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Fylgt úr hlaði

I. HLUTI | ÞÆTTIR ÚR STARFSEMINNI
ÁRSREIKNINGUR
OG TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR

Við viljum skara fram úr
Hversu vel treystir þú sjúkrahúsinu þínu til að annast þig og þína? Ríkir ánægja
með þjónustuna sem þú færð þar? Þetta eru áleitnar spurningar í eðli sínu en
þarft er að varpa þeim fram og freista þess að fá svör. Það var af þeim ástæðum
sem Sjúkrahúsið á Akureyri fékk Gallup til að leggja ofangreindar spurningar og
nokkrar fleiri fyrir stóran hóp íbúa á þjónustusvæði sjúkrahússins í lok síðasta
árs. Svörunin var býsna góð og niðurstöðurnar líka, eins og greint er nánar frá
annars staðar í þessu ársriti. Segja má að 9 af hverjum 10 aðspurðra beri fullt
traust til Sjúkrahússins á Akureyri og séu jafnframt ánægðir með þá þjónustu
sem það veitir. Lítill hluti tekur ekki afstöðu og enn færri eru óánægðir með
þjónustuna eða bera ekki fullt traust til sjúkrahússins.
Könnun af þessum toga er ómetanleg fyrir okkur öll sem hér störfum. Hér
er unnið eftir ýtrustu gæðakröfum og ströngum reglum á öllum sviðum en við
vitum vel að alltaf má gera betur. Okkur er nauðsynlegt að vita á hvaða sviðum
við megum gera betur og hvað það er sem skjólstæðingar okkar eru ánægðastir
með – og á hinn bóginn óánægðir. Þannig getum við í sameiningu leitað leiða
til að gera gott sjúkrahús enn betra.
Okkur tókst áfram að stytta biðlista eftir mikilvægum aðgerðum og auka
þjónustuna á ýmsum sviðum. Við viljum halda áfram á þeirri braut en hversu vel
okkur vegnar ræðst ekki síst af þeim fjárveitingum sem við höfum til ráðstöfunar.
Ég hef sagt það oft áður að húsnæði sjúkrahússins er nú þegar orðið
dragbítur á framþróun starfseminnar. Þótt margt hafi áunnist á sviði húsnæðismála á liðnum árum er orðið brýnna nú en nokkru sinni fyrr að bygging nýrrar
legudeildarálmu hefjist án frekari tafa. Ég tel mig sjá teikn á lofti um að sá
draumur rætist senn. Það yrði mikið fagnaðarefni fyrir stjórnendur og starfsfólk
sjúkrahússins og ekki síður fyrir alla skjólstæðinga þess.
Tvö afmæli deilda voru haldin hátíðleg á árinu. Þann 1. nóvember fagnaði
Kristnesspítali 90 ára afmæli sínu og rúmum mánuði síðar var því fagnað að
10 ár eru liðin frá því að starfsræksla almennu göngudeildarinnar hófst. Báðar
deildir eiga sér merka sögu, þótt mislöng sé, og á báðum deildum er unnið
mikið og merkilegt starf. Það sem stendur upp úr í mínum huga er sú velvild
úti í samfélaginu í garð sjúkrahússins sem birtist svo sterkt á slíkum stundum.
Gjafalistinn sem þessar tvær deildir státa af er langur og tilkomumikill.
Hollvinasamtök SAk halda líka áfram að eflast og dafna og endurspegla á
sama hátt þessa miklu velvild nærsamfélagsins í okkar garð – velvild sem er
ómetanleg með öllu.
Ég þakka stjórnendum og starfsfólki Sjúkrahússins á Akureyri samstarfið
á árinu. Hér starfar samhent sveit metnaðarfulls starfsfólks. Við höfum gert
margt gott en við viljum gera enn betur. Í framtíðarsýn okkar eru metnaðarfull
verkefni sem fela í sér miklar áskoranir. Við lítum á þær sem tækifæri til að gera
gott starf enn betra með sjúklinginn í brennidepli. Staðreyndin er einfaldlega
sú að við viljum skara fram úr. Með það háleita markmið að leiðarljósi höldum
við áfram að vinna að þeim verkefnum sem eru framundan.

Bjarni Jónasson, forstjóri
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Góð þjónusta og farsæll rekstur

Ferliverk lækna,
viðtöl

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hélt uppi góðri þjónustu á öllum sviðum
starfseminnar á árinu. Áfram var haldið við að stytta biðlista þar sem þörfin var
brýn sem og biðtíma eftir aðgerðum. Reksturinn gekk að almennt vel og mikil
ánægja ríkti með þjónustu sjúkrahússins, samkvæmt niðurstöðum kannana á
meðal skjólstæðinga þess og aðstandenda þeirra.
Miklar breytingar eru á uppgjöri Sjúkrahússins á Akureyri vegna gildistöku
laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Vegna breytinga á reikningsskilareglum
er gerður stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017 sem byggir á ákvæðum
laganna og markar nýja upphafsstöðu frá þeim degi að telja.
Stærstu breytingarnar í efnahagsreikningi eru vegna eignfærslu varanlegra
rekstrarfjármuna, eignfærslu fyrirframgreidds kostnaðar og skuldfærslu orlofs.
Varanlegir rekstrarfjármunir eru eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir
á áætluðum notkunartíma en áður voru þeir gjaldfærðir sem stofnkostnaður
í rekstrarreikningi. Skuldbinding vegna orlofsréttar starfsmanna er nú færð í
bókhaldi en áður var getið um hana í skýringum.

Starfsemin jókst lítillega

14.034

Starfsemin jókst lítillega á milli ára. Í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins voru
gerðar 156 gerviliðaaðgerðir eða 10 fleiri en árið áður. Komum sjúklinga á
dagdeildir fjölgaði um 1,6%. Sjúkraflugið hélt áfram að aukast líkt og síðustu ár
og voru flugin 798 eða 19,3% fleiri en árið áður. Almennar rannsóknir jukust um
11,5% á milli ára en myndgreiningum fækkaði lítillega eða um 3,3%. Engu að
síður var árið hið annað stærsta í sögu meinafræðideildar. Aukning á starfsemi
og þjónustu apóteks var 2,4% milli ára og vegur blöndun á krabbameinslyfjum
áfram mikið.
Á bráðamóttöku hefur dregið úr vexti og var komufjöldi á árinu nákvæmlega
sá sami og árið 2016. Hins vegar fjölgaði komum mjög til heilsugæslulækna
sem hafa aðsetur á bráðamóttöku utan dagvinnutíma en þar var aukningin rúm
15% milli ára.
Aðgerðir voru álíka margar og árið áður, legudögum fjölgaði um 1,5% og
sjúklingum á legudeildum um 1,1% en í heildina fjölgaði sjúklingum um 1,4%.
Meðallegutími var 4,6 dagar. Fæðingum fækkaði frá fyrra ári en í ár fæddust
383 börn í 377 fæðingum. Einingar vegna ferliverka voru 828 þúsund og fjölgaði
um 1%.

Reksturinn í jafnvægi
Sjúklingafjöldi

12.721
8

Almenn rekstrargjöld námu 1.920 milljónum sem var 75 milljónum
lægra en áætlun gerði ráð fyrir. Vegna óviðráðanlegra orsaka komust
viðhaldsframkvæmdir styttra á veg en áætlað var og varð því afgangur af þeirri
áætlun. Önnur almenn rekstrargjöld fóru 34 milljónir fram úr áætlun vegna
breytinga á bókun rekstrarleigusamninga myndgreiningatækja sem áður voru
bókaðir sem stofnkostnaður. Minni eignakaup fóru aðeins umfram fjárveitingu
eða tæplega 1,5 milljónir.
Önnur gjöld, fyrir utan laun og afskriftir, námu 1.920 milljónum. Breyting var
gerð á bókun rekstrarleigusamninga myndgreiningatækja og færast þeir nú
sem gjöld en voru áður bókaðir sem stofnkostnaður.
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Í ár var verðmæti gjafa fært í rekstarreikning og er það í fyrsta sinn sem
það er gert. Verðmætið nam 83,5 milljónum króna. Tekjur að frádregnu
framlagi ríkissjóðs og gjafa námu 907 milljónum og er það nær sama fjárhæð
og árið 2016 en þá var hluti biðlistaðgerða greiddur í gegnum sértekjur. Árið
2017 er mest aukning í tekjum vegna ósjúkratryggðra og námskeiðsgjalda
Sjúkraflutningaskólans.
Heildarútgjöld vegna reksturs hækkuðu um 9% á milli ára og voru rúmlega
8.100 milljónir króna samanborið við 7.350 milljónir árið áður. Rekstrarniðurstaða ársins var neikvæð um 17,6 milljónir.
Fjárveiting ríkissjóðs til rekstrar á árinu var 7.019 milljónir. Fjárveiting vegna
launa var 5.840 milljónir og hækkaði um 10% frá árinu 2016. Fjárveiting til
almenns rekstrar var 1.880 milljónir og hækkaði um 5% frá fyrra ári. 170 milljóna
fjárveiting vegna þátttöku í biðlistaátaki heilbrigðisráðherra er inni í þessum
tölum en árið 2016 kom einungis hluti af þeirri greiðslu sem fjárveiting en hinn
hlutinn sem sértekjur. Fjárveiting á móti afskriftum var 113 milljónir króna.

Rekstrargjöld,
milljónir

Mönnunarmál í betra horfi
Almennt gekk vel að manna lausar stöður við sjúkrahúsið, þó er orðið erfiðara
að manna stöður hjúkrunarfræðinga en áður var. Á árinu var áfram unnið í
mönnunarmálum lækna og þó enn megi áfram gera betur þá er staðan betri en
oftast áður. Þar sem ekki hefur tekist að fastráða í lausar stöður er þjónustan
veitt af sérfræðingum sem koma reglulega og þannig er reynt að tryggja
samfellda þjónustu sérfræðilækna á þeim sviðum sem SAk býður upp á. Þá
hefur stöðum unglækna fjölgað og unnið er að því að efla kennslu og bæta
starfsumhverfi.
Á árinu var sett á laggirnar formleg nýliðafræðsla sem allir nýliðar þurfa að
fara í gegnum. Tilgangur slíkrar fræðslu er að til staðar sé markviss nýliðafræðsla
sem leiðir af sér betri þjálfun og færni nýrra starfsmanna ásamt því að skapa
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi.
Laun og launatengd gjöld voru 6.069 milljónir króna og hækkuðu um 12%
á milli ára. Á árinu störfuðu 860 einstaklingar við sjúkrahúsið, 10 fleiri en árið
áður. Karlar voru 149 og konur 711. Setnar stöður voru að meðaltali 488,5 og
fjölgaði um 17 á milli ára eða um 3,7%. Heildarfjárhæð greiddra launa var 4.789
milljónir. Árslaun á hverja stöðu voru að meðaltali 9,8 milljónir.

8.101

Framkvæmdir og kaup á búnaði
Helstu framkvæmdir voru að settur var nýr gólfdúkur á skurðlækningadeild og
bjöllukerfi endurnýjað á lyflækningadeild. Þá voru miklar framkvæmdir í tengslum
við nýja dauðhreinsunarofna á sótthreinsun og nýtt uppþvottakerfi í eldhúsi.
Ennfremur var unnið að framkvæmdum við endurnýjun sjúkrahúsapóteks.
Varanlegir rekstrarfjármunir eru nú eignfærðir í efnahagsreikningi
og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma. Helstu kaup á varanlegum
rekstrarfjármunum voru vöktunarkerfi á vöknun, speglunartæki, svæfingavél,
ýmis búnaður á skurðstofu, uppþvottavél í eldhús og nýtt símkerfi sem sett
verður upp í byrjun árs 2018. Heildarupphæð þessara kaupa var rúmlega 127
milljónir króna.

Sjúkraflug

798
9
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Skurðaðgerðir

3.388

17.141
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Nýjar áherslur í hjúkrun og styttri legutími

Markvert á árinu

Áfram var unnið að innleiðingu Calgary-fjölskylduhjúkrunar en um er að
ræða tveggja ára verkefni innleiðingar sem lýkur á árinu (sjá umfjöllun aftar í
skýrslunni).
Á árinu var jafnframt hafist handa við að innleiða RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfi en um er að ræða finnskt sjúklingaflokkunarkerfi sem mælir þá
hjúkrun sem sjúklingurinn hefur fengið, mat hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á
vinnuálagi og er mönnun á deildum miðuð út frá niðurstöðum þessara mælinga.
RAFAELA-kerfið er í prófun á lyflækningadeild og skurðlækningadeild.
Síðustu ár hefur markvisst verið unnið að því að stytta legutíma á öllum
deildum sjúkrahússins. Þetta átak hefur skilað verulegum árangri.
Svokölluð flýtibatameðferð gengur í meginatriðum út á að með betri verkjastillingu og markvissri þjálfun megi koma fólki fyrr á fætur. Framangreint kerfi
leiðir að sama skapi af sér styttri legutíma. Síðustu fjögur ár hefur meðallegutími
eftir frumaðgerð á mjaðmar- eða hnjálið styst úr um 6 dögum í 2,7 daga fyrir
mjaðmir og 2,2 daga fyrir hné.
Á kvennadeild hefur markvisst verið unnið að því með góðum árangri að
einfalda ferli í kringum skurðaðgerðir og stytta legutíma.

Janúar
• Undirritaður samningur við Þulu – Norrænt hugvit ehf. um kaup og innleiðingu á
hugbúnaðarlausninni Ölfu, sérhæfðum hugbúnaði sem styður við verkferla tengda
lyfjaumsýslu á heilbrigðisstofnunum
• Snjóflóðaæfing í Hlíðarfjalli á vegum viðbragðsstjórnar sjúkrahússins

Gjafasjóður og Hollvinasamtök SAk

Komur
á bráðamóttöku
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Á vegum sjúkrahússins er starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu og
skipulagsskrá. Stjórn sjóðsins er skipuð stjórnarmeðlimum Hollvinasamtaka
SAk en hlutverk hans er að taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu. Fjármunum
sjóðsins er varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga.
Gjafsjóði bárust framlög að upphæð 6 milljónir króna á árinu. Auk þess
hafði sjóðurinn til ráðstöfunar framlög frá fyrri árum. Samtals voru keypt tæki og
búnaður fyrir rúmlega 38 milljónir króna. Stærstu kaupin voru skyggnimagnari
á skurðstofu fyrir bæklunarskurðlækningar.
Auk tækjabúnaðar sem keyptur var í gegnum gjafasjóð bárust stofnuninni
tækjagjafir frá Hollvinasamtökunum og öðrum velunnurum fyrir 45,5 milljónir.
Bókfært verð tækjabúnaðar sem stofnuninni var gefinn á árinu er því í heildina
83,5 milljónir króna.
Starfsmenn sjúkrahússins færa öllum velunnurum sjóðsins bestu þakkir
fyrir ötult og fórnfúst starf.

Febrúar
• Þjónustukönnun meðal notenda heilbrigðisþjónustu – tilraunaverkefni á vegum
Embættis landlæknis

Myndgreiningarannsóknir

30.448

Mars
• Innleiðing hafin á RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfi á lyflækningadeild og skurðlækningadeild
• Heilbrigðisráðherra kemur í heimsókn og skoðar aðstöðuna á sex deildum sjúkrahússins
• Skurðlækningadeild hlýtur gæðaverðlaun gæðaráðs
Apríl
• Fræðsludagur gjörgæsludeildar
Maí
• Tölvu- og upplýsingatæknideild hlýtur hvatningarverðlaun sjúkrahússins
• Flugslysaæfing á Akureyrarflugvelli
• Vika hjúkrunar
• Sjúkrahúsið á Akureyri og Háskólinn á Akureyri gera með sér samstarfssamning
í þeim tilgangi að efla samstarf um rannsóknir, símenntun og kennslu heilbrigðisstarfsmanna
Júní
• Sumarhátíð Glaums á Hömrum
• Útskrift Sjúkraflutningaskólans

Fæðingar

Júlí-ágúst
• Sumarleyfi í hámarki
September
• 3P vinnustofa haldin með ráðgjafa frá Virginia Mason Institute, fjallar um innra
fyrirkomulag deilda í viðbótar legudeildarálmunni sem komin er á dagskrá
stjórnvalda
• Vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar HA
• Árlegt Glaumshlaup starfsmannafélagsins

377

Október
• Árshátíð SAk
• Næringardagur sjúkrahússins undir yfirskriftinni „Hugur og matur“
• Úttekt á gæðakerfi SAk af DNV-GL
Nóvember
• Brunaæfing með slökkviliði Akureyrar
• Kristnesspítali í 90 ár, afmælishátíð
Desember
• Almenna göngudeildin 10 ára
• Dagur sjúkrahússins haldinn á Glerártorgi fyrir tilstilli Hollvinasamtaka SAk og
starfsmannafélagsins Glaums

10

11

Ársskýrsla 2017
I. Hluti | Hlutverk og framtíðarsýn

Ársskýrsla 2017
I. Hluti | Gæðavísar

Setnar
stöður

Legudagar
á legudeildum

489

29.530

Gæðavísar
MEGINÁHERSLUR

Árangursmiðuð
þróun þjónustu

Mælikvarðar

–

150

<90

–

21

<90

Biðtími sjúklinga eftir ristilspeglun (dagar frá ákvörðun um meðferð)*

–

28

<90

Biðtími sjúklinga eftir viðtali og skoðun hjá bæklunarskurðlækni (dagar)*

–

47

<30

–

45

<30

9,0

9,3

≥9,0

Bráðar endurinnlagnir innan 30 daga frá útskrift

8,7%

9,0%

≤7,5%

Spítalasýkingar

4,3%

2,3%

≤5%

Byltur með afleiðingum fyrir sjúkling (pr. 1.000 legudaga)

0,55

0,58

<0,55

Fjarvera starfsmanna vegna vinnutengdra atvika

–

–

Meðallegutími bráðadeilda (dagar)

3,4

3,4

≤3,5

Biðtími eftir þjónustu læknis á bráðamóttöku (mín)

60

–

≤60

Rekstrarafkoma m.v. fjárlög
Markviss kennsla
og vísindastarf

Öflugir starfsmenn

Rík
samfélagsábyrgð

Markmið
2017

Biðtími sjúklinga eftir gerviliðaaðgerð (dagar frá greiningu)*

Biðtími sjúklinga eftir viðtali við geðlækni (dagar)*

Hámarks skilvirkni

2017

Biðtími sjúklinga eftir magaspeglun (dagar frá ákvörðun um meðferð)*

Ánægja sjúklinga (skali 1-10)**
Framúrskarandi
gæði og öryggi

2016

-0,5%

0%
≥4,5

Ánægja nema (skali 1-5)

4,8

4,5

Fjöldi birtra vísindagreina

12

14

Ánægja starfsmanna (skali 1-5)

4,02

4,04

≥4,3

Veikindahlutfall

6,0%

6,3%

≤5%

Starfsmannavelta

<7%

5,7%

5,9%

Námskeiðsstundir á hvert stöðugildi

–

–

Viðhorf samfélagsins til SAk

–

90%

≥80%

Staða í grænum skrefum

–

–

–

*Staða í árslok
**Heildaránægja með upplifun af þjónustu sjúkrahússins
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Fjöldi sjúklinga og legudaga, samanburður milli ára

Ferliverk lækna (göngudeildarþjónusta)

Fjöldi

Legudagar

þjónusturýma

Sjúklingar (dvalir)

Viðtöl

2017

2016

Mism.

%

2017

2016

Mism.

%

27

1,4

Barnalækningar
Barna- og unglingageðlækningar

2013

2014

2015

2016

2017

1.321

1.481

1.254

1.373

1.395

Skurðlækningadeild

18

5.721

5.622

99

1,8

2.000

1.973

Fæðingadeild

8

2.132

2.150

-18

-0,8

950

938

12

1,3

0

42

167

761

822

-61

-7,4

393

417

-24

-5,8

Bæklunarlækningar

1.856

1.709

1.884

2.066

2.159

1.093

1.113

-20

-1,8

593

617

-24

-3,9

Geðlækningar

1.845

1.402

2.104

1.631

1.454

Háls-, nef- og eyrnalækningar

þar af nýburar
Gjörgæsludeild

5

Lyflækningadeild

23

7.394

7.291

103

1,4

1.646

1.657

-11

-0,7

Kristnesspítali

38

9.332

9.262

70

0,8

410

408

2

0,5

Barnadeild og nýburar

8

1.049

955

94

9,8

552

482

70

þar af nýburastofa

341

251

151

191

223

154

Kvensjúkdómalækningar

2.632

2.665

2.619

2.729

2.242

14,5

Lyflækningar

3.869

4.784

5.005

5.200

5.358

2

308

60

248

413,3

45

40

5

12,5

Handlækningar

954

952

928

916

768

10

2.809

2.693

116

4,3

292

294

-2

-0,7

Svæfingalækningar

219

178

170

95

104

29.530

29.086

444

1,5

6.443 6.369

74

1,2

Öldrunarlækningar

133

143

139

206

233

13.421

13.465

14.294

14.481

14.034

718

709

9

1,3

15

2.883

2.867

16

0,6

2013

2014

2015

2016

2017

Kristnesspítali

4

522

495

27

5,5

Augnlækningar

18.204

61.540

64.071

92.575

92.029

Barnadeild dagdeild

2

353

383

-30

-7,8

Barnalækningar

31.826

39.606

37.794

46.370

47.744

Geðdeild, dagþj. á legudeild

5

516

546

-30

-5,5

Barna- og unglingageðlækningar

20.784

0

840

8.825

782

964

-182

-18,9

Bæklunarlækningar

85.467

82.150

94.478

90.622

109.040

Blóðskilun

3

504

218

286

131,2

Geðlækningar

40.694

27.887

41.755

32.582

29.057

Dagdeildir

29

6.278

6.182

96

1,6

Háls-, nef- og eyrnalækningar

12.087

10.742

10.031

14.205

10.212

Samtals

139

35.808

35.268

540

1,5

Geðdeild
Legudeildir

110

Samtals
Innritunarmiðstöð
Almenn göngudeild

1)

Geðdeild, dagþjónusta Seli

1) Sjúkrarúm og meðferðarstólar.

Kvensjúkdómalækningar

102.464

96.764

99.766

105.516

92.145

Lyflækningar

237.522

287.796

278.445

287.456

304.747

Handlækningar

55.242

54.392

57.662

57.009

46.801

Svæfingalækningar

79.451

78.037

81.367

83.468

81.463

Öldrunarlækningar

3.452

3.629

3.755

5.684

6.084

687.193

742.543

769.124

816.327

828.147

2013

2014

2015

2016

2017

Móttaka næringarráðgjafa

79

96

148

109

105

Móttaka hjúkrunarfræðinga

923

1.310

1.230

1.573

1.642

2.484

2.580

2.317

2.692

2.019

3

0

17

34

30

Samtals

Önnur göngudeildarþjónusta, komur
Kyn og meðalfjöldi legudaga (útskriftir)

Almenn göngudeild
Dvalir

Meðalfjöldi legudaga (án leyfisdaga)

Kvk

Kk

Samtals

Kvk

Kk

Bæði kyn

1.115

869

1.984

2,6

3,0

2,8

Gjörgæsludeild

307

284

591

1,5

2,1

1,8

Fæðingadeild

720

221

941

2,4

1,9

2,2

Lyflækningadeild

801

828

1.629

4,2

4,3

4,2

Kristnesspítali

257

153

410

14,7

19,3

16,4

Móttaka félagsráðgj., iðjuþj. og sálfr.

2.220

2.133

2.352

2.634

2.191

Barnadeild

307

240

547

1,5

1,9

1,7

Barna-og unglingageðlækningar *

154

491

646

738

731

Geðdeild

156

127

283

8,4

8,7

8,6

Samtals

5.863

6.610

6.710

7.780

6.718

3.663

2.722

6.385

Skurðlækningadeild

Ljósameðferð
Barnadeild
Móttaka hjúkrunarfræðinga
Göngudeild geðdeildar

Árið 2017 voru endurseldar einingar til SÍ: 14.700 vegna augasteinsaðgerða, 35.460 vegna sérfræðiþjónustu í augnlækningum, 4.107 vegna innkirtlalækninga, 9.043 vegna lungnalækninga, og 11.252 vegna kæfisvefnsrannsókna.
Samtals 63.310 einingar.
* Frá og með 2014 er breytt starfsemi vegna barna- og unglingageðlækninga. Taldar eru allar komur til teymis.
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Þróun í starfsemi

Yfirlit um starfsemi
Sjúklingar (dvalir), legudeildir
þar af nýburar

"

"

dagdeildir

"

innritunarmiðstöð

samtals

Legudagar (fjöldi) legudeildir
þar af nýburar
"

dagdeildir (komur)

"

2014

2015

2016

2017

5.869

5.829

6.369

6.443

430

470

392

413

397

3.998

4.815

4.951

5.473

5.560

513

532

503

709

718

10.291

10.826

11.180

12.551

28.035

29.328

29.074

912

1.051

750

3.998

4.815

4.951

12.721

Göngudeildarkomur

5.863

6.610

6.710

7.780

6.718

29.086

29.530

Legudagar (/10)

3.253

3.428

3.442

3.581

3.529

822

761

Speglanir

1.379

1.487

1.412

1.465

1.496

5.473

5.560

Myndgreiningar (/10)

2.709

2.820

2.970

3.146

3.045

Alm. rannsóknir (/100)

2.084

2.183

2.136

2.533

2.824

5,0

5,0

4,6

4,6

2.754

2.843

2.821

3.393

3.388

215

211

175

347

363

404

439

377

389

377

14.626

16.211

16.519

17.396

17.141

208.403

218.303

213.550

253.340

282.365

9.315

9.246

8.605

9.749

9.456

27.097

28.205

29.704

31.464

30.448

475

537

597

669

798

Ómskoðanir á hjarta

1.310

1.239

1.330

1.321

1.614

Hjartarit

2.490

2.417

2.544

2.856

3.214

Heilalínurit

120

105

103

100

82

Áreynslurit

731

755

596

687

753

Öndunarmælingar

126

135

186

196

206

Holter rit

491

587

600

670

697

1.379

1.487

1.412

1.465

1.496

Sjúkraflug

Speglanir
Setnar stöður (með afleysingum)

439,0

448,2

457,9

471,1

488,5

Rekstrargj. á verðl. hvers árs (þús. kr)

5.585.957

6.270.794

6.842.766

7.525.548

8.101.042

Rekstrargj. á föstu verðlagi (þús. kr)

6.782.235

7.318.095

7.650.952

7.831.101

8.101.042

16

3.388
8.055

4,8

Myndgreiningar

3.393

17.141

718

Vefjarannsóknir, fjöldi glerja

2.821

8.144

35.808

Almennar rannsóknir

2.843

17.396

709

Slysadeildarkomur

2.754

7.691

35.268

Fæðingar

2017
12.721

16.519

503

þar af gerviliðaaðgerðir

2016
12.551

7.425

34.425

Skurðaðgerðir

2015
11.283

16.211

532

Slysadeildarkomur

2014
11.216

6.871

34.285

Meðallegutími (dagar á legud.)

Skurðaðgerðir

2013
10.307
14.626

513

samtals

Sjúklingafjöldi, dvalir/komur

Ferliverk lækna (/100)

32.530

"

innritunarmiðstöð

2013
5.796

20.000
18.000
Sjúkl ingafjöl di , dvalir/komur

16.000

Skurðaðgerðir

14.000

Slys adeil darkomur

Ferl iverk lækna (/100)

12.000

Göngudeildarkomur

10.000

Legudagar (/10)

8.000

Speglanir

Myndgreiningar (/10)

6.000

Al m. rannsóknir (/100)

4.000
2.000
0

2013

2014

2015

2016

2017
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Setnar stöður - samanburður milli ára. (Afleysingar meðtaldar).

Mism.

Mism.

2017

2016

2015

2014

2013

17/16

17/13

Sérfræðingar og stjórnendur í lækningum

51,8

48,8

46,9

44,0

42,4

3,0

9,4

Aðstoðarlæknar

15,8

14,4

13,6

13,0

12,8

1,4

3,0

67,6

63,2

60,6

57,0

55,2

4,4

12,4

Læknar
Lyfjafræðingar/næringarráðgjafar

2,4

Starfseining
Skurðlækningar
Skurðlækningadeild

2017

2016

Breyt.

9,1

8,7

0,4

34,4

32,6

1,8

Bæklunarskurðlækningar

4,6

4,4

0,1

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

7,0

4,3

2,8

28,3

27,8

0,5

5,0

5,2

-0,2

4,1

3,5

3,5

2,4

1,7

Lífeindafræðingar

22,1

22,0

20,4

21,7

20,3

1,7

1,8

Svæfinga- og gjörgæsludeild

Geislafræðingar

12,0

11,1

10,9

11,2

10,4

1,2

1,6

Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar

8,4

8,4

8,3

8,2

8,0

0,1

0,4

Fæðingadeild

16,2

16,7

-0,4

20,7

20,0

0,6

7,8

6,6

1,2

24,6

24,4

0,3

Sjúkraþjálfarar

0,6

Setnar stöður eftir starfseiningum og sviðum. (Afleysingar meðtaldar).

Iðjuþjálfar

8,8

8,2

7,9

7,3

7,3

0,9

1,5

Skurðstofa og sótthreinsun

Aðrir og aðstoðarmenn

9,0

10,1

10,5

9,9

8,5

-1,5

0,4

Tölvu- og upplýsingatæknideild

64,4

63,4

61,5

60,6

56,4

2,9

8,0

Læknaritaramiðstöð

157,7

150,6

7,1

10,0

9,7

10,6

9,9

9,9

-0,6

0,2

Lyflækningar

10,6

10,4

0,2

142,0

136,1

128,9

129,1

127,2

13,0

14,8

Lyflækningadeild

34,8

34,3

0,5

152,0

145,7

139,6

138,9

137,1

12,5

14,9

Geisla-, lyfja- og lífeindafræðingar, þjálfarar

Handlækningasvið
Stjórnendur í hjúkrun, verkefnastjórar
Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, nemar
Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður
Sjúkraliðar og nemar

54,6

54,1

53,6

52,7

51,1

1,0

3,4

Geðlækningar

14,9

14,8

0,1

Geðdeild

19,4

19,4

0,0

Endurhæfingar- og öldrunarlækningar

25,4

24,6

0,7

24,9

27,3

-2,4

6,3

5,1

1,3

Deildarritarar

2,9

3,1

3,2

3,0

3,0

-0,3

-0,1

Kristnesspítali

Býtibúr og ræsting

11,5

14,0

18,8

19,0

19,3

-7,3

-7,8

Barnalækningar

Aðstoð við hjúkrun

6,9

6,2

5,5

6,3

6,9

1,4

0,0

Barnadeild

13,1

13,0

0,1

75,9

77,4

81,0

80,9

80,2

-5,2

-4,5

Almenn göngudeild

12,3

11,4

0,9

3,1

2,5

164,8

162,8

2,0

Sjúkraliðar og aðstoð v. hjúkrun

Sjúkrahúsapótek
Sálfræðingar og trúarleg þjónusta

5,1

5,5

Félagsráðgjafar

3,8

Kennsla og bókasafn

2,0
Félagsleg þjónusta og kennsla

Forstöðumenn þjónustudeilda
Aðstoðarmenn
Eldhús, saumastofa, ræsting
Trésmiðir og pípulagningamenn

4,9

3,3

2,8

2,8

2,6

1,0

1,2

Bráðalækningar

18,4

17,5

0,9

1,9

2,0

1,6

2,3

-0,0

-0,4

Bráðamóttaka

23,3

21,7

1,7

10,9

10,6

10,5

9,3

9,7

0,4

1,2

Myndgreiningalækningar

3,6

4,5

-0,8

Myndgreiningadeild

15,4

14,5

0,9

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

0,0

0,0

Rannsóknadeild

21,1

21,2

-0,1

35,4

33,5

28,8

27,6

27,4

6,6

8,1

Deild kennslu, vísinda og gæða

5,4

5,3

0,1

38,2

36,3

31,5

30,4

30,1

6,6

8,1

4,1

3,5

3,3

2,5

4,8

2,7

-0,5

Lyflækningasvið

5,7

0,7

0,3

1,4

Bráða-, fræðslu-, og gæðasvið

87,3

84,6

2,7

Skrifstofa fjármála

13,5

13,1

0,4

Eldhús

18,6

18,3

0,3

18,3

16,8

1,6

1,0

1,0

18,1

16,0

2,1

Fjármálasvið

69,5

65,1

4,4

Skrifstofa forstjóra

9,2

8,0

1,2

488,5

471,2

17,4

Tæknimenn

5,0

4,1

4,0

3,9

4,0

0,9

1,0

Ræstimiðstöð

Öku- og verkamenn

5,3

4,1

4,5

4,6

4,2

0,7

1,1

Öryggisstjóri

14,4

11,7

11,9

11,0

10,9

-0,9

3,4

Stjórnendur, skrifstofumenn

23,8

22,6

20,9

19,4

19,1

2,9

4,7

Tölvunar- og kerfisfræðingar

7,1

6,2

6,2

6,0

6,0

1,0

1,1

Tæknimenn

Móttökuritarar
Læknaritarar
Stjórnun og skrifstofufólk
Samtals

18

9,7

9,7

9,8

9,9

9,9

-0,1

-0,2

24,7

24,4

24,5

24,7

24,4

0,2

0,3

65,3

62,9

61,4

60,0

59,4

3,9

5,9

488,5

471,2

457,9

448,2

439,0

30,6

49,5

Tækni- og innkaupadeild

Samtals
Tæknimenn
3%

Eldhús, saumastofa,
ræsting
8%

Stjórnun og
skrifstofufólk
13%

Læknar
14%
Geisla-, lyfja- og
lífeindafr., þjálfarar
13%

Skipting mönnunar 2017

Félagsleg þjónusta
og kennsla
2%

Sjúkraliðar og aðstoð v.
hjúkrun
16%

Hjúkrunarfræðingar,
ljósmæður
31%
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Gildir frá 1.1.2016
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Stjórnendur
Forstjóri:
Bjarni Jónasson
Framkvæmdastjórn:
Forstjóri: Bjarni Jónasson
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs: Auður Elva Jónsdóttir
Framkvæmdastjóri hjúkrunar: Hildigunnur Svavarsdóttir
Framkvæmdastjóri lækninga: Sigurður E. Sigurðsson
Framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs: Hildigunnur Svavarsdóttir
Framkvæmdastjóri handlækningasviðs: Sigurður E. Sigurðsson
Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs: Alice H. Björgvinsdóttir frá 1/4
Ingvar Þóroddsson til 31/3 (stjórnunareining lækninga)
Bernard Gerritsma til 31/5 (stjórnunareining hjúkrunar)
Starfsmannaþjónusta:
Mannauðsstjóri: Hulda Ringsted
Stjórnendur starfseininga:
Fjármálasvið:
Eldhús: Anna Rósa Magnúsdóttir, forstöðumaður
Ræstimiðstöð: Erla Sigurgeirsdóttir, forstöðumaður
Skrifstofa fjármála: Rannveig Jóhannsdóttir
Tækni- og innkaupadeild: Gunnar Líndal Sigurðsson, forstöðumaður frá 15/12
Alexander Pálsson, forstöðumaður til 14/12

Skurðstofa og sótthreinsun: Anna Margrét Tryggvadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Svæfinga- og gjörgæsludeild: Sólveig Björk Skjaldardóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Svæfinga- og gjörgæslulækningar: Oddur Ólafsson, forstöðulæknir frá 1/3
Girish Hirlekar, forstöðulæknir til 28/2
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 Oddný Stella Snorradóttir, formaður
sjúkraskrám:
Endurlífgunarráð: Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, formaður
Fræðsluráð: Hulda Ringsted, formaður
Gæðaráð: Oddur Ólafsson, formaður frá 22/3
Jóna Valdís Ólafsdóttir, formaður til 21/3

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið:
Deild kennslu, vísinda og gæða: Hildigunnur Svavarsdóttir, forstöðumaður
Myndgreiningadeild: Elvar Örn Birgisson, forstöðugeislafræðingur
Myndgreiningalækningar: Vibhuti Kalia, forstöðulæknir frá 12/7
Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir til 7/7
Rannsóknadeild: Guðlaug H. Ísaksdóttir, forstöðulífeindafræðingur
Bráðalækningar: Jón Pálmi Óskarsson, forstöðulæknir frá 16/8
Stefán Steinsson, forstöðulæknir til 15/8
Bráðamóttaka: Kristín Ósk Ragnarsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarráð: Sólveig Tryggvadóttir, formaður
Jafnréttisnefnd: Þórir Börkur Þórisson, formaður frá 1/11
Edda Bryndís Örlygsdóttir, formaður til 31/10
Lyfjanefnd: Jóna Valdís Óskarsdóttir, formaður
Læknaráð: Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður
Nýtingarnefnd húsnæðis: Auður Elva Jónsdóttir, formaður
Siðanefnd: Stefán B. Sigurðsson, formaður
Skurðstofunefnd: Oddur Ólafsson, formaður frá 1/3
Girish Hirlekar, formaður til 28/2
Stuðningsteymi starfsmanna: Guðrún Eggertsdóttir, formaður frá 1/10

Handlækningasvið:
Bæklunarskurðlækningar: Jónas Logi Franklín, forstöðulæknir
Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar: Alexander Kr. Smárason, forstöðulæknir
Fæðingadeild: Ingibjörg H. Jónsdóttir, forstöðuljósmóðir
Læknaritaramiðstöð: Unnur I. Gísladóttir, forstöðulæknaritari
Skurðlækningadeild: Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
Skurðlækningar: Haraldur Hauksson, forstöðulæknir
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Vilborg Þórarinsdóttir, formaður til 30/9
Sýkingavarnanefnd: Sigurður Heiðdal, formaður
Umhverfisráð: Hafdís Hrönn Pétursdóttir, formaður
Útskriftarteymi: Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður
Vísindaráð: Alexander Kr. Smárason, formaður
Vísindasjóður: Rannveig Jóhannsdóttir, formaður
Öryggisnefnd: Helgi Haraldsson, formaður
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Bygging nýrrar legudeildaálmu sjúkrahússins:
Aðferðafræði straumlínustjórnunar notuð við hugmyndavinnu og frumhönnun
Brýnt er að reisa nýja legudeildaálmu við Sjúkrahúsið á Akureyri hið allra fyrsta enda núverandi húsnæði
barn síns tíma og uppfyllir ekki kröfur samtímans um slíkt húsnæði. Ný legudeildabygging er ekki aðeins
mjög mikilvæg sjúklinganna vegna. Hún er ekki síður nauðsynleg til að geta boðið starfsfólki vinnuaðstöðu
sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í dag og hjálpa til við að halda í það.
Í frumvarpi fjármálaáætlunar ríkisins fyrir tímabilið 2019-2023 er gert ráð fyrir að framkvæmdir við
byggingu legudeilda við SAk verði hafnar innan fimm ára, þ.e. árið 2023.

Forsagan
Uppúr síðustu aldamótum var farið að endurskoða þörfina fyrir legurými við Sjúkrahúsið á Akureyri.
Ráðherraskipuð nefnd lagði til í skýrslu árið 2004 að ný legudeildarálma yrði reist, þannig að forsagan
er löng. Verkefnið fór að taka á sig mynd á ný árið 2014 en þann 20. nóvember það ár skipaði þáverandi
heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson, vinnuhóp um uppbyggingu legudeilda við Sjúkrahúsið á
Akureyri.
Í septembermánuði tæpu ári síðar, skilaði vinnuhópurinn af sér skýrslu sem ber yfirskriftina: „Sjúkrahúsið
á Akureyri – Frumathugun vegna byggingar legudeilda“.

Þarfagreining á innra skipulagi
Á fjárlögum ársins 2017 og 2018 fengust tímabundin fjárframlög til þarfagreiningar á innra skipulagi
legudeilda.
Leitað var til ráðgjafafyrirtækisins Virginia Mason Institute (VMI) um ráðgjöf við það verkefni. Ráðgjafi
þess er Chris Backous, sem m.a. hefur unnið að sambærilegum verkefnum með Landspítalanum (LSH).
VMI nálgunin hefur gefið góða raun á LSH og öðrum sjúkrahúsum víða um heim. En ljóst er að vinnuferli
og flæði sjúklings um legudeildir verða að vera ráðandi háttur í innra skipulagi og sjúkrastofur og annað
rými verða að vera sveigjanleg og geta þjónað mismunandi „tegundum“ sjúklinga eða sjúklingahópum í
lengri eða skemmri tíma.
Niðurstöður þessarar vinnu munu nýtast hönnuðum nýju legudeildabyggingarinnar við vinnu þeirra
í framhaldinu. Af framansögðu er ljóst að langþráður draumur um nýjar legudeildir við Sjúkrahúsið á
Akureyri er á góðri leið með að rætast.

8.500 fermetra hús
Meginniðurstöður ofangreindrar skýrslu voru afdráttarlausar:
„Niðurstaða vinnuhópsins er tillaga um nýbyggingu sunnan núverandi húsnæðis SAk, það er þriggja
hæða hús, hver hæð með þremur álmum og kjallari undir einni þeirra, samtals um 8.500 m2, (3 x 2.500
m2 + 1.000 m2), eins og nánar er fjallað um í eftirfarandi frumáætlun, sem er seinni hluti þessarar
frumathugunar.”
Í frumathugun sinni komst vinnuhópurinn að þeirri niðurstöðu að alls ættu að vera 82 rúm á
legudeildunum og að sjúkrastofurnar yrðu einbýli. Vinnuhópurinn taldi jafnframt að til þess að halda áfram
með undirbúning að byggingu nýrrar legudeildaálmu við Sjúkrahúsið á Akureyri og hefja vinnu við hönnun
og áætlunargerð þyrfti að minnsta kosti 500 milljóna króna fjárveitingu á næstu tveimur árum, þ.e. um
200 milljónir króna árið 2016 og a.m.k. 300 milljónir króna árið 2017.
„Í ljósi framangreindrar niðurstöðu skilar vinnuhópurinn af sér þessari frumathugun og lítur svo á að hún
sé grundvöllur að næsta stigi framkvæmdarinnar sem er sjálf áætlunargerðin.“

Vangaveltur um útfærslur legudeilda.

Bernard Gerritsma útskýrir hugmynd að útfærslu sjúkrastofu.

Líkan af hugsanlegri sjúkrastofu.

24

25

Ársskýrsla 2017

Ársskýrsla 2017

I. Hluti | Horft til framtíðar

I. Hluti | Horft til framtíðar

Markvisst unnið að því að stytta legutíma sjúklinga og biðtíma eftir aðgerð
Á árinu 2016 hófst sérstakt átak velferðarráðuneytisins í að stytta biðlista eftir gerviliðaaðgerðum og
augasteinsaðgerðum. Þetta átak hélt áfram á árinu 2017 og hefur Sjúkrahúsið á Akureyri tekið virkan þátt
í átakinu frá upphafi.

Fleiri aðgerðir og styttri biðtími
Gerviliðaaðgerðir voru umfangsmestu valaðgerðirnar á sjúkrahúsinu á árinu 2017. Samtals voru gerðar
363 gerviliðaaðgerðir, 186 á hné og 177 á mjöðmum. Frumaðgerðir á hnjám voru 175 og frumaðgerðir
á mjöðmum 163. Þetta er mikil fjölgun frá því sem áður hefur verið en þess ber að geta að fjöldi
gerviliðaaðgerða minnkaði verulega á árunum eftir hrun.
Þrátt fyrir verulega aukningu á fjölda þessara aðgerða árin 2016 og 2017 hefur fjöldi einstaklinga á
biðlista haldist að mestu óbreyttur. Hins vegar hefur biðtími eftir aðgerð styst verulega. Meðalbiðtími
hefur farið úr ríflega 300 dögum í upphafi árs 2016 í 150 daga í lok árs 2017 en það er um helmingsstytting.
Samhliða þessu átaki í gerviliðaaðgerðum hefur einnig verið unnið markvisst að því að stytta biðtíma
á göngudeild bæklunarskurðlækna og hefur náðst umtalsverður árangur þar.
600

Fjöldi daga á biðlista fram að aðgerð
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Meðalbíðtími eftir
gerviliðsaðgerð frá því
sjúklingur fer á biðlista.
Skyggða svæðið sýnir eitt
staðalfrávik frá meðaltali.
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Ár og mánuður

Legutíminn rúmlega helmingi styttri
Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að auka gæði þjónustunnar í kring um þá sem fara í
gerviliðaaðgerðir á SAk. Þar hefur verið unnið samkvæmt svokölluðu „Rapid recovery“-kerfi, þ.e.
flýtibatameðferð, sem gengur í meginatriðum út á að með betri verkjastillingu og markvissri þjálfun megi
koma fólki fyrr á fætur eftir gerviliðaaðgerðir.
Framangreint kerfi leiðir að sama skapi af sér styttri legutíma. Síðustu fjögur ár hefur meðallegutími
eftir frumaðgerð á mjaðmar- eða hnjálið styst úr um 6 dögum í 2,7 daga fyrir mjaðmir og 2,2 daga fyrir
hné. Það er umtalsverður árangur og er til verulegra hagsbóta fyrir sjúklingana, sem komast fyrr á fætur en
ella og geta fyrr snúið til síns daglega lífs. Jafnframt gerir styttri legutími sjúkrahúsinu kleift að framkvæma
fleiri valaðgerðir en áður.
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Rúmlega níu af hverjum tíu bera mikið traust til SAk og eru
ánægðir með þjónustuna

73,7% svarhlutfall

90,2% aðspurðra bera ýmist fullkomið traust (20,3%), mjög mikið traust (41,7%) eða frekar mikið traust
(28,2%) til Sjúkrahússins á Akureyri samkvæmt niðurstöðum þjónustukönnunar sem Gallup vann fyrir
sjúkrahúsið á tímabilinu frá 15. nóvember 2017 til 5. janúar 2018. 7,2% aðspurðrar sögðust hvorki bera
lítið né mikið traust til SAk en 2,7% sögðust bera lítið traust til sjúkrahússins. 92,6% þeirra sem nýttu sér
þjónustu þess sögðust ánægð með hana.
Markmiðið með könnuninni var að mæla traust almennings á starfssvæði Sjúkrahússins á Akureyri
ásamt því að mæla afstöðu þeirra sem hafa nýtt sér þjónustu sjúkrahússins. Af þeim sem svöruðu höfðu
45,8% ekki nýtt sér þjónustu SAk á síðustu 12 mánuðum, 15,4% höfðu nýtt sér hana einu sinni á þessu
tímabili, 14% tvisvar sinnum, 20% 3-9 sinnum og 4,9% 10 sinnum eða oftar.

Góð þjónusta efst á ánægjuvoginni
Af þeim sem nýtt höfðu sér þjónustu SAk á síðustu 12 mánuðum voru 23,4% fullkomlega ánægð með
þjónustuna, 45,1% mjög ánægð og 24,1% frekar ánægð, alls 92,6% sem fyrr segir. Í hópnum „hvorki né“
voru 2,4%, 3,4% voru frekar óánægð, 1,3% voru mjög óánægð og 0,3% fullkomlega óánægð.
Þegar spurt var um helstu ástæðu þess ef einstaklingur var ánægður með þjónustuna nefndu 26,6%
góða þjónustu, 21,5% viðmót starfsfólks, 18,2% frábært eða gott starfsfólk og 11,5% fagleg vinnubrögð.
Þegar spurt var um helstu ástæðu þess ef einstaklingur var ekki ánægður með þjónustuna nefndu 29,7%
þeirra langan biðtíma og 14,9% sögðu að of veikt fólk væri sent heim. Aðrir í þessum hópi gáfu svör sem
felld eru undir „annað“, því spurningin var opin og engir svarmöguleikar gefnir fyrirfram.

Úrtakið í könnuninni var 1.553 manns í póstnúmerum 540 til 765, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr
viðhorfahópi Gallup. 1.144 svöruðu könnuninni og var þáttökuhlutfallið 73,7%. Karlar voru 50,7% svarenda
en konur 49,3%. Tæpur helmingur svarenda býr á Akureyri og nágrenni eða 46%, 20% búa annars staðar
á Norðausturlandi, 18,2% á Austurlandi og 15,8% á Norðvesturlandi.
Þátttakendum var skipt í sex aldurshópa. Svörunin var nokkuð jöfn eftir aldurshópum. Hún var 13,1%
í hópi 18-24 ára en á bilinu 14,5-17,6% í næstu fjórum aldurshópum, sem hver um sig spannaði áratug.
22,8% svöruðu í aldurshópnum 65 ára og eldri.

Ánægð með traustið
Í skýrslu Gallup er niðurstaðan úr þjónustukönnuninni hvað varðar traust til Sjúkrahússins á Akureyri borin
saman við niðurstöður um traust sem almenningur ber til annarra stofnana samfélagsins eins og þær
mældust í Þjóðarpúlsi Gallup í febrúar 2017. Samkvæmt því má sjúkrahúsið mjög vel una við niðurstöðuna
því einungis Landhelgisgæslan mælist með meira traust en SAk en auk þeirra mælast einungis Lögreglan
og Embætti forseta Íslands með yfir 80% traust almennings.

Hversu mikið eða lítið traust berð þú til…
Hlutfall sem ber mikið traust til stofnana
Landhelgisgæslunnar

92%

Sjúkrahússins á Akureyri

90%

Lögreglunnar

85%

Embætti forseta Íslands

83%

Háskóla Íslands

76%

Heilbrigðiskerfisins

62%

Umboðsmanns Alþingis

51%

Ríkissaksóknara

50%

Ríkissáttasemjara

48%

Dómskerfisins

43%

Þjóðkirkjunnar

38%

Seðlabankans
Emb. umb.manns skuldara

Alþingis
Borgarstjórnar Reykjavíkur
Fjármálaeftirlitisins

Bankakerfisins

33%
22%
22%

19%
19%
14%

Aðrar stofnanir voru mældar í Þjóðarpúlsi Gallup í febrúar 2017.

