum unnið að almennu viðhaldi og breytingum.

Saumastofa
Saumastofa SAk er í kjallara húsumsjónar. Þar er saumað allt lín og starfsmannafatnaður sem notað er á
sjúkrahúsinu. Saumastofan vinnur í nánu samráði við þvottahúsið og sér þannig um að bæta þann þvott
sem skemmist.

Tæknideild
Tæknideild er þjónustudeild og starfssvið deildarinnar er viðhald, eftirlit og kennsla varðandi lækningatæki,
rafkerfi, öryggiskerfi og loftræstikerfi spítalans. Átak var gert í að skrá og merkja öll tæki spítalans í
verkbókhaldskerfið MaintainPro. Tækin eru sett í þrjá flokka eftir mikilvægi þeirra og með þessu móti
myndast viðhaldssaga fyrir hvert tæki.

Vörulager
Starfsmenn vörulagers hafa umsjón með innkaupum og afgreiðslu á rekstrarvörum fyrir SAk.

56

57

Ársskýrsla 2016
III. Hluti | Bráða-, fræðslu- og gæðasvið | Skipurit og inngangur

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið
Áfallateymi

Endurlífgunarráð

Sýkingavarnanefnd

Vísindaráð

Deild kennslu, vísinda og gæða

Rannsóknadeild

Myndgreiningadeild

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Myndgreiningarannsóknir
Hópleit

Almennar
rannsóknir
Sýklarannsóknir
Blóðbanki

Gildir frá 1.1.2016

Gæðaráð
Vísindasjóður

Forstöðumaður með
þrískipta
stjórnunarábyrgð

BRÁÐA-, FRÆÐSLU- OG
GÆÐASVIÐ

Stjórnunareiningar lækninga

Bráðalækningar

Myndgreiningalækningar

Stjórnunareiningar hjúkrunar

•
•
•
•

Bráðalækningar
Sjúkraflug
Unglæknar
Rannsóknalækningar

•

Myndgreiningalækningar og
undirsérgreinar

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Bráðamóttaka
• Endurkomur
• Ferlisjúklingar

Bráðamóttaka

Heilbrigðisvísindasafn
Fræðsla og
símenntun
Gæðastjórnun
Móttaka nema
Sjúkraflutningaskóli
Sérfræðingar í
hjúkrun
Sjúkrahúsprestur

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. Á árinu var stofnað fræðsluráð sem hefur það að
meginverkefni að framfylgja fræðslustefnu og veita fræðslustarfi forystu auk þess sem verkefnin felast í því
að bæta öryggi, vinnulag á sjúkrahúsinu og efla starfsánægju starfsmanna.
Þjónusta innan bráða-, fræðslu- og gæðasviðs hefur farið vaxandi og stöðug aukning er í starfsemi
þjónustudeilda. Á bráðamóttöku er ennþá hægur vöxtur og var aukning um 3,9% hvað varðar fjölgun
sjúklinga frá árinu áður. Starfsemi myndgreiningadeildar jókst um rúmlega 5,9% frá árinu áður ef tekið
er tillit til fjölda rannsókna. Hins vegar hafa rannsóknir aukist mikið milli ára, eða um 18,5% en þar gætir
enn áhrifa á samanburði vegna verkfalls lífeindafræðinga vorið 2015. Starfsemi deildar kennslu, vísinda og
gæða er umfangsmikil og hefur mikil vinna verið lögð í verkefni tengt alþjóðlegri vottun (DNV).
Í lok árs 2015 hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og er fyrsta
heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíka vottun. Árleg úttekt eftir að vottun var í höfn var gerð í
október 2016. Samhliða árlegri úttekt skv. DNV staðli fór fram forúttekt á ISO 9001 staðlinum. Niðurstaða
úttektar leiddi til nokkurra frávika og var aðgerðaáætlun SAk samþykkt af hálfu DNV. Áfram er stefnt að ISO
vottun í lok árs 2017.
Stærri móttaka og biðstofa fyrir þá sem koma í blóðtöku var tekin í notkun í júní. Slík aðstaða hefur
breytt miklu varðandi verklag lífeindafræðinga og aukið ánægju þeirra sem þurfa að koma í blóðtöku.
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 fjölgunar í útköllum. Starfandi eru vinnuhópar
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.
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. Veruleg kostnaðaraukning vegna ákveðinna
þátta, s.s. aukningar á starfsemi, veikinda, rannsókna og fjölgunar útkalla, vega þó þungt.
Stjórnendur innan sviðs bráða-, fræðslu- og gæða hittast reglulega á sviðsfundum. Unnið hefur verið eftir
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starfsáætlun og gæðavísum fylgt eftir. Stöðug umbótavinna er í gangi m.t.t. verkferla, nýrra verklagsreglna
og öryggis- og gæðamála, auk þess sem stöðug vitundarvakning er með atvikaskráningu.
Framkvæmdastjóri sviðsins hefur fyrir hönd sjúkrahússins tekið þátt í nefndarstörfum 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.

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
Eins og fram kom þá eru helstu verkefni deildarinnar 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 784 (nemavika = einn nemi
í klínísku námi í eina viku) sem gerir að meðaltali 15 nemar á viku á ársgrundvelli og er greinileg aukning á
milli ára. Langstærsti hópurinn kemur úr hjúkrunarfræðideild 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). Íslenskir læknanemar sem eru við nám
erlendis, og þá aðallega í Ungverjalandi, koma í auknum mæli og þeim fer einnig fjölgandi sem koma frá
Slóveníu.

Myndrit 1 - Fjöldi nemavikna í heilbrigðisgreinum.

Hjúkrunarnemar koma langflestir frá HA en einnig koma nemar frá HÍ og erlendir nemar. Alls voru
nemavikur hjúkrunarnema 369 sem samsvarar 47% af öllum nemavikum á SAk. Hjúkrunarfræðingar á SAk
eru í diplómanámi og einnig í námi á meistarastigi við HA og HÍ. Á myndriti 2 má sjá að dreifingin hjá
hjúkrunarnemunum er nokkuð jöfn á deildir.
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Myndrit 2 - Fjöldi hjúkrunarnemavikna pr. deild árið 2016.
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Sjúkraliðanemendur eru um 17% nemenda og koma þeir flestir frá Verkmennaskólanum á Akureyri. Hér má
sjá dreifingu sjúkraliðanema á deildir á árinu (sjá myndrit 3).

Fræðslustarfsemi

Myndrit 3 – Fjöldi sjúkraliðanemavikna pr. deild árið 2016.

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 geðdeild og fæðingadeild. Nemavikur læknanema frá HÍ voru 111,2 á árinu en alls með
erlendum læknanemum 207,6. Það er umtalsverð fjölgun á milli ára sem skýrist af mikilli aukningu íslenskra
nema sem eru við nám erlendis en koma hingað í klínískt nám. Flestar læknanemavikur HÍ stúdenta voru á
lyflækningadeild (sjá myndrit 4).

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 hefur
fram til þessa fyrst og fremst verið skipulögð innan hverrar deildar 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 haustdögum var stofnað fræðsluráð
sem tekur við keflinu og er að stíga sín fyrstu skref.
Fræðslustjóri vinnur að öllu því sem snertir fræðslumál og hefur aðstoðað starfsfólk við skipulagningu
ýmiss konar fræðsluviðburða eða málþinga. Hann hefur auk þess séð um uppsetningu rafrænna kannana
sem gerðar hafa verið á SAk. Fræðslustjóri hefur skipulagt og haft umsjón með eftirfarandi þáttum:
• Heimsókn/kynning á Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir 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
hér innanhúss.
Aðstoð við námskeið á vegum utanaðkomandi aðila.
Vinnur í Evrópusamstarfi ásamt 5 öðrum þjóðum á vegum Erasmus+ en verkefni þessa hóps sem heitir
„Lucky you getting older in Europe“ var samþykkt sem k2 verkefni og hlýtur styrk til tveggja ára. Verkefnið
fjallar um hvernig hvert og eitt þessara landa getur stutt við sitt fólk og brugðist við ástandi þess út
frá 5 þáttum sem eru: virkni (functionality), hugsun (cognition), næring (nutrition), félagslegt umhverfi
(social environment) og þunglyndi eða deyfð (depression). Stofnaður er gagnagrunnur sem nemar og
heilbrigðisstarfsfólk getur leitað í til að vinna verkefni og finna leiðir til að aldraðir geti sem lengst verið
heima.
Umsókn um námstyrki fyrir starfsfólk til stéttarfélaga.

Vísindastarf
Myndrit 4 – Fjöldi læknanemavikna pr. deild árið 2016.

Erlendir nemar eru mismargir á milli ára en erlendir nemar voru hér alls í 100,2 nemavikur sem er mjög
sambærilegt við árið 2015. Þeir koma ýmist á eigin vegum eða í gegnum skiptinemasamtök fyrir milligöngu
skólanna (Erasmus, Norðurlandasamstarf). Þessir erlendu nemar hafa verið að læra hjúkrunarfræði,
geislafræði og læknisfræði en einnig falla undir þennan flokk íslenskir læknanemar sem stunda læknanám
erlendis (sjá myndrit 5).

Deild kennslu, vísinda og gæða er ætlað að hafa umsjón með vísindastarfsemi á SAk og þróa þá starfsemi
frekar. Fræðslustjóri situr fundi vísindaráðs og starfar með því við skipulagningu vísindamála. Vísindadagur
SAk var haldinn 22. september í samvinnu við heilbrigðisvísindastofnun HA (HHA). Á vísindadeginum voru
rannsóknir og verkefni starfsmanna HHA og SAk kynnt. Vísindadagurinn var óvenju vel sóttur en um 100
manns mættu þann dag.
Ný stjórn vísindasjóðs var skipuð til þriggja ára í september. Stjórn vísindasjóðs SAk hélt þrjá fundi
á árinu og veitti 5 styrki til starfsmanna en hlutverk sjóðsins er fyrst og fremst að afla fjármuna og stýra
úthlutun styrkja. Staða vísindasjóðs í árslok var 26.011.842 kr.

Gæðastarf
Gæðastjóri starfar í hlutastarfi og starfar náið með gæðaráði varðandi skipulagningu og framkvæmd
gæðamála. Í lok árs 2015 hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og er fyrsta
heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíka vottun. Ötullega hefur verið unnið að þessu markmiði síðustu
ár. Þetta er fyrsti áfangi á leið til vottunar sjúkrahússins samkvæmt ISO 9001 en markmiðið er að starfsemi
sjúkrahússins verði alþjóðlega vottuð samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum árið 2017 (sjá einnig skýrslu
gæðaráðs).

Sýkingavarnir

Myndrit 5 – Fjöldi erlendra læknanemavikna pr. deild árið 2016.
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Sýkingavarnir eflast með hverju árinu innan deildarinnar. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur starfar í 60%
starfshlutfalli. Hann hefur tekið mikinn þátt í gæða- og umbótastarfi og situr í gæðaráði og öryggisnefnd
(sjá nánar um starfsemi í ársskýrslu sýkingavarnanefndar).
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Annað

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 120 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. 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 (miðvikudaga kl. 11.15) eru öllum opnar. Fyrirbænarefnum má koma til
prests eða skrifa í fyrirbænabók í kapellu.
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. Sjúkrahúsprestur
gengur þar vaktir til jafns á við aðra presta prófastsdæmisins.

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 landsaðgangi að rafrænum áskriftum gagnasafna og tímarita líkt og undanfarin
ár. Aðgangur er að heildartexta greina úr um 20 þúsund tímaritum í 6 tímaritasöfnum, 7 gagnasöfnum og
tæplega 10 þúsund rafbókum úr ýmsum greinum. Auk þess er aðgangur að alfræðiritum og gagnasöfnum
og tímaritum í opnum aðgangi. Prentuð tímarit eru 12 talsins og séráskrift er að 8 rafrænum tímaritum.
Sjúkrahúsið kaupir, í samstarfi við Landlæknisembættið, Landspítala og Háskólann á Akureyri, aðgang að
gagnagrunnunum Medline og Cochrane. Áskrift er keypt að gagnasafninu UpToDate Anywhere sem veitir
aðgang að ritrýndu klínísku efni, svo sem sjúkdómsgreiningum, meðferðarleiðum og lyfjaupplýsingum.
Safngögn eru skráð í Gegni, landskerfi bókasafna og var fjöldi titla í árslok 1.823 en fjöldi eintaka voru
2.278. Vinna við að afskrá þau prentuðu tímarit sem ekki eru lengur í áskrift hélt áfram á árinu.
Starfsfólk nýtir sér árvekniþjónustu safnsins þar sem athygli er vakin á efni sem hentar viðkomandi
sérgrein. Afgreiðslutími safnsins er kl. 8-16 alla virka daga.
Útlán og greinaþjónusta
Greinar senda innanhúss
Útlán í Gegni

Fræðsla
Í mars talaði sjúkrahúsprestur um viðbrögð við andlátum í heimahúsum við nemendur Sjúkraflutningaskólans
og í nóvember um áfallahjálp við meistaranema 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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Tafla 1 – Fjöldi útlána og greinaþjónusta.

Millisafnalán
Fjöldi móttekinna greina
Fjöldi sendra bóka

Innanlands
90
1

Erlendis
15

Alls
105
1

Tafla 2 - Fjöldi millisafnalána.

Starfsfólk
Ragnheiður Kjærnested lét af störfum sem forstöðumaður bókasafnsins á sumarmánuðum og við starfinu
tók Ingveldur Tryggvadóttir upplýsingafræðingur.

Fræðsla
Upplýsingafræðingur sótti námskeið í Gegnisskráningu í húsakynnum Landskerfa bókasafna dagana 26.27. október.

Trúarleg þjónusta
Trúarleg þjónusta hefur verið starfandi við SAk í rúm 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. Við skipulagsbreytingar í ársbyrjun 2013 var deildin „Trúarleg þjónusta“ lögð niður og
starfsemin færð undir deild kennslu og vísinda. Þjónustan heldur þó áfram á sama hátt og verið hefur.

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.
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Sjúkraflutningaskólinn

Starfsfólk og nefndir skólans
Ingimar Eydal starfaði sem skólastjóri í fullu starfi á árinu. Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri
ber rekstrarlega ábyrgð á rekstri Sjúkraflutningaskólans. Sjúkraflutningaskólinn fellur undir deild kennslu,
vísinda og gæða en hún tilheyrir bráða-, fræðslu- og gæðasviði. Framkvæmdastjóri sviðsins er Hildigunnur
Svavarsdóttir.

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 skólastjóri. Auk hans starfar við skólann fjöldi leiðbeinenda sem
verktakar sem eru m.a. sjúkraflutningamenn, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og læknar.
Sjúkraflutningaskólinn er rekinn sem eining innan Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og ber framkvæmdastjórn SAk ábyrgð á daglegum rekstri skólans. Ennfremur er starfandi fagráð Sjúkraflutningaskólans en í
því sitja fulltrúar frá SAk, velferðarráðuneyti, Háskólanum á Akureyri og Landssambandi slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna.
Á árinu voru haldin 30 námskeið og voru þátttakendur alls 282.

Fagráð Sjúkraflutningaskólans
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga SAk, er formaður ráðsins
Anton Berg Carrasco, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
Bergur Stefánsson, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa ( janúar-september)
Viðar Magnússon tók við af Bergi í september sem yfirlæknir og fulltrúi í ráðinu
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 ( janúar-september)
Kristján Sigfússon tók við af Njáli í september
Rún Halldórsdóttir, umsjónarlæknir sjúkraflutninga á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
Vinnuhópur um nýtt framhaldsnám (EMT-Advanced) í sjúkraflutningum
Anton Berg Carrasco, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna SA
Valur Freyr Halldórsson
Styrmir Sigurðsson, umsjónarmaður sjúkraflutninga HSU
Eyþór Rúnar Þórarinsson, þjálfunarstjóri BS
Kristján Sigfússon, bráðatæknir SHS

Hluti útskriftarnema 2016 ásamt heilbrigðisráðherra, formanni Fagráðs skólans og skólastjóra.

Fyrirkomulag skólastarfs
Undanfarin ár hefur verið unnið að endurskoðun grunnnáms sjúkraflutninga og var fyrsta grunnnámskeið
keyrt eftir nýju kerfi á árinu og sóttu það 26 nemendur. Ekki var haldið Neyðarflutninganámskeið (EMT-I) en
verið er að endurskoða framhaldshluta námskeiða og stefnt að því að keyra fyrstu námskeið í janúar 2017.
Önnur námskeið voru með hefðbundnu sniði.
Útskrift Sjúkraflutningaskólans fór fram í kennslustofu í K1 á Sjúkrahúsinu á Akureyri föstudaginn 3.
júní. Útskrifaðir voru 72 nemendur, þar af 26 úr nýju grunnámi (EMT), 11 neyðarflutningamenn (EMT-I) sem
stunduðu námið árið 2015 og 35 vettvangsliðar sem luku námi í Vettvangshjálp (EMR).
Birkir Blær Óðinsson lék tónlist á undan útskrift og ávörp fluttu þau Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra, Ingimar Eydal, skólastjóri Sjúkraflutningaskólans, Sigurður E. Sigurðsson, formaður
Fagráðs Sjúkraflutningaskólans, Valur Halldórsson fyrir hönd leiðbeinenda og Lára Betty Harðardóttir
útskriftarnemi.

Fagráð Sjúkraflutninga
Ingimar Eydal, skólastjóri Sjúkraflutningaskólans, situr í ráðinu fyrir hönd menntastofnunar sjúkraflutninga.
Námskeið
Eins og fram hefur komið voru haldin 30 námskeið á árinu og voru þátttakendur samtals 282.
Á árinu voru eftirtalin námskeið haldin (sjá myndrit 1 og 2).

Myndrit 1 - Tegundir og fjöldi námskeiða.

Frá útskrift skólans 2016.
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Grunnnámskeið í sjúkraflutningum (EMT) er 260 klst. námskeið sem veitir þeim sem því ljúka starfsréttindi
og löggildingu sem sjúkraflutningamenn en verið er að skoða að bæta framhaldsnámskeiði við sem hluta af
grunnnámi. Það kom ekki til framkvæmda á árinu. Endurskoðun grunnnámshluta hefur staðið yfir í rúmlega
tvö ár og var niðurstaðan að lengja grunnhluta námsins um helming úr 128 tímum í 260. Jafnframt er í
skoðun að framhaldshluti námsins (áður EMT-I, nú EMT-A) verði hluti grunnnáms eins og áður segir.
Fyrsta grunnnámskeiðið eftir endurskoðun grunnnáms var haldið á árinu. Var það streymisnám með
26 nemendum þar sem bókleg kennsla fór fram í gegnum Moodle fjarkennslu í góðu samstarfi við
Verkmenntaskólann á Akureyri en verklegar lotur voru keyrðar á Akureyri og í Reykjavík. Nemendur komu frá

67

Ársskýrsla 2016
III. Hluti | Bráða-, fræðslu- og gæðasvið | Deild kennslu, vísinda og gæða

Myndrit 2 - Fjöldi þátttakenda á námskeiðum skólans.

16 stöðum á landinu. Einnig var auglýst staðarnámskeið í Reykjavík en ekki var nægilegur fjöldi umsækjenda
á það námskeið. Notast var við nýtt námsefni frá Bandaríkjunum en þar hefur skipulagi og heiti námsefnis
einnig verið breytt en ákveðið var að miða áfram við námsefni þaðan. Notuð er bókin Emergency Care, 13.
útgáfa frá útgáfufyrirtækinu Pearson, en frá því fékk skólinn einnig önnur kennslugögn, s.s. glærur og próf.
Lokið var við að þýða nánast allar glærur efnisins, um 2.700 stk. en eftir er að þýða meginhluta prófabanka
og annað efni.
Ekkert Neyðarflutninganámskeið var haldið á árinu. Vinnuhópur um nýtt framhaldsnám tók til starfa
á árinu. Í kjölfar breytinga á skipulagi og heiti námsins í Bandaríkjunum hefur I-99 staðallinn sem notast
var við í EMT-I náminu nú verið breytt og miðað er við EMT-Advanced sem er nýr staðall og heiti á
framhaldsnáminu. Markmiðið var að hefja nýtt nám með breyttu sniði í ársbyrjun 2017.

Grunnnámsnemar í sunnanhópi ásamt leiðbeinendum.

Endurmenntunarnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn, vettvangsliða og aðra viðbragðsaðila voru nítján
og tók hvert námskeið 2-8 klukkustundir. Þau voru flest ILS (Sérhæfð endurlífgun 1) og Vettvangsmeðferð
(endurmenntun vettvangsliða) en einnig Bráðasjúkdómar fullorðinna, notkun beinmergsborvéla og
búnaðarnámskeið. Tvö almenn skyndihjálparnámskeið voru fyrir aðra en heilbrigðisstarfsmenn á
sunnanverðum Vestfjörðum. Námskeiðin fóru fram í heimabyggð nemenda. Námskeið voru haldin
á eftirtöldum stöðum; Blönduósi, Patreksfirði, Dalvík, Keflavíkurflugvelli, Reykjanesbæ, Kópaskeri og
Borgarfirði Eystra. Þátttakendur voru samtals 152.
Vettvangshjálparnámskeið voru fjögur 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 björgunarsveitarmönnum
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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. Eitt námskeið
var haldið fyrir Sérsveit Ríkislögreglustjóra, eitt námskeið var fyrir starfsmenn Isavia á Akureyrarflugvelli sem
sinna björgunar- og slökkviþjónustu, eitt námskeið fyrir Securitas í Reykjavík og síðan eitt námskeið fyrir
starfsmenn Brunavarna Austurlands á Djúpavogi en þeir munu skipa sérstaka viðbragðshópa vettvangsliða
til aðstoðar sjúkraflutningamönnum á Djúpavogi. Samtals voru nemendur 40.
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. Að þessu sinni var ILS
sett upp sem hluti af endurmenntun sjúkraflutningamanna en þau voru haldin á Dalvík, Patreksfirði og þrjú
í Reykjanesbæ. Samtals var 51 þátttakandi á ILS námskeiðum á vegum skólans. Eitt ALS námskeið var haldið
fyrir Heilbrigðisstofnun Austurlands á Neskaupstað með samtals 13 þátttakendum.
Námskeið í Bráðameðferð og sérhæfðri endurlífgun barna I (EPILS) er 8 klst. námskeið og Bráðameðferð
og sérhæfðri endurlífgun barna II (EPLS) 20 klst. námskeið sem byggja á stöðlum og leiðbeiningum evrópska
endurlífgunarráðsins (ERC). Engin slík námskeið voru haldin á árinu.

Ráðstefnur og heimsóknir
Skólastjóri tók þátt í ráðstefnunni EMS Expo í október í New Orleans USA. Einnig heimsótti hann National
Medical Education & Training Center West Bridgewater, Massachusetts til að kynna sér námið þar en nokkrir
Íslendingar hyggja á fjarnám í bráðatækninámi við þennan skóla.
Samstarf
Sjúkraflutningaskólinn átti farsælt samstarf við ýmsa aðila á árinu. Sérstaklega viljum við þakka rekstraraðilum
sjúkraflutninga fyrir gott samstarf, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
Brunavörnum Suðurnesja, Slökkviliði Akureyrar, Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og Neyðarlínunni fyrir
veitta aðstoð við starfsþjálfun og aðra aðstoð. Ennfremur viljum við þakka Verkmenntaskólanum á Akureyri
og Adam Óskarssyni fyrir aðgang að Moodle kennslukerfi VMA og aðstoð við að koma því á en VMA veitir
Sjúkraflutningaskólanum aðgang að kerfinu, skólanum að kostnaðarlausu.
Lokaorð
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 unnið að endurskoðun grunnnáms í sjúkraflutningum á Íslandi
undanfarin ár. Fyrsta námskeiðið í grunnhluta námsins varð að veruleika á árinu. Einnig er unnið hörðum
höndum að undirbúningi framhaldshluta námsins (EMT-A). Skipaður var nýr vinnuhópur um framhaldshluta
námsins og er markmið vinnuhópsins að nám í framhaldshluta skv. nýju skipulagi verði hafið árið 2017.
Endurmenntunarnámskeið voru heldur færri en árinu á undan sem stafar m.a. af því að ekki var skipulögð
önnur endurmenntun en þau námskeið sem rekstraraðilar óskuðu eftir en árið áður hafði verið gert átak
í að bjóða upp á námskeið óháð rekstraraðilum. 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 landssvæðin 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 gerð bragarbót þar á svo að 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

Nýjungar

Á myndgreiningadeild störfuðu 12 geislafræðingar í 10,35 stöðugildum og 3 sérhæfðir aðstoðarmenn í
þremur stöðugildum.
Í myndgreiningalækningum störfuðu 4 röntgenlæknar í 5 stöðugildum.

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

Starfsemi
Deildin býður upp á tölvusneiðmyndarannsóknir, segulómrannsóknir, röntgenmyndatökur, röntgenmyndatökur með færanlegu tæki, skyggni-/hreyfi-röntgenmyndatökur, ómmyndatökur, brjóstamyndatökur
og beinþéttnimælingar. Einnig eru framkvæmdar myndstýrðar sýnatökur og valdar inngripsaðgerðir. Að
auki vinna geislafræðingar deildarinnar á skurðstofu-skyggnimagnara skurðdeildar.
Rannsóknir (utan fjargreininga) á myndgreiningadeild á árinu voru 31.464 samanborið við 29.704
rannsóknir árið 2015 sem er 5,9% aukning rannsókna á milli ára.
Á árinu voru fjargreiningar alls 6.841 á deildinni samanborið við 6.263 rannsóknir árið 2015 sem er 9,2%
aukning á milli ára. Um er að ræða úrlestur fyrir Siglufjörð, Sauðárkrók, Egilsstaði, Neskaupstað, Vopnafjörð,
Dalvík, Blönduós, Seyðisfjörð og Þórshöfn.
Tölvusneiðmyndir
Segulómrannsóknir
Röntgenmyndir
Skyggnirannsóknir
Ómskoðanir

Árið 2016

Árið 2015

Árið 2014

5.889 (570.231)

5.564 (539.412)

5.006 (497.245)

4.248 (711.650)

3.875 (644.510)

3.700 (618.750)

12.638 (292.954)

12.287 (282.347)

11.611 (268.129)

762 (61.278)

729 (60.770)

726 (60.826)

5.213 (268.415)

4.666 (242.175)

4.418 (228.936)

Beinþéttnimælingar

232 (8.595)

244 (8.910)

209 (8.190)

Röntgen utan deildar

163 (6.264)

162 (6.248)

155 (5.879)

Skurðstofa skyggning

300 (20.370)

318 (22.047)

329 (22.840)

152 (397)

200 (1075)

258 (4.245)

Annað
Brjóstarannsóknir
Alls SAk

1.867

1.649

1.788

31.464 (1.940.154)

29.704 (1.807.494)

28.200 (1.715.040)

Settur var upp nýr skyggniröntgenbúnaður af gerðinni Toshiba Ultimax-i sem leysti af hólmi eldri búnað.
Ýmsar betrumbætur voru gerðar á stofunni samhliða uppsetningu.
Skipt var um myndnema og myndvinnslubúnað tölvusneiðmyndatækisins sem gefur betri myndgæði
og minni geislaskammta í takt við nýjustu tækni. Með þessari stóru uppfærslu lengist líftími tækisins um 6
ár.
Loftræsting á deildinni var lagfærð og endurbætt og loftkælingu bætt við þar sem þurfti.
Samhliða stórum breytingum á bráðamóttöku voru brunavarnir myndgreiningadeildar endurbættar.
Keyptir voru þrír nýir myndgreiningaskjáir af fullkomnustu gerð fyrir heimavinnustöðvar röntgenlækna.
Þannig uppfylla nú allir úrlestraskjáir deildarinnar ströngustu kröfur um gæði greiningaskjáa.
Ný skuggaefnissprauta var sett upp við tölvusneiðmyndatæki deildarinnar sem eykur sjálfvirkni við
framkvæmd rannsókna.

Breytingar á árinu
Nýr röntgenlæknir hóf störf á miðju ári.
Röntgenlæknir frá LSH var fenginn til afleysinga tvo daga í mánuði vegna árs fjarveru fastráðins
röntgenlæknis SAk. Var það gert til að viðhalda óbreyttri starfsemi í brjóstarannsóknum.
Gerðar voru breytingar á stjórnrými segulómunar og tölvusneiðmynda (veggur fjarlægður, dúkur lagður,
nýtt loft, loftkæling, lýsing og málað).
Ýmsar lagfæringar og nýjungar voru gerðar á deildinni í kjölfar áhættumats og ytri úttektar.

Fjargreiningar (auka)
6.841
6.263
6.687
Skipting rannsókna myndgreiningadeildar á árinu, borið saman við fyrri starfsár, fjöldi rannsókna (fjöldi eininga í sviga).

Nefndir og endurmenntun
Forstöðugeislafræðingur, tæknimaður og tveir röntgenlæknar sóttu viku ráðstefnu bandarísku röntgensamtakanna í Chicago (RSNA).
Röntgenlæknir hóf árs endurmenntun í brjóstarannsóknum í Kanada á miðju árinu.
Tveir röntgenlæknar sóttu viku ráðstefnu í Boston í nýjungum í myndgreiningu.
Geislafræðingur sat í gæðaráði.
Geislafræðingur sat sem varamaður í siðanefnd SAk.
Forstöðulæknir gegndi embætti varaformanns stjórnar læknaráðs SAk.
Tveir geislafræðingar voru fulltrúar í Glaumi, starfsmannafélagi SAk.

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.
Innlendir og erlendir nemar í geislafræði stunduðu verklegt nám á deildinni.
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Rannsóknadeild

2015 og 2016 eða um 19%. Árið 2015 voru verkföll heilbrigðisstarfsmanna þannig að fækkun var milli
áranna 2014-2015. Ef árið 2014 og 2016 eru borin saman er fjölgun rannsókna síðustu tvö árin um 16,3%.
Ný rannsókn, Helicobacter pylory í saur, var tekin upp í byrjun árs í samstarfi við sýklafræðideild LSH.
Byrjað var að bjóða upp á blóðgasmælingar úr bláæðablóði sem mælt er á ABL 835 Flex blóðgasmæli frá
Radiometer. Áframhaldandi samningur er í gildi við LSH varðandi sendingar sýna til Karlsruhe í Þýskalandi.
Einnig er eins og áður þó nokkuð sent af rannsóknum á ýmsar deildir Rannsóknasviðs LSH og víðar.
Ytra gæðaeftirlit var áfram á vegum Equalis, Randox, Labquality og UK Nequas og voru niðurstöður úr
því mjög ásættanlegar. Innra gæðaeftirlit byggðist áfram á eftirlitssýnum frá ýmsum fyrirtækjum.
Talið er úr tölvukerfinu Proclarity fyrir klíníska lífefnafræði, blóðmeinafræði, þvagrannsóknir, vissar sýklaog veirufræðirannsóknir og fleira. Talið er úr TD-Lims kerfinu fyrir sýklaræktanir eins og áður. Enn er ekki
komin tenging fyrir Proclarity talningakerfið á rannsóknadeild SAk og eru því talningar framkvæmdar á LSH
úr þessu kerfi.

Stöðugildi við rannsóknadeild í árslok voru 20,30 auk 0,50 stöðugildis yfirlæknis, en heimild var fyrir 20,15
auk 0,50 stöðugildis yfirlæknis. Skipting þeirra eftir starfsstéttum kemur fram í töflu 1. Einn lífeindafræðingur
hóf störf í 100% afleysingastöðu frá byrjun júní til loka maí 2017. Einn meinatæknir og einn rannsóknamaður
fóru á eftirlaun á árinu. Meinatæknir og rannsóknamaður voru frá vinnu vegna langtíma veikinda. Einn
lífeindafræðingur var í barnsburðarleyfi í einn og hálfan mánuð á árinu. Lífeindafræðingur tók við starfi
gæðavarðar en áður hafði einn lífeindafræðingur séð bæði um gæða- og tölvumál á deildinni.
Stöðugildi 31. desember 2016
Lífeindafræðingar

17,10

Móttökuritari

1,00

Skrifstofumaður

1,00

Aðstoðarfólk

1,20

Samtals:

Proclarity

20,30

Læknir

TD-Lims

0,50

Rannsóknir alls

Tafla 3 – Fjöldi stöðugilda við rannsóknadeild.

Sérfræðilæknir sýklafræðideildar LSH kom tvisvar á árinu sem ráðgjafi varðandi sýklafræðirannsóknir
á SAk, einn dag í hvort skipti, júní og nóvember í stað yfirlæknis sem komið hefur í mörg ár. Áfram er
fyrirhugað meira samstarf varðandi innleiðingu tölvukerfis fyrir sýklarannsóknir og gæðahandbækur.
Tæknimaður frá LSH kom tvisvar á árinu til að kenna og aðstoða við stillingar á nýja blóðgastækinu,
svokölluðu ABL 835 FLEX frá Radiometer. Nú er hægt að yfirtaka tækið frá LSH til að stilla og yfirfara það. Einn
starfsmaður frá Stago kom í árlegt eftirlit frá Danmörku vegna blóðstorkutækjanna. Einn lífeindafræðingur
kom frá LSH í byrjun árs í tvo daga til að kenna á Cellavision tækið. Úttekt var gerð á rannsóknadeildinni í
október af gæðaeftirlitsaðilanum Norsk Veritas. Tæknimenn frá Lyru komu reglulega eins og áður varðandi
viðhald og viðgerðir.

Húsnæði
Formlegt blóðtökuherbergi (ambúlantaherbergi) var tekið í notkun á árinu og bætt var við þriðja
blóðtökustólnum í júlí. Þetta er mikil framför fyrir sjúklinga þar sem biðtími eftir blóðsýnatökum styttist
töluvert en einnig fyrir starfsmenn rannsóknadeildar og sjúkrahúsið í heild.
Áfram var umræða á árinu varðandi framtíðarlausn á húsnæði fyrir móttöku fyrir aftöppun blóðgjafa.
Hugmyndir hafa komið upp um það að flytja aftöppun blóðgjafa út í bæ. Það væri bæði hentugt og
nauðsynlegt fyrir rannsóknadeildina að geta nýtt það húsnæði til að rýmka um blóðbankastarfsemina og
til að nýta hluta þess fyrir skrifstofuaðstöðu fyrir lífeindafræðinga. Sárlega hefur vantað hreina aðstöðu
fyrir tölvu-, gæða- og pappírsvinnu. Endurhönnun á sýnamóttökuhergbergi deildarinnar er einnig mjög
aðkallandi.

Tæknibúnaður
Nýr Osmometer 3320 frá Advanced Instruments, Inc. og Rotina 380R skilvinda frá Hettich (umboðsaðili Cetus)
voru keypt á árinu. Einnig var keypt ný smásjá af gerðinni BX46 frá Olympus fyrir blóðmeinafræðideildina
og Vortex mixer frá Vacuette (umboðsaðili Medor).

Tölvumál
Sýklafræðin notar enn TD-Lims tölvukerfið en ákveðið var seinni hluta árs að innleiða og tengjast Glims
tölvukerfinu eins og er á LSH, vonandi á næsta ári. Þessi ákvörðun var tekin bæði út frá hagkvæmum og
faglegum sjónarmiðum. FlexLab tölvukerfi rannsóknadeildarinnar var uppfært á árinu. Áfram er fyrirhugað
að klára tengingu Cellavision við gagnagrunn LSH, en því er ekki alveg lokið. Stærra tæki af sömu gerð er á
LSH og við samtenginguna er hægt að skoða blóðstrok frá báðum sjúkrahúsum.

Þjónusturannsóknir
Fjöldi rannsókna á árunum 2014-2016 kemur fram í töflu 2. Mikil fjölgun var á rannsóknum milli áranna
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2014

2015

2016

210.647

205.795

244.971

7.656

7.755

8.415

218.303

213.550

253.386

Tafla 2 – Fjöldi rannsókna á árunum 2014-2016.

Sýklarannsóknir
Miklar framfarir hafa orðið í sýklarannsóknum undanfarin ár. Rannsóknadeildin hefur kynnt sér nýjar og
umhverfisvænni aðferðir til gramslitunar. Einnig hefur verið kannaður búnaður fyrir PCR-greiningar á
ónæmum bakteríum. Glims tölvukerfið og aukið samstarf við LSH varðandi sýklarannsóknir er nauðsynlegt.
Maldi-Tof búnaður, sem nú er á LSH, er mjög dýr en þessi búnaður greinir hratt og örugglega sýkla og
næmi þeirra. Semja þarf við Rannsóknasvið LSH um afslátt á rannsóknum frá SAk.

Nærrannsóknir
Einn lífeindafræðingur er tengiliður við deildir sjúkrahússins varðandi nærrannsóknir (e. Point of care testing),
og hefur það reynst vel. Eftirlit er með t.d. i-STAT, Hemocue og Hemocue diff smátækjum á bráðamóttöku.
Efla þarf samstarf og eftirlit með öðrum litlum mælum á sjúkrahúsinu eins og t.d mælum fyrir HbA1c
(langtímasykur) og ketóna í blóði.

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

Annað
Áhættumat var gert í mars og reglulegar teymisúttektir voru gerðar.

Fræðslu, vísinda- og gæðamál
Einn lífeindafræðingur fór á sýkladeild LSH í tveggja daga námsferð og einn dag á þvagrannsóknadeild LSH.
Tveir lífeindafræðingar fóru í námsferð í Blóðbankann í Reykjavík, tvo daga hvor. Tveir lífeindafræðingar
sóttu endurmenntun á IVF klínikina í Reykjavík í einn dag hvor og var áhersla lögð á sæðisfrumurannsóknir.
Einn lífeindafræðingur sótti námskeið á vegum Vinnueftirlitsins um efnahættu á rannsóknastofum. Tveir
lífeindafræðingar sáu um kennslu hjúkrunarfræðinga á fyrsta ári, dagana 5. og 12. mars, tveir hópar hvorn
dag. Kennt var um blóðtökur og rannsóknir almennt. Rannsóknadeild SAk er samstarfsaðili rannsóknarinnar
Blóðskimun til bjargar (mergæxli) frá síðari hluta árs 2016.
Áfram er unnið að gæðahandbók deildarinnar í Sharepoint.
Yfirlæknir deildarinnar sótti Læknadaga í Reykjavík í fimm daga í janúar og sótti einnig ráðstefnu um
nærrannsóknir sem haldin var í Kaupmannahöfn á vegum American Association on Clinical Chemistry
(AACC) dagana 21.- 24. september 2016, The Benefits and Challenges of Point-of-Care Testing Across the
Clinical Spectrum. Hann fór í sömu ferð í heimsókn á rannsóknadeild Akademiska sjúkrahússins í Malmö
þar sem nærrannsóknadeildin (POCT) var sérstaklega skoðuð dagana 19.-20. september.
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Yfirlæknir var meðhöfundar að 4 greinum á árinu í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu, LSH og SAk þar
sem sameiginlegur gagnagrunnur spítalanna sem eru í FlexLab er notaður:
1. Nat Genet. 2016 Jun;48(6):634-9. doi: 10.1038/ng.3561. Epub 2016 May 2. Variants with large effects
on blood lipids and the role of cholesterol and triglycerides in coronary disease.
2. N Engl J Med. 2016 Jun 2;374(22):2131-41. doi: 10.1056/NEJMoa1508419. Epub 2016 May 18. Variant
ASGR1 Associated with a Reduced Risk of Coronary Artery Disease.
3. Nat. Commun. 2016 Feb 3;7:10572. doi: 10.1038/ncomms10572. Common and rare variants associating
with serum levels of creatine kinase and lactate dehydrogenase.
4. Am J Hum Genet. 2016 May 5;98(5):898-908. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.008. Epub 2016 Apr 28.
Identification of Common Genetic Variants Influencing Spontaneous Dizygotic Twinning and Female
Fertility.
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 árið 2015.
Verkefnið fjallar um Mentor gæðastjórnunarkerfið í Flexlab rannsóknastofutölvukerfinu sem getur haldið
utan um samkeyrslur rannsókna milli rannsóknastofa á landinu sem tengdar eru inn í Flexlab kerfið.

Bráðalækningar

Lokaorð
Með því að taka í notkun nýja aðstöðu fyrir blóðsýnatökur (ambúlantaherbergi) á árinu urðu mjög jákvæðar
breytingar bæði fyrir starfsmenn, sjúklinga og sjúkrahúsið í heild. Huga þarf að endurbótum á húsnæði
sýnamóttöku deildarinnar. Húsnæði blóðbankans fyrir blóðgjafa, ef það losnar á næsta ári, gæti nýst
rannsóknadeild til stækkunar blóðbankans og sem skrifstofuhúsnæði. Rannsóknum fjölgaði um 19% milli
áranna 2015 og 2016. Ef árið 2016 er borið saman við 2014 er fjölgun rannsókna síðastliðin tvö ár um 16,3%.
Áfram var unnið að gæðahandbók deildarinnar. Úttekt var gerð af gæðaeftirlitsaðilanum Norsk Veritas í
október. Einn lífeindafræðingar hóf störf á árinu í afleysingastöðu og meinatæknir og rannsóknamaður
hættu vegna aldurs. Árið einkenndist af mikilli fjölgun rannsókna og sendingum sýna á LSH. Fyrirhugað er
á næsta ári að taka upp tvær nýjar rannsóknir á rannsóknadeild SAk sem mikið er sent af til LSH. Vaktaálag
á sumarleyfistíma er ennþá of mikið og enn er ítrekað að ekki er hægt að nýta sumarafleysingafólk til þess
að standa vaktir, þar sem langan tíma tekur að þjálfa lífeindafræðinga til þeirra verka.

Bráðalækningar eru starfseining á SAk 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 svæfingum með tveggja ára reynslu af bráðalækningum
og er í 80% stöðu. Einn unglæknir starfar jafnan á bráðamóttöku á dagvinnutíma á gönguvakt (e. fast
track), þ.e. tekur að sér minniháttar tilfelli. Þar að auki hefur tíðkast að einn unglæknir af lyflækningadeild
sé á bráðamóttöku (BMT) á daginn virka daga og sinni erfiðari tilfellum. Vegna langvarandi manneklu á
lyflækningadeild og tíðra veikinda unglækna verður þó jafnan talsverður misbrestur á þessu. Unglæknar
á barnadeild, geðdeild, kvennadeild og skurðlækningadeild 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 taka þar að sér verk eftir því sem til falla. Reyndar er oft mikið að gera á BMT og má þá öllu fremur segja
að unglæknar skjótist í störf inni á deildum eftir því sem færi gefst.
Bráðamóttakan hýsir einnig vaktþjónustu Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) en læknar þaðan
sinna vakt móttöku utan dagvinnu með dyggri aðstoð hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku. Eftir gagngerar
breytingar á húsnæði BMT árið 2015 hefur verið tekin upp forgangsflokkun þeirra sem bíða eftir þjónustu.
Ráðningar unglækna og umsjón með þeim tilheyra bráðalækningum og eru í höndum umsjónardeildarlæknis undir eftirliti forstöðulæknis á BMT.

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 Norðurlanda í samvinnu við Norlandair og Sjúkraflug ehf. Sú þjónusta er án beinnar
bakvaktar en hringt er í lækna eftir útkallslista. Flugferðir innanlands voru 672 á árinu þar sem alls 711
manns voru fluttir. Hefur útköllum fjölgað um 13% frá 2015 en sjúklingum um 11% og því ögn sjaldnar
verið fluttir tveir í einu en árið á undan. 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, að jafnaði neyðarflutningamenn. Kollegar þeirra frá Slökkviliði
höfuðborgarsvæðisins hafa stundum leyst þá af þegar tilefni er til. Læknar frá SAk og HSN sinna flugvöktum.
Stefán Steinsson, forstöðulæknir bráðalækninga, er verkefnisstjóri sjúkraflugs og sér um daglegt amstur
með aðstoð Sveinbjarnar Dúasonar. Jafnan gengur vel að manna fluglæknavakt. Læknar af svæfingadeild
taka dyggan þátt í sjúkraflugi enda hafa verið færð rök fyrir því í Læknablaðinu að ekki ættu aðrir læknar en
svæfingalæknar að sinna sjúkraflugi.

Umhverfi
Sams konar búnaður var notaður og áður. Aðalsjúkravélin, TF-MYA, er af gerðinni Beechcraft 200 Super King
Air og 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 var áður TF-NLB sem er sömu
tegundar í eigu Norlandair. Nú hefur Mýflug fest kaup á annarri vél af sömu gerð, TF-MYV, sem er varavél
félagsins. Um klukkustund tekur að gera hana sjúkraflugsklára ef hún er ekki í flugi annars staðar þegar
kallið kemur.

Fræðsla
Námskeið eru haldin fyrir fluglækna af og til, einkum verklegar æfingar á svínshræi fyrir barkaskurð og
brjóstholskera.

Að lokum
Akureyri er miðstöð fastvængja sjúkraflugs vegna legu sinnar nærri miðju landsins. Þar hefur þessi miðstöð
verið frá því 1997 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 ársbyrjun tók til starfa göngudeild bráðamóttökunnar (GB) en þangað er
þeim einstaklingum vísað sem þurfa að koma aftur vegna brota eða sára. Göngudeildin er opin alla virka
daga. Einn hjúkrunarfræðingur BMT sinnir þeim einstaklingum sem vísað er á göngudeildina.
Í húsnæði bráðamóttökunnar 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
alla daga vikunnar.
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 17.127, þar af voru 1.155 sem komur á GB. Þetta
er fjölgun um 608 komur frá árinu áður eða 3,5%. Fjöldi þeirra sem nýtti sér bráðaþjónustu HSN í húsnæði
BMT var 6.661 sem er fjölgun um rúm 4% frá árinu 2015.
Myndrit 1 sýnir komur á BMT á árinu.

Myndrit 2 – Innlagnir og sjúkraflug frá BMT árið 2016.

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 20 þolendur til neyðarmóttöku vegna
kynferðisofbeldis.
Einn hjúkrunarfræðingur BMT er í áfallateymi sjúkrahússins auk þess sem hjúkrunarfræðingar deildarinnar
sinna sálrænni skyndihjálp eftir þörfum. Nánari upplýsingar má finna um starfsemi áfallateymis á öðrum
stað í ársskýrslunni.
Unnið var markvisst að gæðahandbók bráðamóttöku og nú eru fjölmörg skjöl útgefin. Fylgst var með
fjölda atvika og kvartana á deildinni. Áfram var haldið við stefnumótunarvinnu á deildinni.
Í maí 2015 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

Myndrit 1 – Komur á bráðamóttöku 2016.

Innlagnir frá BMT á aðrar deildir sjúkrahússins voru tæplega 2.300, flestar á lyflækningadeild.
Myndrit 2 sýnir innlagnir frá BMT á helstu deildir sjúkrahússins og sjúkraflug sem send voru frá deildinni.
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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. Læknanemar, erlendir og innlendir, höfðu einnig viðveru á deildinni í tengslum við námstíma í
öðrum sérgreinum.
Sérhæfður starfsmaður bráðamóttökunnar er í endurlífgunarráði. Hann ásamt hjúkrunarfræðingi
deildarinnar sinna símenntun starfsfólks, bæði í sérhæfðri- og grunnendurlífgun og móttöku
fjöláverkasjúklinga.
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. Tveir hjúkrunarfræðingar tóku þátt í ráðstefnu á vegum BEST í Bergen á haustmánuðum.

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
Gildir frá 1.1.2016
Skurðstofunefnd

Eftirlitsnefnd með
aðgengi að og notkun á
sjúkraskrám

Læknaritaramiðstöð

Tölvu- og
upplýsingatæknideild

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

Stjórnunareiningar hjúkrunar

Stjórnunareiningar lækninga

Handlækningar og
undirsérgreinar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Meinafræði

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Skurðlækningar
• Bæklunarskurðlækningar
• Kvensjúkdómalækningar
• Innritunarmiðstöð

Skurðlækningadeild

•

Bæklunarskurðlækningar og
undirsérgreinar

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Skurðstofa
• Bráðaspeglanir
Birgðarvarsla lækningavara
Sótthreinsun

Skurðstofa og
sótthreinsun

•

Svæfinga- og
gjörgæslulækningar og
undirsérgreinar

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Görgæsla
• Svæfing og deyfing
• Vöknun

Svæfinga- og
gjörgæsludeild

•

Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar og undirsérgreinar
Félagsráðgjöf (utan geðdeildar
og Kristnesspítala)

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Mæðravernd
• Áhættumeðganga
• Fæðingar
• Eftirfylgd ljósmæðra

Fæðingadeild

•
• Tölvu- og
upplýsingatækni
• Vefumsjón

•

Forstöðumaður með
þrískipta
stjórnunarábyrgð

HANDLÆKNINGASVIÐ

Rafræn sjúkraskrá

Skurðlækningar

•
•

Bæklunarskurðlækningar

Læknaritunarþjónusta
Svæfinga- og
gjörgæslulækningar

Fæðinga- og
kvensjúkdómalækningar

•

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.
Starfsemi handlækningasviðsins gekk vel á árinu. Þar ber hæst þátttaka í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins í aukningu á gerviliðaaðgerðum og augasteinsaðgerðum. Með samþættu átaki tókst að leysa
þetta verkefni á þann hátt að eftir var tekið. Markmiðið er að vinna fleiri svona verkefni í framtíðinni og
þannig stuðla að aukinni starfsemi og þróun innan sviðsins. Hér á eftir er ítarlegar rakin starfsemi einstakra
eininga sviðsins.
Mönnun hefur almennt verið með góðu móti, bæði meðal lækna og annarra stétta, þó ekki sé það algilt.
Virðist horfa til betri tíma með læknamönnun en blikur eru á lofti hvað varðar hjúkrunarfræðinga og við því
þarf að bregðast.
Gæðavottunin hefur einnig sett sitt mark á starfsemi sviðsins sem og annarra sviða. Verkferlar og
öryggismál hafa verið yfirfarin og betrumbætt. Stöðugar umbætur og framþróun munu vonandi halda
áfram að drífa áfram starfsemina.
Gott upplýsingaflæði til stjórnenda er einn af hornsteinum þess að vel gangi að reka þá starfsemi sem
fram fer á sjúkrahúsinu. Stöðugt er unnið að því að bæta hér úr og hafa þegar verið tekin stór og mikilvæg
skref í rétta átt.
Tölvu- og upplýsingatækninni fleygir fram, ekki hvað síst innan heilbrigðisgeirans. Aukin verkefni kalla
á aukinn mannafla. Stefnt er að aukningu stöðugilda á tölvu- og upplýsingatæknideildinni á árinu 2017.
Störf ritara eru sífellt að vera fjölbreyttari og umfangsmeiri. Stöðugt þarf að huga að því að aðlaga
starfsemi þeirra til að mæta nýjum kröfum.
Ljóst er að við getum horft með björtum augum fram á við ef svo heldur sem horfir. Víðtæk samstaða
virðist vera meðal stjórnmálamanna að leggja meira fé til heilbrigðisþjónustunnar og við höfum sýnt og
sannað að við erum tilbúin að mæta auknum verkefnum. Þó eru okkur samt takmörk sett.
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Húsnæðismál sjúkrahússins eru orðin dragbítur á þróun starfsemi til lengri og styttri tíma. Við eigum
ekki að láta viðgangast að meðan við veitum sjúklingum okkar gæðaþjónustu af frábæru starfsfólki sé
boðið upp á aðstöðu sem ekki fullnægir nútímakröfum. Það er kominn tími til að láta hendur standa fram
úr ermum og hefja byggingu nýrrar legudeildaálmu.

Bæklunarskurðlækningar
Bæklunarskurðdeild veitir þjónustu í almennum bæklunarskurðlækningum, handarskurðlækningum og
hryggjarskurðlækningum. Hjúkrunareining deildarinnar er sameiginleg með handlækningadeild, háls-, nefog eyrnadeild, kvennadeild og augnlækningadeild. Sjúklingar bæklunarskurðdeildar vistast á gangi með
öðrum sjúklingum.
Íbúafjöldi á aðalþjónustusvæðinu á Norður- og Austurlandi er um 46.000 en fólk úr öllum landshlutum
nýtir sér 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.

Myndrit 1 – Skipting aðgerða í bráða- og valaðgerðir eftir mánuðum.

Starfsemin á árinu
Starfsemi bæklunarskurðdeildar breyttist töluvert á milli ára. Þar vó þyngst veruleg fjölgun gerviliðaaðgerða.
Bráðaaðgerðum fjölgaði einnig á milli ára. Innlagnir voru 749 sem er væg fækkun frá fyrra ári. Aðgerðir voru
970 talsins á árinu, þar af 357 ferliaðgerðir. Þetta er aukning frá fyrra ári, bæði hvað varðar heildarfjölda
aðgerða og fjölda ferliaðgerða.
Fjöldi gerviliðaaðgerða byggist á samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Einnig var gerður sérstakur
samningur við velferðarráðuneytið um aukinn fjölda gerviliðaaðgerða til að freista þess að minnka þá
biðlista sem hafa myndast undanfarin ár.
Gerðar voru 155 frumaðgerðir á mjöðm og 165 frumaðgerðir á hné. Þetta er í fyrsta sinn sem frumaðgerðir
á hné voru fleiri en frumaðgerðir á mjöðm. 25 enduraðgerðir (e. revision) á mjöðm voru framkvæmdar og 2
á hné, samtals 27 aðgerðir (myndrit 2). Þrátt fyrir þessa miklu fjölgun á gerviliðaaðgerðum styttist biðlistinn
óverulega (myndrit 3). Fyrir utan hinn eiginlega biðlista eftir aðgerð er einnig til staðar dulinn biðlisti,
þ.e.a.s. þeir sem eru að bíða eftir að komast að á göngudeild til að fá viðtal við bæklunarskurðlækni og
þar með komast á hinn eiginlega biðlista eftir aðgerð. Einstaklingar í bið eftir göngudeildartíma voru 257 í
upphafi árs en 282 í lok árs. Þessi duldi biðlisti hefur því lengst á árinu.

80

81

Ársskýrsla 2016
III. Hluti | Handlækningasvið | Bæklunarskurðlækningar

Ársskýrsla 2016
III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar

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 þannig stuðla að heilbrigði mæðra og nýfæddra barna. Að sama skapi er markmiðið
að meðhöndla kvensjúkdóma, stuðla að heilbrigði kvenna og veita þeim sem víðtækasta þjónustu á þessu
sviði í sinni heimabyggð, á Norður- og Austurlandi. Til að stuðla að því síðastnefnda hafa sérfræðingar
deildarinnar farið reglulega og verið með móttöku á Sauðárkróki, Húsavík, 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
á útkomu fæðinga. Tölur um aðgerðir í kvensjúkdómum eru fengnar úr skráningarkerfi skurðstofu með
leiðréttingu ef misræmi er við aðgerðarnúmer í Sögukerfi. 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.

Fæðingadeild
Myndrit 2 – Fjöldi gerviliðaaðgerða undanfarin ár.

Myndrit 3 – Fjöldi einstaklinga í bið eftir gerviliðaaðgerð 2016.

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 2017
Samningar við Sjúkratryggingar Íslands um fjölda gerviliðaaðgerða eru áfram í gildi. Að auki var gerður
sérstakur tímabundinn samningur við velferðarráðuneytið sem gerir ráð fyrir verulegri aukningu á
gerviliðastarfsemi til að stytta biðlista, sem voru orðnir óhóflega langir. Sá samningur verður í gildi 2017 og
ef til vill lengur.
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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.
Á árinu fæddu 389 konur 392 börn, 180 stúlkur og 212 drengi, langt neðan við meðaltal síðustu 10 ára
sem er *437 (*merkt meðaltöl hér að neðan eru miðuð við síðustu 10 ár) en þó heldur fleiri en á síðasta
ári (377). Á Norður- og Austurlandi eru nú einungis skipulagðar fæðingar á Akureyri og í Neskaupstað. Á
deildinni fæddu 33 konur með heimilisfang á Austurlandi (póstnúmer 700-799), langt ofan við meðaltal,
*22, hafa aldrei verið fleiri eða í hærra hlutfalli af fæðingum, 8,5% miðað við 5,0% að meðaltali.
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 131 eða 33,7% miðað við meðaltal, *37,7%. Því má segja að árið einkennist eins og
síðasta ár af fáum fæðingum og hlutfallslega mörgum fjölbyrjum. Annars er útkoma milli ára gjörólík og
einkennist af hárri keisaratíðni, sem skýrist að stórum hluta vegna margra kvenna sem höfðu farið áður í
keisaraskurð og að aldrei fyrr hefur fæðing verið framkölluð hjá fleiri frumbyrjum en nú.
Hlutfall eðlilegra fæðinga (án inngripa með áhöldum eða keisaraskurði, miðað við börn) var 75,0%
miðað við *78,9% að meðaltali. Gerðir voru 77 keisaraskurðir, 19,8%, miðað við 15,0%* meðaltal og verður
að fara aftur til ársins 2002 til af sjá hærra hlutfall keisaraskurða en á 4 af 6 árum milli 1997 og 2002 var
hlutfallið hærra. Hlutfall keisaraskurða hjá frumbyrjum í sjálfkrafa sótt (hópur 1) var 11,3% miðað við *6,7%
og hefur ekki verið hærra síðan árið 2000. Fæðing var framkölluð hjá 32,1% frumbyrja sem hærra en áður,
*20,6%.
Í hópi 2 (frumbyrjur, höfuðstaða á tíma í framkallaðri fæðingu eða keisaraskurður fyrir fæðingu) var
keisaratíðnin 27,5% sem er innan við meðaltal, *30,3% en þar sem hópurinn er stærri en áður og keisaratíðni
er hærri í hópi 1 var tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum í samanlögðum hópum 1 og 2 16,7% sem er hærri
tíðni en áður *11,7%. Þessir tveir hópar eru mikilvægir því fari frumbyrjur í keisaraskurð verða þær næst í
hópi 5 (höfuðstaða, fyrri keisaraskurður), en hjá þeim hópi er og verður alltaf há keisaratíðni eins og rætt
er að neðan. Keisaratíðni var sem fyrr lág hjá fjölbyrjum, bæði í sjálfkrafa sótt (hópur 3) og framköllun
fæðingar (hópur 4).
Þetta árið voru 48 konur (12,3%) í hópi 5 (fyrri keisari, höfuðstaða á tíma) sem er mun hærra hlutfall
en meðaltal *10,7% og hefur ekki verið hærra síðan 2003. Það er óskýrt hvers vegna hlutfallið hækkar svo,
hafandi í huga að keisaratíðni hefur nú verið lág í mörg ár eftir að hafa verið há um og eftir aldamótin.
Hlutfall þeirra sem höfðu farið í aðeins einn keisaraskurð áður var svipað 76,8% og áður *77,2% en hins
vegar höfðu færri af þeim fætt um leggöng áður, 26,3% miðað við *35,5% af meðaltali. Þetta skýrir að hluta
hve fáar konur í hópi 5 fæddu um leggöng eða 27,1% miðað við *36,5 að meðaltali síðustu 10 ár.
Fæðingar með hjálp sogklukku, voru 20 eða 5,1%, rétt neðan meðaltals, *5,8% og sem fyrr mest hjá
frumbyrjum.
Í sjálfkrafa sótt fengu 40% frumbyrja (hópur 1) og 10% fjölbyrja (hópur 3) örvun með oxytocin í fæðingu.
Skoða verður þessar tölur í samhengi við hversu oft konur fá epidural deyfingu í fæðingu. Epidural deyfingar

83

Ársskýrsla 2016

Ársskýrsla 2016

III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar

III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar

voru 151 (36,9%) sem er um meðaltal *37,3%. Í sjálfkrafa sótt fengu 58% frumbyrja epidural deyfingu og 20%
fjölbyrja. Í vatni fæddu 14 konur og til verkjameðferðar í fæðingu notuðu 73 (19%) konur bað til slökunar
og verkjastillingar, 27 konur fengu nálastungumeðferð og 19 konum var gefið pethidine. Spangarskurður
var gerður hjá aðeins 14 konum eða 3,6% sem endurspeglar að spangarskurður var gerður í aðeins 7 af
20 sogklukkufæðingum. Alvarlegar spangarrifur (¾gráða) voru 15 eða 3,9% sem er eins og á síðasta ári
ofan meðaltals *3,3%. Það verður því miður að álykta að átak sem hafið var 2011 til að fækka alvarlegum
spangarrifum hafi ekki borið árangur. Ytri vending var reynd hjá 13 konum vegna sitjandi fósturstöðu og
tókst í 7 tilvikum og fæddu 5 af þeim konum um leggöng en tvær fóru í bráðakeisaraskurð. Heimaþjónustu
fengu 240 af þeim konum sem fæddu á fæðingadeildinni. Á upptökusvæði SAk voru 10 heimafæðingar. Ein
kona fæddi á leið á fæðingarstað.
Samkvæmt leiðbeiningum frá Landlæknisembættinu um fæðingarstaði skal miða við að ekki fæðist
fyrirburar <34 vikur á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Eitt barn fæddist við rúmar 32 vikur því talið var öruggara
að það fæddist með keisaraskurði á SAk en að móðir yrði flutt með sjúkraflugi á LSH. Nú fæddust 16 börn
4,1% innan 37 vikna sem er nálægt meðaltali, *3,8%. Þetta árið voru aðeins 3 (0,8%) lifandi fædd börn með
APGAR minni en 7 við 5 mínútur sem er undir meðaltali *1,6%. Til að auka öryggi við keisaraskurði er talið
rétt að sem fæstar aðgerðir séu gerðar í svæfingu. Þetta árið voru gerðir 10 keisaraskurðir (13%) í svæfingu
,rétt ofan meðaltals *11,1%.
Í samþætt líkindamat vegna Down´s heilkennis (hnakkaþykktarmæling og mæling lífefnavísa við 11-14
vikur) komu 260 konur. Fjórar konur greindust yfir mörkum. Allar fóru í fylgjusýnatöku (LSH). Eðlilegir litningar
greindust hjá öllum. Á fyrstu vikum meðgöngu kom 281 kona í ómskoðun og 48 konur fóru að eigin vali
í ómskoðun við 11-14 vikur án samþætts líkindamats fyrir Down´s heilkenni. Gerðar voru 339 ómskoðanir
við 18.-20. viku meðgöngu. Engir alvarlegir sköpulagsgallar greindust. Hins vegar greindust 3 konur með
eineggja tvíbura og svo kallað „twin-to twin transfusion syndrome“. Tvær þeirra þurftu í aðgerð til Leuwen
í Belgíu og gekk það vel. Heimsóknir í áhættumæðravernd voru 1.065 samkvæmt skráningu í Sögu. Seinni
hluta árs var byrjað að bjóða upp á þjónustuna „Ljáðu mér eyra“, viðtal vegna erfiðrar fæðingarreynslu. 22
konur/pör nýttu sér þá þjónustu.

leggöng með aðstoð kviðarholsspeglunar). Heildarfjöldinn var svipaður og undanfarin ár og einnig hlutfall
legnáms um holskurð og standa vonir til að geta boðið fleiri konum sem þurfa að koma í legnám önnur
úrræði en holskurð.
Stærri aðgerðir í/um leggöng voru 73 miðað við 62 árið áður. Aðgerðir til viðgerðar á leggöngum voru
51 sem er einnig aukning á milli ára úr 39 árið 2015.
Aðgerðir vegna utanlegsþykktar voru 11 þetta árið, allar með kviðarholsspeglun. Að auki fékk ein kona
með utanlegsþykkt sértæka lyfjameðferð. Til samanburðar voru aðgerðir vegna utanlegsþykktar 6 (2015), 4
(2014), 7 (2013), 5 (2012), 2 (2011), 8 (2010), 13 (2009), 8 (2008) og 15 (2007).
Ófrjósemisaðgerðir á konum með kviðarholsspeglun voru 9 og að auki 11 við keisaraskurð. Fóstureyðingar voru 76 miðað við 57 árið 2015, 69 árið 2014 og 72 árið 2013. Þetta árið fóru 57% af þessum
konum í fóstureyðingu með lyfjum miðað við 49%, 51% og 47% á sömu árum á undan. Til að auka gæði
þjónustunnar fá þessar konur boð um eftirfylgd með símtali 5-6 vikum eftir fóstureyðinguna.

Tækjakaup, húsnæðismál og framkvæmdir
Engin stærri tæki voru keypt á árinu. Fæðingadeild SAk hefur verið í núverandi húsnæði frá upphafi 1954.
Engar stærri breytingar voru gerðar á árinu, enda stutt frá meiriháttar breytingum sem voru gerðar 2012.

Gjafir til fæðingadeildar
Deildin nýtur áfram góðs af gjöfum frá einstaklingum og félagasamtökum og er sá stuðningur ómetanlegur
fyrir deildina. Hollvinasamtök SAk færðu deildinni að gjöf fæðingarúm í nóvember.

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 farið 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 hefur verið hægt að stytta legu á deild eftir aðgerðir.
Sérfræðingar í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum framkvæma aðgerðir á skurðstofum en auk þess
gerðu Anna M. Helgadóttir og Valur Guðmundsson aðgerðir á sjúkrahúsinu í Neskaupstað.
Í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum voru alls meðhöndlaðar 429 konur á skurðstofu á árinu, 90 í
tengslum við fæðingar og 339 af öðrum orsökum. Til samanburðar voru meðhöndlaðar 382 konur 2015,
393 konur 2014, 400 konur 2013, 419 konur 2012, 392 konur 2011 og 461 kona 2010. Þar að auki voru 48
leghálsspeglanir gerðar á göngudeild sem er 11 fleiri en árið áður (sjá töflur 3 og 4).
Aðgerðum með kviðristu fækkaði enn frekar og voru kviðristur 23 (19 með legnámi) miðað við 27 (20
með legnámi) 2015 og 38 kviðristur (29 með legnámi) 2014.
Leg var numið á brott í 61 aðgerð og þar af voru 22 legnám í tengslum við viðgerð á leggöngum og 39
aðgerðir án viðgerðar á leggöngum (19 með kviðristu, 10 um leggöng án kviðarholsspeglunar og 10 um
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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,
er gjaldkeri FÍFK, fulltrúi læknaráðs í stýrihópi SAk vegna nýrrar framtíðarsýnar og situr í samninganefnd
Læknafélags Íslands. Orri Ingþórsson er í skurðstofunefnd og í stjórn vísindasjóðs læknaráðs. Valur
Guðmundsson er í fræðslunefnd læknaráðs. Ingibjörg H. Jónsdóttir er í nefnd sem hannar rafræna
mæðraskrá innan Sögu-kerfisins.

Félagsráðgjöf við almennar deildir SAk
Einn félagsráðgjafi sinnir félagsráðgjafarþjónustu 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 félagsráðgjafarþjónustu 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 stofnana samfélagsins. Samvinna
við aðrar stofnanir samfélagsins er því töluverð. Einstaklingsviðtöl voru flest á árinu en einnig var nokkur
fjöldi fjölskylduviðtala og para- og hjónaviðtala.
Nýir skjólstæðingar félagsráðgjafa á árinu voru 484 sem er nokkur fjölgun á milli ára en nýir
skjólstæðingar voru 403 árið 2015. Skráð viðtöl við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra voru 1.243 á
árinu og fjölgaði um 110 á milli ára. „Þyngstu“ deildirnar eru lyflækningadeild, skurðlækningadeild og
barna- og unglingageðteymi sjúkrahússins (BUG-teymi).
Fjöldi nýrra skjólstæðinga skiptist á eftirfarandi hátt á milli deilda:
Kvennadeild

102

Lyflækningadeild

140

Göngudeild lyflækninga
Skurðlækningadeild

50
138

Neyðarmóttaka vegna kynferðisofbeldis

14

Barnadeild

14

BUG-teymi

16

Aðrar deildir, eða utan deilda

10

Auk hefðbundinna skjólstæðingsvinnu felst starf félagsráðgjafans m.a. í því að sitja fasta mánaðarlega
samráðsfundi með mæðravernd, ungbarnavernd og fjölskylduráðgjöf Heilbrigðisstofnunar Norðurlands
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Tafla 2 – Yfirlit yfir fæðingar á fæðingadeild Sjúkrahússins á Akureyri 2016.
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*Hópur 8 - mæður með fjölbura: Fjöldi barna er í sviga. **Hlutfall miðað við fjölda fæddra barna.
Skammstafanir: frb = frumbyrja, fjb = fjölbyrja, hst,= höfuðstaða, einb = einburi, sjs = sjálfkrafa sótt, framk = framkölluð fæðing, sitj = sitjandi staða, >37 = full meðganga (37 vikur og meira), <37 = fyrirburi
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Tafla 1 – Fæðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri 2016.
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Andvana fæðingar

%

Sogklukkur
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2b

APGAR <7 við 5 mín (lifandi fædd)

Keisaraskurðir
N
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%**

Fæddir fyrirburar <37 vikur

Eðlilegar
fæðingar**
N

1

Allar
Mæður í hóp
N
%

Fæddir fyrirburar <34 vikur

23,7

3.716g
(1.862-4.930)

27,5

3.563g
(1.675-5.740)

9

3.664g
(1.675-5.740)

Meðalfæðingarþyngd barns

11

30,3 (19-44)

65,8

25,4 (17-40)

62,5

28,6 (17-44)

Meðalaldur móður

25

34

25

5

9,8

39

10,3

Fyrirhugaðir/val keisaraskurðir

38

16

40

22

6

38

6,3

Bráðakeisaraskurðir

5

52 (20,2%)

11,3

42 (32,1%)

9

94 (24,2%)

Framkallaðar fæðingar

11,3

392

9

258 (66,3%)

77,5

131 (33,7%)

62

389

20,6

Börn

80

Fjölbyrjur

Frb,einb, hst,>37v,
Sjs
Frb, einb, hst, >37v,
frk fæð, ks ekki í fæð
Frb, einb, hst,
>37v, frk fæð.

Frumbyrjur

Spangarskurðir
N
%

Allar mæður

Oxytocin
1 og/eða 2 stig
N
%

(HSN) 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/
krabbameinssjúkra 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 hefur það að markmiði að starfa 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 öldrunarlækni sjúkrahússins og
forstöðuhjúkrunarfræðingum skurðlækningadeildar og lyflækningadeildar. Teymið vinnur eftir AMEDkerfinu. Markmið teymisins er að stuðla að bættu flæði sjúklinga og að undirbúa útskrift sjúklinga vel, hvort
sem þeir eru að fara heim, í endurhæfingu eða aðra vistun tímabundna eða varanlega.
Félagsráðgjafi hefur tekið þátt í stefnumótunarvinnu og ýmsum öðrum verkenfum á árinu og situr í
nefnd sem heldur utan um Bókun 2.

Svæfingar við keisaraskurði

III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og fæðinga- og kvensjúkdómalækningar
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%
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Vísindi og kennsla

Kviðristur: 23
Legnám

ofan legháls
Fullkomið

5

Eggjastokkaaðgerð

Annar

1

(án legnáms)

Báðir

3

Blaðra fjarlægð

0

Utanlegsþungun

0

Annað

0

Eggjaleiðaraaðgerð

Aðrar aðgerðir með kviðristu

Birtar greinar/ritverk:

14

Halfdansdottir, B., Olafsdottir, O. A., Hildingsson, I., Smarason, A. K., and Sveinsdottir, H. (2016). Maternal
attitudes towards home birth and their effect on birth outcomes in Iceland: A prospective cohort study.
Midwifery 34, 95-104. doi:10.1016/j.midw. 2015.12.010.
Alexander Kr. Smárason og Ingibjörg H. Jónsdóttir. Fæðingar á fæðingadeild sjúkrahússins á Akureyri.
Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2014. Ritstjórar: Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir,
Alexander Kr. Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og Barnasvið, Landspítali –
Háskólasjúkrahús 2016, 16-18.

0

Leggangaaðgerðir: 73
Legnám án leggangaviðgerðar

10

með viðgerð á framvegg

9

með viðgerð á aftari vegg/enterocele

1

með viðgerð á fremri og aftari vegg
Legnám með hjálp kviðsjár
með viðgerð á leggöngum

12
0
0

Viðgerð á fremri vegg legganga

6

Viðgerð á aftari vegg/enterocele

6

Annað

Fyrirlestrar og veggspjöld:

10

Leghálsbrottnám með viðgerð á leggöngum

Viðgerð á fremri og aftari vegg/enterocele

Alexander Kr. Smárason. Fagrýni á fæðingahjálp. Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2014.
Ritstjórar: Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva
Jónasdóttir. Kvenna- og Barnasvið, Landspítali – Háskólasjúkrahús 2016, 8-13.