Niðurstöður úr könnun Gallups sem sýnir traust til stofnana.

5

Bjarni Jónasson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri, segir stjórnendur og starfsfólk sjúkrahússins
almennt ánægt með niðurstöðuna. „Könnunin svarar mörgum spurningum og mun reynast góður vegvísir
í því umbótastarfi sem við erum að vinna. Við erum líka ánægð með það mikla traust til SAk sem mælist
í könnuninni. Auðvitað vildum við að allir væru ánægðir með sjúkrahúsið og þá þjónustu sem við veitum.
Hins vegar er eðli starfseminnar þannig að örðugt getur reynst að ná fullkominni ánægju með alla þætti.
Það er engu að síður verðugt langtímamarkmið og við trúum því að alltaf sé hægt að gera betur.“
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Rík samfélagsábyrgð
Á árinu hefur verið unnið að mótun umhverfis- og samfélagsstefnu Sjúkrahússins á Akureyri og í þeirri vinnu
er samfélagsleg ábyrgð sjúkrahússins höfð að leiðarljósi. Samfélagsleg ábyrgð snýst um að hámarka
jákvæð áhrif starfseminnar á samfélag og umhverfi og draga úr þeim neikvæðu. Ennfremur felst ábyrgðin
í því að vinna eftir ábyrgum stjórnarháttum.
Sjúkrahúsið á Akureyri, fyrst íslenskra heilbrigðisstofnana, er alþjóðlega gæðavottað af fyrirtækinu
DNV-GL, sem er eitt af stærstu alþjóðlegu fyrirtækjum á þessu sviði í heiminum. Í framtíðarsýn til ársins
2021 kemur fram að SAk vinnur samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi og hefur náð árangri í
samræmi við setta mælikvarða.
Í umhverfisstefnu SAk kemur fram að allt sorp er flokkað. Starfsfólk hefur tekið höndum saman og
unnið vel að þessu markmiði undanfarin ár. Hlutfall flokkaðs úrgangs hefur hækkað ár frá ári en markmiðið
er að gera enn betur á næstu árum. Í umhverfisstefnu er einnig horft til þess að vera m.a. þátttakandi í
grænum skrefum, vera með grænt bókhald, vera með samgöngustyrki, minnka pappírsnotkun og stuðla
sem mest að vistvænum rekstri sem leið í átt að vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi.
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Markvisst er unnið að því að bæta fyrirkomulag innkaupa og koma á virkara rekstrareftirliti. Ennfremur
að halda áfram að innleiða formlegt verklag sem tryggir gegnsæi í innkaupum og fjármálum. Þar er m.a.
horft til þess að minnka sóun og kaupa vörur og þjónustu sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru en hafa
sem minnst umhverfisáhrif.
Í framtíðarsýn SAk kemur fram að sjúkrahúsið sé heilsueflandi og eftirsóknarverður vinnustaður og
er markvisst unnið að því að innleiða jafnlaunavottun, tryggja jafnrétti, jöfn starfstækifæri og tryggja
heilsuvænt starfsumhverfi enda sé það liður í góðum stjórnarháttum.
Langtímamarkmið SAk er að vera í fremstu röð hvað varðar samfélagsábyrgð heilbrigðisstofnana á
Íslandi og skipuleggi með markvissum hætti starfsemina þannig að það skaði hvorki samfélag né umhverfi
heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins. Við viljum skara fram úr!
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Innleiðing Calgary-fjölskylduhjúkrunar

Áhrif fjölskylduhjúkrunar

Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri tók á árinu 2016 ákvörðun um innleiðingu Calgaryfjölskylduhjúkrunar á almenna göngudeild, barnadeild, fæðingadeild, geðdeild, gjörgæsludeild,
Kristnesspítala, lyflækningadeild og skurðlækningadeild. Stefna og framtíðarsýn SAk til ársins 2021
tilgreinir að eitt af lykilatriðum sé innleiðing fjölskylduhjúkrunar á árunum 2017-2018.
Innleiðing Calgary-fjölskylduhjúkrunar fór fram á Landspítala (LSH) á árunum 2007-2011. Mikilvægt er
að byggja á gagnreyndri þekkingu og því gerðu framkvæmdastjórar hjúkrunar á SAk og LSH samstarfssamning við Fagráð fjölskylduhjúkrunar á LSH. Styrkur sem velferðarráðuneytið veitti í lok árs 2016 hefur
verið nýttur til að greiða fyrir sérfræðiráðgjöf.

Innleiðingaráætlun
Forstöðuhjúkrunarfræðingar fyrrgreindra deilda tilnefndu tengiliði fjölskylduhjúkrunar og var gerður
tímabundinn samningur við þá. Meginhlutverk þeirra er að vinna að innleiðingu fjölskylduhjúkrunar
á SAk.Undirbúningur tengiliða hófst í september 2016 og lauk um áramótin 2016-2017. Að meginhluta
snéri undirbúningurinn að fræðslu, stuðningi, handleiðslu, umræðum og gerð miðlægra skjala um
verklag fjölskylduhjúkrunar. Á tímabilinu var fjallað markvisst um gildi, hugmyndafræði og samskiptatækni
Calgary-fjölskylduhjúkrunar með aðstoð sérfræðinga í hjúkrun frá LSH. Þeir munu svo fylgja innleiðingu
fjölskylduhjúkrunar á SAk eftir þar til ferlið er fullmótað.
Samkvæmt innleiðingaráætluninni var næsta skref að kynna Calgary-fjölskylduhjúkrun fyrir starfandi
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og sjúkraliðum og var það gert í upphafi árs 2017. Verkefnið var
ennfremur kynnt á föstudagsfræðslu lækna í október sama ár.
Markmiðið er að innleiðingu verði að fullu lokið 30. september 2018 og fagráð fjölskylduhjúkrunar á
SAk verði formlega stofnað þann 1. október 2018.

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Calgary-fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldumats- og
meðferðarlíkönum innan hjúkrunar á heimsvísu. Með góðri upplýsingasöfnun og ígrunduðum
meðferðarsamtölum (þróun sjúkdóma, batahorfur og meðferð) geta hjúkrunarfræðingar dregið úr
þjáningu fjölskyldna með því að hafa áhrif á skilning fjölskyldu á heilsufarsvanda.
Fjölskyldustuðningur getur haft jákvæð áhrif á batahorfur, sem leiðir til styttri sjúkrahúsdvalar og
dregur úr endurinnlögnum. Það auðveldar sjúkrahúsum að ná markmiði sínu að útskrifa sjúklinga sem
fyrst þegar meðferðar- og útskriftaáætlanir eru markvissar og undirbúnar.

Þverfagleg teymisvinna efld
Með innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á SAk verður samræmdari skráning, allir heilbrigðisstarfsmenn eiga
með auðveldum hætti að sjá hvað hjúkrunarfræðingar hafa unnið með í meðferðarsamtölum, t.a.m.
greiningu vandamála, markmiðssetningu og meðferðaráætlanir.
Fjölskylduhjúkrun er mikilvægur þáttur í að efla þverfaglega teymisvinnu á SAk. Hjúkrunarfræðingar
sem hafa farið á námskeið um fjölskylduhjúkrun upplifa meiri starfsánægju, hafa sterkari faglega sjálfsmynd og upplifa minna álag í starfi. Með þessa þætti að leiðarljósi verður að teljast að hjúkrunarfræðingar
sem hafa fengið sérhæfða þjálfun í fjölskylduhjúkrun, standi á traustari grunni.
Meginmarkmið með markvissri fjölskylduhjúkrun er að efla samvinnu við sjúklinga og fjölskyldur þeirra
svo skjólstæðingar SAk fái framúrskarandi þjónustu.

Rannsóknir og samstarfssamningur við Háskólann á Akureyri
Fyrir innleiðingu var lagt fyrir alla hjúkrunarfræðinga á SAk mælitækið Families Importance in Nursing
Care – Nurses’ Attitude Questionnaire (FINC–NA). Sama mælitæki var lagt aftur fyrir 14 mánuðum síðar,
fyrir sama úrtak (þýði) til að fá mögulegan samanburð á viðhorfum hjúkrunarfræðinga. Vísindalegt
gildi rannsóknar felst í að öðlast þekkingu á viðhorfum hjúkrunarfræðinga SAk til fjölskylduhjúkrunar.
Niðurstöður munu verða nýttar af verkefnahópi fjölskylduhjúkrunar á SAk til þess að þróa og skapa
starfsumhverfi sem styrkir og styður við hjúkrunarfræðinga til að veita fjölskylduhjúkrun í klínískum
störfum sínum. Aðrar rannsóknir eru í farvatninu og niðurstöður þeirra munu verða nýttar í tengslum við
fjölskylduhjúkrun á SAk.
Samstarfssamningur hefur verið undirritaður á milli Háskólans á Akureyri (HA) og SAk og hefur forseti
heilbrigðisvísindasviðs HA gefið vilyrði fyrir nánu samstarfi á milli SAk og HA í tengslum við Calgaryfjölskylduhjúkrun.

Unnið af miklum metnaði
Rannsóknir á innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á SAk gefa tilvonandi fagráði fjölskylduhjúkrunar á SAk
upplýsingar til að meta og staðfesta notagildi fjölskylduhjúkrunar. Rannsóknarniðurstöður verða fyrst og
fremst nýttar til að bæta þá meðferðarþjónustu sem veitt er sjúklingum og aðstandendum þeirra eins og
mögulegt er hverju sinni.
Sjúkrahúsið á Akureyri hefur hlotið alþjóðlega vottun og verklag fjölskylduhjúkrunar mun lúta öllum
þeim kröfum sem tilheyra því ferli. Sjúkrahúsið hefur unnið að innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar af
miklum metnaði og ætlunin er að fylgja verkefninu eftir þar til meðferðarúrræðið er fullmótað.
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Kristnesspítali 90 ára

Ingvar Þóroddsson, forstöðulæknir í Kristnesi, sagði að þessar höfðinglegu gjafir hjálpuðu mjög mikið
til við að endurnýja nauðsynlegan tækjakost og búa enn betur að skjólstæðingum sjúkrahússins. „Gjafirnar
sýna að mjög margir muna eftir Kristnesi og hugsa hlýlega til okkar. Fyrir það er ég afskaplega þakklátur.“

Þann 1. nóvember fagnaði Kristnesspítali 90 ára afmæli sínu, því frá 1. nóvember 1927 hefur verið rekin
heilsutengd starfsemi í Kristnesi. Spítalinn hefur frá árinu 1993 verið hluti af Sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Í hátíðardagskrá í Kristnesi var farið yfir sögu spítalans í fortíð og nútíð og skyggnst inn í framtíð hans auk
þess sem spítalanum voru færðar margar góðar gjafir.
Dagskráin hófst á því að Brynjar Óttarsson og María Pálsdóttir greindu frá byggingasögu
Kristnesspítala og starfseminni á árunum sem hann var berklahæli. Því næst fjallaði Pétur Halldórsson um
umhverfisáhrifin í Kristnesi, en þau eru mjög mikil sem m.a. birtast í ræktarlegu skóglendinu þar. Ingvar
Þóroddsson, forstöðulæknir í Kristnesi, fjallaði um starfsemina frá 1970 til dagsins í dag. Hann ræddi
einnig um mögulegar nýjungar í starfseminni á komandi árum.

Tvö meginmarkmið
Ingvar sagði að meginmarkmiðin með starfseminni í Kristnesi væru tvö: Annars vegar að endurhæfa fólk
á hvaða aldri sem er til að það geti verið sem lengst heima og á vinnumarkaði. Hins vegar að endurhæfa
aldraða með það að markmiði að þeir geti dvalist sem lengst heima hjá sér.
„Það hefur einnig sýnt sig að aðferðir endurhæfingar virka mjög vel á fólk sem á við geðraskanir að
stríða – en sá hópur er stór og fer stækkandi. Við viljum gjarnan koma meira að meðferð og endurhæfingu
þess hóps í náinni framtíð,“ sagði hann.

Félagslífið á Kristneshæli.

Barnahópur í Kristnesþorpi snemma á 9. áratugnum.

Sagan í hnotskurn

Kristneshæli á fyrri hluta 20. aldar.

90 ára draumur rættist
Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri afhentu Kristnesspítala 6 milljónir króna að gjöf, sem verður
varið til kaupa á þjálfunarbúnaði í sjúkraþjálfun og hægindastólum á legudeildirnar.
Oddfellowstúkurnar á Akureyri færðu spítalanum 3 milljónir króna að gjöf og verða þær notaðar til kaupa
á tveimur sérhönnuðum loftdýnum, tveimur sjúkrarúmum sem þola þunga einstaklinga, æfingastandbekk
og ferðasúrefnissíu. Þá verður hluta fjármunanna varið til kaupa á snjóblásara til að skjólstæðingar,
aðstandendur þeirra og starfsfólk spítalans geti notið aukinnar útivistar að vetri til. Fram kom við
afhendingu gjafanna að með tilkomu snjóblásara rættist 90 ára gamall draumur þeirra sem stóðu að
byggingu Kristneshælis.
Þrjú kvenfélög færðu spítalanum peningagjafir; Kvenfélagið Iðunn og Kvenfélagið Hjálpin, bæði
í Eyjafjarðarsveit, og Kvenfélag Fnjóskdæla og verða fjármunirnir notaðir til kaupa á útibekk og
ferðasúrefnissíu. Þá færði Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis spítalanum Lazyboy-stól að gjöf.
Þess má til gamans geta að Kvenfélagið Hjálpin, þá í Saurbæjarhreppi hinum forna, setti árið 1918 í
gang söfnun til að fjármagna byggingu Kristneshælis.

Sýnir að mjög margir hugsa hlýlega til okkar
Fjölmörg ávörp voru flutt, m.a. sagði Bjarni Jónasson, forstjóri SAk, í ávarpi sínu að Kristnesspítali hafi leikið
lykilhlutverk í heilbrigðisþjónustu allt frá því að hann tók til starfa og muni gera áfram. „Það er ánægjulegt
að minnast þessara tímamóta í dag, rifja upp söguna og þá baráttu sem það kostaði að koma stofnuninni
á fót á sínum tíma, halda henni við og þróa hana áfram, samfélaginu til heilla.“
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Frá 1. nóvember 1927 hefur verið rekin heilsutengd starfsemi í Kristnesi. Í upphafi var þar rekið berklahæli
en í kringum 1960 hafði dregið verulega úr berklaveikinni þannig að berklasjúklingum fækkaði en
hjúkrunarsjúklingum fjölgaði. Síðasti berklasjúklingurinn útskrifaðist í september 1976 og í framhaldi af því
ákvað þáverandi heilbrigðisráðherra að gera Kristneshæli að hjúkrunar- og endurhæfingarspítala. Það
ferli tók um 15 ár.
Árið 1993 var rekstur Kristnesspítala sameinaður Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) – nú
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk). Tveimur árum síðar var starfsemin komin í það horf sem hún er í dag,
þ.e.a.s. að á Kristnesspítala er tvíþætt starfsemi; annars vegar almenn endurhæfing og hins vegar
öldrunarendurhæfing. Árið 1996 var tekin í notkun mjög fullkomin aðstaða til iðjuþjálfunar og árið 2000
var vígð þjálfunarlaug sem reist var fyrir tilstuðlan Lionshreyfingarinnar.

Öflugt endurhæfingarstarf
Starfsemin hefur aukist mikið frá árinu 1995. Skjólstæðingar koma annars vegar af bráðadeildum
Sjúkrahússins á Akureyri og hins vegar af megin starfssvæði þess sem nær frá Húnavatnshreppi í vestri til
og með Langanesbyggð í austri, og þá ýmist að heiman eða frá öðrum sjúkrastofnunum á svæðinu.
Öflugt endurhæfingarstarf fyrir 18 ára og eldri er í boði á báðum deildum spítalans. Auk almennrar
endurhæfingar fer einnig fram sértæk endurhæfing fyrir fólk með langvinna verki og ofþyngdarvandamál.
Á síðustu árum hefur engan veginn tekist að anna eftirspurn eftir þjónustunni. Til marks um það má nefna
að á árinu 2016 voru 296 einstaklingar lagðir inn til lækninga á Kristnesspítala og 42 einstaklingar voru á
dagdeild en biðlistinn í báðum tilvikum var nákvæmlega annað eins.

60 manna vinnustaður
Um 60 manns starfa nú á Kristnesspítala í um 46 stöðugildum. Í hópnum eru læknar, sjúkraþjálfar og
aðstoðarmenn, iðjuþjálfar og aðstoðarmenn, félagsráðgjafi, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar,
húsvörður og almennir starfsmenn, m.a. í eldhúsi og við þrif. Flestir starfsmenn á Kristnesspítala búa á
Akureyri en þó nokkrir í Eyjafjarðarsveit, þar af um 20% í þorpinu í Kristnesi.
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Ingvar Þóroddsson tekur við tækjagjöf frá
fulltrúum Hollvinasamtaka SAk þeim Jóhannesi
G. Bjarnasyni, Kristínu Sigfúsdóttur og Jóhanni
Sigurðssyni.
Börn að leik sunnan við Hælið sumarið 1987.

Framkvæmdir við Kristnes árið 1987.

Börn heimsækja vistmenn Kristneshælis á öskudaginn
árið 1981.

Veislugestir í 90 ára afmælisveislu Kristnesspítala.

Ólafur Búi Gunnlaugsson prófar nýju tækin undir
handleiðslu.

Veislugestir í 90 ára afmælisveislu Kristnesspítala.
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Félagar úr Oddfellow-reglunni færa Kristnesi gjafabréf á 90 ára afmælinu.
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Almenna göngudeildin 10 ára

Sumar einingarnar voru fluttar yfir á almennu göngudeildina við opnun hennar í desember 2007, svo
sem L-2, sem hafði verið starfrækt inn á lyflæknadeildinni frá 1990; speglunareiningin, sem var áður
með starfsstöð á bráðamóttökunni; þvagfærarannsóknir, sem áður voru gerðar á handlækningadeild;
smáaðgerðir, sem áður voru gerðar á bráðamóttöku; ljósameðferð sem var um skamman tíma í kjallara
SAk en um langt árabil á Bjargi; og sérfræðimóttaka sem áður var á bráðamóttöku. Sáramóttaka var
opnuð í febrúar 2008 og skömmtun á blóðþynningu, sem læknar lyflæknissviðs önnuðust áður, var tekin
yfir af hjúkrunarfræðingi á sáramóttöku. Innkirtlamóttaka hóf svo formlega starfsemi sem teymi lækna og
hjúkrunarfræðinga í mars 2015.

Þann 14. desember 2007 hófst starfsemi í nýju húsnæði sem var sérstaklega skipulagt og sniðið að
þörfum göngudeildarstarfsemi. Deildin hlaut nafnið almenna göngudeildin og er opin alla virka daga frá
kl. 8:00 til16:00.
Þótt deildin hafi fagnað 10 ára afmæli sínu í desember nær forsagan mun lengra aftur í tímann. Ólafur
Ólafsson landlæknir hvatti til stofnunar dagdeilda á starfstímabili sínu og var Nick Cariglia í forsvari fyrir
stofnun fyrstu fimm daga deildarinnar á SAk. Hún var nefnd lyfjadeild-2 eða L-2, stofnuð vorið1990, til
húsa í suðurenda á þvergangi lyfjadeildarinnar. Deildin var 9 rúma deild, opin frá kl. 7:30 á mánudegi
til 15:30 á föstudegi. Sjúklingar lögðust inn til rannsókna og styttri meðferða; að mestu leyti tengt
meltingarfærarannsóknum. Í upphafi voru 1,5 stöðugildi lækna og 2,8 stöðugildi hjúkrunarfræðinga.
Fyrsta starfsárið var fjöldi innlagna 738 og sumarlokun fyrstu árin var 6 vikur.
Deildin hefur gengið undir ýmsum nöfnum frá 1990 til 2007. Þar má nefna: L-2, lyfjadeild-2, fimm daga
deildin, dagdeildin og dag-og göngudeild. Speglunareiningin hét speglunardeild með sínum yfirlækni
þar til ný skipuritsbreyting tók gildi 2013.

Margháttuð starfsemi
Almenna göngudeildin skiptist í eftirfarandi einingar:
• Móttaka dagsjúklinga
• Meltingarspeglun
• Sáramóttaka
• Smáaðgerðastofa
• Innkirtlamóttaka
• Skömmtun og umsjón með blóðþynningu
• Ljósameðferð
• Sérfræðimóttaka hjúkrunarfræðinga
• Sérfræðimóttaka lækna
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Stöðugur vöxtur
Á almennu göngudeildinni starfa sérfræðingar á sviði gigtarlækninga, hjartalækninga, húðlækninga,
innkirtlalækninga, krabbameinslækninga, lungnalækninga, meltingarfæralækninga, smitsjúkdómalækninga, taugasjúkdómalækninga, þvagfæralækninga og öldrunarlækninga. Forstöðuhjúkrunarfræðingur er
í 1,0 stöðugildi, 20 hjúkrunarfræðingar eru í 9,8 stöðugildum, sjúkraliði í 0,5 stöðugildi, móttökuritari í 1,0
stöðugildi og starfsmaður í blönduðum störfum í 1,0 stöðugildi. Að auki eru félagsráðgjafi, næringarfræðingur, prestur og djákni starfsfólki deildarinnar til halds og trausts.
Þegar deildin hóf starfsemi í desember 2007 var þar að finna þrjú rúm og fjóra meðferðarstóla. Fljótlega kom í ljós að þörfin var mun meiri og í dag eru þrjú rúm, átta meðferðarstólar og fjórir Lazyboy-stólar
sem einnig eru notaðir til meðferðar. Á mestu álagstímum eru plássin að hluta til tvísetin.

Móttaka dagsjúklinga
Á móttöku dagsjúklinga eru lyfjagjafir fyrirferðarmikill þáttur en þar eru krabbameinslyfjagjafir
langalgengastar. Frá stofnun deildarinnar til ársins 2010 sáu sérfræðingar lyflækningadeildar um
lyfjameðferðirnar. Á miðju ári 2010 var tekið upp samstarf við LSH um þjónustu við krabbameinsgreinda.
Frá þeim tíma hafa tveir krabbameinslæknar skipst á að koma vikulega, á mánudögum og þriðjudögum,
til að hafa umsjón með lyfjameðferðum og eftirliti þessa sjúklingahóps. Jafnframt var þróað módel þar
sem sjúklingur á ekki sinn ákveðna lækni heldur „sinn“ hjúkrunarfræðing. Hjúkrunarfræðingurinn skapar
samfellu og utanumhald um sjúklinginn og hans nánasta aðstandenda í meðferðunum.
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Að jafnaði eru haldnir fræðslufundir tvisvar á vetri skipulagðir af hjúkrunarfræðingum deildarinnar
og krabbameinslæknum þar sem tekið er fyrir ákveðið málefni tengt krabbameini og krabbameinsKomur á móttöku dagsjúklinga hafa aukist mikið á síðastliðnum
meðferðum. Á þessa fræðslufundi
erogheilbrigðisstarfsfólki
er málið varðar
hverju sinni boðið að mæta.
árum
þar af hafa krabbameins-lyfjameðferðirnar
aukist mest.

leiðbeiningar/sárahandbók. Sjúkrahúsið kostaði hjúkrunarfræðing í nám í sárameðferð í Kaupmannahöfn
2005-2007 og var sá hjúkrunarfræðingur í stöðu verkefnastjóra hjúkrunar í sárameðferð frá 2006. Í byrjun
var 50% staða við sáramóttökuna og 20% verkefnisstjórn. 50% var svo aukið í 60% og að lokum voru
þessar tvær stöður sameinaðar í 80% stöðu.
Árið 2010 voru 652 meðferðir á sáramóttöku, inniliggjandi sjúklingar voru 77 og göngudeildarsjúklingar
575. Árið 2017 voru meðferðirnar tæplega 1.500 talsins, inniliggjandi sjúklingar 270 og göngudeildarsjúklingar 1.200. Það ár fengu 25 einstaklingar sárasogsmeðferð.
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Fjöldi innlagna 1.220



Fjöldi innlagna 2.834



Krabbameinslyfjameðferðir 380



Krabbameinslyfjameðferðir 1.264



Aðrar lyfjagjafir 575



Aðrar lyfjagjafir 1.241



Blóðgjafir 57



Blóðgjafir 57



Ástungur 43



Ástungur 29



Rafvendingar 17



Rafvendingar 43

Í upphafi voru þvagfærarannsóknir gerðar á þriðjudögum og fimmtudögum á smáaðgerðastofunni og
hjúkrunarfræðingur frá handlækningadeildinni aðstoðaði þvagfæraskurðlæknana. Smáaðgerðir sem
voru áður gerðar á bráðamóttökunni fluttu einnig yfir á almennu göngudeildina og voru gerðar þar á
mánudögum, miðvikudögum og föstudögum í byrjun. Í dag er smáaðgerðastofan opin alla mánudaga og
þriðjudaga.
Starfsemin er fjölbreytt og meðal þess sem þar er gert má nefna blettatökur, Königs-aðgerðir,
ýmis konar sýnatökur, augnlokaþrymilsnám, keiluskurði og leghálsspeglanir, þvagfærarannsóknir og
þvagfæraspeglanir, ísetningu og skipti á ofanklyftarleggjum og lyfjainnhellingar í þvagblöðru að ógleymdri
kennslu og fræðslu til þeirra sem þurfa reglubundna aftöppun þvags.

Innkirtlamóttaka
Í mars 2015 var innkirtlamóttaka opnuð. Áður höfðu verið starfandi læknar og hjúkrunarfræðingur með
móttöku fyrir sykursjúka á deildinni. Í innkirtlateyminu eru læknir með sérfræðileyfi í innkirtlalækningum,
hjúkrunarfræðingar með sérþekkingu á sykursýki og næringarráðgjafi. Í byrjun árs 2017 var ákveðið að fá
innkirtlasérfræðinga frá LSH 2 daga í mánuði og hafa þrír læknar skipt þessu á milli sín.
Ingvar Teitsson hefur verið sjálfstætt starfandi sérfræðilæknir á deildinni frá opnun hennar og verið
með móttöku fyrir einstaklinga með sykursýki og gigt.

Móttaka dagsjúklinga á almennu göngudeildinni, tölulegar upplýsingar árið 2009 og 2016.

Speglun
Hlutverk speglunar er að sjá um framkvæmd rannsókna og aðgerða sem gerðar eru með holsjá í
meltingarvegi. Bæði eru gerðar ferli- og bráðaspeglanir og koma skjólstæðingar af öllum deildum
sjúkrahússins í rannsóknir líka. Vel er fylgst með nýjungum í faginu til þess að veita öruggustu og bestu
greiningu og meðferð sem völ er á.
Ferliþjónustan hefur aukist því árið 2007 voru 65% speglanir „ambúlant“ og 35% á inniliggjandi
sjúklingum en 10 árum síðar voru 80% speglanir „ambúlant“ og einungis 20% á inniliggjandi sjúklingum.
Meðalfjöldi speglana á árunum 1997-2006 var 1.156 en á árunum 2007-2017 voru þær 1.436 talsins.

Sáramóttaka
Sáramóttakan var opnuð 20. febrúar 2008, sem fyrr segir. Aðdraganda þess má rekja til mikils áhuga
Ólínu Torfadóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra hjúkrunar, á þrýstingssárum og fyrirbyggingu þeirra.
Hún stofnaði sárateymi á sjúkrahúsinu árið 2004 sem var skipað fimm hjúkrunarfræðingum af ýmsum
deildum sjúkrahússins. Hlutverk hjúkrunarfræðinganna var að vera ráðgefandi í sárameðferð og útbúa
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Hluti starfsfólks á almennu göngudeildinni á 10 ára afmælinu í desember 2017.
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Skömmtun á blóðþynningu
Umsjón með skömmtun á blóðþynningu var í höndum hjúkrunarfræðings á sáramóttöku í upphafi. Tveir
hjúkrunarfræðingar, hvor í 20% stöðu, tóku við og hafa umsjón með blóðþynningu og eru í samstarfi við
lyflækna sjúkrahússins og sjúkraliði aðstoðar við blóðþynninguna.
Um 250 einstaklingar eru í meðferð með lyfinu warfarin. Alls voru gerðar 3.600 lyfjaskammtanir á árinu.

Ljósameðferð
Ljósameðferð er veitt sjúklingum með ýmsa húðkvilla eins og psoriasis, exem, D-vítamínskort og skjallbletti
(Vitiligo). Húðsjúkdómalæknar vísa einstaklingum í ljósameðferð og geta heimilislæknar endurnýjað
beiðnir. Ekki þarf að panta tíma í meðferð, sem er opin alla daga fram að hádegi.

Sérfræðimóttaka
Sérfræðimóttaka lækna og annarra fagstétta er veigamikill þáttur í starfsemi almennu göngudeildarinnar.
Samtals voru komur sjúklinga í viðtal á sérfræðimóttökuna 6.550 á árinu en voru 6.057 árið 2016. Þá
hafa aðrar fagstéttir einnig verið með móttöku á einingunni. Má þar nefna móttöku hjúkrunarfræðinga
sem sinna sjúklingum sem fá hjartafræðslu, lungnamóttöku, næringarráðgjafa og erfðaráðgjafa.

Hugmyndafræði kjörhjúkrunar
Á deildinni er unnið eftir hugmyndafræði kjörhjúkrunar (Nursing case management) með sérstaka áherslu
á sjúklingafræðslu. Markmiðið er að hafa þarfir skjólstæðinga í öndvegi og veita þeim og fjölskyldum þeirra
persónulega og árangursríka þjónustu. Náið samstarf er haft við félagsráðgjafa, prest og næringarráðgjafa
sjúkrahússins sem og við Heimahlynningu Akureyrar.

Sérverkefni
Starfsmenn á almennu göngudeildinni vinna að ýmsum sérverkefnum. Þar má nefna verkefnastjóra í
blóð- og krabbameinslækningum, klínískan sérfræðing í hjúkrun sykursjúkra, hjúkrunarfræðinga með
sérverkefni á meltingarspeglun, gæðaverði og hjúkrunarfræðinga í endurlífgunar-, sýkingarvarna- og
næringarteymi.
Hjúkrunarfræðingar á deildinni hafa einnig umsjón með innköllun nýrra sjúklinga, fræðslulausblöðungum tengdum krabbameinsmeðferðum og hárkollum og höfuðfötum fyrir krabbameinsveika.
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar eru tengiliðir við sálfélagslega þjónustu sjúkrahússins, þ.e. bæði prest
og félagsráðgjafa.

Velvilji úti í samfélaginu
Almenna göngudeildin hefur frá upphafi notið mikils velvilja ýmissa félagasamtaka, skjólstæðinga og
ættingja þeirra. Deildinni hafa verið færðar góðar gjafir sem hafa komið sér vel fyrir starfsemina.
Gjafalistinn er langur en á honum má m.a. finna blóðþrýstingsmæla, kaffivél, langtímasykurmæli,
Lazyboy-stóla, ljósaskáp og ljósagreiðu, ómskoðunartæki, meðferðarstóla, sófa í biðstofu, speglunarstæðu fyrir meltingarrannsóknir og veggteppi, að ógleymdum styrkjum í fræðslusjóð hjúkrunarfræðinga.
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Rekstrarreikningur ársins 2017

ÁRSREIKNINGUR

2017

Hlutfall
2017

%

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

7.019.000.000

87,3

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára ...............................

113.132.919

1,4

Seld þjónusta, verksala .................................................

726.593.904

9,0

Seld vistun og fæði ......................................................

108.186.945

1,3

Leigutekjur ..................................................................

49.676.575

0,6

Sala eigna, vörusala og ýmsar tekjur ............................

22.717.213

0,3

Tekjur samtals

8.039.307.556

11,3

Laun og launatengd gjöld ............................................

6.069.098.614

74,9

Rekstrarvörur, orka, matvæli og lín ...............................

268.779.754

3,3

Sérgreindar rekstrarvörur og áhöld ...............................

597.678.193

7,4

Ferðakostn., akstur og ýmis sérfr.þjón ...........................

632.775.025

7,8

Leigugjöld og verkkaup ...............................................

349.959.126

4,3

Fjármagnskostn., bætur, tryggingar, opinber gjöld ........

71.107.512

0,9

Afskriftir ......................................................................

113.132.919

1,4

8.102.531.143

100

Tekjur

Gjöld

Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði .....................

(63.223.587)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....................
Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður....................

1.677.828

Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur .........................

-188.209
1.489.619

Rekstrarniðurstaða ársins................................

(61.733.968)

-0,77
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Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir

Sjóðstreymi ársins 2017

2017

Stofnefnahagsreikningur 1.1.2017

2017
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:

Fastafjármunir
Óefnislegar eignir………….............………………………….

5.880.754

0

Áhöld og búnaður………………….................………………

658.487.650

571.178.089

Flutningatæki………………………..................……………..

21.205.513

18.155.436

Aðrar eignir…………………………..................……………..

2.430.855

1.262.355

682.124.018

590.595.880

688.004.772

590.595.880

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fastafjármunir samtals
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ...........................................................

167.863.157

Orlofsskuldbindingar ..................................................

595.221.723

Tengdir aðilar (ríkissjóður) ..........................................

160.718.599

Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður .................

100.848.094
141.673.573
370.417

Birgðir .......................................................................

63.043.305

48.800.000

Handbært fé .............................................................

43.452.800

36.802.160

Veltufjármunir samtals

1.030.299.584

328.494.244

Eignir samtals

1.718.304.356

919.090.124

Rekstrarniðurstaða ársins .....................................................................

(61.733.968)

Afskriftir ...............................................................................................

113.132.919

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára .......................................................

(113.132.919)

Söluhagnaður eigna .............................................................................

(1.927.047)
(63.661.015)

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eignaliða:
Viðskiptakröfur - aðrar skammtímakröfur ...............................................

(60.326.249)

Birgðir .................................................................................................

(14.243.305)

Skammtímaskuldir ...............................................................................

157.762.693
83.193.139

Handbært fé frá rekstri

19.532.124

Fjárfestingahreyfingar
Söluverð óefnislegra eigna ...................................................................

(6.091.155)

Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna ..................................................

(204.680.656)

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ....................................................

2.157.047
(208.614.764)

Eigið fé og skuldir

Fjármögnunarhreyfingar

Höfuðstóll
Höfuðstóll í ársbyrjun ..................................................

(610.496.276)

(5.661.722)

Breyting v/orlofsskuldbindinga ...................................

595.221.723

(595.221.723)

Breyting v/lokafjárlaga ...............................................

Tengdir aðilar .......................................................................................

(45.718.371)

Fjárfestingaframlag ..............................................................................

157.900.000

Gjafir til fjárfestinga ..............................................................................

83.551.651
195.733.280

(9.612.831)

Tekjuhalli ársins .........................................................

(61.733.968)

Höfuðstóll í árslok

(77.008.521)

(610.496.276)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ..........................................

6.650.640

Handbært fé í ársbyrjun ........................................................................

36.802.160

Handbært fé í árslok..........................................................

43.452.800

Skuldir
Skammtímaskuldir
Tengdir aðilar .............................................................

24.823.838

18.707.920

Viðskiptaskuldir ..........................................................

239.084.585

229.697.602

Aðrar skammtímaskuldir .............................................

129.763.030

Ýmsar skammtímaskuldir ............................................

673.113.981

680.972.167

Frestun tekjufærslu fjárfestingaheimilda ......................

728.527.443

600.208.711

Skammtímaskuldir samtals

1.795.312.877

1.529.586.400

Eigið fé og skuldir samtals

1.718.304.356

919.090.124
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Skýringar

Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila:
Stofnefnahagsreikningur er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál og lög um ársreikninga að teknu
tilliti til ákvæða í IPSAS 33 um innleiðingu IPSAS, (International Public Sector Accounting Standards) auk
reglugerðar um framsetningu og innihald ársreikninga, nr. 696-1996, eftir því sem við á. Gerð er hér grein
fyrir helstu reikningsskilaðferðum sem beitt er við gerð stofnefnahagsreikningsins og breytingum frá fyrri
reikningsskilaaðferðum.
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum og
skuldum. Aðferðir þessar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju eða styðjast við ákvæði staðals IPSAS 33, en
raunverulegt verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir getur við sölu eða innlausn reynst annað en niðurstaða
samkvæmt matinu.

Breytingar á reikningsskilaaðferðum

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.
51.295.752. Tryggingafræðileg úttekt vegna þessarar skuldbindingar liggur ekki fyrir.
Gjafafé.
Á vegum sjúkrahússins er starfræktur gjafasjóður með eigin kennitölu og skipulagsskrá. Stjórn sjóðsins eru
skipuð stjórnarmeðlimum Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk sjóðsins er að taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu
og er því fyrst og fremst varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga. Eignir sjóðsins í
árslok námu 39 milljónum króna.

Nokkur breyting verður á reikningsskilaaðferðum frá þeim sem giltu fyrir árið 2016. Reikningsskil skulu hér eftir
alfarið vera á rekstrargrunni. Helstu breytingar að því er stofnefnahagsreikninginn og reikningsskil ársins 2017
varðar eru eignfærsla og afskrift varanlegrar rekstrarfjármuna og eign- og skuldfærsla fyrirfram- og eftirágreidds
kostnaðar.
Varanlegir rekstrarfjármunir eru eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma.
Varanlegir rekstrarfjármunir, sem keyptir voru fyrir 1.1.2017, eru færðir til eignar á upphaflegu kostnaðarverði
að frádregnum afskriftum frá upphafsdegi notkunar til ársloka 2016. Varanlegir rekstrarfjármunir voru áður
gjaldfærðir sem stofnkostnaður í rekstrarreikningi.
Skuldbinding vegna orlofsréttar starfsmanna í árslok 2016, áunnin og gjaldfallin, er færð til skuldar í
stofnefnahagsreikningi 1.1.2017 og yfir eigið fé. Áður var þessi skuldbinding ekki bókuð á tímabil, en gjaldfærsla
átti sér stað á árinu eftir eða síðar við úttekt orlofsréttarins.
Fjárheimildir vegna fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum sem ætlað er að mæta kostnaði á síðari
tímabilum eru skuldfærðar sem frestaðar tekjur, en ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með
talið fjárfestingar, með framlögum. Við innfærslu varanlegra rekstrarfjármuna eru færðar frestaðar tekjur vegna
fjárheimilda til fjárfestinga sem færast til tekna á eftirstöðvum notkunartíma eignanna eða falla niður við sölu
eignarinnar nema söluandvirði verði notað til endurfjárfestinga.
Fyrirframgreiddur kostnaður sem tilheyrir tímabilum eftir lok reikningsskiladags er eignfærður í lok árs.
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.
Skattar
Sjúkrahúsið á Akureyri greiðir ekki tekjuskatt.
Skráning tekna
Sértekjur sjúkrahússins eru bókaðar í þeim mánuði sem þær falla til. Heildarframlag ríkisins er fært í samræmi
við ákvæði fjárlaga og fjáraukalaga.
Skráning gjalda
Gjöld spítalans eru bókuð í þeim mánuði sem til þeirra er stofnað. Í lok ársins eru áfallin en ógreidd gjöld færð í
rekstrarreikning og sem skuldir í efnahagsreikningi.
Vörubirgðir
Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði á grundvelli birgðatalninga, að teknu tilliti til niðurfærslu til varúðar
vegna eldri vara.
Skammtímakröfur/Skammtímaskuldir
Skammtímakröfur á skuldunauta eru færðar í efnahagsreikning á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu vegna
áætlaðs taps á útistandandi kröfum. Skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar
sem við á.
Handbært fé
Handbært fé samanstendur af reiðufé í sjóðum og bankainnstæðum.
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Gudmundsson, J., […] Sigurdardottir, O. [et al] (2017). A genome-wide association study yields five
novel thyroid cancer risk loci. Nat Commun, 8, 14517. doi:10.1038/ncomms14517

Gunnarsson Björn, Fasting Sigurd, Skogvoll Erik; Smarason Alexander K, Salvesen Kjell A. Why babies
die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal death in Norway 1999-2013. Acta
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 96(3):326-333, 2017 March.
Gunnarsson Björn, Skogvoll Erik, Jónsdóttir Ingibjörg Hanna, Røislien Jo, Smarason Alexander Kr.
On predicting time to completion for the first stage of spontaneous labor at term in multiparous women.
BMC pregnancy and childbirth. 17(1):183, 2017 June.
Aura Pykönen, Gissler M, Løkkegaard E, Berholdt T, Rasmussen S, Smarason A, Bjarnadóttir R,
Másdóttir BB, Källén K, Klungsøyr K, Albrechtsen S, Skjeldestad FE, Tapper A-M. Caesarean section
trends in the Nordic Countries – a comparative analysis with the Robson classification. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica. 96(5):95-104, 2017 May.
Alexander K Smárason og Ingibjörg H Jónsdóttir. Fæðingar á fæðingadeild Sjúkrahússins á Akureyri
(SAk). Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2015. Ritstjórar: Ragnheiður I Bjarnadóttir, Guðrún
Garðarsdóttir, Alexander K Smárason, Þórður Þorkelsson og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og barnasvið,
Landspítali 2017, 16-17.
Alexander K Smárason. Fagrýni á fæðingahjálp. Skýrsla frá Fæðinga-skráningunni fyrir árið 2015.
Ritstjórar: Ragnheiður I Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K Smárason, Þórður Þorkelsson
og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og barnasvið, Landspítali 2017, 9-13.
Bjarnadottir GD, Johannsson M, Magnusson A, Rafnar BO, Sigurdsson E, Steingrimsson S, Asgrimsson
V, Snorradottir I, Bragadottir H, Haraldsson HM. Methylphenidate disintegration from oral formulations for
intravenous use by experienced substance users. Drug Alcohol Depend. 2017 Sep 1;178:165-169.

Smith, D., […] Sigurdardottir, O. [et al] (2017). A rare IL33 loss-of-function mutation reduces blood
eosinophil counts and protects from asthma. PLoS Genet, 13(3), e1006659. doi:10.1371/journal.
pgen.1006659
Gunnar Svanbergsson, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Þorvaldur Ingvarsson (2017). MRI for
diagnosis of low back pain: Usability, association with symptoms and influence on treatment | Segulómun
vid greiningu lendahryggsverkja: Nýting, samband við einkenni og áhrif á meðferð. Læknablaðið, 103,
1:17-22 | journal-article DOI: 10.17992/lbl.2017.01.116

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 736 (nemavika =einn nemi í klínísku námi í eina viku) sem gerir að meðaltali
14 nemar á viku á ársgrundvelli. Langstærsti hópurinn kemur úr hjúkrunarfræðibraut
heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri en einnig koma nemar í læknisfræði,
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, geislafræði, sjúkraliðanámi o.fl. Erlendir nemar sækja mikið
í verknám á sjúkrahúsið Þá koma íslenskir læknanemar, sem eru við nám erlendis og
þá aðallega í Ungverjalandi, í auknum mæli á SAk og þeim fer fjölgandi sem koma frá
Slóveníu.

Carlsen HK, Steingrimsson S, Sigurdsson MI, Sigfússon S, Magnússon A. Latent classes in diagnoses
among psychiatric inpatients predicting mortality and imprisonment – a nationwide cohort study. Eur
Psychiatry. 2017 Jan;39:93-98.
Arun K Sigurdardottir, Kolbrún Sigurlásdóttir, Kjartan Ólafsson, Margrét Hrönn Svavarsdóttir.
Perceived consequences, changeability and personal control of coronary heart disease are associated
with healthrelated quality of life. Journal of Clinical Nursing. 2017. 26. 3636-3645.
Adalsteinsdottir B, […] Gunnarsson GT. [et al.] Fabry Disease in Families With Hypertrophic
Cardiomyopathy. Clinical Manifestations in the Classic and Later-Onset Phenotypes. Circulation:
Cardiovascular Genetics. 2017;10:e001639
Gudmundsdottir, S. og Franklin, J. L. (2017). Continuous adductor canal block added to local infiltration
analgesia (LIA) after total knee arthroplasty has no additional benefits on pain and ambulation on
postoperative day 1 and 2 compared with LIA alone. Acta Orthop, 88(5), 537-542. doi:10.1080/17453674
.2017.1342184
Bjornsson, E. […] Sigurdardottir, O. [et al.] (2017). A rare splice donor mutation in the haptoglobin
gene associates with blood lipid levels and coronary artery disease. Hum Mol Genet, 26(12), 2364-2376.
doi:10.1093/hmg/ddx123
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Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Attitudes towards birth, home birth and interventions and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at The National University Hospital of Iceland conference Vísindi á
vordögum [Science in Spring], Reykjavík.

Alexander Kr. Smárason. Breytingar í tíðni keisaraskurða á Norðurlöndunum 2000-2011. Samanburður
með flokkunarkerfi Robsons. Vísindadagur 2017, Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar
HA. Fimmtudaginn 21. september 2017.
Alexander Kr. Smárason. Preeclampsia. Inngangserindi við doktorsvörn Jóhönnu Gunnarsdóttur við
Háskólann í Uppsölum. 9. júní 2017.
Alexander Kr. Smárason og Ragnheiður Inga Bjarnadóttir. Framköllun fæðinga og áhrif á tíðni keisaraskurða. Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga,
haldið í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107. Málþing á vegum FÍFK.
Björn Gunnarsson, Erik Skogvoll, Jo Røislien, Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, Alexander Kr. Smárason.
Þættir sem tengjast tímalengd að fullri útvíkkun hjá fjölbyrjum í sjálfkrafa sótt. 18.-19. maí 2017. Heilsa og
velferð. Rannsóknaráðstefna í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri.
Berglind Hálfdánsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, June 19). The effect of contraindications on the outcome of planned home birth
in Iceland. Presentation at the International Confederation of Midwives’ conference. 31st ICM Triennial
Concress, Toronto.
Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, September 21). Attitudes towards birth, home birth and interventions and
their effect on birth outcomes in Iceland. Poster at the Akureyri Hospital and Institution of Health Science
Research University of Akureyri conference. Vísindadagur 2017 [Science day 2017], Akureyri.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, September 21). Outcome of planned home and hospital births among lowrisk
women in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at the Akureyri
Hospital and Institution of Health Science Research University of Akureyri conference. Vísindadagur 2017
[Science day 2017], Akureyri.

Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Outcome of planned home and hospital births among low-risk women
in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The National University
Hospital of Iceland conference. Vísindi á vordögum [Science in Spring], Reykjavík.
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Christer Janson, Hans Hedenström and Margareta Emtner: The survival
of the fittest. The predictive power of four different exercise tests for 5-year survival in Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD). Veggspjald á The 48th Nordic Lung Congress, Visby, Svíþjóð, maí. Einnig á
vorráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri og Vísindadegi Sjúkrahússins á Akureyri.
Gunnarsson GT, Adalsteinsdottir B, CY. Ho, Maron BJ, Burke M, Danielsen R, Seidman CE, Seidman
JG. Serum NT-probrain Natriuretic Peptide and High-sensitivity Cardiac Troponin I Levels in Carriers of
Myosin-binding Protein C Founder Mutation Heart Failure and the World Congress on Acute Heart Failure
are annual congresses of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Paris, France, 29 April -2 May
2017.
Asgeirsdottir S, Vilhjalmsson A, Petursdottir S, Haraldsdottir T, Gunnarsson G.: Cardiovascular Risk
Factors in the Young. A Study of Icelandic College Students. Positive Trend for Males Over a Seven-Year
Period. 26th Nordic-Baltic Cardiology Congress. Vilnuis, Lithuania. 1-3 June 2017.
Vilhjalmsson A, Asgeirsdottir S, Petursdottir S, Haraldsdottir T, Gunnarsson G.: Cardiovascular Risk
Factors in the Young. A Study of Icelandic College Students. Positive Trend for Males Over a Seven-Year
Period. 20th Nordic Congress of General Practice. Reykjavik Iceland. June 14-16 2017.
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Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, June 19). Attitudes towards birth, home birth and interventions, and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at the International Confederation of Midwives’ conference. 31st
ICM Triennial Concress, Toronto.

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 var haldinn 21. september í samvinnu við
Heilbrigðisvísindastofnun HA (HHA). Á vísindadeginum voru rannsóknir og verkefni
starfsmanna HHA og SAk kynnt. Vísindadagurinn var vel sóttur af starfsfólki.

Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Attitudes towards birth, home birth and interventions and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at The National University Hospital of Iceland conference. Vika
hjúkrunar [Nursing Week], Reykjavík.

Stjórn vísindasjóðs hélt þrjá fundi á árinu og veitti tvo styrki til starfsmanna SAk en
hlutverk sjóðsins er fyrst og fremst að afla fjármuna og stýra úthlutun styrkja. Fjárhagsleg
staða vísindasjóðs var 28.121.622 kr. í árslok.

Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Outcome of planned home and hospital births among low-risk women
in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The National University
Hospital of Iceland conference. Vika hjúkrunar [Nursing Week], Reykjavík.

Á heilbrigðisvísindasafni var hafist handa við að útbúa aðstöðu með sex tölvum fyrir
starfsfólk og nemendur til vinnu og vísindastarfa og hefur nýting aðstöðunnar aukist jafnt
og þétt yfir árið. Gæðaverðir nýta sér tölvurnar til að vinna að gæðaskjölum og nýliðar og
nemendur fara yfir nýliðafræðsluefni í ró og næði.

Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
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FJÁRMÁL OG REKSTUR
Vegna gildistöku laga um opinber fjármál nr. 123/2015 eru miklar breytingar á uppgjöri stofnunarinnar.
Gerður er stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017 sem byggir á ákvæðum laganna og markar nýja
upphafsstöðu frá þeim degi að telja. Stærstu breytingarnar í efnahagsreikningi eru vegna eignfærslu
varanlegra rekstrarfjármuna, eignfærslu fyrirframgreidds kostnaðar og skuldfærslu orlofs. Varanlegir
rekstrarfjármunir eru eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma en áður voru
þeir gjaldfærðir sem stofnkostnaður í rekstrarreikningi. Skuldbinding vegna orlofsréttar starfsmanna er
nú færð í bókhaldi en áður var getið um hana í skýringum.
Laun og launatengd gjöld voru 6.069 milljónir króna og hækkuðu um 12% á milli ára. Á árinu störfuðu
860 einstaklingar við sjúkrahúsið, 10 fleiri en árið áður. Karlar voru 149 og konur 711. Setnar stöður voru
að meðaltali 488,5 og fjölgaði um 17 á milli ára eða um 3,7%. Heildarfjárhæð greiddra launa var 4.789
milljónir. Árslaun á hverja stöðu voru að meðaltali 9,8 milljónir.
Önnur gjöld, fyrir utan laun og afskriftir, námu 1.920 milljónum. Breyting var gerð á bókun
rekstrarleigusamninga myndgreiningatækja og færast þeir nú sem gjöld en voru áður bókaðir sem
stofnkostnaður.
Í ár var í fyrsta skipti fært verðmæti gjafa í rekstarreikningi og nam það 83,5 milljónum króna. Tekjur
að frádregnu framlagi ríkissjóðs og gjafa námu 908 milljónum og er það svipuð fjárhæð og árið 2016
en þá var hluti biðlistaðgerða greiddur í gegnum sértekjur. Árið 2017 er mest aukning í tekjum vegna
ósjúkratryggðra og námskeiðsgjalda Sjúkraflutningaskólans.
Heildarútgjöld vegna reksturs hækkuðu um 9% á milli ára og voru tæplega 8.000 milljónir króna
samanborið við 7.350 milljónir árið áður. Rekstrarniðurstaða ársins var neikvæð um 17,6 milljónir.
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Gjafasjóður
Gjafasjóður er með eigin skipulagsskrá og kennitölu. Stjórn sjóðsins er skipuð stjórnarmeðlimum
Hollvinasamtaka SAk. Hlutverk sjóðsins er að taka við gjafafé sem berst sjúkrahúsinu. Fjármunum sjóðsins
er varið til kaupa á lækningatækjum og öðrum búnaði í þágu sjúklinga.
Gjafsjóði bárust framlög að upphæð 6 milljónir króna á árinu. Auk þess hafði sjóðurinn til ráðstöfunar
framlög frá fyrri árum. Samtals voru keypt tæki og búnaður fyrir rúmlega 38 milljónir króna. Stærstu kaupin
voru skyggnimagnari á skurðstofu fyrir bæklunarskurðlækningar.
Auk tækjabúnaðar sem keyptur var í gegnum gjafasjóð bárust stofnuninni tækjagjafir frá
Hollvinasamtökunum og öðrum velunnurum fyrir 45,5 milljónir. Bókfært verð tækjabúnaðar sem
stofnuninni var gefið á árinu er því í heildina 83,5 milljónir króna.

Fjárveitingar
Fjárveiting ríkissjóðs til rekstrar á árinu var 7.090 milljónir. Fjárveiting vegna launa var 5.840 milljónir og
hækkaði um 10 % frá árinu 2016. Fjárveiting til almenns rekstrar að frádregnu fjárfestingaframlagi var
1.806 milljónir og hækkaði um 2,6 % frá fyrra ári. 170 milljóna fjárveiting vegna þátttöku í biðlistaátaki
heilbrigðisráðherra er inni í þessum tölum en árið 2016 kom einungis hluti af þeirri greiðslu sem fjárveiting
en hinn hlutinn sem sértekjur. Fjárveiting á móti afskriftum er 112 milljónir króna.

Starfsemi
Starfsemi var ívið meiri að umfangi en fyrra ár. Í biðlistaátaki velferðarráðuneytisins voru gerðar 156
gerviliðaaðgerðir eða 10 fleiri en árið áður. Komum sjúklinga á dagdeildir fjölgaði um 1,6%. Sjúkraflugið
hélt áfram að aukast líkt og síðustu ár og voru flugin 798 eða 19,3% fleiri en árið áður. Almennar rannsóknir
jukust um 11,5% á milli ára en myndgreiningum fækkaði lítillega eða um 3,3%. Aðgerðir voru álíka margar
og árið áður, legudögum fjölgaði um 1,5% og sjúklingum á legudeildum um 1,1% en í heildina fjölgaði
sjúklingum um 1,4%. Meðallegutími var 4,6 dagar. Fæðingum fækkaði frá fyrra ári en í ár fæddust 383
börn í 377 fæðingum. Einingar vegna ferliverka voru 828 þúsund og fjölgaði um 1,4%.

Framkvæmdir
Helstu framkvæmdir voru að settur var nýr gólfdúkur á skurðlækningadeild og bjöllukerfi endurnýjað
á lyflækningadeild. Þá voru miklar framkvæmdir í tengslum við nýja autoclava á sótthreinsun og nýtt
uppþvottakerfi í eldhúsi. Þá var unnið að framkvæmdum við endurnýjun sjúkrahússapóteks.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru nú eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma.
Helstu kaup á varanlegum rekstrarfjármunum voru monitorar á vöknun, speglunartæki, svæfingavél,
ýmis búnaður á skurðstofu, uppþvottavél í eldhús og nýtt símkerfi sem sett verður upp í byrjun árs 2018.
Heildarupphæð þessara kaupa var rúmlega 127 milljónir króna.
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HJÚKRUN
Framkvæmdastjóri hjúkrunar ber ábyrgð á hjúkrunarstörfum á sjúkrahúsinu. Hann styður við faglega
þróun hjúkrunar og starfsþróun hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og sjúkraliða en ber einnig ábyrgð á að
efla faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta, í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra.
Ýmis verkefni innan hjúkrunar voru unnin á árinu af mörgum hjúkrunarfræðingum í samvinnu við
framkvæmdastjóra hjúkrunar. Áfram var unnið með 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 endurbótum verklagsreglna o.fl.
Áfram var unnið að innleiðingu Calgary-fjölskylduhjúkrunar en um er að ræða tveggja ára verkefni
innleiðingar sem lýkur á árinu. Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Calgary-fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi
fjölskyldumats- og 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.
Á árinu var hafist handa við að innleiða RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfi en um er að ræða finnskt
sjúklingaflokkunarkerfi sem mælir þá hjúkrun sem sjúklingurinn hefur fengið, mat hjúkrunarfræðinga og
sjúkraliða á vinnuálagi og er mönnun á deildum miðuð út frá niðurstöðum þessara mælinga. Upptaka slíks
kerfis á að gefa góða mynd af þeirri hjúkrun sem veitt er á sjúkrahúsinu og á vinnuálagi hjúkrunarfræðinga
og sjúkraliða. Einnig mun kerfið gera mögulegt að bera hjúkrunarþyngd og vinnuálag á SAk saman við
sömu þætti á LSH og á sjúkrahúsum erlendis þar sem kerfið er notað. RAFAELA-kerfið er í prófun á
lyflækninga- og skurðlækningadeild.
Alþjóðadagur hjúkrunar var 12. maí og í tengslum við þann dag var haldin vika hjúkrunar sem samanstóð
af metnaðarfullri dagskrá í samstarfi við LSH, HSN og FÍH og var sú fræðsla vel sótt af hjúkrunarfræðingum
SAk.
Á haustdögum sendi Ríkisendurskoðun frá sér skýrslu varðandi stöðu hjúkrunar á Íslandi með
ábendingum til velferðarráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og Embættis landlæknis.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar hefur beitt sér fyrir því að unnið verði markvisst að stefnu um mönnun og
kjör hjúkrunarfræðinga og að brýnt sé að stuðla að hækkun launa og bættu starfsumhverfi til þess að fleiri
hjúkrunarfræðingar kjósi að vinna á heilbrigðisstofnunum landsins.
Að lokum má geta þess að hjúkrunarfræðingar eru virkir í hinum ýmsu nefndum/teymum sjúkrahússins.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar fundar mánaðarlega með forstöðuhjúkrunarfræðingum/-ljósmóður og eru
þeir fundir árangursríkir fyrir alla hlutaðeigandi.
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LÆKNINGAR
Á árinu var áfram unnið í mönnunarmálum lækna og þó enn megi áfram gera betur þá er staðan betri en
oftast áður. Þar sem ekki hefur tekist að fastráða í lausar stöður er þjónustan veitt af sérfræðingum sem
koma reglulega og þannig er reynt að tryggja samfellda þjónustu sérfræðilækna á þeim sviðum sem SAk
býður upp á. Þá hefur stöðum unglækna fjölgað og unnið er að því að efla kennslu og bæta starfsumhverfi.
Í nýrri stefnu SAk er stefnt að því að sjúkrahúsið verði háskólasjúkrahús. Svo það megi ganga eftir
þarf að auka vísindastarfsemi, bæði lækna og annarra fagstétta. Til þess þarf fjármuni og einnig að gefa
starfsfólki tíma til að stunda rannsóknir.
Vinnustofa á vordögum um bætta verkferla og skipulag húsnæðis varð mörgum innblástur. Ánægjulegt
var hversu margir læknar tóku þátt í henni og, í samvinnu við aðrar starfstéttir, sköpuðu hugmyndir og
lausnir sem áfram verður unnið með, svo að þegar ný legudeildarálma verður byggð á næstu árum, verður
hönnun í samræmi við hugmyndir starfsfólks um hvernig best er að sinna sínu starfi.
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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.
Aðrir starfsmenn eru ritari og mannauðsráðgjafi í heilsuvernd starfsmanna.

Helstu málaflokkar
Starfsmannaþjónustan framfylgir stefnu framkvæmdastjórnar í starfsmannamálum á hverjum tíma og skal
jöfnum höndum tryggja að starfsmenn sinni skyldum sínum og að réttinda þeirra sé gætt í hvívetna. Þá
skal starfsmannaþjónustan eftir atvikum einnig leita eftir sjónarmiðum starfsmanna um stefnumótun og
starfsemi SAk og koma þeim á framfæri við yfirstjórn.
Helstu málaflokkar starfsmannaþjónustunnar eru:
• Stefnumótun í starfsmannamálum í samráði við framkvæmdastjórn og stjórnendur deilda/eininga.
• Framkvæmd mannauðsstefnu.
• Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í starfsmannamálum og upplýsingaþjónusta við starfsmenn.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Gerð og framkvæmd kjarasamninga/stofnanasamninga.
• Umsjón með ráðningarferlum, gerð starfslýsinga, starfsmats og árangursmats.
• Umsjón með starfsþróunarmálum starfsmanna.
• Umsjón með gerð starfsreglna um ýmis framkvæmdaatriði í starfsmannamálum.
• Umsjón með og kennsla starfsmannasamtala.
• Umsjón með faglegum tengslum við aðrar stofnanir og fyrirtæki á sviði mannauðsmála.
• Heilsuefling starfsmanna.
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Starfsfólk
Starfsmenn með skráð starfshlutfall í lok desember voru samtals 612.
Starfsmenn

2017

2016

2015

2014

Setnar stöður (afleysingar meðtaldar)

488

471

459

448

Starfsmenn skráðir með starfshlutfall (Oracle-skýrsla)

612

585

581

570

Virkir starfsmenn í lok desember

630

605

597

580

Starfsmenn með ótímabundna ráðningu

531

507

505

451

5,7%

5,7%

4,7%

4,7%

Starfsmannavelta
Tafla 1 - Starfsmannafjöldi

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

Starfsumhverfið
Á árinu voru sjö starfsmenn heiðraðir fyrir 25 ára starf við stofnunina og að auki fengu tíu starfsmenn
viðurkenningu fyrir 15 ára starf.

Kjaramál
Samráðsnefndir stéttarfélaga og sjúkrahússins störfuðu á árinu samkvæmt kjarasamningum.

Lokaorð
Starfmenn stofnunarinnar er 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.

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.
Meðal markmiða starfsmannaheilsuverndar SAk er að hlúa að starfsfólki og vinnuumhverfi þess
og stuðla þannig að aukinni vellíðan og heilbrigðu starfsumhverfi. Í maí var ráðinn mannauðsráðgjafi í
starfsmannaheilsuvernd SAk. Verkefni hans eru af ýmsum toga, þ.á.m. má nefna ráðgjöf og fræðslu til
stjórnenda og starfsfólks tengd starfstengdum heilsuvanda, starfslíðan, vinnuumhverfi og lífsstíl. Vinna
hófst einnig á árinu varðandi gerð verklags um bólusetningar starfsmanna, viðverustefna SAk hefur
verið í endurskoðun og hafist var handa við að búa til verklagsreglur og aðgerðaáætlanir SAk um einelti,
ofbeldi, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni. Eins var unnið að því að innleiða sálfélagslega þætti
inn í áhættumat sjúkrahússins en það er framkvæmt reglulega til að m.a. greina vanda í vinnuumhverfinu,
bregðast við honum og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða.
Nýliðafæðsla var með nýju sniði en á árinu varð hún alfarið á rafrænu formi. Nýliðarfæðsla miðar að
því að kynna hlutverk, stefnu og rekstur sjúkrahússins, réttindi og skyldur starfsmanna og stofnunar,
öryggismál, gæðamál, sýkingavarnir o.fl.
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.
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FJÁRMÁLASVIÐ
Umhverfisráð

Skrifstofa fjármála
Skrifstofan annast bókhald, launavinnslu, áætlanagerð, kostnaðargreiningu, innheimtu, upplýsingagjöf
og ýmis önnur verkefni. Undir skrifstofu heyra einnig móttaka og símavarsla sem eru í aðalanddyri.
Á skrifstofunni störfuðu í lok árs 9 starfsmenn við bókhald og launavinnslu í 8 stöðugildum og 4
starfsmenn við móttöku og símsvörun í 3 stöðugildum.
Starfsemi skrifstofunnar var með nokkuð hefðbundnu sniði á árinu. 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 58% reikninga á rafrænu formi. Minna hlutfall er sent rafrænt þar sem stór hluti reikninga
sem sendur er út er til einstaklinga.

FJÁRMÁLASVIÐ
Öryggisstjóri

Tækni- og innkaupadeild

Skrifstofa fjármála
•
•
•
•
•

Fjárhagsbókhald
Launavinnsla
Áætlanagerð
Kostnaðargreining
Símavarslaog
móttaka

•
•
•
•

Húsumsjón
Saumastofa
Tækniþjónusta
Vörulager

Eldhús
•
•

Matseld fyrir
sjúklinga
Matsalur

Ræstimiðstöð
•
•
•
•

Opin sameiginleg
svæði
Smærri deildir
Íbúðir
Afleysingar fyrir
stærri deildir

Starfsemisþáttur

2017

2016

17.321

16.660

2.975

2.740

Einstaklingar sem greidd eru laun í hverjum mánuði

657

620

Starfsvottorð gerð á ýmsum tungumálum

100

150

50.600

62.000

Reikningar bókaðir og greiddir
Reikningar sendir út til innheimtu

Símtöl sem koma í skiptiborð

Fjármálasvið hefur umsjón með fjármálum sjúkrahússins, annast reikningshald þess og semur ársreikning.
Sviðið heldur utan um fjárheimildir sjúkrahússins, sér um fjárstýringu og innheimtir kröfur. Gerð og
eftirfylgni með fjárhagsáætlun er meðal verkefna sviðsins. Það annast söfnun, úrvinnslu og miðlun
klínískra og fjárhagslegra upplýsinga. Útboð, samningagerð, innkaup og vörustýring eru meðal hlutverka
sviðsins.
Fjármálasvið starfar þvert á önnur svið, hefur við þau nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf.
Undir fjármálasvið heyrir skrifstofa fjármála, eldhús, ræstimiðstöð, tækni- og innkaupadeild, sem
samanstendur af húsumsjón, tæknideild, vörulager og saumastofu, og öryggisstjóri.
Umhverfisráð heyrir undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Í desember tók nýr forstöðumaður við tækni- og innkaupadeild.
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Eldhús
Starfsmenn eldhússins voru 23 í 16,7 stöðugildum. Af þeim eru 6 matartæknar, og eru 2 þeirra einnig
vaktstjórar og 17 almennir starfsmenn. Forstöðumaður eldhússins er jafnframt næringarrekstrarfræðingur.
Unnið er í vaktavinnu frá 07:30-20:00. Einn starfsmaður hætti vegna aldurs og einn var heiðraður fyrir 25
ára starf við stofnunina.

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. Notaðir eru 5 vikna matseðlar sem „rúlla“, en reglulega eru gerðar breytingar á
þeim. Tekið er mið af ráðleggingum varðandi daglega skammta frá Embætti landlæknis. Virkt innra eftirlit
tryggir öryggi, gæði og hollustu framleiðslu eldhússins. Keypt er af viðurkenndum birgjum.
Kjúklingur er vinsælastur í borðsal starfsfólks og voru keypt rúmlega 3 tonn af kjúklingi á árinu.
Starfsmenn eldhússins tíndu rabarbara, líkt og undanfarin ár, og var gerð sulta úr tæplega 190 kg. Eldhúsið
sér um ýmsar móttökur og fundi innan sjúkrahússins með kaffi- eða matarvögnum.
Allir fastráðnir starfsmenn fengu starfsmannaviðtal hjá yfirmanni á árinu. Vinna við Timan-kerfið heldur
áfram ásamt vinnu við gæðahandbók og gæðaskjöl. Gæðaverðir eru tveir og sinna þeir gæðastjórnun á
deildinni og taka m.a. sýni á vel völdum stöðum einu sinni í mánuði.

Móttaka nema
Sjúkrahúsið er með nemasamning við VMA og tóku 13 nemar í lotunámi hluta af námi sínu í matartækni í
eldhúsinu. Einn nemi kom í vinnustaðanám.

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
Gerðar voru breytingar á húsnæði eldhússins vegna nýrrar uppþvottaaðstöðu og var hún tekin í notkun í
júlí.

Sérstakir viðburðir
Þorramatur fyrir starfsfólk og sjúklinga var í boði á bóndadaginn eins og mörg undanfarin ár. Einu sinni var
grillað fyrir starfsfólk og jólamaturinn var í boði 6. desember.

Fræðsla
Átta starfsmenn eldhússins fóru á sýninguna Stóreldhúsið 2017, sem haldin var í Reykjavík 26.-27. október.
Sýningin er eingöngu ætluð starfsfólki og stjórnendum stóreldhúsa og fer fram kynning á matvöru,
tækjum, búnaði og öðru fyrir stór mötuneyti.
Þrír starfsmenn fóru á fyrirlesturinn „Ný viðhorf í mataræði“, sem Lukka Pálsdóttir frá Happi hélt.
Rýmingarfræðsla í umsjá Helga Haraldssonar, öryggisstjóra SAk, fór fram í janúar og sóttu hana allir
starfsmenn eldhússins.
Tveir starfsmenn eldhússins fóru á námskeið í markþjálfun sem Sigríður Ólafsdóttir, ACC markþjálfi,
var með fyrir gæðaverði á SAk.
Allir starfsmenn eldhússins æfðu sig í að þvo og spritta hendur með viðurkenndum aðferðum með
handþvottatæki sýkingavarnanefndar. Var eldhúsinu veitt viðurkenning frá sýkingarvarnanefnd fyrir 100%
þátttöku.
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Ræstimiðstöð

Tækni- og innkaupadeild

Starfsemi var með líku sniði og undanfarin ár. Starfsmenn voru 24 í 17,62 stöðugildum. Ræstimiðstöðin
annast einnig þrif í íbúðum á vegum SAk en alls voru farnar um 250 ferðir í þær á árinu.

Tækni- og innkaupadeild er ein af stoðdeildum SAk. Hlutverk deildarinnar er að tryggja sjúkrahúsinu
rekstrarumhverfi með þjónustu á sviði fasteigna, vörustjórnunar og tækniþjónustu. Deildin annast viðhald
fasteigna og tækja, sér um innkaup, gerð útboðslýsinga og samskipti við birgja. Hún samanstendur af
húsumsjón, saumastofu, tæknideild og vörulager.
Í samstarfi við starfsmenn apóteks og dönsku verkfræðistofuna Rambøll var unnin mikil og góð
hugmyndavinna og forhönnun varðandi nýtt sjúkrahúsapótek sem verður til húsa í nýrri yfirbyggingu Bog C-álmu.
Nýr forstöðumaður, Gunnar Líndal Sigurðsson, tók til starfa í desember og þökkum við Alexander
Pálssyni fyrir langt og farsælt starf hjá SAk.

Endurnýjun
Tvær nýjar skúringarvélar voru keyptar á árinu og nýr gólfdúkur lagður á skurðlækningadeild á 2. hæð.
Dúkar á Kristnesi og gjörgæsludeild voru bónaðir.

Tæknideild
Tæknideild annast viðhald, eftirlit og kennslu varðandi lækningatæki, rafkerfi, öryggiskerfi og loftræsikerfi
spítalans. Áfram var haldið með að skrá og merkja öll tæki spítalans í verkbókhaldskerfinu MaintainPro
samkvæmt þeirri gæðavinnu sem er í gangi á sjúkrahúsinu. Á sama tíma hefur mikil vinna verið lögð í
gæðaeftirlit og fyrirbyggjandi viðhald með skráningu á framvirkum viðhaldsbeiðnum í sama kerfi.
Helstu verkefni tæknideildar voru stórir áfangar tengdir endurbótum og uppfærslum á loftræsi- og
rafmagnskerfum hússins. Einnig hefur tæknideildin átt stóran þátt í umsjón, uppsetningu og innleiðingu
aðgangsstýrikerfisins í samvinnu við öryggisstjóra. Mikil endurnýjun hefur orðið á starfsmönnum
deildarinnar með viðeigandi kennslu og þjálfun. Nýr starfsmaður, Þórir Börkur Þórisson, kom til starfa í
febrúar.

Saumastofa
Saumastofan sér um að sauma og viðhalda líni og starfsmannafatnaði sem notaður er á sjúkrahúsinu.

Vörulager
Vörulager hefur umsjón með innkaupum og afgreiðslu á rekstrarvörum og vörum til hjúkrunar og lækninga.

Húsumsjón
Húsumsjón sér um rekstur og viðhald lóða og húseigna, sem eru byggingar sjúkrahússins við
Eyrarlandsveg, Kristnesspítali, leigu- og eignaríbúðir á Akureyri og starfsmannahús Kristnesspítala.
Viðhaldi og endurbótum húsnæðis er ýmist sinnt af eigin starfsmönnum eða með aðkeyptri verktakavinnu.
Flutningar á munum, líni og sorpi innan sjúkrahússins eru einnig meðal verkefna einingarinnar.
Helstu verkefni húsumsjónar voru viðbygging á þaki. Lokið var við þakbyggingu á B-álmu, hafist var
handa við tengibyggingu, deild sótthreinsunar var endurnýjuð og nýr gólfdúkur lagður á skurðlækningadeild.
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BRÁÐA-, FRÆÐSLU- OG GÆÐASVIÐ
Endurlífgunarráð

Áfallateymi

Sýkingavarnanefnd

Vísindaráð

Deild kennslu, vísinda oggæða

Rannsóknadeild

Myndgreining
a- deild

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Myndgreiningarannsóknir
Hópleit

Almennar
rannsóknir
Sýklarannsóknir
Blóðbanki

Gildir frá1.1.2016

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

sértekjum en gert var ráð fyrir. Hins vegar er til staðar veruleg kostnaðaraukning vegna ákveðinna þátta,
s.s. aukningar á starfsemi, veikinda, rannsókna og fjölgunar útkalla sem vega þungt.
Stjórnendur innan sviðs bráða-, fræðslu- og gæða hafa unnið eftir starfsáætlun og fylgt gæðavísum
eftir. Stöðug umbótavinna er í gangi m.t.t. verkferla, nýrra verklagsreglna og stöðug vitundarvakning er
með atvikaskráningu, öryggis- og gæðamál.
Framkvæmdastjóri sviðsins hefur fyrir hönd sjúkrahússins verið formaður Landssambands
heilbrigðisstofnana og tekið virkan þátt í alþjóðlegum verkefnum, auk þess sem hann er stjórnarmaður
í evrópska endurlífgunarráðinu. Framkvæmdastjóri sviðsins gegnir einnig stöðu klínísks lektors við
heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri.

Bráðamóttaka

Heilbrigðisvísindasafn
Fræðslaog
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, fræðsluráð,
gæðaráð, vísindaráð, vísindasjóður og sýkingavarnanefnd tilheyra sviðinu.
Þjónusta innan bráða-, fræðslu- og gæðasviðs hefur farið vaxandi og stöðug aukning er í starfsemi
þjónustudeilda. Á bráðamóttöku hefur dregið úr vexti og var komufjöldi á árinu nákvæmlega sá sami
og árið 2016. Hins vegar fjölgaði komum mjög til heilsugæslulækna sem hafa aðsetur á bráðamóttöku
utan dagvinnutíma en þar var aukningin rúm 15% milli ára. Starfsemi myndgreiningadeildar dróst saman
um rúm 3% þegar horft er á fjölda myndgreiningarannsókna/-eininga en ein af ástæðum þess er sú að
úthýsa þurfti úrlestri jaðarstaðanna vegna skorts á myndgreiningalæknum. Á hinn bóginn hafa almennar
rannsóknir á rannsóknadeild aukist mikið milli ára eða um 11,5%. Starfsemi deildar kennslu, vísinda og
gæða er umfangsmikil og hefur mikil vinna verið lögð í margvísleg verkefni tengd alþjóðlegri vottun (DNV)
en SAk hlaut alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sína í lok árs 2015 og var fyrsta heilbrigðisstofnunin á
Íslandi til að hljóta slíka vottun. Árleg úttekt var gerð í nóvember. Samhliða árlegri úttekt skv. DNV-staðli
fór fram fyrsta formlega úttektin á ISO 9001-staðlinum. Niðurstaða úttektar leiddi til nokkurra frávika og
var aðgerðaáætlun SAk samþykkt af hálfu DNV.
Á árinu var sett á laggirnar formleg nýliðafræðsla sem allir nýliðar þurfa að fara í gegnum en tilgangur
slíkrar fræðslu er að til staðar sé markviss nýliðafræðsla sem leiðir af sér betri þjálfun og færni nýrra
starfsmanna ásamt því að skapa öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi.
Áfram eru kröfur um auknar stöðuheimildir tengdar aukinni starfsemi. 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 hætti.
Rekstur flestra eininga hefur verið í ágætis jafnvægi og hafa deildirnar staðið sig vel í að ná inn meiri
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Deild kennslu, vísinda og gæða
Hlutverk deildar kennslu, vísinda og gæða er að sjá um skipulag, umsjón og eftirlit með öllu því sem lýtur
að faglegum þáttum í móttöku nema í heilbrigðisgreinum, símenntun, rannsóknum og þróun kennslu og
vísindastarfsemi, þvert á allar deildir sjúkrahússins. Heilbrigðisvísindasafn og trúarleg þjónusta tilheyra
einnig deildinni auk þess sem mikil samvinna er milli deildarinnar og starfsemi Sjúkraflutningaskólans.
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Iðjuþjálfanemar eru um 4% nemenda og koma þeir allir frá HA. Myndrit 3 sýnir dreifingu iðjuþjálfanema á
deildir á árinu.

7,4
9,4

Starfsemin

Bráðamóttaka
Geðdeild

Helstu verkefni deildarinnar eru á sviði fræðslu, vísinda og móttöku nema.

Kristnes

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 736 (nemavika =einn nemi
í klínísku námi í eina viku) sem gerir að meðaltali 14 nemar á viku á ársgrundvelli. Langstærsti hópurinn
kemur úr hjúkrunarfræðibraut heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri (HA) en einnig koma nemar
í læknisfræði, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, geislafræði, sjúkraliðanámi o.fl. Erlendir nemar sækja mikið í
verknám á sjúkrahúsið (sjá myndrit 1). Þá koma íslenskir læknanemar, sem eru við nám erlendis og þá
aðallega í Ungverjalandi, í auknum mæli á SAk og þeim fer fjölgandi sem koma frá Slóveníu.

9,4

Myndrit 3 - Fjöldi iðjuþjálfanemavikna pr. deild

Læknanemar koma úr læknadeild HÍ og sækja verknám á SAk, mestmegnis á 4. ári en einnig koma nemar
á 2. og 6. ári og einstaka nemi á 5. ári kemur á geð- og fæðingadeild. Alls voru nemavikur læknanema frá
HÍ 149,6 sem er umtalsverð aukning frá 2016 en alls með erlendum læknanemum 225. Læknanemar sem
stunda nám á Íslandi eru um 20% allra nema sem koma á SAk í klínískt nám en læknanemar sem stunda
nám erlendis um 10%. Flestar læknanemavikur HÍ-stúdenta voru á skurðlækningadeild (sjá myndrit 4).
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Geðdeild

Hjúkrunarnemi

53,2

Iðjuþjálfanemi

149,6

Ljósmæðranemar
310,8

5,6
26,2

Lyflækningadeild
Skurðlækningadeild

85,4

Svæfingadeild

Læknanemi
Matartækninemar
Sjúkraliðanemi
Sjúkraþjálfaranemi

Myndrit 4 - Fjöldi læknanemavikna pr. deild

Myndrit 1 - Fjöldi nemavikna í heilbrigðisgreinum

Hjúkrunarnemar koma langflestir frá HA en einnig koma nemar frá HÍ og erlendir nemar. Alls voru nemavikur
hjúkrunarnema 310,8 sem samsvarar 42% af öllum nemavikum á SAk. Um er að ræða fækkun á milli ára og
er skýringin sú að fyrsta árs hjúkrunarnemar fara nú eingöngu á öldrunarheimili. Hjúkrunarfræðingar á SAk
eru í diplómanámi og einnig í námi á meistarastigi við HA og HÍ. Myndrit 2 sýnir dreifingu hjúkrunarnema
á deildir.

Íslendingar sem stunda læknanám erlendis sækja klínískt nám á SAk í auknum mæli og voru þeir hér í alls
75,4 nemavikur á árinu, ásamt öðrum erlendum nemum sem hingað koma. Sá hópur minnkaði hins vegar
mjög á milli ára (nemavikur voru 96 árið 2016) vegna skorts á klínískum plássum.
18%

Barnadeild
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Bráðamóttaka

Fjöldi hjúkrunarnemavikna pr. deild
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Myndrit 5 - Fjöldi læknanema sem stunda nám erlendis pr. deild
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Lyflækningadeild
Skurðlækningadeild
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Skurðstofa
Svæfingadeild

Myndrit 2 - Fjöldi hjúkrunarnemavikna pr. deild

72

Fræðslustarfsemi
Hlutverk deildar kennslu, vísinda og gæða er m.a. að halda utan um, aðstoða og gefa ráð varðandi
skipulagningu fræðslu/námskeiða. Mestöll símenntun/fræðsla sem stendur starfsfólki til boða innan SAk
hefur verið skipulögð af fræðsluráði en einnig skipulögð innan deilda og/eða á milli fagstétta, með eða án
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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.
Fræðslustjóri vinnur að öllu því sem snertir fræðslumál og hefur aðstoðað starfsfólk við skipulagningu
ýmis konar fræðsluviðburða eða málþinga. Auk þess hefur hann séð um uppsetningu rafrænna kannana
sem gerðar hafa verið á SAk. Fræðslustjóri hefur skipulagt og haft umsjón með eftirfarandi þáttum:
• Heimsókn/kynning á Sjúkrahúsið á Akureyri fyrir nema frá framhaldsskólum á svæðinu auk annarra
heimsókna frá innlendum og erlendum stofnunum og skólum. SAk er þátttakandi í starfamessu fyrir
grunnskólana á svæðinu þar sem fyrirtæki og stofnanir kynna störf sín.
• 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 vegna námskeiða 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 hlaut 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. Þessu verkefni lýkur í mars 2018.
• Umsóknir til stéttarfélaga um námsstyrki fyrir starfsfólk.

í 60% starfshlutfalli innan deildarinnar en það var aukið tímabundið í 70% í lok ársins. Helstu verkefni
auk almenns eftirlits og gæðavinnu voru skipulagning og hönnun á skráningu sjúkrahússýkinga á SAk,
aukið eftirlit með örveruræktunum frá sjúklingum og umhverfi, auk stórrar alþjóðlegrar könnunar á vegum
ECDC, sem framkvæmd var í maímánuði. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur situr ennfremur í gæðaráði
og öryggisnefnd (sjá nánar um starfsemi í ársskýrslu sýkingavarnanefndar).

Þverfagleg hermikennsla
Þverfagleg hermikennsla hófst í nóvember. Námskeiðin eru að jafnaði haldin á hálfsmánaðar fresti. Um
9-12 þátttakendur eru á hverju námskeiði og mynda þeir tvö þverfagleg teymi. Hvort teymi samanstendur af
a.m.k. tveimur unglæknum og tveimur hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum auk sérfræðings. Hermikennsla er
hluti af starfsnámi kandídata. Um kennsluna sjá sérþjálfaðir leiðbeinendur auk vel þjálfaðra leiðbeinenda í
tilfellakennslu. Markmiðið er fyrst og fremst að þjálfa þátttakendur í þverfaglegri teymisvinnu, samskiptum,
ABCDE-nálgun auk sérhæfðra markmiða sem eiga við ákveðnar deildir sé þess óskað. Tvö námskeið
voru haldin á árinu með samtals 18 þátttakendum.

Vísindastarf
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 21. september í samvinnu við Heilbrigðisvísindastofnun HA (HHA). Á vísindadeginum voru
rannsóknir og verkefni starfsmanna HHA og SAk kynnt. Vísindadagurinn var vel sóttur af starfsfólki SAk.
Stjórn vísindasjóðs SAk hélt þrjá fundi á árinu og veitti tvo styrki til starfsmanna SAk en hlutverk sjóðsins
er fyrst og fremst að afla fjármuna og stýra úthlutun styrkja.
Fjárhagsleg staða vísindasjóðs var 28.121.622 kr. í árslok.

Gæðastarf
Gæðastjóri starfar náið með gæðaráði varðandi skipulagningu og framkvæmd gæðamála. Sjúkrahúsið
hlaut alþjóðlega vottun á starfsemi sinni þann 18. desember 2015 og er fyrsta heilbrigðisstofnunin á Íslandi
til að hljóta slíka vottun. Áfram er vegferðinni haldið og unnið að ört vaxandi og metnaðarfullu gæðastarfi
ásamt tilteknum úrbótum vegna ábendinga sem komu fram í árlegri úttekt vottunaraðila. Sjúkrahúsið
stefnir einnig á alþjóðlega vottun samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum árið 2018.

Sýkingavarnir
Umfang sýkingavarna hefur aukist til muna innan sjúkrahússins. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur starfaði
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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.
Bókasafnið tekur þátt í landsaðgangi að rafrænum áskriftum gagnasafna og tímarita líkt og undanfarin
ár. Aðgangur er að tímaritsgreinum í tæplega 22 þús. 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 áskrift að gagnasafninu UpToDate Anywhere sem veitir aðgang að ritrýndu klínísku
efni, svo sem sjúkdómsgreiningum, meðferðarleiðum og lyfjaupplýsingum.
Safngögn eru skráð í Gegni, landskerfi bókasafna, og var fjöldi titla í árslok 1.673 en fjöldi eintaka voru
2.172. Útlán voru 58 talsins.
Á árinu var unnið í að grisja safnkost og var gömlum, prentuðum tímaritum fargað, en aðgangur að
þeim er allur orðinn rafrænn. Tæplega 300 gamlar og úreltar bækur voru grisjaðar úr safnkostinum og 22
myndbönd. 29 titlar voru nýskráðir á árinu.
Hafist var handa við að útbúa aðstöðu með sex tölvum fyrir starfsfólk og nemendur til vinnu og
vísindastarfa og hefur nýting aðstöðunnar aukist jafnt og þétt yfir árið. Gæðaverðir nýttu sér tölvurnar til
að vinna að gæðaskjölum og nýliðar og nemendur fóru yfir nýliðafræðsluefni í ró og næði.
Starfsfólk nýtir sér þjónustu safnsins varðandi millisafnalán og aðstoð við að finna greinar. Á árinu voru
sendar 60 greinar innanhúss, fjöldi móttekinna greina í millisafnaláni innanlands voru 12 og erlendis frá
voru þær 13.
Á safninu starfar upplýsingafræðingur og þá hafði tölvunarfræðingur af tölvu- og upplýsingatæknideild aðstöðu á safninu á árinu. Afgreiðslutími safnsins er kl. 8-16 alla virka daga.

Trúarleg þjónusta
Trúarleg þjónusta hefur verið starfandi við SAk 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, vísinda og gæða með sama þjónustustigi og áður.
Sálgæsla, helgihald, stuðningur, fræðsla og eftirfylgd eru stórir þættir þjónustunnar, svo og úrvinnsla
og viðrunarfundir með starfsfólki, auk áfallahjálpar við sjúklinga og aðstandendur. Þjónustan stendur
öllum til boða, jafnt sjúklingum, aðstandendum og starfsmönnum.
Leitað er leiða til að laga helgihaldið sem best að þörfum deilda og einstaklinga. Stór hluti þess fer
fram í dagstofum og sjúkrastofum en um 60 helgistundir voru á árinu. Tilkoma kapellunnar, sem vígð var í
desember 2007, gerbreytti til batnaðar aðstöðu og umgjörð fyrirbænastunda og helgihalds.
Á árinu var eitt barn borið 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 (miðvikud. 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 bakvaktakerfi presta á Akureyri og nágrenni. Því er ætlað
að tryggja að alltaf sé hægt að ná í prest í neyðartilvikum utan hefðbundins vinnutíma. Sjúkrahúsprestur
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gengur þar vaktir til jafns á við aðra presta prófastsdæmisins.
Meistaranemar við Háskólann á Akureyri fengu fræðslu um sorgarviðbrögð vegna langvinnra veikinda
og um trúarlega þætti í krabbameins- og líknandi meðferð.

SJÚKRAFLUTNINGASKÓLINN

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 er í góðum farvegi.

Markmið Sjúkraflutningaskólans er að mennta einstaklinga til starfa við sjúkraflutninga og umsjón með
framhalds- og símenntun fyrir sjúkraflutningamenn og aðra sem tengjast sjúkraflutningum og þjónustu utan
sjúkrahúsa. Við skólann starfar einn starfsmaður í fullu starfi sem jafnframt gegnir stöðu skólastjóra. Auk
hans starfar við skólann fjöldi leiðbeinenda sem verktakar; m.a. sjúkraflutningamenn, hjúkrunarfræðingar,
ljósmæður og læknar.
Sjúkraflutningaskólinn er rekinn sem eining innan Sjúkrahússins á Akureyri og ber framkvæmdastjóri
bráða-, fræðslu- og gæðsviðs 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 64 námskeið (30 árið 2016) og voru þátttakendur 725 (282 árið 2016). Ljóst er að
umfang skólans hefur vaxið mikið milli ára.

Hluti útskriftarnema ásamt formanni Fagráðs skólans og skólastjóra.

Fyrirkomulag skólastarfs
Undanfarin ár hefur verið unnið að endurskoðun á námi sjúkraflutningamanna og á árinu var
Kjarnanámskeið í sjúkraflutningum, EMT (áður EMT-Basic), kennt í annað sinn eftir endurskoðun. Á
árinu hófst nýtt framhaldsnám í sjúkraflutningum, svokallað Lotunám EMT-Advanced (áður EMT-I). Til
stendur að grunnám sjúkraflutninga verði samsett af bæði Kjarnahluta og Lotunámi og vinnur Fagráð
sjúkraflutninga að því að koma því á. Samtals voru 17 námskeið í lotum 1-3 í framhaldsnáminu á árinu en
unnið var að lotu 4 sem verður í boði á árinu 2018. Bæði kjarnahluti og framhaldshluti grunnnáms byggjast
á viðmiðum úr kennsluskrá sjúkraflutningamanna í Bandaríkjunum, byggt á stöðlum frá National Highway
Traffic Safety Administration. Önnur námskeið voru með hefðbundnu sniði.
Útskrift Sjúkraflutningaskólans fór fram á Sjúkrahúsinu á Akureyri 2. júní. Útskrifaður var 131 nemandi,
þar af 70 úr nýja kjarnahluta grunnáms (EMT) og 61 vettvangsliði en þeir luku 40 klukkustunda námi í
vettvangshjálp (EMR). Eins og áður segir hófst nýtt framhaldsnám (EMT-A) á árinu en áætlað er að fyrstu
nemarnir úr því útskrifist vorið 2018.
Arnfríður Kjartansdóttir flutti söngatriði á undan útskrift og ávörp fluttu Ingimar Eydal, skólastjóri
Sjúkraflutningaskólans, Sigurður E. Sigurðsson, formaður Fagráðs Sjúkraflutningaskólans og Rut
Sigurjónsdóttir útskriftarnemi.

Starfsfólk og nefndir skólans
Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans er Ingimar Eydal. Framkvæmdastjórn SAk ber ábyrgð á rekstri
skólans en hann fellur undir deild mennta, vísinda og gæða, sem tilheyrir bráða- fræðslu og gæðasviði.
Framkvæmdastjóri sviðsins er Hildigunnur Svavarsdóttir. Valur Halldórsson starfaði sem verkefnisstjóri
nýs framhaldsnáms í sjúkraflutningum (EMT-Advanced) sem verktaki í hlutastarfi. Þá starfaði Jón G.
Knutsen í hlutastarfi sem umsjónarmaður búnaðar skólans.
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Fagráð Sjúkraflutningaskólans skipa:
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga SAk, formaður ráðsins
Anton Berg Carrasco, Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, LSH
Brynjar Friðriksson, deildarstjóri sjúkraflutninga Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun og fulltrúi Háskólans á Akureyri
Kristján Sigfússon, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
Hjörtur Kristjánsson, umsjónarlæknir sjúkraflutninga á Suðurlandi, Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Grunnnámskeið í sjúkraflutningum (EMT) er 260 klst. námskeið sem veitir þeim sem því ljúka starfsréttindi og löggildingu sem sjúkraflutningamenn en verið er að vinna að því að bæta framhaldsnámskeiði
(EMT-Advanced) við sem hluta af grunnnámi. Endurskoðun grunnnámshluta hefur staðið yfir í rúmlega
þrjú ár og var grunnnámið lengt um rúman helming, úr 128 tímum í 260. Jafnframt er stefnt að því að
framhaldshluti námsins (áður EMT-I, nú EMT-A) verði hluti grunnnáms eins og áður segir. Á árinu voru
haldin sex kjarnanámskeið EMT, bæði í streymisnámi og staðarnámi. Streymisnámskeið voru fjögur
með samtals 42 nemendum þar sem bókleg kennsla fór fram í gegnum Moodle-fjarkennslu í samstarfi
við Verkmennta-skólann á Akureyri en verklegar lotur voru á Akureyri (7 nemendur), Reyðarfirði (11
nemendur), Sandgerði (11 nemendur) og Selfossi (13 nemendur). Nemendur komu frá tuttugu og einum
stað á landinu. Einnig voru haldin tvö staðarnámskeið í Reykjavík, það fyrra með 11 nemendum en það
seinna með 17 nemendum. Notast er við nýtt námsefni frá Bandaríkjunum en þar hefur skipulagi og
heiti námsefnis einnig verið breytt frá því sem áður var. 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 enn er unnið að því að fullþýða annað efni.

Vinnuhóp um nýtt framhaldsnám (EMT-Advanced) í sjúkraflutningum skipa:
Anton Berg Carrasco, fagráði Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna SA
Valur Freyr Halldórsson verkefnisstjóri
Styrmir Sigurðarson, yfirmaður sjúkraflutninga HSU
Eyþór Rúnar Þórarinsson, þjálfunarstjóri BS
Kristján Sigfússon, bráðatæknir SHS
Fagráð sjúkraflutninga er skipað samkvæmt reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr.
262/2011 til fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera ráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða
sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi. Ingimar Eydal, skólastjóri Sjúkraflutningaskólans,
situr í ráðinu fyrir hönd skólans sem menntastofnunar sjúkraflutninga.

10%

9%

25%

404 (216) á Endurmenntun
71 (40) á Vettvangshjálp (First Responder)
70 (26) EMT-Kjarnanámskeið

56%

180 (0) Framhaldsnámskeið EMT-A

Myndrit 2 - Fjöldi þátttakenda á námskeiðum skólans

Hópur íslenskra sjúkraflutningamanna á ráðstefnunni EMS 2017 í Kaupmannahöfn.

Námskeið
Eins og fram hefur komið voru haldin 64 (30) námskeið á árinu og voru þátttakendur 725 (282). Á árinu
voru eftirtalin námskeið haldin (sjá myndrit 1 og 2).
27%

34 (25) Endurmenntunarnámskeið
53%

9%

7 (4) Vettvangshjálparnámskeið (First Resp)
6 (2) EMT-Kjarnanámskeið

11%

17 (0) Framhaldsnámskeið EMT-A

Myndrit 1 - Tegundir og fjöldi námskeiða
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Framhaldshluti grunnnáms, EMT-Advanced. Fyrstu námskeiðin í þessum hluta námsins hófust
á árinu. Í kjölfar breytinga á skipulagi og heiti námsins í Bandaríkjunum hefur I-99 staðall 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. Ákveðið var að lotuskipta náminu þannig að nemendur tækju námið í nokkrum áföngum
og gætu ráðið hraðanum, þó þannig að námið taki ekki lengri tíma en þrjú ár. Lagt var upp með að hafa
námið í fjórum lotum. Fyrstu þrjár loturnar voru kenndar á árinu og samtals voru 17 námskeið í lotunáminu.
Í lotu 1 (Líffæra- og lífeðlisfræði, öndun og lyfjafræði) voru kennd 6 námskeið með 73 nemendum, tvö í
Reykjavík, eitt á Selfossi, Sandgerði, Akureyri og Reyðarfirði. Í lotu 2 (Áverkar) voru kennd 6 námskeið
með samtals 56 nemendum, þrjú í Reykjavík og eitt á Akureyri, Selfossi og Reyðarfirði. Í lotu 3 voru síðan
5 námskeið með 51 nemanda, tvö í Reykjavík og eitt á Selfossi, Akureyri og Reyðarfirði. Undirbúningur
fyrir lotu 4 var langt kominn á árinu og stefnt að því að byrja á þeirri lotu 2018.
Endurmenntunarnámskeið fyrir sjúkraflutningamenn, vettvangsliða og aðra viðbragðsaðila voru
34 og tók hvert námskeið 8-20 klukkustundir. Þar af voru 16 námskeið í ILS (Sérhæfð endurlífgun 1),
3 námskeið voru í ALS (Sérhæfð endurlífgun 2), 5 námskeið voru í EPILS (Sérhæfð endurlífgun barna
1) og 7 námskeið í Vettvangsmeðferð (endurmenntun vettvangsliða). Þá var eitt námskeið í notkun
beinmergsborvéla. Endurmenntunarnámskeið voru haldin á eftirtöldum stöðum: Akureyri, Blönduósi,
Fjallabyggð, Dalvík, Húsavík, Sauðárkróki, Selfossi, Keflavíkurflugvelli, Akranesi og Reyðarfirði.
Þátttakendur voru alls 404.
Vettvangshjálparnámskeið voru 7 en um er að ræða 40 klst. námskeið sem er ætlað viðbragðsaðilum sem eru líklegir til að verða fyrstir á vettvang slysa, s.s. lögreglu, slökkvilið, björgunarsveitir eða
aðra þá sem þurfa að hafa viðbótarmenntun við almenna skyndihjálp, s.s. þar sem langt er í aðrar bjargir.
Námskeiðið er byggt á viðurkenndum, bandarískum staðli og staðfært að íslenskum aðstæðum og
inniheldur bæði bóklegt og verklegt nám. Eitt námskeið var haldið fyrir Sérsveit Ríkislögreglustjóra, tvö
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námskeið voru fyrir starfsmenn Isavia á Keflavíkurflugvelli sem sinna björgunar- og slökkviþjónustu, eitt
námskeið fyrir Securitas í Reykjavík, eitt námskeið fyrir Hjálparsveit skáta í Aðaldal og eitt námskeið fyrir
Slökkvilið Þingeyjarsveitar. Alls sótti 71 nemandi þessi námskeið.
Fyrirliggjandi er endurskoðun á námi vettvangsliða í samræmi við endurskoðun á námi
sjúkraflutningamanna.

Myndgreiningadeild og myndgreiningalækningar

Heiti náms

Nemendur

Kennslustundir

Samtals

EMT

70

261

18.270

FR

71

40

2.840

180

80

14.400

21

20

420

383

8

3.064

EMT A
ALS
Önnur endurmenntun
Kennslustundir alls

38.994
Tafla 1 – Fjöldi kennslustunda á árinu.

Önnur verkefni
Ráðstefnur og heimsóknir.
Skólastjóri tók þátt í ráðstefnunni EMS 2017 í maí í Kaupmannahöfn.