Alexander Kr. Smárason og Ragnheiður Inga Bjarnadóttir. Framköllun fæðinga og áhrif á tíðni
keisaraskurða. Haustþing Læknafélags Akureyrar, Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri
15.10.2016.
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Tafla 3 – Stærri aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2016.

Við brottnám á eggjastokk er eggjaleiðari einnig tekinn. Við legnámsaðgerðir með kviðristu eða legnámsaðgerðir um leggöng með hjálp kviðsjár eru eggjaleiðarar oftast einnig fjarlægðir.
Kviðarholsspeglun: 65
Til greiningar án frekari aðgerðar
Losun samvaxta, brennsla og fleira

18

Brottnám á öðrum eggjastokk

8

Brottnám á báðum eggjastokkum

9

Litarrannsókn vegna ófrjósemi

9

Ófrjósemisaðgerð

8

Utanlegsþykkt
Legupphenging
Tæming á þungunarvefjum úr legi (fósturlát)
Tæming á legi vegna fóstureyðingar
Útskaf á legi án legholsspeglunar
Legholsspeglun með eða án frekari aðgerðar
Lykkjuuppsetning/taka eingöngu
Leghálsspeglun

0
30
36*
0
46
4
48**
24

Aðgerð á ytri kynfærum

4

Blöðruspeglun eingöngu
Aðrar litlar aðgerðir
Tafla 4 – Minni aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2016.
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Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2016, October 15). Áhrifaþættir heimafæðinga á Íslandi: heilsufarslegar frábendingar
og viðhorf kvenna [Influential factors in home birth in Iceland: health related contraindications and matenal
attitudes]. Presentation at The Icelandic Medical Association, Northern Division’s conference. “The Icelandic
Medical Association´s Northern Division’s Fall Conference,” Akureyri.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2016, September 30). Unnið með ólík viðhorf: Viðhorf til heimafæðinga og áhrif
þeirra á útkomu fæðinga á Íslandi [Working with different attitudes: Attitudes towards home birth and
their effect on birth outcomes in Iceland]. Presentation at The National University Hospital of Iceland
conference. “The Family and the Child,” Reykjavik.

11

Keiluskurður á leghálsi
TVT-þvaglekaaðgerð

88

2

Aura Pykönen, Gissler M., Klungsøyr K., Skjeldestad FE., Løkkegaard E., Rasmussen S., Berholdt T.,
Bjarnadóttir R., Másdóttir BB., Smarason A., Fagerberg MC., Gottvall K., Källén K., Albrechtsen S., Tapper
A-M. Caesarean section rates in the Nordic Countries using the Robson grouping – what has changed from
2000 to 2011? The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Free
communication presentation.

*Þar af 5
sinnum útskaf
eftir ófullkomið
lyfjaframkallað
fósturlát.
**Gerðar á
göngudeild.

Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2016, May 14). Contraindications in planned home birth in Iceland. Presentation at
The Nordic Federation of Midwives’s conference. NJF Congress 2016, Gothenburg.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2016, May 14). Attitudes towards home birth and their effect on birth outcomes in
Iceland. Presentation at The Nordic Federation of Midwives’s conference. NJF Congress 2016, Gothenburg.
Berglind Hálfdánsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Alexander Kr. Smárason, and
Ingegerd Hildingsson. (2016, May 4). Heimafæðingar á Íslandi: hvað vitum við nú? [Home birth in Iceland:
what do we know now?]. Presentation at The Icelandic Midwives’ Association’s conference. Ljósmæðradagar,
Reykjavík. Icelandic.
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Björn Gunnarsson, A Smárason. Unplanned out of hospital birth.
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Kristín Hólm Reynisdóttir. Meðgöngusykursýki. Haustþing Læknafélags Akureyrar, Kvensjúkdómar og
fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri 15. október 2016.
Kristín María Guðjónsdóttir og Alexander Smárason.
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Orri Ingþórsson. Nýjungar í kvensjúkdómalækningum: Hormónauppbótarmeðferð 2016. Málþing á
vegum Fæðinga- og kvensjúkdómafélags Íslands: Nýjungar í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum.
Orri Ingþórsson. Hormónameðferð eftir tíðahvörf. Fræðslufundur Læknaráðs SAK. Föstudagsfyrirlestur.
4. nóvember 2016.
Ragnheiður Inga Bjarnadóttir, Alexander Kr. Smárason. Gangsetningar á Íslandi. Erindi. Ljósmæðradagar,
Reykjavík. Icelandic 4. maí 2016.
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Valur Guðmundsson. Ógleði og uppköst á meðgöngu. Haustþing Læknafélags Akureyrar, Kvensjúkdómar
og fæðingahjálp á 21. öldinni. Akureyri 15. október 2016.

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 á konum í fæðingu
og hefur að öllum líkindum stuðlað að fækkun keisarskurða sem voru fleiri á Akureyri en landsmeðaltal.
Allt frá 1999 hafa niðurstöður úr fagrýni samkvæmt 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. Á Íslandi var þetta
fagrýniskerfi fyrst notað fyrir heila þjóð og nú hefur WHO mælt með að þetta fagrýniskerfi verði notað um
heim allan.
Fagrýni á keisaraskurðum á Norðurlöndunum samkvæmt 10 hópakerfi 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 á NFOG ráðstefnunni í Helsinki í júní 2016. Fyrsta greinin mun verða birt í byrjun
árs 2017.
Heimafæðingar á Íslandi:
Alexander var í doktorsnefnd Berglindar Hálfdánardóttur, ljósmóður við Hjúkrunarfræðideild HÍ,
ljósmóðurfræði, sem skoðaði útkomu fyrirfram ákveðinna heimafæðinga frá ýmsum sjónarhornum.
Doktorsvörn Berglindar fór fram í maí 2016. Auk þessa hafa niðustöður 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, ein verið samþykkt til birtingar
um mun koma út í byrjun árs 2017 og sú þriðja verið send til birtingar. Niðurstöður hafa verið á kynntar á
alþjóðlegum þingum, til dæmis NFOG 2016 í Helsinki og á Haustþingi Læknafélags Akureyrar 2016.
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 2003-2013 Grein um niðustöður þessa verkefnis hefur verður
send til birtingar í alþjóðlegt tímarit.
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Rannsóknastyrkir
Engir á árinu.

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
Á deildina koma hjúkrunarnemar frá Háskólanum á Akureyri, Háskóla Íslands og erlendum háskólum.
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 Kr. 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 október 2016.
Önnur akademísk störf

Alexander er formaður Vísindaráðs SAk, er í siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk, í ritstjórn skýrslu
frá fæðingaskráningu á Íslandi. Orri er í stjórn vísindasjóðs læknaráðs SAk. Ragnheiður er í siðanefnd
heilbrigðisrannsókna á SAk. Valur er í fræðslunefnd læknaráðs SAk.

Námskeið/námsferðir á vegum deildar
Haustþing Læknafélags Akureyrar 15. október bar yfirskriftina „Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21.
öldinni.“ Læknar og ljósmæður deildarinnar komu að undirbúningi og framkvæmd ráðstefnunnar og nokkrir
voru með erindi.

Endurmenntun, vísinda- og námsferðir
Starfsmenn fóru á eftirtalin námskeið og ráðstefnur:
Alexander Smárason:
Ljósmæðradagar, Reykjavík 4. maí 2016. Var boðið, var meðhöfundur að tveimur erindum (sjá að neðan)
og tók þátt í pallborðsumræðum um framköllun fæðinga.
Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ, FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga haldið í
Hörpu 8.-9. apríl 2016. Var meðhöfundur að erindi Kristínar Maríu Guðjónsdóttur (sjá að ofan).
The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki. Var meðhöfundum
að nokkur erindum og kynningum (sjá að ofan). Þar sem Alexander er í stjórn NFOG kom hann að
skipulagi og framkvæmd ráðstefnunnar. Hann tók einnig þátt í aðalfundi NFOG og stjórnarfundi.
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Anna Helgadóttir
Sameiginlegt vísindaþing Skurðlæknafélags, Svæfinga- og gjörgæslulæknafélags Íslands, Félags
íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna og fagdeilda svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðinga. Harpa,
8.-9. apríl 2016.
Haustþing Læknafélags Akureyrar 15. október 2016. Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni.
Edda Guðrún Kristinsdóttir
Notkun og túlkun fósturrita CTG. CTG Masterclass, Landspítali, 5. desember 2016.
Hulda Magnadóttir
Notkun og túlkun fósturrita CTG. CTG Masterclass, Landspítali, 5. desember 2016.
Orri Ingþórsson:
Sameiginlegt vísindaþing Skurðlæknafélags, Svæfinga- og gjörgæslulæknafélags Íslands, Félags
íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna og fagdeilda svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðinga. Harpa,
8.-9. apríl 2016.
Surgical Masterclass in Urogynaecology 2016 RCOG London. 26-27/5 2016.
Ragnheiður Baldursdóttir:
Læknadagar 19.-20. janúar 2016.
Sameiginlegt vísindaþing Skurðlæknafélags, Svæfinga- og gjörgæslulæknafélags Íslands, Félags
íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna og fagdeilda svæfinga- og skurðhjúkrunarfræðinga. Harpa,
8.-9. apríl 2016.
The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 12-15, 2016 Helsinki.
Fósturgreiningadeild LSH, 12.-14. ágúst 2016
Kennsla á ALSO námskeiði í Reykjavík, október 2016
Notkun og túlkun fósturrita CTG. CTG Masterclass, Landspítali, 5. desember
Valur Guðmundsson:
Påbyggnadskurs obstetriskt ultraljud. Námskeið í fósturgreiningu, Gautborg, Svíþjóð, 2.-7. október 2016.
45th Global Congress on Minimally Invasive Gynecology. Orlando, Florida USA, 14.-18. nóvember 2016.
Notkun og túlkun fósturrita CTG. CTG Masterclass, Landspítali, 5. desember 2016.

Euro Tox 2016. Oxford, 1.-3. september 2016. Samráðsráðstefna vísindamanna um rannsóknir á
meðgöngueitrun. Þátttakendum var sérlega boðið. Sérstakur dagur til heiðurs prófessors Ian Sargent,
sem var leiðbeinandi Alexanders í doktorsnámi í Oxford.
Vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri. Akureyri 22
.september 2016. Var meðhöfundur að erindi Kristínar Maríu Guðjónsdóttur (sjá að ofan).
Haustþing Læknafélags Akureyrar 15. október 2016. Kvensjúkdómar og fæðingahjálp á 21. öldinni.
Flutti erindi og var meðhöfundur að öðrum (sjá að ofan).
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Medical Complications of Pregnancy. London 16.-18. nóvember 2016.
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Læknaritaramiðstöð

Skurðlækningadeild

Stöðugildi í lok árs voru um 23,75%.

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.

Forstöðumaður

1,00

Læknaritari

17,75

Ritari lækna

3,00

Skjalavörður

1,00

Starfsmaður skjalasafns

1,00

Heimild til sumarafleysinga fékkst ekki að fylltum öllum stöðugildum samkvæmt rekstraráætlun en
sökum álags yfir hásumartímann var veitt undanþága og ráðinn starfsmaður í sumarafleysingar yfir 12
vikna tímabil.

Starfsemin
Samhliða hefðbundnum læknaritarastörfum var jafnt og þétt lögð frekari áhersla á aðkomu læknaritara að
samræmingu á skráningu í sjúkraskrárkerfinu og kemur þar sérhæfing þeirra og þekking að góðum notum.
Hafin var skipulögð kennsla á rafræn kerfi fyrir læknanema og voru læknaritarar þar í lykilhlutverki.
Í desember var skipaður 8 manna vinnuhópur læknaritara undir stjórn verkefnastjóra rafrænnar
skráningar og forstöðumanns læknaritaramiðstöðvar til að endurmeta og samræma umgengni við eyðublöð
sem notuð eru í sjúkraskrárkerfinu Sögu. Hópurinn mun skila skýrslu varðandi verkefnið í byrjun árs 2017.

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. Á innritunarmiðstöð koma sjúklingar í skoðun, viðtöl og undirbúning fyrir aðgerðir eða eru
undirbúnir með símtölum frá innritun, rannsóknum sem gerðar eru í heimabyggð og fræðsluefni er sent
heim.

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. Öflug skemmtinefnd og starfsmannafélag eru
starfandi á deildinni.

Gæðamál

Rannsóknir

Læknaritaramiðstöðin hefur einn gæðavörð sem sinnti starfi sínu með sóma á árinu og vann ötullega að
gæðamálum í samvinnu við gæðastjóra og forstöðumann. Gæðavörður tók virkan þátt í gæðaúttekt DNV
sem gerð var í október.

Hjúkrunarfræðingar á deildinni tóku þátt í rannsókninni „Líðan skurðsjúklinga á Landspítala og Sjúkrahúsinu
á Akureyri á sjúkradeild“, sem gerð var í samstarfi HÍ, HA, LSH og SAk.

Sérstakir viðburðir

Áhersla var lögð á á fagmennsku og styrkingu hjúkrunar, samstarf og þátttöku allra starfsmanna í þróun á
deildinni og ýmis sérverkefni, eins og til dæmis starf gæðavarðar við uppbyggingu gæðahandbókar, ráðgjöf
hjúkrunarfræðinga vegna stómasjúklinga á SAk, sérhæfingu í sárasogsmeðferð og þrýstingssáravörnum,
þátttöku í vinnu byltuvarnahóps, verkjateymi og fleiri sérverkefnum. Hjúkrunarfræðingar tóku einnig þátt í
innleiðingu fjölskylduhjúkrunar sem hófst formlega á árinu. Áfram sinntu tveir hjúkrunarfræðingar umsjón
með starfsþjálfun hjúkrunarnema á deildinni og tveir sjúkraliðar sinntu starfsþjálfun sjúkraliðanema.

Þrír læknaritarar sóttu norræna fagráðstefnu í Helsinki í Finnlandi dagana 27.-29. apríl. Á ráðstefnunni
voru m.a. erindi um rafræna skráningu, gagnaöryggi í heilbrigðisþjónustu og kynning á nýrri félags- og
heilbrigðisstefnu Finnlands. Ráðstefnuna sóttu fjölmargir læknaritarar frá Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku,
Noregi, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi.
Tveir læknaritarar fóru ásamt starfsmönnum geðdeildar í náms- og kynnisferð til Aberdeen í Skotlandi
dagana 25.-29. maí. Markmið ferðarinnar var að fá kynningu á geðheilbrigðisþjónustu í Aberdeen og
Edinborg. Megintilgangurinn var að veita starfsmönnum tækifæri til að kynnast meðferðarúrræðum og
þjónustu þar. Ferðin var ennfremur ætluð sem starfsþróun og hópefli fyrir starfsfólk legu- og göngudeildar
geðdeildar.

Lokaorð
Læknaritaramiðstöðin er stoð- og þjónustudeild þar sem áhersla er lögð á fagmennsku og góða samvinnu
við annað starfsfólk með öryggi sjúklinga að leiðarljósi.
Læknaritarar gegna mikilvægu hlutverki í kennslu og framþróun rafrænna sjúkraskrárkerfa og ljóst er að
hlutverk þeirra er alltaf að verða stærra og mikilvægara.
Með aukinni tækni og breyttum verkferlum er ljóst að hið hefðbundna læknaritarastarf þróast meira út
í eftirlits- og gæðavörslu ásamt sérverkefnum og ber að taka því með jákvæðu og opnu hugarfari.
Á næstu árum verður áfram lögð áhersla 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.

Verkefnavinna

Lokaorð
Þátttaka í átaki til að stytta biðlista vegna gerviliðaaðgerða setti sinn svip á starfsemina og gekk vel með góðu
samstarfi milli allra sem koma að meðferð og aðhlynningu þessa sjúklingahóps og náðust sett markmið.
Mikilvægi markvissra meðferðar- og 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.

Starfsemin í tölum
Starfsemisyfirlit
Innlagnir legudeild

1.959

Legudagar

5.623

Meðallegutími

2,9

Nýting á rúmum

85%

Innritunarmiðstöð/dagdeild komur

709

Tafla 1 – Starfsemisyfirlit.

94

95

Ársskýrsla 2016

Ársskýrsla 2016

III. Hluti | Handlækningasvið | Skurðlækningadeild

III. Hluti | Handlækningasvið | Skurðlækningar

Innlagnir á legudeild

2013

2014

2015

2016

Fjöldi innlagna

1.663

1.723

1.648

1.959

Legudagar

5.174

5.174

5.524

5.623

3,0

3,4

2,9

Meðallegutími

Skurðlækningar

Tafla 2 – Innlagnir á legudeild.

Skipting innlagna á
milli sérgreina:

Bráðainnlögn

Almennar skurðlækningar

Skipulögð
innl. án
biðlista

Innlögn af Flutningur milli
biðlista þjónustuflokka

456

14

224

Þvagfæraskurðlækningar

6

2

43

51

Æðaskurðlækningar

3

1

1

5

357

6

655

Lýtalækningar

11

14

Bæklunarskurðlækningar
Kvensjúkdómar

21

HNE-lækningar

9

Almennar barnalækningar

3

Almennar lyflækningar

12

Meltingarlækningar

705

14
6

1.024

105

126

3

14

2

3
1

2

2

Lungnalækningar

15
2

1

1

Samtals

1.960
Tafla 3 – Skipting innlagna á milli sérgreina.

Legudagar
Almennar skurðlækningar
Þvagfæraskurðlækningar

2.326
102

Æðaskurðlækningar

29

Lýtalækningar

20

Bæklunarskurðlækningar

2.940

Kvensjúkdómar

297

HNE-lækningar

38

Almennar barnalækningar
Almennar lyflækningar

1
41

Lungnalækningar

1

Meltingarlækningar

5

Samtals

5.800
Tafla 4 – Skipting legudaga á milli sérgreina.

*Tölur frá starfsemisyfirliti og yfirliti frá TUD.
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Samtals

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.
Hér verður gerð grein fyrir starfseminni hvað varðar skurðlækningar og háls-, nef- og eyrnalækningar,
en yfirlæknir meinafræðideildar gerir grein fyrir starfsemi meinafræðideildar á öðrum stað í ársskýrslunni.
Stöðuhlutföll hvað varðar skurðlækningar eru eftirfarandi.:
Forstöðulæknir 100% staða; yfirlæknir í hálsskurðlækningum 100% staða; sérfræðingur í almennum
skurðlækningum 100% staða og sérfræðingur í 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
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 skurðlækningadeild, og nær yfir skurðlækningar, bæklunarlækningar, háls-, nef- og eyrnalækningar, kvensjúkdómalækningar og innritun.
Forstöðuhjúkrunarfræðingur gerir grein fyrir starfi hjúkrunareiningar sérstaklega í ársskýrslu skurðlækningardeildar.
Fyrrum forstöðulæknir skurðlækninga, Shree Datye, lét af störfum formlega að eigin beiðni um mitt
ár eftir að hafa verið í launalausu leyfi í allt að ári. Hann á afar farsælan feril að baki frá árinu 1978 á
sjúkrahúsinu og er honum innilega þökkuð mjög góð þjónusta og störf. Þá lét Hafsteinn Guðjónsson
þvagfæraskurðlæknir einnig af störfum um áramót og hefur töku lífeyris árið 2017. Hann hefur starfað á
SAk frá árinu 2001 og átt afar farsælan feril. Honum eru einnig þökkuð mjög góð þjónusta og störf við
sjúkrahúsið.

Starfsemi á árinu
Sem fyrr 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, eru orðnir 55 ára og hafa þeir leyfi skv.
kjarasamningi að segja sig frá vöktum, en jafnframt er ljóst að starfsemin gengur ekki upp ef allir gerðu
það. Helgarvaktir voru því áfram sérstakt vandamál að skipuleggja. Sérfræðingar í skurðlækningum
frá Landspítala og utan hans hjálpuðu til við helgarvaktir, eins og á liðnum árum, sem er nauðsynlegt.
Auglýsingar í læknaritum innlendum, skandinavískum og á interneti árið 2015 skiluðu engum umsóknum,
þangað til síðsumars 2016 að fyrirspurn kom frá hjónum í Lettlandi, sem bæði hafa sérfræðiviðurkenningu
í almennum skurðlækningum og maðurinn einnig í æðaskurðlækningum. Þau höfðu séð auglýsingu hjá
mönnunarfyrirtæki og höfðu hug á að reyna fyrir sér og setjast jafnvel að með fjölskyldu sína (fimm
börn) ef vel gengi. Eftir að þau komu í helgarferð til Akureyrar og fengu alhliða upplýsingar á fundi með
framkvæmdastjóra lækninga og forstöðulækni, ákváðu þau að þiggja þriggja mánaða reynsluráðningu. Þar
sem Lettland er í Evrópusambandinu gekk fljótt fyrir sig að fá íslenskt lækninga- og sérfræðileyfi og komu
þau um miðjan desembermánuð og heppni varðandi óvenju mildan vetur hjálpaði til við alla flutninga
þeirra.
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 á hátíðisdögum. Þar að auki fékkst hálfur föstudagur í mánuði til ferliaðgerða á skurðstofu og hálfur þriðjudagur
annað slagið á móti lýtalækni sem fækkaði aðgerðardögum sínum á árinu. Þjónustan var svipuð og síðustu
ár. 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 áhættumiklar, stærri
opnar slagæðaaðgerðir.
Hver dagur byrjar með stofugangi á gjörgæslu, ef sjúklingar á vegum skurðlækninga liggja þar. Þá tekur
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við 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. 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 fulltrúi læknaritara og hjúkrunarfræðingur frá innritun til að skipuleggja
innlagnir með sérfræðingunum og undirbúa þær, svo og ferliverkastarfsemi.
Reynt er að halda reglulega fundi með meinafræðingi þar sem farið er yfir áhugaverð tilfelli og sýni.
Einnig er eftir þörfum hafðir rýnifundir, með einstökum læknum eða öllum læknum deildarinnar, varðandi
tilfelli sem þykir ástæða til að athuga hvort gera hefði mátt betur, einkum í þeim fáu tilfellum þar sem
landlæknir hefur fengið athugasemdir og sendir beiðni um greinargerð.
Vinna á deildinni varðandi gæðavottun SAk í samvinnu við erlenda fyrirtækið DNV hélt áfram og endaði
með vottun á haustdögum, sem er stórt skref fyrir sjúkrahúsið.
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 reglulega með meltingarfærasérfræðingi
í sambandi við gallgangaþræðingar og hefur það fyrirkomulag viðgengist í mörg ár með góðum árangri.
Mikið samstarf og samskipti eru í hverri viku við sáramóttökudeild og krabbameinslæknar, sem nú koma
vikulega á sjúkrahúsið, eru í nánu samstarfi við sérfræðinga deildarinnar varðandi krabbameinstilfelli sem
koma upp á deildinni til innlagna og aðgerða.
Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt í farandlækningum á Sauðárkróki eins og áður, í samstarfi við
Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Tveir sérfræðingar sinntu því verkefni. Sams konar samstarf var við
Heilbrigðisstofnunina í Neskaupstað. Sérfræðingur í þvagfæraskurðlækningum og einn sérfræðingur í
almennum skurðlækningum sinntu því verkefni.
Sumarleyfi sérfræðinga dreifðust frá miðjum maí fram í byrjun september og voru erfið í skipulagningu
vegna áðurgreindra takmarkana á helgarvöktum sérfræðinga. Eins og árið 2015 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. Það veldur áhyggjum varðandi mönnun íslenskra sérfræðinga í framtíðinni. Ekki tókst að klára
öll sumarfrí sérfræðinga á sumarleyfistíma.

ICD sjúkdómaflokkun inniliggjandi sjúklinga

2016

2015

2014

C

Æxli, illkynja

81

88

89

D

Æxli, góðkynja og af óþekktum uppruna

18

14

20

E

Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar

14

18

13

I

Sjúkdómar í blóðrásarkerfi

14

25

19

J

Sjúkdómar í öndunarfærum

13

23

15

K

Sjúkdómar í meltingarfærum

246

258

275

L

Sjúkdómar í húð og húðbeð

12

11

13

N

Sjúkdómar í þvag- og kynfærum

83

102

121

R

Einkenni og afbrigðilegar rannsóknir

75

82

95

S+T

Áverkar, eitrun og afleiðingar ytri orsaka

86

158

181

Z

Aðrir þættir í heilbrigðisþjónustu

30

47

59

Tafla 2 – Sjúkdómaflokkun inniliggjandi sjúklinga 2016.

Aðgerðaflokkun í töflu 3 sýnir fjölbreytileika starfseminnar. Aðgerðir eru gerðar á fleiri stöðum en
skurðstofu eins og sjá má í töflu 4. Sömu fyrirvara og í síðustu ársskýrslu verður að hafa um nákvæmni
talna, þar sem erfitt er að samræma og sannreyna að fullu flókna tölulista frá tölvudeild, þó góð persónuleg
hjálp hafi fengist þaðan. Sjúklingur fer oft í fleiri en eina aðgerð og fær þá skráð fleira en eitt eða tvö
aðgerðarnúmer í sömu aðgerð, og er reynt að endurspegla það í þessari samantekt. Nokkur aukning virðist
í innlögnum og aðgerðum miðað við árið 2015, sem var ár verkfalla.
2016

2015

Skjald- og kalkvakaaðgerðir

21

17

Brjóstaaðgerðir

30

16

Kviðarhols- og meltingarfæraaðgerðir

277

254

Starfsemi í tölum

Þvag- og kynfæraaðgerðir

134

103

Innlagnir á skurðlækningadeild á vegum skurðlækna á árinu voru 775 talsins skv. gögnum um útskriftir frá
tölvudeild. Þeim hefur heldur fjölgað frá fyrra ári. Útskriftir eru reiknaðar fremur en innlagnir og mun það
vera skv. fyrirmælum frá landlækni. Innlagningatölur eru reiknaðar út frá því síðustu tvö ár. Lengi vel var
auðvelt að fá upplýsingar um innlagnir og aðgerðir úr eigin bókhaldi, skráðu í File Maker. Þetta breyttist fyrir
um tveimur árum og má rekja breytinguna til veikinda og minnkaðs starfshlutfalls (vegna aldurs) reynds
og góðs ritara deildarinnar. Starfslok höfundar kerfisins, Shree Datye, hefur gert ómögulegt að viðhalda því
bókhaldi.
Tölulegar upplýsingar um sjúklinga má sjá í töflu 1. Meðaltal legudaga lækkaði aðeins frá síðasta ári
en þá voru sérstakir erfiðleikar, sbr. skýrslu þess árs. Hvað varðar meðalaldur er eins og fyrri ár aðeins
útreikningur fyrir sjúklinga á H-deild en 44 barnadeildarsjúklingar breyta nánast ekkert þeirri tölu. Eins og
undanfarin ár eru langflestir sjúklingar með meltingarfæra- og þvagfærasjúkdóma en einnig er mikið um
bráðainnlagnir vegna áverka, sjá nánar í töflu 2.

Slag-, bláæða- og eitlaaðgerðir

18

13

Húð-, húðbeðs- og aðrar minniháttar aðgerðir

75

33

Þvag- og meltingarfæraspeglanir

45

62

Brjóstholsdren, barkaraufun o.fl.

14

11

5

10

619

519

568

577

Annað
Alls
Ferliaðgerðir
Tafla 3 – Flokkun aðgerða.

Aðgerðir eftir staðsetningu

Fj. sjúklinga

Aðgerðir

-á skurðstofu

470

619

Aðgerðasjúklingar inniliggjandi

Starfsemisyfirlit

2016

2015

2014

Innlagnir, samtals

775

728

630

Ferliaðgerðasjúklingar

489

568

-þar af innlagnir, bráðar + aðkallandi

465

467

404

-þar af á skurðstofu

145

170

-þar af innlagnir skv. áætlun

310

261

226

-þar af á þvagfærarannsóknastofu

155

209

Yngsti sjúklingur

18

17

18

-þar af á göngudeild

159

159

Elsti sjúklingur

97

96

103

Meðalaldur

58

59

57

30

30

Meðallegudagafjöldi

3,1

3,5

3

959

1.187

Tafla 1 – Tölulegar upplýsingar um sjúklinga.
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Aðgerðir skurðlækna á inniliggjandi sjúklingum

-þar af á speglunardeild
Fjöldi sjúklinga og aðgerðir alls
Tafla 4 – Aðgerðir eftir staðsetningu.
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HNE-læknar framkvæmdu alls 71 aðgerð á skurðstofu, sjá nánar skiptingu aðgerða þeirra í töflu 5.
Aðgerðir HNE-lækna á skurðstofu

Einn sérfræðingur deildarinnar sinnti kennslu fyrir hjúkrunarnema við hjúkrunarfræðideild 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 í 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 héðan mjög ánægðir.

Fjöldi

Aðgerðir á inniliggjandi sjúklingum

6

Ferliaðgerðir

65

Aðgerðir alls

71

Fræðslustörf, erindi, greinar og námsferðir

Tafla 5 – Fjöldi og skipting aðgerða HNE-lækna á skurðstofu.

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. Dreifing er svipuð
og árið á undan.

Á vísindaþingi skurðlækna og svæfingalækna 4.-8. apríl flutti deildarlæknir undir leiðsögn forstöðulæknis
erindi varðandi rannsókn á H-deild er nefnist: Aðgerðir vegna krabbameins í ristli og endaþarmi á SAk
2010-2015. Hlutfall ristilstíflu.
Þá var forstöðulæknir meðhöfundur að erindi á sama þingi er nefndist: Gallblöðrukrabbamein á Íslandi
2004-2013.
Læknar innan skurðlækninga fóru á eftirfarandi ráðstefnur og námskeið innanlands og erlendis til viðhalds
og endurmenntunar:
Forstöðulæknir fór í eftirfarandi námsferðir/fundi:
• Kirurgveckan 2016 í Malmö 22.-25. ágúst. Afar góð ráðstefna hjá Svíum.
• Á árlegt Evrópuþing æðaskurðlækna í Kaupmannahöfn 28.-30. september.
Yfirlæknir hálsskurðlækninga:
• Kirurgveckan 2016 í Malmö 22.-25. ágúst.

Myndrit 1 – Búseta inniliggjandi sjúklinga.

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 þeirrar deildar.

Frammistöðumat – nýjung
Krafist er frammistöðumats (e. Performans Data) varðandi 2-3 þætti starfsemi lækna til að byrja með af
hálfu matsfyrirtækisins DNV, og í fyrsta skipti birtast hér tölur heils árs (2016) varðandi skurðlækningar.
Þær sýna skv. töflu 6 að þörf fyrir að breyta yfir í opna aðgerð við gallblöðrunám með kviðsjártækni sem og
óvæntar enduraðgerðir innan 30 daga frá aðgerð er vel innan settra marka. Óvæntar endurinnlagnir eftir
botnlangaaðgerð innan 30 daga frá útskrift voru í 6% tilfella þar sem við settum mörkin 6%. Það verður að
segjast að ekki er víst hvar á að setja þessi mörk en í viðmiðunargrein er nefnt að hjá börnum sveiflist talan
frá 4%-13%. Mörkin í frammistöðumatinu voru ákveðin af forstöðulækni, en viðmið voru greinar, sem getið
er um í verklagsreglum, gefnum út varðandi þessa þætti í gæðahandbók deildarinnar.
Mælikvarði, nafn

Tímabil mælt

Fj. atv./Fj. alls

Niðurstöður

Mörk

Opnunartíðni við gallblöðrunám
með kviðsjártækni (e. conversion
rate)

1/1´16-31/12´16

3/69

4,3%

undir 10%

Óvænt enduraðgerð innan 30 daga
frá aðgerð

1/1´16-31/12´16

15/470

3,2%

undir 10%

Óvænt endurinnlögn innan 30
daga frá botnlangaaðgerð

1/1´16-31/12´16

5/83

6,0%

undir 6%

Yfirlæknir í meinafræði fór í eftirfarandi námsferð:
• Námskeið og fundur í Minnesota Society of Pathologists dagana 27.-29. október. Fundurinn var í
Minneapolis, Minnesota.

Lokaorð
Starfsemi skurðlækninga gekk vel og samkvæmt áætlun á árinu, þrátt fyrir vissa manneklu. Von er að úr
rætist með komu og reynsluráðningu tveggja skurðlækna (hjóna) frá Lettlandi í lok ársins. Vottunarferli
DNV leiddi til fyrsta frammistöðumats varðandi þrjá þætti starfseminnar. Tveir komu afar vel út en þriðji
þátturinn, óvæntar endurinnlagnir eftir botnlangabólgu innan 30 daga, var í efri mörkum, 6,0%, þar sem efri
mörk voru sett 6%. Tölur sveiflast reyndar mikið, frá 4%-13%, í greinum um þetta efni.
Öllum starfsmönnum skurðlækningadeildar eru þökkuð vel unnin störf.

Tafla 6 – Frammistöðumat (e. Performans Data), skurðlækninga 2016.
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Meinafræðideild

Frystiskurðir

Þjónustusvæði meinafræðideildar Sjúkrahússins á Akureyri er hið sama og upptökusvæði SAk, 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 1-3 vinnudögum eftir að þau berast. Svartími vissra sýna er lengri, þegar
gera þarf á þeim sérrannsóknir, til dæmis eitlar og beinmergur. Í undartekningartilvikum er unnt að svara
minnstu bráðasýnum, svo sem nálar- og speglunarsýnum, sama dag og þau eru skráð á deildina, berist þau
fyrir hádegi vinnsludag.
Á meinafræðideild starfa 4 einstaklingar í 3,45 stöðugildum: sérfræðilæknir í meinafræði í 1,0 stöðugildi,
yfirlífeindafræðingur í 1,0 stöðugildi, lífeindafræðingur í 0,6 stöðugildi og læknaritari í 0,65 stöðugildi.
Sýnum hefur fjölgað um 20% frá árinu 2006 (sbr. að neðan), en stöðugildi eru hin sömu nú og þau voru fyrir
10 árum. Nauðsynlegt er að fjölga stöðugildum, fyrst og fremst hvað varðar lífeindafræðinga.

Starfsemin
Hefðbundinn og algengasti mælikvarði á starfsemi og afköst meinafræðideildar er fjöldi innsendra sýna
á ári („PAD-númer“). Sýni frá tilteknum sjúklingi fá eitt númer tiltekinn dag, og getur þannig legið að baki
einu númeri fjöldi sýna, til dæmis 3-10 staðsetningar í speglunarsýni. Talan 6.846 fyrir 2016 endurspeglar
þessa staðreynd. Mældur með þessum hætti hefur sýnafjöldi aukist hægt, frá árinu 2000, og eru sýni vel á
fjórða þúsund á ári, alls 3.394 árið 2016. Hliðstæður fjöldi árið 2006 var 2.824 sýni. Árið 2016 var það stærsta
í sögu deildarinnar og var aukningin um 12% miðað við 2015. Þróun starfseminnar má sjá á myndriti 1.
Meinafræðideild Sjúkrahússins á Akureyri sinnir u.þ.b. 10-12% allra vefjasýna sem til falla á Íslandi.

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. Sjúklingur bíður á meðan á skurðarborði.
Meinafræðideildin er skurðlæknum sjúkrahússins til taks þegar gera þarf frystiskurði meðan á aðgerð
stendur. Svartími þessara sýna er 5-15 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 25 á árinu. Mjög gott samband er við skurðlækna SAk hvað
þetta varðar, enda skiptir meinafræðideild miklu máli að fyrirvari sé rúmur þegar gert er ráð fyrir frystiskurði.

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.
Meinafræðideild heldur tilfellafundi með skurðlæknum og er að auki ábyrg fyrir einum fræðslufundi á
ári.

Myndrit 1 – Þróun starfsemi 2010-2016.

Sýni geta borist oftar en einu sinni frá sama sjúklingi sama árið og algengt er, sbr. að ofan, 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 (PAD-númer). Endurtekin sýnataka frá sama
sjúklingi með annarri dagsetningu fær nýtt PAD-númer. Vinnuframlag við hvert sýni er mjög mismunandi.
Þannig eru stór skurðsýni, til að mynda skurðsýni frá meltingarvegi, þvagvegum, blöðruhálskirtlum og
brjóstum umfangsmeiri en smásýni og krefjast umtalsverðs vinnuframlags frá starfsfólki deildarinnar.
Náið samstarf er á 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.
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Skurðstofa og sótthreinsun
Að jafnaði voru þrjár skurðstofur opnar, þar af ein ætluð undir bráðaaðgerðir hálfan daginn. Starfsemin
var dregin nokkuð saman yfir sumarið frá 13.6. til 2.9. Nýlunda var að fjöldi liðskipta- og augnaðgerða var
gerður á því tímabili vegna sérstaks átaks í þeim málaflokkum.