Samstarf
Sjúkraflutningaskólinn átti farsælt samstarf við marga aðila á árinu. Þakkir eru færðar rekstraraðilum
sjúkraflutninga fyrir gott samstarf, en sérstaklega viljum við þakka Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins,
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Brunavörnum Suðurnesja, Slökkviliði Akureyrar, Landspítala, Sjúkrahúsinu
á Akureyri og Neyðarlínunni fyrir veitta aðstoð við starfsþjálfun og aðra aðstoð við framkvæmd námskeiða.
Enn fremur fær Verkmenntaskólinn á Akureyri og Adam Óskarsson miklar þakkir fyrir aðgang að Moodle
kennslukerfi VMA og aðstoð við umsjón kerfissins en VMA veitir Sjúkraflutningaskólanum aðgang að
kerfinu, skólanum að kostnaðarlausu. Umsjónarmenn námskeiða eru burðarásar í náminu og fá þeir
sérstakar þakkir fyrir frábær störf!

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 bæta skuli grunnnmenntun sjúkraflutningamanna á Íslandi og færa hana
á neyðarflutningastig eða hærra, hefur verið unnið að endurskoðun grunnnáms í sjúkraflutningum á Íslandi
undanfarin ár. Nú er komin tveggja ára reynsla á grunnhluta námsins og eftir mikla undirbúningsvinnu er
framhaldshluti námsins (EMT-A) kominn á gott skrið.
Óhætt er að fullyrða að með þessum breytingum hefur starfsemi skólans tekið miklum breytingum.
Ekki hefur námið bara lengst og starfsþjálfun stóraukist, heldur hefur ásókn í námið einnig aukist mikið
og er svo komið að huga þarf að skipulagsbreytingum á stjórnun skólans þar sem utanumhald um allt
námið, bæði faglegt og skipulag, getur ekki verið á herðum eins starfsmanns. Heimild fékkst til að ráða
verkefnisstjóra í hlutastarf á síðasta ári og ef vel á að vera þarf slíkur verkefnisstjóri að vera yfir öllum
námsstigum skólans auk endurmenntunarmála.
Endurmenntun sjúkraflutningamanna þarf að gefa betri gaum. Sumir rekstraraðilar sinna endurmenntun mjög vel og senda einnig hjúkrunarfræðinga í auknum mæli á endurmenntunarnámskeið
skólans. Hins vegar er það áhyggjuefni að misjafnt er hvernig endurmenntun er sinnt. Ekki er þar með
sagt að endurmenntun sé engin á þeim svæðum en hún er a.m.k. ekki samræmd við aðra landshluta og
ekki vottuð af skólanum. Vonandi verður þarna bragarbót á svo allir sjúkraflutningamenn sitji við sama
borð varðandi endurmenntun.
Skólastjóri vill þakka öllum samstarfsaðilum gott og farsælt samstarf á árinu 2017.
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Á myndgreiningadeild störfuðu tólf geislafræðingar í 10,35 stöðugildum sem jukust í 11,35 stöðugildi um
mitt ár. Þrír sérhæfðir aðstoðarmenn voru í 3 stöðugildum.
Í myndgreiningalækningum störfuðu þrír röntgenlæknar ásamt skammtíma afleysingalæknum í 5
stöðugildum.

Markmið
Myndgreiningadeild veitir þjónustu við framkvæmd og greiningar myndrannsókna á SAk 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 30.525 samanborið við 31.464
rannsóknir árið 2016.
Á árinu voru fjargreiningar 7.535 á deildinni samanborið við 6.841 rannsóknir árið 2016 sem er
10,1% aukning á milli ára. Um er að ræða úrlestur fyrir Siglufjörð, Sauðárkrók, Egilsstaði, Neskaupstað,
Vopnafjörð, Dalvík, Blönduós, Seyðisfjörð og Þórshöfn.
Árið 2017

Árið 2016

Árið 2015

5.917 (579.050)

5.889 (570.231)

5.564 (539.412)

Segulómrannsóknir

3.864 (656.850)

4.248 (711.650)

3.875 (644.510)

Röntgenmyndir

12.711 (293.104)

12.638 (292.954)

12.287 (282.347)

812 (66.929)

762 (61.278)

729 (60.770)

4.611 (237.365)

5.213 (268.415)

4.666 (242.175)

Beinþéttnimælingar

267 (9.675)

232 (8.595)

244 (8.910)

Röntgen, utan deildar

190 (7.336)

163 (6.264)

162 (6.248)

Skurðstofa skyggning

325 (22.195)

300 (20.370)

318 (22.047)

81 (1.003)

152 (397)

200 (1075)

1.747

1.867

1.649

30.525 (1.873.507)

31.464 (1.940.154)

29.704 (1.807.494)

7.535

6.841

6.263

Tölvusneiðmyndir

Skyggnirannsóknir
Ómskoðanir

Annað
Brjóstarannsóknir
Alls SAk
Fjargreiningar (auka)

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 vikuráðstefnu bandarísku
röntgensamtakanna í Chicago (RSNA).
Röntgenlæknir lauk árs endurmenntun í brjóstarannsóknum í Kanada á miðju árinu.
Röntgenlæknir lauk árs endurmenntun í vöðva- og beinarannsóknum í Kanada í lok árs.
Röntgenlæknir sótti endurmenntun í Singapore.
Röntgenlæknir sótti röntgenráðstefnu í segulómun og bráðarannsóknum í Oxford UK.
Geislafræðingur sat í gæðaráði.
Geislafræðingur sat sem varamaður í siðanefnd SAk.
Tveir geislafræðingar voru fulltrúar í Glaumi, starfsmannafélagi SAk.
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Vísinda- og kennslustarfsemi

Rannsóknadeild

Röntgenlæknar deildarinnar sáu um reglulega fræðslu fyrir læknanema sem sóttu nám við deildir
spítalans. Röntgenlæknar sáu einnig um tvo fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs.
Þrír unglæknar stunduðu nám á myndgreiningadeild, hver þeirra í tvo mánuði.
Myndgreiningadeild hóf þátttöku í stórri rannsókn sem tengist þjóðarátaki gegn mergæxlum. Átakið
ber yfirskriftina Blóðskimun til bjargar.
Innlendir og erlendir nemar í geislafræði stunduðu verklegt nám á deildinni.

Stöðugildi við rannsóknadeild í árslok voru 20,30 auk 0,50 stöðugildis yfirlæknis, en heimild var fyrir
20,30. Skipting þeirra eftir starfsstéttum kemur fram í töflu 1. Lífeindafræðingur sem hafði verið í 100%
afleysingastöðu lét af störfum í maí. Einn lífeindafræðingur hóf störf í 100% stöðu um miðjan september.
Lífeindafræðingur í 80% stöðu fór á eftirlaun á árinu. Hugmyndir hafa komið upp hvort ráða eigi starfsmann
í blóðtökur á morgnana.

Nýjungar

Lífeindafræðingar

Keyptur var nýr Ziehm c-bogi sem notaður er á skurðstofu. Hann er sá fyrsti á SAk sem er með stafrænan
myndnema og sá fyrsti á Íslandi með 3D myndvinnslu líkt og tölvusneiðmynd.
Deildin hóf notkun á sjálfvirkum raddgreini (auto voice recognition) á ensku til úrlestrar myndgreiningarannsókna. Tilkoma hans einfaldar verulega úrlestur á ensku.

17,10

Móttökuritari

1,00

Skrifstofumaður

1,00

Aðstoðarfólk

1,20

Samtals stöðugildi:

Breytingar á árinu

20,30

Læknir

Röntgenlæknir frá LSH var fenginn til afleysinga tvo daga í mánuði á fyrri hluta árs vegna árs fjarveru
fastráðins röntgenlæknis SAk. Var það gert til að viðhalda óbreyttri starfsemi í brjóstarannsóknum.

0,50
Tafla 1 - Stöðugildi 31. desember 2017

Sérfræðilæknir sýklafræðideildar LSH kom ekki að þessu sinni á árinu sem ráðgjafi varðandi
sýklafræðirannsóknir á SAk, en samvinna mun líklega verða meiri á næsta ári vegna innleiðingar Glimstölvukerfisins fyrir sýklarannsóknir. Formlegur byrjunarfundur var haldinn 13. september vegna innleiðingar
þess kerfis.
Tæknimaður frá LSH kom í byrjun árs til þess að framkvæma árlegt viðhald á ABL blóðgastæki
rannsóknadeildar. Einnig aðstoðaði tæknimaður og lífeindafræðingur á LSH við uppsetningu og
stillingu á nýja blóðgastækinu ABL 835 FLEX frá Radiometer sem gjörgæsludeildin festi kaup á á árinu.
Rannsóknadeild sér um eftirlit með þessu tæki. Hægt er að yfirtaka tækið frá LSH til að stilla og yfirfara
það eins og tækið á rannsóknadeild. Starfsmaður frá Medor, sem er umboðsaðili, og starfsmaður frá
Radiometer í Danmörku kom á SAk í tengslum við uppsetningu tækisins. Starfsmaður frá Stago kom í árlegt
eftirlit frá Danmörku vegna blóðstorkutækjanna. Tæknimenn frá Lyru komu reglulega eins og áður varðandi
viðhald og viðgerðir. Úttekt var gerð á rannsóknadeildinni í byrjun nóvember af gæðaeftirlitsaðilanum
Norsk Veritas.

Húsnæði
Endurhönnun eða flutningur á sýnamóttökuherbergi deildarinnar er mjög aðkallandi. Ákveðið
var endanlega á árinu að flytja blóðsöfnun og móttöku fyrir blóðgjafa út í bæ í byrjun næsta árs.
Rannsóknadeildin gæti nýtt það húsnæði til endurskipulagningar deildarinnar, til dæmis má rýmka um
blóðbankastarfsemina og nýta má hluta þess fyrir skrifstofuaðstöðu fyrir lífeindafræðinga. Einnig mætti
flytja sýklarannsóknahlutann innst, flytja sýnamóttöku innar á deildina sem myndi reynast sérstaklega vel
á vöktum. Núverandi sýnamóttökurými væri þá hægt að nota sem skrifsstofuaðstöðu og tölvuver. Sárlega
hefur vantað hreina aðstöðu fyrir tölvu-, gæða- og pappírsvinnu.

Tæknibúnaður
Eldra blóðgastæki af gerðinni Omni 6 (umboðsaðili Lyra) og gamall ABL5 blóðgasmælir sem fenginn
var að gjöf frá Siglufirði voru aflögð á árinu þegar gjörgæsludeildin festi kaup á nýjum ABL-blóðgasmæli
síðla árs. Þetta tæki verður undir eftirliti rannsóknadeildar og er tölvutengt og hægt er að nýta það sem
varatæki fyrir rannsóknadeild þar sem tækin eru eins.
Rannsóknadeildin festi kaup á nýju umhverfisvænna tæki til grams-litunar á árinu. Aerospray Gram
Slide Steiner litunartæki frá Elitech var keypt frá Fastus. Enn er stefnt að því að kanna búnað fyrir PCRgreiningar á ónæmum bakteríum. Maldi-Tof-búnaður, sem nú er á LSH, er mjög dýr, en þessi búnaður
greinir hratt og örugglega sýkla og næmi þeirra. Á meðan slík tækni er ekki til staðar á SAk þarf að semja
við Rannsóknasvið LSH um afslátt á rannsóknum frá SAk. Gengið var frá kaupum á nýju tæki, Cobas
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4800 frá Roche, til mælinga á klamydíu og gonokokkum og er gert ráð fyrir að það komi síðari hluta
marsmánaðar 2018. Keyptur var nýr rannsóknastofufrystir í stað heimilisfrystis sem reyndist ekki vel. Nýr
Osmómeter Model 3320 keyptur frá Cetus tók við af eldri mæli sömu gerðar á árinu en það tæki var orðið
tæplega tuttugu ára. Eiturefnaskápur var tekinn í notkun á árinu.

sem staðsett eru á göngudeild og annað tæki á barnadeild. Minni tæki fyrir langtímasykur geta nýst
rannsóknadeildinni við vissar aðstæður, t.d. við lág hemoglóbín-gildi og því nauðsynlegt að lágmarkseftirlit
sé með þessum tækjum frá rannsóknadeildinni.
Gjörgæsludeild keypti nýtt ABL-blóðgastæki í október og eitt leyfi til að tengja það Aqure-tölvukerfinu.
Tækið nýtist sem varatæki fyrir rannsóknadeildina og var hægt að leggja gömlum varatækjum á
rannsóknadeild þegar þetta tæki var keypt. Vonast er til að hægt verði að ná samningum við Tieto Enator
á næsta ári til þess að hægt sé að tengja smátæki inn í FlexLab með Aqure án gríðarlegs kostnaðar.

Tölvumál
Sýklafræðin notar enn TD-Lims-tölvukerfið, en innleiðing Glims-tölvukerfisins eins og er á sýkladeild
LSH hófst á árinu. Annað leyfi var fengið fyrir Aqure-tölvukerfinu fyrir gjörgæsludeild eins og er á
rannsóknadeild til að tengja við nýja blóðgasmælinn. Þetta kerfi má hugsanlega nýta til þess að tengja
önnur nærrannsóknatæki seinna. Verið er að kanna þetta í samstarfi við LSH.
Áfram er fyrirhugað að ljúka tengingu Cellavision við gagnagrunn LSH, en því er enn ekki lokið. Stærra
tæki af sömu gerð var keypt á LSH á árinu og hefur það tafið málið en við samtenginguna er hægt að
skoða blóðstrok frá báðum sjúkrahúsum.

Þjónusturannsóknir
Mikil fjölgun var á rannsóknum milli áranna 2016 og 2017 eða rúmlega 11,5%. Fjöldi rannsókna á árinu
kemur fram í töflu 2.
Tvær nýjar rannsóknir voru teknar upp á árinu. P/S-Kolsýra og S-SHBG (serum-sex hormón binding
globulin) sem mældar eru á Cobas 6000 efnagreiningatæki. S-SHBG nýtist sem bein mæling, en
er einnig hluti af reikniformúlum fyrir mælingar á virku testósteróni og fyrir testósterón/SHBG-hlutfall.
Fjölgun sendinga þessara rannsókna á LSH var ástæða þess að farið var að framkvæma þessar mælingar
á SAk. Hraðmæling til að mæla kalkkirtlahormón (Parathyroidea hormon eða PTH) var tekin upp seint
á árinu. Þessi mæling styttir tímann sem halda þarf sjúklingum í kalkkirtlaaðgerð sofandi. Aðferð við
mælingar á langtímasykri (HbA1c) var breytt á árinu þannig að hægt er að mæla það daglega. Hafið er
samstarf við IVF Iceland – Tæknifrjóvgunarstofuna í Reykjavík, varðandi sæðisfrumurannsóknir. Stefnt er
að því að samræma þessar rannsóknir. 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
þeim góðar. Innra gæðaeftirlit byggðist áfram á eftirlitssýnum frá ýmsum fyrirtækjum.
Talið er úr tölvukerfinu Proclarity og Business Objects (BO) fyrir klíníska lífefnafræði, blóðmeinafræði,
þvagrannsóknir, vissar sýkla- og veirufræðirannsóknir og fleira. Talið er úr TD-Lims-kerfinu fyrir sýklaræktanir eins og áður. Talning úr BO hófst í september og er eingöngu yfirlæknir með aðgang að þessu
kerfi LSH enn sem komið er. Enn á yfirlæknir eftir að læra alveg á talningakerfið í BO og hefur því notið
aðstoðar tölvulífeindafræðinga LSH til þess að taka út tölur. Vinna þarf í því að forstöðulífeindafræðingur
og tölvulífeindafræðingur deildarinnar fái aðgang að kerfinu en það hefur gengið treglega.

Proclarity
TD-Lims
Rannsóknir alls

2016

2017

244.925

273.610

8.415

8.804

253.340

282.414

Tafla 2 - fjöldi rannsókna á árinu 2017

Nærrannsóknir
Einn lífeindafræðingur er áfram tengiliður við deildir sjúkrahússins varðandi nærrannsóknir (point of
care testing), og hefur það reynst vel. Eftirlit er með t.d. i-STAT, Hemocue, Hemocue diff-smátækjum á
bráðamóttöku eins og áður. Farið var að keyra kontról á tæki sem mæla ketóna í blóði á bráðamóttöku.
Efla þarf samstarf og eftirlit enn frekar með öðrum litlum mælum á sjúkrahúsinu eins og t.d tækjum fyrir
langtímasykur og stefna þarf á tölvutengingu þeirra. Á árinu var byrjað að keyra kontról á DCA-tæki
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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
Lífeindafræðingur fór á sýkladeild LSH í þriggja daga námsferð. Tveir lífeindafræðingar fóru á Cobas 6000
námskeið hjá Roche í Bretlandi í viku. Tveir lífeindafræðingar sóttu Norðurlandaráðstefnu lífeindafræðinga
í Helsinki. Tveir lífeindafræðingar sóttu notendafund Stago í Sorö í Danmörk. Tveir lífeindafræðingar sáu
um kennslu hjúkrunarfræðinga á fyrsta ári dagana 25. febrúar og 4. mars; tveir hópar hvorn dag. Kennt
var um blóðtökur og rannsóknir almennt. Einnig voru tveir lífeindafræðingar með kynningu á starfamessu
grunnskólanna. Rannsóknadeild SAk er samstarfsaðili rannsóknarinnar Blóðskimun til bjargar (mergæxli)
frá síðari hluta ársins 2016.
Áfram er unnið að gæðahandbók deildarinnar í Sharepoint.
Yfirlæknir sótti Læknadaga í Reykjavík, fimm daga í janúar og fór í námsferð til að kynna sér nýjungar á
Rannsóknadeild Karólínska sjúkrahússins í Stokkhólmi 25-29. september.
Yfirlæknir var meðhöfundur að 3 greinum á árinu í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu, LSH og SAk þar
sem sameiginlegur gagnagrunnur spítalanna sem eru í FlexLab er notaður:
Bjornsson E, Helgason H, Halldorsson G, Helgadottir A, Gylfason A, Kehr B, et al. A rare splice donor
mutation in the haptoglobin gene associates with blood lipid levels and coronary artery disease. Oxford
University Press; 2017. p. 2364-76.
Gudmundsson J, Thorleifsson G, Sigurdsson JK, Stefansdottir L, Jonasson JG, Gudjonsson SA, et al.
A genome-wide association study yields five novel thyroid cancer risk loci. Nature communications.
2017;(8):14517.
Smith D, Helgason H, Sulem P, Bjornsdottir US, Lim AC, Sveinbjornsson G, et al. A rare IL33 lossof-function mutation reduces blood eosinophil counts and protects from asthma. PLoS genetics.
2017;13(3):e1006659 PLoS Genet.
Yfirlæknir sinnir áfram kennslu læknanema, lífeindafræðinema og ýmissa starfsstétta við HÍ, SAk og LSH.
Yfirlæknir er leiðbeinandi ásamt fleirum fyrir verkefni lífeindafræðings á LSH sem byrjaði í meistaranámi
við HÍ árið 2015. Verkefnið fjallar um Mentor-gæðastjórnunarkerfið í Flexlab-rannsóknarstofutölvukerfinu,
sem getur haldið utan um samkeyrslur rannsókna á milli rannsóknastofa á landinu sem tengdar eru inn í
Flexlab-kerfið.

Lokaorð
Huga þarf að endurbótum á húsnæði sýnamóttöku deildarinnar. Húsnæði blóðbankans fyrir blóðgjafa
verður laust í byrjun næsta árs og getur nýst rannsóknadeild til að endurhanna deildirnar. Rannsóknum
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fjölgaði um 11,5% á milli áranna 2016 og 2017. Áfram var unnið að gæðahandbók deildarinnar. Úttekt var
gerð af gæðaeftirlitsaðilanum Norsk Veritas í nóvember. Einn lífeindafræðingar hóf störf á árinu í 100%
stöðu, einn hætti sem var í afleysingastöðu og einn hætti vegna aldurs. Árið einkenndist af mikilli fjölgun
rannsókna eins og árið á undan og sendingum sýna á LSH. Tvær nýjar rannsóknir voru teknar upp á árinu,
S-SHBG og S/P-Kolsýra. Vaktaálag á sumarleyfistíma er ennþá of mikið.

Bráðalækningar
Bráðalækningar eru starfseining á SAk frá og með nýju skipuriti frá 1. janúar 2013. Yfirmaður starfseiningar
er forstöðulæknir bráðalækninga. Forstöðulæknir bráðalækninga er jafnframt forstöðulæknir
rannsóknadeildar en framselur yfirlækni á rannsóknadeild vald sitt til daglegrar umsýslu.
Á árinu breyttist starfssvið forstöðulæknis bráðalækninga á þann veg að svæfinga- og gjörgæslulæknar
tóku við umsjá sjúkraflugs og umsjón með ráðningum unglækna færðist yfir á mannauðsstjórn og
framkvæmdastjórn. Forstöðulæknir bráðalækninga er þar með ekki lengur yfirlæknir sjúkraflugs og
yfirmaður unglækna.
Nokkrar breytingar urðu á læknamönnun á árinu: Stefán Steinsson forstöðulæknir sagði starfi sínu
lausu og lét af störfum síðsumars. Ingiríður Sigurðardóttir, sérfræðingur á bráðamóttöku, lét einnig
af störfum í lok sumars. Núverandi forstöðulæknir bráðalækninga, Pálmi Óskarsson, er menntaður
heimilislæknir en með tæplega sex ára reynslu af bráðalækningum. Þá starfar á bráðamóttöku Hannes
Petersen, sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalækningum með umtalsverða reynslu af bráðalækningum,
m.a. sem þyrlulæknir, og er í 20% stöðu. Ein staða sérfræðings við deildina er ómönnuð en sérfræðingar
frá bráðadeild LSH og frá Lundi í Svíþjóð hafa létt undir með læknum bráðamóttöku, viku og viku í senn.
Einn kandidat starfar jafnan á bráðamóttöku á dagvinnutíma.
Á árinu starfaði í fyrsta sinn deildarlæknir við bráðamóttöku, sem nú er farinn til Svíþjóðar til sérfræðináms í bráðalækningum. Þar að auki hefur tíðkast að einn unglæknir af lyflækningadeild sé á
bráðamóttöku á dagvinnutíma virka daga og sjái um tilfelli er teljast til lyflæknisfræði. Unglæknar á
barnadeild, geðdeild, kvennadeild og skurðlækningadeild sinna svo skjólstæðingum á bráðamóttöku
eftir því sem við á. Utan dagvinnutíma, nætur og helgidaga, sinna unglæknar af legudeildum sjúkrahússins
bráðamóttöku, studdir af sérfræðingum á bakvakt, og taka þar að sér verk eftir því sem til falla. Reyndar er
oft mikið að gera á bráðamóttöku og má þá öllu fremur segja að unglæknar skjótist í störf á legudeildum
eftir því sem færi gefst.
Bráðamóttakan hýsir einnig vaktþjónustu Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) en læknar þaðan
sinna vaktmóttöku 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.

Fræðsla og námskeið
Forstöðulæknir bráðalækninga sneri aftur til starfa á bráðamóttöku í ágúst eftir eins árs nám og starf á
bráðamóttöku og gjörgæsludeild Royal Infirmary of Edinburgh. Hann sótti á haustdögum ACEP 2017,
þing bandarísku bráðalæknasamtakanna. Deildarlæknir bráðamóttöku sótti kennslu í bráðaómunum á
bráðadeild LSH í Fossvogi.
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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. Við bráðamóttökuna er einnig starfrækt göngudeild bráðamóttökunnar
(GB) en þangað er þeim einstaklingum vísað sem þurfa að koma í endurkomur vegna brota eða sára.
Göngudeildin er opin alla virka, tvo daga í viku er móttaka fyrir brotaendurkomur sem bæklunarlæknir
sinnir ásamt hjúkrunarfræðingi og sjúkraliða frá bráðamóttökunni. Aðra daga vikunnar er opið fyrir
sáraendurkomur sem sjúkraliði deildarinnar sinnir.
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.

Barnadeild
Fæðingadeild
Geðdeild
Lyflækningadeild
Sjúkraflug
Sk. Bæklunardeild
Skurðlækningadeild
0

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 15,25 stöðugildi hjúkrunarfræðinga, þar með talin staða forstöðuhjúkrunarfræðings. Einnig
eru 3,84 stöðugildi móttökuritara og 1,8 stöðugildi sérhæfðra starfsmanna.

Starfsemin
Einstaklingar sem leituðu á bráðamóttökuna á árinu voru 17.019, þar af voru 1.007 komur á GB. Þetta er
fækkun um 108 komur frá árinu áður eða rúmlega 0,5%. Fjöldi þeirra sem nýtti sér bráðaþjónustu HSN í
húsnæði BMT var 7.254 sem er fjölgun um tæp 9% frá árinu 2016.
Myndrit 1 sýnir komur á BMT árið 2017.
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Myndrit 2 - Innlagnir og sjúkraflug frá BMT árið 2017

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 24 þolendur til neyðarmóttöku
vegna kynferðisofbeldis.
Einn hjúkrunarfræðingur BMT er í áfallateymi sjúkrahússins auk þess sem hjúkrunarfræðingar
deildarinnar sinna sálrænni skyndihjálp eftir þörfum. Nánari upplýsingar um starfsemi áfallateymis má
finna á öðrum stað í ársritinu.
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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 er öryggi sjúklinga tryggt þannig að
þeir sem eru í brýnustu þörf fá þjónustu fyrst.
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Fræðsla og námskeið
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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 eru í endurlífgunarráði. Hann ásamt hjúkrunarfræðingi
SAk 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.
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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.
Myndrit 1 - Komur á bráðamóttöku 2017

Innlagnir frá BMT á aðrar deildir sjúkrahússins voru rúmlega 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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Skipurit og inngangur

HANDLÆKNINGASVIÐ
Skurðstofunefnd

Eftirlitsnefnd með
aðgengi að og notkun á
sjúkraskrám

Læknaritaramiðstöð

Tölvu- og
upplýsingatæknideil
d

Stjórnunareiningar stoðþjónustu

Stjórnunareiningar hjúkrunar

Stjórnunareiningar lækninga

Skurðlækningar

Handlækningarog
undirsérgreinar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Meinafræði

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

•

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

•
•

Skurðlækningadeild

Bæklunarskurðdeild veitir þjónustu í almennum bæklunarskurðlækningum, handarskurðlækningum og
hryggjarskurðlækningum. Hjúkrunareining deildarinnar er sameiginleg með handlækningadeild, háls-,
nef- og eyrnadeild, kvennadeild og augnlækningadeild. Sjúklingar bæklunarskurðdeildar vistast á gangi
með öðrum sjúklingum.
Íbúafjöldi á aðalþjónustusvæðinu á Norður- og Austurlandi er um 46.000 en fólk úr öllum landshlutum
nýtir sér einnig þjónustuna. Á sumarleyfistíma er fólksfjöldi á aðalþjónustusvæðinu meiri vegna innlendra
og erlendra ferðalanga. Innlögnum vegna bráðatilvika fjölgar á sumrin en á sama tíma verður samdráttur
í áætluðum skurðaðgerðum vegna sumarleyfa starfsfólks legu- og skurðdeilda.
Sérfræðingar frá Svíþjóð og Noregi koma af og til og framkvæma eða aðstoða sérfræðinga deildarinnar
við vissar aðgerðir.

Starfsemin á árinu
Bæklunarskurðlækningar

•

Forstöðumaður með
þrískipta
stjórnunarábyrgð

HANDLÆKNINGASVIÐ

Rafræn sjúkraskrá

•
• Tölvu- og
upplýsingatækni
• Vefumsjón

Bæklunarskurðlækningar

Læknaritunarþjónusta
Svæfinga- og
gjörgæslulækningar

Samtals var gerð 871 aðgerð af bæklunarskurðlæknum SAk og er það svipaður fjöldi og árið á undan. 141
aðgerð vegna beinbrota, 165 handaraðgerðir (aðrar en vegna brota) og 39 hryggjaraðgerðir.
Í upphafi árs 2016 hófst átak í gerviliðaaðgerðum til að reyna að ná niður biðtíma. Þetta átak hélt
áfram á árinu og voru gerviliðaaðgerðir umfangsmestu valaðgerðirnar. Samtals voru gerðar 363 gerviliðaaðgerðir, 186 hné og 177 mjaðmir. Frumaðgerðir á hnjám voru 175 og frumaðgerðir á mjöðmum 163.
Þetta er mikil fjölgun frá því sem áður hefur verið en fjöldi gerviliðaaðgerða minnkaði verulega eftir hrun
(myndrit 1).
400

Fæðinga- og
kvensjúkdómalækningar

•

Fæðingadeild

350

Áfram er þróttmikið starf unnið á handlækningasviðinu. Mönnun sérfræðilækna er með besta móti og
flestar stöður fullsetnar. Hjá öðrum starfsstéttum, svo sem hjúkrunarfræðingum, eru blikur á lofti og þarf
að vinna að því að halda mönnun þar með þeim hætti að hægt sé að veita þá þjónustu sem deildinni og
sjúkrahúsinu ber.
Við höfum áfram unnið í biðlistaátaki ríkisstjórnarinnar í gerviliðaaðgerðum, aðgerðum á augnsteinum
og kvensjúkdómaaðgerðum. Svo vel hefur verið staðið að þessu að eftir því er tekið og verður haldið
áfram á sömu braut.
Settur hefur verið á stofn starfshópur um framtíðarskipulag skurðstofustarfsemi. Hann mun skila
skýrslu í lok árs 2018.
Það er æ ljósara að frekari uppbygging húsnæðis er aðkallandi svo hægt sé að þróa þjónustu á
nútímalegan hátt, með gæði og öryggi að leiðarljósi.
Tölvu- og upplýsingatæknideild hefur þurft að taka á sig vaxandi fjölda verkefna enda nánast allar
nýjungar sem innleiddar eru eitthvað tengdar þeirra þjónustu. Ritarastörfin eru sífellt að vera fjölbreyttari
og þróast starfsemin í takti við nýja tækni og verklag.
Framundan eru spennandi tímar uppbyggingar og eflingar þjónustu.
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Myndrit 1 - Fjöldi gerviliðaaðgerða sem framkvæmdar voru á SAk árin 2006 til og með 2017

Þrátt fyrir verulega aukningu á fjölda þessara aðgerða árin 2016 og 2017 hefur fjöldi einstaklinga á
biðlista haldist að mestu óbreyttur. Biðtími eftir aðgerð hefur hins vegar styst verulega. Meðalbiðtími
hefur farið úr ríflega 300 dögum í upphafi árs 2016 í 150 daga í lok árs 2017 (myndrit 2). Samhliða þessu
átaki í gerviliðaaðgerðum hefur einnig verið unnið markvisst að því að stytta biðtíma á göngudeild
bæklunarskurðlækna og hefur náðst umtalsverður árangur þar.
Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að auka gæði þjónustunnar í kring um þá sem fara
í gerviliðaaðgerðir. Þar hefur verið unnið samkvæmt svokölluðu „Rapid recovery“-kerfi, sem gengur í
meginatriðum út á að með betri verkjastillingu og markvissri þjálfun megi koma fólki fyrr á fætur eftir
gerviliðaaðgerðir. Þetta leiðir að sama skapi af sér styttri legutíma. Síðustu fjögur ár hefur meðallegutími
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eftir frumaðgerð á mjaðmar- eða hnjálið styst úr um 6 dögum í 2,7 daga fyrir mjaðmir og 2,2 daga fyrir
hné (myndrit 3).

Hjúkrun

Fjöldi daga á biðlista fram að aðgerð
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Vísað er í sérstaka skýrslu frá skurðlækningadeild varðandi hjúkrun.
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Rannsóknir og fræðistörf
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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. Á árinu fékkst birt grein í vísindaritinu Acta Orthopedica Scandinavica þar
sem fjallað var um niðurstöður tvíblindrar slembirannsóknar sem framkvæmd var veturinn 2016-2017.

400

Horfur fyrir 2018
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 ná niður biðlistum sem voru orðnir óhóflega langir. Sá samningur verður í gildi
2018 og ef til vill lengur.
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Myndrit 2: Meðalbíðtími eftir gerviliðsaðgerð frá því sjúklingur fer á biðlista.
Skyggða svæðið sýnir eitt staðalfrávik frá meðaltali.
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Myndrit 3: Þróun legutíma eftir gerviliðsaðgerð árin 2014 t.o.m. 2017

Mönnun
Bæklunarskurðlæknar SAk hafa undanfarin ár verið verulega undirmannaðir. Á haustönn rættist verulega
úr þegar tveir nýir sérfræðingar í bæklunarskurðlækningum hófu störf, annar í 100% stöðugildi og hinn í
60%. Gert er ráð fyrir einum enn í 50% stöðugildi á vorönn 2018.
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Fæðingadeild og kvensjúkdómalækningar

og þar af voru 15 í sogklukkufæðingu. Alvarlegar spangarrifur (3/4gráða) voru 22 eða 5,8%, hafa aldrei
verið fleiri og langt ofan meðaltals *3,3%. Af þessum voru aðeins tvær við sogklukkufæðingu. Ytri vending
var reynd hjá 11 konum vegna sitjandi fósturstöðu og tókst í 6 tilvikum og fæddu 5 af þeim sjálfkrafa um
leggöng og ein með sogklukku. Fimm fóru í keisaraskurð. Heimaþjónustu fengu 239 af þeim konum sem
fæddu á fæðingadeildinni. Á upptökusvæði SAk voru 5 heimafæðingar, 1 var á Dalvík, 1 á Ólafsfirði og 3
á Akureyri.

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, 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 skráningakerfi skurðstofu með
leiðréttingu ef misræmi er við aðgerðanúmer í Sögu-kerfi. Við tölfræðilega skoðun á fæðingum á SAk ber
að hafa í huga að þær eru fáar og því er eðlilegt að útkoma sveiflist töluvert á milli ára.
Ritun og endurskoðun rafrænnar gæðahandbókar hélt markvisst áfram á árinu. Birgitta Níelsdóttir
ljósmóðir er í stöðu gæðavarðar á deildinni. Kvennadeild LSH fær þakkir fyrir gott samstarf á þessu sviði.

Allar mæður

Frumbyrjur

Fjölbyrjur

Börn

377

140 (37,1%)

237 (62,9%)

383

124 (32,9%)

46 (32,9%)

78 (32,9%)

Bráðakeisaraskurðir

25

16

9

Fyrirhugaðir/val keisaraskurðir

18

1

17

Meðalaldur móður

28,94 (15-43)

25,70 (15-40)

30,30 (19-44)

Meðalfæðingarþyngd barns

3.655g
(2.010-5.312)

3.551g
(2.010-4.700)

3.716g
(2.500-5.312)

Framkallaðar fæðingar

Fæðingadeild

Fæddir fyrirburar <34 vikur

0

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 var ein ekki setin síðustu mánuði ársins. Þar að auki
er ein staða deildarlæknis.
Á árinu fæddu 377 konur 383 börn, 180 stúlkur og 203 drengi, langt neðan við meðaltal síðustu 10
ára sem er *433. (Störnumerkt* meðaltöl í eftirfarandi umfjöllun eru miðuð við síðustu 10 ár). Á Norðurog Austurlandi eru nú einungis skipulagðar fæðingar á Akureyri og Neskaupstað. Á deildinni fæddu 25
(6,6%) konur, með heimilisfang á Austurlandi (póstnúmer 700-799), og er það rétt ofan við meðaltal,
*5,3%.
Frumbyrjur voru 140 eða 37,1% sem er nálægt meðaltali, *36,9%. Hlutfall eðlilegra fæðinga (án
inngripa með áhöldum eða keisaraskurði, miðað við börn) var 80,9%, miðað við *78,8% að meðaltali.
Gerðir voru 43 keisaraskurðir, sem er 11,4% miðað við 15,5%* meðaltal, og verður að fara aftur til ársins
1984 til að finna ár með færri keisaraskurði og lægri tíðni. Þetta er einnig athyglisvert í ljósi þess að á
árinu 2016 var keisaratíðni mjög há, 19,8%, og sýnir hvað útkoma getur sveiflast mikið í litlu þýði. Hlutfall
keisaraskurða hjá frumbyrjum í sjálfkrafa sótt (hópur 1) var 4,6% miðað við *7,3% að meðaltali. Fæðing
var framkölluð hjá 32,9% frumbyrja sem er enn hærra en áður, *22,4%. Í hópi 2 (frumbyrjur, höfuðstaða
á tíma í framkallaðri fæðingu eða keisaraskurður fyrir fæðingu) var keisaratíðnin 25,0% sem er innan
meðaltals, *29,6%. Tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum í samanlögðum hópum 1 og 2 var 11,5%, sem er
rétt neðan meðaltals *12,3%. 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 aðeins 32 konur (12,3%) í hópi 5 (fyrri keisari, höfuðstaða á tíma) sem er neðan
meðaltals *10,5%. Það er mikil breyting frá síðasta ári þegar 48 konur (12,3%) voru í þessum hópi. Um
leggöng fæddu 13 af þessum konum, eða 40,6%, sem er mikil fjölgun frá fyrra ári og ofan meðaltals,
34,8%*.
Fæðingar með hjálp sogklukku, voru 27 eða 7,0%, rétt ofan meðaltals, *5,6% og sem fyrr mest hjá
frumbyrjum 21/27.
Í sjálfkrafa sótt fengu 45% 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. Epiduraldeyfingar voru 170 (45,1%). Þær hafa aldrei verið hlutfallslega fleiri og langt ofan meðaltals,*37,7%.
Í sjálfkrafa sótt fengu 61% frumbyrja epidural-deyfingu og 25% fjölbyrja. Í vatni fæddu 14 konur og til
verkjameðferðar í fæðingu notuðu 83 (22%) konur bað til slökunar og verkjastillingar, 12 konur fengu
nálastungumeðferð og 13 konum var gefið pethidine. Spangarskurðir var gerður hjá 26 konum, 6,96%

Fæddir fyrirburar <37 vikur

18 (4,7%)
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APGAR <7 við 5 mín (lifandi fædd)

7 (1,8%)

Andvana fæðingar

0

Dáið á fyrsta sólarhring

0
Tafla 1 – Fæðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri 2017

Því má segja að árið hafi verið gjörólíkt árinu 2016 og einkennist af mjög fáum keisaraskurðum í öllum
hópum og þar að auki höfðu fáar konur áður farið í keisaraskurð. Þetta var þrátt fyrir að margar fæðingar
væru framkallaðar. Hins vegar voru mjög margar alvarlegar spangarrifur. Það verður því miður að álykta að
átak sem hafið var 2011 til að fækka alvarlegum spangarrifum hafi ekki borið árangur. Það er þó möguleiki
að vegna aukinnar árvekni um alvarlegar spangarrifur séu fleiri greindar og fái þá viðeigandi meðferð.
Það er brýnt að setja af stað sérstaka fagrýni til að athuga hvernig konum með alvarlegar spangarrifur
vegnar eftir slíka rifu.
Samkvæmt leiðbeiningum frá Embætti landlæknis um fæðingastaði skal miða við að ekki fæðist
fyrirburar <34 vikur á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Ekkert barn fæddist innan 34 vikna og 18 börn, eða 4,7%,
innan 37 vikna sem er ofan meðaltals, *4,0%. Þetta árið voru 7 (1,8%) lifandi fædd börn með APGAR minni
en 7 við 5 mínútur sem er nálægt meðaltali, *1,7%. Til að auka öryggi við keisaraskurði er talið rétt að sem
fæstar aðgerðir séu gerðar í svæfingu og voru þær þetta árið 3 (7%) miðað við *10,9% að meðaltali.
Á fyrstu vikum meðgöngu kom 251 kona í ómskoðun og 36 konur fóru að eigin vali í ómskoðun við 1114 vikur án samþætts líkindamats fyrir Downs-heilkenni. Í samþætt líkindamat vegna Downs-heilkennis
(hnakkaþykktarmæling og mæling lífefnavísa við 11-14 vikur) komu 276 konur. Þrjár konur greindust yfir
mörkum og fóru allar í fylgjusýnatöku (LSH). Alvarlegur litningagalli ásamt sköpulagsgalla greindist hjá
einu fóstri. Gerðar voru 376 ómskoðanir við 18.-20. viku meðgöngu. Í einu tilfelli eineggja tvíbura greindist
TTT og var reynd meðferð erlendis. Í öðru tilfelli tvíeggjatvíbura var annar með ólífvænlegt ástand og
dó á meðgöngu. Á seinni hluta meðgöngu greindist eitt tilfelli af meðfæddu þindarsliti. Heimsóknir í
áhættumæðravernd voru 1.292 samkvæmt skráningu í Sögu-kerfinu og er það þó nokkur fjölgun sem má
allavega að nokkru leyti rekja til fleiri greininga á meðgöngusykursýki. Seinni hluta árs 2016 var byrjað að
bjóða upp á þjónustuna „Ljáðu mér eyra“, viðtal vegna erfiðrar fæðingareynslu. 14 konur/pör nýttu sér þá
þjónustu á árinu 2017.

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.
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Hópur

Allar
Mæður í hóp

Eðlilegar
f æðingar**

N

%

N

%**

N
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Sogklukkur

Spangarskurðir

3/4 gráðu
spangarrif ur

Oxytocin
1 og/eða 2
stig

Epidural í
f æðingu

Sv æf ingar v ið
keisaraskurði

%

N

%**

N

%

N

%

N

%

n

%

N

%

Keisaraskurðir

þar af voru 56 í tengslum við fæðingar og 340 af öðrum orsökum. Til samanburðar voru meðhöndlaðar
429 konur 2016, 382 konur 2015, 393 konur 2014, 400 konur 2013, 419 konur 2012, 392 konur 2011 og 461
kona 2010. Þar að auki voru 97 leghálsspeglanir gerðar á göngudeild (sjá töflur 3 og 4).

1

Frb,einb, hst,>37v ,
Sjs

87

23,1

69

79,3

4

4,6

14

16,1

11

12,6

13

14,9

39

44,8

53

60,9

1

1,1(25,
0)

2

Frb, einb, hst, >37v ,
f rk f æð, ks ekki í f æð

44

11,7

26

59,1

11

25,0

7

15,9

7

15,9

4

9,1

28

63,6

33

75,0

2

4,5(18,
2)

Kviðristur: 27

Frb, einb, hst,
>37v, frk fæð.

44

11,7

26

59,1

11

25,0

7

15,9

7

15,9

4

9,1

28

63,6

33

75,0

2

4,5(18,
2)

Legnám

Ks ekki í fæð

0

0,0

0

0

3

Fjb,einb, hst,>37v ,
Sjs

120

31,8

119

99,2

0

0

1

0,8

3

2,5

1

0,8

12

10,0

30

25,0

0

0,0

4

Fjb, einb, hst, >37v ,
f rk f æð, ks ekki í f æð

69

18,3

65

94,2

2

2,9

2

2,9

2

2,3

1

1,4

21

30,4

33

47,8

0

0

Fjb, einb, hst,
>37v, frk fæð,

69

18,3

65

94,2

2

2,9

2

2,9

2

2,3

1

1,4

21

30,4

33

47,8

0

0

Kks ekki í fæð

0

0,0

0

0

5

Fy rri ks, einb, hst,
>37v

32

8,5

13

40,6

18

56,3

1

3,1

1

3,1

3

9,4

4

12,5

11

34,4

0

0

Aðrar aðgerðir með kviðristu

6

Frb sitj

2

0,5

0

0

2

100

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leggangaaðgerðir: 63

7

Fjb sitj

3

0,8

1

33,3

2

66,7

0

0,0

0

0

0

0

1

33,3

1

33,3

0

0

Legnám án leggangaviðgerðar

2a
2b

4a

Eggjastokkaaðgerð
(án legnáms)
Eggjaleiðaraaðgerð

4b

8*

Fjölburar*

6(12)

1,6

5(2)

41,7

3(6)

50,0

1(1)

8,3

1

16,7

0

0,0

2

33,3

3

50,0

0

0

9

Af brigðileg lega
Einburi

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0

10

<37v , einb, hst

14

3,7

12

85,7

1

7,1

1

7,1

1

7,1

0

0,0

4

28,6

6

42,9

0

0

Samtals mæður

377

307

81,4

43

11,4

27

7,2

26

6,9

22

5,8

111

29,4

170

45,1

3

1,3(7,0)

Börn

383

310

80,9

46

12,0

27

7,0

6

ofan legháls
Fullkomið

0

17

Annar

0

Báðir

1

Blaðra fjarlægð

0

utanlegsþungun

0

Annað

2
1
6

með viðgerð á framvegg

6

með viðgerð á aftari vegg/enterocele

4

með viðgerð á fremri og aftari vegg

5

Legnám með hjálp kviðsjár

20

og með viðgerð á leggöngum

0

Leghálsbrottnám með viðgerð á leggöngum

5

Viðgerð á fremri vegg legganga

12

*Hópur 8 - mæður með fjölbura: Fjöldi barna er í sviga.

Viðgerð á aftari vegg/enterocele

3

**Hlutfall miðað við fjölda fæddra barna.

Viðgerð á fremri og aftari vegg/enterocele

2

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.
Tafla 2 – Yfirlit yfir fæðingar á fæðingadeild Sjúkrahússins á Akureyri 2017

Annað
0
Við brottnám á eggjastokk er eggjaleiðari einnig tekinn. Við
legnámsaðgerðir með kviðristu eða legnámaðgerðir um leggöng
með hjálp kviðsjár eru eggjaleiðarar oftast einnig fjarlægðir.

Gjafir til fæðingadeildar
Deildin nýtur áfram góðs af gjöfum frá einstaklingum og félagssamtökum og er sá stuðningur ómetanlegur
fyrir deildina. Mömmur og Möffins gáfu deildinni 806.479 krónur sem söfnuðust um verslunarmannahelgina og verða þeir peningar nýttir upp í kaup á hjartsláttar-monitor með móðurpúlsi. Einnig gáfu
foreldrar tvíbura, sem fæddust 11.09.2017, deildinni góðan Lazyboy-stól.

Kvensjúkdómalækningar
Sérfræðingar deildarinnar eru með göngudeild á SAk þar sem konur koma með tilvísun eða panta sér
tíma sjálfar. Konur með kvensjúkdóma hafa lagst inn á skurðlækningadeild á 2. hæð síðan 1. apríl 2008
og konum með vandamál á meðgöngu (jákvætt þungunarpróf) er sem fyrr sinnt á fæðingadeildinni.
Sérfræðingar deildarinnar eru með móttöku fyrir kvensjúkdóma á Sauðárkróki, Húsavík, Egilsstöðum
og Neskaupstað. Þrír sérfræðingar eru einnig með móttöku á Læknastofum Akureyrar. Aðgerðir eru
gerðar á SAk en auk þess gerðu Anna M Helgadóttir og Valur Guðmundsson aðgerðir á sjúkrahúsinu í
Neskaupstað.
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.
Í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum voru alls meðhöndlaðar 396 konur með skurðaðgerð á árinu,
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Tafla 3 - Stærri aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2017

Hlutfall kviðristuaðgerða stóð í stað milli ára og voru 27 á árinu (17 með legnámi), samanborið við 23
(19 með legnámi) 2016, 27 (20 með legnámi) 2015 og 38 kviðristur (29 með legnámi) 2014.
Legnámsaðgerðir voru 64 þetta árið og þar af voru 15 legnám í tengslum við viðgerð á leggöngum
og 49 aðgerðir án viðgerðar á leggöngum, (23 með kviðristu, 6 um leggöng án kviðarholsspeglunar og
20 um leggöng með aðstoð kviðarholsspeglunar). Fjöldi legnáma hefur staðið í stað síðastliðin ár en
hlutfallslega fleiri leg voru tekin um leggöng árið 2017 (26 af 64 legnámsaðgerðum) en 2016 (20 af 61
legnámsaðgerð).
Helmingi fleiri legnám voru framkvæmd um leggöng með hjálp kviðsjár í ár en 2016 og er það í
samræmi við þá stefnu lækna deildarinnar að geta boðið fleiri konum önnur aðgerðarúrræði en holskurð
við brottnám legs. Er þá sérstaklega hugsað til þess valkosts að gera legnám að fullu með kviðsjá ef
legnám um leggöng er óframkvæmanlegt.
Stærri aðgerðir í/um leggöng voru 63 miðað við 73 árið áður. Aðgerðir til viðgerðar á leggöngum voru
37 sem er fækkun um 14 frá árinu áður.
Átta aðgerðir voru framkvæmdar vegna utanlegsþykkta og voru allar framkvæmdar með kviðsjártækni.
Til samanburðar voru aðgerðir vegna utanlegsþykkta 11 (2016), 6 (2015), 4 (2014), 7 (2013), 5 (2012), 2
(2011), 8 (2010), 13 (2009), 8 (2008) og 15 (2007).
Leghálsskoðanir á árinu voru 97, sem er umtalverð aukning milli ára. Samanburður síðustu 17 ára

97

Ársskýrsla 2017

Ársskýrsla 2017

III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og kvensjúkdómalækningar

III. Hluti | Handlækningasvið | Fæðingadeild og kvensjúkdómalækningar

sýnir að árin 2012 og 2013 voru gerðar heldur fleiri skoðanir en árin á undan (80 og 78) og svo kom 3ja
ára tímabil þar sem skoðunum fækkaði. Ein möguleg og frekar líkleg skýring á þessu munstri er að á
þessum árum detta út þrír árgangar þegar aldur við fyrstu skoðun hækkar úr 20 í 23 ár. Á þessum tíma
hófst einnig skimun fyrir há-áhættu HPV-stofnum og leghálsskoðunarskilmerkjum var breytt þannig að
ef kona reyndist annað hvort hafa frumubreytingar eða jákvætt HPV-próf í eftirlitsstroki þá var mælt með
leghálsspeglun. Fyrir árið 2017 voru 17 konur sem voru með neikvætt leghálsstrok en áfram jákvætt HPVpróf sem komu í leghálsspeglun, sem í gamla kerfinu hefðu ekki verið skoðaðar. Við skimun ætti að reyna
að komast hjá yfirgreiningu/meðferð og þessi aukning er umhugsunarverð í því samhengi. Þó ber að hafa
í huga að sveiflur eru á fjölda skoðana milli ára og tilviljun getur ráðið þessum mun.
Ófrjósemisaðgerðir á konum með kviðarholsspeglun voru 9 og að auki 7 við keisaraskurð. Meðgöngurof voru 68 miðað við 76 árið 2016, 57 árið 2015, 69 árið 2014 og 72 árið 2013. Þetta árið fóru 57%
þessara kvenna í meðgöngurof með lyfjum, miðað við 57%, 49%, 51% og 47% árin á undan. Þrjár konur
fóru í aðgerð í svæfingu í kjölfar meðgöngurofs með lyfjum, þar af ein sem fór í meðgöngurof á öðru
sjúkrahúsi. Til að auka gæði er boðið upp á eftirfylgni með símtali 5-6 vikum eftir meðferðina.