Starfsemin í tölum
Skurðstofa hafði umsjón með 3.393 aðgerðum á árinu sem er veruleg aukning frá fyrra ári eða 20%. Fjöldi
aðgerða nálgast nú þann fjölda sem var árið 2007. Bæklunar- og augnaðgerðum fjölgaði vegna sérstaks
átaks til að stytta biðlista eftir ákveðnum tegundum aðgerða þeirra sérgreina. Aðgerðum annarra sérgreina
skurðlækninga fjölgaði einnig. Aðgerðir sem framkvæmdar voru á slysa- og bráðamóttöku, skurðstofu
göngudeildar, og á almennri göngudeild-speglun eru ekki með í þessum tölum.

Myndrit 3 – Hlutfall ferliaðgerða – þróun.

Skurðstofa

Myndrit 1 – Fjöldi skurðaðgerða á skurðstofu – þróun.

Bráðaaðgerðir voru 757 eða 22% innlagna, sem er um 3 prósentustigum lægra en á árinu 2015.
Bæklunaraðgerðir voru flestar sem fyrr. Speglanir barna voru 71 og lýtaaðgerðir 16.

Heimiluðum stöðugildum hjúkrunarfræðinga var fjölgað um eitt frá fyrra ári til að mæta auknum fjölda
gerviliðaaðgerða og augnaðgerða. Stöðuheimildir voru því 10,55. Ekki tókst að ráða í umrædda stöðu
fyrr en á haustdögum. Heimiluð stöðugildi sjúkraliða voru 0,80 og stöðugildi ræstingar 3,00. Þrír nýir
hjúkrunarfræðingar gengu til liðs við starfsmannahópinn og voru þeir allir í þjálfun til starfsins á árinu. Einn
hjúkrunarfræðingur fór í fæðingarorlof.
Hjúkrunarfræðingar skurðstofu sinntu bakvaktarþjónustu fyrir speglunardeild, líkt og fyrri ár.
Átak ríkisstjórnarinnar í styttingu biðlista setti tvímælalaust sinn svip á starfsemi skurðstofanna. Í
febrúarbyrjun var strax hafist handa við að fjölga gerviliða- og augnaðgerðum. Mikill einhugur var meðal
starfsmanna deildarinnar í að takast á við verkefnið og var öll skipulagning og framkvæmd til fyrirmyndar
svo eftir var tekið. Fyrir vikið hlutu starfsmenn deildarinnar hvatningarverðlaunin frá framkvæmdastjórn.
Tveir hjúkrunarfræðingar eiga setu í nefndum og ráðum sem eru annars vegar húsnýtingarnefnd og hins
vegar hjúkrunarráð. Á árinu fékkst heimild fyrir stöðu sérfræðings í hjúkrun. Um var að ræða 20% stöðu.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar önnuðust verklega kennslu fjórða árs nema frá Háskólanum á Akureyri,
líkt og undanfarin ár. Þrír skurðhjúkrunarfræðingar deildarinnar kenna við hjúkrunarfræðideild Háskólans
á Akureyri sem stundakennarar. Einn hjúkrunarfræðingur var í diplómanámi í skurðhjúkrun við Háskóla
Íslands og mun ljúka því námi árið 2017.
Einn skurðhjúkrunarfræðingur fékk námsleyfi til að vinna að meistaraverkefni og útskrifaðist hann með
meistaragráðu frá Háskólanum á Akureyri í júní. Á haustmánuðum sóttu þrír skurðhjúkrunarfræðingar
ráðstefnu á vegum Nordic operating room nurses association (NORNA) í Kaupmannahöfn.

Sótthreinsun

Myndrit 2 – Skipting aðgerða á milli deilda.

Starfsemi deildarinnar 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.
Starfsmenn deildarinnar fóru í kynnisferð á dauðhreinsunardeild Landspítalans.
Undirbúningur hófst að umfangsmiklum breytingum deildarinnar þar sem fyrir liggur endurnýjun
tækjabúnaðar og húsnæðis deildarinnar að nokkru leyti.

Hlutfall ferliaðgerða var 54% og eins og sjá má á næstu mynd fjölgar þeim áfram hlutfallslega.
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Svæfinga- og gjörgæsludeild

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Heimiluð stöðugildi hjúkrunar í árslok eru ein staða forstöðuhjúkrunarfræðings, 14,75 stöður hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu, 4,25 stöður svæfingarhjúkrunarfræðinga og 5,75 stöður sjúkraliða. Bætt var í stöðugildi
hjúkrunarfræðinga á árinu vegna átaksins til styttingar biðlista fyrir gerviliðaaðgerðir og augasteinsaðgerðir.
Starfsemi deildarinnar var með svipuðum hætti og áður en einkenndist þó öðru fremur af aukningu í
starfseminni. Kemur það helst til af því að í febrúar hófst verkefni til styttingar biðlista fyrir gerviliðaaðgerðir
og augasteinsaðgerðir skv. samningi við velferðarráðuneytið um 120 gerviliði og 100 augasteinsaðgerðir til
viðbótar því sem við vorum skuldbundin að gera. Óhætt er að segja að verkefnið hafi gengið mjög vel og
hlaut deildin hvatningarverðlaun ársins ásamt skurðstofu og skurðlækningadeild.
Blóðskiljun: Aukning var í starfsemi blóðskiljunar á árinu og mönnun hjúkrunarfræðinga var aukin í
skiljunarhópnum þar sem bættist einn sjúklingur við sem fastur skjólstæðingur. Talsvert var um gestaskiljanir
en eftir að þessi þjónusta hófst komst SAk fljótlega á kortið hjá þessum hópi sjúklinga, innlendum sem
útlendum. Alls voru komur á árinu 218, þar af voru gestaskiljanir 32 og af þeim voru fjórar komur erlendra
gesta. Horfur eru á að starfsemi blóðskiljunar muni aukast á næstu mánuðum og árum og einnig hefur
beiðnum um gestaskiljanir fjölgað svo um munar.

Í lok árs var setið í 3,5 stöðugildum af 5 í svæfinga- og gjörgæslulækningum. Framkvæmdastjóri lækninga
gekk þó vaktir á einingunni. Svæfingalæknar sinntu hefðbundnum störfum á skurðstofum og gjörgæslu.
Forstöðulæknir sinnir kennslu hjúkrunarnema við Háskólann á Akureyri og einnig í diplómanámi í
svæfingahjúkrun.
Svæfingalæknar sinna einnig deyfingaþjónustu fyrir fæðingadeild. Hér fyrir neðan má sjá myndrit yfir
fjölda fæðinga á hverju ári sem og hlutfall fæðandi kvenna sem fá epidural deyfingu í fæðingu. Fjöldi
fæðinga sem og hlutfall þeirra kvenna sem fá deyfingu er svipuaður fyrra ári þó hvoru tveggja sé heldur
hærra.

Kennsla, fræðsla, ráðstefnur og námskeið
Gjörgæsludagurinn var haldinn 1. apríl. Fræðslan var vel sótt enda efnisskráin fjölbreytt og einkar fróðleg.
Fjórir hjúkrunarfræðingar sóttu Bráðadag Landspítalans, einn sótti ráðstefnu norrænna svæfingarhjúkrunarfræðinga, Nokias, í Finnlandi og einn sótti Sameiginlegt Vísindaþing skurð- og svæfingarlækna
og skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga í Reykjavík.
Fjórir hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu hófu diplómanám í gjörgæsluhjúkrun við Háskóla Íslands.
Gjörgæslu- og svæfingarhjúkrunarfræðingar sinntu verklegri kennslu 4. árs hjúkrunarnema í bráðahjúkrun
líkt og undanfarin ár og fjórir hjúkrunarfræðingar á deildinni sinna kennslu sem stundakennarar við
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Sjúkraliðanemar frá Verkmenntaskólanum á Akureyri nutu að
sama skapi verklegrar kennslu hjá sjúkraliðum deildarinnar.

Myndrit 4 – Epidural deyfingar fyrir fæðingu.

Verkefnavinna
Einn hjúkrunarfræðingur á deildinni situr í sýkingavarnanefnd og sinnir 60% stöðu sýkingavarnahjúkrunarfræðings.
Einn hjúkrunarfræðingur á deildinni sinnir formennsku í endurlífgunarráði og hefur umsjón með
námskeiðshaldi í sérhæfðri endurlífgun, sem og útkallsæfingum á stofnuninni. Hann sótti að auki námskeið
til kennsluréttinda í sérhæfðri endurlífgun í Slóveníu á vegum evrópska endurlífgunarráðsins, ERC.
Einn hjúkrunarfræðingur er formaður hjúkrunarráðs SAk í 20% stöðu. Einn hjúkrunarfræðingur er
í næringarteymi og tveir hafa sinnt verkefninu um innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á deildinni. Tveir
hjúkrunarfræðingar hafa yfirumsjón með blóðskiljun. Einn hjúkrunarfræðingur situr í skurðstofunefnd.
Mikil og stöðug vinna er við gæðahandbækur beggja eininga, svæfingar og gjörgæslu, þar sem áhersla
er lögð á öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar.

Myndrit 5 – Hlutfall fæðandi kvenna sem fá epidural deyfingu.

Á gjörgæslu lögðust inn 598 sjúklingar. Tólf sjúklingar voru „intúberaðir“, þrír fengu barkarennu og
töluverður fjöldi var á CiPAP/BiPAP. Tveir sjúklingar fengu PRISMA blóðskiljunarmeðferð og tveir sjúklingar
fengu PiCCO legg. Af tækjakaupum má helst nefna að ný öndunarvél var keypt á árinu.
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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.

Starfsemin
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 á árinu og nýjungar og viðbætur
innleiddar með kennslu og þjónustu við notendur. Þá er gagnavinnsla úr rafrænum kerfum sífellt að aukast
og sinnir deildin þeirri þjónustu auk þess að halda utan um vefumsjónarkerfi SAk, bæði ytri og innri vefi.

Kerfi og gagnagrunnar
Uppfærslur á kerfum og gagnagrunnum voru tímafrekar í starfsemi deildarinnar sem og rekstur netkerfis.
Á árinu hófst undirbúningur að innleiðingu stjórnkerfis upplýsingaöryggis samkvæmt kröfum ISO 27001
staðalsins. Starfsmenn tóku þátt í námskeiðum og GAP-greiningu vegna þessa en stefnt er að vottun á
árinu 2018. Mikil áhersla var lögð á öryggismál með því að efla vírusvarnir og eldveggi til að auka öryggi
tölvukerfa. Settir voru upp nýir þráðlausir sendar og þráðlaust samband eflt víða um húsnæðið.
Gæðavinna hefur tekið drjúgan tíma hjá deildinni en aðstoð og kennsla vegna gæðakerfis hefur aukist
með tilkomu fleiri kerfa og gæðavinnu. Þá hefur deildin tekið þátt í undirbúningi fyrir allsherjar breytingu
á umsýslu og fyrirkomulagi fræðslu, m.a. nýliðafræðslu til starfsmanna, nema, verktaka og þjónustuaðila.
Hafist var handa við uppfærslu á lyfjafyrirmælakerfinu Therapy. Um er að ræða viðamikla uppfærslu og
innleiðingu með samþættingu við önnur kerfi t.a.m. Sögu og Alfa.
Áframhald var á innleiðingu á Timian, nýju matar- og innkaupakerfi fyrir eldhús sjúkrahússins og unnið
að þróun í kerfinu fyrir legudeildir.
Þróun í Sharepoint, gagnaumsýslu- og gæðakerfi SAk, hélt áfram auk samræmingar á skráningum á
starfsemistölum deilda. Þá hófst innleiðing á Qlik, hugbúnaðarlausn sem gerir notendum kleift að sameina
gögn frá mörgum upplýsingakerfum og skoða á einfaldan og skiljanlegan hátt. Notast er við töflur, gröf og
gagnvirka grafíska framsetningu sem veitir heildarsýn á starfsemi stofnunarinnar. Einnig hófst innleiðing á
fræðslukerfi fyrir starfsmenn í Oracle.
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 skráningar í verkbeiðnakerfi þar
sem beiðnum er forgangsraðað og komið í vinnslu hjá sérfræðingum deildarinnar.
Nokkur endurnýjun varð á tölvubúnaði, útstöðvum, skjáum og jaðartækjum notenda. Þá var einnig tekin
upp notkun á spjaldtölvum fyrir skráningarkerfi á skurðstofum sem og við vinnslu í Timian hugbúnaðinum.
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lyflækningasvið
Gildir frá 1.1.2016
Næringarteymi

Sjúkrahúsapótek

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

•

Lyfjafræðilegþjónusta

Lyfjanefnd

Forstöðumaður með
þrískipta
stjórnunarábyrgð

LYFLÆKNINGASVIÐ

Stjórnunareiningar lækninga

Lyflækningar

Stjórnunareiningar hjúkrunar

•
•
•

Lyflækningar og undirsérgreinar
Rannsóknarstofa í lífeðlisfræði
Næringarráðgjöf

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Legudeild

Til þess að halda utan um allt þetta og tryggja öryggi sem allra best var áfram unnið að verklags- og
vinnureglum í samræmi við alþjóðlegt vottunarkerfi sjúkrahússins. Mjög margir hafa lagt hönd á plóginn
og ber að þakka það.
Undir lok ársins var gengið frá samningi við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) um greiðsluaðkomu SÍ vegna
blóðskilunar.
Stjórnendur innan sviðsins hittast reglulega á sviðsfundum. Einnig eru haldnir reglulegir fundir með
hverri starfseiningu fyrir sig. Á þann hátt er fylgst með þróun mála, starfsáætlunum og gæðavísum.
1. september fór Alice Harpa Björgvinsdóttir, framkvæmdastjóri sviðsins, í barnseignarleyfi. Bernard
Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur geðdeildar og Ingvar Þóroddsson, forstöðulæknir endurhæfingarog öldrunarlækninga, skiptu verkum hennar á milli sín það sem eftir var ársins.

Lyflækningadeild

Hjúkrun og umönnun sjúklinga

Geðlækningar

Endurhæfing og
öldrunarlækningar

Barnalækningar

•
•
•
•

Geðlækningar og undirsérgreinar
Sálfræðiþjónusta
Iðjuþjálfun á geðdeild
Félagsráðgjöf á geðdeild

•

•

Endurhæfingarlækningar og
undirsérgreinar
Öldrunarlækningar og undirsérgreinar
Sjúkraþjálfun
Iðjuþjálfun á Kristnesspítala og
bráðadeildum
Félagsráðgjöf á Kristnesspítala

•
•
•

Barnalækningar og undirsérgreinar
Barna- og unglingageðlækningar
Sálfræðiþjónusta við börn og unglinga

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Göngudeild
Móttaka dagsjúklinga
Móttaka í innkirtlasjúkdómum
Meltingafæraspeglun
Þvagfæra- og aðgerðarstofa
Sáramóttaka

Almenn
göngudeild

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
•
Legudeild
•
Ferlisjúklingar geðlækninga

Geðdeild

Hjúkrun og umönnun sjúklinga
• Legudeild
• Ferlisjúklingar

Kristnesspítali

Hjúkrun og umönnun sjúklinga að 18
ára aldri
•
Legudeild (allar sérgreinar)
•
Ferlisjúklingar

Barnadeild

Lyflækningasvið nær yfir starfsemi lyflækninga, geðlækninga, endurhæfingar- og öldrunarlækninga og
barnalækninga ásamt starfsemi lyflækningadeildar, almennu göngudeildarinnar, geðdeildar, Kristnesspítala
og barnadeildar. Þá er sjúkrahúsapótekið einnig innan sviðsins svo og lyfjanefnd og næringarteymi.
Eftirspurn þjónustu sem lyflækningasviðið veitir heldur áfram að aukast. Innlagnir á lyflækningadeild
voru 2,8% fleiri en árið 2015. Fjöldi legudaga á þessum deildum hefur ekki aukist neitt að ráði þannig að
meðallegutími hefur styst og er nú 4,4 dagar á lyflækningadeild og 22,7 á Kristnesspítala.
Rúmanýting á lyflækningadeild er 95% sem er merki um að þolmörkum sé í rauninni náð. Sambærilegar
tölur fyrir geðdeild eru 80% og fyrir Kristnesspítala 71%. Plássanýting að meðaltali á lyflækningasviði er
76%.
Dagdeildarstarfsemi heldur einnig áfram að vaxa. Á almennu göngudeildinni er aukningin 4% á milli
ára. Á dagdeild geðdeildar er aukningin 60% og er það vegna breytinga á áherslum í starfseminni.
Jafnvægi er í starfsemi sjúkrahúsapóteksins á milli ára.
Ágætlega hefur gengið að sinna þessum verkefnum sviðsins þó stöðugildum á sviðinu hafi fækkað um
8 á árinu (5%) og er sú fækkun á Kristnesspítala.
Geðlæknir með sérmenntun í barna- og unglingageðlækningum kom til starfa á barnadeild á haustdögum.
Samningur SAk og LSH varðandi sambærilega þjónustu rann út um mitt ár og var ekki endurnýjaður.
Í geðlækningum hefur áður verið sagt frá verulega aukinni starfsemi á dagdeild.
Aftur kom framlag frá velferðarráðuneytinu til þess að greiða 80% stöðu sálfræðings til að bæta meðferð
og aðstoð við þolendur ofbeldis.
Á legudeild geðdeildar var aðstaða fyrir mjög órólega einstaklinga bætt, sem eykur öryggi þeirra og
starfsfólks. Einnig komu ný rúm á deildina, gjöf frá Hollvinasamtökum sjúkrahússins. Rúmin eru sérhönnuð
fyrir geðdeildir og til mikilla bóta.
Í sjúkrahúsapóteki fór mikil vinna í undirbúning að uppfærslu tölvukerfa, einkum lyfjaskömmtunarkerfisins Therapy sem á að leiða til mun öruggari meðhöndlunar lyfja þegar það verður tilbúið.
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Almenn göngudeild
Almenna göngudeildin tók til starfa í desember 2007. Hún skiptist í nokkrar þjónustueiningar með margvíslega þjónustu. Deildin er opin frá kl. 08:00-16:00 virka daga fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og eftir
atvikum fyrir börn og unglinga. Verkefni deildarinnar eru fjölmörg og skiptist hún í eftirfarandi þjónustueiningar: móttaka dagsjúklinga, meltingarspeglun, smáaðgerðastofa, sáramóttaka, innkirtlamóttaka,
ljósameðferð, blóðþynning, næringarráðgjöf, móttaka sérfræðilækna og annarra sérfæðinga. Ennfremur
hefur deildin mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir lækna- og hjúkrunarnema.

Starfsemi
Móttaka dagsjúklinga
Á móttöku dagsjúklinga er sjúklingum sinnt með fjölmörg vandamál, sem flest eru tengd lyflækningum.
Ákveðin sérhæfing er eftir vikudögum. Á mánudögum og þriðjudögum er móttaka sjúklinga með
blóðsjúkdóma og krabbamein, og eru þeir flestir að koma í lyfjameðferð eða rannsóknir. Samningur er við
Landspítala 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 Margrét Skúladóttir
er sérstakur verkefnastjóri fyrir starfsemi þeirra ásamt því að gegna starfi forstöðuhjúkrunarfræðings. Á
mánudögum og þriðjudögum er genginn stofugangur til inniliggjandi sjúklinga með blóð- og krabbamein
og samráð haft um meðferð þeirra. Samkomulag hefur verið við lyfjadeildina að ef ekki tekst að ljúka
krabbameinsmeðferð fyrir klukkan 16, þá geta sjúklingar lokið meðferð sinni á legudeildinni í umsjón
hjúkrunarfræðings af almennu göngudeildinni og hefur það samstarf gengið vel.
Blóð- og krabbameinslæknar, verkefnastjóri blóð- og krabbameinslækna, Sigurður Heiðdal og
Heimahlynning Akureyrar funda einu sinni í viku um skjólstæðinga Heimahlynningarinnar, sem eru jafnframt
okkar á SAk. Tilgangur fundanna er að tryggja samfellu og bæta meðferð sjúklinga með langvinna og
lífsógnandi sjúkdóma.
Komum í krabbameinslyfjameðferð hefur haldið áfram að fjölga milli ára, en á árinu voru 1.264
lyfjameðferðir gefnar en 1.230 árinu áður.
Frá miðvikudegi til föstudags eru lyfjameðferðir við margs konar langvinnum sjúkdómum, járnmeðferðir,
blóð- og blóðhlutagjafir, uppvinnsla á sjúkdómum, fræðsla og kennsla fyrir sjúklinga og aðstandendur
þeirra varðandi rannsóknir, meðferðir og lyfjagjafir, o.s.frv.
Þjónustan er að mestu leyti skipulögð með bókunum en einnig er veitt ákveðin bráðaþjónusta fyrir
sjúklinga einingarinnar þegar fylgikvillar sjúkdóma og/eða meðferða koma upp.

Mynd 2 – Helstu viðvik á móttöku dagsjúklinga.

Meltingarspeglun
Speglanir á meltingarfærum hafa verið gerðar á sjúkrahúsinu í 44 ár. Flestar speglanir eru skipulagðar fyrirfram í tíma 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 gerðar 1.465 speglanir og eru það svipaður fjöldi rannsókna og árið áður.
Göngudeildarsjúklingar voru 1.202 (80%) og inniliggjandi sjúklingar 263 (20%) sem er svipuð skipting og
undanfarin ár. Bráðaspeglanir á dagvinnutíma voru 153. Bráðaspeglanir utan dagvinnutíma voru 25 á árinu
en voru 43 árið 2015.
Starfsemi meltingarspeglana er skert á hverju sumri, yfirleitt í um tíu vikur. Biðlisti hefur að mestu staðið
í stað. Í desember voru 189 tilvísanir í speglun. Þá voru 724 einstaklingur á biðlista eftir speglun en hluti
þeirra kemur í reglubundna speglun á nokkurra ára fresti.

Mynd 1 – Komur á móttöku dagsjúklinga.
Mynd 3 – Fjöldi viðvika í meltingarspeglun.
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Mynd 4 – Fjöldi sepa og vefjasýna í meltingarspeglun.
Mynd 6 – Fjöldi smáaðgerða.

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, keiluskurðir o.fl. Starfsemi smáaðgerðastofunnar jókst mikið á árinu.

Mynd 7 – Fjöldi þvagfærarannsókna.

Sáramóttaka
Mynd 5 – Fjöldi viðvika á smáaðgerðastofu.

Byrjað var að gera leghálsspeglanir árið 2015 og voru þá gerðar 54 speglanir. Á árinu voru gerðar 94
speglanir. Byrjað var að gera rafkeiluskurði 21. mars og voru 24 slíkir framkvæmdir á árinu. Áður voru þessar
aðgerðir framkvæmdar á skurðstofunni en voru færðar niður að ósk stjórnenda deildarinnar. Mjög vel hefur
gengið með leghálsspeglanirnar og rafkeiluskurðina inni á smáaðgerðastofunni og er þetta góð viðbót við
starfsemina. Starfsemi smáaðgerðastofu hefur legið niðri í sumarfríi hjúkrunarfræðings á smáaðgerðastofu.
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Á móttökunni er veitt sérhæfð meðferð við sárum eins og langvinnum fótasárum af margvíslegum toga,
bráðasárum, t.d. 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. Tíu einstaklingar fengu VAC
meðferðir á sáramóttökunni á árinu. Þar af voru fjórir einstaklingar eftir kviðarholsaðgerð, einn eftir
ökklabrot, tveir eftir venugraft, einn eftir brjóstaaðgerð, einn vegna sýkingar í prótesu í hné og einn eftir
axlaraðgerð. Einnig fengu um það bil 15 plásturssog vegna minni áverka.
Starfsemin var skert um 50% frá 20. júní til 19. ágúst. Lokað var vikuna 18.-22. júlí.
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Mynd 10 – Fjöldi viðvika í ljósameðferð.
Mynd 8 – Komur á sáramóttöku.

Innkirtlamóttaka
Innkirtlateymi var stofnað í mars 2015. 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. Það fer eftir atvikum hvort sjúklingur hittir hjúkrunarfræðing, lækni eða bæði lækni og
hjúkrunarfræðing í hverju viðtali.
Starfsemi teymisins var minni yfir sumartímann. Skráðir eru um 230 einstaklingar í reglubundnu eftirliti
í innkirtlamóttökunni, misjafnt er hve þétt eftirlitið er.

Mynd 11 – Meðferðir alls.

Blóðþynning

Mynd 9 – Fjöldi koma i innkirtlamóttöku til hjúkrunarfræðinga.

Tveir hjúkrunarfræðingar, hvor í 20% stöðu, hafa umsjón með blóðþynningu og eru þeir í samstarfi við
lyflækna sjúkrahússins. Um 250 einstaklingar eru í meðferð með lyfinu warfarin. Alls voru gerðar 3.842
lyfjaskammtanir á árinu. Í nóvember var tekið upp nýtt verklag í blóðþynningu og farið að skrá T.Kóvar
meðferðir í Sögu.
Einstaklingar í meðferð fá nú sendar í farsíma upplýsingar um lyfjaskammta og hvenær viðkomandi á
koma næst í blóðprufu. Þeir sem ekki geta eða vilja ekki fá þessi skilaboð í síma fá áfram hringingar eða
tölvupóst. Þetta hefur verið gert til þess að bæta skráningu, auka öryggi sjúklinga og til þess að auðvelda
aðgengi fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem þurfa að fletta upp hver stýrir meðferðinni, meðferðarskammta,
hvenær næsta blóðprufa hefur verið áætluð og hversu lengi eigi að halda meðferð áfram.

Næringarráðgjöf
Ljósameðferð
Ljósameðferð er veitt sjúklingum með ýmsa húðkvilla eins og psoriasis, exem, D-vítamín skort og skjallbletti
(Vitiligo). Alls fengu 99 einstaklingar ljósameðferð í samtals 2.692 skipti. Þetta er um 15% aukning á
meðferðum frá fyrra ári. Sjúkraliði í 50% starfshlutfalli hefur haldið utan um þessa þjónustu ásamt því að
koma skilaboðum til einstaklinga um meðferð.
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Borghildur Sigurbergsdóttir gegnir stöðu næringarráðgjafa. 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. Næringardagurinn var haldinn 26. október og var hann vel sóttur.

Móttaka sérfræðilækna og annarra fagstétta
Læknar í eftirtöldum sérgreinum hafa verið með móttöku sjúklinga á einingunni: gigtlækningar,
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hjartalækningar, innkirtlalækningar, blóð- og krabbameinslækningar, lungnalækningar, smitlækningar,
meltingarlækningar, almennar skurðlækningar, þvagfæralækningar og öldrunarlækningar. Samtals voru
komur sjúklinga í viðtal á sérfræðimóttökuna 6.057 á árinu en voru 5.805 árið 2015.

Gjafir til deildarinnar
Krabbameinsfélag Húsavíkur gaf deildinni sófa sem er á móttöku dagsjúklinga.

Lokaorð
Starfsemi almennu göngudeildarinnar er stöðugt að aukast og jafnframt að verða fjölþættari. Lögð er
áhersla á að veita öllum sem þangað koma góða og markvissa þjónustu þar sem unnið er samkvæmt
gæðastöðlum.

Rannsóknir og fræðistörf
Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur

Mynd 12 – Fjöldi koma sjúklinga í viðtal til sérfræðilækna.

Þá hafa aðrar fagstéttir einnig verið með móttöku á einingunni. Má þar nefna móttöku hjúkrunarfræðinga
sem sinna sjúklingum sem fá hjartafræðslu, lungnamóttöku, næringarráðgjafi og meðferðarráðgjafi.

Mynd 13 – Móttaka hjúkrunarfræðinga, næringarráðgjafa og erfðaráðgjafa.

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

Á deildinni er kennsla og starfsþjálfun heilbrigðisstétta. Hjúkrunarnemar erlendis frá og héðan, læknanemar
og læknar í sérfræðinámi í lyflækningum hafa starfað á deildinni.
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. Í september var haldið málþing um líknarmeðferð á vegum Heimahlynningar
Akureyrar. Það var vel sótt af hjúkrunarfræðingum göngudeildarinnar og voru Friðbjörn og Inga meðal
annars með erindi þar.
Inga Margrét Skúladóttir sótti námskeið um ný lyf gegn krabbameinum, krabbameinslyf í töfluformi/
marksæknar á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands í mars, fór á málþing um brjóstakrabbamein til
Danmerkur í maí og krabbameinsráðstefnu til Barcelona í júlí. Inga tók þátt í formannsfundi Krabbameinsfélags Íslands og var þá með erindi um heilbrigðisþjónustu við krabbameinssjúklinga á Norður- og
Austurlandi. Á lyflæknaþinginu í desember var hún með erindi um Akureyrarmódel krabbameinslækninga á
fundi þar sem fjallað var um göngudeildarþjónustu framtíðarinnar. Inga fór einnig í viðtal á sjónvarpsstöðinni
N4 þar sem hún ræddi um starfsemina í kringum blóð- og krabbameinssjúklinga á Akureyri.
Hjúkrunarfræðingar á göngudeildinni fóru allir suður í nóvember þar sem þeir sóttu fagdeildarfund
krabbameinshjúkrunarfræðinga og tóku þátt í fræðsludegi innsýnar, fagdeildar hjúkrunarfræðinga
starfandi við lungna-og meltingarfærarannsóknir. Einnig var farið í vettvangsheimsóknir í þessari ferð, m.a.
á sáramóttöku, brjóstamóttöku, þvagfæradeild, ljósameðferð, ráðgjafamiðstöð krabbameinsfélagsins og í
Ljósið, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda.
Hjúkrunarfræðingar á sáramóttöku voru með kennslu um sár og sárameðferð í Háskólanum á Akureyri
og tók Þórgunnur Birgisdóttir einnig þátt í kennslu í Drammen í Noregi þar sem hún hefur nýlokið sáranámi
á meistarastigi. Hjúkrunarfræðingar á sáramóttökunni fóru á SUMS-ráðstefnuna á haustdögum, en SUMS
eru samtök um sárameðferð.
Hjúkrunarfræðingur starfandi í innkirtlamóttöku, Eva Hilmarsdóttir, fór á eftirfarandi námskeið og
ráðstefnur á árinu:
Sáranámskeið á vegum Hjúkrunarfélags Íslands í janúar (m.a. kennt um fótasár hjá sykursjúkum),
sykursætt og hjartað, fræðslufundur Medor og Novo Nordisk í janúar, 63RD Annual advanced Postgrade
course á vegum American diabetes association í San Francisco í mars og námskeið á vegum MedtronicInsulin pump, CGM and care link pro í nóvember.
Eva er jafnframt að gera meistararannsókn, þar sem hún mun bera saman almenna móttöku og almenna
móttöku þar sem til viðbótar verður notað smáforrit (app) sem hvatning til lífsstílsbreytingar. Leiðbeinendur
hennar í meistaraverkefninu eru Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Árún Kr. Sigurðardóttir og Finnbogi Karlsson.
Mikilvægur liður í að skapa stöðugleika í mönnun deildarinnar er að gefa starfsfólki kost á sí- og
endurmenntun. Jafnframt er sérþekkingin og þjálfunin mikilvæg fyrir öryggi skjólstæðinga deildarinnar. Vel
hefur tekist til við að uppfylla þetta á almennu göngudeildinni.

Starfsmenn
Guðjón Kristjánsson er forstöðulæknir og Inga Margrét Skúladóttir er forstöðuhjúkrunarfræðingur. Nick
Cariglia meltingarlæknir er með móttöku og speglanir.
Átján hjúkrunarfræðingar eru í 8,8 stöðugildum og einn sjúkraliði í 50% starfi. Auk þessa er móttökuritari í einu stöðugildi. Næringarráðgjafi er starfandi við deildina í 100% starfi.
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Barnadeild

Starfsemin á árinu

Starfsemi barnadeildar á árinu var með líkum hætti og undanfarin ár en á deildinni er rými fyrir sex á
einbýli og tvo á vökustofu. Auk þess er rekin dag- og göngudeild. Deildin sinnir börnum frá fæðingu til
18 ára aldurs. Deildin er eina sérhæfða barnadeildin utan höfuðborgarsvæðisins og sinnir fjölbreyttum
sjúklingahópi.
Innlagnir eru langflestar á vegum barnalækna deildarinnar, sjá myndrit 1. Skurðlæknar og bæklunarlæknar leggja inn svipað hlutfall skjólstæðinga. Aðrir sérgreinalæknar eins og kvensjúkdómalæknar og
háls-, nef- og eyrnalæknar leggja inn stöku sinnum. Aukning var í innlögnum sjúklinga eldri en 18 ára á
vegum lyflækna og skurðlækna, einkum til að létta undir vegna plássleysis.

Barnadeildin skiptist í fjórar starfseiningar: Almenna legudeild, vökustofu, dagdeild og göngudeild. Í töflu
1 má sjá fjölda útskrifta á hverja starfseiningu fyrir sig.
Gangur

Jan.

Feb.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Samtals

24

47

38

45

34

23

35

49

34

30

40

41

440

5

7

7

2

3

2

2

1

3

6

0

2

40

Legudeild
Vökust.
Dagdeild

40

47

48

44

32

27

17

9

27

36

35

21

383

Göngud.

117

157

116

97

110

108

102

96

136

79

114

101

1.333

Samtals

186

258

209

188

179

160

156

155

200

151

189

165

2.196

Tafla 1 – Fjöldi útskrifta á starfseiningu eftir mánuðum.

Almenn legudeild og vökustofa
Starfsemi var með líkum hætti og síðustu ár. Innlögnum á legudeild fækkaði lítillega.
Meðallegutími á árinu var 1,98 dagur. Innlögnum nýbura fjölgaði verulega en alls lögðust inn 60 nýburar,
þar af 40 á vökustofu. Meðallegutími á vökustofu var 3,5 dagar en sumir fluttust síðan yfir á legudeild.
Skjólstæðingar eldri en 18 ára voru 33, þar af 24 á vegum lyflækna og 8 á vegum skurðlækna. Sem fyrr voru
langflestar innlagnir á deildina bráðainnlagnir.

Dagdeild og göngudeild

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.

Dagdeild er opin fjóra daga í viku yfir veturinn en á skerðingartímabilum er starfsemin í lágmarki. Komum á
dagdeild hefur fækkað miðað við árið á undan sem skar sig úr hvað varðar fjölda koma. Göngudeildarkomur
héldust svipaðar. Biðtími á göngudeild til barnalækna er áfram langur. Seinni hluta ársins hefur verið reynt
að vinna markvisst að því að stytta hann.
Algeng verkefni á dag- og göngudeild eru:
• Rannsóknir og meðferð vegna ofnæmis (104 skipti)
• Skipulagning rannsókna í slævingu eða svæfingu s.s. heilarit, myndgreiningar og meltingarfæraspeglanir (109 skipti)
• Sýnatökur (63)
• Annað skipulag, fræðsla, eftirlit og meðferð (54 skipti)
• Þvagflæðimælingar og aðrar þvagfærarannsóknir (32 skipti)
• Umbúðaskipti (15 skipti)
• Meðferð vegna hægðatregðu (11 skipti)
• Sýrustigsmælingar í vélinda (45 skipti)
• Húðmeðferð vegna eczems (5 skipti)
• Slæving (56 skipti)

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

Fræðsla, námskeið, kennsla og fræðistörf
Deildin tekur á móti hjúkrunarnemum á lokaári frá HA í verknám. Tveir hjúkrunarfræðingar sóttu EPALS
endurlífgunarnámskeið. Sérfræðingur í barnahjúkrun hafði umsjón með og kenndi samstarfsfólki á tæki
vökustofu, s.s. öndunarvél og CPAP.

Gjafir
Myndrit 2 – Búseta skjólstæðinga á barnadeild.

120

Kiwanisklúbburinn Embla gaf deildinni Lazy-Boy stól og liðsmenn í meistaraflokki Knattspyrnufélags
Akureyrar færðu deildinni að gjöf 200.000 kr. Foreldrafélag kórs Giljaskóla gaf rúmlega 100.000 kr.
og deildinni barst einnig 100.000 kr. gjöf í tilefni af 80 ára afmæli Magnúsar Stefánssonar, fyrrverandi
forstöðulæknis. Útgáfufélög og einstaklingar færðu deildinni smærri gjafir á árinu.
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Barnalækningar

Fræðsla, námskeið, kennsla og fræðistörf

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

Starfsmenn

Sérfræðingar deildarinnar sinntu kennslu við Háskólann á Akureyri (HA) eins og undanfarin ár. Þeir sóttu
námskeið og ráðstefnur á árinu og sérfræðingur sá um fræðslu á fræðslufundi læknaráðs. Læknanemar
voru í námsdvöl á deildinni.

Á deildinni eru 4 stöðugildi barnalækna. Áfram voru mönnuð þrjú stöðugildi en ekki tókst að manna fjórðu
stöðuna. Sérfræðingur í fötlunarsjúkdómum barna kom áfram í styttri afleysingar fram á vorið. Sérfræðingur
í hjartalækningum barna hélt áfram að koma u.þ.b. annan hvern mánuð í 1-2 vikur í senn. Hann hefur sinnt
sérfræðimóttöku í sinni sérgrein auk almennra barnalæknisstarfa. Annar barnalæknir hefur komið eina viku
í mánuði frá september en fleiri sérfræðingar komu í styttri afleysingar. Unglæknir eða deildarlæknir var við
störf meirihluta ársins.
Barna- og unglingageðteymi (BUG-teymi) starfaði áfram. Geðhjúkrunarfræðingur hætti störfum í lok
árs en iðjuþjálfi og sálfræðingur störfuðu áfram í 1,5 stöðugildi. Í september var ráðinn geðlæknir með
undirsérgrein í barna- og unglingageðlækningum í fulla stöðu. Félagsráðgjafi tók áfram þátt í störfum
teymisins.

Starfsemi
Barnalæknar sinna sjúklingum á göngudeild, dagdeild og legudeild auk þess að skoða alla nýbura á fæðingadeild og hafa umfangsmikla símaþjónustu. Bakvakt er allan ársins hring. Auk almennra barnalækninga var
veitt þjónusta í undirsérgreinum, meltingarfærasjúkdómum, innkirtlalækningum, fötlunarlækningum barna
hluta ársins og í hjartalækningum barna.
Á árinu voru viðtöl barnalækna á göngudeild 1.333 sem er nánast óbreytt frá fyrra ári. Meltingarfæraspeglanir barna voru 72 talsins og sýrustigsmælingar voru 45.
Áfram var samningur við innkirtlateymi Landspítala (LSH) um þjónustu við skjólstæðinga með sykursýki
og annan innkirtlavanda og voru komur teymisins þrjár á árinu.
Teymi í barna- og unglingageðlækningum starfaði áfram í samvinnu við Barna- og unglingageðdeild
LSH en formlegur samningur rann út um vorið og var ekki endurnýjaður. Teymið sinnir fjölþættum og
alvarlegum vanda barna og unglinga á Akureyri og nágrenni. Starfsmenn veita þjónustu 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 var tekin upp símaráðgjöf við Heilbrigðisstofnun
Austurlands vegna geðheilbrigðismála barna og unglinga.
Á árinu bárust BUG-teymi 119 tilvísanir. 27 tilvísunum var vísað frá þar sem metið var að þeim málum
mætti sinna í 1. eða 2. stigs þjónustu sveitarfélaga. Bráðamál voru 30. Skráð viðtöl við sálfræðing voru 429
á árinu, geðhjúkrunarfræðing 81 og iðjuþjálfa 78. Ótalin eru allmörg sameiginleg viðtöl fleiri en eins aðila
úr BUG-teymi og aðkoma félagsráðgjafa. Óskráð eru viðtöl á vettvangi, fræðsla og ýmis fundarstarfsemi.
Langflestir skjólstæðinga BUG koma frá Eyjafjarðarsvæðinu.

Myndrit 3 – Búseta skjólstæðinga BUG.
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Geðdeild og geðlækningar

samtals í fullu stöðugildi. Fjórir aðrir sálfræðingar störfuðu á göngu- og legudeild en sú nýbreytni varð að
tveir sálfræðingar sinntu starfi í 0,5% stöðugildi á legudeild. Einn sálfræðingur sinnti áfram ótímasettu
sérverkefni á vegum velferðarráðuneytis fyrir þolendur ofbeldis og áfalla í 0,8% stöðu. Mannaskipti urðu
þegar Regína Ólafsdóttir sálfræðingur var ráðin að deildinni í febrúarbyrjun. Sálfræðingur var teymisstjóri í
teymi 1, hluta ársins.

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri, sem var opnuð formlega í mars 1986, er eina geðdeildin utan
höfuðborgarsvæðisins og gegnir mikilvægu hlutverki í þjónustu við geðsjúka á Norður- og Austurlandi.
Geðdeild hafði áður starfað við sjúkrahúsið með fáum leguplássum frá 1974. Markhópur deildarinnar er
geðsjúkir með alvarlegan, samsettan og flókinn vanda sem krefst aðkomu teymis þar sem enginn einn
meðferðaraðili nær að halda utan um heildræna þjónustu við fólk með slíkan vanda. Deildin hefur hins
vegar þurft að sinna sjúklingum með geðrænan vanda á lægra alvarleikastigi vegna vöntunar á öðrum
þjónustuúrræðum í landshlutanum.
Sú þjónusta sem deildinni er ætlað að sinna gagnvart markhópnum krefst aðkomu þverfaglegs teymis
og náinnar samvinnu við önnur þjónustukerfi. Hugmyndafræðin er sótt til annarra Norðurlanda. Nálgunin
miðar að samþættingu þeirra þjónustukerfa sem sinna markhópnum svo sem heilsugæslu, félagsþjónustu
og búsetuúrræða, en ekki að takmarka sig við sjúkrahúsgeðlækningar einvörðungu.
Þverfagleg teymi geðdeildar eru samsett af þeim hefðbundnu faghópum sem vinna í geðlækningum:
geðlæknum, sálfræðingum, iðjuþjálfum, félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og riturum.
Hver fagstétt vinnur hvoru tveggja fagsérhæft og þvert á faghópa, þar sem málastjóri samhæfir þá
þjónustu sem hverjum skjólstæðingi er veitt í gegnum meðferðarferlið. Með þverfaglegri teymisvinnu
er lagður grunnur að því verklagi sem tryggir best fjölfaglegan skilning og úrlausn á vanda markhóps,
geðsjúkra með alvarlegan og samsettan vanda. Þetta er vinnulag þar sem fagsérhæfing hvers faghóps er
samþætt í heildræna nálgun í gegnum teymisvinnuna. Þetta vinnulag felur í sér bæði fagsérhæfð verkefni
og sameiginleg verkefni sem ganga þvert á alla faghópa. Framlag faghópanna er ekki eins, en jafngilt.
Ekki er gert ráð fyrir því að allir kunni allt jafnvel, heldur virði og nýti sér fagsérhæfingu annarra faghópa.
Útgangspunkturinn er sameiginlegt markmið teymis gagnvart markhópi sem unnið er að með þverfaglegum
og vel afmörkuðum og vel skilgreindum fagsérhæfðum hlutverkum hvers faghóps. Þetta leiðir af sér annars
konar verklag, sem í fyrstu virðist kalla á meira umfang vinnu gagnvart hverjum skjólstæðingi, sé það borið
saman við það verklag, þar sem notast er við eina fagstétt gagnvart hverjum skjólstæðingi. Árangurinn sýnir
sig fyrst og fremst til lengri tíma litið, því talið er að þverfagleg nálgun leiði til betri árangurs, sé litið til betri
aðlögunar sjúklings að nærsamfélaginu.

Lækningar
Stöður lækna voru setnar allt árið. Fastráðnir geðlæknar voru sex og staða námslæknis (deildarlæknis) var
setin allt árið. Sigmundur Sigfússon lét af störfum sem forstöðulæknir í ársbyrjun, en starfaði við deildina
út maímánuð og lét þá endanlega af störfum eftir 32 ára störf við sjúkrahúsið. Í ársbyrjun tók Helgi Garðar
Garðarsson geðlæknir við sem forstöðulæknir geðlækninga. Þrír geðlæknar deildu með sér tveim stöðugildum
á legudeild. Þrem stöðugildum geðlækna á dag- og göngudeild var gegnt af yfirlækni og forstöðulækni
auk þess sem Andrés Magnússon geðlæknir hóf störf í janúarbyrjun. Sérstökum samstarfssamningi við
geðsvið Landspítala lauk í janúarlok. Samkvæmt þessum samningi hafði komið geðlæknir í eina viku í
mánuði og starfað við göngudeildina og gengið vaktir. Deildarlæknir í sérnámsstöðu var ráðinn til eins árs
og hóf störf í septemberbyrjun.

Iðjuþjálfun
Stöðugildi iðjuþjálfa voru 2,9 auk þess sem 10% voru tímabundið fengin að láni af félagsráðgjafastöðu
deildarinnar, þar til félagsráðgjafi deildarinnar kom úr fæðingarorlofi. Fjórir iðjuþjálfar gegndu þessum
stöðum. Mannaskipti urðu 31. maí þegar iðjuþjálfi á dag- og göngudeild kom úr fæðingarorlofi. Með
tilkomu teymisvinnu og nýs verklags á dag- og göngudeild minnkaði þjónusta iðjuþjálfa á legudeild í 1,1
stöðugildi en jókst að sama skapi í 1,8 stöðugildi í dag- og göngudeild.

Félagsráðgjöf
Stöðum félagsráðgjafa fjölgaði í tvær þegar Stefanía E. Hallbjörnsdóttir félagsráðgjafi var ráðin að deildinni
frá ágústbyrjun og urðu stöðugildi þar með samtals 1,9. Barnsburðarleyfi hins félagsráðgjafans lauk í
júlí. Félagsráðgjafar störfuðu við almenna félagsráðgjöf á legu- og göngudeild auk þess sem þeir sinntu
málastjórahlutverkum, eins og aðrir faghópar, samkvæmt nýju verklagi.

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.

HÚSNÆÐISMÁL
Í árslok lauk breytingum sem gerðar voru á húsnæði legudeildar með það að markmiði að auka öryggi
sjúklinga og starfsfólks og bætti þetta til muna aðstöðu fyrir geðgjörgæslu.

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 285
sem var fækkun um 8% frá fyrra ári (309). Meðallegutími var 9,6 dagar sem er aukning um 11% frá fyrra ári.
2016

Fjöldi

Hlutfall

Legudagar

Hlutfall

0-1 dagur

44

15%

23

0,8%

2-5 dagar

100

35%

326

11,9%

6-10 dagar

71

25%

566

20,6%

11-15 dagar

29

10%

381

13,9%

16-20 dagar

14

5%

247

9,0%

Hjúkrun

21-25 dagar

7

2%

161

5,9%

Allar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og gæsluliða/stuðningsfulltrúa voru setnar á árinu, óbreytt frá
árinu 2015. Forstöðuhjúkrunarfræðingur var skipaður staðgengill framkvæmdastjóra hjúkrunar og sinnti
einnig að hluta til starfi framkvæmdastjóra lyflækningasviðs. Staðgengill forstöðuhjúkrunarfræðings tók
tímabundið við hluta af starfi forstöðuhjúkrunarfræðings. Tveir hjúkrunarfræðingar legudeildar sinntu
starfi gæðavarða samanlagt í 40% starfshlutfalli. Í tengslum við gæðastarfið fóru hjúkrunarfræðingarnir í
náms-/kynnisferð á Landspítalann. Breytingar voru gerðar á legudeildinni til að tryggja öryggi sjúklinga og
starfsfólks með því að geðgjörgæslurými var útbúið í enda deildar. Sú aðstaða var tekin í notkun í lok árs.
Hjúkrunarfræðingur göngudeildar tók að sér teymisstjórn fyrir teymi 1 á göngudeild.

≥ 26 dagar

20

7%

1043

38,0%

285

100%

2747

100%

Samtals

Tafla 1 – Dreifing brautskráðra á legudeild eftir tímalengd legu.

Lenging meðallegutíma skýrist af fækkun eins dags innlagna (44) um 30% frá fyrra ári (63) og fjölgun
innlagna (20) lengri en 26 dagar um 17% frá fyrra ári (17).
Eins og tíðkast hefur undanfarin ár eru flestir sjúklinganna innlagðir eftir mat lækna á slysa- og
bráðamóttöku sjúkrahússins. Innan við tíundi hluti sjúklinganna var lagður inn af biðlista.

Sálfræðiþjónusta
Alls voru föst stöðugildi sálfræðinga á árinu 2,4 og þar af var 0,5 stöðugildi nýtt á legudeild. Lækkun varð á
stöðugildum frá árinu áður úr 3,3 eða um 0,9. Yfirsálfræðingur starfaði á göngudeild og endurhæfingardeild,

124

125

Ársskýrsla 2016

Ársskýrsla 2016

III. Hluti | Lyflækningasvið | Geðdeild og geðlækningar

III. Hluti | Lyflækningasvið | Geðdeild og geðlækningar

hækkaði miðað við fyrra ár. Meðallegutími geðklofasjúklinga nærri tvöfaldaðist 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 35%. Hlutfall innlagna sem tengdust sjálfsskaða var
15% sem er tvöföldun frá fyrra ári.
Karlar

Konur

Alls

Hlutfall

Innlagnir

1) Vistuðust í eitt skipti á árinu

74

87 161

78,2%

161

2) Vistuðust 2svar á árinu

15

14

29

14,1%

58

3) Vistuðust 3svar á árinu

4

6

10

4,9%

30

4) Vistuðust 4 sinnum á árinu

2

2

4

1,9%

16

5) Vistuðust 5 sinnum á árinu

1

0

1

0,5%

5

6) Vistuðust 15 sinnum á árinu

0

1

1

0,5%

15

110 206

100%

285

Samtals

96

Tafla 3 – Innlagnir og endurinnlagnir í sólahringsvist á geðdeild árið 2016.

Í töflu 3 má lesa að af 206 innlögðum sjúklingum lögðust 78,2% þeirra eða 161 einstaklingur inn einu sinni
á árinu, sama hlutfall og á fyrra ári. Rúmlega fimmtungur sjúklinganna (21,8%) eða 45 þeirra voru innlagðir
oftar en einu sinni á árinu samtals í 124 skipti. Hlutfall milli karla og kvenna var svipað nú (1,14) og á fyrra
ári (1,17).

Mynd 1 – Fjöldi einstaklinga og koma í „dagstatus“ á legudeild geðdeildar 2016.

Mynd 1 sýnir nokkra aukningu á fjölda einstaklinga (81 úr 71 eða 14%) og fjölda heimsókna í dagvist á
legudeild (579 úr 515 eða 12%) eins og árin þar á undan.
Í eftirfarandi töflum og myndum er yfirlit yfir sjúklinga legudeildar og meðferðarstarfið á árinu borið
saman við fyrri ár.
Sjúkdómsgreiningar

ICD-10
númer

Aðalgreining

Hlutföll

Fjöldi
legudaga

Hlutföll

Meðallega
dagar

Allar
greiningar

Hlutföll

Vefrænar geðraskanir

F00-F09

3

1,1%

16

0,6%

5,3

7

1,0%

Geðraskanir af völdum
geðvirkra efna

F10-F19

37

13,0%

234

8,5%

6,3

102

14,7%

Geðklofi og skyldar
geðraskanir

F20-F29

40

14,0%

30,0%

20,6

44

6,4%

Lyndisraskanir

F30-F39

114

40,0%

1127

41,0%

9,9

136

19,7%

Hugraskanir,
streitutengdar raskanir

F40-F49

37

13,0%

216

7,9%

5,8

107

15,5%

Atferlisheilkenni tengd
líkamlegum truflunum

F50-F59

3

1,1%

70

2,5%

0,0

13

1,9%

Raskanir á persónuleika
fullorðinna

F60-F69

34

11,9%

144

5,2%

4,2

52

7,5%

Aðrar geðraskanir

F70-F99

10

3,5%

47

1,7%

4,7

35

5,1%

Sjálfssköðun

X60-X78

3

1,1%

2

0,1%

0,0

44

6,4%

4

1,4%

68

2,5%

0,0

125

18,1%

0

0,0%

0,0%

0,0

27

3,9%

823

Líkamlegir sjúkdómar
Þættir með áhrif á
heilbrigðisástand

Z00-Z99

Samtals
285
100,0%
2747
100,0%
9,6
692 100,0%
Tafla 2 – Skipting sólahringsvistana á legudeild geðdeildar eftir sjúkdómsgreiningu og fjölda legudaga árið 2016.

Mynd 2 – Skipting brautskráðra af geðdeild eftir aldri 2011-2016.

Tafla 2 sýnir skiptingu sólarhringsvistana á legudeild geðdeildar eftir sjúkdómsgreiningum og meðallegutíma miðað við fyrstu greiningu. Hlutfall vistana vegna geðraskana af völdum geðvirkra efna lækkaði frá
fyrra ári eða um þriðjung. Hlutfall vistana vegna geðklofa lækkaði en hlutfall vistana vegna lyndisraskana
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Mynd 2 sýnir svipaða aldursdreifingu og verið hafði árin á undan og nokkra fækkun einstaklinga í
aldurshópnum 20-29 ára (-16,8%) og 50-59 ára (-26%) og nærri þreföldun innlagna (20) í aldurshópnum
70 ára og eldri borið saman við fyrra ár (7). Engin marktæk breyting varð á fjölda innlagna ungmenna.

Mynd 4 – Nauðungarvistanir á geðdeild skv. lögræðislögum nr. 84/2015 2000-2016.

Mynd 4 sýnir svipað hlutfall nauðungarvistana samkvæmt lögræðislögum og verið hafði að meðaltali næstu
fimm árin áður. Einungis er um að ræða 5 einstaklinga eða 1,8% allra innlagna. Í ársbyrjun tóku gildi ný
ákvæði lögræðislaga um nauðungarvistanir (lög nr. 84/2015).
Mynd 3 – Skipting brautskráðra af geðdeild eftir lögheimili 2011-2016.

Lesa má í mynd 3 að langflestir brautskráðra sjúklinga voru með lögheimili á Akureyri og í öðrum byggðum
við Eyjafjörð eða 73% þeirra sem er svipað hlutfall og var á fyrra ári (70%).

Mynd 5 – Rafkrampameðferð (ECT) á geðdeild 2004-2016.
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Eins og sjá má á mynd 5 varð töluverð aukning á fjölda (17) þeirra sjúklinga sem fengu rafkrampameðferð
(ECT) við lyndisröskunum borið saman við fyrra ár (9) eða alls um 88% og hafa slíkar sveiflur sést áður.
Meðferðir voru alls 146 sem gerir að meðaltali 8,6 meðferðir á hvern sjúkling.
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. Eins og áður voru verkefnin fjölbreytt og stærsti hluti þeirra
bráðaþjónusta. Verkefni vegna nauðungarvistaðra og sjúklinga með áfengis- og fíkniefnavanda voru oft
tímafrek.
Lágmarksmönnun þess starfshóps sem vann að hjúkrun og aðhlynningu á legudeild voru 4-5 starfsmenn
á morgunvakt, 3-4 á kvöldvakt og 2 á næturvakt. Um helgar voru 3 starfsmenn á morgunvakt, 3 á kvöldvakt
og 2 á næturvakt. Þegar upp komu krefjandi aðstæður við hjúkrun og aðhlynningu, svo sem þegar tryggja
þurfti öryggi sjúklinga og starfsfólks, kallaði það á aukna mönnun.

göngudeildarviðtöl við sjúklinga og veitti starfsfólki heilbrigðisstofnunarinnar ráðgjöf. Fyrrum forstöðulæknir veitti sams konar þjónustu við Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum á mánaðarfresti.
Sálfræðingar sinntu hópmeðferð sem byggði á hugrænni atferlismeðferð, henni var breytt á árinu úr 6
skiptum í 8 og meðferðaráhersla aukin. Sálfræðingar höfðu einnig frumkvæði að og hönnuðu kynningarfundi, Kynning og hvatning, sem hugsað er fyrir alla nýja skjólstæðinga deildarinnar og nánustu aðstandendur
þeirra, í upphafi meðferðar. Sálfræðingur var teymisstjóri í teymi 1.
Á dagdeild er Iðjuhópur, sem upphaflega var tilraunaverkefni, orðinn að föstu meðferðarúrræði og
hafa iðjuþjálfar, félagsráðgjafar og hjúkrunarfræðingur deildarinnar unnið áfram að rekstri þess og þróun.
Iðjuhópur er starfræktur þrjá daga í viku frá kl 10-14. Inni í því eru forviðtöl, einstaklingsbundin verkefnavinna, hádegismatur, fræðsla, félagsfærniþjálfun, hreyfing, skipulagsfundir, eldhúsþjálfun, samfélagsþjálfun
og þjálfun í núvitund og slökun. 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 tómstundaiðju.
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild sinnti fagsérhæfðu hlutverki við gjöf forðalyfja, lyfjatiltekt og
stuðningsviðtöl auk málastjórahlutverks í þverfaglegu teymi göngudeildar.
Starfsfólk hélt deildarfundi mánaðarlega til að leysa úr ýmis konar málum sem komu upp í dagsins önn.
Starfsemi dag- og göngudeildar jókst umtalsvert milli ára. Samtals fengu 714 sjúklingar þjónustu á árinu
sem er nokkur fækkun (5,2%) frá fyrra ári (753). Komur voru alls 6.165 (mynd 6), 9,2% aukning milli ára og
hafa komur aldrei verið fleiri. Sjúklingum fækkaði nokkuð en heildarmagn þjónustu á dag- og göngudeild
jókst. Meirihluti sjúklinga fékk skammtímameðferð, 59% fengu 5 viðtöl eða færri sem er sambærilegt
(-3,3%) við fyrri ár (61%). Eftir að þverfaglegri dagþjónustu – Iðjuhópi – var hleypt af stokkum árið 2014
hefur sú starfsemi vaxið og nutu samtals 50 einstaklingar slíkrar þjónustu, sem er 13% aukning frá fyrra ári
(44) í samtals 964 komum á deildina sem er 33% aukning frá fyrra ári (724) (mynd 7).

Hlutverk sálfræðinga er bæði fagsérhæft og auk þess almennt, þar sem þeir taka að sér almenna málastjórn
eða rekstur í uppvinnslu og greiningu nýrra mála og leggja drög að meðferð og málaumsýslu einstakra
sjúklinga, eins og aðrir faghópar í teymum göngudeildar gera. Hlutverk sálfræðinga á legudeild geðdeildar
snéri fyrst og fremst að greiningarvinnu, styttri meðferðum og ráðgjöf við skjólstæðinga og starfsfólk
deildarinnar. Sálfræðingar hafa komið að skipulagi þjónustu við legudeildarsjúklinga, stefnumótun og starfi
í þverfaglegu teymi legudeildar. Hlutverk sálfræðinga á dag- og göngudeild geðdeildar snéri að móttöku
nýrra sjúklinga auk þess að vinna með þverfaglegu teymi að greiningum og meðferðaráætlun sjúklinga
með alvarlegar geðraskanir. Sálfræðingar vinna fagsérhæfða vinnu og má þar nefna greiningarvinnu og
sérhæfða sálfræðimeðferð einstaklinga og hópa.
Hlutverk iðjuþjálfa á geðdeildinni er bæði sérhæft og almenns eðlis. Iðjuþjálfar taka að sér málastjórn
eða rekstur í uppvinnslu og greiningu nýrra mála og leggja drög að meðferð og málaumsýslu einstakra
sjúklinga eins og aðrir faghópar í göngudeildarteymunum gera. Með fagsérhæfðri nálgun iðjuþjálfa er
unnið að því að efla færni fólks við iðju með það að markmiði að auka lífsgæði og virkni í samfélaginu,
ýmist með einstaklingsbundinni nálgun eða hópavinnu. Í einstaklingshæfðri nálgun er m.a. gert starfs- og
iðjufærnimat, markmið sett upp og gerð áætlun sem miðar að því að ná þeim markmiðum sem sett eru í
samvinnu við einstakling og önnur þjónustukerfi, þar sem það á við. Hluti af slíkri íhlutun felst gjarnan í að
tengja sjúklinga við viðeigandi úrræði í sínu nærumhverfi en einnig að aðstoða fólk við að koma jafnvægi á
daglega iðju og hlutverk. Á legudeild fer fram hópastarf alla virka daga og þar leiða iðjuþjálfar fræðsluhóp,
félagsfærnihóp og tvenns konar virknihópa auk þess sem farið er í vettvangsleiðangra út af sjúkrahúsinu
til að vinna að þátttöku í ýmis konar virkni í nærsamfélaginu. Einnig er unnið með virkni við ýmsa iðju í
húsnæði dag- og göngudeildar í Seli.
Meðferðir iðjuþjálfa á árinu á legudeild voru 2.344 svipað og á fyrra ári (2.405). Einstaklingar í
hópmeðferðarstarfi á legudeild voru 1.042, sem er einnig svipað og árið áður (1.025).
Félagsráðgjafar unnu í meðferðarteymum legudeildar við hefðbundna félagsráðgjöf gagnvart
innlögðum sjúklingum, ásamt því að vinna, eins og aðrir faghópar, í þverfaglegu teymi göngudeildar, að
móttöku, greiningu og meðferð einstakra sjúklinga. Auk þess koma félagsráðgjafar eins og aðrir starfsmenn
teymanna að samvinnu við önnur þjónustukerfi.

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. Yfirlæknir dag- og göngudeildar fór einu sinni
í mánuði til starfa á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, tvo daga í senn. Hann var bæði með hefðbundin

130

Mynd 6 – Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild geðdeildar 2001-2016.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lyndisraskanir

42%

43%

33%

37%

39%

31%

Kvíðaraskanir/kreppur

28%

28%

31%

27%

30%

36%

Geðklofi og skyldar geðraskanir

12%

12%

14%

13%

11%

11%

Vímuefnamisnotkun

4%

3%

7%

6%

4%

7%

ADHD

6%

4%

4%

4%

5%

5%

Raskanir á þroska og einhverfurófi

1%

0%

3%

3%

1%

2%

Þroskahamlanir

0%

0%

1%

2%

1%

1%

Aðrar geðraskanir

6%

7%

6%

5%

5%

6%

Þættir með áhrif á heilbrigðisástand
/aðrar greiningar

1%

2%

2%

2%

2%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.580

4.223

4.275

5.052

5.643

6.165

10%

10%

15%

15%

14%

15%

Samtals komur
Hlutfall koma með skráðar
áfengis- og fíkniefnagreiningar

Tafla 5 – Hlutfallsleg skipting koma á dag- og göngudeild geðdeildar eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu 2011-2016.
Mynd 7 – Komur og fjöldi einstaklinga í dagþjónustu göngudeildar geðdeildar 2010-2016.

ICD-10
númer

kk

%

ko

%

Alls

%

Vefrænar geðraskanir

F00-F09

16

1%

0

0%

16

0%

Geðraskanir af völdum geðvirkra efna

F10-F19

172

10%

238

5%

410

7%

Geðklofi og skyldar geðraskanir

F20-F29

402

24%

251

6%

653

11%

Lyndisraskanir

F30-F39

531

32%

1.363

30%

1.894

31%

Hugraskanir, streitutengdar raskanir

F40-F49

285

17%

1.939

43%

2.224

36%

Atferlisheilkenni tengd líkamlegum truflunum

F50-F59

0

0%

98

2%

98

2%

Raskanir á persónuleika fullorðinna

F60-F69

21

1%

253

6%

274

4%

Aðrar geðraskanir

F70-F99

191

11%

317

7%

508

8%

5

0%

2

0%

7

0%

49

3%

32

1%

81

1%

Samtals

1.672

100%

4.493

100%

6.165

100%

Samtals

6.165

27%

Líkamlegir sjúkdómar
Þættir með áhrif á heilbrigðisástand

Z00-Z99

Mynd 8 sýnir fjölda koma á deildina skipt eftir aldri. Eins og fyrri ár var mikill meirihluti sjúklinganna ungt
fólk og voru komur fólks undir fimmtugu 81% allra koma á deildina. Konur voru sem fyrr í meirihluta,
73% allra koma, og hefur hlutfall kvenna því aukist um 6% frá fyrra ári (67%). Líkt og fyrri ár átti meirihluti
sjúklinga, eða 85,5% þeirra, sem vísað var í meðferð á dag- og göngudeild, lögheimili á Akureyri og í öðrum
byggðarlögum við Eyjafjörð eins og sjá má á mynd 9.

73%

Tafla 4 – Skipting koma á dag- og göngudeild geðdeildar eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni 2016.

Tafla 4 sýnir skiptingu koma á dag- og göngudeild eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni. Flestar komur
voru vegna kvíða- og streitutengdra raskana, 36%. Meðferð lyndisraskana var eins og fyrri ár umtalsverður
hluti af þjónustu deildarinnar eða 31%. Þar næst kemur þjónusta við sjúklinga með geðklofa og aðrar
geðrofsraskanir, 11%. Þessi hlutföll hafa lítið breyst undanfarin ár eins og fram kemur í töflu 5. Frá því rekstur
göngudeildar hófst hafa flestar komur alltaf verið vegna lyndisraskana. Það er ekki þekkt hvers vegna
kvíðaraskanir eru orðnar algengastar núna en möguleg skýring er aukin áhersla á meðferð áfallastreitu.
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Mynd 8 – Skipting á komum eftir aldri á dag- og göngudeild geðdeildar 2011-2016.
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Snæbjörn Ómar Guðjónsson geðhjúkrunarfræðingur:
• Erindi á vísindadegi geðhjúkrunar 29. janúar.
• Fyrirlestur á hjúkrunarfræðiþingi.
Víðir Sigrúnarson yfirlæknir:
• Geðklofi: Langtímaárangur fjölþátta snemmíhlutunar og meðferðar. Fyrirlestur á vísindadegi
Sjúkrahússins á Akureyri 22. september.

Kennsla nema

Mynd 9 – Skipting tilvísana til dag- og göngudeildar eftir lögheimili 2012-2016.

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 einn þeirra tók að sér stundakennslu þar.
Öllum fyrsta árs nemum í iðjuþjálfun var boðið til stuttrar kynningar á störfum iðjuþjálfa á geðdeildinni. Einn
kandídatsnemi í námi í klínískri sálfræði var í starfsþjálfun á deildinni í 12 vikur. Fyrrverandi forstöðulæknir
stýrði BALINT-hópi lækna í sérnámi í heimilislæknisfræði. Núverandi forstöðulæknir kennir deildarlæknum
í sérfræðingsnámi í geðlækningum við geðdeild Landspítala, samtalsmeðferð og er auk þess stundakennari
við félagsráðgjafadeild og læknadeild HÍ. Yfirlæknir ferliþjónustu geðdeildar sinnti stundakennslu við
Heilbrigðisvísindasvið HA.
Þátttaka í föstudagsfræðslu Læknaráðs fyrir alla starfsmenn sjúkrahússins:
Á vegum geðdeildar flutti forstöðulæknir erindi um kynáttunarvanda barna og unglinga og Anna María
Jónsdóttir geðlæknir flutti erindi um geðrænan vanda á meðgöngu og eftir fæðingu og áhrif þess á
þroskaferli ungbarnsins.

Símenntun, framhaldsmenntun og endurmenntun
Rannsóknir, ritstörf og fræðsla
Rannsóknarverkefni
Iðjuþjálfar tóku þátt í gagnaöflun fyrir rannsóknina Áhrifaþættir iðju: Próffræðilegir eiginleikar.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Kristjana Fenger, lektor á Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri.
Yfirlæknir legudeildar vann áfram að rannsóknarverkefnum til doktorsprófs við háskólann í Þrándheimi um
árangur meðferðar á ungum geðklofasjúklingum.

Greinar í tímaritum
Intravenous Use of Prescription Psychostimulants; A Comparison of the Pattern and Subjective Experience
between Different Methylphenidate Preparations, Amphetamine and Cocaine.
Bjarnadottir GD, Magnusson A, Rafnar BO, Sigurdsson E, Steingrimsson S, Johannsson M, Bragadottir H,
Haraldsson HM.Eur Addict Res. 2016; 22(5):259-67.
Total population-based study of the impact of substance use disorders on the overall survival of psychiatric
inpatients.Steingrímsson S, Sigurdsson MI, Aspelund T, Sigfússon S, Magnússon A.Nord J Psychiatry. 2016;
70(3):161-6.

Fyrirlestrar
Sigrún Vilborg Heimisdóttir yfirsálfræðingur:
• Stundakennsla og fyrirlestrar í Meistaranámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Efni:
Hvernig getur hugræn atferlismeðferð gagnast í langvarandi veikindum?
• Störf sálfræðinga á sjúkrahúsinu. Fyrirlestur fyrir sálfræðinema í HA.
Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir sálfræðingur:
• Grunnnám í sálfræði, við Háskólann á Akureyri. Efni: Um sjónskerðingar og úrræði.
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Vettvangsferð og hópefli
Fjölmargir starfsmenn legu- og göngudeildar fóru í fræðsluferð til Aberdeen í Skotlandi dagana 25.-29.
maí, og fengu kynningu á geðheilbrigðisþjónustu, starfsemi dag-og göngudeildarþjónustu auk þess að
skoða samfélagsleg úrræði.
Margir starfsmenn dag- og göngudeildar sóttu námsdag á Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Akureyri,
„Fyrstu 1.000 dagarnir: Geðheilsuvernd fjölskyldna í barneignarferli. “
Þrír hjúkrunarfræðingar sóttu námskeið í áhugahvetjandi samtalstækni. Tveir hjúkrunarfræðingar hófu
diplómanám við HA með áherslu á geðheilbrigðisfræði. Tveir fagaðilar frá geðsviði LSH voru með fræðslu
í tengslum við stuðningsviðtöl.
Sjúkraliðar á deild voru virkir í að sækja endurmenntunarnámskeið á vegum sinna stéttarfélaga.

Sálfræðingar
Sálfræðingar deildarinnar sóttu sálfræðiþing Sálfræðingafélags Íslands. Yfirsálfræðingur og tveir aðrir
sálfræðingar sóttu ráðstefnu um HAM við langvinnum verkjum, (Chronic pain CBT treatment) á vegum
Félags fagfólks um hugræna atferlismeðferð, Endurmenntunar HÍ og Oxford Cognitive Therapy center.
Yfirsálfræðingur sótti ráðstefnu í taugasálfræði á vegum Alþjóðasamtaka um taugasálfræði í Boston og
einnig námskeið um HAM við svefnvanda hjá Endurmenntun HÍ og vikunámskeið í Complex trauma and
treatment sem haldið var í Hollandi. Einn sálfræðingur sótti námskeið um gjörhygli í Kaliforníu, annar
sálfræðingur sótti námskeið um almenna kvíðaröskun á vegum Félags fagfólks um hugræna atferlismeðferð,
Endurmenntunar HÍ og Oxford Cognitive Therapy center. Einn sálfræðingur deildarinnar er í tveggja ára
sérnámi í hugrænni atferlismeðferð, við Endurmenntun HÍ sem er rekið í samvinnu við Félag fagfólks
um hugræna atferlismeðferð. Hann hefur í náminu setið vinnustofur áfallastreitu, almenna kvíðaröskun,
þunglyndi, ofsakvíða og víðáttufælni, svefnvanda, félagsfælni og líkamsskynjunarröskun, heilsukvíða, og
áráttu- og þráhyggjuröskun og auk þess vinnustofur um núvitund, díalektíska atferlismeðferð við sjálfskaða,
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notkun ímynda í hugrænni atferlismeðferð og nýjungar í meðferð kvíðaraskana. Sami sálfræðingur sótti
framhaldsnámskeið í hugrænni úrvinnslumeðferð við áfallastreituröskun og námskeið í meðferð flókinni
áfallastreitumála (complex PTSD).
Allir sálfræðingar deildarinnar tóku þátt í handleiðslu á fyrirlögn ýmissa prófa og mælitækja sem notuð
eru í klínísku starfi.

Kristnes: endurhæfingar- og öldrunarlækningar og Kristnesspítali

Iðjuþjálfar
Í apríl útskrifaðist yfiriðjuþjálfi úr eins árs diplómanámi sem ber heitið „Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun“
frá Símenntun HA og Nordica ráðgjöf ehf. og lauk í kjölfarið alþjóðlegri D-vottun (IPMA-D) í verkefnastjórnun
frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. Einn iðjuþjálfi fór á afmælisráðsstefnu Iðjuþjálfafélags Íslands 4.-5.
mars og tók þátt í Erasmus-verkefni í Aþenu 26.-30. september.