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. Flest viðtöl á árinu voru einstaklingsviðtöl en
einnig var nokkur fjöldi fjölskylduviðtala og para- og hjónaviðtala. Frá septembermánuði færðust ný viðtöl
og eftirfylgni mála innan BUG-teymis af stöðu félagsráðgjafa.
Nýir skjólstæðingar félagsráðgjafa á árinu voru 430 og voru færri en árið áður þegar þeir voru 484.
Skráð viðtöl við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra voru 1.058. Þær deildir sem mest nýttu sér þjónustu
félagsráðgjafa eru lyflækningadeild, skurðlækningadeild og barna- og unglingageðteymið (BUG).

Kviðarholsspeglun: 53
Til greiningar án frekari aðgerðar
Losun samvaxta, brennsla og fleira

6
13

Brottnám á öðrum eggjastokk

7

Brottnám á báðum eggjastokkum

5

Litarrannsókn vegna ófrjósemi

5

Ófrjósemisaðgerð

9

Utanlegsþykkt

8

Legupphenging

0

Tæming á þungunarvefjum úr legi (fósturlát)

35

Tæming á legi vegna fóstureyðingar

27

Útskaf á legi án legholsspeglunar
Legholsspeglun með eða án frekari aðgerðar
Lykkjuuppsetning/taka eingöngu

*

4
42
8

Leghálsspeglun

97

**

Keiluskurður á leghálsi

38

***

Aðgerð á ytri kynfærum
TVT-þvaglekaaðgerð
Blöðruspeglun eingöngu
Aðrar litlar aðgerðir

5
18
0
17

*Þar af 3 sinnum útskaf eftir ófullkomið lyfjaframkallað fósturlát.
**Göngudeild.
***31 aðgerð á göngudeild og 7 aðgerðir á skurðstofu.
Tafla 4 – Minni aðgerðir í kvensjúkdómalækningum 2017

Fjöldi nýrra skjólstæðinga skiptist á eftirfarandi hátt á milli deilda:
Kvennadeild

93

Lyflækningadeild

114

Göngudeild lyflækninga

53

Skurðlækningadeild

113

Neyðarmóttaka v/kynferðisofbeldis

11

Barnadeild

20

BUG-teymi

13

Aðrar deildir, eða utan deilda

13

Auk hefðbundinnar skjólstæðingsvinnu hefur starf félagsráðgjafans m.a. falist í því að sitja fasta
mánaðarlega samráðsfundi með mæðravernd, ungbarnavernd og fjölskylduráðgjöf Heilbrigðisstofnunar
Norðurlands (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/
krabbameinsjúkra á SAk þar sem markmiðið er að bæta þjónustu við þann sjúklingahóp. Í því teymi
sátu á árinu, auk félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðingar af lyflækningadeild og göngudeild lyflækninga
og prestur sjúkrahússins. Teymið hefur það að markmiði að starfa í nánu samstarfi við heimahlynningu
Akureyrarbæjar.
Félagsráðgjafi situr einnig í stuðningsteymi starfsmanna SAk 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 í aðra vistun, tímabundna eða varanlega.
Félagsráðgjafi hefur tekið þátt í stefnumótunarvinnu og ýmsum öðrum verkefnum á árinu og situr í
nefnd sem heldur utan um Bókun 2.

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. Tilvísanir koma frá læknum og hjúkrunarfræðingum innan SAk auk þess sem sjúklingar
og/eða aðstandendur þeirra leita beint eftir aðstoð félagsráðgjafa. Tilvísanir utan sjúkrahússins koma
einna helst frá heilsugæslustöðvum og heimahlynningu.
Markmið félagsráðgjafaþjónustu sjúkrahússins er að veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra stuðning í
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VÍSINDI, KENNSLA OG FÉLAGSTÖRF
Birtar greinar/ritverk:
Gunnarsson Björn, Fasting Sigurd, Skogvoll Erik; Smarason Alexander K, Salvesen Kjell A. Why babies
die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal death in Norway 1999-2013. Acta
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 96(3):326-333, 2017 March.
Gunnarsson Björn, Skogvoll Erik, Jónsdóttir Ingibjörg Hanna, Røislien Jo, Smarason Alexander Kr.
On predicting time to completion for the first stage of spontaneous labor at term in multiparous women.
BMC pregnancy and childbirth. 17(1):183, 2017 June.
Aura Pykönen, Gissler M, Løkkegaard E, Berholdt T, Rasmussen S, Smarason A, Bjarnadóttir R,
Másdóttir BB, Källén K, Klungsøyr K, Albrechtsen S, Skjeldestad FE, Tapper A-M. Caesarean section
trends in the Nordic Countries – a comparative analysis with the Robson classification. Acta Obstetricia
et Gynecologica Scandinavica. 96(5):95-104, 2017 May.
Alexander K Smárason og Ingibjörg H Jónsdóttir. Fæðingar á fæðingadeild Sjúkrahússins á Akureyri
(SAk). Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2015. Ritstjórar: Ragnheiður I Bjarnadóttir, Guðrún
Garðarsdóttir, Alexander K Smárason, Þórður Þorkelsson og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og barnasvið,
Landspítali 2017, 16-17.
Alexander K Smárason. Fagrýni á fæðingahjálp. Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2015.
Ritstjórar: Ragnheiður I Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K Smárason, Þórður Þorkelsson
og Eva Jónasdóttir. Kvenna- og barnasvið, Landspítali 2017, 9-13.

Fyrirlestrar og veggspjöld:
Alexander K Smárason. Breytingar í tíðni keisaraskurða á Norðurlöndunum 2000-2011. Samanburður
með flokkunarkerfi Robsons. Vísindadagur 2017, Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar
HA. Fimmtudaginn 21. september 2017.
Alexander Smárason. Preeclampsia. Inngangserindi við doktorsvörn Jóhönnu Gunnarsdóttur við
Háskólann í Uppsölum. 9. júní 2017.
Alexander Smárason og Ragnheiður Inga Bjarnadóttir. Framköllun fæðinga og áhrif á tíðni keisaraskurða. Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga,
haldið í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107. Málþing á vegum FÍFK.
Björn Gunnarsson, Erik Skogvoll, Jo Røislien, Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, Alexander Kr.Smarason.
Þættir sem tengjast tímalengd að fullri útvíkkun hjá fjölbyrjum í sjálfkrafa sótt. 18.-19. maí 2017. Heilsa og
velferð. Rannsóknaráðstefna í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri.
Berglind Hálfdánsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, June 19). The effect of contraindications on the outcome of planned home birth
in Iceland. Presentation at the International Confederation of Midwives’ conference. 31st ICM Triennial
Concress, Toronto.
Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, September 21). Attitudes towards birth, home birth and interventions and their
effect on birth outcomes in Iceland. Poster at the Akureyri Hospital and Institution of Health Science
Research University of Akureyri conference. Vísindadagur 2017 [Science day 2017], Akureyri.
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Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, September 21). Outcome of planned home and hospital births among lowrisk women in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at the Akureyri
Hospital and Institution of Health Science Research University of Akureyri conference. Vísindadagur 2017
[Science day 2017], Akureyri.

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.

Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, June 19). Attitudes towards birth, home birth and interventions, and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at the International Confederation of Midwives’ conference. 31st
ICM Triennial Concress, Toronto.

Rannsóknastyrkir:

Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Attitudes towards birth, home birth and interventions and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at The National University Hospital of Iceland conference. Vika
hjúkrunar [Nursing Week], Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Outcome of planned home and hospital births among low-risk women
in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The National University
Hospital of Iceland conference. Vika hjúkrunar [Nursing Week], Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, Alexander Kr. Smárason, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Attitudes towards birth, home birth and interventions and their effect
on birth outcomes in Iceland. Poster at The National University Hospital of Iceland conference Vísindi á
vordögum [Science in Spring], Reykjavík.
Berglind Hálfdánsdóttir, Alexander Kr. Smárason, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Ingegerd Hildingsson, and
Herdís Sveinsdóttir. (2017, May 4). Outcome of planned home and hospital births among low-risk women
in Iceland in 2005-2009: Informing women’s choice in place of birth. Poster at The National University
Hospital of Iceland conference. Vísindi á vordögum [Science in Spring], Reykjavík.

Dómsstörf:
Alexander Smárason. Héraðsdómur Reykjavíkur: E-5081/2014. Annar af tveimur sérfróðum dómurum í
þriggja manna dómi. Meint axlarklemma með skaða á hálstaugum. Dómur 6.desember 2017.

Ritrýni:
Alexander Smárason. Ritrýni á greinum fyrir Læknablaðið.

Rannsóknir:
Eftirtalin rannsóknarverkefni 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 hópa kerfi Robsons sem grunn. Þar má nefna sérlega
spangarrifur og tengsl þyngdar/offitu við útkomu fæðinga.
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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 erlendis
í Ungverjalandi. Ljósmæðranemar frá Háskóla Íslands og sjúkraliðanemar koma einnig í starfsnám á
deildina.

Kennsla/doktorsvarnir:
Alexander Smárason er prófessor við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri.
Háskólinn á Akureyri: Kennsla hjúkrunarnema á 1. ári, fósturfræði (12 fyrirlestrar) og lífeðlisfræði
æxlunar (6 fyrirlestrar). Kennsla iðjuþjálfunarnema á 2. ári, fósturfræði taugakerfis (2 fyrirlestrar).
Háskólinn í Þrándheimi NTNU: Leiðbeinandi í doktorsnámi Björns Gunnarssonar sem lauk formlega 8.
desember 2017 þegar hann varði doktorsritgerð sína „Unplanned out-of-institution births: Incidence,
outcome, and prediction of imminent childbirth“
Háskólinn í Uppsala: Andmælandi við doktorsvörn Jóhönnu Gunnarsdóttur. Epidemiological Studies
of Preeclampsia. Maternal & Offspring perspective. Flutti fyrst inngang um preeclampsíu og var síðan
eini prófandinn/andmælandinn.
Ragnheiður Baldursdóttir kennir við Sjúkraflutningaskólann og er leiðbeinandi á hinum alþjóðlegu
ALSO námskeiðum.
Alexander, Ragnheiður og Valur eru handleiðarar fyrir nýkandidata á SAk.

Félagsstörf og önnur akademísk störf:
Alexander Smárason:
Formaður félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna.
Í stjórn samtaka fæðinga- og kvensjúkdómalækna á Norðurlöndunum.
Fulltrúi Læknafélags Akureyrar á aðalfundi Læknafélags Íslands 19.-20. október 2017.
Var skipaður af formanni LÍ í undirbúningsnefnd til stofnunar Félags sjúkrahússlækna.
Vísindaráð SAk, formaður.
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk.
Ritstjórn skýrslu frá fæðingaskráningu á Íslandi
Nefnd á vegum Landlæknisembættisins um endurskoðun á fæðingaskráningunni.
Ragnheiður Baldursdóttir:
Gjaldkeri Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna.
Var kosin í fyrstu stjórn Félags sjúkrahússlækna.
Samninganefnd LÍ.
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAk.
Gæðaráð SAk.
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Orri Ingþórsson:
Skurðstofunefnd SAk.
Stjórn vísindasjóðs læknaráðs.
Valur Guðmundsson:
Fræðslunefnd læknaráðs SAk.
Ingibjörg H Jónsdóttir:
Nefnd sem hannar rafræna mæðraskrá innan Sögu kerfisins.
Nefnd á SAk um nýja persónuverndarlöggjöf.

Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga haldið
í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107.
Haustþing Læknafélags Akureyrar 14. október. Höfuðatriði læknisfræðinnar, málþing um háls-, nefog eyrnalækningar.
3rd European Congress on Intrapartum Care Stokkhólmi 25.-27. maí 2017.
ISUOG, Vín, september 2017.
ESG 2017, Congress of gynecology, Barcelona 2017, 17.-20. október 2017.
Valur Guðmundsson:
Læknadagar 18.-19. janúar.
Námskeið leiðbeinanda í klínísku námi á vegum LSH og RCP. Haldið í húsnæði Læknafélags Íslands
23.-24. mars 2017.
Ráðstefna „2nd Nordic Congress on Gynaecological Endoscopy”. Haldin í Noregi 9.-12. mars 2017.
Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga haldið
í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107.
The 30th Bi-Annual Meeting of the Nordic Urogynecological Association (NUGA)“. Haldið í Reykjavík
dagana 27.-29. apríl 2017.
Fræðslufundur FÍFK. Járnskortur og járngjafir. Fyrirlesari var Jan Wesström. Styrkt af Pharmacosmos.
Reykjavík 9. september 2017.
ICS 2017 (International continence society), Ráðstefna í Florence á Ítalíu 12.-15. september 2017.

Námskeið/námsferðir á vegum deildar:
Í september kom hópur heilbrigðisstarfsmanna við sjúkrahúsið í Biala Podlaska í Póllandi í heimsókn til
Íslands og heimsótti Sjúkrahúsið á Akureyri. Flestir þeirra vinna á barnadeild eða fæðingadeild. Heimsóknin
var kostuð af Evrópusambandinu. Hluti af styrknum var ætlaður til að heilbrigðisstarfsmenn frá kvennaog barnadeildum á LSH og SAk gætu endurgoldið heimsóknina. Alexander Smárason forstöðulæknir og
Ingibjörg Hanna Jónsdóttir forstöðuljósmóðir fóru því í heimsókn til Biala Podlaska 24.-28. október ásamt
Aðalheiði Guðmundsdóttur forstöðuhjúkrunarfræðingi á barnadeild SAk og fulltrúum frá LSH. Ferðin var
afar ánægjuleg og fékk íslenski hópurinn frábærar móttökur. Sjúkrahúsið var skoðað og virtist aðstaða og
þjónusta vera mjög góð. Hópurinn fékk kynningu á útkomu fæðinga og á pólska heilbrigðiskerfinu. Mest
kom á óvart hve margar konur fara í keisaraskurði.

Endurmenntun, vísinda og námsferðir:
Starfsmenn fóru á eftirtalin námskeið og ráðstefnur.
Alexander Smárason:
Læknadagar 16.-20. janúar 2017. Var fundarstjóri á hádegisfundi á vegum Gedeon Richter„Medical
treatment of uterine fibroids and ulipristal Acetate as preoperative and intermittent treatment.“
Námskeið leiðbeinanda í klínísku námi á vegum LSH og RCP. Haldið í húsnæði Læknafélags Íslands
23.-24. mars 2017.
Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga haldið
í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107. Flutti fyrirlestur (sjá framar) og var í nefnd sem mat öll innsend ágrip.
Hormones – friends or foe. NFOG educational course. Kaupmannahöfn 27.-28. apríl 2017.
Eggfrysting – nýr möguleiki á Íslandi. Fundur á vegum IVF klíníkunnar og Ferring. Reykjavík 22. maí
2017.
Vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri. Akureyri
21. september 2017. Var með erindi (sjá framar).
Haustþing Læknafélags Akureyrar 14. október. Höfuðatriði læknisfræðinnar, málþing um háls,- nefog eyrnalækningar.
Management of Multiple Pregnancy. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 6.nóvember
2017.
RCOG Annual Professional Development. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 21.23. nóvember 2017.
Fræðslufundur FÍFK. Járnskortur og járngjafir. Fyrirlesari var Jan Wesström. Styrkt af Pharmacosmos.
Reykjavík 9. september 2017.
Anna Helgadóttir:
Sameiginlegt vísindaþing SKÍ, SGLÍ , FÍFK og fagdeilda skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðinga haldið
í Hörpu 31. mars-1. apríl 2107.
Orri Ingþórsson:
Ráðstefna „2nd Nordic Congress on Gynaecological Endoscopy”. Haldin í Noregi 9.-12. mars 2017.
Ragnheiður Baldursdóttir:
Námskeið leiðbeinanda í klínísku námi á vegum LSH og RCP. Haldið í húsnæði Læknafélags Íslands
23.-24. mars 2017.
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Læknaritaramiðstöð
Starfsfólk
Heildarstöðugildi í lok árs voru um 23,75.
Forstöðumaður

1,00

Læknaritari

18,75

Ritari lækna

3,00

Skjalavörður

1,00

Afleysing ritarar

0,92

Heimild til sumarafleysinga fékkst yfir 12 vikna tímabil á árinu vegna álags yfir hásumartímann.

Starfsemin
Samhliða hefðbundnum læknaritarastörfum var jafnt og þétt lögð frekari áhersla á aðkomu læknaritara
við samræmingu á skráningu í sjúkraskrárkerfi á SAk og kemur þar sérhæfing þeirra og þekking að góðum
notum. Læknaritarar gegna lykilhlutverki í kennslu á rafræn kerfi til læknanema og góður rómur gerður að
ávinningi þeirrar kennslu.

Gæðamál
Læknaritaramiðstöðin hefur einn gæðavörð sem vann ötullega að gæðamálum á árinu í samvinnu við
gæðastjóra og forstöðumann.

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 spila stórt hlutverk 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 er að þróast
meira út í eftirlits- og gæðavörslu ásamt sérverkefnum og ber því að taka með jákvæðu og opnu hugarfari.
Á næstu árum verður áfram lögð áhersla á þróun og stefnumótum læknaritaramiðstöðvarinnar til að
gera starfsmönnum enn betur kleift að bregðast við nýjum áskorunum eftir því sem við á og aðstæður
krefjast.
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Skurðlækningadeild
Deildin er 18 rúma skurðlækningadeild, ásamt innritunarmiðstöð sem er dagdeild. Helstu sérgreinar
á deildinni eru bæklunarlækningar, almennar skurðlækningar, æðaskurðlækningar, þvagfæraskurðlækningar, kvensjúkdómalækningar og HNE-lækningar.
Áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna og að við sýnum sjúklingum og samstarfsfélögum
okkar virðingu og umhyggju.

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

Innritunarmiðstöð
Markmið starfseminnar er að stuðla að sem bestum undirbúningi fyrir aðgerðir og rannsóknir með öryggi
sjúklinga í huga. Á innritunarmiðstöð koma sjúklingar í undirbúning fyrir aðgerðir eða eru undirbúnir með
símtölum frá innritun, rannsóknum sem gerðar eru í heimabyggð og fræðsluefni er sent heim, starfsemi
var svipuð og árið á undan, eða 718 komur.

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

Skipting innlagna á milli
sérgreina:

Bráðainnlögn

Skipulögð
innl. án
biðlista

Innlögn af
biðlista

Flutningur milli
þjónustuflokka

Samtals

Almennar skurðlækningar

522

15

199

9

745

Handlækningasvið

7

1

21

29

Þvagfæraskurðlækningar

3

40

43

Æðaskurðlækningar

9

8

17

Lýtalækningar

0

8

8

Bæklunarskurðlækningar

23

616

Kvensjúkdómar

16

2

77

90

HNE-lækningar

4

4

4

12

Almennar lyflækningar

8

Smitsjúkdómalækningar

6

Augnlækningar

6

994

349

1
1

9

1

7

1

2

Meltingarlækningar

1

1

Lungnalækningar

1

1

Samtals

926

46

994

16

1.982

Tafla 2 - Skipting innlagna á milli sérgreina

Verkefnavinna í hjúkrun

Legudagar

Áhersla var lögð á á fagmennsku og styrkingu hjúkrunar, samstarf og þáttöku allra starfsmanna í þróun
á deildinni og ýmis sérverkefni, eins og til dæmis starf gæðavarðar, ráðgjöf hjúkrunarfræðinga vegna
stóma-sjúklinga, sérhæfingu í sárasogsmeðferð, þróun í skráningu hjúkrunar og fleiri sérverkefnum.
Á árinu var unnið að opnun á móttöku og ráðgjöf hjúkrunarfræðings fyrir sjúklinga eftir brjóstnám,
í samráði við skurðlækna og almennu göngudeildina. Hjúkrunarfræðingar héldu áfram innleiðingu
fjölskylduhjúkrunar og hófu innleiðingu RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfisins á haustdögum. Áfram sinntu
tveir hjúkrunarfræðingar umsjón með starfsþjálfun hjúkrunarnema á deildinni og tveir sjúkraliðar sinntu
starfsþjálfun sjúkraliðanema.

Almennar skurðlækningar

2.363

Þvagfæraskurðlækningar

100

Lokaorð

Æðaskurðlækningar

50

Lýtalækningar

20

Bæklunarskurðlækningar

Mikilvægi markvissra meðferða- og útskriftaráætlana og þverfaglegs samstarfs verður seint ofmetið og
mikilvægt er að vinna áfram að eflingu þess. Þátttaka í átaki til að stytta biðlista vegna gerviliðaað hélt
áfram og gekk vel með góðu samstarfi milli allra sem koma að meðferð þessa sjúklingahóps. Áfram var
unnið að því að bæta umhverfið og starfsaðstæður. Skipt var á gólfefnum á stórum hluta deildarinnar og
unnið að ýmsum endurbótum.

2.918

Kvensjúkdómar

190

HNE-lækningar

15

Almennar lyflækningar

18

Lungnalækningar

1

Meltingarlækningar

0

Samtals

5.701
Tafla 3 - Skipting legudaga á milli sérgreina

Starfsemin í tölum
Innlagnir á legudeild

2013

2014

2015

2016

2017

Innlagnir legudeild

1.982

Fjöldi innlagna

1.663

1.723

1.648

1.959

1.982

Legudagar

5.701

Legudagar

5.174

5.174

5.524

5.623

5.701

3,0

3,4

2,9

2,9

Meðallegutími, dagar

2,90

Nýting á rúmum

87%

Innritunarmiðstöð/dagdeild komur

Meðallegutími

Tafla 4 - Innlagnir á legudeild 2013-2017
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Skurðlækningar

DNV hélt áfram. Eftirlitsheimsókn DNV-aðila á haustdögum mun hafa skilað jákvæðri niðurstöðu og er
stefnt að ISO-vottun 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 tengslum við gallgangaþræðingar og hefur það fyrirkomulag viðgengist í mörg ár með
góðum árangri. Mikið samstarf og samskipti eru við sáramóttökudeild í hverri viku og krabbameinslæknar,
sem nú koma vikulega á sjúkrahúsið, eru í nánu samstarfi við sérfræðinga deildarinnar í sambandi við
krabbameinstilfelli sem koma upp á deildinni til innlagna og aðgerða.
Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt í farandlækningum eins og áður á Sauðárkróki við Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sem tveir sérfræðingar sinna og Heilbrigðisstofnunina á Neskaupstað, sem einn
sérfræðingur í almennum skurðlækningum sinnti. Þvagfæraskurðlæknir sem sinnti þessari stofnun er
hættur störfum .
Sumarleyfi sérfræðinga dreifðust frá miðjum maí fram í byrjun september og voru einfaldari í
skipulagningu en oft áður. Meginástæðan er sú að lettnesku skurðlæknarnir sem byrjuðu rétt fyrir áramót
2016/2017 unnu nánast allt sumarið vegna þess að þeir vildu geyma rétt sinn til 2018 og eiga fullan rétt þá.
Því var þetta í fyrsta sinn í langan tíma sem enginn afleysingalæknir var ráðinn. Eins og árið 2016 reyndist
erfiðara en oft áður að fá okkar ágætu kollega, sem byrjuðu feril sinn í námi og starfi á okkar deild, að taka
afleysingar. Það veldur áhyggjum varðandi framtíðarmönnun íslenskra sérfræðinga. Ekki tókst að ljúka
öllum sumarfríum sérfræðinga á sumarleyfistíma, og gildir það einkum um forstöðulækni.

Uppbygging starfsemi og stjórnun skurðlækningadeildar er samkvæmt skipuriti, sem tók gildi 1. janúar
2013. Endurskoðun fór fram í lok árs en breytingar taka gildi 2018. Undir handlækningasvið heyra
skurðlækningar, bæklunarlækningar, svæfinga- og gjörgæslulækninga, fæðinga- og kvensjúkdómalækningar, háls-, nef- og eyrnalækningar og meinafræði.
Forstöðulæknir skurðlækninga er næsti yfirmaður yfirlækna og sérfræðinga í skurðlækningum og
undirsérgreinum, í háls-, nef- og eyrnalækningum og yfirlæknis meinafræðideildar.
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir starfseminni hvað varðar skurðlækningar og háls-, nef- og
eyrnalækningar en yfirlæknir meinafræðideildar gerir grein fyrir starfsemi meinafræðideildar.
Stöðuhlutföll hvað varðar skurðlækningar eru eftirfarandi:
Forstöðulæknir 100% staða; yfirlæknir í hálsskurðlækningum 100% staða; 2 sérfræðingar í almennum
skurðlækningum í 100% stöðum og einn í 50% stöðu. Sérfræðingur í þvagfæraskurðlækningum í 40%
stöðu frá september. Þá vinnur verktaki í þvagfæraskurðlækningum yfirleitt 2-4 mánudaga í mánuði, tekur
e.t.v. einstaka gæsluvaktir í samráði við forstöðulækni en er reiðubúinn til bráðasamráðs/aðgerða eftir
þörfum ef hann er staddur á Akureyri. 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 skuðlækningadeild og nær yfir skurðlækningar, bæklunarlækningar, háls-, nef- og eyrnalækningar, kvensjúkdómalækningar og innritun.
Forstöðuhjúkrunarfræðingur gerir grein fyrir starfi hjúkrunareiningar í ársskýrslu skurðlækningadeildar.
Í september var ráðinn í 40% starf nýr sérfræðingur í þvagfæraskurðlækningum, dr. Jón Örn Friðriksson
en Hafsteinn Guðjónsson, sem var í 50% stöðu, hætti í lok árs.

Starfsemi í tölum
Innlagnir á skurðlækningadeild á vegum skurðlækna á árinu voru 777 talsins skv. gögnum frá tölvudeild
um útskriftir. Er þetta svipað og þrjú síðustu ár.
2015

2016

2017

Innlagnir samtals

728

775

777

Innlagnir bráðar + aðkallandi

467

465

516

Starfsemi á árinu

Innlagnir skv áætlun

261

310

261

Eins og áður var starfað samkvæmt markmiðum og stefnu sjúkrahússins og tók starfsemin mið af
starfsemisáætlun sjúkrahússins, skurðlækninga og læknamönnun innan skurðlækninga.
Form starfseminnar var annars hefðbundið. Síðustu ár má segja að sérfræðingar í skurðlækningum fái
u.þ.b. tvo heila skurðdaga á viku til valaðgerða, þegar ekki eru skerðingartímabil um sumar og hátíðisdaga.
Þar að auki fékkst hálfur föstudagur í mánuði til ferliaðgerða á skurðstofu og hálfur þriðjudagur annað
slagið á móti lýtalækni. 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
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 án aðstoðar
röntgenlækna eins og undanfarin ár. Ný fundarstofa var tekin til notkunar innst á H-deildargangi, sem er
rýmri og betri en fyrri morgunfundaraðstaða. Síðan er farið á fund og stofugang með hjúkrunarfræðinum
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 haldnir 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 framkvæmdastjórn og erlenda fyrirtækið

Yngsti sjúklingur

17

18

3

Elsti sjúklingur

96

97

99

Meðalaldur

59

58

54

Meðallegudagafjöldi

3,5

3,1

3.9

110

Tafla 1 - Starfsemisyfirlit

Tölulegar upplýsingar varðandi sjúklinga má sjá í töflu 1. Meðaltal legudaga er heldur hærra en árið
áður, en afar langur legutími einstaka sjúklinga spilar án efa þar inn í. Við lokun Kristness um hátíðisdaga
verður að taka við sjúklingum í lengri tíma en nauðsynlegt er frá sjónarhóli skurðlækninga og það hefur
einnig áhrif. Aldursbil sjúklinga, sem skurðlæknar fást við, er stórt: 3ja ára á barnadeild upp í 99 ár hjá elsta
sjúklingi. Eins og undanfarin ár eru langflestir sjúklingar með meltingarsjúkdóma og þvagfærasjúkdóma
en einnig er athyglisvert hve stór hluti innlagna eru bráðainnlagnir, m.a. vegna áverka, sjá nánar í töflu 1
og 2.
Aðgerðaflokkun í töflu 3 sýnir fjölbreytileika starfseminnar. Aðgerðir eru gerðar á fleiri stöðum en
skurðstofu eins og sjá má í töflu 4. 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 þessarri samantekt.
Aðgerðir HNE-lækna voru alls 44, þar af 13 á inniliggjandi sjúklingum og 31 á ferlisjúklingum.
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ICD flokkun

biðlisti eftir aðgerð svipaður og í byrjun árs, 30-35 aðgerðir. Nokkuð jafnt hlutfall hefur verið í gegnum árin
því um helmingur sjúklinga kemur frá Akureyri og helmingur annars staðar af Eyjafjarðarsvæðinu og utan
þess; allt frá Blönduósi til Suðausturlands.

Fjöldi 2017

C

Æxli, illkynja

68

D

Æxli, góðkynja og af óþekktum uppruna

12

E

Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar

I

Sjúkdómar í blóðrásarkerfi

32

J

Sjúkdómar í öndunarfærum

13

K

Sjúkdómar í meltingarfærum

331

L

Sjúkdómar í húð og húðbeð

14

N

Sjúkdómar í þvag- og kynfærum

63

R

Einkenni og afbrigðilegar rannsóknir

83

S+T

Áverkar, eitrun og afleiðingar ytri orsaka

Z

Aðrir þættir í heilbrigðisþjónustu

8%

7
5%

Akureyri/Eyjafjarðarsvæði

3%

Norðurland eystra
12%

Norðurland vestra
Austurland
60%

110

Suður- og Suðvesturland

13%

15

Aðrir landshlutar, útlönd og ómerkt

Tafla 2 - Sjúkdómaflokkun sjúklinga 2. greining

Aðgerðir skurðlækna á inniliggjandi sjúklingum

2017

Skjald- og kalkvakaaðgerðir

16

Brjóstaaðgerðir

31

Kviðarhols- og meltingafæraaðgerðir

278

Þvag- og kynfæraaðgerðir

96

Slag-, bláæða og eitlaaðgerðir

35

Húð,húðbeðs og aðrar minniháttar aðgerðir

51

Þvag- og meltingafæraspeglanir

39

Brjóstholsdren, barkaraufun o.fl.

4

Annað

7

Alls

557

Ferliaðgerðir

Myndrit 1 - Búseta inniliggjandi sjúklinga
Gallblöðrunám (fjöldi) á SAk 1984-2017
100

90
86
83
79

80

73

72

70

70
65
61
60

57

56

434

54

49

50

54

52

53

Tafla 3 - Flokkun aðgerða

60

56

54

48

60

67

66

48

41
40

Fj. sjúkl.
sundurl.
Aðgerðarsjúklingar

Fj. sjúkl.
alls

Fj. aðg.
sundurl.

419

inniliggjandi á skurðstofu

419

Ferliaðgerðasjúklingar

557

160

þar af á þvagfærarannsóknarstofu
þar af frá göngudeild/aðgerðarstofu/speglun

186
35

173

213
772

34

30
25

20

20

18

10

8

7
4

3

4
1

1

1

2

2

0

0

2

4

3
0

4
1

3

4

5

3

4

5
1

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fj. með kviðsjártækni

991

Tafla 4 - Aðgerðir eftir staðsetningu

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 landsvæðum. Dreifing er svipuð
og árið á undan.
Gallblöðrunám með kviðsjártækni er algengasta valaðgerð á deildinni og þörfin hefur vaxið mikið á
síðustu áratugum, sjá myndrit 2. Þrátt fyrir að aldrei hafi verið gerðar fleiri aðgerðir en á árinu 2017, er

112

33
28

36

35

12

434

20

Fjöldi sjúklinga og aðgerðir alls

30

557
353

þar af á skurðstofu

Fj. aðg.
alls

35

Fjöldi primert opinna

Linear (Fj. með kviðsjártækni)

Myndrit 2 - Gallblöðrunám (fjöldi) á SAk 1984-2017

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

Frammistöðumat skurðlækninga
Krafist er frammistöðumats (Performans Data) varðandi 2-3 þætti starfsemi lækna til að byrja með af hálfu
matsfyrirtækisins DNV. Nú birtast hér í annað skipti tölur heils árs varðandi skurðlækningar. Þær sýna
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skv. töflu 6 að öll viðmið eru innan þeirra markmiða sem við höfum sett okkur og í raun afskaplega góðar
niðurstöður og betri en árið 2016 er varðar mælda þætti. Um er að ræða:
• Fjölda tilfella er þarf að breyta í opna aðgerð við gallblöðrunám með kviðsjártækni.
• Óvænta endurinnlögn innan 30 daga eftir botnlangaaðgerð.
• Óvænta enduraðgerð innan 30 daga frá fyrstu aðgerð, hvort sem um er að ræða val- eða bráðaaðgerð (ef ekki er frá byrjun ráðgerð eða hætta á enduraðgerð vegna eðlis málsins).
Frammistöðumat (Performans data ) skurðlækningar 2017
Mælikvarði,nafn

Tímabil mælt

Fj. atv./
Fj. alls

Niðurstöður

Mörk

Opnunartíðni við gallblöðrunám með
kviðsjártækni (conversion rate)

1/1 ´17-31/12´17

3/86

3,5%

undir 10%

Óvænt enduraðgerð innan 30 daga frá aðgerð

1/1 ´17-31/12´17

13/426

3,1%

undir 10%

Óvænt endurinnlögn innan 30 daga frá
botnlangaaðgerð

1/1 ´17-31/12´17

2/60

3,3%

undir 6%

Tafla 6 - Frammistöðumat í skurðlækningum SAk

Fræðslustörf, erindi, greinar og námsferðir
Einn sérfræðingur deildarinnar, sem sinnt hefur kennslu hjúkrunarnema við heilbrigðisdeild Háskólans
á Akureyri (HA) síðan 1990, sagði þeirri stöðu lausri og fékkst sérfræðingur í skurðlækningum og æðaskurðlækningum sem hefur stundum leyst af á Akureyri til þess að taka þetta að sér. Deildin stóð fyrir
fræðslufyrirlestrum á fræðslufundum læknaráðs eins og fyrri ár og sérfræðingar tóku þátt í fræðslufundum unglækna. Unglæknar kynntu einnig áhugaverð tilfelli annað slagið. Læknanemar á 4. ári í læknadeild Háskóla Íslands komu eins og undanfarin ár til námstíma á deildinni og tóku allir sérfræðingar þátt í
kennslu þeirra. Sífellt vaxandi áhugi erlendra læknanema og íslenskra læknanema í námi erlendis er á að
koma til starfsnáms á deildinni og var þeim sinnt af bestu getu og fóru þeir yfirleitt héðan mjög ánægðir.
Læknar innan skurðlækninga fóru á eftirfarandi ráðstefnur og námskeið innanlands og erlendis til viðhalds
og endurmenntunar:
Forstöðulæknir fór í eftirfarandi námsferðir/fundi:
Læknadagar, árlegt þing íslenskra lækna í Hörpu. 16.-20. janúar (mætti 19.-20. m.a. fundur um sérfræðinám í skurðlækningum).
Árlegt Evrópuþing æðaskurðlækna í Lyon, Frakklandi 19.-22. september.
Til að kynnast starfsemi á sjúkrahúsinu í Nuuk á Grænlandi, einkum skurðlækningum, 24.-28. nóvember.
Einn sérfræðingur fór á :
47th World Congress of Surgery 2017 Basel, Switzerland, 13.-17. ágúst.
Annar sérfræðingur fór á:
Árlegt þing lettneskra lækna í Riga 21.-23. september (með eigið erindi).
Meinafræðingur fór á:
Minnesota Society of Pathologists Fall Seminar, 3. og 4. nóvember. í Minneapolis, Minnesota, USA.

Lokaorð
Starfsemi skurðlækninga gekk vel og samkvæmt áætlun á árinu. Koma tveggja skurðlækna (hjóna) frá
Lettlandi lofar góðu. Talsverð vinna fer þó í að setja þau inn í nýtt umhverfi, og aðrar aðstæður en þau
eru vön og fengu þau íslenskukennslu á vegum sjúkrahússins ásamt öðrum erlendum læknum. Nýr
þvagfæraskurðlæknir var ráðinn í hlutastarf og kom í stað góðs kollega sem hætti vegna aldurs. Starfsemi
á vegum skurðlækna var hefðbundin og gekk vel. Frammistöðumat varðandi þrjá þætti starfsseminnar var
framkvæmt annað árið í röð og kom mjög vel út.
Öllum starfsmönnum skurðlækningadeildar SAk eru þökkuð vel unnin störf á árinu.
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Meinafræðideild

á aðgerð stendur. Svartími þessara sýna er 10-20 mínútur eftir að sýnin berast á deildina. Notað er „cryo
spray“ sem er snöggfrystandi úði (-50°c) sem úðað er yfir ferskan vefinn, sem síðan er skorinn í örþunnar
sneiðar í frystiskurðartæki. Frystiskurðarsýni voru alls 6 á árinu.

Þjónustusvæði meinafræðideildar Sjúkrahússins á Akureyri samsvarar 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 2-4 vinnudögum eftir að þau
berast. Í undartekningartilvikum er unnt að svara minnstu bráðasýnum, svo sem nálar- og speglunarsýnum
sama dag og þau eru skráð á deildina.
Á meinafræðideild starfa 4 einstaklingar í 3,25 stöðugildum: sérfræðilæknir í meinafræði í 1,0 stöðugildi,
yfirlífeindafræðingur í 1,0 stöðugildi, lífeindafræðingur í 0,6 stöðugildi og læknaritari í 0,65 stöðugildi.

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. Læknanemar fylgjast einnig með vinnslu valinna
sýna.

Starfsemin
Öruggasti og algengasti mælikvarði á starfsemi og afköst meinafræðideildar er fjöldi innsendra sýna á ári
(PAD-númer). Mældur með þessum hætti hefur sýnafjöldi aukist hægt, ár frá ári og eru PAD-númer nú
rúmlega 3.000 á ári, alls 3.273 á árinu. Árið var annað stærsta í sögu deildarinnar. Þróun starfseminnar
á 5 ára tímabili má sjá á myndriti 1. Meinafræðideild Sjúkrahússins á Akureyri sinnir u.þ.b. 10-12% allra
vefjasýna sem til falla á Íslandi.
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Myndrit 1 – Þróun starfsemi 2012-2017

Sýni geta borist oftar en einu sinni frá sama sjúklingi sama árið og algengt er að fleiri en eitt sýni,
þ.e.a.s mismunandi staðsetning, berist frá sama sjúklingi í eitt skipti, og eru þá í því tilviki öll sýni frá
sjúklingi sem berast í sömu sendingu skráð undir einu númeri (PAD-númer). Vinnuframlag við hvert sýni
er mjög mismunandi. Þannig eru stór skurðsýni, til að mynda skurðsýni frá meltingarvegi, þvagvegum,
blöðruhálskirtli og brjóstum umfangsmeiri en smásýni og krefjast umtalsverðs vinnuframlags frá starfsfólki
deildarinnar. Náið samstarf er milli meinafræðideildar SAk og Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði
við Landspítalann, sérstaklega hvað varðar vefjaónæmisfræðilitanir, rannsóknir í sameindameinafræði og
sýni tengd sjúkdómum í blóði og eitlum og sum fylgjusýni.

Frystiskurðir
Við skurðaðgerðir þarf stundum að snögggreina vefjasýni meðan á aðgerð stendur, t.d. þegar ákvarða
þarf hvort meinsemd er illkynja eða hvort náðst hefur fyrir meinsemd. Sjúklingur bíður á meðan á
skurðborði. Meinafræðideildin er skurðlæknum sjúkrahússins til taks þegar gera þarf frystiskurði meðan

116

117

Ársskýrsla 2017

Ársskýrsla 2017

III. Hluti | Handlækningasvið | Skurðstofa og sótthreinsun

III. Hluti | Handlækningasvið | Skurðstofa og sótthreinsun

Skurðstofa og sótthreinsun

einn kom aftur til starfa eftir slíkt leyfi. Tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar eiga sæti í nýtingarnefnd og
hjúkrunarráði. Líkt og fyrri ár hafa hjúkrunarfræðingar skurðstofu sinnt bakvaktaþjónustu fyrir speglunardeild.

Starfsemi skurðstofu var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Þrjár skurðstofur voru opnar, þar af ein
ætluð fyrir bráðaaðgerðir hálfan daginn. Starfsemin var dregin saman í 13 vikur frá 6. júní til 1. september.
Mest var dregið niður í starfseminni frá 26. júní til 11. ágúst en á því tímabili var að jafnaði ein skurðstofa
opin fyrir valaðgerðir og hálf skurðstofa tiltæk fyrir bráðaaðgerðir. Um haustið komu upp tilfelli þar sem
tveir sjúklingar fengu sýkingar eftir að hafa fengið lyfi sprautað í augu. Þegar farið var í gegn um allt ferlið
beindist athyglin að loftræstingu á viðkomandi skurðstofu. Var henni í kjölfarið lokað og hafa ekki verið
gerðar aðgerðir þar síðan.
Skurðstofa hafði umsjón með 3.931 aðgerð á árinu sem má heita að sé það sama og árið á undan.
Það einkenndi árið að áfram var unnið í átaksvinnu við að fækka sjúklingum á biðlistum eftir augnsteinaog gerviliðsaðgerðum.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar önnuðust verklega kennslu fjórða árs nema frá Háskólanum á
Akureyri. Einn hjúkurnarfræðingur gegndi stöðu stundakennara við heilbrigðisdeild Háskólans á
Akureyri. Í ársbyrjun lauk einn hjúkrunarfræðingur skurðstofu diplómanámi í skurðhjúkrun frá Háskóla
Íslands (HÍ). Að hausti hófu svo tveir hjúkrunarfræðingar deildarinnar nám í skurðhjúkrun við HÍ. Tveir
hjúkrunarfræðingar sóttu námskeið á vegum Synthes-DePuy í Stokkhólmi um spengingar á hrygg.
Einnig sóttu tveir hjúkrunarfræðingar grunnnámskeið á vegum AO foundation (Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen) til Bretlands í meðferð beinbrota.

Sótthreinsun
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 sótthreinsunar. Á deildinni starfa 4 starfsmenn í samtals 2,8 stöðugildum.
Á árinu voru gerðar umtalsverðar breytingar á tækjabúnaði og húsnæði. Báðir gufusæfar (autoklavar)
deildarinnar voru endurnýjaðir samtímis en þeir eru uppistaðan í tækjabúnaði deildarinnar. Samhliða
uppsetningu þeirra var húsnæðið endurnýjað að þó nokkru leyti.
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Myndrit 1 - Fjöldi skurðaðgerða á svæfinga- og skurðstofu
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Myndrit 2 - Fjöldi svæfinga eftir sérgreinum:

Skurðstofa
Heimiluð stöðugildi hjúkrunarfræðinga á skurðstofu voru 11,8, stöðugildi sjúkraliða voru 0,80 og í ræstingu
voru 3,0 stöðugildi. Átaki í styttingu biðlista fyrir gerviliða- og augnsteinaaðgerðir var framhaldið og gekk
sú vinna með afbrigðum vel. Nokkur hreyfing var á mannafla deildarinnar en á vordögum gekk einn nýr
hjúkrunarfræðingur til liðs við starfsmannahópinn. Tveir hjúkrunarfræðingar hófu töku fæðingarorlofs og
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Svæfinga- og gjörgæsludeild

Í lok árs var setið í 6,3 stöðugildum. Það er því svo að allar stöðuheimildir eru nýttar og setið í 30% stöðuhlutfalli þar að auki. Á árinu var staða yfirlæknis sjúkraflugs færð undir svæfinga- og gjörgæslulækningar.
Læknar deildarinnar sinntu hefðbundnum störfum á skurðstofum og gjörgæslu. Einnig sinntu svæfingalæknar deyfingaþjónustu fyrir fæðingadeild. Myndrit 3 og 4 sýna fjölda fæðinga á hverju ári sem og hlutfall
þeirra kvenna sem fá mænurótardeyfingu í fæðingu. Eins og sjá má fer hlutfallið hækkandi miðað við
undanfarin ár og er enda um vinsæla og þakkarverða þjónustu að ræða.

Þann 1. september var hjúkrunareiningu svæfinga- og gjörgæsludeildar skipt upp í upphaflegar einingar
sínar, þ.e. gjörgæsludeild annars vegar og svæfingadeild hins vegar. Sitjandi forstöðuhjúkrunarfræðingur
fluttist þá yfir á svæfingadeild og settur var nýr forstöðuhjúkrunarfræðingur yfir gjörgæsludeild tímabundið
til áramóta.
Heimiluð stöðugildi á deildunum voru í árslok, tvær stöður forstöðuhjúkrunarfræðinga, 15,75
stöður hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild, 5,75 stöðugildi sjúkraliða á gjörgæsludeild og 5,05 stöður
svæfingahjúkrunarfræðinga á svæfingadeild. Bætt var í stöðugildi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild
vegna aukinna umsvifa blóðskilunar og einnig var bætt í stöðugildi svæfingahjúkrunarfræðinga tengt
auknum verkefnum vegna átaks til styttingar biðlista.
Starfsemi beggja deildar var með svipuðum hætti og áður, áfram var haldið með átakið til styttingar
biðlista vegna gerviliðaaðgerða og augasteinsaðgerða.
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Blóðskilun
Gjörgæslan sinnir blóðskilun fyrir sjúklinga með lokastigs nýrnabilun. Einstaklingar í blóðskilun þurfa að
fara í slíka meðferð þrisvar í viku, fjórar stundir í senn. Á árinu voru veittar 498 blóðskilunarmeðferðir á
deildinni. Af þeim voru 25 blóðskilanir gesta, sem fjórir ferðamenn, bæði innlendir og erlendir, nýttu sér. Í
byrjun árs voru þrír einstaklingar í reglulegri blóðskilunarmeðferð en í lok árs voru þeir orðnir fimm.
Tveir hjúkrunarfræðingar hafa yfirumsjón með blóðskilun en alls hafa 9 hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeild hlotið þjálfun til að sinna verkefninu, þar af bættust þrír við á haustdögum.
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Myndrit 3 - Hlutfall fæðandi kvenna sem fá mænurótardeyfingu
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Myndrit 4 - Mænurótardeyfingar fyrir fæðingu

Á gjörgæsludeild lögðust inn 578 sjúklingar á árinu. Fjöldi sjúklinga sem voru barkaþræddir og meðhöndlaðir með öndunarvél var svipaður og undanfarin ár.

Sjúkraflug

Kennsla, fræðsla, ráðstefnur og verkefni
Gjörgæsludagurinn var haldinn 7. apríl og var einkar vel sóttur að þessu sinni, enda dagskráin afar
áhugaverð og metnaðarfull. Tækjadagur var haldinn skv. venju á gjörgæslu, sem og venjubundinn
fræðsludagur í notkun Prisma-vélar, nýrnaskilunarmeðferð fyrir bráðveika.
Sjö hjúkrunarfræðingar sóttu ráðstefnu Evrópusamtaka gjörgæsluhjúkrunarfræðinga sem fram fór í
Belfast á Norður-Írlandi. Fjórir hjúkrunarfræðingar sóttu Sameiginlegt vísindaþing skurð- og svæfingalækna og fagdeilda skurð-, svæfinga- og gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í Reykjavík. Sex hjúkrunarfræðingar sóttu endurlífgunarnámskeið ALS og EPLS og einn sótti leiðbeinendanámskeið í sérhæfðri
endurlífgun í Slóveníu. Tveir hjúkrunarfræðingar luku diplómanámi í gjörgæsluhjúkrun frá Háskóla Íslands
og einn hóf diplómanám í svæfingahjúkrun við sama skóla.
Gjörgæslu- og svæfingahjúkrunarfræðingar sinntu verklegri kennslu 4. árs hjúkrunarnema í
bráðahjúkrun líkt og undanfarin ár og fjórir hjúkrunarfræðingar sinna kennslu sem stundakennarar við
heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. Sjúkraliðanemar frá Verkmenntaskólanum á Akureyri nutu að sama
skapi verklegrar kennslu hjá sjúkraliðum gjörgæslunnar.
Einn hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu situr í sýkingavarnanefnd og sinnir jafnframt 60% stöðu
sýkingavarnahjúkrunarfræðings við stofnunina. Einn hjúkrunarfræðingur á svæfingadeild sinnir
formennsku í endurlífgunarráði og hefur umsjón með námskeiðshaldi í sérhæfðri endurlífgun, sem og
útkallsæfingum á stofnuninni. Einn hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu er formaður hjúkrunarráðs SAk í
20% stöðu. Tveir hjúkrunarfræðingar hafa sinnt stöðu tengiliða um verkefni fjölskylduhjúkrunar og einn
er tengiliður við næringarteymi. Einn hjúkrunarfræðingur situr í skurðstofunefnd. Stöðug vinna er við
gæðahandbækur beggja eininga, svæfingar og gjörgæslu, þar sem áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og
gæði þjónustunnar.