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. Tveir geðlæknar deildarinnar hófu í ágúst nám í hópmeðferð við Institut for gruppeanalyse i Oslo
og fer námið fram í lotum. Forstöðulæknir stundar nám í Jungíanskri sálkönnun við CG-Jung institut í
Kaupmannahöfn. Aðrir læknar sóttu ýmis önnur námskeið og ráðstefnur. Sama á við um hjúkrunarfræðinga,
læknaritara og félagsráðgjafa.
Á vegum ERASMUS-verkefnis komu á deildina fagaðilar frá Belgíu og Frakklandi sem við tókum á móti
með það að markmiði að kynna geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Einnig munu fagaðilar á vegum deildar
fara í sama tilgangi á þessu ári.

Starfsemin á Kristnesi skiptist á eftirfarandi hátt:
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:
1) Félagsráðgjöf í Kristnesi
2) Iðjuþjálfun í Kristnesi og á vefrænum deildum á Eyrarlandsholti
3) Sálfræðiþjónusta í Kristnesi
4) Sjúkraþjálfun á öllum deildum SAk

Kristnesspítali

Samskipti við aðila utan deildar

Hjúkrun, umönnun á legudeildum og dagdeild.
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 starfsendurhæfingarsjóði.

Verkefni innan sjúkrahússins

Lækningar

Samráðskvaðningum vegna sjúklinga á öðrum deildum sjúkrahússins var sinnt venju samkvæmt. Nokkrir
starfsmenn geðdeildar störfuðu í Áfallateymi eins og verið hefur um árabil. Forstöðuhjúkrunarfræðingur
átti sæti í Stuðningsteymi starfsfólks sjúkrahússins.
Eins og samið var um við ráðningu forstöðulæknis sat hann teymisfundi Barna- og unglinga geðteymis
reglulega og sinnti nokkrum klínískum verkefnum þar.

Einstaklingar sem komu til meðferðar í Kristnesi á árinu voru 296 talsins í 408 innlögnum. Árið 2015 voru
einstaklingarnir 256 í 373 innlögnum. Meðallegutími var 22,7 dagar og styttist um rúma 2 daga frá árinu á
undan.
Skráðar komu á dagdeild endurhæfingarlækninga voru 495 en 407 árið á undan.
Á göngudeild komu 222 samanborið við 173 árið á undan. 188 voru til öldrunarlækna en 34 til
endurhæfingarlækna.
Beiðnir sem bárust á árinu voru 400, 254 varðandi endurhæfingarlækningar en 146 vegna
öldrunarlækninga. Þetta er fjölgun upp á tæplega 40 frá árinu áður. Í ársbyrjun voru 306 á biðlista
endurhæfingardeildar en í árslok 244. Á biðlista öldrunarlækningadeildar voru 56 í ársbyrjun en 51 í árslok.
Fjöldi stöðugilda breyttist ekkert frá árinu 2015 en nokkrar tilfærslur urðu samt í mönnun lækna.
Forstöðulæknir í Kristnesi, sem jafnframt er yfirlæknir endurhæfingarlækna, gegndi starfi
framkvæmdastjóra lækninga frá byrjun september og gerði það reyndar einnig tímabundið á árinu 2015.
Þetta hefur í för með sér aukið álag á aðra lækna í Kristnesi.
Tveir öldrunarlæknar eru í fullu starfi og sinna öldrunarlækningum í Kristnesi, á öldrunarheimilum
Akureyrar og svo við bráðadeildir sjúkrahússins. Öldrunarlæknir sem var í 40% starfshlutfalli hætti um mitt
ár. Einnig hætti fyrrum heimilislæknir, sem var í 49% tímavinnu, á sama tíma.
Nýr heimilislæknir kom til starfa í fullt starf frá og með september og á sama tíma minnkaði sá
heimilislæknir, sem hafði verið í 50% starfi á öldrunarheimilinu Hlíð, sitt hlutfall niður í 40%. Heimilislæknir,
sem hefur unnið við endurhæfingarlækningar í Kristnesi, minnkaði starfshlutfall sitt úr 100% niður í 80% í
ársbyrjun.
Eins og áður er vaktþjónusta lækna við Kristnesspítala og Öldrunarheimili Akureyrarbæjar en á
öldrunarheimilunum dvelja að jafnaði 186 íbúar.

Samráð og samvinna við aðra þjónustuaðila
Meðferðaraðilar geðdeildar áttu mánaðarlega samráðsfundi með starfsfólki Fjölskyldudeildar og
Búsetudeildar Akureyrarbæjar og auk þess með fjölskylduráðgjöf Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á
Akureyri, Starfsendurhæfingu Norðurlands og VIRK. Enn fremur voru mánaðarlegir fundir með stjórnendum
sambýla og áfangaheimilis geðfatlaðra á Akureyri og með starfsfólki við endurhæfingu fatlaðra á Bjargi/
Iðjulundi á Akureyri og Atvinnu með stuðningi (AMS). Hjúkrunarfræðingur göngudeildar og forstöðulæknir
tóku þátt í samvinnuverkefni allra þjónustukerfa sem vinna að málefnum ungs fólks á Akureyri.
Geðhjúkrunarfræðingur á deildinni var með námskeið í fjölskylduhjúkrun á sjúkrahúsinu, Calgarynálgun, sem sjúkrahúsið er að innleiða um þessar mundir.

Sálfræðiþjónusta
Sami sálfræðingur starfar áfram við endurhæfingar og öldrunarlækningar eins og árinu 2015, í 45%
starfshlutfalli. Starfshlutfallið þyrfti að hækka, því auk almennrar vinnu sálfræðings er aukin eftirspurn eftir
taugasálfræðimati.
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Talmeinafræði
Talmeinafræðingur vinnur á verktakagrunni. Í maí hætti Valdís Jónsdóttir talmeinafræðingur eftir áratuga
þjónustu. Við tók Ingunn Högnadóttir.

Hjúkrun
Breyting var gerð á mönnun í hjúkrun frá áramótum vegna sparnaðartillagna og var deildinni gert að
fækka sjúkraliðum um 1,4 stöðugildi og hjúkrunarfræðingum um 0,8.
Breyting var líka gerð í ræstingum og tilheyra starfsmenn nú ræstimiðstöðinni.
Í byrjun árs var ½ fræðsludagur og fræddi Ingunn Högnadóttir talmeinafræðingur starfsmenn um
starfssvið sitt.
Einn hjúkrunarfræðingur hefur verið í 20% námsleyfi.
Síðastliðið sumar var Kristnesspítala lokað í 4 vikur og samrekstur deilda var í 2 vikur. Einnig var lokað
um jól og áramót. Ein deild er rekin um páska. Engar afleysingar voru leyfðar vegna sumarfría og leysti
starfsfólk eininganna hvert annað af.

Iðjuþjálfun við endurhæfingar- og öldrunarlækningar og bráðadeildir
Iðjuþjálfun fer fram á tveimur starfsstöðvum: í aðalbyggingu sjúkrahússins, en þar er iðjuþjálfun tengd
bráðadeildum, og á Kristnesspítala við endurhæfingar- og öldrunarlækningar.
Sjö iðjuþjálfar störfuðu í 4,45 stöðugildum sem skiptust þannig að einn iðjuþjálfi, í meðaltali 0,75
stöðugildi, vann við bráðadeildir sjúkrahússins og 6 iðjuþjálfar í 3,7 stöðugildum við Kristnesspítala. Að auki
var iðjuþjálfi í 0,3 stöðugildi við hjálpartækjaþjónustu SÍ í Kristnesi. Tveir aðstoðarmenn iðjuþjálfa, staðsettir
í 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, sem og að 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 796 nýjar beiðnir samanborið við 626 á árinu 2015. Íhlutun einstaklinga var
4.380 sinnum og íhlutun hóps var 685 sinnum, samanborið við íhlutun einstaklinga 4.082 sinnum og íhlutun
hóps 508 sinnum á árinu 2015. Fyrst og fremst má sjá aukningu í þjónustu iðjuþjálfa á bráðadeildum en
einnig í öldrunarlækningum í Kristnesi.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2015 og 2016 í töflu 1.

Ný beiðni mat
Ökumat Heim.ath íhl.einst íhl.hóps hj.t.ums. fundur meðf.fj.einst meðf.fj.hóps eftirfylgd
2015
626
644
6
98 4082
508
310
891
4373
2381
35
2016
796
814
9
85 4380
685
426
789
5180
2771
58
Tafla 1 – Iðjuþjálfun á SAk.

Iðjuþjálfun – öldrunarlækningar í Kristnesi:
Iðjuþjálfun í öldrunarlækningum í Kristnesi var með hefðbundnu sniði á árinu. Nýjar beiðnir voru 137
samanborið við 104 á árinu 2015. 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 meðferðafjölda
einstaklinga í hópi.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á öldrunarlækningadeild á árunum 2015 og 2016 í töflu 2.
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Ný beiðni mat
Ökumat Heim.ath íhl.einst íhl.hóps hj.t.ums. fundur meðf.fj.einst meðf.fj.hóps eftirfylgd
2015
104
111
2
49 1328
53
69
225
1460
372
16
2016
137
167
4
46 1762
152
110
303
1903
601
10
Tafla 2 – Iðjuþjálfun á öldrunarlækningadeild.

Iðjuþjálfun – endurhæfingarlækningar í Kristnesi:
Iðjuþjálfun á endurhæfingardeild (R-deild) var með hefðbundnu sniði. Iðjuþjálfar sinntu skjólstæðingum
á legudeild og þeim sem tilheyrðu virkni-, lífsstíls- og lungnahópi. Nýjar beiðnir voru 209 samanborið við
214 á árinu 2015.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á endurhæfingarlækningadeild á árunum 2015 og 2016 í
töflu 3.

Ný beiðni mat Ökumat Heim.ath íhl.einst íhl.hóps hj.t.ums. fundur meðf.fj.einst meðf.fj.hóps eftirfylgd
2015
214
282
4
14 2251
452
47
266
2400
2005
19
2016
209
236
4
5 2011
533
37
180
2327
2170
46
Tafla 3 – Iðjuþjálfun á endurhæfingardeild.

Legudeild:
Nýjar beiðnir voru 93 samanborið við 107 á árinu 2015.
Virknihópur:
Nýjar beiðnir voru 78 samanborið við 76 á árinu 2015. Unnið var að breyttri fræðslu og nýjar nálganir
þróaðar.
Lífsstílshópur:
Nýjar beiðnir á árinu voru 30 samanborið við 23 á árinu 2015.
Lungnahópur:
Aðeins einn lungahópur er tekinn inn á ári hverju eða um haust og eru 8 manns í þeim hópi.

Iðjuþjálfun á bráðadeildum í aðalbyggingu:
Helstu verkefni iðjuþjálfa á bráðadeildum eru mat og þjálfun í athöfnum daglegs lífs, fjölskyldufundir,
hjálpartækjaathuganir og útvegun hjálpartækja, 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 coxit-hjálpartækjalager 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. Bætt var við 10% stöðugildi iðjuþjálfa til að sinna
aukningu á gerviliðaaðgerðum. Á árinu sendi iðjuþjálfi frá sér 154 hjálpartækjabeiðnir í tengslum við
úthlutun hjálpartækja af þessum lager. Árið áður voru þær 92 talsins.
Iðjuþjálfi sinnti 450 nýjum beiðnum á árinu en til samanburðar má nefna að árið áður bárust 208 beiðnir
til iðjuþjálfa. Tölurnar sýna því mikla aukningu á þjónustu iðjuþjálfa milli ára. Hjálpartækjaumsóknir voru
279.
Skurðlækningadeild:
Nýjar beiðnir voru 251 samanborið við 194 á árinu 2015. Mikil aukning var í meðferðafjölda einstaklinga
sem var 462 samanborið við 252 árið áður.
Lyflækningadeild:
Frá lyflækningadeild bárust 199 nýjar beiðnir samanborið við 114 á árinu 2015. Aukning var í
meðferðafjölda einstaklinga sem var 486 samanborið við 271 árið áður.
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Samstarf við Háskólann á Akureyri:

Starfsemi í sundlaug

Áframhaldandi samstarf var við Háskólann á Akureyri og sinntu fjórir iðjuþjálfar stundakennslu við
háskólann. Fimm iðjuþjálfanemar voru í vettvangsnámi á Kristnesi í alls 36 vikur. Á vor- og haustmánuðum
komu iðjuþjálfanemar frá HA í vettvangsheimsókn á Kristnes og fengu kynningu á starfsemi iðjuþjálfunar.

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 átta tíma í lauginni fyrir vatnsleikfimi aldraðra sem skipulögð var af sjúkraþjálfara.

Tækjabúnaður:

Húsnæði og búnaður

Ýmis tæki voru keypt sem nýtast skjólstæðingum og ber helst að nefna standstól, tifsög, ryksugu, Barapúða, baðbretti, salernisupphækkanir og einnig ýmis smáhjálpartæki eins og griptangir, sokkaífærur,
gigtarhanska, gelmottu og tæki til handaþjálfunar.

Ráðist var í töluvert viðhald í sundlaug, skipt um sandsíur og settur upp sjálfvirkur bakskolunarbúnaður
fyrir sundlaugina og heita pottinn. Þá fékk heiti potturinn nýtt útlit þegar hann var húðaður að innan.
Keyptar voru þrjár háar göngugrindur til notkunar við þjálfun.

Starfsmannasamtöl:

Námskeið og ráðstefnur

Starfsmannasamtöl fóru fram í nóvember og desember.

Sjúkraþjálfarar sóttu námskeið, ráðstefnur og kynningar tengdar fagsviði þeirra. Farið var á Dag
sjúkraþjálfunar og sótt fræðsla um endurhæfingu eftir aflimun fyrir ofan hné. Tveir sjúkraþjálfarar sóttu
námskeið um stoðkerfisverki: „Evidenced based management of musculoskeletal pain“. Einn sjúkraþjálfari
sótti evrópsku lungnaráðstefnuna í London.

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 21.259 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 um átta stöðugildum. Aðstoðarmenn störfuðu í rúmlega þremur og
hálfu stöðugildi.

Vísindastörf, kennsla og fræðsla á árinu
Frá Háskóla Íslands komu fjórir sjúkraþjálfunarnemar á þriðja ári í átta vikna verknám, tveir á Kristnes
og tveir við bráðadeildir.
Sjúkraþjálfari hélt fyrirlestur fyrir þriðja árs hjúkrunarnema um hreyfifærni, öryggi og byltuhættu
aldraðra við Háskólann á Akureyri.

Félagsráðgjöf

Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu á árinu 9.728 meðferðir á legu- og dagdeild
endurhæfingardeildar. Meðferðirnar skiptust í 3.789 einstaklingsmeðferðir, 1.683 komur í sjálfsæfingar
undir eftirliti og 4.256 hópmeðferðir. Að auki voru 1.079 komur skjólstæðinga í aðra þjónustu eins og
markmiðs- og fjölskyldufundi, fræðslu, heimilisathuganir, pöntun hjálpartækja og bakstrameðferðir. Sem
fyrr voru sjúkraþjálfarar með sértæka fræðslu og meðferðarstarfsemi fyrir hópa fólks með langvinna verki,
ofþyngd og lungnasjúkdóma og tóku þátt í teymisvinnu við meðferð þeirra.

Félagsráðgjafi starfaði í 90% starfi við Kristnesspítala. Meginviðfangsefni félagsráðgjafa voru stuðningur
við sjúklinga og aðstandendur, upplýsingagjöf um félagsleg réttindi og þjónustu og aðstoð við umsóknir
þar að lútandi. Félagsráðgjafi tók þátt í teymisvinnu með öðrum fagstéttum. Hann kom ásamt öðrum að
undirbúningi útskrifta, sat fjölskyldufundi og hélt í flestum tilvikum utan um skipulag þeirra. Félagsráðgjafi
sat markmiðsfundi með sjúklingum og tók þátt í fræðslu til sjúklinga og starfsmanna. Hann sat einnig
samráðsfundi með þjónustuaðilum utan SAk og var í miklum tengslum við aðrar stofnanir og þjónustuaðila.
Félagsráðgjafi tók þátt í stefnumótunarvinnu fyrir SAk á árinu. Félagsráðgjafi tók einn áfanga við
Háskólann í Lundi sem hluta af framhaldsnámi í öldrunarþjónustu við Háskóla Íslands.

Þjónusta sjúkraþjálfunar við öldrunarlækningar

Vísinda- og kennslustarfsemi

Virk endurhæfingarpláss við öldrunarlækningar voru 17 á árinu, en sjúkraþjálfarar voru starfandi í 1,75
stöðugildum. Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu skjólstæðingum öldrunarlækninga samtals
4.577 meðferðir. Meðferðirnar skiptust í 2.943 einstaklingsmeðferðir, 1.378 komur í hópmeðferðir og 256
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.

Iðjuþjálfar sóttu ýmis námskeið, kynningar og fræðslu á árinu en það er liður í mikilvægri sí- og
endurmenntun.
Iðjuþjálfi bráðadeilda hélt reglulega fræðslu/fyrirlestra fyrir nýtt starfsfólk.
Sex iðjuþjálfar fóru á ráðstefnu ÍÞÍ sem haldin var í Hveragerði í mars. Petrea Guðný Sigurðardóttir,
iðjuþjálfi á Kristnesi, hélt erindi á ráðstefnunni og kynnti námskeiðið „Er þetta svengd?“ sem skjólstæðingar
í lífsstílshópi á Kristnesi sækja. Hafdís Hrönn Pétursdóttir, iðjuþjálfi á Kristnesi, hélt erindi tengt meistaraverkefni sínu við HA og ber heitið „Mat á færni og fötlun – Þróun íslenskrar útgáfu af WHODAS 2,0
matstækinu“. SAk veitti styrk í formi bílaleigubíla og leyfi á launum.
Tveir iðjuþjálfar fóru á COTEH-ENOTHE ráðstefnu á Írlandi og fengu leyfi á launum.
Iðjuþjálfar og aðstoðarmenn fóru í kynnisferðir, annars vegar í Grófina geðverndarmiðstöð og hins
vegar í Starfsendurhæfingu Norðurlands. Tilgangur ferðanna var að kynna sér þau úrræði sem í boði eru og
gætu e.t.v. nýst skjólstæðingum SAk.
Harpa Gunnlaugsdóttir iðjuþjálfi var starfandi í stýrihóp fyrir stefnu SAk 2017-2021.
Linda Aðalsteinsdóttir iðjuþjálfi útskrifaðist úr meistaranámi við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á
Akureyri og skrifaði lokaverkefni um áhrif lífsstílsmeðferðar við ofþyngd á þyngd og heilsutengd lífsgæði
en slík meðferð hefur verið í boði á Kristnesi síðan árið 2005. Hún kynnti niðurstöður rannsóknarinnar á
rannsóknaráðstefnu Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri og einnig á Vísindadegi SAk. Linda hlaut
styrk frá Vísindasjóði SAk til að vinna að meistararitgerð sinni og var því í 25% launalausu leyfi í janúar og
febrúar. Veittur styrkur jafngilti launum í einn mánuð.

Þjónusta sjúkraþjálfunar við legu- og dagdeild endurhæfingarlækninga

Þjónusta sjúkraþjálfunar við bráðadeildir
Sjúkraþjálfarar starfa við bráðadeildir SAk, bæði virka daga og um helgar. 715 meðferðir fóru fram
um helgar og á helgidögum. 1.080 beiðnir um þjónustu bárust á árinu, sem er 218 fleiri en 2015 og
samsvarar rúmlega 25% aukningu. Starfsfólk sjúkraþjálfunar veitti 6.954 meðferðir, 748 fleiri en árið áður.
Mest áberandi var aukningin á tveimur sviðum: Um 500 fleiri meðferðir voru vegna bæklunarsjúklinga;
væntanlega vegna þess að fleiri liðskiptiaðgerðir voru gerðar á árinu. Einnig voru um 300 fleiri meðferðir
veittar á lyflækningadeild.
Sem fyrr sáu sjúkraþjálfarar um prógramm fyrir sjúklinga með hásinaslit. Sjúkraþjálfari starfaði með
hjartateymi lyflækningadeildar að fræðslu um hreyfingu fyrir hjartasjúklinga.
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Lyflækningar

Starfsemi

Lyflækningadeild er stærsta deild sjúkrahússins og hefur verið starfrækt frá 1953. Þar að auki er þetta
eina starfandi lyflækningadeildin á landinu utan Landspítalans. Markmið deildarinnar er að veita alhliða
þjónustu í lyflækningum og hjúkrun á sem flestum sviðum lyflækninga, auk þess sem deildin hefur
mikilvægu hlutverki að gegna sem kennslu- og þjálfunardeild fyrir nema í heilbrigðisfræðum. Á deildinni er
aðaláhersla lögð á bráðalækningar, almennar lyflækningar og nokkrar undirsérgreinar.
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. Einnig hefur meltingarfærasérfræðingur úr Reykjavík komið eina viku í mánuði
síðan í ágúst. Smitsjúkdómasérfræðingur starfar í 100% stöðu, innkirtlasérfræðingur í 100% stöðu og
einn taugasjúkdómalæknir í 50% starfi. Fyrri helming ársins hafa á sjúkrahúsinu verið 2 öldrunarlæknar í
ráðgefandi stöðum utan við öldrunardeildirnar og annar þeirra setið morgunfundi með lyflæknum og farið
yfir málefni sjúklinga deildarinnar með tilliti til öldrunarlækninga. Seinni helming ársins var aðeins einn
öldrunarlæknir starfandi við þessa ráðgjöf.
Stöður sérfræðinga lyflækningadeildar voru fullmannaðar í árslok. Sérfræðingar í krabbameinslækningum og blóðsjúkdómum hafa komið frá Landspítalanum tvo daga í viku og verið ráðgefandi á
deildinni ásamt því að sinna hlutverki á dagdeild, sjá ársskýrslu dagdeildar. Einn krabbameinssérfræðingur
tók vaktir á lyflækningadeild einstaka sinnum á árinu en vegna mikilla anna hafa þeir ekki getað tekið þátt
í vaktalínu eins og áður var. Sérfræðingur í gigtarsjúkdómum er deildinni til ráðgjafar. Lungnasérfræðingur
kemur 2-3 daga í mánuði.
Stöður aðstoðarlækna við deildina voru illa mannaðar fyrra hluta ársins fram að hausti sem þýðir
alltaf meiri álag og óánægju starfsfólks á erfiðum tímun auk þess sem erfitt verður að standa vörð um
menntunartækifæri. Tveir deildarlæknar voru í framhaldsmenntun í lyflæknisfræðum í byrjun árs. Aðeins
einn læknir var yfir sumarmánuðina en í haust voru þrír í þrjá mánuði. Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt
í framhaldsnámskeiðum í handleiðslu á LSH.
Deildarlæknar hafa verið með millivakt hluta af árinu sem hefur mikla þýðingu fyrir öryggi á vöktum,
til að handleiða kandídata og stúdenta og létta á erfiðum vöktum. Meiri festa og reglusemi er að koma á
þessa vaktavinnu en líklega þurfa deildarlæknar á lyflæknissviði að vera þrír til að vaktaplan og annað verði
stöðugt. Sem dæmi hafa dagdeildin og móttakan ekki alltaf deildarlækni, sem leiðir til þess að sú starfsemi
nýtist verr og þarf þá að leggja inn á lyfjadeildina sem er þegar undir miklu álagi. Þetta hefur þó batnað
mikið og er góður skilningur á þýðingu þess fyrir öryggi í starfseminni.

Starfsfólk
Í árslok 2015 voru stöður lækna á deildinni sex. Fjórir læknar deildarinnar standa vaktir en um tíma á
haustdögum voru þeir bara þrír. Það er því eins og 2015 vaxandi áhyggjuefni að vaktirnar deilast á færri
hendur. Læknar deildarinnar eldast og einn læknir náði 70 ára aldri í lok árs og ekki hefur enn verið hægt
að finna lækni til að fylla skarð hans. Um sumarið komu þrír meltingarsérfræðingar í afleysingu; tveir frá
Landspítalanum og einn frá Svíþjóð. Á haustdögum kom Sunna Guðlaugsdóttir meltingarsérfræðingur og
vann eina viku í senn og var mikil hjálp í því en því miður hefur hún ekki tök á að halda því áfram 2017. Á
haustdögum fór einn hjartasérfræðingur í þriggja mánaða námsleyfi og kom hjartasérfræðingur og leysti
af endrum og sinnum í samtals sex vikur.
Mönnun aðstoðarlækna var áhyggjuefni í byrjun árs og náði alveg fram að hausti. Eftir það varð
mönnunin betri, bæði hvað varðar fleiri deildarlækna og kandídata. Stöðugildi voru aukin en það er mjög
mikilvægt og endurspeglaðist fljótt í starfseminni með betri líðan, minni yfirvinnu og auknum afköstum.
Starfsfólks hjúkrunar er getið í skýrslu frá forstöðumanni hjúkrunar á L-deild.
Næringarráðgjafi sinnir sjúklingum á dag- og göngudeild og einnig inniliggjandi sjúklingum og hefur
verið með fræðslu og viðtöl við sjúklinga í ofþyngdarmeðferð í Kristnesi. Einnig hefur hann verið í samstarfi
við eldhús varðandi endurskoðun matseðla og til ráðgjafar varðandi sérfæði. Næringarráðgjafi er formaður
næringarteymis, er einnig hluti 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 því að hafa næringarráðgjafa í fullu og föstu starfi við sjúkrahúsið.
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Eins og fyrri ár sýna allar tölur ársins aukið álag á deildina. Á lyflækningadeild eru 23 sjúkrarúm. Alls voru
1.016 einstaklingar lagðir þar inn í 1.645 innlögnum. Innlögnum fjölgaði um 51 eða 3% miðað við árið
2015. Legudögum fækkaði lítillega, úr 7.666 í 7.356 eða um 4%. Meðallegutími var 4,7 dagar sem er örlítil
lækkun frá árinu áður (4,8), sjá töflu I. Meðalaldur innlagnarsjúklinga var 64 fyrir konur en 66 fyrir karla og
nær frá 18-98 ára og er það svipað og áður. 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 að koma sjúklingum fyrir þegar engin pláss eru laus á sjúkrahúsinu?
Aðra hverja viku er haldinn fundur með heimilislæknum á laugardagsmorgnum, frá hausti fram á
vor, í fundarherbergi lyflækningadeildar með vakthafandi sérfræðingi lyflækningadeildar. Á fundum er
farið er yfir málefni sjúklinga inni á deild. Tilgangur fundanna er jafnframt að halda góðu sambandi við
heilsugæslulækna í bænum.
Sérstakar þverfaglegar móttökur fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma er í uppbyggingu eins og árið
áður. Þar er innkirtlamóttakan lengst komin, með hjúkrunarfræðing í 50% stöðu, lækni og næringarfræðing
og mun starfsemin verða aukin á árinu 2017. Einnig erum við byrjuð með móttöku fyrir langvinna
lungnasjúkdóma og fyrir hjartveika en sú starfsemi er enn mjög lítil (2 sinnum 10% staða hjúkrunarfræðings).
Sökum þess hve starfshlutfallið er lágt, féll starfsemin niður þegar hjúkrunarfræðingur tók sumarfrí og flutti
sig yfir á aðra deild tímabundið. Þetta er mikill veikleiki sem brýnt er að bæta úr á næstu árum ef við eigum
að getað fækkað endurinnlögnum og fækkað komum á bráðmóttöku. Það er faglegt markmið að efla og
styrkja þessa uppbyggingu og færa þjónustuna upp á nútímalegt og hærra plan. Fljótt þarf að leggja meira
fé í þetta en gert hefur verið og með aukna starfsemi í huga.
Nýrnaskilun hófst á SAk 2015. Er það samstarfssamningur milli SAk og LSH. LSH hefur þjálfað
hjúkrunarfræðinga frá gjörgæsludeild í að sinna nýrnaskilun og nýttu nokkrir sjúklingar sér þessa þjónustu
á árinu. Reglulega eru haldnir Skype-fundir með starfsfólki SAk og starfsfólki móttökunnar á LSH. Sérfræðingar lyfjadeildar, Sigurður Heiðdal og Gunnar Þór, bera læknisfræðilega ábyrgð á starfseminni.
Hugmyndin er að nýrnasérfræðingar frá LSH komi að minnsta kosti tvisvar á ári en það hefur ekki gerst enn.

Rannsóknastofa í lífeðlisfræði
Rannsóknum á lífeðlisfræðideild fjölgaði um 8% á árinu. Aukningu mátti sjá á öllum sviðum nema í töku
heilarita (fækkun um 4) og gerð tauga- og vöðvarita sem voru engar. Árinu áður hætti sá læknir, sem hefur
gert tauga- og vöðvarit, störfum vegna aldurs. Frá þeim tíma hefur enginn komið norður til að sinna þessari
þjónustu og engin lausn er í sjónmáli hvað þetta varðar.

Fræðslustarfsemi, endurmenntun og rannsóknastörf
Að hausti var Gunnar Þór í náms- og rannsóknarleyfi í 3 mánuði en hann stundaði nám og rannsóknir
í Gautaborg í Svíþjóð. Tveir deildarlæknar í lyflæknaprógramminu hófu rannsóknir undir hans
handleiðslu, Sandra Ásgeirsdóttir og Vilborg Jónsdóttir. Einnig var Arngrímur Vilhjálmsson, deildarlæknir
í heimilislæknaprógramminu, í rannsóknarverkefni undir handleiðslu Gunnars. Gunnar hefur auk þess
haft einn doktorsnema undir handleiðslu, Berglindi Aðalsteinsdóttur. Berglind flutti erindi á evrópska
hjartalæknaþinginu í Róm undir handleiðslu Gunnars: „Assessment of diastolic function in carriers of the
Icelandic myosin-binding protein C founder mutation for hypertrophic cardiomyopathy“.
B Adalsteinsdottir (Reykjavik,IS), CY Ho (Boston,US), BJ Maron (Minneapolis,US), MA Burke (Boston,US),
P Teekakirikul (Boston,US), R Danielsen (Reykjavik,IS), JG Seidman (Boston,US), CE Seidman (Boston,US), GT
Gunnarsson (Akureyri,IS)
European Congress of Cardiology. Róm, Ítalíu 27-31. ágúst 2016. Gunnar flutti fyrirlestur á vísinda- og
fræðsludegi Heilbrigðisstofnunar Austurlands 13. maí 2016: STEMI í sveitinni.
Flestallir sérfræðingar deildarinnar hafa sótt alþjóðlegar ráðstefnur á sérsviðum sínum. Læknar
deildarinnar hafa haldið fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs og tekið þátt í fræðslufundum fyrir unglækna
og læknanema. Læknanemar við Háskóla Íslands og læknadeildina í Háskólanum í Debrecen í Ungverjalandi
og nemar af heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri hafa komið til starfsþjálfunar á lyflækningadeild.
Auk þess hefur fjöldi annarra erlendra stúdenta verið í styttri námsdvöl. Tveir sérfræðingar deildarinnar eru
í stöðu við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri (HHA), annar sem dósent (Guðjón Kristjánsson)
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og hinn sem lektor (Finnbogi Karlsson). Þeir hafa báðir sinnt kennslu við háskólann. Finnbogi handleiðir
ásamt öðrum Evu Hilmarsdóttur, hjúkrunarfræðingi í innkirtlateymi, í meistaraverkefni við HA. 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 en á þessum fundum kynna unglæknar þau
tilfelli sem lögð voru inn daginn áður, bæði bráðatilfelli og skipulagðar innlagnir. Hjúkrunardeildarstjóri
eða staðgengill hans 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 í MKSAP (Medical Knowledge Self-Assessment
Program í undirbúningi fyrir töku ameríska prófsins) með öllum aðstoðarlæknum sjúkrahússins og
læknanemum þegar þeir voru til staðar. Allir aðstoðarlæknar lyflækningadeildar sóttu Læknadaga, árlegt
fræðslunámskeið Læknafélags Íslands.
Ritgreinar:
Gunnar Þór var meðhöfundur í grein sem birtist í Læknablaðinu:
Flutningstími og gæði meðferðar hjá sjúklingum með ST-hækkunar-hjartadrep á landsbyggðinni – fáir
ná í kransæðavíkkun innan 120 mínútna. Þórir S. Sigmundsson, Daníel Arnarson, Arnar Rafnsson, Viðar
Magnússon, Gunnar Þór Gunnarsson, Gestur Þorgeirsson
(í pubmed: Sigmundsson TS, Arnarson D, Rafnsson A, Magnusson V, Gunnarsson GT, Thorgeirsson G.
Transport and treatment of patients with STEMI in rural Iceland – Only a few patients receive PPCI within
120 minutes. Icelandic Medical Journal. 2016 Jan;102(1))

2012

2013

2014

2015

2016

Hjartarit

2.633

2.490

2.417

2.544

2.856

Ómskoðanir á hjarta

1.264

1.310

1.240

1.330

1.321

Þrekpróf

696

731

755

596

687

Öndunarmælingar

114

126

135

186

196

Heilarit

116

120

105

103

100

24 tíma sírita hjartarit

508

491

587

600

670

Gangráðseftirlit

253

285

222

250

319

17

23

11

13

25

Gangráðsaðgerðir
Kæfisvefn

180

67

141

207

281

Tauga- og vöðvarit

180

166

159

89

0

5.961

5.809

5.772

5.929

6.455

Samtals

Tafla II – Rannsóknir á rannsóknastofu í lífeðlisfræði árin 2012 til 2016.

Jón Þór var meðhöfundur að grein í European Heart Journal sem birtist í Epub í október:
A frameshift deletion in the sarcomere gene MYL4 causes early-onset familial atrial fibrillation.
Gudbjartsson DF, Holm H, Sulem P, Masson G, Oddsson A, Magnusson OT, Saemundsdottir J, Helgadottir
HT, Helgason H, Johannsdottir H, Gretarsdottir S, Gudjonsson SA, Njølstad I, Løchen ML, Baum L, Ma RC,
Sigfusson G, Kong A, Thorgeirsson G, Sverrisson JT, Thorsteinsdottir U, Stefansson K, Arnar DO.
Eur Heart J. 2017 Jan 1;38(1):27-34. doi: 10.1093/eurheartj/ehw379. Epub 2016 Oct 14.

Annað:
Guðjón var annar andmælandi við doktorsvörn Össurar Inga Emilssonar við HÍ 14. október. Tengsl
vélindabakflæðis að nóttu við öndunarfæraeinkenni og kæfisvefn – Nocturnal Gastroesophageal Reflux –
Respiratory Symptoms and Obstructive Sleep Apnea.
Gunnar Þór hélt áfram sínu alþjóðlega rannsóknasamstarfi sem hluti af The Share registry (www.
theshareregistry.org). Hann er einnig starfandi í Fabry nefnd LSH.
Gunnar Friðriksson heldur áfram samstarfi við taugalækningadeild Háskólasjúkrahússins Sahlgrenska í
Gautaborg, Svíþjóð og vann þar í ca 13 vikur á síðasta starfsári.
2012

2013

2014

2015

2016

1.468

1.503

1.463

1.594

1.645

6.227

6.212

6.615

7.666

7.356

4,17

4,17

4,5

4,8

4,7

Dag- og göngudeild

2.365

2.428

2.416

2.723

2.834

Innlagnir alls

3.833

3.931

3.879

4.371

4.479

Lyflækningadeild
Fjöldi legudaga
Meðallegutími, dagar

Tafla I – Innlagnir á lyflækningadeild árin 2012 til 2016.
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Lyflækningadeild

Sjúkrahúsapótek

Lyflækningadeild er 23 rúma deild sem veitir almenna lyflækningaþjónustu. Setin og leyfð stöðugildi
hjúkrunarfræðinga eru 16,4, sjúkraliða 9,6, deildarstjóra 1,0, deildarritara 0,94 og starfsmanna í ræstingu og
býtibúri 3,6. Á árinu varð aukning í stöðugildum sjúkraliða um 1,2. Hjúkrunarfræðingar í starfi á deildinni eru
23 í og sjúkraliðar hafa verið 13 í samtals 26,9 stöðugildum. Mönnun gengur vel og vel hefur gengið að ráða
í stöður sem losna. Örlítil endurnýjun hefur orðið á starfsfólki. Af stöðugildum hjúkrunarfræðinga eru 0,20
notuð fyrir næringarhjúkrunarfræðing í húsinu og 0,20 fyrir eftirfylgni fyrir hjarta- og lungnasjúklinga en
eftirfylgnin hefur farið fram á göngudeild. Gæðavörður hefur verið í 0,1 stöðugildi. Nokkrir hjúkrunarfræðingar
sitja einnig í nefndum á vegum SAk og/eða eru tengiliðir við nefndir.

Sjúkrahúsapótek SAk sér um að útvega og afhenda lyf á besta mögulega verði miðað við lyfjaframboð og
þarfir sjúklinga hverju sinni. Það annast varðveislu lyfja, dreifingu þeirra á deildir sjúkrahússins og eftirlit
með notkun þeirra á einstökum deildum. Einnig fer þar fram blöndun á krabbameinslyfjum til gjafar í æð
fyrir dagsjúklinga og inniliggjandi sjúklinga.
Markmið sjúkrahúsapóteksins er að gera hagstæð innkaup á lyfjum, bæta nýtingu þeirra í nánu
samstarfi við annað heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahússins og sjá til þess að lyf séu geymd og meðhöndluð
við tilskildar aðstæður. Einnig er lögð áhersla á að veita hlutlausar, gagnreyndar og faglegar upplýsingar
um lyf og lyfjanotkun til skjólstæðinga SAk og annarra heilbrigðisstarfsmanna stofnunarinnar. Aðkoma
sjúkrahúsapóteksins er að lyfjanefnd, gæðaráði og næringarteymi. Lyfjafræðingar rýna skjöl um lyf og
lyfjagjafir fyrir gæðahandbók SAk og taka þátt í öðrum lyfjatengdum verkefnum.

Nemar
Mikið er um hjúkrunarnema á deildinni og eru þeir þar stærstan hluta vetrarins. Tveir hjúkrunarfræðingar
sjá um að skipuleggja kennslu og viðveru hjúkrunarnema og tveir sjúkraliðar komur sjúkraliðanema. Deildin
fékk einnig til sín nema erlendis frá á árinu.

Fræðsla
Deildarfundir eru haldnir mánaðarlega yfir vetrartímann og þar er farið yfir ýmis mál viðkomandi deildinni
og stundum er líka fræðsla. Reynt hefur verið 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. Í mars
var fræðsludagur þar sem þemað var öldrun. Hann sóttu aðilar frá Hlíð, Akureyrarbæ sem og starfsfólk
SAk til að vera með erindi og tókst mjög vel til. Dagurinn var opinn fyrir starfsfólk sjúkrahússins. Einnig er
starfandi skemmtinefnd sem sér um ýmsa viðburði fyrir starfsfólk deildarinnar og var m.a. farið á Siglufjörð
og sjúkrahúsið þar skoðað.

Námsferðir
Tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar taka þátt í Erasmus verkefninu „Lucky you getting older in Europe“.
Annar þeirra tekur þátt í þeim hluta sem varðar byltur og fór hann til Belgíu í desember þar sem sá hluti
verkefnisins var tekinn fyrir. Fyrirhugað er að annar hjúkrunarfræðingur, sem tekur þátt í næringarhluta
verkefnisins, fari til Spánar á fyrri hluta árs 2017.
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Starfsemin á árinu
Starfsemin var með hefðbundnum hætti á árinu. Stöðugildi í apóteki í lok árs var 100% staða
forstöðulyfjafræðings og tvær 70% stöður lyfjafræðinga.
Heildarsala apóteksins var 476,9 milljónir króna. Salan minnkaði um 5,8% milli ára. Meðtalin eru
sjúkrahúslyf („S-merkt lyf“) fyrir 353,8 milljónir króna, sem voru að fullu greidd til sjúklinga utan spítalans.
Sala á sjúkrahúslyfjum minnkaði um 6,2% milli ára. Sala á sondumat og næringardrykkjum nam 2,3
milljónum króna. Allar sölutölur eru með virðisaukaskatti.
Blandanir á krabbameinslyfjum urðu 1.896 á árinu sem er svipað og árið áður.
Á árinu var mikið unnið að undirbúningi og framtíðarskipulagi nýs sjúkrahúsapóteks en miklar breytingar
eru fyrirhugaðar varðandi staðsetningu og alla aðstöðu sjúkrahúsapóteksins. Einnig var unnið að innleiðingu
nýrra lyfjatengdra kerfa, þ.e. birgðakerfi fyrir apótekið sjálft, birgðastýringar-kerfi fyrir deildir og uppfærslu
á lyfjaávísanakerfi til að auka öryggi sjúklinga. Áfram var unnið að gæðahandbók og verklag og vinnuferlar
endurskoðað reglulega.

Fræðsla og námskeið
Einn lyfjafræðingur tók þátt í Academy Seminar 2016 „Medicines Review“, sem haldið var 29. september til
2. október í Búkarest í Rúmeníu. Þetta var framhaldsnámskeið frá Academy Seminar sem haldið var í Zagreb
í Króatíu árið 2015 og hét „From medication reconciliation to medicines optimisation“. Bæði námskeiðin
voru haldin á vegum European Association of Hospital Pharmacist (EAHP) en EAHP bauð tveimur
íslenskum sjúkrahúslyfjafræðingum að taka þátt. Einn lyfjafræðingur frá sjúkrahúsapóteki ásamt klínískum
lyfjafræðingi á LSH voru valdir til að sækja námskeiðin af Faghópi um sjúkrahúslyfjafræði innan
Lyfjafræðingafélags Íslands (LFÍ). Bæði námskeiðin munu nýtast mikið við uppbyggingu á klínískri
lyfjafræðiþjónustu á Sjúkrahúsinu á Akureyri en slík þjónusta er hluti af framtíðarstefnu sjúkrahúsapóteksins
og sameiginlegri stefnu evrópskra sjúkrahúslyfjafræðinga innan EAHP.
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Nefndir og ráð
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 í maí 2004. Síðast
var skipað í teymið 1. september 2015. Guðrún Eggertsdóttir, sjúkrahúsprestur, er formaður. Auk hennar
eru í teyminu: yfirlæknir dag- og göngudeildar geðdeildar, forstöðulæknir geðsviðs, hjúkrunarfræðingur
á bráðamóttöku, forstöðuhjúkrunarfræðingur geðdeildar, geðhjúkrunarfræðingur og sálfræðingur í BUGteymi SAk.

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 almannavarnaástandi eða við stórslys og hins vegar skipulögð áfallahjálparvinna. Þjónusta áfallateymis
miðast við upptökusvæði sjúkrahússins. Bráðamóttaka tekur við beiðnum um áfallahjálp og kemur þeim
áfram til áfallateymis. Beiðnum er sinnt eins fljótt og við verður komið, en áfallahjálp er alla jafna ekki
bráðaþjónusta.
Fjöldi verkefna áfallateymis er breytilegur frá ári til árs. Verkefnin voru nokkru færri en á fyrra ári en fjöldi
einstaklinga sem sinnt var svipaður. Tölulegt yfirlit um störf áfallateymis á árinu má lesa í töflu 1.
Fjöldi
tilvika



Fjöldi
einstaklinga

Fjöldi
símtala

Fjöldi
viðtala

Vísað
áfram

Fjöldi
funda

Umferðarslys

9

31

4

12

2

4

Vinnuslys

3

3

4

2

1

3

Sjálfsvíg- eða
sjálfsvígstilraun

8

11

9

4

Annað

7

11

15

4

2

1

27

56

32

22

5

11

Samtals:

3

Tafla 1 – Starfsemi áfallateymis SAk 2016.

Áfallateymið heldur samráðsfundi mánaðarlega.
Á árinu var byrjað að skrá áfallahjálp í sjúkraskrá skjólstæðinga í Sögukerfinu, auk þess sem áfram var
unnið að endurskoðun verklagsreglna og þess gætt að þær uppfylltu skilyrði gæðahandbókar með tilliti til
alþjóðlegrar vottunar DNV.
Tveir fulltrúar teymisins eiga sæti í Samráðshópi áfallahjálpar í umdæmi lögreglunnar á Akureyri.
Samráðshópurinn fundaði tvisvar á árinu.

Fræðsla
Á vegum áfallateymis fengu nemendur í meistaranámi við framhaldsnámsdeild við Háskólans á Akureyri
fræðslu um áfallahjálp og áfallateymi. Einnig fengu hjúkrunarnemar fræðslu um áföll og áfallateymið.
Berglind Guðmundsdóttir, yfirsálfræðingur LSH, var með fræðslu fyrir meðlimi áfallateymis auk þess
sem meðlimir teymisins sóttu fræðsludag um skipulag áfallahjálpar á vegum Rauða krossins og LSH,
ráðstefnu um sálrænan stuðning við viðbragðsaðlila í neyðarþjónustu og fræðsludag fyrir samráðshópa
áfallahjálpar.
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Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám

Endurlífgunarráð

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.
Fulltrúaskipti urðu í nefndinni á um mánaðamótin október-nóvember, en þá tók Sólveig Tryggvadóttir
við af Sólveigu Skjaldardóttur. Eru Sólveigu S. þökkuð störf hennar í nefndinni og Sólveig T. boðin velkomin
til starfa.
Í árslok var nefndin því þannig skipuð:
Oddný Snorradóttir, upplýsingaöryggisstjóri, tilnefnd af framkvæmdastjórn, formaður.
Stefán Steinsson, læknir, tilnefndur af læknaráði.
Sólveig Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði.
Árni Kár Torfason, forstöðumaður, tilnefndur af tölvu- og upplýsingatæknideild.

Endurlífgunarráð hefur verið starfrækt á SAk frá árinu 2003. Hlutverk þess er m.a. að:
• Fylgja eftir reglum um útköll vegna endurlífgunar/neyðarástands á sjúkrahúsinu.
• Fylgjast með búnaði til endurlífgunar, staðsetningu hans og þörf fyrir endurnýjun.
• Tryggja viðeigandi endur- og símenntun fyrir hvern starfshóp sjúkrahússins.
• Fylgja eftir skráningu endurlífgunar á SAk og skila uppgjöri einu sinni á ári.

Hlutverk og starfssvið

Ráðið fundaði einu sinni á árinu.

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
Starfsreglur fyrir eftirlitsnefndina voru samþykktar og vistaðar í gæðahandbók. Nefndin hélt sjö fundi á
árinu og fylgdi eftir reglubundnu eftirliti. Eftirlitið var nokkuð fjölbreytt þetta árið:
• Skoðaðar voru uppflettingar í sjúkraskrár valdar af handahófi.
• Skoðaðar voru uppflettingar starfsmanna með ákveðin hlutverk í Sögu í sjúkraskrár.
• Nefndin tók handahófskennt úrtak virkra notenda í Sögu og skoðaði hvort aðgangsheimildir væru í
samræmi við starfsstétt og hlutverk í Sögu.
• Skoðaðar voru uppflettingar í einstakar sjúkraskrár eftir ábendingum.
Athugasemdir við eftirlitið eru skráðar í fundargerðir nefndarinnar og afhentar framkvæmdastjóra
lækninga til frekari skoðunar. Skýringar hafa komið fram við þeim athugasemdum sem voru skráðar
í fundargerðir og tengjast þær gjarnan verklagi viðkomandi deilda. Verklag vegna aðgangsheimilda er
einnig til frekari skoðunar.

Nýtt endurlífgunarráð var skipað 1. ágúst 2016. Í ráðinu sitja:
Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, svæfinga- og gjörgæsluhjúkrunarfræðingur, formaður.
Chris Wolffensperger, svæfingalæknir.
Jón Guðmund Knutsen, sjúkraflutningamaður.
Kolbrún Sigurlásdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Bergþór Steinn Jónsson, læknakandídat.

Fram til 1. ágúst sátu í ráðinu: Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, formaður; Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, Girish
Hirlekar, Gunnar Þór Gunnarsson og Hjördís Gunnarsdóttir.

Endurmenntun
SAk gerir þá kröfu til starfsfólks síns að það búi yfir þekkingu í endurlífgun, starfs síns vegna. Þessar kröfur
eru mismiklar eftir heilbrigðisstéttum og starfi viðkomandi og er námskeiðshald skipulagt samkvæmt því.
Endurlífgunarráð fylgir þessum reglum eftir en það er á ábyrgð yfirmanna á deildum að sjá til þess að
starfsfólk sæki þau námskeið sem því ber, til að viðhalda þekkingu sinni í endurlífgun.
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.
Sú nýbreytni hefur verið tekin upp að bjóða fram aðstoð starfsmanns endurlífgunarráðs við upprifjunina og
hefur það verið nýtt, m.a. á bráðamóttöku og skurðlækningadeild, og gefist vel.
Fjögur upprifjunarnámskeið í sérhæfðri endurlífgun voru haldin í október og nóvember með samtals 21
þátttakanda. Námskeiðin eru ætluð þeim hjúkrunarfræðingum og læknum sem áður hafa setið námskeið í
sérhæfðri endurlífgun I eða II (1,5 klukkustunda námskeið).
Eitt námskeið var haldið í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna II (ALS) með 13 þátttakendum en það
námskeið er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka stjórnina í endurlífgun (20
klukkustunda námskeið).
Tvö námskeið voru haldin í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I (ILS) með alls 22 þátttakendum en það
námskeið er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka þátt í endurlífgun (8 klukkustunda
námskeið).
Allt námskeiðshald í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I og II og sérhæfðri endurlífgun barna I og II
hérlendis tekur mið af evrópskum stöðlum og leiðbeiningum frá evrópska endurlífgunarráðinu (ERC).
Tíu starfsmenn á SAk hafa lokið leiðbeinendaþjálfun í sérhæfðri endurlífgun og eru sex með fullgild
réttindi frá ERC til að kenna á slíkum námskeiðum, fimm til að kenna sérhæfða endurlífgun fullorðinna og
þrír til að kenna sérhæfða endurlífgun barna. Tveir starfsmenn hafa réttindi til að kenna hvoru tveggja. Fjórir
starfsmenn eru leiðbeinendur í þjálfun og áætlað er að þeir ljúki þjálfun í febrúar/mars 2017.

Snemmbúið viðvörunarkerfi legudeilda
Endurlífgunarráð hefur unnið að því að endurvekja snemmbúið viðvörunarkerfi legudeilda, sem byggir
á því að koma auga á versnandi ástand sjúklinga á legudeildum og fyrirbyggja hjartastopp. Haldin var
fræðsla fyrir aðstoðarlækna og hjúkrunarfræðinga, kerfið kynnt og starfsfólk hvatt til að nýta sér það í
auknum mæli.
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Fræðsluráð

Gæðaráð

Meginverkefni fræðsluráðs eru að framfylgja fræðslustefnu og veita fræðslustarfi forystu auk þess sem
verkefnin felast í því að bæta öryggi, vinnulag á sjúkrahúsinu og efla starfsánægju starfsmanna. Fræðsluráði
er ætlað að fylgjast með stefnum og straumum, finna nýjar leiðir og standa fyrir þróun í fræðslustarfi.
Fræðsluráði ber m.a. að:
• Tryggja að nýliðafræðsla eigi sér stað reglulega og að hún nái til allra starfsstétta.
• Tryggja námskeið/fræðslu sem uppfylla lágmarkskröfur stofnunarinnar.
• Endurmeta fræðsluáætlun/námskeið og breyta eftir því.
• Sjá til þess að námskeið séu skráð og þau séu sýnileg starfsmönnum.
• Tengja þátttöku í fræðslu við starfsferil og mögulega launahækkanir skv. kjarasamningum.
Fræðsluráð Sjúkrahússins á Akureyri er skipað sex starfsmönnum til þriggja ára í senn og þremur til vara.
Skipunartími: 1. september 2016 til 31. ágúst 2019.
Aðalfulltrúar:
Hulda Ringsted, mannauðsstjóri, formaður.
Hugrún Hjörleifsdóttir, fræðslustjóri.
Helgi Haraldsson, öryggisstjóri.
Jóna Valdís Ólafsdóttir, gæðastjóri.
Erla Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur, fulltrúi hjúkrunarráðs.
Hannes Petersen, yfirlæknir, fulltrúi læknaráðs.
Varafulltrúar:
Dóróthea Jónsdóttir, tölvunarfræðingur.
Þóra G. Þorsteinsdóttir, yfirlaunafulltrúi.
Eyrún B. Þorfinnsdóttir, svæfinga- og gjörgæsluhjúkrunarfræðingur.

Starfsemi á árinu
Frá stofnun ráðsins haustið 2016 hefur mestum tíma verið varið til endurskipulagningar á nýliðafræðslu
ásamt greiningarvinnu sem ætlað er að leggja grunn að starfi ráðsins á komandi ári.

Gæðaráð var þannig skipað í lok árs:
Aðalmenn:
Jóna Valdís Ólafsdóttir, lyfjafræðingur, gæðastjóri og formaður gæðaráðs.
Elvar Örn Birgisson, geislafræðingur.
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 tólf fundir með reglulegu millibili þar sem almennt var fjallað um gæðamál. Fundir
voru haldnir einu sinni til tvisvar í mánuði og fundargerðir birtar á innri vef spítalans. Fundir gæðaráðs hafa
fasta dagskrá:
• Síðasta fundargerð.
• Kvartanir.
• Atvik.
• Innri úttektir.
• Umbætur – staða – ný verkefni.
• Vöktun – mælikvarðar.
• Gæðahandbókin – staða.
• Staða annarra verkefna.
• Önnur mál.

Gæðingur
Í lok árs 2015 hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og er fyrsta heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíka vottun. Vottunin er dagsett 18. desember 2015 og er veitt til þriggja
ára í senn. Vottunaraðilinn er alþjóðlega fyrirtækið DNV GL sem er eitt af stærstu fyrirtækjum á þessu sviði
í heiminum. Ötullega hefur verið unnið að þessu markmiði síðustu ár og nánast allir starfsmenn komið að
því verki með einum eða öðrum hætti undir styrkri stjórn gæðaráðs, gæðastjóra, gæðavarða og stjórnenda.
SAk er fyrsta heilbrigðisstofnunin á Norðurlöndunum til að hljóta vottun DNV GL.
Afrit af vottunarskírteininu hefur verið hengt upp víðs vegar um stofnunina. Vottunin er samkvæmt
þeim kröfum sem staðlar DNV GL International Accreditation for Hospitals gera til sjúkrahúsa og tekur m.a.
til gæðakerfis og gæðastjórnunar, áhættustýringar og áhættumats, skipulags, allrar klínískrar þjónustu,
starfsaðstöðu, húsnæðis og réttinda sjúklinga.
Þetta er fyrsti áfangi á leið til vottunar sjúkrahússins samkvæmt ISO 9001.
Allt árið var unnið að tímasettri úrbótaáætlun sem samþykkt var af DNV en úrbætur vegna frávika eru
forsendur vottunar. Árleg úttekt eftir að vottun var náð var gerð 26. og 27. október 2016. Samhliða árlegri
úttekt skv. DNV staðli fór fram forúttekt á ISO 9001 staðlinum en markmiðið er að starfsemi sjúkrahússins
verði alþjóðlega vottuð samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum árið 2017. Við stóðum okkur vel heilt yfir og
ljóst að margt hefur áunnist með tilkomu gæðavottunarferlisins.

Rýnifundir
Rýnifundur stjórnenda þar sem gæðaráð og framkvæmdastjórn hittast var haldinn í september. Rýnifundinum
var að þessu sinni skipt á tvo daga, tvisvar sinnum tvær klukkustundir. Á fyrri fundinum fór gæðastjóri yfir
skýrslu með upplýsingum um starfsemi gæðaráðs og yfirliti yfir stöðu gæðamála og svaraði fyrirspurnum.
Á seinni fundinum fóru fram umræður fundarmanna um skýrsluna skv. eftirfarandi dagskrárliðum:
• Niðurstöður innri úttekta.
• Niðurstöður ytri úttekta.
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Endurgjöf frá starfsfólki.
Endurgjöf frá viðskiptavinum.
Frammistaða ferla og samræmi þjónustu.
Staða forvarna og úrbóta.
Aðgerðir vegna fyrri rýni stjórnenda.
Breytingar sem geta haft áhrif á gæðakerfið.
Gæðastefna og gæðamarkmið.
Tillögur um umbætur.
Önnur mál.
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Úttektarteymið gerði úttekt á 28 starfseiningum þar sem tekið var mið af gæðakerfi, vinnuvernd,
sýkingavörnum, klínískum þáttum, tækjum, húsnæði, úrbótaáætlun og stöðlum DNV og ISO 9001 ásamt
fleiru. Úrbótaáætlanir urðu til í þessum úttektum sem forstöðumenn hafa unnið í á árinu.

Horft fram á veginn
Stærstu verkefnin framundan er undirbúningur fyrir næstu úttekt DNV GL sem mun fara fram í nóvember.
Þá mun einnig fara fram aðalúttekt á ISO 9001 staðlinum sem er næsta stóra skref í vottunarferli sjúkrahússins.

Umbótaverkefni
Gæðaráð hefur farið af stað með umbótaverkefni í samræmi við DNV GL staðalinn. Vinnan við slík verkefni fer
fram eftir fyrirfram skilgreindu verklagi. Vinnuhópur er skipaður utan um hvert verkefni og skilar hópurinn
lokaniðurstöðum til gæðaráðs. Niðurstöður þessar eru birtar á síðu gæðaráðs á innra neti.
Umbótaverkefni sem lokið var á árinu eru:
• Förgun lyfja og sóttmengaðs sorps – nýtt verklag innleitt.
• Einangrunarherbergi – þrjú einangrunarherbergi standsett og tilbúin til notkunar.
Umbótaverkefni sem gerð voru að framhaldsverkefni utan gæðaráðs:
• Samræming á aðgangsheimildum heilbrigðisstétta í sjúkraskrárkerfi – vinnuhópur vinnur þetta áfram
samhliða sínum daglegu störfum. Markmiðið er að ljúka þessu innan þriggja ára.
• Flæði í móttöku/vöknun á skurðstofu í samstarfi við nema frá Háskólanum á Akureyri.
Umbótaverkefni sem enn eru í vinnslu í lok árs:
• Sótthreinsun áhalda.
• Byltur – tillögur að leiðum til að fækka byltum innan stofnunarinnar.
• Hönnun og innleiðing á faglegu og formlegu verklagi við lyfjagjafir á deildum til að auka öryggi
sjúklinga (6R).

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
skoða aðrar leiðir við skráningu og úrvinnslu atvika. Atvik á árinu voru 395, sem er svipaður fjöldi og árið
áður.

Gæðakerfi
Góð reynsla er komin á gæðakerfið okkar en gæðahandbókin er unnin í Share Point. Kerfið er þægilegt og þjált
í notkun. Á árinu var unnið að leiðum til þess að gera starfsemistölur, mælingar, gæðavísa, atvikaskráningu,
frammistöðumat og fleiri tölulegar upplýsingar sýnilegar í rauntíma. Áfram verður unnið að því að koma
upp „mælaborði“ fyrir starfsemina á næstu mánuðum.
Gæðaverðir framkvæmdu innri úttektir á verklagsreglum samkvæmt áætlun þar sem ýmist var skerpt á
verklagi og/eða gæðaskjöl aðlöguð og lagfærð.
Til þess að uppfylla kröfur um vottun (DNV og ISO) þurfa að fara fram innri úttektir á starfsemi eininga/
deilda með tilliti til gæða- og öryggismála. Um er að ræða árlegar úttektir á almennri starfsemi deilda/
eininga skv. kröfum um vottun en ekki úttektir á einstökum verklagsreglum. Framkvæmdastjóri bráða-,
fræðslu- og gæðasviðs skipaði fimm manna hóp/úttektarteymi sem samanstendur af eftirtöldum:
Alexander Pálsson, forstöðumaður innkaupa- og tæknideildar.
Helgi Haraldsson, öryggisstjóri.
Helgi Þór Leifsson, læknir.
Jóna Valdís Ólafsdóttir, gæðastjóri.
Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur.
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Hjúkrunarráð
Aðalfundur var haldinn 21. október. Sólveig Tryggvadóttir, formaður hjúkrunarráðs, flutti skýrslu stjórnar
og skýrslu frá fulltrúum hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum. Kjósa átti tvo fulltrúa í stjórn og formann
hjúkrunarráðs. Sólveig Tryggvadóttir gaf kost á sér til 2ja ára sem formaður. Gunnhildur Gunnlaugsdóttir
af handlækningasviði gaf kost á sér til endursetu. Þórgunnur Birgisdóttir af lyflækningasviði kom ný inn
í stjórn hjúkrunarráðs. Ekki komu fram mótframboð og voru fulltrúar samþykktir. Áfram sátu í stjórn
Guðrún Berglind Bessadóttir frá handlækningasviði, Valgerður Ósk Ómarsdóttir frá lyflækningasviði, Hulda
Rafnsdóttir frá bráða-, fræðslu- og gæðasviði og Guðrún Hildur Guðmundsdóttir varamaður. Í kjörnefnd
var skipunartími liðinn hjá Önnu Lísu Baldursdóttur og Berglindi Sigurvinsdóttur en þær gáfu báðar kost á
sér áfram.
Eftir venjuleg aðalfundarstörf kynnti Dóróthea Jónsdóttir helstu nýjungar í tölvumálum og Hugrún
Hjörleifsdóttir kynnti Erasmus og verkefnið „Lucky You getting older in Europe“ en SAk er þátttakandi í því
verkefni ásamt fimm öðrum þjóðum.

Stjórnarfundir
Stjórnin hélt 10 formlega fundi á árinu og að auki hefur hluti stjórnar hist á óformlegum samráðsfundum.
Þá fara samskipti einnig fram í gegnum tölvupóst og á lokaðri Facebook-síðu stjórnar. Á fyrsta stjórnarfundi
eftir aðalfund var Gunnhildur Gunnlaugsdóttir kosin varaformaður, Guðrún B. Bessadóttir ritari og
meðstjórnendur Hulda Rafnsdóttir, Valgerður Ósk Ómarsdóttir og Þórgunnur Birgisdóttir. Guðrún Hildur
Guðmundsdóttir er varamaður í stjórn.

Samstarf
Formaður hjúkrunarráðs fundaði að jafnaði mánaðarlega með framkvæmdastjóra hjúkrunar. Formaður fór
á tvo fundi með framkvæmdastjóra hjúkrunar og forstöðuhjúkrunarfræðingum. Á árinu komst á samstarf
milli hjúkrunarráðs SAk og hjúkrunarráðs LSH. Einnig hafa læknaráð SAk og hjúkrunarráð haft mikil og góð
samskipti.

Umsagnir
Þingsályktunartillaga um sólahringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga, 31. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lyfjalög og lækningatæki. 473. mál.
Tillaga til þingsályktunar um eflingu Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, 242. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 með síðari breytingum
(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring).
Til umsagnar frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um lyfjastefnu til ársins 2020, 678. mál.

Vika hjúkrunar
Vika hjúkrunar var haldin í maí. Þann 9. maí var haldið málþing um fjarheilbrigðisþjónustu í samstarfi við
hjúkrunarráð á LSH. Þann 12. maí var vorfundur hjúkrunarráðs og fengum við til okkar þrjá fyrirlesara í samstarfi
við Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Norðurlandsdeild Fíh. Elín Arnardóttir, yfirhjúkrunarfræðingur
heilsugæslusviðs HSN í Fjallabyggð og meistaranemi á heilbrigðisvísindasviði HA, sagði frá samanburði á
þjónustuformi tveggja heilsugæslustöðva HSN. Bjarni Karlsson, prestur og MA í siðfræði, fjallaði um reiðina
heilaga og heimska og hvernig sáttin fæðist. Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og dósent í HÍ og
Bifröst, var með erindi um leiðtogahlutverk allra hjúkrunarfræðinga.

Helstu viðfangsefni stjórnar hjúkrunarráðs
Í upphafi árs mótmælti stjórn hjúkrunarráðs fyrirhugaðri fækkun rýma í endurhæfingu á SAk en síðar var
horfið frá þeirri aðgerð. Í framhaldi af því boðaði forstjóri stjórnir hjúkrunar- og læknaráðs á fund með
framkvæmdastjórn og ræddar voru leiðir til hagræðingar og leiðir til að lækka rekstrarkostnað SAk. Þá
héldu stjórnir hjúkrunar- og læknaráðs fund með forstöðumönnum klínískra deilda og útskriftarteymi SAk.
Markmið fundarins var að stofna vinnuhópa sem vinna frekar að þeim hugmyndum sem ræddar hafa verið,
m.a. um útskriftarmál og leiðir til úrbóta. Stjórnir hjúkrunar- og læknaráðs sátu sameiginlega fund með
landlækni. Formaður hjúkrunarráðs situr í stýrihópi sem vinnur að því að móta stefnu SAk 2017-2021.

Fulltrúar hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum
Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám: Sólveig Tryggvadóttir, Sædís Guðrún Bjarnadóttir
varamaður.
Fræðsluráð: Erla Björnsdóttir, Eyrún B. Þorfinnsdóttir, varamaður.
Gæðaráð: Erla Björnsdóttir, Sólveig Hulda Valgeirsdóttir, varamaður.
Kjörnefnd hjúkrunarráðs: Berglind Sigurvinsdóttir, Anna Lísa Baldursdóttir, Þórgunnur Birgisdóttir.
Nýtingarnefnd SAk: Anna Margrét Tryggvadóttir, María Ásgeirsdóttir, varamaður.
Siðanefnd SAk: Hulda Rafnsdóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, varamaður.
Vísindaráð SAk: Elma Rún Ingvarsdóttir, Kolbrún Sigurlásdóttir, varamaður.
Vísindasjóður SAk: Heiða Hringsdóttir, Álfheiður Atladóttir, varamaður.
Lyfjanefnd SAk: Inga Margrét Skúladóttir, Guðrún Hildur Guðmundsdóttir, varamaður.
Rýnihópur SAk: Elva Sigurðardóttir, Gunnhildur Gunnlaugsdóttir, varamaður.
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Jafnréttisnefnd

Lyfjanefnd

Jafnréttisnefnd Sjúkrahússins á Akureyri hefur starfað síðan í desember 2007 og rann skipunartími síðustu
nefndar út í árslok 2014. Skipað var í nýja jafnréttisnefnd til tveggja ára frá og með 1. ágúst 2015 og er hún
þannig skipuð:
Edda Bryndís Örlygsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður.
Sigurbjörg Jónsdóttir, launafulltrúi, ritari.
Valur Sæmundsson, kerfisstjóri, meðstjórnandi.

Lyfjanefnd starfar samkvæmt 40. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með áorðnum breytingum. Lyfjanefnd hefur
starfað frá því 18. september 2001.
Lyfjanefnd var þannig skipuð í lok árs:
Jóna Valdís Ólafsdóttir, formaður, lyfjafræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
Andrés Magnússon, geðlæknir, skipaður af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
Stefán Steinsson, læknir, skipaður af læknaráði.
Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, skipuð af hjúkrunarráði.
Hilmar Karlsson, forstöðulyfjafræðingur, sat einnig flesta fundi nefndarinnar.
Sigurður Heiðdal, læknir og Finnbogi Karlsson, læknir, létu af störfum fyrir nefndina á árinu.

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

Hlutverk lyfjanefndar:
Lyfjanefndin er þverfaglegur samráðsvettvangur um lyfjamál. Nefndin er ráðgefandi gagnvart
framkvæmdastjórum, forstöðumönnum og sjúkrahúsapóteki og gegnir leiðandi hlutverki í stefnumótun
varðandi málaflokkinn og gæðastarfi sem gengur þvert á faggreinar og starfseiningar. Lyfjanefnd gefur
meðal annars út lyfjalista fyrir stofnunina, hefur frumkvæði að innleiðingu og notkun klínískra leiðbeininga
um lyfjanotkun, fylgist með og tekur ákvarðanir um notkun nýrra og dýrra lyfja, fylgist með notkun
leyfisskyldra lyfja, annast og rýnir gæðaskjöl er tengjast lyfjamálum, kemur að atvikaskráningu tengdri
lyfjamálum í samvinnu við gæðaráð og fylgist með, kynnir og ráðleggur nýjar aðferðir við lyfjafyrirmæli,
skömmtun og annað sem ætla má að auki öryggi og dragi úr kostnaði vegna lyfja.

Starfsemin á árinu

Málefni á dagskrá lyfjanefndar á árinu:

Hlutverk

Drög að nýrri jafnréttisáætlun voru yfirfarin og send til framkvæmdastjórnar til samþykktar. Framkvæmdastjórn samþykkti nýju jafnréttisáætlunina í september og er hún komin inn í gæðakerfið. Til nefndarinnar
bárust annars engin formleg erindi.

Verkefni framundan
Samkvæmt gildandi jafnréttisáætlun skal gera árlega greiningu á launa- og kjarajafnrétti en nokkuð er um
liðið frá síðustu greiningu af því tagi. Jafnréttisnefnd mun ganga á eftir því við framkvæmdastjórn að slík
greining verði gerð á árinu.

Umsögn um frumvarp til nýrra lyfjalaga
Lyfjanefnd fór yfir drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga en lyfjanefnd Landspítala (LSH) hafði sent
nefndinni drögin til yfirferðar. Lyfjanefnd SAk studdi breytingatillögur lyfjanefndar LSH en gerði einnig
eigin athugasemdir við drögin, meðal annars varðandi starfsemi lyfjanefnda og upptöku á nauðsynlegum
lyfjaþekkingargagnagrunni. Lyfjanefnd SAk sendi velferðarráðuneytinu þessar athugasemdir og kom um
leið á framfæri ósk lyfjanefndar SAk um að fá að vera með í ráðum framvegis varðandi lyfjamál sem varða
landsbyggðina alla.
Lyfjalisti
Útliti lyfjalistans var breytt þannig að nú er hann birtur sem listi yfir heiti virkra innihaldsefna. Fram
kemur virkt efni, styrkur og lyfjaform en ekki sérlyfjaheiti. Þetta er í samræmi við væntanlega uppfærslu á
lyfjafyrirmælakerfi þar sem heiti virkra innihaldsefna verður notað í auknum mæli í stað sérlyfjaheita við
ávísun lyfja. Lyfjalistinn er yfirfarinn mánaðarlega af forstöðulyfjafræðingi og uppfærður.
Leyfisskyld lyf
Unnið var að því að gera umsóknarferli lækna á SAk fyrir leyfisskyldum lyfjum skilvirkara en sækja þarf
um leyfi fyrir leyfisskyldum lyfjum til lyfjanefndar LSH í gegnum Sögu.
Langtímalyfjameðferð á dýrum lyfjum
Farið var yfir gjöf zoledronsýru á almennri göngudeild. Ef sjúklingar höfðu fengið slíka meðferð í
þrjú ár eða lengur voru viðkomandi læknar beðnir um að panta beinþéttnimælingu til að meta árangur
meðferðarinnar og síðan senda nýja tilvísun ef þeir vildu að meðferðinni yrði haldið áfram. Fyrirhugað er að
skoða fleiri sjúklingahópa sem fá langtímameðferð á almennri göngudeild.
Eigin lyf sjúklinga
Verklag varðandi merkingu í lyfjaávísanakerfi á notkun eigin lyfja sjúklinga var yfirfarið. Í innri úttekt sem
gerð var á þessu kom fram að fáir þekktu gæðaskjalið þar sem verklagið er skráð og unnu þar af leiðandi
ekki eftir því. Nauðsynlegt reyndist að skerpa á því hvað læknar annars vegar og hjúkrunarfræðingar hins
vegar eiga að gera varðandi skráningar á lyfjafyrirmælum þegar notuð eru eigin lyf sjúklinga.
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Atvik
Fjölgun hefur orðið á skráðum lyfjatengdum atvikum. Að hluta skýrist það af betri skráningu atvika
og að starfsfólk er orðið meðvitaðra um nauðsyn þess að skrá atvik. Lyfjanefnd kemur til með að fá yfirlit
yfir lyfjatengd atvik á 3ja mánaða fresti til yfirferðar og er það í samræmi við DNV staðal og alþjóðlega
vottun. Gæðaráð hóf umbótaverkefni er snýr að hönnun og innleiðingu á faglegu og formlegu verklagi við
lyfjagjafir á deildum til að auka öryggi sjúklinga. Lyfjanefnd átti fulltrúa í umbótahópnum.