Alls var farið í 799 sjúkraflug á árinu. Það er fjölgun í sjúkraflugi eins og reyndar í sjúkraflutningum almennt
í landinu. Það er einkennandi að F4 flugum og flugum frá Reykjavík hefur fjölgað töluvert frá árinu 2014. Á
því kann að vera sú skýring að LSH hefur í auknum mæli nýtt sér sjúkraflug til að útskrifa sjúklinga fyrr af
spítalanum og skila þeim heim í hérað. Í lok árs kom fram í fjölmiðlum það álit að æskilegt væri að önnur
sjúkraflugvél yrði til taks yfir dagvinnutíma til að sinna sjúkraflugi með minni forgangi.
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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 sem og vali og innleiðingu lausna á sviði upplýsingatækni. Þekking og reynsla innan
deildarinnar er mjög sérhæfð hvað varðar þjónustu klínískra hugbúnaðarkerfa. Kerfi eru oft á tíðum flókin
og krefjast víðtækrar þekkingar.
TUD rekur þjónustuborð sem annast símaþjónustu gagnvart notendum tölvukerfisins sem og móttöku,
greiningu og fyrsta stigs úrlausn verkbeiðna.
Deildin ber ábyrgð á rekstri sjúkraskrárgagna í sameiginlegum Sögu-gagnagrunni, hýstum í öruggu
kerfisrými SAk.
Uppfærslur á sjúkraskrárkerfum voru umfangsmiklar á árinu. Lyfjafyrirmælakerfið Therapy og
myndgreiningakerfið RIS fengu viðamiklar uppfærslur jafnframt því sem kerfin voru samþætt við Sögukerfið.
Á árinu hófst innleiðing á stjórnkerfi upplýsingaöryggis samkvæmt kröfum ISO 27001-staðalsins sem
hefur víðtæk áhrif á starfsemi deildarinnar með tilliti til reksturs og öryggis. Stefnt er að vottun á árinu 2018.
Gæðavinna tekur drjúgan tíma hjá deildinni en aðstoð og kennsla vegna rafrænna kerfa hefur aukist
með tilkomu fleiri kerfa og gæðavinnu.
Lagereining Orra, Oracle-fjárhagskerfis ríkisins, var hafin á árinu sem og samþætting kerfisins við
Therapy-kerfið og Alfa, sem er sérhæfður hugbúnaður sem styður við verkferla tengda lyfjaumsýslu á
heilbrigðisstofnunum. Samhliða innleiðingu Alfa mun verða tekin í notkun klínískur lyfjasérfræðigrunnur
sem öll lyfjatengd hugbúnaðarkerfi sjúkrahússins munu byggja á.
Áfram var unnið í innleiðingu á Qlik-hugbúnaðarlausn á deildum 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.
Þróun í Sharepoint, gagnaumsýslu- og gæðakerfi SAk, hélt áfram auk samræmingar á skráningum á
starfsemistölum deilda.
Öll upplýsingakerfi og lækningatæki eru í dag á einn eða annan hátt tengd tölvukerfum. Umfang
starfseminnar fer því hratt vaxandi og er lögð rík áhersla á að viðhalda góðu þjónustustigi með því að hafa
skilvirka símaþjónustu auk móttöku og skráningu í verkbeiðnakerfi þar sem beiðnum er forgangsraðað og
komið í vinnslu hjá sérfræðingum deildarinnar.
Á árinu fékk deildin hvatningarverðlaun sjúkrahússins og í umsögn kom fram að deildin hafi á
undanförnum árum bætt við sig viðamiklum og flóknum verkefnum. Þau verkefni endurspegli m.a. þá öru
þróun sem eigi sér stað í rafrænu umhverfi heilbrigðisstofnana.
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LYFLÆKNINGASVIÐ
Gildir frá1.1.2016
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

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 spannar starfsemi lyflækninga, geðlækninga, endurhæfingar- og öldrunarlækninga og
barnalækninga ásamt starfsemi lyflækningadeildar, almennrar göngudeildar, geðdeildar, Kristnesspítala
og barnadeildar. Þá er sjúkrahúsapótek einnig innan sviðsins, auk þess sem næringarteymi, útskriftarteymi
og lyfjanefnd tilheyra sviðinu.
Alice Harpa Björgvinsdóttir, framkvæmdastjóri sviðsins, var í barnseignarleyfi fyrstu þrjá mánuði
ársins. Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur geðdeildar og Ingvar Þóroddsson, forstöðulæknir endurhæfingar og öldrunarlækninga, skiptu verkum hennar á milli sín fram að þeim tíma.
Umfang starfseminnar var með svipuðum hætti og árið á undan. Fjöldi sjúklinga á legudeildum
var sambærilegur á flestum deildum og árið á undan. Meðallegutími var 1,9 dagar á barnadeild, 9,9
á geðdeild, 4,5 dagar á lyflækningadeild og 22,8 á Kristnesspítala en það er nokkuð sambærilegur
fjöldi legudaga og var 2016. Erilsamt var að venju á flestum einingum sviðsins. Mikið flæði var inn á
lyflækningadeild en þar var nýting rúma um 88%. Geðdeild var með 77% nýtingu, Kristnes með 67%
nýtingu og barnadeildin með 36% nýtingu rúma. Komum á dagdeildir fækkaði um 4,3%. Áfram var
aukning á starfsemi og þjónustu apóteks og vegur blöndun á krabbameinslyfjum áfram mikið. Aukning
var um 2,4% milli ára.
Áfram er vöntun á rýmum innan spítalans. Þar má sérstaklega nefna lyflækningadeild sem er oft yfirfull
en aðrar deildir spítalans hafa verið duglegar að hjálpa til og lána laus rými fyrir sjúklinga þegar þess hefur
þurft. Geðdeildin er oft full og hefur reynt að nýta dagvistun þegar því er komið við og að sama skapi er
oft fullt út úr dyrum á almennu göngudeildinni og stofur umsetnar. Vinna við að koma upp nýju húsnæði
fyrir sjúkrahúsapótek hefur haldið áfram á árinu. Einnig fór mikil vinna fram í apóteki við undirbúning að
uppfærslu tölvukerfa, einkum lyfjafyrirmælakerfisins Therapy sem á að leiða til mun öruggari meðhöndlunar
lyfja þegar það verður tilbúið. Göngudeild geðdeildar hefur áfram unnið að breytingum á verkferlum og
framboð hópmeðferða hefur aukist mikið á deildinni.
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Forstöðumenn innan lyflækningasviðs hittast reglulega og góð samvinna er almennt innan
sviðsins. Unnið hefur verið eftir starfsáætlun og gæðavísum fylgt eftir. Stöðug umbótavinna er í gangi
m.t.t. verkferla, nýrra verklagsreglna og stöðug vitundarvakning er til staðar varðandi öryggismál,
atvikaskráningu og gæðamál. Starfsfólk sviðsins á miklar þakkir skildar fyrir gott og faglegt starf og
ótrúlega þrautseigju á álagsmestu tímunum.
Á lyflækningasviði, sem og á spítalanum öllum, hefur gæðavinna farið hátt undir styrkri stjórn
gæðastjóra og gæðaráðs. Úttekt vottunaraðila gekk vel og aðeins var um minniháttar frávik að ræða.
Þessu ber að þakka öllu því frábæra starfsfólki sem spítalinn hefur. Það leggur mikinn metnað í að vinna
störf sín vel og af fagmennsku.
Metoo umræðan fór hátt á árinu. Þá umræðu nýtti sjúkrahúsið sér til að líta í eigin barm og skoða
vinnuferla þegar slík mál koma upp. Kynbundin áreitni, mismunun eða ofbeldi á ekki að líðast á okkar
vinnustað.

Ný verkefni
Innan spítalans iðar allt af lífi og framþróun og mörgum nýjum verkefnum hefur verið hleypt af stokkunum
á árinu.
Geðdeild fékk áfram aukið framlag til að fjármagna stöðu sálfræðings í því skyni að bæta aðstoð
og meðferð við þolendur ofbeldis. Sálfræðingur sem sinnti þessum málaflokki var í góðu samstarfi við
bráðamóttöku og aðrar utanaðkomandi stofnanir. Umræður fóru af stað á árinu við löggæsluna og
Háskólann á Akureyri um samstarfsverkefni með það að markmiði að bjóða þolendum ofbeldis, sem
koma til skýrslutöku, sálfræðiaðstoð fyrr en nú er gert. Verkefnið er hugsað til eins árs og mun hefjast
formlega í janúar 2018.
Sérstök fjárveiting fékkst á árinu til undirbúnings byggingar legudeildarálmu. Var það fjármagn m.a.
nýtt til að halda 3P vinnustofu og var það gert í september í samstarfi við Virginia Mason Institute. Á 3P
vinnustofunni kom saman hópur starfsfólks af hinum ýmsu einingum, eða alls í kringum 30 manns. Á
3P vinnustofunni var fjallað um leiðir til að útfæra gott vinnulag og innra fyrirkomulag deilda, bæði út frá
þörfum sjúklinga og starfsmanna í viðbótar legudeildarálmunni.
Öldrunarlæknar hafa lengi sinnt greiningu og meðferð heilabilunarsjúkdóma. Á árinu var stofnað teymi
innan sviðsins með það að markmiði að efla þessa þjónustu. Að auki var unnið að þróun verklags við mat
á aksturshæfni sem ætlunin er að kynna fyrir læknum og fleirum á upptökusvæði SAk.
Húðsjúkdómalæknir kom til starfa á sviðið og með því hefur verið hægt að efla þá þjónustu.
Í lok árs var gerður samstarfssamningur við LSH vegna þjónustu innkirtlasérfræðinga. Þjónustan snýr
að móttöku á innkirtlagöngudeild, ráðgjafarþjónustu og eftirfylgd vandamála þess á milli

Mörgu bar að fagna á sviðinu
Sjúkraliðafélag Íslands valdi Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðing geðdeildar, sem fyrirmyndarstjórnanda ársins og erum við mjög stolt af því að hafa hann innan okkar raða.
1. nóvember fagnaði Kristnesspítali 90 ára afmæli. Haldin var heilmikil dagskrá í tilefni dagsins með
ræðuhöldum og veitingum. Kristnes fékk margar góðar gjafir í tilefni afmælisins.
14. desember varð almenna göngudeildin 10 ára. Boðið var upp á léttar veitingar og fólki boðið að
skoða deildina í tilefni dagsins.
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Almenn göngudeild

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.
Í nóvember hætti blóðbankinn að sinna aftöppun á blóði í lækningarskyni. Göngudeildin tók yfir það
verkefni og er Guðjón Kristjánsson forstöðulæknir ábyrgur fyrir þessum sjúklingum þegar tilvísanir koma til
almennu göngudeildarinnar varðandi aftöppun. Aftappanir eru gerðar á heilsugæslustöðinni í einhverjum
mæli og er þeim haldið áfram í óbreyttri mynd.
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.

Almenna göngudeildin tók til starfa 14. desember 2007 og varð hún því 10 ára þann dag árið 2017. Af því
tilefni voru útbúin veggspjöld til kynningar á deildinni, starfsfólki var boðið að skoða sig um og boðið var
upp á léttar veitingar. Mjög margir komu og voru þó nokkrir sem höfðu aldrei komið inn á deildina sem
fengu tækifæri til þess að kynna sér starfsemina.
Almenna göngudeildin skiptist í nokkrar þjónustueiningar með margvíslega þjónustu. Deildin er opin
frá kl. 08:00 til kl. 16:00 virka daga fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og eftir atvikum börn og unglinga.
Verkefni deildarinnar eru fjölmörg og skiptist hún í eftirfarandi þjónustueiningar: móttaka dagsjúklinga,
meltingarspeglun, smáaðgerðastofa, sáramóttaka, innkirtlamóttaka, ljósameðferð, blóðþynning,
heilsuvernd starfsmanna (bólusetningar, berklapróf og mósa-ræktanir), 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 á milli vikudaga. Lokað var á föstudögum í 10 vikur yfir sumartímann.
Á mánudögum og þriðjudögum er móttaka sjúklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein, og koma
flestir í lyfjameðferð, eftirlit og/eða rannsóknir. Samningur er við Landspítala (LSH) um að læknar
þar sinni þessari þjónustu. Það eru þau Friðbjörn Sigurðsson, blóð- og krabbameinssérfæðingur
og Signý Vala Sveinsdóttir blóðmeinasérfræðingur sem hafa komið alla mánudaga og þriðjudaga.
Inga Margréti Skúladóttir er sérstakur verkefnastjóri fyrir starfsemi þeirra ásamt því að gegna starfi
forstöðuhjúkrunarfræðings. Á mánudögum og þriðjudögum er farið á stofugang til inniliggjandi sjúklinga
með blóðsjúkdóma og krabbamein og samráð haft um meðferð þeirra. Samkomulag hefur verið við
lyflækningadeildina um að ef ekki tekst að ljúka krabbameinsmeðferð fyrir klukkan 16, 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, Þóra Ester Bragadóttir forstöðuhjúkrunarfræðingur á lyflækningadeildinni og Heimahlynning
Akureyrar funda einu sinni í viku um skjólstæðinga Heimahlynningarinnar, sem eru jafnframt okkar á
sjúkrahúsinu. Tilgangur fundanna er að tryggja samfellu og bæta meðferð sjúklinga með langvinna og
lífsógnandi sjúkdóma.
Komur í krabbameinslyfjameðferð stóðu í stað á milli ára, en á árinu voru meðferðir fleiri flóknari, lengri
og erfiðari en á árunum á undan. Meira var um yngri einstaklinga í meðferð þetta árið, sem var mikil
áskorun.
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Mynd 1 - Komur á móttöku dagsjúklinga
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Mynd 2: Fjöldi helstu viðvika á móttöku dagsjúklinga

Meltingarspeglun
Speglanir á meltingarfærum hafa nú verið gerðar á sjúkrahúsinu í 45 ár. Flestar speglanir eru skipulagðar
í tíma fyrirfram en einnig er um bráðaþjónustu að ræða, aðallega frá bráðamóttöku og legudeildum. Góð
samvinna er við myndgreiningadeild þegar þarf að framkvæma rannsóknir eða aðgerðir í skyggningu
og einnig við skurð- og svæfingadeild þegar framkvæma þarf rannsóknir eða aðgerðir í svæfingu.
Hjúkrunarfræðingar á skurðstofu hafa sinnt bakvaktaþjónustu utan dagvinnutíma.
Á árinu voru gerðar 1.496 speglanir og eru það örlítil aukning á fjölda rannsókna frá því árinu áður.
Göngudeildarsjúklingar voru 1.222 (80%) og inniliggjandi sjúklingar 274 (20%) sem er svipuð skipting
og undanfarin ár. Bráðaspeglanir á dagvinnutíma voru 129. Bráðaspeglanir utan dagvinnutíma voru 39 á
árinu en voru 25 árið 2016.
Biðlistinn hefur aðeins styst. Þetta skýrist að hluta til af því að fenginn var meltingarsérfræðingur til
sumarafleysinga og speglaði hann mikið. Ennfremur var farið að spegla á Læknastofum Akureyrar á árinu.
Í desember voru 39 tilvísanir í speglun en voru 189 á sama tíma 2016. Tilvísanir er þó mismargar eftir
mánuðum. Í lok árs voru 650 einstaklingar á biðlista eftir speglun, en flestir eru það einstaklingar sem eiga
að koma í reglubundna speglun með ákveðnu millibili.

127

Ársskýrsla 2017

Ársskýrsla 2017

III. Hluti | Lyflækningasvið | Almenn göngudeild

III. Hluti | Lyflækningasvið | Almenn göngudeild

Smáaðgerðastofa

700

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. Húðsjúkdómalæknir var ráðinn til starfa á
haustmánuðum í fullt starf og hefur hann aðallega verið í blettatökum þegar hann er á smáaðgerðastofunni.
Í lok árs tók einnig til starfa nýr þvagfæraskurðlæknir sem er með þvagfærarannsóknir á þriðjudögum
og móttöku á göngudeildinni á miðvikudögum. Mikil þörf var fyrir annan þvagfæraskurðlækni þar sem
einungis einn hafði verið starfandi í lágu starfshlutfalli á árinu og dróst starfsemi þvagfærarannsókna
mikið saman af þeim sökum.
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Mynd 3: Fjöldi maga-,vinstri- og ristilspeglana
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Bris- og gallþræðingum (ERCP) og inngripum tengdum þeim fjölgaði mikið á árinu, en þetta eru mjög
tímafrekar og kostnaðarsamar aðgerðir. Speglað var í fjóra daga í stað fimm í tíu vikur yfir sumartímann
eins og árið áður.
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Mynd 8: Fjöldi smáaðgerða
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Mynd 5: Önnur viðvik í meltingarspeglun
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Mynd 6: Fjöldi viðvika í meltingarspeglun
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Mynd 7: Fjöldi sepa- og vefjasýna í meltingarspeglun
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Byrjað var að gera leghálsspeglanir árið 2015. Á árinu 2017 voru gerðar 105 speglanir. Byrjað var að gera
rafkeiluskurði í mars 2016 og voru gerðir 24 slíkir það ár en 34 á árinu 2017. Starfsemi smáaðgerðastofu lá
niðri í sumarfríi hjúkrunarfræðings á stofunni eins og undanfarin ár.
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Mynd 9: Fjöldi þvagfærarannsókna
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Sáramóttaka
Á móttökunni er veitt sérhæfð meðferð við sárum eins og langvinnum fótasárum af margvíslegum toga
og bráðasárum eins og eftir slys, bruna eða aðgerðir. Sérfræðilæknar sjúkrahússins veita ráðgjöf á
sáramóttökunni eftir þörfum. Hjúkrunarfræðingar á sáramóttökunni eru ráðgefandi um sárameðferðir
fyrir aðrar deildir sjúkrahússins sem og heilbrigðisstarfsfólk á Norður- og Austurlandi.
Hjúkrunarfræðingar hafa umsjón með sárasogtækjum sjúkrahússins. Átján einstaklingar fengu
sársogsmeðferð, fimm fengu VAC-meðferð og þrettán fengu plásturssogsmeðferð. VAC-meðferðirnar
tóku frá einum upp í þrjá mánuði. Tvær meðferðir voru vegna fylgikvilla eftir kviðarholsaðgerð, tvær vegna
4. gráðu þrýstingssára og ein vegna sýkingu í gervilið í hné. Plásturssogin voru notið vegna minni áverka
og einnig í þeim tilfellum þegar öll VAC-tækin voru upptekin.
Starfsemin var skert um helming frá 26. júní til 25. ágúst vegna sumarleyfa. Lokað var vikuna 17.-21.
júní og bakkaði þá Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) sáramóttökuna upp.
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Mynd 12: Fjöldi ljósameðferða

Mynd 10: Fjöldi sárameðferða á ári

Blóðþynning

Innkirtlamóttaka
Innkirtlateymi var stofnað í mars 2015. Um þverfaglega starfsemi er að ræða. Í teyminu er innkirtlasérfræðingur, þrír hjúkrunarfræðingar í einu stöðugildi og 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. Lægð var í starfseminni á árinu vegna veikinda
starfsmanna en fengin var afleysing frá LSH til að sinna erfiðustu og bráðustu tilfellunum. Rétt innan við
300 einstaklingar eru skráðir í reglubundið eftirlit í innkirtlamóttökunni og misjafnt er hve þétt eftirlitið er.
Starfsemi teymisins var minni yfir sumartímann.

Ljósameðferð
Ljósameðferð er veitt sjúklingum með ýmsa húðkvilla eins og psoriasis, exem, D-vítamínskort og skjallbletti (Vitiligo). Alls fengu 76 einstaklingar ljósameðferð í samtals 2.019 skipti. Þetta er um 25% minnkun
á meðferðum frá fyrra ári. Árið áður var 15% aukning. Í byrjun nóvember var gjaldtaka fyrir ljósameðferð
aukin gríðarlega, sem varð þess valdandi að margir hættu í meðferð og starfsemin dróst saman. Sem
dæmi um hækkunina kostaði ódýrasta meðferðin áður 264 krónur en eftir gildistöku nýs greiðsluþátttökukerfis kostar meðferðin 1.620 krónur. Sjúkraliði í 50% starfshlutfalli hefur haldið utan um þessa þjónustu
ásamt því að skrá í Sögu-kerfið og koma skilaboðum til einstaklinga um blóðþynningarmeðferð.
Ljósameðferðin er að jafnaði opin 4 klukkustundir alla virka daga og hún hefur verið lokuð yfir sumartímann.
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Tveir hjúkrunarfræðingar, hvor í 20% stöðu, hafa umsjón með blóðþynningu og eru þeir í samstarfi við
lyflækna sjúkrahússins. Um 180 einstaklingar eru í meðferð með lyfinu Warfarin. Einstaklingum sem fá
slíka lyfjaskammta fækkaði um 30% á milli ára; bæði vegna þess að farið er að nota önnur lyf í auknum
mæli og einnig vegna þess að skammtanir til einstaklinga frá nokkrum nágrannahéruðum hafa flust yfir til
HSN. Alls voru lyfjaskammtanir á árinu 3.600 talsins.

Starfsmannaheilsuvernd
Um áramótin var ráðinn hjúkrunarfræðingur í 20% stöðuhlutfall og hefur hann umsjón með
grunnbólusetningum, inflúensubólusetningum og mósa-sýnatökum starfsfólks á SAk í samvinnu við
starfsmannaþjónustu og starfsmannaheilsuvernd. Hann á einnig að sinna heilsufarsviðtölum við starfsfólk
og veita heilsufarstengda lífstílsráðgjöf.

Næringarráðgjöf
Næringarráðgjafi er með móttöku á almennri göngudeild þrjá daga vikunnar og sinnir auk þess inniliggjandi
sjúklingum á legudeildum og tekur þátt í teymisvinnu, m.a. við meðferð sykursýki, ofþyngdar og lífsstíls.
Komur til næringarráðgjafa voru 205 á árinu. Næringardagurinn var haldinn 11. október og var hann vel
sóttur.

Móttaka sérfræðilækna og annarra fagstétta
Læknar í eftirtöldum sérgreinum hafa verið með móttöku sjúklinga á einingunni: gigtlækningar,
hjartalækningar, innkirtlalækningar, blóð- og krabbameinslækningar, lungnalækningar, smitlækningar,
meltingarlækningar, almennar skurðlækningar, þvagfæralækningar og öldrunarlækningar. Samtals voru
komur sjúklinga í viðtal til þeirra 6.550 á árinu en voru 6.057 árið áður.
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Mynd 11: Fjöldi ljósameðferða sundurgreind eftir ástæðu meðferðar
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Móttaka sérfræðinga á sérfræðimóttöku 4246
Móttaka Ingvars Teitssonar, gigtarsérfræðings á sérfræðimóttöku 2247
Samtala móttöku sérfræðinga 6493

Mynd 13: Fjöldi koma til lækna á sérfræðimóttökunni
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Aðrir sem voru með móttöku á deildinni voru hjúkrunarfræðingar í hjarta- og lungnamóttöku sem voru
með móttöku einn dag í viku, næringarráðgjafi, erfðaráðgjafi, talmeinafræðingur og stoðtækjafyrirtækið
Össur.
Í september var byrjað að veita sjúklingum í krabbameinslyfjameðferð nálarstungumeðferð við
einkennum eins og ógleði og kvíða. Þetta er tilraunarverkefni sem er styrkt af Krabbameinsfélagi
Akureyrar og nágrennis og er hjúkrunarfræðingur með gild próf og réttindi til þess að veita nálarstungur
með móttöku fjórar klukkustundir á viku.

Kennsla, fræðsla, námskeið og ráðstefnur
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Mynd 14: Fjöldi koma til annarra fagstétta

Teymið Blóðskimun til bjargar fékk að nýta aðstöðuna á deildinni fyrir rannsókn sína. Rúmlega sextíu
einstaklingar komu í viðtal á árinu og teknar voru blóðprufur og mergsýni hjá útvöldum hópi þeirra.Teymið
kom þrisvar sinnum og fékk að láni tvær stofur í senn. Einnig fékk meðferðarátaksteymi til þess að útrýma
lifrarbólgu C að koma í tvígang á árinu og bjóða þeim sjúklingum, sem ekki vilja eða geta farið til Reykjavíkur,
að koma í skoðun á göngudeild og hefja síðan meðferð hér. Hingað til hefur þetta einungis farið fram í
Reykjavík og hefur verið lögð áhersla á að meta sjúklinga með nýrri aðferð, svokallaðri Fibroscan sem er
rannsókn á lifur án inngripa (non-invasíf) og kemur í stað lifrar-vefsýnitöku (biopsiu). Þar sem markmiðið
er að uppræta sjúkdóminn er mikilvægt að reyna að hafa upp á öllum smituðum.

Starfsmenn
Guðjón Kristjánsson er forstöðulæknir og Inga Margrét Skúladóttir er forstöðuhjúkrunarfræðingur. Nick
Cariglia meltingarlæknir er með móttöku og speglanir.
Nítján hjúkrunarfræðingar eru í 9,8 stöðugildum og einn sjúkraliði í 50% starfi. Auk þessa er móttökuritari
í einu stöðugildi.

Gjafir til deildarinnar
Lítill, fullkominn blóðþrýstingsmælir var gefinn af aðstandanda sjúklings og keyptur var lífsmarkamælir
úr gjafasjóði. Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri gáfu deildinni ómskoðunartæki af fullkomnustu gerð til
notkunar á smáaðgerðastofunni. Aðstandendur gáfu einnig pening í fræðslusjóð hjúkrunarfræðinga.

Lokaorð

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 blóðog krabbameinslækna, verkefnastjóra blóð- og krabbameinslækna og hjúkrunarfræðinga. Á árinu
voru haldnir þrír fræðslufundir. Sá fyrsti var í febrúar og fjallaði hann um mergæxli og háskammtalyfjameðferð, annar fundurinn var í október og var hann um hormónajákvætt brjóstakrabbamein og sá þriðji
var haldin í nóvember og var meginþema fundarins erfðir og krabbamein. Þessir fundir hafa verið styrktir
af lyfjafyrirtækjum og höfum við því geta fengið til okkar góða fyrirlesara ásamt því að við höfum verið
dugleg að taka saman efni sjálf. Mikill áhugi hefur verið fyrir þessum fundum og mætingin á þá góð.
Þrír hjúkrunarfræðingar fóru í maí til Kaupmannahafnar í boði lyfjafyrirtækis á fund fyrir hjúkrunarfræðinga þar sem fjallað var um brjósta-, nýrna- og blóðkrabbamein og tveir hjúkrunarfræðingar fóru
til Reykjavíkur í maí og kynntu sér nýleg lyfjaform til gjafar undir húð við brjóstakrabbameini og m.a.
eitlakrabbameini.
Í janúar fóru tveir hjúkrunarfræðingar til Ósló á fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga um Fabrý-sjúkdóminn.
Í október komu síðan gestir frá Danmörku á deildina og buðu upp á fræðslu um Fabrý-sjúkdóminn.
Hjúkrunarfræðingar á móttöku dagsjúklinga og á speglun fóru til Reykjavíkur í nóvember þar sem
þeir sóttu fagdeildarfund krabbameinshjúkrunarfræðinga og tóku þátt í fræðsludegi Innsýnar, fagdeildar
hjúkrunarfræðinga starfandi við lungna-og meltingarfærarannsóknir.
Hjúkrunarfræðingar á sáramóttökunni sóttu ráðstefnu EWMA (Evrópsku sárasamtökin) í maí.
Þeir sinntu báðir stundarkennslu við HA. Annar hjúkrunarfræðingurinn hélt fjögur dagsnámskeið fyrir
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) og eitt á SAk. Einnig fór annar hjúkrunarfræðingurinn og kenndi í
framhaldsnámi í sárameðferð í Háskólanum í Drammen í Noregi og var með klíníska yfirferð á verkefnum.
Innkirtlasérfræðingur og hjúkrunarfræðingur í innkirtlamóttökunni hafa verið í starfshópi á vegum
heilbrigðisráðuneytisins um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki.
Hjúkrunarfræðingar sóttu í febrúar fræðslufund fyrir hjúkrunarfræðinga og lækna á Norðurlandi sem
sinna sykursýkismeðferðum. Fundurinn var haldin á vegum Medor og Novo Nordisk. Tilgangurinn með
honum var að auka hæfni fagaðila og bæta við upplýsingum um efni sem nýtist í meðferðum og til að
takast á við mismunandi verkefni í starfi.
Novo Nordisk var með vinnustofu þann 9. maí fyrir fagfólk sem sinnir einstaklingum með sykursýki.
Vinnustofan bar yfirskriftina: Stillum skammtinn. Í júnímánuði voru hringborðsumræður á vegum Sanofi,
með yfirskriftinni: Af hverju er megrun fitandi? Hjúkrunarfræðingur á innkirtlamóttökunni tók þátt í þeim
viðburði.
Einnig fór hjúkrunarfræðingur á innkirtlamóttökunni á tvær ráðstefnur: FEND Lissabon Portugal 8.9. september 2017, 22nd Annual Conference, og EASD Lissabon Portugal 11.-15. september 2017. 53rd
Annual meeting of the European Association for the study of diabetes.
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 sem og fyrir skjólstæðinga
deildarinnar. Vel hefur tekist til að uppfylla þetta á almennu göngudeildinni.

Starfsemi almennu göngudeildarinnar er stöðugt að aukast og jafnframt að verða fjölþættari. Í heildina
komu um 15.600 einstaklingar í gegnum göngudeildina á árinu. Lögð er áhersla á að veita öllum sem
þangað koma góða og markvissa þjónustu þar sem unnið er samkvæmt gæðastöðlum.

Rannsóknir og fræðistörf
Hjúkrunarfræðingur í innkirtlamóttökunni heldur áfram með meistararannsókn sem hann hóf á síðasta ári.
Þar ber hann saman almenna móttöku og almenna móttöku þar sem til viðbótar verður notað smáforrit
sem hvatning til lífsstílsbreytingar.
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Barnadeild
Starfsemi barnadeildar á árinu var með líkum hætti og undanfarin ár en á deildinni er pláss fyrir 6 á einbýli
og 2 á vökustofu. Auk þess er rekin dag- og göngudeild. Deildin sinnir börnum frá fæðingu til 18 ára aldurs.
Deildin er eina sérhæfða barnadeildin utan höfuðborgarsvæðisins og sinnir fjölbreyttum sjúklingahópi.
Innlagnir eru langflestar á vegum barnalækna deildarinnar, sjá myndrit 1. Þar á eftir koma skurðlæknar
og síðan bæklunarlæknar. 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.
3% 1%
6%
11%

Barnalæknar
Skurðlæknar
Bæklunarlæknar
Lyflæknar
Aðrar sérgreinar

79%

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 aukast áfram og hafa nánast tvöfaldast frá
árinu áður.
1%

0%
2%

Eyjafjörður

1%

6%
Þingeyjarsýslur með Vopnafirði
6%
Norðurland vestra
7%
Austurland

Suðurland

Reykjavík og nágrenni

77%

Vesturland

Annað

Myndrit 2. Búseta skjólstæðinga á barnadeild
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Starfsemin á árinu

Gjafir

Barnadeildin skiptist í 4 starfseiningar: Almenna legudeild, vökustofu, dagdeild og göngudeild. Í töflu 1
má sjá fjölda útskrifta á hverja starfseiningu fyrir sig.

Í tilefni af 100 ára afmæli hjónanna Henry S. Henriksen og Árdísar G. Henriksen gáfu börn þeirra veglega
peningagjöf. Útgáfufélög og einstaklingar færðu deildinni smærri gjafir á árinu.
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1.347
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248
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180

215

165
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Tafla 1 – Fjöldi útskrifta á starfseiningu eftir mánuðum

Almenn legudeild og vökustofa
Starfsemi var með líkum hætti og síðustu ár. Innlögnum á legudeild fjölgaði aðeins og skýrist það af
endurteknum innlögnum langveiks skjólstæðings. Meðallegutími 18 ára og yngri á árinu var 2 dagar.
Innlagnir nýbura héldust stöðugar en alls lögðust inn 58 nýburar, þar af 38 á vökustofu. Meðallegutími
nýbura var 4,3 dagar. Skjólstæðingar eldri en 18 ára voru 30, 15 á vegum lyflækna og 15 á vegum
skurðlækna. Sem fyrr voru langflestar innlagnir á deildina bráðainnlagnir.

Dagdeild og göngudeild
Dagdeild er opin fjóra daga í viku yfir veturinn en á skerðingartímabilum er starfsemin í lágmarki. Komum
á dagdeild hefur fækkað miðað við árið á undan en tveir skólstæðingar sem komu í reglulegar sýnatökur
árinu áður höfðu lokið meðferð. Göngudeildarkomur héldust svipaðar. Biðtími á göngudeild til barnalækna
er áfram langur en markvisst hefur verið reynt að stytta hann.
Algeng verkefni á dag- og göngudeild eru:
• Rannsóknir og meðferð vegna ofnæmis (88 skipti)
• Skipulagning rannsókna í slævingu eða svæfingu s.s. heilarit, myndgreiningar og meltingafæraspeglanir (115 skipti)
• Sýnatökur (34 skipti)
• Annað skipulag, fræðsla, eftirlit og meðferð (62 skipti)
• Þvagflæðimælingar og aðrar þvagfærarannsóknir (29 skipti)
• Umbúðaskipti (6 skipti)
• Meðferð vegna hægðatregðu (4 skipti)
• Sýrustigsmælingar í vélinda (40 skipti)
• Húðmeðferð vegna eczems (22 skipti)
• Slæving (21 skipti)
• Lyfjagjafir og bólusetningar (40 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. Þrír hjúkrunarfræðingar sóttu EPALSendurlífgunarnámskeið. Sérfræðingur í barnahjúkrun hafði umsjón með og kenndi samstarfsfólki á
tæki vökustofu, s.s. öndunarvél og CPAP. Nýburalæknir og nýburahjúkrunarfræðingur af Barnaspítala
Hringsins héldu fræðslu um fyrirbura. Sérfræðingur frá Barna- og unglingageðdeild Landspítala (LSH)
hélt fræðslu um átraskanir.
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Barnalækningar

Geðdeild og geðlækningar

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

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri, sem var opnuð formlega í mars 1986, er eina geðdeildin utan
höfuðborgarsvæðisins. Geðdeild hafði áður starfað við sjúkrahúsið með fáum leguplássum allt frá árinu
1974 á öðrum deildum sjúkrahússins og í Álfabyggð og Skólastíg.
Geðdeildin gegnir mikilvægu hlutverki í þjónustu við geðsjúka á Norður- og Austurlandi og sinnir bæði
legudeildar-, dagdeildar-, göngudeildarþjónustu og nærsamfélagsþjónustu við langveika. Auk þess
gegnir deildin lykilhlutverki í samvinnu allra þeirra þjónustukerfa sem koma að þjónustu við geðsjúka.
Legudeildin sinnir hefðbundinni sjúkrahúsþjónustu við fullorðna geðsjúka, margþættu hlutverki,
allt frá bráðainnlögnum yfir í langtíma meðferðarinnlagnir. Dagþjónustuúrræði gegnir hlutverki þar sem
ekki er þörf á sólarhringsinnlögn, en þó þörf fyrir umfangsmeira úrræði en þau sem veitt eru í almennri
göngudeildarþjónustu.
Markhópur geðdeildar SAk eru sjúklingar með vanda á því alvarleikastigi að þörf sé fyrir þverfaglega
nálgun, þar sem huga þarf að samvinnu þjónustukerfa. Deildin sinnir sjúklingum með alvarlegar, bráðar og
langvinnar geðraskanir, geðklofa og aðra geðrofssjúkdóma, geðhvarfasjúkdóma, aðra geðslagssjúkdóma
og persónuleikaraskanir. Undir markhópinn heyra jafnframt sjúklingar í sjálfsvígshættu, sjúklingar með
lífshamlandi kvíða og þunglyndisvanda, alvarleg áföll, átröskunar- og aðlögunarvanda. Einstaklingum
með fíknivanda, án fylgiraskana, er sinnt í bráðaþjónustu. Deildin sinnir í völdum tilfellum ungu fólki sem
tímabundið á í erfiðleikum með að mæta aldurssvarandi þroskaverkefnum, ekki vegna fötlunarvanda,
heldur vegna geðrænna erfiðleika sem standa í vegi fyrir því að einstaklingurinn komist á almennum
forsendum jafnaldra sinna eða samfélagsins áfram í nám, störf eða búsetu, óháð sjúkdómsgreiningu.

Starfsmenn
Á deildinni eru 4 stöðugildi barnalækna. Áfram voru mönnuð þrjú stöðugildi en ekki tókst að manna
fjórðu stöðuna. Sérfræðingur í barnalækningum hefur komið áfram viku í mánuði yfir vetrartímann. Tveir
sérfræðingar í hjartalækningum barna komu reglulega. Þeir sinntu sérfræðimóttöku í sinni sérgrein auk
almennra barnalæknisstarfa. Fleiri sérfræðingar komu í styttri afleysingar. Unglæknir var við störf hluta
ársins.
Barna- og unglingageðteymi (BUG-teymi) starfaði áfram. Iðjuþjálfi og sálfræðingur störfuðu áfram
en frá hausti bættist við annar sálfræðingur. Barna- og unglingageðlæknir var í fullu starfi. Í árslok voru
mönnuð samtals í 2,9 stöðugildi í teyminu. Félagsráðgjafi tók áfram þátt í störfum teymisins þar til
viðkomandi hætti störfum í lok ágúst.

Starfsemi
Barnalæknar sinna sjúklingum á göngudeild, dagdeild og legudeild auk þess að skoða alla nýbura
á fæðingadeild og hafa umfangsmikla símaþjónustu. Bakvakt er allan ársins hring. Auk almennra
barnalækninga var veitt þjónusta í undirsérgreinum, meltingarfærasjúkdómum, innkirtlalækningum og í
hjartalækningum barna.
Á árinu voru viðtöl barnalækna á göngudeild 1.347, sem er nánast óbreytt frá fyrra ári. Meltingarfæraspeglanir barna voru 72 talsins og sýrustigsmælingar voru 40 talsins.
Áfram var samningur við innkirtlateymi Barnaspítala Hringsins um þjónustu við skjólstæðinga með
sykursýki og annan innkirtlavanda og voru komur teymisins þrjár á árinu.
BUG-teymi sinnir fjölþættum og alvarlegum vanda barna og unglinga á þjónustusvæði sjúkrahússins.
Starfsmenn veita þjónustu á vettvangi eins og þörf krefur, t.d. með því að sitja fundi í skóla, félagsþjónustu
og á heimili skjólstæðinga. BUG-teymi sinnir börnum og unglingum með geðrænan vanda sem koma inn
á bráðamóttöku SAk í samvinnu við vakthafandi barnalækni. Teymið sinnir einnig fræðslu og stuðningi við
fagaðila. Á árinu var m.a. fræðsla fyrir starfsfólk SAk um geðræn einkenni barna og unglinga í bráðafasa.
BUG-teymi hefur í samvinnu við Barna- og unglingageðdeild LSH þróað þjónustu við börn og unglinga
með átraskanir og sinnt matarstuðningi á barnadeildinni.
Á árinu bárust BUG-teymi 148 tilvísanir. 36 tilvísunum var vísað frá og komið í farveg í 1. eða 2. stigs
þjónustu sveitarfélaga eða hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Bráðamál voru 37. Skráð viðtöl við
sálfræðinga voru 531, iðjuþjálfa 230 og barna- og unglingageðlækni 330. Auk viðtala sat teymið ýmsa
samráðsfundi og sinnti fræðslu og samvinnu við aðrar stofnanir. Langflestir skjólstæðinga BUG-teymisins
koma af Eyjafjarðarsvæðinu.

Fræðsla, námskeið, kennsla og fræðistörf
Sérfræðingar deildarinnar sinntu kennslu við Háskólann á Akureyri eins og undanfarin ár. Þeir sóttu
námskeið og ráðstefnur á árinu. Læknanemar voru í námsdvöl á deildinni.

Mikilvægt hlutverk þverfaglegra teyma deildarinnar er greiningar- og meðferðarvinna. Auk þess þurfa
teymin, í þjónustu við einstaklinga með langvinnar geðraskanir, að samþætta og tryggja samvinnu
þjónustukerfa, þar sem unnið er að því markmiði að gera þessum einstaklingum kleift að búa í nærsamfélagi
með viðeigandi þjónustu.
Deildin sinnir langtímaeftirliti fyrir fólk með langvinnar geðraskanir, en aðrir hópar fá tímabundna
þjónustu og stefnt er að útskrift innan fyrirsjáanlegs tíma. Möguleiki á endurkomu er þó fyrir alltaf hendi,
en krefst nýrrar tilvísunar.
Samfella í þjónustu er mjög mikilvæg gagnvart öllum þeim sem tilheyra markhópi deildarinnar, en
sérstaklega þegar kemur að þjónustu við langveika. Nálgunin tekur mið af þjónustuþörf hvers einstaklings.
Til að koma í veg fyrir óþarfa endurinnlagnir er mikilvægt gagnvart hópi langveikra að tryggja samfellu í
þjónustu allra þjónustukerfa og veita fólki þá þjónustu sem gerir búsetu í heimabyggð mögulega.

Lækningar
Sex stöður sérfræðilækna voru setnar fyrstu átta mánuði ársins. Víðir Sigrúnarson, yfirlæknir legudeildar,
sagði starfi sínu lausu og hætti störfum í september eftir þriggja ára starf. Fastráðnir geðlæknar voru sex
og staða námslæknis (deildarlæknis) var setin allt árið. Þrír geðlæknar deildu með sér tveim stöðugildum
á legudeild. Þrem stöðugildum geðlækna á dag- og göngudeild var gegnt af sérfræðingi, yfirlækni og
forstöðulækni. Deildarlæknir í sérnámsstöðu lauk ráðningu sinni í lok árs.

Hjúkrun
Allar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og gæsluliða/stuðningsfulltrúa voru setnar á árinu, óbreytt
frá árinu 2016. Forstöðuhjúkrunarfræðingur er staðgengill framkvæmdastjóra hjúkrunar og lauk
hlutaafleysingu í starfi framkvæmdastjóra lyflækningasviðs á vormánuðum. Tveir hjúkrunarfræðingar
legudeildar sinntu starfi gæðavarða samanlagt í 40% starfshlutfalli.

Sálfræðiþjónusta
Heimild er fyrir 3,3 stöðugildum sálfræðinga en á árinu störfuðu þrír sálfræðingar í 2,4 stöðugildum, þar af
einn sálfræðingur sem sinnti áfram ótímasettu sérverkefni á vegum velferðarráðuneytis í 0,8% stöðu fyrir
þolendur ofbeldis og áfalla. Sigrún Heimisdóttir yfirsálfræðingur sótti um ársleyfi frá maímánuði og leysti
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Friðný Hrönn Helgadóttir sálfræðingur hana af. Þrír sálfræðingar störfuðu á göngu- og legudeild og tóku
þátt í þverfaglegri teymisvinnu og fagsérhæfðri vinnu sálfræðinga.

700
600

Iðjuþjálfun

Endurbætur voru gerðar á hluta austurgangs í Seli, þar sem göngudeild er til húsa, þegar undirbúningur
hófst að því að taka tvö viðtalsherbergi í notkun. Iðjuþjálfar fluttu aðstöðu sína frá þriðju hæð í aðalbyggingu
í Sel. Fundarherbergi á þriðju hæð í aðalbyggingu, sem legudeild hefur notað fyrir ýmsa starfsemi allt frá
árinu 1986, var tekið að hluta undir aðra starfsemi.

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 eftir að sólarhringsinnlögn lauk og áður en þeir útskrifuðust alveg. Brautskráðir
sjúklingar í sólarhringsvist voru 282 sem var fækkun um 1% frá fyrra ári (285). Meðallegutími var 10,1
dagar sem er aukning um 5,2% frá fyrra ári (9,6).
Lenging meðallegutíma skýrist af fjölgun langra innlagna. Styttri innlögnum, sem vöruðu 10 daga eða
skemur, fækkaði lítillega (70,6%, 199/282) frá fyrra ári (75,4%, 215/285). Lengri innlögnum, 11 daga eða
lengur, fjölgaði lítillega (29,4%, 83/282) frá fyrra ári (24,6%, 70/285).
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Mynd 1 sýnir nokkra aukningu á fjölda einstaklinga (85 úr 81 eða 4,7%) en fækkun heimsókna í dagvist á
legudeild (úr 579 í 566 eða 2,2%) eins og árin þar á undan.
Í eftirfarandi töflum og myndum má sjá 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

12

4,3%

119

4,2%

9,9

16

2,6%

Geðraskanir af völdum
geðvirkra efna

F10-F19

28

9,9%

129

4,5%

4,6

67

11,0%

Geðklofi og skyldar
geðraskanir

F20-F29

40

14,2%

631

22,1%

15,8

42

6,9%

Lyndisraskanir

F30-F39

130

46,1%

1.554

54,4%

12,0

148

24,3%

Hugraskanir, streitutengdar
raskanir

F40-F49

36

12,8%

203

7,1%

5,6

113

18,6%

Atferlisheilkenni tengd
líkamlegum truflunum

F50-F59

1

0,4%

84

2,9%

84,0

16

2,6%

Raskanir á persónuleika
fullorðinna

F60-F69

23

8,2%

81

2,8%

3,5

39

6,4%

Aðrar geðraskanir

F70-F99

4

1,4%

20

0,7%

5,0

44

7,2%

Sjálfssköðun

X60-X78

2

0,7%

4

0,1%

2,0

16

2,6%

4

1,4%

27

0,9%

6,8

97

15,9%

2

0,7%

2

0,1%

1,0

11

1,8%

282

100,0%

2.854

100,0%

10,1

609

100,0%

Legudagar

Hlutfall

0-1 dagur

49

17%

35

1,2%

Líkamlegir sjúkdómar

2-5 dagar

90

32%

269

9,4%

6-10 dagar

60

21%

452

15,8%

Þættir með áhrif á
heilbrigðisástand

11-15 dagar

32

11%

412

14,4%

16-20 dagar

18

6%

322

11,3%

21-25 dagar

13

5%

296

10,4%

≥ 26 dagar

20

7%

1068

37,4%

282

100%

2854

100%

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.
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Mynd 1 - Fjöldi einstaklinga og koma í dagstatus á legudeild geðdeildar

Hlutfall

Tafla 1 - Dreifing brautskráðra á legudeild eftir tímalengd legu
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Tveir félagsráðgjafar störfuðu við deildina í samtals 1,9 stöðugildum. Félagsráðgjafar sinntu málastjórahlutverkum og tóku þátt í teymisvinnu í göngudeild eins og aðrir faghópar, samkvæmt nýju verklagi,
ásamt því að starfa við almenna félagsráðgjöf á legu- og göngudeild. Félagsráðgjafar komu að mótun
FMB-teymis (foreldrar, meðganga og barn), sem starfar þvert á þjónustukerfi.

2017
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Þrjár stöður læknaritara voru setnar allt árið. Auk almennra læknaritarastarfa önnuðust þeir móttöku
sjúklinga og ýmsa aðra umsýslu á dag- og göngudeild í Seli. Einn læknaritari hætti störfum og var ráðið í
hans stað.
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Stöðugildi iðjuþjálfa voru aukin úr 2,9 í 3,9 og þar af fór 0,2 stöðugildi í gæðavinnu. Samtals starfa nú
fimm iðjuþjálfar við deildina. Anna Kristrún Sigurpálsdóttir yfiriðjuþjálfi sótti um ársleyfi frá 1. maí og leysti
Ragnheiður Reykjalín Magnúsdóttir hana af. Tveir iðjuþjálfar voru ráðnir að deildinni, annar í fasta stöðu
og hinn í afleysingar. Auk þess að sinna málastjórahlutverkum í göngudeild og taka þátt í teymisvinnu
störfuðu iðjuþjálfar við almenna iðjuþjálfun í dagþjónustu og á legudeild. Starfshlutfall tveggja iðjuþjálfa á
legudeild var aukið úr í 1,1 stöðugildi í 1,45.

Læknaritun

120

Samtals

Z00-Z99

Tafla 2 - Skipting sólarhringsvistana á P-deild eftir sjúkdómsgreiningu og fjölda legudaga árið 2017

Tafla 2 sýnir skiptingu sólarhringsvistana á legudeild geðdeildar eftir sjúkdómsgreiningum og meðallegutíma miðað við fyrstu greiningu. Hlutfall vistana vegna geðraskana af völdum geðvirkra efna fækkaði
úr 13% niður í 9,9% eða um fjórðung. Hlutfall vistana vegna geðklofa (14,2%) hélst óbreytt en hlutfall
vistana vegna lyndisraskana jókst um 15,3% frá fyrra ári. Meðallegutími geðklofasjúklinga (15,8) styttist
um nærri fjórðung (23,3%) miðað við fyrra ár (20,6).
Sé litið á allar sjúkdómsgreiningar sjúklinganna kemur eftirfarandi í ljós: Hlutfall brautskráðra sjúklinga
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með geðröskun vegna áfengis- og annarra fíkniefna sem fyrstu greiningu var 9,9% sem er fækkun frá
fyrra ári (13%). Hlutfall legudaga þessa hóps, 4,5% af öllum legudögum, sýnir að þessi sjúklingahópur
dvelst hlutfallslega skemur á deildinni.

180
160

Karlar

Konur

Alls

Hlutfall

Innlagnir

140

1) Vistuðust í eitt skipti á árinu

57

92

149

74,9%

149

120

2) Vistuðust 2svar á árinu

16

15

31

15,6%

62

3) Vistuðust 3svar á árinu

5

6

11

5,5%

33

4) Vistuðust 4 sinnum á árinu

1

3

4

2,0%

16

5) Vistuðust 5 sinnum á árinu

2

1

3

1,5%

15

6) Vistuðust 7 sinnum á árinu

1

0

1

0,5%

7

40

82

117

199

100%

282

20

Samtals

100
80
60

0

Tafla 3 - Innlagnir og endurinnlagnir í sólarhringsvist á P-deild árið 2017
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Í töflu 3 má lesa að af 199 innlögðum sjúklingum lögðust 74,9% þeirra eða 149 einstaklingar inn einu sinni
á árinu, sem er lækkun um 4,2% frá fyrra ári (161). Fjórðungur sjúklinganna (25,1%) eða 50 þeirra voru
innlagðir oftar en einu sinni á árinu samtals í 133 skipti en það er aukning um 4,2% frá fyrra ári (21,8%).
Hlutfallslega voru fleiri konur (1,43) innlagðar borið saman við fyrra ár (1,14).
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Mynd 3 - Skipting brautskráðra af P-deild eftir lögheimili 2011-2017

Lesa má í mynd 3 að langflestir brautskráðra sjúklinga voru með lögheimili á Akureyri og í öðrum byggðum
við Eyjafjörð eða 71% þeirra sem er svipað hlutfall og var á fyrra ári (73%).
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Mynd 2 sýnir svipaða aldursdreifingu og árin þar á undan og nokkra fækkun einstaklinga í aldurshópnum
20-29 ára (-18,2%) og í hópi 19 ára og yngri (-17,2%) og nokkra aukningu á fjölda innlagna í aldurshópunum
30-39 ára (63 úr 53) og 40-49 ára (46 úr 42) borið saman við fyrra ár.
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Mynd 4 - Nauðungarvistanir á geðdeild skv. lögræðislögum 2000-2017

Mynd 4 sýnir fækkun á fjölda nauðungarvistana samkvæmt lögræðislögum frá fyrra ári. Einungis er um að
ræða 3 einstaklinga eða 1,1% allra innlagna.
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Mynd 5 - Rafkrampameðferð (ECT) á geðdeild 2004-2017

Eins og sjá má á mynd 5 varð töluverð aukning á fjölda (22) þeirra sjúklinga sem fengu rafkrampameðferð
(ECT) við lyndisröskunum borið saman við fyrra ár (17) eða um alls 29% og hafa slíkar sveiflur sést áður.
Meðferðir voru alls 200 sem gerir að meðaltali 9,1 meðferð 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 eins
og stundum áður 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.
Hlutverk sálfræðinga er bæði fagsérhæft og almennt. Þeir taka að sér málastjórn og rekstur mála
með uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu einstakra sjúklinga með teymi,
eins og aðrir faghópar á göngudeild gera. Hlutverk sálfræðinga á legudeild geðdeildar sneri að þátttöku
í teymisvinnu, greiningarvinnu, styttri meðferðum og ráðgjöf við skjólstæðinga og starfsfólk deildarinnar.
Fagsérhæfð vinna sálfræðinga snýr að greiningarvinnu og sérhæfðri sálfræðimeðferð einstaklinga og
hópa.
Hlutverk iðjuþjálfa er bæði fagsérhæft og almennt. Iðjuþjálfar taka að sér málastjórn og rekstur mála
með uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu með teymi, eins og aðrir
faghópar. Með fagsérhæfðri nálgun iðjuþjálfa er unnið að því að efla færni fólks við iðju með það að
markmiði að auka lífsgæði og virkni í samfélaginu, ýmist með einstaklingsbundinni nálgun eða hópavinnu.
Í einstaklingsbundinni nálgun er m.a. gert starfs- og iðjufærnimat, lögð áætlun með markmiðasetningu
í samvinnu við einstakling og önnur þjónustukerfi, þar sem það á við. Reynt er að tengja sjúklinga við
viðeigandi virkniúrræði utan sjúkrahúss til þess að stuðla að því að koma jafnvægi á daglega iðju. Á
legudeild fer fram hópastarf alla virka daga og þar leiða iðjuþjálfar fræðsluhóp, félagsfærnihóp og tvenns
konar virknihópa, auk þess sem farið er í vettvangsleiðangra út af sjúkrahúsinu til að vinna að þátttöku í
ýmiskonar virkni í nærsamfélaginu. Aukið var við hópastarf og bætt við slökun. Einnig er unnið með virkni
við ýmsa iðju í húsnæði dag- og göngudeildar í Seli. Iðjuhópur er dagþjónustuúrræði sem hefur fest sig
í sessi og brúar bil á milli þess hlutverks sem legudeild gegnir og göngudeild. Iðjuhópurinn starfar þrjá
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daga í viku fjórar og hálfa klukkustund í senn, en það er aukning um hálftíma á dag, frá því sem var á fyrra
ári. Starfsemi hópsins er margþætt og miðar að því að auka virkni og vinna að endurhæfingu almennt.
Boðið er upp á vikulega eftirfylgd í eitt ár eftir að meðferð í iðjuhópi lýkur og nýttu 16 einstaklingar sér
þetta tilboð. Aðstaða geðverndarmiðstöðvar Grófarinnar er nýtt fyrir eftirfylgdina til að tengja fólk betur
við úrræði utan sjúkrahúsþjónustu, í nærsamfélagi.
Meðferðum iðjuþjálfa á legudeild fækkaði nokkuð (2.002) frá fyrra ári (2.344). Einstaklingum í
hópmeðferðarstarfi á legudeild (872) fækkaði einnig nokkuð (1.042). Komum í iðjuhóp (783) fækkaði um
20,4% frá fyrra ári (964), en það skýrist af því að færri endurtóku þetta meðferðarúrræði, eins og raunin
var á fyrra ári. Fjöldi einstaklinga var svipaður.
Hlutverk félagsráðgjafa er bæði fagsérhæft og almennt, þeir taka að sér málastjórn og rekstur mála
með uppvinnslu og greiningu og leggja drög að meðferð og málaumsýslu með teymi, eins og aðrir
faghópar. Félagsráðgjafar unnu í meðferðarteymum legudeildar við hefðbundna félagsráðgjöf gagnvart
innlögðum sjúklingum. Auk þess gegna félagsráðgjafar lykilhlutverki í samvinnu teymanna við önnur
þjónustukerfi.
Hlutverk hjúkrunarfræðings á göngudeild er bæði fagsérhæft og almennt. Hjúkrunarfræðingur
tekur að sér málastjórn og rekstur mála með uppvinnslu og greiningu og leggur drög að meðferð og
málaumsýslu með teymi, eins og aðrir faghópar. Fagsérhæfð vinna hjúkrunarfræðings snýr m.a. að gjöf
forðalyfja, lyfjatiltekt og meðferðar í stuðningsviðtölum og í hópi.

Dag- og göngudeild (Sel)
Markmið dag- og göngudeildar geðdeildar er að greina og meðhöndla alvarlegar geðraskanir fullorðinna,
á alvarleikastigi þar sem þörf er fyrir þverfaglega nálgun teyma. Áhersla er lögð á samvinnu við önnur
þjónustukerfi eins og heilsugæslu og félagsþjónustu. Grunnmat er gert í heilsugæslu áður en vísað er til
göngudeildarinnar. Yfirleitt er um að ræða skammtímameðferð og stefnt að útskrift innan fyrirsjáanlegs
tíma, til að tryggja að sem flestir sjúklingar komist að og biðtími eftir meðferð haldist í lágmarki.
Meðferð á dag- og göngudeild er hefðbundin og er veitt ýmist með einkaviðtölum eða í hópi.
Meðferðarúrræði samanstanda af fræðsluhópnum „Kynning og hvatning“, sem öllum býðst í upphafi
meðferðar og auk þess meðferðarviðtölum, grunnnámskeiði í hugrænni atferlismeðferð, langtíma
stuðningshópum og þverfaglegri dagþjónustu í iðjuhópi. Meðferðarferli hefst með forviðtali málastjóra
með heildstæðu mati. Meðferðaráætlun er lögð af þverfaglegu teymi. Þá hefst meðferðarferli með ráðgjöf
og viðeigandi meðferð. Aðstandendum býðst að vera með í viðtölum ef þurfa þykir eða samkvæmt ósk
sjúklinga. Yfirlæknir dag- og göngudeildar fór einu sinni í mánuði til starfa á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga,
tvo daga í senn. Þar sinnti hann bæði hefðbundnum göngudeildarviðtölum við sjúklinga og veitti starfsfólki
ráðgjöf. Vegna anna og fækkunar lækna þurfti að leggja þetta af síðari hluta ársins.
Sálfræðingar sinntu hópameðferð sem byggir á hugrænni atferlismeðferð. Ferlið nær til 8 skipta
og nálgunin hefur tekið vissum breytingum, með aukinni áherslu á meðferðarvinnu. Sálfræðingar sem
upphaflega höfðu frumkvæði að kynningarfundinum „Kynning og hvatning“, héldu utan um þetta úrræði
en það er hugsað fyrir alla nýja skjólstæðinga göngudeildar og nánustu aðstandendur þeirra, í upphafi
meðferðar.
Iðjuhópur, dagþjónustuúrræði er orðinn að föstu meðferðarúrræði og hafa iðjuþjálfar deildarinnar
unnið áfram að rekstri þess og þróun. Iðjuhópur er nú starfræktur þrjá daga í viku frá kl 9:30-14, með
matarhléi, hálfri klukkustund lengur daglega en á fyrra ári. Ferlið hefst með forviðtali og síðan taka við
einstaklingsbundin verkefnavinna, fræðsla, félagsfærniþjálfun, hreyfing, skipulagsfundir, eldhúsþjálfun,
samfélagsþjálfun og þjálfun í núvitund og slökun. Markhópur þessarar þjónustu eru einstaklingar með
alvarlegar geðraskanir, sem ekki geta nýtt sér önnur úrræði, innan sem utan stofnunarinnar, vegna
erfiðleika með eigin umsjá, störf og tómstundaiðju.
Starfsfólk hélt samráðsfundi vikulega þar sem lögð er áhersla á gott upplýsingaflæði og þátttöku allra
í mótun starfseminnar.
Starfsemi dag- og göngudeildar var svipuð að umfangi og fyrra ári (mynd 6). Samtals fengu 710
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sjúklingar þjónustu á árinu, svo til óbreytt (-0,6%) frá fyrra ári (714). Komur voru alls 5.698, sem er 7,6%
fækkun frá fyrra ári (6.156). Fækkun á viðtalafjölda skýrist m.a. af tímabundinni fækkun starfsmanna.
Meirihluti sjúklinga fékk skammtímameðferð, 22% fengu einungis eitt viðtal, alls 154 viðtöl, 58% fengu 5
viðtöl eða færri sem er sambærilegt (-1,7%) við fyrra ár (59%). Þess ber að geta að fækkun viðtala (1-2
viðtöl) skýrist að einhverju leyti af tilfærslu milli ára, eftirfylgni úr bráðamóttöku eða eftir dvöl á legudeild.

hluti þjónustu deildarinnar eða 34%. Þar næst kemur þjónusta við sjúklinga með geðklofa og aðrar
geðrofsraskanir, 12%. Frá því rekstur göngudeildar hófst hafa flestar komur verið vegna lyndisraskana.
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Tafla 4 - Skipting koma á dag- og göngudeild geðdeildar eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni 2017

Tafla 4 sýnir skiptingu koma á dag- og göngudeild eftir fyrstu sjúkdómsgreiningu og kyni. Flestar komur voru
vegna lyndisraskana eða 31%. Meðferð kvíða- og streitutengdra raskana var eins og fyrri ár umtalsverður
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Mynd 7 sýnir fjölda koma á deildina skipt eftir aldri. Eins og fyrri ár var mikill meirihluti sjúklinganna ungt
fólk og voru komur fólks undir fimmtugu 80% allra koma á deildina, svo til óbreytt frá fyrra ári (81%). Konur
voru sem fyrr í meirihluta, 66% allra koma, og var hlutfall kvenna heldur lægra en á fyrra ári (73%).
Líkt og fyrri ár átti meirihluti sjúklinga, eða 72,9% 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 8. Þetta er nokkur
lækkun frá fyrra ári (85,5%).
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Mynd 7 - Skipting á komum eftir aldri á dag- og göngudeild geðdeildar 2011-2017
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Mynd 6 - Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild geðdeildar 2001-2017
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Mynd 9 sýnir að lítilsháttar fækkun varð á fjölda þeirra einstaklinga sem fóru í gegnum dagþjónustuúrræði
í iðjuhópi (47), sem er 6% fækkun frá fyrra ári (50) í samtals 782 komum á deildina sem er 19% fækkun frá
fyrra ári (964).

Iðjuþjálfar á geðdeild voru með kynningu á starfi sínu á Vísindadegi Iðjuþjálfafélags Íslands sem haldinn
var 21. apríl. Einn iðjuþjálfi sat í Kjaranefnd Iðjuþjálfafélags Íslands.
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Mynd 9 - Komur og fjöldi einstaklinga í dagþjónustu göngudeild geðdeildar 2010-2017

Rannsóknir, ritstörf og fræðsla
Rannsóknarverkefni
Iðjuþjálfar tóku áfram 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
Methylphenidate disintegration from oral formulations for intravenous use by experienced substance
users.
Bjarnadottir GD, Johannsson M, Magnusson A, Rafnar BO, Sigurdsson E, Steingrimsson S, Asgrimsson
V, Snorradottir I, Bragadottir H, Haraldsson HM. Drug Alcohol Depend. 2017 Sep 1;178:165-169.
Latent classes in diagnoses among psychiatric inpatients predicting mortality and imprisonment - a
nationwide cohort study.
Carlsen HK, Steingrimsson S, Sigurdsson MI, Sigfússon S, Magnússon A. Eur Psychiatry. 2017
Jan;39:93-98.
Fyrirlestrar
Hjúkrunarfræðingur á legudeild var með kynningu á: Innleiðing Calgary-fjölskylduhjúkrunar á Sjúkrahúsinu
á Akureyri. Vísindadagur geðhjúkrunar 27. janúar 2017.
Hjúkrunarfræðingur á legudeild var með fyrirlesturinn: Innleiðing fjölskylduhjúkrunar á Sjúkrahúsinu
á Akureyri – samstarfsverkefni SAk og HA. Rannsóknarráðstefna í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á
Akureyri 18. maí 2017.
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Þátttaka í föstudagsfræðslu læknaráðs fyrir alla starfsmenn sjúkrahússins:
Á vegum geðdeildar flutti forstöðulæknir erindið Borderline og aðrar persónuleikaraskanir.
Tveir iðjuþjálfar fluttu fyrirlesturinn Iðja og lífsgæði, iðjuþjálfun á geðdeild.
Kennsla nema
Nemar í hjúkrunarfræði, sjúkraliðafræði, læknisfræði, iðjuþjálfun og sálfræði stunduðu starfsnám á
geðdeildinni undir leiðsögn viðkomandi starfstétta. Geðlæknir á legudeild leiðbeindi einnig öllum nemum
sem komu þangað í námsvist. Iðjuþjálfar áttu samstarf við HA og einn þeirra tók að sér stundakennslu þar.
Öllum fyrsta árs nemum í iðjuþjálfun var boðið til stuttrar kynningar á störfum iðjuþjálfa á geðdeildinni.
Núverandi forstöðulæknir kennir deildarlæknum í sérfræðingsnámi í geðlækningum við Geðdeild
Landspítala samtalsmeðferð og er auk þess stundakennari við HÍ við Félagsráðgjafadeild og Læknadeild.
Yfirlæknir ferliþjónustu geðdeildar sinnti stundakennslu við Heilbrigðisvísindasvið HA.

Símenntun, framhaldsmenntun og endurmenntun
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.
Einn sálfræðingur hélt áfram í sérnámi í hugrænni atferlismeðferð.
Tveir félagsráðgjafar fóru á námskeiðið Principles and Practice of Psychoanalytic Parent-Infant
Psychotherapy sem var það haldið 7.-10. febrúar í London. Þeir fóru jafnframt á námskeið fyrir fagfólk
um barnshafandi konur og andlega líðan þeirra sem haldið var 17. mars á vegum Heilbrigðisstofnunar
Norðurlands.
Yfiriðjuþjálfi fór á rafrænt námskeið hjá Tölvuskólanum í Excel. Hann tók einnig þátt í European Tutoring
Process in Psychiatry And Mental Health (Erasmus Programme) sem fór fram í Rostock í Þýskalandi
dagana 19.-20. mars.
Einn iðjuþjálfi fór á námskeiðið Principles and Practice of Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy
sem var haldið 7.-10. febrúar í London. Hann fór jafnframt á námskeið fyrir fagfólk um barnshafandi konur
og andlega líðan þeirra sem haldið var 17. mars á vegum Heilbrigðisstofnunar Norðurlands. Sótti einnig
námskeið um Mat á sjálfsvígshættu og meðferðarvinnu í bráðafasa sem haldið var á vegum BUG-teymis
27. september og Markþjálfun: Persónuleg uppbygging sem haldið var á vegum Símey.

Samskipti við aðila utan deildar
Verkefni innan sjúkrahússins
Samráðskvaðningum vegna sjúklinga á öðrum deildum sjúkrahússins var sinnt venju samkvæmt. Nokkrir
starfsmenn geðdeildar störfuðu í áfallateymi eins og verið hefur um árabil. Forstöðuhjúkrunarfræðingur
átti sæti í stuðningsteymi starfsfólks sjúkrahússins.
Samráð og samvinna við aðra þjónustuaðila
Meðferðaraðilar geðdeildar áttu mánaðarlega samráðsfundi með starfsfólki Fjölskyldudeildar og
Búsetudeildar Akureyrarbæjar, Starfsendurhæfingu Norðurlands og VIRK. Enn fremur voru mánaðarlegir
fundir með stjórnendum sambýla og áfangaheimilis geðfatlaðra á Akureyri og með starfsfólki við
endurhæfingu fatlaðra á Bjargi/Iðjulundi á Akureyri og Atvinnu með stuðningi (AMS). Einn iðjuþjálfi og
forstöðulæknir tóku þátt í samvinnuverkefni allra þjónustukerfa sem vinna að málefnum ungs fólks á
Akureyri.
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Að frumkvæði geðdeildar SAk voru hinn 31. mars haldnir formlegir samstarfsfundir á Egilsstöðum
með stjórnendum félagsþjónustu Fljótsdalshérðas, félagsþjónustu Fjarðarbyggðar, Heilbrigðisstofnunar
Austurlands og áfallateymis Austurlands. Af hálfu geðdeildarinnar sóttu fundinn forstöðuhjúkrunarfræðingur,
fforstöðugeðlæknir, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi og hjúkrunarfræðingur. Ennfremur sótti fundina fyrrum
forstöðulæknir geðlækninga á SAk, sem samkvæmt samningi sinnir sjúklingamóttöku á Egilsstöðum eina
viku í mánuði með skrifstofuaðstöðu á SAk. Ákveðið var að félagsráðgjafi á geðdeild SAk yrði tengiliður
við stofnanirnar eystra.

Kristnes: Endurhæfingar- og öldrunarlækningar og Kristnesspítali
Starfsemin á Kristnesi skiptist á eftirfarandi hátt:

Endurhæfingarlækningar
Legudeild á Kristnesi, dagdeild á Kristnesi, göngudeild á Kristnesi.

Öldrunarlækningar
Legudeild á Kristnesi, læknisþjónusta á Öldrunarheimilum Akureyrar, göngudeildarþjónusta á almennu
göngudeildinni.
Undir endurhæfingar- og öldrunarlækningar fellur einnig: Félagsráðgjöf í Kristnesi, iðjuþjálfun í Kristnesi
og á vefrænum deildum á Eyrarlandsholti, sálfræðiþjónusta í Kristnesi, sjúkraþjálfun á öllum deildum SAk.

Kristnesspítali
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 við
heimahjúkrun og heimaþjónustu þar sem skjólstæðingar koma svo og við Virk starfsendurhæfingarsjóð.

Lækningar
Ákveðið jafnvægi virðist vera komið á þá starfsemi sem fellur undir lækningar. Hér að neðan koma nokkrar
tölur sem gefa til kynna umfang starfseminnar (innan sviga eru sambærilegar tölur frá árinu 2016).
Fjöldi einstaklinga sem kom til meðferðar í Kristnesi á árinu voru 296 (296) í 410 innlögnum (408).
Meðallegutími var 22,8 dagar (22,7).
Skráðar komur á dagdeild endurhæfingarlækninga voru 521 (495).
Á göngudeild komu 270 (222), 230 (188) til öldrunarlækna og 40 (34) til endurhæfingarlækna.
Hjá öldrunarlæknum voru þetta 62 nýkomur og 169 endurkomur.
Fjöldi beiðna sem bárust á árinu voru 429 (400), 268 varðandi endurhæfingarlækningar (254) og 161
vegna öldrunarlækninga (146). Í ársbyrjun voru 244 á biðlista endurhæfingarlækninga en 201 í árslok. Á
biðlista öldrunarlækninga var 51 í ársbyrjun en voru 50 í árslok.
Stöðugildi lækna breyttust ekkert á árinu. Smá tilfærslur urðu samt innan hópsins varðandi starfsstöðvar. Deildarlæknir endurhæfingarlækninga hætti í árslok vegna aldurs og von var á nýjum í byrjun nýs
árs.
Læknar tóku að sér ýmis verkefni fyrir stofnunina í heild sinni s.s. vinnu í starfshópum varðandi
heildræna þjónustu við aldraða á Akureyri og fleiri slík verkefni.
Forstöðulæknir í Kristnesi var við áramót í hlutastarfi sem framkvæmdastjóri lyflækningasviðs og var í
því starfi út marsmánuð.
Eins og áður var sinnt læknisþjónustu á Öldrunarheimilum Akureyrar. Þar dvelja að jafnaði á milli 180
og 190 einstaklingar. Vaktþjónusta er inni í þeim samningi og eðli málsins samkvæmt er það þyngsti hluti
vaktþjónustunnar.
Undanfarin ár hafa öldrunarlæknar sinnt greiningu og meðferð heilabilunarsjúkdóma. Nú er unnið að
því að efla þjónustuna og mynda teymi um hana. Auk sérhæfðs mats á heilabilunarsjúkdómum er unnið
að þróun verklags við mat á aksturshæfni fyrir sama hóp. Áætlað er að sinna þverfaglegri meðferð og
eftirfylgni auk ráðgjafar til aðstandenda og fagaðila. Að undirbúningi koma auk lækna sálfræðingur og
iðjuþjálfi og er stefnt að því að kynna drög að verklagi við mat á aksturshæfni á fundi læknaráðs snemma
árs 2018.

Kristnesspítali 90 ára 1. nóvember
1. nóvember voru 90 ár liðin frá því fyrsti sjúklingurinn innritaðist á Kristneshæli. Þótti fyllsta ástæða til
þess að minnast þeirra tímamóta og var það gert með dagskrá seinni hluta afmælisdagsins.
Dagskráin fjallaði um Kristneshæli/Kristnesspítala í fortíð, nútíð og framtíð.
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Þann dag kom út bók Brynjars Óttarssonar kennara um lífið í Kristnesi. Sagði hann frá henni og síðan
sagði María Pálsdóttir leikrænt frá hugmyndum sínum um safn í Kristnesi, um Kristneshæli og berklana.
Ingvar Þóroddsson forstöðulæknir fór síðan yfir sögu staðarins frá því berklaveikin var aðalmálið og
hvernig Kristneshæli/Kristnesspítali hefði gegnt mismunandi hlutverkum á mismunandi tímum. Ingvar
fjallaði síðan nokkuð um framtíðardrauma.
Á þessum tímamótum voru ýmsar góðar gjafir gefnar eins og þjálfunartæki frá Hollvinasamtökum
SAk að verðmæti 6 milljónir króna, peningagjöf frá Oddfellowreglunni að upphæð 3 milljónir, hvíldarstóll
frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis, þrír lerkibekkir frá Eyjafjarðarsveit og Skógræktinni og
peningagjafir að upphæð kr 100 þúsund hver frá þremur kvenfélögum þ.e. Kvenfélögunum Hjálpinni og
Iðunni í Eyjafjarðarsveit og Kvenfélagi Fnjóskdæla
Að lokinni dagskrá var boðið upp á veitingar. Vel á annað hundrað manns mætti og varð úr þessu mjög
vel heppnaður afmælisdagur.

útskrift einstaklinga. Iðjuþjálfar framkvæma ökumat hjá skjólstæðingum ef þörf þykir og undanfarið hefur
færst í aukanna að beiðnir hafa borist utan stofnunarinnar frá öldrunar- og heimilislæknum.
Nánar verður fjallað um starfsemi iðjuþjálfunar í tengslum við þær deildir sem iðjuþjálfar starfa á.
Í heild fengu iðjuþjálfar 815 nýjar beiðnir samanborið við 796 á árinu 2016. Mat og íhlutun einstaklinga
var 8.300 samanborið við 8.116 á árinu 2016.

Hjúkrun

Iðjuþjálfun á öldrunarlækningadeild

Starfsemi hjúkrunar var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Stöðugildi hjúkrunarfræðinga voru aukin um
0,8 og urðu þá alls 11,1 en setin stöðugildi voru 10,4 mestan hluta ársins. Stöðugildi sjúkraliða eru 13,2 en
ekki náðist að fullnýta þau framan af árinu.
Unnið var að innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á árinu. Tveir hjúkrunarfræðingar sinntu stöðu gæðavarða í
samtals 20% stöðu. Einn hjúkrunarfræðingur var að hluta til í námsleyfi í fjóra mánuði. Í lok árs lét staðgengill
forstöðuhjúkrunarfræðings (áður deildarstjóri endurhæfingardeildar) af störfum eftir 26 ár í starfi.
Yfir sumartímann var Kristnesspítala lokað í fjórar vikur og samrekstur deilda var í tvær vikur. Einnig var
lokað um jól og áramót. Ein deild var rekin um helgar eins og verið hefur undanfarin ár. Engar afleysingar
voru leyfðar vegna sumarfría og leysti starfsfólk eininganna hvert annað af.

Sálfræðingur
Sálfræðiþjónusta á endurhæfingardeild hefur á síðustu árum falist í greiningum og mati á tilfinningalegum
og geðrænum vanda, meðferð, hópfræðslu og stuðningi við sjúklinga auk teymisvinnu. Á síðustu
tveimur árum hefur verið unnið að eflingu taugasálfræðimats fyrir deildina og stofnunina, í samvinnu við
taugasálfræðinga LSH. Hlutverk sálfræðings á endurhæfingardeild er því víðtækt og til að koma til móts
við eftirspurn eftir taugasálfræðimati varð stöðuaukning sálfræðings úr 25% í 50% þann 1. apríl.
Á árinu voru taugasálfræðilegar prófanir lagðar fyrir 21 einstakling. Tilvísanir bárust frá sérfræðingum
spítalans en einnig í vaxandi mæli frá heilsugæslu. Meðalaldur sjúklinga í taugasálfræðimati er 64 ár og
var meðalbiðtími rúmir 2 mánuðir eftir þjónustu.

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.
Iðjuþjálfun fékk 0,5 stöðugildaaukningu á árinu og sú staða var sett á bráðadeildar. Margir sóttu
um stöðuna og iðjuþjálfi sem var ráðinn byrjaði í aprílmánuði. Frá þeim tíma störfuðu átta iðjuþjálfar í
4,95 stöðugildum sem skiptust þannig að tveir iðjuþjálfar í 1,10 stöðugildum unnu við bráðadeildir
sjúkrahússins og sex iðjuþjálfar í 3,85 stöðugildum við Kristnesspítala. Að auki voru tveir iðjuþjálfar í
0,2 og 0,1 stöðugildum við hjálpartækjaþjónustu SÍ staðsettir annars vegar á Kristnesi og hins vegar á
sjúkrahúsinu. Tveir aðstoðarmenn iðjuþjálfa, staðsettir á Kristnesi, voru í 1,5 stöðugildum.
Helsta hlutverk iðjuþjálfa er að stuðla að auknu jafnvægi í daglegu lífi þannig að einstaklingurinn geti
lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og verið ábyrgur og virkur í þjóðfélaginu, og 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-, vinnustaðaog 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
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Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á árunum 2016 og 2017 í töflu 1.
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisath.

Hjálpart.ums.

Ökumat

Eftirfylgd

2016

796

8.116

85

426

9

58

2017

815

8.300

89

400

14

88

Tafla 1. Iðjuþjálfun SAk.

Iðjuþjálfun öldrunarlækninga var með hefðbundnu sniði á árinu. Nýjar beiðnir voru 150 samanborið við
137 á árinu 2016. Tölur voru annars svipaðar milli ára, aukningu má sjá í beiðnum um ökumat.
Nánar má sjá skiptingu á þjónustu iðjuþjálfa á öldrunarlækningadeild á árunum 2016 og 2017 í töflu 2.
Ný beiðni

Mat/íhlutun

Heimilisath.

Hjálpart.ums.

Ökumat

Eftirfylgd

2016

137

2.671

46

110

4

10

2017

150

2.802

45

98

8

48

Tafla 2. Iðjuþjálfun á öldrunarlækningadeild.

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
21.892 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 rúmlega átta stöðugildum. Aðstoðarmenn störfuðu í rúmlega þremur
og hálfu stöðugildi.

Þjónusta sjúkraþjálfunar við legu- og dagdeild endurhæfingarlækningar
Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu á árinu 9.681 meðferð á legu- og dagdeild
endurhæfingardeildar. Meðferðirnar skiptust í 3.735 einstaklingsmeðferðir, 1.596 komur í sjálfsæfingar
undir eftirliti og 4.350 hópmeðferðir. Að auki voru 10.059 komur skjólstæðinga í aðra þjónustu eins og
markmiðs- og fjölskyldufundi, fræðslu, heimilisathuganir, pöntun hjálpartækja og bakstrameðferðir. Sem
fyrr voru sjúkraþjálfarar með sértæka fræðslu og meðferðastarfsemi fyrir hópa fólks með langvinna verki,
ofþyngd og lungnasjúkdóma og tóku þátt í teymisvinnu við meðferð þeirra.

Þjónusta sjúkraþjálfunar við öldrunarlækningar
Virk endurhæfingarpláss við öldrunarlækningar voru 17 á árinu en sjúkraþjálfarar voru starfandi í 1,75
stöðugildum. Sjúkraþjálfarar ásamt aðstoðarmönnum veittu skjólstæðingum öldrunarlækninga 3.275
einstaklingsmeðferðir, 1.725 komur í hópmeðferðir og 48 komur í sjálfsæfingar. Samtals voru það 5.048
meðferðir, 394 fleiri en árið áður.
Gönguhópur ætlaður skjólstæðingum öldrunarlækningadeildar var starfræktur tvisvar í viku, bæði inni
og úti. Einnig var starfrækt léttleikfimi tvisvar í viku. Þátttaka í hópunum var mjög góð. Sjúkraþjálfarar sáu
eins og fyrr um hluta almennrar fræðslu sem ætluð var skjólstæðingum.
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Þjónusta sjúkraþjálfunar við bráðadeildir SAk

Félagsráðgjöf

Sjúkraþjálfarar starfa við bráðadeildir SAk bæði virka daga og um helgar. Í ár bárust 1.334 beiðnir um
þjónustu, sem eru 254 fleiri en 2016 eða tæplega 24% aukning. Starfsfólk sjúkraþjálfunar veitti 7.163
meðferðir, 231 fleiri en 2016. Flestar meðferðir sjúkraþjálfunar voru veittar sjúklingum bæklunarlækna
(2.926) og lyflækna (2.312). Aldrei hafa verið veittar eins margar meðferðir á lyflækningadeild. 720
meðferðir fóru fram um helgar og á helgidögum. Sem fyrr sáu sjúkraþjálfarar um prógramm fyrir sjúklinga
með hásinaslit. Sjúkraþjálfari starfaði með hjartateymi lyflækningadeildar að fræðslu um hreyfingu fyrir
hjartasjúklinga.

Félagsráðgjafi starfaði í 90% starfi við Kristnesspítala á árinu. Meginviðfangsefni félagsráðgjafa voru
stuðningur við sjúklinga og aðstandendur, upplýsingagjöf um félagsleg réttindi og þjónustu og aðstoð við
umsóknir þar að lútandi. Félagsráðgjafi starfaði 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 kenndi hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar í námi fyrir félagsliða um fjölskyldur og
félagslega þjónustu. Hann sótti Félagsráðgjafaþing í Reykjavík og Evrópuráðstefnu félagsráðgjafa sem
haldin var í Reykjavík. Félagsráðgjafi var fulltrúi SAk í starfshópi vegna samþættingar þjónustu við aldraða.
Hann hefur einnig tekið þátt í því verkefni hópsins að efla upplýsingagjöf til aldraðra og aðstandenda
með viðveru í félagsmiðstöðvum aldraðra. Félagsráðgjafi er varamaður í Færni- og heilsumatsnefnd
Norðurlands.

Starfsemi í sundlaug
Sundlaugin á Kristnesspítala nýtist mjög vel til endurhæfingar. Skjólstæðingar komu í einstaklingsmeðferðir, vatnsleikfimi undir leiðsögn sjúkraþjálfara og í opna tíma til sjálfsæfinga. Eyjafjarðarsveit leigði
áfram átta tíma í lauginni fyrir vatnsleikfimi aldraðra sem skipulagðir voru af sjúkraþjálfara.

Húsnæði og búnaður
Kristnesspítali fagnaði 90 ára afmæli á árinu og gáfu Hollvinasamtök sjúkrahússins ný æfingatæki í sal
sjúkraþjálfunar sem leystu af hólmi gömul og slitin tæki, vegleg gjöf sem kemur sér mjög vel.
Keypt var há göngugrind með framhandleggsstuðningi sem hentar stærri einstaklingum.

Námskeið og ráðstefnur
Sjúkraþjálfarar sóttu námskeið, ráðstefnur og kynningar tengdar fagsviði sínu. Farið var á Dag
sjúkraþjálfunar. Sótt var fræðsla um sundleikfimi sem kallast „Aqua pilates“ og ráðstefna um langlífi og
heilsu. Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn sóttu námskeið um ógn í starfi. Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn
á Kristnesi sóttu námskeið í björgun úr vatni og endurlífgun í sundlauginni. Starfsfólki endurhæfingar- og
öldrunarlækningadeildar var boðið að fylgjast með og taka þátt. Allt starfsfólk sjúkraþjálfunar fékk fræðslu
um endurlífgun.
Einn sjúkraþjálfari lauk meistaraprófi í heilbrigðisvísindum með áherslu á fötlun og endurhæfingu.

Vísindastörf, kennsla og fræðsla
Frá Háskóla Íslands komu fjórir sjúkraþjálfunarnemar á fjórða ári í fimm 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.
Sjúkraþjálfarar ásamt öðrum fluttu erindi á Vísindadegi Sjúkrahússins á Akureyri, 21. september um
skjólstæðingsmiðaða þjónustu á tveimur deildum SAk: Katrín Ragnheiður Guðmundsdóttir, Guðrún
Pálmadóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir.
Sjúkraþjálfari birti eftirfarandi grein, ásamt öðrum: Gunnar Svanbergsson, Ragnheiður Harpa
Arnardóttir og Þorvaldur Ingvarsson (2017). MRI for diagnosis of low back pain: Usability, association
with symptoms and influence on treatment | Segulómun vid greiningu lendahryggsverkja: Nýting, samband
við einkenni og áhrif á meðferð. Læknablaðið, 103, 1:17-22 | journal-article DOI: 10.17992/lbl.2017.01.116
Sjúkraþjálfari kynnti rannsóknarniðurstöður með veggspjaldi á norrænu lungnaráðstefnunni (The
48th Nordic Lung Congress), sem haldin var í Visby í Svíþjóð í maí og fékk verðlaun fyrir veggspjaldið:
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Christer Janson, Hans Hedenström and Margareta Emtner: The
survival of the fittest. The predictive power of four different exercise tests for 5-year survival in Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
Einnig var veggspjaldið kynnt á vorráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri og
Vísindadegi Sjúkrahússins á Akureyri.
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Lyflækningar
Lyflækningadeild er stærsta deild sjúkrahússins og hefur verið starfrækt frá árinu 1953. Þar að auki er
hún 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 þrír hjarta- og æðasjúkdómasérfræðingar; tveir í 80% starfi hvor og einn sem
vinnur eina viku í mánuði. Þessir sérfræðingar hafa svo 20% stöðu í ferliverkum með stofu á SAk. Tveir
meltingarsérfræðingar vinna á deildinni í samtals 149% starfi, annar sem yfirlæknir á speglunardeild í
49% starfi og hinn í 100% starfi forstöðulæknis. Sá fyrrnefndi er eldri en 70 ára og vinnur því á tímakaupssamningi og mismunandi mikið en er ómetanleg hjálp þar til deildin hefur ráðið nýjan meltingarsérfræðing.
Meltingarfærasérfræðingur úr Reykjavík vann eina viku í janúar og eina viku í febrúar en gat ekki
framlengt samning sinn við deildina af persónulegum ástæðum. Á haustdögum fékkst tímabundinn liðsauki
í 4 mánuði, þar sem meltingarsérfræðingur búsettur í Svíþjóð kom og vann á deildinni. Smitsjúkdómasérfræðingur starfar við deildina í 100% stöðu og innkirtlasérfræðingur er í 100% stöðu en hefur verið frá
vegna veikinda stóran hluta ársins. Taugasjúkdómalæknir er í 50% starfi. Einn öldrunarlæknir hefur verið
í ráðgefandi stöðu utan öldrunardeildarinnar og setið morgunfundi með lyflæknum og handlæknum til
skiptis og farið yfir málefni sjúklinga deildarinnar með tillit til öldrunarlækninga.
Sérfræðingar í krabbameinslækningum og blóðsjúkdómum hafa komið frá Landspítala 2 daga í viku
og verið ráðgefandi á deildinni ásamt því að sinna hlutverki á dagdeild (sjá ársskýrslu dagdeildar). 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 og sinnir fyrst og fremst móttöku en
hefur einnig verið til ráðgjafar við erfið tilfelli á deildum sjúkrahússins. Sérfræðingar í innkirtlasjúkdómum
hafa komið 2 daga í mánuði síðan í apríl og verið með móttöku í samvinnu við hjúkrunarfræðinga á
innkirtlamóttöku. Sérfræðingur í húðlækningum var ráðinn til starfa í ágúst og er það mikill fengur og góð
viðbót við þjónustu deildarinnar. Hann sinnir móttöku og ljósameðferð sjúklinga en er einnig ráðgefandi
á deildum sjúkrahússins.
Stöður aðstoðarlækna voru betur mannaðar á árinu en árið áður og sérstaklega voru kandídatsstöðurnar betur mannaðar. Tveir deildarlæknar voru í framhaldsmenntun í lyflæknisfræðum í byrjun árs
en aðeins einn yfir sumarmánuðina og á haustmánuðum. Einn sérnámslæknir í samþættu kjarnanámi
í bráðagreinum lækninga vann á deildinni síðustu 4 mánuði ársins og fyrri helming ársins var einn
sérnámslæknir í heimilislækningum. Á árinu varð forstöðulæknir deildarinnar kennslustjóri við sérnám í
almennum lyflækningum og mun það vonandi styrkja tengingu deildarinnar við sérnámið og auka líkurnar
á að hún fái reglulega lækna í sérnám norður. Sérfræðingar deildarinnar tóku þátt í framhaldsnámskeiðum
í handleiðslu á LSH. Deildarlæknar í sérnámi hafa verið með millivakt á vöktum, sem hefur mikla þýðingu
fyrir öryggi á vöktum, til handleiðslu kandídata og stúdenta og léttir á erfiðum vöktum. Meiri festa og
reglusemi er komin 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 sjúklinga inn á lyflækningadeildina sem er
þegar undir miklu álagi. Þetta hefur þó batnað mikið og góður skilningur er á þýðingu þess fyrir öryggi í
starfseminni.

Starfsfólk
Í árslok voru stöður sérfræðinga á deildinni 6 talsins. Vaktir taka 5 læknar deildarinnar (1 þeirra er þó
aðeins 1 viku í mánuði). Það er því eins og árið áður vaxandi áhyggjuefni að vaktirnar deilast á fárra
hendur. Af og til hefur deildin fengið hjálp að sunnan með einstaka helgar. Læknar deildarinnar eldast og
einn læknir náði 71 árs aldri í lok árs og ekki hefur enn verið hægt að finna lækni til að fylla hans skarð en
vonir standa til að það gerist á árinu 2018.
Yfir sumartímann komu 4 meltingarsérfræðingar í afleysingar, 3 frá Landspítalanum, og 1 frá
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Svíþjóð. Auk þess kom lungnasérfræðingur frá Svíþjóð og leysti af í 10 daga og var það mikil og góð
hjálp. Innkirtlamóttakan hefur verið undirmönnuð, m.a. vegna veikinda. Góð samvinna við sérfræðinga
á LSH hefur hjálpað mikið á þessum tíma og eru áætlanir um að þeirri samvinnu verði haldið áfram og
að starfsemin verði byggð upp með stuðningi þeirra og hjálp. Samningar náðust á milli stofnananna um
greiðslur fyrir þessa samvinnu. Engu að síður er áhyggjuefni hvernig starfsemin verður í framtíðinni og
hvort deildin nái að skapa festu í mönnun og þekkingu fyrir þennan sjúklingahóp.
Starfsfólks hjúkrunar er getið í skýrslu frá forstöðumanni hjúkrunar á lyflækningadeild.
Næringarráðgjafi sinnir sjúklingum á dag- og göngudeild og einnig inniliggjandi sjúklingum og hefur
verið með fræðslu og viðtöl við sjúklinga á Kristnesi sem þar eru í meðferð vegna ofþyngdar. Einnig hefur
hann verið í samstarfi við eldhús varðandi endurskoðun matseðla og til leiðbeininga varðandi sérfæði.
Næringarráðgjafi, sem 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. Mikill fengur hefur verið
að hafa næringarráðgjafa í fullu, föstu starfi við sjúkrahúsið.

Hjúkrunarfræðingar vinna mikið í beinu sambandi við sérfræðinga og hjúkrunarfræðinga á LSH
gegnum Skype og hefur það reynst vel. Sérfræðingar lyflækningadeildar, Sigurður Heiðdal og Gunnar
Þór, eru svo ábyrgðarlæknar starfseminnar. Starfsemin jókst mikið á árinu og þurfti einnig að vera með
blóðskilun á laugardögum seinni hluta ársins. Þetta hefur reynst góð og nauðsynleg þjónusta við sjúklinga
á Norðurlandi sem sennilega þarf að auka enn frekar á næstu árum. Þarf því að fara að huga að hvar þessi
starfsemi á að vera í húsinu til langframa.

Starfsemi
Eins og fyrri ár sýna allar tölur ársins mikið álag á deildina. Á lyflækningadeild eru 23 sjúkrarúm. Alls
voru 1.016 einstakingar lagðir þar inn í 1.632 innlögnum. Það er mjög svipaður fjöldi og á fyrri árum.
Legudagafjöldi er nánast sá sami og áður eða 7.382. Meðallegutími var 4,5 dagar sem er örlítil lækkun frá
árinu áður (4,7), sjá töflu I. Meðalaldur innlagnarsjúklinga er 64 fyrir konur en 66 fyrir karla og nær frá 1899 ára og er það svipað og áður. Áhyggjuefni er ef stjórnvöld seinka áætlunum um stækkun sjúkrahússins
á Akureyri en nú þegar eru oft sjúklingar héðan á næstum öllum deildum sjúkrahúsins þegar ekkert pláss
er á lyfjadeildinni. Mikilvæg vinna er framundan, að fara yfir vinnulag og skipulag til að reyna að auka gæði
og minnka óþarfa vinnutap. Framkvæmdastjórn hefur hafið þessa vinnu í kjölfar vinnuviku í tengslum við
áætlanir um nýbyggingu. Þessu þarf að fylgja eftir með vinnu á deildinni hvað varðar stofugang og aðra
þætti. Með því er líklega hægt að minnka álag og bæta þjónustu á meðan beðið er eftir nýrri byggingu.
Aðra hverja viku er haldinn fundur með heimilislæknum á laugardagsmorgnum frá hausti fram á vor.
Fundirnir eru í fundarherbergi lyflækningadeildar með vakthafandi sérfræðingi lyflækningadeildar þar
sem farið er yfir málefni sjúklinga sem eru inni á deild. Fundirnir eru jafnframt haldnir til að reyna að halda
góðu sambandi við heilsugæslulækna í bænum.
Sérstakar þverfaglegar móttökur fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma er í uppbyggingu eins og
undanfarin ár. Þar er deildin lengst komin með innkirtlamóttökuna með tvo hjúkrunarfræðinga í samtals
90% stöðugildi (bættist við 50% á árinu) ásamt lækni og næringarfræðingi. Einnig er einn hjúkrunarfræðingur á dag- og göngudeild með sérverkefni tengt beinþynningarmeðferð. Einnig er byrjað að
starfrækja móttöku fyrir langvinna lungnasjúkdóma og fyrir hjartveika en sú starfsemi er enn mjög
lítil (2 x 10% staða hjúkrunarfræðings). Nauðsynlegt er að efla þessa móttöku fljótt til að geta fækkað
endurinnlögnum og fækkað komum á bráðmóttöku. Það er faglegt markmið að efla og styrkja þessa
uppbyggingu.
Verið er að leggja drög að því að fela hjúkrunarfræðingi sérverkefni sem tengist bólgusjúkdómum í
görn. Mikilvægt er að það verkefni verði skráð sem nákvæmast því meðferðin er flókin og oft mjög dýr.
Ákveðið hefur verið að allir meltingarfærasjúklingar sem eru á líftæknilyfi verði skráðir í nýja skrá sem
verður sameiginleg fyrir allt landið. Einnig er stefnt að því að hægt verði að meta gæði þjónustunnar og
auka öryggi meðferðar og um leið að reyna að tryggja að ekki verði of dýr meðferð veitt of lengi. Fljótt þarf
að finna leiðir og fjármagn til að manna þessa starfsemi.
Blóðskilun hófst á sjúkrahúsinu árið 2015 með samstarfssamningi á milli SAk og LSH. LSH hefur þjálfað
hjúkrunarfræðinga frá gjörgæsludeild í að sinna blóðskilun og hafa nokkrir sjúklingar verið í blóðskilun á
SAk á síðustu árum. Starfsemin hefur nú náð festu. 498 blóðskilunarmeðferðir voru á árinu og í lok þess
voru 5 einstaklingar í meðferð. Gestaskilanir voru 25 og nýttu bæði innlendir og erlendir ferðamenn sér
þennan möguleika.
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Hjúkrun
Sjá skýrslu frá forstöðumanni hjúkrunar á lyflækningadeild.

Rannsóknastofa í lífeðlisfræði
Rannsóknir á lífeðlisfræðideild jukust um 12% á árinu. Aukningu mátti sjá á flestum sviðum en mest í
hjartaómunum (18%) og kæfisvefnsrannsóknum (23%). Árið áður var Gunnar Þór fjarverandi í rannsóknum
og framhaldsmenntun í 3 mánuði og á árinu 2017 bættist Torfi Fjalar Jónasson við í 25% stöðu. Þetta
skýrir þennan mun að einhverju leyti en þó ekki til hlítar, því aukningin er mest í kæfisvefnsrannsóknum.
Sennilega endurspeglar þetta líka aukna þörf á þessari þjónustu á Norðurlandi.

Fræðslustarfsemi, endurmenntun og rannsóknastörf
Sandra Ásgeirsdóttir og Vilborg Jónsdóttir deildarlæknar í almenna lyflæknisprógramminu og Arngrímur
Vilhjálmsson, deildarlæknir í heimilislæknaprógramminu, unnu rannsóknarverkefni á árinu undir
handleiðslu Gunnars Þórs. Gunnar Þór hefur auk þess haft einn doktorsnema undir handleiðslu, Berglindi
Aðalsteinsdóttur.
Nær allir sérfræðingar deildarinnar sóttu alþjóðlegar ráðstefnur á sérsviðum sínum. Læknar
deildarinnar héldu fræðslufyrirlestra á vegum læknaráðs og tóku 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 komu til starfsþjálfunar á lyflækningadeild.
Auk þess var fjöldi annarra erlendra stúdenta í styttri námsdvöl.
Tveir sérfræðingar deildarinnar gegna stöðu við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri
(HHA), Guðjón Kristjánsson sem dósent og Finnbogi Karlsson sem lektor. Þeir hafa báðir sinnt kennslu
við háskólann. Finnbogi handleiðir ásamt öðrum Evu Hilmarsdóttur, hjúkrunarfræðing í innkirtlateymi í
meistaraverkefni við HA. Einn af sérfræðingum lyflækningadeildar, Gunnar Þór Gunnarsson, er jafnframt
lektor við læknadeild Háskóla Íslands og hefur hann skipulagt og haft umsjón með dvöl læknanema
á lyflækningadeild. Hann hefur ennfremur stundað kennslu við læknadeild Háskóla Íslands. Eins og
áður hefur verið nefnt er einn sérfræðingur deildarinnar, Guðjón Kristjánsson, einnig kennslustjóri í
almenna lyflæknisprógramminu á Íslandi og situr fundi kennslustjóra í fjarfundi tvisvar í mánuði og tekur
þátt í ráðningarferli og mati á deildarlæknum í námi. 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. Nær allir aðstoðarlæknar
lyflækningadeildar sóttu Læknadaga, árlegt fræðslunámskeið Læknafélags Íslands. Einnig hafa verið
haldnir fræðslufundir á fimmtudögum fyrir aðstoðarlækna og almenn þátttaka er á fræðslufundum
læknaráðs á föstudagsmorgnum.