Læknaráð

Klínískar lyfjarannsóknir
Athugasemd barst frá Lyfjastofnun varðandi klínískar lyfjarannsóknir og skort á skráðu verklagi. Margrét
Vilhelmsdóttir, lyfjafræðingur, vann gæðaskjal varðandi framkvæmd klínískra lyfjarannsókna og sendi
nefndinni uppkast til yfirlestrar og álitsgjafar. Gæðaskjalið hefur verið gefið út og formlegt verklag er þannig
samþykkt.
Lyfjagjafir án fyrirmæla
Lyfjanefnd vann áfram að verklagi og útgáfu gæðaskjala varðandi lista deilda yfir lyf sem gefa má án
fyrirmæla læknis en slíkir listar þurfa að vera samþykktir af réttum ábyrgðaraðilum, ábyrgðin vel skilgreind
og innleiðing á réttu verklagi er nauðsynleg.
Úttekt DNV
Lyfjanefnd fundaði með úttektaraðilum DNV í árlegri úttekt vegna alþjóðlegrar vottunar sjúkrahússins.
Farið var yfir kafla DNV staðalsins um lyfjatengd mál (e. medication management) og þau frávik og
athugasemdir sem fram komu í síðustu úttekt. Brugðist hafði verið við öllum athugasemdum: Lyfjanefnd
fer reglulega yfir lyfjatengd atvik, lyfjalisti er til og uppfærður reglulega og starfsmenn stofnunarinnar hafa
greiðan aðgang að sérlyfjaskrá og upplýsingum um lyf.
Samstarf við lyfjanefnd LSH
Vilji er fyrir því, bæði hjá lyfjanefnd SAk og lyfjanefnd LSH, að samstarf nefndanna verði aukið og unnið
var að því á árinu. Styrkur er að slíku samstarfi fyrir báðar nefndir.

Á aukaaðalfundi á haustdögum var kjörinn nýr ritari í stjórn. Aðrir meðlimir hafa starfað eins og áður. Fundir
stjórnar hafa verið a.m.k. einu sinni í mánuði að sumarmánuðum undanskildum.
Stjórn læknaráðs er með læsta facebook-síðu sem hefur auðveldað samskipti stjórnarmeðlima.
Stjórn læknaráðs skipa:
Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður.
Jóhann Davíð Ísaksson, varaformaður.
Ágúst Ibsen Snorrason, ritari.
Stefán Steinsson, meðstjórnandi.
Vilborg Jónsdóttir, meðstjórnandi.
Almennur fundur/aukaaðalfundur var haldinn 20. okt. 2016. Á þeim fundi var rætt almennt um
mönnunarmál sérfræðilækna á hverri deild fyrir sig og Albert Sigurðsson gerði grein fyrir mönnun unglækna.
Sumar deildir eru verr settar en aðrar, sérstaklega er varðar sérfræðimönnun. Rætt var um erindi er barst
stjórn um „gangalækningar“ á SAk. Unglæknar eru töluvert spurðir állits. Sérfræðingar eru einnig spurðir
álits en það er mismikið eftir sérgreinum. Ákveðið var að stjórn læknaráðs myndi álykta og sendi frá sér
tilkynningu til allra starfsmanna SAk. Að lokum var nýr ritari kosinn en Fjölnir Guðmannsson hætti við SAk.
Ágúst Ibsen Snorrason var kosinn í hans stað.

Helstu viðfangsefni
Eitt formlegt erindi barst stjórninni. Það fjallaði um „gangalækningar“ og var erindið rætt á aukaaðalfundi
og í kjölfarið sendi stjórn læknaráðs frá sér tilkynningu til allra starfsmanna SAk og innlegg á vefsíðu SAk.
a) Samstarf við framkvæmdastjórn SAk, framkvæmdastjóra lækninga, forstöðulækna og stjórn
hjúkrunarráðs.
Stjórn læknaráðs hefur setið ársfjórðungslega fundi með framkvæmdastjóra lækninga, forstjóra og
framkvæmdastjóra hjúkrunar eins og samþykkt var á síðasta aðalfundi. Stjórn hjúkrunarráðs hefur einnig
setið fundina. Þar hefur framtíð SAk og leiðir til úrbóta verið ræddar. Skipaðar voru nefndir til að skoða
sparnaðarleiðir. Drög eru nú til að verklagi á vöktum vegna útkalla á rannsókna- og myndgreiningadeild og
voru þau kynnt og rædd á aðalfundi 2017.
Formaður læknaráðs hefur verið boðaður á forstöðulæknafundi.
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 rannsókna- og
myndgreiningarsviði í ljós með bættu verklagi og reglum um útköll. Mikilvægt er að læknar haldi vöku sinni
hvað það varðar. Stjórn læknaráðs mun áfram vinna að þessum hugmyndum með forstöðulæknum deilda
og vonandi ná þannig að móta skýra stefnu, t.d. hvað varðar útköll stoðdeilda og fleira.
c) Nefndir og ráð.
Stöðunefnd fékk eitt mál á árinu til umfjöllunar.
Fræðslunefnd hélt 28 fundi sem voru mjög vel sóttir. Auk þess fylgdust margir með gegnum fjarfundabúnað.
Vísindasjóður læknaráðs úthlutaði styrkjum að upphæð 1.291.895 krónum.
d) Mönnun lækna.
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. Nokkrir sérfræðilæknar hafa bæst í hópinn á árinu og því ber
að fagna. Unglæknamönnun er góð. Fleiri kandídatar sóttu um en fengu.
e) Tilnefningar stjórnar læknaráðs í vinnuhópa.
Rýnihópur um þjónusturýni.
Stýrihópur um framtíðarsýn.
Lyfjanefnd.
Gæðaráð.
Stjórn læknaráðs þakkar meðlimum læknaráðs, framkvæmdastjórn og stjórn hjúkrunarráðs samstarfið á
starfsárinu með von um áframhaldandi gott samstarf.
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Nýtingarnefnd

Næringarteymi

Hlutverk nýtingarnefndar er að fjalla um tillögur/óskir til breytinga á nýtingu húsnæðis samkvæmt
beiðni frá framkvæmdastjórn. Nefndin skilar tillögum sínum til framkvæmdastjórnar til afgreiðslu. Fjöldi
nefndarmanna er fimm, þar af er einn tilnefndur af hjúkrunarráði og einn af læknaráði en forstjóri skipar
formann nefndarinnar. Skipunartíminn er fjögur ár.
Frá 17. mars er nefndin skipuð þessum aðilum:
Auður Elva Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála, formaður.
Alexander Pálsson, forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar.
Anna Margrét Tryggvadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu og sótthreinsunar.
Gróa Björk Jóhannesdóttir, barnalæknir.
Helgi Haraldsson, öryggisstjóri.
Nefndin hélt 6 fundi á árinu og aðalumfjöllunarefnið var nýting nýju þakbyggingarinnar og þær
breytingar sem hún mun leiða af sér.

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 12 fundir á árinu, þar af voru tveir fundir með tengiliðum af deildum. Fundargerðir eru
aðgengilegar á innra neti.
Árlegur Næringardagur var haldinn þann 26. október. Efni dagsins var „Næring bráðveikra“ og
samanstóð dagskrá af 4 fræðsluerindum og kynningu á næringarvörum frá fyrirtækjum. Einn fyrirlesari
kom frá Landspítala og hélt erindi um næringu á gjörgæsludeildum LSH. Aðsókn var góð og almenn
þátttaka í umræðum.
Unnið var að endurskoðun handbókar eldhúss um mismunandi fæðisgerðir sem boðið er upp á í eldhúsi
SAk og fjallað um þær breytingar sem gerðar voru.
Umfjöllun var um mat fyrir starfsfólk sjúkrahússins og þátt matarins í heilsueflingu starfsmanna. Fundað
var með starfsmannastjóra og yfirmönnum og bent á matarþjónustu sem hluta af heilsueflingu á vinnustað.
Fjallað var um ýmis önnur mál er varða næringu sjúklinga SAk, s.s. skimun fyrir vannæringu sem er einn
af gæðavísum sjúkrahússins, gæðaskjól um næringu, klínískar leiðbeiningar um fæðismeðferðir, samskipti
býtibúrsstarfsmanna og hjúkrunar á legudeildum varðandi upplýsingar um neyslu sjúklinga, framboð af
sondumat og næringardrykkjum í apóteki SAk, innleiðingu á nýju matarkerfi fyrir eldhús og verkefni fyrir
næringarfræðinema í starfsnámi á SAk.
Næringarteymið fundaði tvisvar með tengiliðum frá legudeildum, en hver deild skipar hjúkrunarfræðing
sem tengilið við næringarteymi. Á fundum með tenglum var m.a. rætt um skimun fyrir vannæringu,
fæðisgerðir og val, úrval næringardrykkja, sondumötun, árlegan næringardag, innleiðingu á nýju matarkerfi,
matseðla, samskipti innan deilda um næringu sjúklinga 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

Skurðstofunefnd

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna við Sjúkrahúsið á Akureyri 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 mars 2015 var núverandi siðanefnd heilbrigðisrannsókna við SAk skipuð til fjögurra ára og hana skipa:
Aðalfulltrúar:
Stefán B. Sigurðsson, formaður, tilnefndur af Landlækni.
Guðrún Eggertsdóttir, varaformaður, tilnefnd af forstjóra, fulltrúi annarra heilbrigðisstétta.
Sigurður Kristinsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri.
Alexander Smárason, tilnefndur af framkvæmdastjórn SAk.
Ragnheiður Baldursdóttir, tilnefnd af læknaráði SAk.
Baldur Dýrfjörð, tilnefndur af framkvæmdastjórn SAk.
Hulda Rafnsdóttir, tilnefnd af hjúkrunarráði SAk.

Skurðstofunefnd skipuleggur skurðstofustarfsemi og er ráðgefandi um faglega og rekstrarlega þætti þeirra.
Nefndin heyrir undir framkvæmdastjóra handlækningasviðs.

Varafulltrúar:
Sigríður Sía Jónsdóttir, tilnefnd af Landlækni.
Elvar Birgisson, tilnefndur af forstjóra, fulltrúi annarra heilbrigðisstétta.
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri.
Guðjón Kristjánsson, tilnefndur af framkvæmdastjórn SAk.
Gunnar Þór Gunnarsson, tilnefndur af læknaráði SAk.
Heiðrún Ósk Ólafsdóttir, tilnefnd af framkvæmdastjórn SAk.
Hólmfríður Kristjánsdóttir, tilnefnd af hjúkrunarráði SAk.

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.

Áætlað er að nefndin fundi mánaðarlega og koma fundadagar og frekri upplýsingar fram á vefsíðu
nefndarinnar http://www.sak.is/is/um-fsa/nefndir-og-rad/sidanefnd.
Nokkur vinna hefur farið í að þróa áfram hlutverk vísindanefndar og siðanefndanna og fylgja eftir þeim
lögum og reglugerðum sem tóku gildi á árinu 2014. Haldinn var samstarfsfundur þessara nefnda í Reykjavík
í apríl þar sem farið var yfir þær reglugerðir sem eru í smíðum.
Verkefnum nefndarinnar hefur fækkað mjög og stafar það af breyttum ákvæðum um að rannsóknir
sem eru unnar í samstarfi SAk og annarra heilbrigðisstofnana skuli fara til Vísindasiðanefndar en ekki
fyrir Siðanefnd heilbrigðisrannsókna. Nefndin fjallar því einungis um þær rannsóknir sem fara fram á SAk
eingöngu eða í samstarfi SAk og háskóla.
Á árinu afgreiddi siðanefnd heilbrigðisrannsókna SAk einungis tvö aðsend erindi og engin afgreiðsla
var vegna leyfisveitinga.
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Stuðningsteymi starfsmanna

Sýkingavarnanefnd

Stuðningsteymi starfsmanna Sjúkrahússins á Akureyri var skipað 25. nóvember 1997 af Halldóri Jónssyni,
þáverandi forstjóra, og hefur síðan verið endurskipað af framkvæmdastjórn á tveggja ára fresti.
Teymið starfar til hliðar við aðra starfsmannaþjónustu á SAk.

Í sýkingavarnanefnd sitja:
Sigurður Heiðdal, lyf- og smitsjúkdómalæknir, formaður.
Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur.
Björg Brynjólfsdóttir, deildarlífeindafræðingur.
Sýkingavarnanefnd starfaði af fullum krafti allt árið. Rut Guðbrandsdóttir var í 60% vinnuhlutfalli
við sýkingavarnanefnd og er að auki í gæðaráði og öryggisnefnd. Mestur þungi vinnunnar á árinu fór í
undirbúning fyrir DNV úttekt í októbermánuði.

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 SAk geta nýtt sér stuðning og aðstoð teymisins.
Á árinu hafa starfsmenn teymisins veitt starfsmönnum 37 viðtöl.
Einnig hefur á tímabilinu verið boðið upp á viðrunarfundi/úrvinnslufundi 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.

Skráning sjúkrahússýkinga
Skráning á algengi sjúkrahússýkinga er framkvæmd fjórum sinnum á ári. Eins og í fyrri skráningum voru
skráðir þeir sjúklingar sem voru inniliggjandi með sýkingu kl. 8:00 að morgni ákveðins skráningardags í
febrúar, maí, ágúst og nóvember. Skoðað var hvort sjúklingar væru með þvagfærasýkingu, skurðsárasýkingu
grunna eða djúpa, neðri öndunarvegasýkingu og blóðsýkingu. Meðalsýkingarhlutfall fyrir árið var 4,32%
og hlutfallið milli skráninga má sjá í myndriti 1. Sjá má í myndriti 2 að hlutfallið er það sama og var 2015.
Samkvæmt þessu var sjúkrahúsið rétt undir settu marki sem er að halda hlutfalli sjúkrahússýkinga undir 5%.
Samanburður frá upphafi skráningar á spítalasýkingum er sýndur í myndriti 2.

Myndrit 1 – Hlutfall í 4 skráningum árið 2016.

Myndrit 2 – Hlutfall spítalasýkinga frá upphafi skráningar 2009.
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Stunguóhöpp
Sýkingavarnanefnd fékk tilkynningar um 30 stunguóhöpp á árinu og er það mesti fjöldi tilkynninga frá
árinu 2013. Markmið SAk er færri en 15 stunguóhöpp á ári (sjá myndrit 3) og náðist það því ekki. Sjá má
að óhöppin gerast jafnt og þétt, 2 til 4 á mánuði yfir árið. Engan einn mánuð hafa verið óvenju mörg
stunguóhöpp.

Myndrit 5 – Tegundir stunguóhappa og samanburður milli ára 2013 til 2016.

Mynrit 3 – Stunguóhöpp uppsafnað milli mánaða og samanburður 2013-2016.

Þegar rýnt er nánar í tölurnar má sjá að hjúkrunarfræðingar eru með flest stunguóhöpp eða 12. Næst
koma læknar með samtals 8 og eru þar 4 sérfræðingar meðtaldir. Flest óhöppin urðu á skurðdeild, samtals
10, og á lyflækningadeild, samtals 6. Skýra má aukningu á fjölda stunguóhappa út frá auknu álagi á þessum
einingum. Langflest óhöpp eru vegna óhreinna nála, eða 16. Þar á eftir er venflo-nál, samtals 4 og klexannál, samtals 3. Farið er yfir stunguóhöpp á tengiliðafundum og reynt að finna út hvernig fækka megi
stunguóhöppum til að ná markmiðum SAk.

Sýklarannsókn:
Enterophatogen ræktanir úr saur voru alls 308. Jákvæð sýni voru 10; 6 Campylobacter jejuni og 4
Salmonella.
Clostridium difficile toxin A/B voru 180 mælingar. Jákvæð sýni voru 17.

SAk 2016
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Sýrufastir stafir (greining gerð á Sýkladeild LSH). Sýni voru alls 28 frá 21 einstaklingi og voru engin sýni jákvæð.

MÓSA ræktanir. Sýni voru 279. Af þeim voru 5 sýni jákvæð hjá 5 einstaklingum. Tvær greiningar á
MÓSA voru í sárum hjá inniliggjandi einstaklingum (sjá nánar í lið um tilfellaskýrslur) og 3 í sárum hjá
einstaklingum sem ekki voru inniliggjandi.
Caliciveira (greining gerð á Veirurannsókn LSH). Sýni voru 37 og reyndist 1 sýni jákvætt fyrir Sapóveiru
og 4 jákvæð fyrir Nóróveiru.
Myndrit 4 – Fjöldi stunguóhappa árið 2016 eftir starfsheitum.
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Bólusetningar starfsmanna

Umhverfisnefnd

Árleg influensa. Bólusettir voru 218 starfsmenn og 17 sjúklingar.
Lifrarbólga B. Bólusettir voru 19 starfsmenn á árinu með 42 skömmtum.

Innra starf
Fundir sýkingavarnanefndar. Formlegir fundir voru 13 á árinu. Fundargerðir eru birtar á innra netinu
undir nefndir og ráð – sýkingavarnanefnd.
Tengiliðir sýkingavarnanefndar. Fundir með tengiliðum voru 8 á árinu og helstu verkefni voru að innleiða
verklagsreglur um þrif á tækjum, förgun sorps og nýjar skimunarreglur MÓSA – VÓE – BBL. Einnig voru
önnur verkefni og fræðsla, t.d. innleiðing á nýjum ræstingarefnum, lín og tæki í óhreinum herbergjum.
Tilfellaskýrslur. Tilkynnt voru 3 tilfelli til sýkingavarnanefndar. Eitt varðar ESBL-A jákvæðan sjúklingi og
tvær óvæntar greiningar á MÓSA í sárum hjá inniliggjandi sjúklingum. Farið var eftir verklagsreglum við
upprætingu þessara baktería.
Seinni hluta ársins var keypt sótthreinsunartæki er nefnist Nocolyce sem sótthreinsar rými og HEBA síur
í einangrunarherbergjum eftir sýkingar eins og fjölónæmar bakteríur. Komin er góð reynsla á að nota tækið
á LSH. Tækið var notað tvisvar sinnum á árinu eftir einangrun sjúklings með fjölónæma bakteríu.

Gæðavinna
Endurútgáfa og gerð nýrra gæðaskjala var þungamiðja vinnu nefndarinnar á árinu. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur ber hitann og þungann af þeirri vinnu. Sýkingavarnanefnd vann á árinu við að bæta
innra eftirlit á sýkingavörnum með gerð gæðaskjala um almennt eftirlit og eftirlit með örveruræktunum.
Skjölin halda utan um þau fjölmörgu eftirlit er varðar sýkingavarnir sem nefndin þarf að viðhafa.
Hafin var á árinu mæling á gæðum ræstingar með ATP-mælingum. Fest voru kaup á tæki sem mælir
lífræn efni á yfirborði en tækið heitir System Sure Plus. Farið var á helstu starfseiningar og mælt á fyrirfram
ákveðnu yfirborði. Mikil vöknun var meðal starfsmanna vegna niðurstaðna þessara mælinga á einingunum
og var t.d. skipt út tuskum og ræstiefnum á skurðstofu í sérhæfð ræstiefni fyrir skurðstofur. Apótek mun
einnig nota mælingarnar til eftirlits á ræstingu í blöndunarherbergi. Fyrirhugað er að gera reglulegar
mælingar á öllum starfseiningum, a.m.k. tvisvar á ári og oftar eftir þörfum.
Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur fór fyrir hönd sýkingavarnanefndar á allar starfseiningar SAk í
teymisúttekt á vegum gæðaráðs.

Í framtíðarsýn til ársins 2019 kemur fram að Sjúkrahúsið á Akureyri vinnur samkvæmt vottuðu
umhverfisstjórnunarkerfi og hefur náð árangri í samræmi við setta mælikvarða. Hlutverk umhverfisráðs
er m.a. að innleiða umhverfisstefnu Sjúkrahússins á Akureyri og í samráði við framkvæmdastjórn meta
framvindu stefnunnar og miðla upplýsingum til starfsfólks og viðeigandi aðila.
Í umhverfisstefnu SAk kemur m.a. fram að allt sorp verði flokkað. Starfsfólk hefur tekið höndum
saman og unnið vel að þessu markmiði undanfarin ár. Hlutfall flokkaðs sorps hefur því hækkað
ár frá ári. Á árinu var hlutfall flokkaðs sorps 59,4% á móti 49,3% árið 2015 og 50,3% árið 2014.
Á árinu hafði verkefnastjóri Grænna skrefa í ríkisrekstri samband við ráðið og hélt í framhaldinu stutta
kynningu á verkefninu. Tekin var ákvörðun um að umhverfisráð skoði málið vandlega og fari yfir kosti
innleiðingar verkefnisins á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Vinna við það hófst strax á árinu.
Umhverfisráð skipa:
Hafdís Hrönn Pétursdóttir, iðjuþjálfun, formaður.
Alexander Pálsson, tækni- og innkaupadeild.
Ingibjörg Gyða Júlíusdóttir, bráðamóttöku.
Linda Benediktsdóttir, eldhúsi.
Sigríður Jónsdóttir, skurðlækningadeild.

Fræðsla
Skipulag nýliðafræðslu var breytt og aukin á árinu og var snemma árs haldin nýliðavika þar sem
sýkingavarnahjúkrunarfræðingur var m.a. með almenna fræðslu um sýkingavarnir. Fræðslan var svo stytt í
dagsfræðslu í júní, nóvember og desember.
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Útskriftarteymi
Útskriftarteymi var stofnað við SAk árið 2014. Teymið er skipað af framkvæmdastjóra til þriggja ára í senn.
Útskriftarteymið er starfsfólki, sjúklingum og aðstandendum til ráðgjafar og aðstoðar við útskriftir. Markmið
teymisins er að stuðla að bættu flæði sjúklinga, hvort sem þeir eru að fara heim, í endurhæfingu eða
varanlega vistun.
Fulltrúar:
Ragnheiður Halldórsdóttir, öldrunarlæknir, formaður teymis.
Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur.
Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur.
Vilborg Þórarinsdóttir, félagsráðgjafi.
Á árinu hefur teymið eins og áður fyrst og fremst gegnt samræmingarhlutverki í tengslum við útskriftir,
sér í lagi flóknar útskriftir aldraðra einstaklinga. Öldrunarlæknir og félagsráðgjafi meta sjúklinga sem
læknar eða forstöðuhjúkrunarfræðingar legudeilda telja þörf á að meta. Fulltrúar teymisins hafa haldið
fjölskyldufundi eftir þörfum. Teymið hittir vikulega sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa SAk, hjúkrunarfræðinga
frá heimahjúkrun og iðjuþjálfa frá heimaþjónustu Akureyrarbæjar. Tilgangurinn er að tryggja enn betur
upplýsingaflæði milli teymisins og þjónustuaðila í heimahúsum.
Á árinu fóru fulltrúar teymisins í heimsókn á Dalbæ, Hornbrekku og Sjúkrahúsið á Siglufirði til að kynna
sér betur þjónustuna þar. Teymið hefur átt gott samtarf við yfirmenn á þessum stöðum sem hafa gjarnan
tekið sjúklinga í hvíldardvalir í beinu framhaldi af legu á SAk. Ferðin var mjög gagnleg og mun bæta
áframhaldandi samskipti.
Fulltrúar teymisins sendu inn erindi þar sem gerðar voru athugasemdir við að Kristnesspítali og
hvíldardvalir í Hlíð loka/fækka plássum á sama tíma yfir sumarið. Þetta er nú í endurskoðun fyrir sumarið
2017.
Teymið stefnir á að halda áfram að veita góða þjónustu. Æskilegt væri að auka þjónustu við sjúklinga
sem leita á bráðamóttöku en eru ekki lagðir inn.
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Vísindaráð
Í vísindaráði sátu:
Alexander Smárason, forstöðulæknir, formaður.
Elma Rún Ingvarsdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Ingveldur Tryggvadóttir, upplýsingafræðingur.
Varafulltrúar voru:
Guðjón Kristjánsson, forstöðulæknir.
Kolbrún Sigurlásdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, sjúkraþjálfari.
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 fjórir á árinu.
Vísindaráð sá um að meta þær umsóknir sem bárust vísindasjóði SAk og mat einnig styrkumsóknir
sem bárust deild kennslu, vísinda og gæða 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 22. september. Þetta var
í áttunda sinn sem vísindadagurinn var haldinn. Þar voru flutt 9 erindi og sýnd nokkur veggspjöld. Nick
Cariglia, yfirlækni á lyflækningadeild og Sigmundi Sigfússyni geðlækni voru veittar viðurkenningar fyrir
þeirra framlag til vísindastarfa og flutti Nick í fyrsta sinn heiðursfyrirlestur sem er kenndur við Guðmund
Hannesson. Vísindadagurinn tókst vel í alla staði og hefur aldrei áður verið eins vel sóttur en um 100 manns
sóttu tóku þátt í dagskránni.
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Vísindasjóður

Öryggisnefnd og öryggisstjóri

Vísindasjóður var formlega stofnaður á ársfundi sjúkrahússins 15. maí 2013. Stjórn sjóðsins skipa:
Rannveig Jóhannsdóttir, formaður, tilnefnd af framkvæmdastjórn.
Guðjón Kristjánsson tilnefndur af læknaráði.
Heiða Hringsdóttir tilnefnd af hjúkrunarráði.
Varamenn eru:
Ingveldur Tryggvadóttir.
Álfheiður Atladóttir.
Orri Ingþórsson.

Öryggisnefnd er starfrækt á sjúkrahúsinu samkvæmt 6. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum nr. 46/1980.
Hlutverk öryggisnefndar er að skipuleggja aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi innan
sjúkrahússins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit með því, að ráðstafanir er varða
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum.
Frá haustinu 2015 hefur öryggisnefndin verið þannig skipuð:
Öryggisverðir:
Helgi Haraldsson.
Alexander Pálsson.
Rut Guðbrandsdóttir.
Öryggistrúnaðarmenn:
Árni Óðinsson.
Helga Sigfúsdóttir.
Jón Knutsen.

Markmið sjóðsins er að efla vísindarannsóknir við sjúkrahúsið og geta allir háskólamenntaðir starfsmenn
sótt um styrk úr honum.
Fimm styrkjum var úthlutað úr sjóðnum á árinu:
• Svava Guðmundsdóttir deildarlæknir fékk styrk að upphæð 527.994 kr. vegna rannsóknarverkefnisins
„Áhrif langtímadeyfingar í aðfærsluvöðvagöng læris (Adductor canal block)“.
• Eva Hilmarsdóttir hjúkrunarfræðingur fékk styrk að upphæð 689.889 kr. vegna rannsóknarverkefnisins
„Lífstílsmeðferð með Sidekick appi hjá fólki með tegund 2 sykursýki“.
• Árún K.Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur fékk styrk að upphæð 500.000 kr. vegna rannsóknarverkefnisins „Health and well-being in Northern Iceland: Does residency, urban or rural, affect health
and well-being in community dwelling Icelandic people >65 years“.
• Kristín Ragnheiður Guðmundsdóttir sjúkraþjálfari fékk styrk að upphæð 363.000 kr. vegna
rannsóknarverkefnisins „Sjúklingamiðuð endurhæfing á Sjúkrahúsinu á Akureyri“.
• Ragnheiður Harpa Arnardóttir sjúkraþjálfari fékk styrk að upphæð 738.000 kr. vegna rannsóknarverkefnisins „Áhrif endurhæfingar á Kristnesi á heilsu og lífsgæði fólks með offitu“.
Úthlutunarreglur sjóðsins má finna á innra neti SAk undir starfsemi, nefndir og ráð. Sjóðurinn er með
netfangið visindasjodur@sak.is

Starf öryggisnefndar á árinu
Öryggisnefndin hélt fjóra fundi á árinu. Rætt var um eldvarnir, samskipti við opinbera eftirlitsaðila,
áhættumat, aðgangsstýringar, mönnun á deildum, alþjóðlega gæðavottun o.fl. Farið var yfir teikningar
af fyrirhuguðum breytingum á aðstöðu og þær afgreiddar til bygginganefndar. Rýmingaræfingar
voru skipulagðar sem og innri úttektir og ýmis fræðsla fyrir starfsmenn. Mál er snúa að starfsumhverfi,
brunahönnun, áhættumati og aðgangsstýringum komu einnig til umræðu og skoðunar, svo eitthvað sé
nefnt.

Öryggisstjóri
Öryggisstjóri hefur verið starfandi á sjúkrahúsinu frá haustinu 2015 og voru helstu verkefni hans á árinu að
koma á áhættumati fyrir allar deildir sjúkrahússins, byggja upp fræðslu varðandi öryggismál og vinnuvernd
og vinna að uppsetningu á aðgangsstýringa- og öryggiskerfi. Auk þess kom öryggisstjóri að fleiri minni
verkefnum, sbr. neðantalið.

Áhættumat SAk
Eitt af aðalverkefnum öryggisstjóra á árinu var að vinna áhættumat fyrir sjúkrahúsið. Var í því skyni sett upp
verklag og útbúin gögn og hjálparskjöl til að styðjast við. Námskeið var sett upp varðandi gerð áhættumats.
Var það haldið í þrígang og sóttu það 49 starfsmenn af flestum deildum sjúkrahússins. Á námskeiðinu var
farið yfir tilgang og markmið með gerð áhættumatsins og framkvæmd þess kynnt. Jafnframt voru kynnt
þau gögn og hjálparskjöl sem útbúin höfðu verið til aðstoðar deildunum við gerð áhættumatsins.
Áhættumat skrifstofu var unnið í samstarfi við nemendur í viðskiptafræði við HA. Haldin var kynning
fyrir nemendurna, farið yfir verkið og það skipulagt. Nemendur skiluðu síðan áhættumati deildarinnar eftir
viðtöl við starfsmenn og skoðanir á vettvangi.
Niðurstöður áhættumats á deildum voru teknar saman í skýrslu og lá hún fyrir í júlí. Niðurstöðurnar voru
í framhaldinu kynntar framkvæmdastjórn á fundi og starfsmönnum almennt á heimasíðu sjúkrahússins.
Áfram er unnið að úrbótum þeirra þátta sem voru greindir og settir í úrbótaferli í tengslum við vinnu að
áhættumatinu.

Fræðsla
Nýliðavika var haldin snemma árs og voru þá m.a. haldnir fyrirlestrar um vinnuvernd, brunavarnir, rýmingar
og öryggismál. Fræðslan var endurtekin í júní, í tvígang í nóvember og í desember, nánar í skýrslu
fræðslustjóra.
Fyrirlestrar vegna nýliðafræðslu voru í lok árs uppfærðir og þýddir yfir á ensku.
Námskeið um áhættumat voru haldin í tvígang á Akureyri og eitt á Kristnesspítala, með samtals 49
þátttakendum.
Fyrirlestrar um rýmingar, eldvarnir o.fl. voru haldnir á legudeildum:
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Á fæðingadeild þann 9. febrúar.
Á skurðlækningadeild 19. febrúar.
Á lyflækningadeild 30. mars.
Á barnadeild 4. apríl.
Í Kristnesspítala í tvígang, 1. og 6. september.
Á geðdeild 22. nóvember.
Alls tóku 90 starfsmenn þátt í þessum fyrirlestrum.
Fyrirlestur um slökkvitækni og notkun slökkvitækja var haldinn af utanaðkomandi aðila í september.
Fyrirlesturinn var tekinn upp og settur á innra netið. Ekki er vitað hve margir hafa horft á fyrirlesturinn en
áhersla var lögð á að þeir sem tækju þátt í verklegri þjálfun í notkun slökkvitækja horfðu fyrst á hann.
Verkleg þjálfun í notkun slökkvitækja var haldin á Akureyri 21. og 28. september og á Kristnesi 29.
september. Alls tóku 75 þátt í verklegu þjálfuninni.
Fréttir voru skrifaðar á innri síðu sjúkrahússins, varðandi frágang húsnæðis í lok vinnudags, áhættumat,
verklega þjálfun í notkun slökkvitækja, Evrópsku vinnuverndarvikuna, aðgangsstýringar o.fl.

Öryggisstjóri situr auk þess vikulega verkfundi með tæknideild, húsumsjón og framkvæmdastjóra
fjármálasviðs auk vikulegra verkfunda vegna þakbyggingar B-álmu.
Í tengslum við uppfærslu viðbragðsáætlana var unnin áhættu- og veikleikagreining fyrir sjúkrahúsið
(Hazard Vulnerability Analysis) og stuðst við Kaiser Permanente HVA módelið við þá greiningu.
Unnið var í gæðakerfinu að verklagsreglum og gæðaskjöl tengdum öryggismálum og vinnuvernd.
Vegna gæðavottunarinnar var farið um með fulltrúa úttektaraðilans DNV og veitt aðstoð, spurningum
svarað og skýringar veittar eftir föngum. Eftir að niðurstöður úttektarinnar lágu fyrir var unnið að
úrbótaáætlun og eftirfylgni.
Fundað var með slökkviliðinu, æfingastjóra þess og aðstoðarslökkviliðsstjóra á árinu til að skipuleggja
samstarf við slökkviliðið. Allar vaktir slökkviliðsins komu í heimsókn í apríl og var þá farið um nánast allt
húsnæði sjúkrahússins, bæði á Akureyri og Kristnesi. Reykköfunaræfingar voru haldnar með slökkviliðinu í
október og nóvember og rýmingar- og útkallsæfingar, einnig í október og nóvember.
Reglubundnar eldvarnaúttektir voru framkvæmdar á árinu.
Komið var á formlegum samningi við þjónustuaðila varðandi kerfisbundið eftirlit með eldvarna- og
slökkvibúnaði.
Varaaflsvél var flutt úr Kristnesspítala til VMA til skoðunar og prófunar.

Lokaorð
Ekki er hægt að gefa fulla mynd af starfi að öryggis- og vinnuverndarmálum á sjúkrahúsinu á árinu í þessari
samantekt né heldur er það ætlunin. Einungis er tæpt á helstu atriðum sem snúa að öryggisnefnd og
öryggisstjóra en megnið af starfinu er unnið af stjórnendum og almennum starfsmönnum og þannig þarf
það að vera til að raunverulegur árangur náist.
Um leið og öryggisstjóri þakkar samstarfið á árinu þá væntir hann mikils af áframhaldinu. Það eru
spennandi tímar framundan hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri. Má þar sem dæmi nefna nýja stefnumótun,
ráðningu starfsmanns í starfsmannaheilsuvernd, breytingar á aðstöðu starfsmanna og frekari vinnu að
gæðamálum og gæðavottunum.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á innri síðu sjúkrahússins, í fundargerðum öryggisnefndar og
víðar.

Aðgangsstýringa- og öryggiskerfi
Eitt af stóru verkefnum öryggisstjóra á árinu var að koma á aðgangsstýringum á sjúkrahúsinu. Farið var
yfir fyrirliggjandi hönnun aðgangsstýri- og öryggiskerfis. Fundað var með deildum og hönnuðum, gerðar
tillögur að nýrri hönnun og hún lögð fyrir deildir til samþykktar. Var verkið ásamt öryggisgæslu boðið út í
febrúar og skrifað undir samning við Öryggismiðstöð Íslands í apríl.

Önnur verkefni, tímabundin eða til lengri tíma
Öryggisstjóri er í eftirfarandi ráðum og nefndum sem funda reglubundið og sinnir verkefnum í tengslum
við veru sína þar:
Gæðaráði SAk. Reglulegir fundir um gæðastarf og úrbótaverkefni. Yfirferð atvikaskráninga o.fl.
Fræðsluráði.
Nýtingarnefnd.
Teymisúttektahópi.
Viðbragshópi.
Stýrihópi fyrir nýja stefnu SAk, 2017-2021.
Vinnuhópi um gæði, þjónustu og framleiðni vegna stefnumótunar 2017-2021 og tengiliður stýrihóps
fyrir vinnuhópinn um tæknilega þætti.
Hópi til að vinna að uppfærslu persónuverndarákvæða og NIS-net öryggismálum, áhættumati o.fl.
Öryggisstjóri fór fyrir hópi er vann að úrbótaverkefni varðandi skurðstofur. Tillögum var skilað í apríl.
Frekari vinnu var frestað vegna fyrirhugaðs samstarfs við Landspítala og samhæfingar á lausnum.
Einnig fór öryggisstjóri fyrir hópi er vann að uppsetningu viðbragðsteymis til að grípa inn í við ógnandi
hegðun á sjúkrahúsinu.
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