Ritgreinar og fyrirlestrar á ráðstefnum
Gunnar Þór var meðhöfundur í grein sem birtist í Circulation: Cardiovascular Genetics:
Adalsteinsdottir B, Palsson R, Desnick R, Gardarsdottir M, Teekakirikul P, Maron M, Appelbaum E, Neisius
U, Maron BJ, Burke M, Chen B, Pagant S, Madsen C, Danielsen R, Arngrimsson R, Feldt-Rasmussen U,
Jonathan G. Seidman J, Seidman C, Gunnarsson GT.
Fabry Disease in Families With Hypertrophic Cardiomyopathy. Clinical Manifestations in the Classic and
Later-Onset Phenotypes.
Circulation: Cardiovascular Genetics. 2017;10:e001639
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Fyrirlestrar og rannsóknir kynntar á ráðstefnum

Lyflækningadeild

Gunnarsson GT, Adalsteinsdottir B, CY. Ho, Maron BJ, Burke M, Danielsen R, Seidman CE, Seidman
JG. Serum NT-probrain Natriuretic Peptide and High-sensitivity Cardiac Troponin I Levels in Carriers of
Myosin-binding Protein C Founder Mutation
Heart Failure and the World Congress on Acute Heart Failure are annual congresses of the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Paris, France, 29 April -2 May 2017.
Asgeirsdottir S, Vilhjalmsson A, Petursdottir S, Haraldsdottir T, Gunnarsson G
Cardiovascular Risk Factors in the Young. A Study of Icelandic College Students. Positive Trend for Males
Over a Seven-Year Period.
26th Nordic-Baltic Cardiology Congress. Vilnuis, Lithuania. 1-3 June 2017
Vilhjalmsson A, Asgeirsdottir S, Petursdottir S, Haraldsdottir T, Gunnarsson G
Cardiovascular Risk Factors in the Young. A Study of Icelandic College Students. Positive Trend for Males
Over a Seven-Year Period.
20th Nordic Congress of General Practice. Reykjavik Iceland. June 14-16 2017

Annað
Gunnar Þór hélt áfram alþjóðlegu rannsóknasamstarfi sínu sem er hluti af The Share registry (www.
theshareregistry.org). Hann er einnig starfandi í Fabry-nefnd LSH.
Gunnar Friðriksson hélt áfram samstarfi við taugalækningadeild Háskólasjúkrahússins Sahlgrenska í
Gautaborg, Svíþjóð og vann þar í u.þ.b. 13 vikur á árinu.
2013

2014

2015

2016

2017

1.503

1.463

1.594

1.645

1.632

6.212

6.615

7.666

7.356

7.382

4,17

4,5

4,8

4,7

4,5

Dag- og göngudeild

2.428

2.416

2.723

2.834

2.823

Innlagnir alls

3.931

3.879

4.371

4.479

4.455

Lyflækningadeild
Fjöldi legudaga
Meðallegutími, dagar

2013

2014

2015

2016

2017

Hjartarit

2.490

2.417

2.544

2.856

3.214

Ómskoðanir á hjarta

1.310

1.240

1.330

1.321

1.563

Þrekpróf

731

755

596

687

753

Öndunarmælingar

126

135

186

196

197

Heilarit

120

105

103

100

82

24 tíma sírita hjartarit

491

587

600

670

697

Gangráðseftirlit

285

222

250

319

341

Gangráðsaðgerðir

23

11

13

25

20

Kæfisvefn

67

141

207

281

345

166

159

89

0

0

5.809

5.772

5.929

6.455

7.212

Samtals

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 voru mánaðarlega yfir vetrartímann og þar er farið yfir ýmis mál viðkomandi deildinni og
stundum er líka fræðsla. Reynt hefur verið að hafa stutta fræðslu reglulega fyrir starfsfólk hjúkrunar um
efni sem óskað hefur verið eftir og hefur sú fræðsla verið nokkuð vel sótt og mælst vel fyrir. Á deildinni
starfar einnig skemmtinefnd sem sér um ýmsa viðburði fyrir starfsfólkið.

Námsferðir
Hjúkrunarfræðingar af deildinni hafa tekið þátt í Erasmus-verkefninu „Lucky you, getting older in Europe“.
Einn hjúkrunarfræðingur fór til Spánar í byrjun árs þar sem fjallað var um næringu og forstöðuhjúkrunarfræðingur fór til Finnlands í maí til að fjalla um félagslegar aðstæður. Forstöðuhjúkrunarfræðingur
fór einnig til Barcelona í maí á ráðstefnu ICN. Einn hjúkrunarfræðingur fór á LSH að kynna sér starfsemi
lungnamóttöku til að nýta við vinnu tengdri slíkri starfsemi á SAk.

Verkefni

Tafla I: Innlagnir á lyflækningadeild árin 2013 til 2017

Tauga- og vöðvarit

Lyflækningadeild er 23 rúma deild sem veitir almenna lyflækningaþjónustu. Setin og leyfð stöðugildi
hjúkrunarfræðinga eru 16,3, sjúkraliða 9,8, deildarstjóri 1,0, deildarritari 0,94 og starfsmenn í ræstingu og
býtibúri 3,6 stöðugildi. Aukning varð um 0,2 stöðugildi í mars merkt gæðavinnu. Fjöldi hjúkrunarfræðinga
í starfi á deildinni er 25 og sjúkraliðar hafa verið 13 í samtals 27,1 stöðugildi. Mönnun gekk vel á árinu
og vel gengur að ráða í stöður sem losna. Örlítil endurnýjun hefur orðið á starfsfólki. Af stöðugildum
hjúkrunarfræðinga eru 0,2 notuð fyrir næringarhjúkrunarfræðing í húsinu og 0,2 fyrir eftirfylgd fyrir hjartaog lungnasjúklinga sem hefur farið fram á göngudeild. Gæðavörður hefur verið í 0,2 stöðugildum. Nokkrir
hjúkrunarfræðingar sitja einnig í nefndum á vegum SAk og/eða eru tengiliðir við nefndir.

Unnið hefur verið að innleiðingu RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfisins og er einn hjúkrunarfræðingur
deildarinnar verkefnastjóri þess verkefnis í tímabundinni 20% stöðu. Tveir aðrir eru tengiliðir við
verkefnið. Einnig hefur verið unnið að innleiðingu og þróun á nýrri uppfærslu á Therapy og hafa tveir
hjúkrunarfræðingar einnig verið í þeirri vinnu. Á haustdögum var starfrækt vinnustofa með ráðgjafa frá
Virginia Mason Institute varðandi hugmyndir um innra skipulag legudeilda í nýbyggingu og tóku fjórir
hjúkrunarfræðingar af deildinni þátt í því verkefni.

Birtar greinar:
Arun K Sigurdardottir, Kolbrún Sigurlásdóttir, Kjartan Ólafsson, Margrét Hrönn Svavarsdóttir. Perceived
consequences, changeability and personal control of coronary heart disease are associated with healthrelated quality of life. Journal of Clinical Nursing. 2017. 26. 3636-3645.

Styrkveiting/þátttaka í rannsókn
Rannsóknin Lifestiles, risk factor management and self-care of individuals with coronary heart disease.
Aðalrannsakandi er Margrét Hrönn Svavarsdóttir en Kolbrún Sigurlásdóttir er einn af rannsakendum.
Rannsóknin fékk 1 milljón kr. í styrk úr vísindasjóði SAk.

Tafla II: Rannsóknir á rannsóknastofu í lífeðlisfræði árin 2013 til 2017
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Sjúkrahúsapótek
Lyfjafræðingar sjúkrahúsapóteks veita lyfjafræðilega þjónustu sem miðar að því að auka öryggi við
lyfjanotkun og meðhöndlun lyfja. Þjónustan er veitt í samvinnu við annað heilbrigðisstarfsfólk og er
nútímaleg, framsækin og fagleg.
Starfsfólk sjúkrahúsapóteks sér um að útvega og afhenda lyf á besta mögulega verði miðað við
lyfjaframboð og þarfir sjúklinga hverju sinni, varðveislu lyfja, dreifingu þeirra á deildir sjúkrahússins og
eftirlit með notkun þeirra á einstökum deildum. Einnig er þar blöndun á krabbameinslyfjum til gjafar í
æð fyrir dagsjúklinga og inniliggjandi sjúklinga. Markmið sjúkrahúsapóteksins er að gera hagstæð
innkaup á lyfjum, bæta nýtingu þeirra í nánu samstarfi við annað heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahússins og
sjá til þess að lyf séu geymd og meðhöndluð við tilskildar aðstæður. Einnig er lögð áhersla á að veita
hlutlausar, gagnreyndar og faglegar upplýsingar um lyf og lyfjanotkun til annarra heilbrigðisstarfsmanna
stofnunarinnar. Lyfjafræðingar sjúkrahúsapóteks sitja í lyfjanefnd, gæðaráði og næringarteymi, rýna skjöl
um lyf og lyfjagjafir fyrir gæðahandbók og taka þátt í þverfaglegu umbótastarfi og öðrum lyfjatengdum
verkefnum.

Starfsemin á árinu
Hilmar Karlsson lét af störfum sem forstöðulyfjafræðingur í mars og við starfinu tók Jóna Valdís Ólafsdóttir.
Hilmar starfar áfram sem lyfjafræðingur í sjúkrahúsapótekinu. Í sjúkrahúsapóteki starfa í lok árs fjórir
lyfjafræðingar í 3,2 stöðugildum sem er aukning um einn lyfjafræðing (0,8 stöðugildi) frá árinu áður.
Heildarsala sjúkrahúsapóteksins var 476,3 millj.kr. og stóð í stað miðað við árið á undan. Þar af eru
sjúkrahúslyf („S-merkt lyf“) fyrir 350,6 millj.kr. til sjúklinga utan sjúkrahússins sem voru að fullu greidd af
Sjúkratryggingum Íslands. Sala á sjúkrahúslyfjum dróst saman um 0,9% á milli ára.
Blandanir á krabbameinslyfjum voru 1.948 á árinu sem er aukning um 3% frá árinu áður.
Á árinu var áfram unnið að undirbúningi og framtíðarskipulagi nýs sjúkrahúsapóteks en miklar breytingar
eru fyrirhugaðar varðandi staðsetningu og alla aðstöðu sjúkrahúsapóteksins. Tekið var upp nýtt birgðakerfi
(Oracle) og unnið að innleiðingu birgðastýringakerfis fyrir deildir (Alfa). Uppfærsla á lyfjafyrirmælakerfinu
Therapy varð á árinu og sáu lyfjafræðingar um uppbyggingu og yfirferð á lyfjagagnagrunni í tengslum við
það ásamt því að taka virkan þátt í innleiðingu og viðhaldi kerfisins. Áfram var unnið að gæðahandbók og
vinnuferlar og verklag endurskoðað reglulega.
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NEFNDIR OG RÁÐ

Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám

Áfallateymi SAk
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 en 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 limum einstaklinga hafi verið ógnað,
hætta hafi steðjað að nákomnum eða að einstaklingur hafi orðið vitni að ofbeldi, líkamsmeiðingum eða
dauða.

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

Fjöldi
einstaklinga

Fjöldi
símtala

Fjöldi
viðtala

Vísað
áfram

Fjöldi
funda

Umferðarslys

7

91

12

5

1

5

Vinnuslys

1

1

Sjáfsvíg- eða sjálfsvígstilraun

4

6

4

6

1

Annað

10

18

12

16

2

1

Samtals:

22

116

28

29

4

6

2

Tafla 1: Starfsemi áfallateymis SAk 2017

Áfallateymið heldur samráðsfundi mánaðarlega.
Á árinu var byrjað að skrá áfallahjálp í sjúkraskrá skjólstæðinga í Sögu-kerfinu, 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.

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 í október, en
þá tók Arna Rún Óskarsdóttir við af Stefáni Steinssyni. Stefáni eru þökkuð störf hans í nefndinni og Arna
Rún boðin velkomin til starfa. Í
Í árslok var nefndin því þannig skipuð:
• Oddný Snorradóttir upplýsingaöryggisstjóri, tilnefnd af framkvæmdastjórn, formaður
• Arna Rún Óskarsdóttir læknir, tilnefnd af læknaráði
• Sólveig Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur, tilnefnd af hjúkrunarráði
• Árni Kár Torfason forstöðumaður, tilnefndur af tölvu- upplýsingatæknideild

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

Starfsemin á árinu
Nefndin hélt sex fundi á árinu og fylgdi eftir reglubundnu eftirliti. Boðað var til þriggja funda vegna
ábendinga. Eftirlitið í ár skiptist aðallega í eftirfarandi þætti:
• Skoðaðar voru uppflettingar í sjúkraskrár valdar af handahófi.
• Skoðaðar voru uppflettingar í einstakar sjúkraskrár eftir ábendingum.
• Nefndin tók handahófskennt úrtak virkra notenda í Sögu-kerfinu og skoðaði hvort aðgangsheimildir
væru í samræmi við starfsstétt og hlutverk í Sögu-kerfinu.
• Farið var yfir verklag vegna tímabundinna aðgangsheimilda.
• Öryggisfrávik skoðað.
Athugasemdir við eftirlitið eru skráðar í fundargerðir nefndarinnar og afhentar framkvæmdastjóra lækninga
til frekari skoðunar. Vinnuleiðbeiningar vegna skráningar í Sögu-kerfið fyrir tímabundinn aðgang eru
komnar í samþykktarferli í gæðahandbók.

Fræðsla
Á vegum áfallateymis fengu hjúkrunarnemar fræðslu um áföll og áfallateymið.
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Endurlífgunarráð

Snemmbúið viðvörunarkerfi legudeilda

Endurlífgunarráð hefur verið starfrækt frá árinu 2003. Hlutverk þess er m.a. að:
• Fylgja eftir reglum um útköll vegna endurlífgunar/neyðarástands á sjúkrahúsinu.
• Fylgjast með búnaði til endurlífgunar, staðsetningu hans og þörf fyrir endurnýjun.
• Tryggja viðeigandi endur- og símenntun fyrir hvern starfshóp sjúkrahússins.
• Fylgja eftir skráningu endurlífgunar á SAk og skila uppgjöri einu sinni á ári.
Í endurlífgunarráði, skipuðu 1. ágúst 2016, sitja:
• Eyrún Björg Þorfinnsdóttir, svæfinga- og gjörgæsluhjúkrunarfræðingur, formaður
• Chris Wolfensperger, svæfingalæknir
• Jón Guðmund Knutsen, sjúkraflutningamaður
• Kolbrún Sigurlásdóttir, hjúkrunarfræðingur
• Bergþór Steinn Jónsson, sérnámslæknir
Ráðið fundaði tvisvar á árinu og hafði auk þess samskipti um tölvupóst eftir þörfum.

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 einingum 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. 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.
Þetta hefur verið nýtt á nokkrum deildum og hefur verið almenn ánægja með fyrirkomulagið.
Að auki var boðið upp á námskeið/æfingar í grunnendurlífgun fyrir starfsfólk sjúkrahússins sem ekki
vinnur við umönnun sjúklinga og voru þau námskeið nokkuð vel sótt.
Upprifjunarnámskeið í sérhæfðri endurlífgun voru haldin í september. Námskeiðin eru ætluð
hjúkrunarfræðingum og læknum sem áður hafa setið námskeið í sérhæfðri endurlífgun I eða II (1,5 klukkustunda námskeið). Minnkandi þátttaka er í þessum upprifjunarnámskeiðum.
Þrjú námskeið voru haldin í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna II (ALS) með alls 22 þátttakendum. Þau
námskeið eru ætluð 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 20 þátttakendum.
Þau námskeið eru ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka þátt í endurlífgun (8
klukkustunda námskeið).
Eitt námskeið var haldið í sérhæfðri endurlífgun barna II (EPALS) með 12 þátttakendum. Þau námskeið
eru ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að taka þátt eða stjórna í endurlífgun barna (20
klukkustunda námskeið).
Allt námskeiðshald í sérhæfðri endurlífgun fullorðinna I og II og sérhæfðri endurlífgun barna I og II
hérlendis tekur mið af evrópskum stöðlum og leiðbeiningum frá Evrópska endurlífgunarráðinu (ERC).
Tólf starfsmenn hafa lokið leiðbeinendaþjálfun í sérhæfðri endurlífgun og eru ellefu með fullgild réttindi
frá ERC til að kenna á slíkum námskeiðum, níu til að kenna sérhæfða endurlífgun fullorðinna og fimm til að
kenna sérhæfða endurlífgun barna. Þar af hafa þrír starfsmenn réttindi til að kenna hvoru tveggja. Áfram
verður unnið að þjálfun starfsmanna til fullgildra kennsluréttinda.

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. Unnið var að
því að breyta verklagi í samræmi við National Early Warning Score (NEWS) og aðlaga það starfseminni.
Þetta var gert þar sem Landspítali byggir á því verklagi og er það innbyggt í mælieiningu Sögu. Unnið
verður að innleiðingu og kynningu á NEWS á vormánuðum 2018.

Námskeið á vegum endurlífgunarráðs
Sérhæfð endurlífgun fullorðinna II (ALS): Námskeið ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna
að taka stjórnina í endurlífgun (20 klukkustunda námskeið).
• 21.-22 febrúar
• 28. febrúar-1. mars
• 28.-29. nóvember
Samtals 22 læknar og hjúkrunarfræðingar frá SAk.
Sérhæfð endurlífgun fullorðinna I (ILS): Námskeið ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna
að taka þátt í endurlífgun (8 klukkustunda námskeið).
• 2. mars
• 5. október
Samtals 20 læknar og hjúkrunarfræðingar frá SAk.
Sérhæfð endurlífgun barna (EPALS): Námskeið ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem þarf starfs síns vegna að
taka þátt í eða stjórna endurlífgun barna (20 klukkustunda námskeið).
• 25.-26. október
Samtals 12 læknar og hjúkrunarfræðingar frá SAk.

Útkallsæfingar
Endurlífgunarráð stendur fyrir reglulegum útkallsæfingum á deildum sjúkrahússins. Æfingarnar felast í
þjálfun í fyrstu viðbrögðum við neyðarástandi á viðkomandi deild og útkalli neyðarteymis. Þessar æfingar
hafa leitt í ljós ýmiss konar vankanta á útkallsferlinu og hefur verið unnið að úrbótum á þeim jafnóðum.
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Fræðsluráð

Gæðaráð

Meginverkefni fræðsluráðs er 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:

Gæðaráð var þannig skipað í lok árs:

•
•
•
•
•

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 er skipað til þriggja ára í senn. Í árslok var það þannig skipað:
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
Almenn nýliðafræðsla var sett á rafrænt form og nýir verkferlar innleiddir. Unnið var eftir fræðsluáætlun þar
sem áhersla var lögð á gæðamál, persónulega hæfni og starfsþróun, upplýsingatækni, vinnuvernd og
öryggismál, klíníska fræðslu ásamt fræðslu fyrir stjórnendur. Viðburðadagatali var komið fyrir á fræðasetri
á innri vefnum þar sem starfsmenn gátu séð þá fræðslu og þjálfun sem var í boði og skráð sig á viðburði.
Unnið var með gæðavörðum að innleiða sértæka nýliðafræðslu á deildir og gátlisti frá fræðsluráði hafður
þar til hliðsjónar.

Aðalfulltrúar:
• Oddur Ólafsson, svæfingalæknir, formaður
• Hulda Rafnsdóttir, gæðastjóri
• Jóna Valdís Ólafsdóttir, lyfjafræðingur
• Elvar Örn Birgisson, geislafræðingur
• Helgi Haraldsson, öryggisstjóri
• Ragnheiður Baldursdóttir, sérfræðingur í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum
• Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur
• Erla Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Varafulltrúar:
• Dóróthea Jónsdóttir, tölvunarfræðingur
• Sólveig Hulda Valgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Almenn starfsemi
Á árinu voru haldnir tuttugu reglulegir fundir og hefur fundum fjölgað á undanförnum árum. Fundirnir hafa
nokkuð fast skipulag. Fulltrúar kvitta fyrir mætingu á fundi og skráð er hverjir hafa samþykkt fundargerðir.
Einnig hefur orðið sú nýbreytni að fulltrúar kvitta fyrir að hafa lesið fundargerðir hafi þeir ekki mætt á fundi.

Gæðingur
Sjúkrahúsið er alþjóðlega gæðavottað af fyrirtækinu DNV-GL sem er eitt af stærstu alþjóðlegu fyrirtækjum
á þessu sviði í heiminum. Sjúkrahúsið er fyrsta heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíka vottun
sem er samkvæmt þeim kröfum sem staðlar DNV-GL gera til sjúkrahúsa og tekur m.a. til gæðakerfis
og gæðastjórnunar, áhættustýringar og áhættumats, skipulags, allrar klínískrar þjónustu, starfsaðstöðu,
húsnæðis og réttinda sjúklinga. DNV-GL gerir árlegar úttektir og niðurstöður úttektar 1. og 2. nóvember
voru á þá leið að það voru engin alvarleg frávik (Non Conformities; NC-1), sjö minniháttar frávik (Non
Conformities; NC-2), tvær athugasemdir (Opportunities) og tvö tækifæri til að gera betur (Opportunity
for Improvement). Þetta er verulega bættur árangur og úttektaraðilum þótti eftirtektarvert hversu mikið
öryggismenning hefði batnað á stofnuninni og kom þetta fram í samtölum þeirra við starfsfólk. Eftir því var
tekið hversu hreint sjúkrahúsið var og telja úttektaraðilar stjórn sjúkrahússins virkilega leggja sig fram við
að efla gæði og öryggi.

Rýnifundir
Rýnifundir stjórnenda eru fundir gæðaráðs með framkvæmdastjórn. Gæðastjóri fer yfir skýrslu með
upplýsingum um starfsemi gæðaráðs og yfirliti yfir stöðu gæðamála og svarar fyrirspurnum. Haldnir voru
tveir rýnifundir stjórnenda á árinu þar sem rætt var:
• Niðurstöður innri úttekta
• Niðurstöður ytri úttekta
• Endurgjöf frá viðskiptavinum
• Frammistaða ferla og samræmi þjónustu
• Staða forvarna og úrbóta
• Aðgerðir vegna fyrri rýni stjórnenda
• Breytingar sem geta haft áhrif á gæðakerfið
• Gæðastefna og gæðamarkmið
• Tillögur um umbætur
• Önnur mál
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Rýnifundirnir eru mikilvægir til þess að varpa ljósi á hvort að gæðakerfið sé að þjóna því hlutverki sem
því er ætlað.

á að nokkrar starfslýsingar séu útgefnar. Einnig kom í ljós að enn var verið að notast við skjöl í Lotus
Notes og voru strax gerðar úrbætur á því. Öll skjöl, bæði útgefin skjöl og vinnuskjöl, voru samtals 5.989 á
árinu. Myndrit 1 sýnir fjölda gæðaskjala hvert ár. Eins og glögglega má sjá nær tíðni útgefinna skjala og
vinnuskjala hápunkti árið 2015, en þá stóð flutningur gæðaskjala úr Lotus Notes í Sharepoint sem hæst.

Umbótaverkefni
Gæðaráð hefur farið af stað með umbótaverkefni að kröfu DNV-GL staðalsins. Vinnan við slík verkefni
fer fram eftir fyrirfram skilgreindu verklagi. Vinnuhópur er skipaður utan um hvert verkefni og skila hópar
lokaniðurstöðum til gæðaráðs. Niðurstöður þessar eru birtar á síðu gæðaráðs á innra neti. Dæmi um slík
umbótaverkefni er förgun lyfja og sóttmengaðs sorps, samræming á aðgangsheimildum heilbrigðisstétta
í sjúkraskrárkerfi og atvik tengd móttöku og meðferð sýna. Það kom í ljós við úttekt vottunaraðila að enn
betur þarf að fylgja eftir og skrá árangur af verkefnum þessum. Einnig hefur komið í ljós að umbótaverkefni
krefjast mjög mikillar vinnu og þarf því að ígrunda vel sérhvert verkefni sem ráðist er í.

1600
1390

1400

1292

1200

1000

905

863

Útgefin skjöl

800

Atvik

Vinnuskjöl

Gæðaráð heldur utan um skráningu atvika. Tölur um fjölda atvika eru teknar saman og sendar
landlæknisembættinu tvisvar á ári. Skráðum atvikum fjölgaði um 15% á árinu en þau voru alls 466.
Algengustu atvikin reyndust vera atvik tengd umhverfi og aðstæðum en þar á eftir komu atvik tengd
meðferð/rannsókn og síðan atvik tengd lyfjameðferð. Enn er notast við Lotus Notes til að halda utan um
atvikin en brýnt er að fá nýtt kerfi. Það hyllir loksins undir slíkt (Datix).

600

517
437
357

400
228
200

0
2014

Starfseining

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

2

10

10

Barnadeild

11

15

9

9

5

Bráðamóttaka

35

66

65

66

91

Deild kennslu, vísinda og gæða

1

1

Eldhús

4

4

3

12

5

Kristnesspítali

33

57

55

32

57

Geðdeild

41

58

42

36

40

Lyflækningadeild

51

75

67

72

82

Almenn göngudeild

Læknaritaramiðstöð

2

2

1

Myndgreiningadeild

11

17

15

11

10

Rannsóknadeild

24

19

13

32

28

Ræstimiðstöð
Sjúkrahúsapótek

1

1

Skrifstofa fjármála

1

2

1

3

1

Skurðlækningadeild

28

59

64

57

72

Skurðstofa og sótthreinsun

14

22

15

7

20

Svæfinga- og gjörgæsludeild

20

27

22

37

37

5

7

10

2

11

3

2

1

Tækni- og innkaupadeild
Tölvu- og upplýsingatæknideild
Fjöldi

275

441

385

395

466

Tafla 1 – Skráð atvik eftir starfseiningum 2013-2017.

Gæðakerfi
Góð reynsla er komin á gæðakerfið sem er í Sharepoint. Vel þykir hafa tekist til með kerfið og það er
þjált í notkun. Eftirspurn reynist fara vaxandi eftir aðgangi annarra stofnana að kerfinu. Við úttekt DNVGL kom fram sú ábending að greina þurfi betur á milli vinnuskjala og útgefinna skjala og enn vantar upp
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Myndrit 1 – Fjöldi gæðaskjala pr. ár.

Innri úttektir
Mikil vinna og eftirfylgni er fólgin í framkvæmd innri gæðaúttekta á verklagsreglum, en 20 af 28 úttektum
voru framkvæmdar á árinu og náðist því ekki að ljúka áætlun. Markmiðið er að ljúka áætlun hvert ár og
helsta áskorunin nú er að finna leiðir til þess að ná settum markmiðum. Innri gæðaúttektir eru nauðsynlegur
þáttur innra eftirlits á gæðakerfi sjúkrahússins og eru framkvæmdar af hópi gæðavarða og samkvæmt
áætlun gæðaráðs.

Teymisúttektir
Teymisúttektir, þar sem hópur á vegum gæðaráðs fer á einstakar einingar og tekur út ýmsa þætti í
starfseminni, þykja hafa gefið góða raun þó svo að þær kalli á mikla vinnu. Við teymisúttektir ársins kom
í ljós að eitt helsta umkvörtunarefni eininga var hversu seint virðist ganga að bregðast við beiðnum um
lagfæringar á húsnæði og búnaði.

Kvartanir
Nokkrar kvartanir komu inn á borð gæðaráðs og fjallað var almennt um í hvaða farvegi er best að hafa
kvartanir.

Samstarf
Fulltrúar gæðaráðs fóru í tveggja daga heimsókn á Landspítala á árinu og var hún ánægjuleg og gagnleg.
Gæðaráð fékk m.a. að kynnast SBAR-samskiptatækni, árangursmælingum og Visual managementlausnum, verkefnatöflu og árangursmælingum á skurðstofugangi, Workplace-samskiptakerfinu, rótargreiningu, Basic safety-námskeiðinu og fleiru. Unnið var að því á árinu að koma á samstarfi við sjúkrahús
með alþjóðlega vottun með von um tækifæri til heimsóknar á næstu árum.

Horft fram á veginn
Samhliða DNV-GL vottun er einnig unnið að því að starfsemi sjúkrahússins verði alþjóðlega vottuð
samkvæmt ISO 9001:2015 og verður það aðaláherslan í árlegri úttekt DNV-GL sem fram fer haustið 2018.
Ef vel tekst til verður sjúkrahúsið ISO vottað að úttekt lokinni. Gæðaráð hefur verið mjög öflugt undanfarin
ár og er starfsemi þess orðin ákaflega viðamikil. Ljóst er að huga þarf að því að breyta starfseminni á þann
veg að um deild með starfsmönnum verði að ræða, svo mikið er umfangið orðið.
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Hjúkrunarráð
Aðalfundur var haldinn 19. október. Sólveig Tryggvadóttir, formaður hjúkrunarráðs, flutti skýrslu stjórnar
og fulltrúar hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum kynntu störf sín. Kjósa átti þrjá fulltrúa og varamann í
stjórn hjúkrunarráðs. Hulda Rafnsdóttir af bráða- og þróunarsviði og Valgerður Ósk Ómarsdóttir af
lyflækningasviði gáfu báðar kost á sér til endursetu. Bryndís María Davíðsdóttir af handlækningasviði
kom ný í stjórn hjúkrunarráðs og Eva Laufey Stefánsdóttir var kosin varamaður í stjórn. Ekki komu fram
mótframboð og voru fulltrúar samþykktir. Eftir venjuleg aðalfundarstörf flutti Snæbjörn Guðjónsson erindi
um Calgary-fjölskylduhjúkrun og D. Brynja Harðardóttir Tveiten kynnti starfsmannaheilsuvernd á SAk.

Fræðsluráð: Erla Björnsdóttir, Eyrún B. Þorfinnsdóttir varamaður
Gæðaráð: Erla Björnsdóttir, Sólveig Hulda Valgeirsdóttir varamaður.
Kjörnefnd hjúkrunarráðs: Jenný Valdimarsdóttir, Anna Lísa Baldursdóttir og Þórgunnur Birgisdóttir.
Nýtingarnefnd: Anna Margrét Tryggvadóttir, María Ásgeirsdóttir varamaður.
Siðanefnd: Hulda Rafnsdóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir varamaður.
Vísindaráð: Elma Rún Ingvarsdóttir, Kolbrún Sigurlásdóttir varamaður.
Vísindasjóður: Heiða Hringsdóttir, Álfheiður Atladóttir varamaður.
Lyfjanefnd: Inga Margrét Skúladóttir, Guðrún Hildur Guðmundsdóttir varamaður.
Rýnihópur: Gunnhildur Gunnlaugsdóttir, Elva Sigurðardóttir varamaður.

Stjórnarfundir

Samstarf

Stjórnin hélt 8 formlega fundi á árinu, að auki hefur hluti stjórnar hist á óformlegum samráðsfundum.
Samskipti fara einnig fram í gegnum tölvupóst og á lokaðri Facebook-síðu stjórnar. Á fyrsta stjórnarfundi
eftir aðalfund var Gunnhildur Gunnlaugsdóttir kosin varaformaður og Þórgunnur Birgisdóttir ritari.
Meðstjórnendur eru: Bryndís María Davíðsdóttir, Hulda Rafnsdóttir og Valgerður Ósk Ómarsdóttir. Eva
Laufey Stefánsdóttir er varamaður í stjórn.

Vika hjúkrunar
Vika hjúkrunar var haldin í maí. Þá var haldið málþing í samstarfi við hjúkrunarráð á LSH um verklag og
viðbrögð við alvarlegum atvikum og málþing hjúkrunarráðs og læknaráðs LSH um meðferðarmarkmið
og skráningu meðferðarstigs á LSH var sent í fjarfundi. Þá var Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir hjúkrunarfræðingur með fyrirlestur um samskipti; Samskiptaboðorðin og Perlurnar í lífsþræðinum – um okkur í
starfinu og starfið í okkur.
Þann12. maí var „Dagur hjúkrunar“ sem hjúkrunarráð skipulagði í samstarfi við Heilbrigðisstofnun
Norðurlands, Norðurlandsdeild Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Öldrunarheimili Akureyrar. Sif
Bjarklind hjúkrunarfræðingur hélt erindi um sérnám í heilsugæsluhjúkrun og Þórdís Rósa Sigurðardóttir, yfirhjúkrunarfræðingur HSN á Akureyri, talaði um eflingu heilsugæsluhjúkrunar í hjúkrunarmóttöku.
Margrét Blöndal hjúkrunarfræðingur flutti erindið Áföll og álag í starfi heilbrigðisstétta. Þar fjallaði hún um
áhrif áfalla í starfi – áhrif álags í starfi og þróun kulnunar og örmögnunar – leiðir til að takast á við álag og
áföll í starfi.

Helstu viðfangsefni stjórnar hjúkrunarráðs
Stjórn hjúkrunarráðs átti fulltrúa í stefnumótunarvinnu SAk sem lauk í febrúar. Áfram hefur verið unnið
með framkvæmdastjórn, þar sem ræddar hafa verið leiðir til hagræðingar og til að lækka rekstrarkostnað
SAk. Stjórnir hjúkrunarráðs og læknaráðs sendu frá sér sameiginlega ályktun og lýstu yfir vonbrigðum
og þungum áhyggjum af ófullnægjandi fjárframlagi til Sjúkrahússins á Akureyri í fjárlagafrumvarpi
ársins 2018. Stjórnirnar töldu að það geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir starfsemi og stöðu sérhæfðrar
sjúkrahúsþjónustu. Skorað var á Alþingi að bregðast við og veita frekari fjármuni til Sjúkrahússins á
Akureyri.
Þá sendu fagráðin einnig sameiginlega ályktun vegna vaxandi fráflæðisvanda. Það er ljóst að fráflæðisvandinn er kominn til að vera og mun aukast á næstu árum með fjölgun aldraðra og óbreyttri
þjónustu. Í ályktuninni var bent á að mikilvægt er að ríki og Akureyrarbær marki sér sameiginlega stefnu
um þjónustu við aldraða á Akureyri.
Aðalfundur hjúkrunarráðs ályktaði um stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um mönnun, menntun og
starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga. Þar var tekið undir mikilvægi þess að hraða nýliðun hjúkrunarfræðinga
til að bregðast við skorti á hjúkrunarfræðingum innan íslensks heilbrigðiskerfis. Hjúkrunarráð hvatti
stjórnvöld til að grípa til aðgerða án tafar.

Formaður hjúkrunarráðs fundaði að jafnaði annan hvern mánuð með framkvæmdastjóra hjúkrunar.
Formaður fór á tvo fundi með framkvæmdastjóra hjúkrunar og forstöðuhjúkrunarfræðingum. Á árinu hefur
verið gott samstarf við hjúkrunarráðs LSH. Einnig hafa læknaráð og hjúkrunarráð á SAk haft mikil og góð
samskipti.

Umsagnir
Til umsagnar frumvarp til laga um sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), 4. mál. Send
umsögn frá stjórn hjúkrunarráðs.
Til umsagnar frumvarp til laga um brottnám líffæra (ætlað samþykki), 112. mál.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um lyfjastefnu til ársins 2022, 372. mál.
Til umsagnar frumvarp til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál.
Til umsagnar frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, 432. mál.
Til umsagnar frumvarp til laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), 289. mál.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um heilbrigðisáætlun, 57. mál. Símafundur.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um greiðsluþátttöku sjúklinga, 49. mál.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um styttingu biðlista á kvennadeildum, 115. mál. Send sameiginleg
umsögn frá hjúkrunarráði og læknaráði.
Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin
2017-2021, 434. mál.
Símafundur með velferðarnefnd, til umræðu var tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun, 402. mál.
Formaður hjúkrunarráðs sat fundinn ásamt formanni læknaráðs og framkvæmdastjórn.

Fulltrúar hjúkrunarráðs í nefndum og ráðum
Eftirlitsnefnd með aðgengi að og notkun á sjúkraskrám: Sólveig Tryggvadóttir, Sædís Guðrún Bjarnadóttir
varamaður.
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Jafnréttisnefnd

Lyfjanefnd

Jafnréttisnefnd hefur starfað síðan í desember 2007 en skipað er í nefndina til tveggja ára í senn.

Lyfjanefnd starfar samkvæmt 40. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með áorðnum breytingum. Lyfjanefnd hefur
starfað frá 18. september 2001.
Lyfjanefnd var þannig skipuð í lok árs:
• Gunnar Þór Gunnarsson, formaður, sérfræðingur í lyflækningum og hjartasjúkdómum, skipaður af
læknaráði.
• Andrés Magnússon, geðlæknir, skipaður af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
• Jóna Valdís Ólafsdóttir, forstöðulyfjafræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
• Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, skipuð af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs.
• Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur, skipuð af hjúkrunarráði.

Fyrri hluta árs var nefndin skipuð eftirfarandi fulltrúum:
• Edda Bryndís Örlygsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður.
• Sigurbjörg Jónsdóttir, launafulltrúi, ritari.
• Valur Sæmundsson, kerfisstjóri, meðstjórnandi.
Skipað var í nýja jafnréttisnefnd til tveggja ára frá og með 1. nóvember og tóku þá við eftirfarandi fulltrúar:
• Þórir Börkur Þórisson, rafvirki, formaður.
• Sigurbjörg Jónsdóttir, launafulltrúi.
• Guðrún Blöndal, gæslumaður.

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

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

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

Verkefni 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.

Stefán Steinsson læknir lét af störfum fyrir nefndina á árinu og Jóna Valdís Ólafsdóttir lét af formennsku.

Hlutverk lyfjanefndar
Lyfjanefnd 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.

Málefni á dagskrá lyfjanefndar á árinu
Lyfjanefnd var beðin um að skoða erindi frá nefndarsviði Alþingis, mál 372 (Lyfjastefna til ársins 2022)
og koma athugasemdum á framfæri ef einhverjar væru. Lyfjanefnd gerði efnislegar athugasemdir við
þingsályktunartillöguna og sendi á nefndarsvið Alþingis, meðal annars um víkkun gæðastarfs og
alþjóðlega gæðamælikvarða, lyfjaávísanarétt heilbrigðisstarfsfólks, miðlægt lyfjakort, aukið vægi klínískra
lyfjafræðinga og lyfjatækna á heilbrigðisstofnunum, notkun lyfjamælinga til að bæta meðferðarheldni
og kostnaðarþátt ávanabindandi lyfja. Auk þess studdi lyfjanefndin þær athugasemdir sem lyfjanefnd
Landspítala (LSH) hafði gert um sama efni.
Notkun lyfja á almennri göngudeild til varnar sjúkdómseinkennum frá beinum voru yfirfarin með tilliti til
einföldunar á lyfjagjöf, kostnaðar og ábendinga viðkomandi lyfja.
Ný uppfærsla á lyfjafyrirmælakerfinu Therapy var uppfærð undir stjórn framkvæmdastjóra lækninga
ásamt því sem lyfjafræðingar byggðu upp lyfjagagnagrunn undir kerfið. Lyfjanefnd fylgdist með þeirri
framkvæmd ásamt fyrirhugaðri innleiðingu á nýju birgðastýringarkerfi fyrir lyfjaherbergi deilda.

Atvik
Atvikaskráningaskýrslur um lyfjatengd atvik voru yfirfarnar. Einstök atvik voru skoðuð og það rætt hvernig
bæta megi skráningu á atvikum svo skýrara sé hvað hafi farið úrskeiðis og betur megi bregðast við þeim.

Úttekt DNV
Lyfjanefnd fundaði með úttektaraðilum DNV í árlegri úttekt vegna alþjóðlegrar vottunar sjúkrahússins.
Farið var yfir kafla DNV-staðalsins um lyfjatengd mál (Medication management) og störf lyfjanefndar
skoðuð í heildarsamhengi gæðavottunar. Niðurstaða úttektar var að bæta mætti úrvinnslu og greiningu
lyfjanefndar á lyfjatengdum atvikum.

Samstarf við lyfjanefnd LSH
Samstarf við lyfjanefnd LSH hófst með óformlegum hætti og stefnt er á formlegra samstarf með
afmörkuðum verkefnum í framhaldi.
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Læknaráð

Nýtingarnefnd

Á síðasta aðalfundi og aukaaðalfundi voru kosnir nýir læknar í stjórn. Fundir stjórnar hafa verið haldnir
reglulega eða a.m.k einu sinni í mánuði, að sumarmánuðum undanskildum.

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 sex, þar af er einn tilnefndur af hjúkrunarráði og einn af læknaráði en forstjóri
skipar formann nefndarinnar. Skipunartíminn er fjögur ár.

Stjórn læknaráðs skipa:
• Ragnheiður Halldórsdóttir, formaður
• Gunnar Þór Gunnarsson, varaformaður
• Hera Birgisdóttir, ritari
• Andrés Magnússon, meðstjórnandi
• Elísabet Gylfadóttir, meðstjórnandi
Aðalfundur læknaráðs var haldinn 10. mars. Á fundinum kynnti Ágúst Ibsen deildarlæknir drög að verklagi
um útköll á myndgreiningadeild og rannsóknadeild á vakttíma. Tilmæli um breytingar á verklagi á vakttíma
komu frá framkvæmdastjórn á vormánuðum 2016 og stjórn læknaráðs var falið verkefnið. Almennur
fundur/auka aðalfundur var haldinn 24. október. Á fundinum fengu læknar kynningu á Vinnustund frá Þóru
G. Þorsteinsdóttur, yfirlaunafulltrúa. Á fundinum var rætt um breytingar sem verða á undirfélögum LÍ. Að
lokum voru umræður um erindi er barst stjórn vegna starfsloka lækna.

Nefndin er skipuð eftirtöldum aðilum:
• Auður Elva Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála, formaður
• Alexander Pálsson, forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar
• Anna Margrét Tryggvadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur skurðstofu og sótthreinsunar
• Helgi Haraldsson, öryggisstjóri
• Hulda S. Ringsted, mannauðsstjóri
• Ragnheiður Baldursdóttir, sérfræðingur
Nefndin hélt sjö fundi á árinu en vöntun á húsnæði fyrir aukna starfsemi kallaði á ýmsa tilflutninga og
breytingar á starfsstöðvum.

Helstu viðfangsefni
• Stjórninni bárust tvö erindi er snúa að starfslokum lækna.
Þau erindi hafa verið rædd á fundi með framkvæmdastjórn og eru komin í ferli.
• Samstarf við framkvæmdastjórn, framkvæmdastjóra lækninga, forstöðulækna og stjórn hjúkrunarráðs.
Stjórn læknaráðs hefur setið ársfjórðungslega fundi með forstjóra, framkvæmdastjóra lækninga og
framkvæmdastjóra hjúkrunar. Stjórn hjúkrunarráðs hefur einnig setið fundina. Þar hefur framtíð SAk og
leiðir til úrbóta verið ræddar. Skipaðar voru nefndir til að skoða sparnaðarleiðir. Sú vinna leiddi til þess að
útbúið var verklag á vöktum vegna útkalla á rannsókna- og myndgreiningadeild.
Formaður læknaráðs hefur verið boðaður á forstöðulæknafundi.
• Fjárhagur SAk
Rekstarhalli SAk og sparnaðarkröfur valda stjórn læknaráðs áhyggjum. Stjórnir hjúkrunarráðs og
læknaráðs sendu frá sér yfirlýsingu þar sem lýst var yfir vonbrigðum og þungum áhyggjum af ófullnægjandi
fjárframlagi til Sjúkrahússins á Akureyri í fjárlagafrumvarpi ársins 2018.
• Nefndir og ráð
Tvö erindi komu inn á borð stöðunefndar á árinu. Fræðslunefnd hefur staðið fyrir 29 föstudagsfræðslufundum og voru þeir vel sóttir. Vísindasjóður læknaráðs stendur vel en engar umsóknir bárust á
árinu.
• Mönnun lækna
Mönnun lækna er stöðugt áhyggjuefni þar sem sjúkrahúsið er lítið og viðkvæmt fyrir breytingum.
Meðalaldur lækna fer hækkandi, margar vaktalínur eru að stórum hluta mannaðar læknum sem gætu
nýtt sér sk. 55 ára reglu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Nokkrir sérfræðilæknar bættust í hópinn á
árinu sem ber að fagna.
• Tilnefningar stjórnar læknaráðs í vinnuhópa
• Eftirlitsnefnd með sjúkraskrá
• Lyfjanefnd
• Gæðaráð
Stjórn læknaráðs þakkar meðlimum læknaráðs, framkvæmdastjórn og stjórn hjúkrunarráðs samstarfið á
starfsárinu með von um áframhaldandi gott samstarf.
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Næringarteymi

Siðanefnd

Næringarteymi hefur verið starfandi 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.

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna við Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 og reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014.
Um samskipti nefndarinnar við Persónuvernd gildir reglugerð nr. 1187/2014.
Hlutverk siðanefndar er að meta vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem framkvæmdar eru innan
stofnunarinnar eða í samstarfi við háskóla hér á landi í þeim tilgangi að tryggja að þær samrýmist
vísindalegum og siðfræðilegum sjónarmiðum.

Starfsemin á árinu
Haldnir voru 10 fundir á árinu, þar af einn fundur með tengiliðum hjúkrunar. Fundargerðir eru aðgengilegar
á innra neti.
Árlegur Næringardagur var haldinn 11. október. Efni dagsins var „Hugur og matur“ og samanstóð
dagskrá af fjórum fræðsluerindum. Einn fyrirlesari kom frá BUGL og hélt erindið „Mataræði og heilsa:
ávinningur eða vandamál,“ sem fjallaði um átraskanir. Um 50 manns sóttu dagskrána og var almenn
þátttaka í umræðum. Dagskráin var send út í streymi og upptaka síðan aðgengileg á innrivef. Gesturinn frá
BUGL hélt fund með BUG-teymi SAk þar sem fjallað var um meðferðir barna og unglinga með átraskanir.
Unnið var að endurskoðun handbókar eldhúss um mismunandi fæðisgerðir sem boðið er upp á og
unnið að undirbúningi nýrrar útgáfu.
Fjallað var um vinnulag við matar- og næringarþjónustu á legudeildum, m.a. með hliðsjón af tilraunaverkefni á LSH með verkefnastjóra næringar. Haldnir voru fundir á deildum og fjallað um málið á fundi
forstöðuhjúkrunarfræðinga.
Fulltrúar næringarteymis, næringarráðgjafi og hjúkrunarfræðingur, tóku þátt í fjölþjóðlega verkefninu
„Lucky you – getting older í Europe“, sem SAk er þátttakandi í, og sóttu sérfræðingafund um næringu
aldraðra í Santander á Spáni í mars.
Fjallað var um ýmis önnur mál er varða næringu sjúklinga, s.s. skimun fyrir vannæringu sem er
einn af gæðavísum sjúkrahússins, gæðaskjöl um næringu, klínískar leiðbeiningar um fæðismeðferðir,
næringargildi mismunandi fæðisgerða, uppþvottaaðstöðu í eldhúsi o.fl.
Næringarteymið fundaði einu sinni með tengiliðum frá legudeildum, en hver deild skipar hjúkrunarfræðing sem tengilið við næringarteymi. Á fundum með tengiliðum er fjallað um mál sem varða samskipti
deilda, eldhúss og næringarráðgjafa vegna næringar inniliggjandi sjúklinga.

Lokaorð
Næringarteymi vinnur þvert á deildir og fjallar um mál sem varðar alla sjúklinga. Matur og næring er
stór kostnaðarliður í rekstri 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.

178

Núverandi siðanefnd var skipuð í mars 2015 til fjögurra ára. Á árinu 2017 skipuðu nefndina:
Aðalfulltrúar

Varafulltrúar

Tilnefndir af:

Stefán B. Sigurðsson, formaður

Sigríður Sía Jónsdóttir

Landlækni

Guðrún Eggertsdóttir, varaform.

Elvar Birgisson

Forstjóra, fulltrúar annarra heilbrigðisstétta

Sigurður Kristinsson

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir

Háskólanum á Akureyri

Alexander Smárason

Guðjón Kristjánsson

Framkvæmdastjórn

Ragnheiður Baldursdóttir

Gunnar Þór Gunnarsson

Læknaráði

Baldur Dýrfjörð

Heiðrún Ósk Ólafsdóttir

Framkvæmdastjórn

Hulda Rafnsdóttir

Hólmfríður Kristjánsdóttir

Hjúkrunarráði

Árlega liggur fyrir áætlun um mánaðarlegan fundartíma nefndarinnar en einungis er þó fundað ef mál hafa
borist nefndinni. Fundadagar og skiladagar umsókna ásamt frekari upplýsingum koma fram á vefsíðu
nefndarinnar.
Óvenju fáar umsóknir bárust nefndinni á árinu og er ástæðan einkum sú breyting sem gerð var á
lögum/reglum um að ef aðrar heilbrigðisstofnanir en SAk eigi aðild að umsókn þá beri að sækja um til
Vísindasiðanefndar. Nefndin fjallar því einungis um þær vísindarannsóknir sem fara fram á SAk eingöngu
eða í samstarfi SAk og háskóla hér á landi. Einfaldar fyrirspurnir eru afgreiddar af formanni nefndarinnar.
Á árinu afgreiddi siðanefnd níu aðsendar fyrirspurnir og erindi og þar af var ein leyfisveiting vegna
rannsóknarverkefnis.
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Skurðstofunefnd

Stuðningsteymi starfsmanna

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

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

Starfsemi skurðstofunefndar var með hefðbundnu sniði á árinu. Haldnir voru 7 reglulegir fundir. Undir
hefðbundna starfsemi fellur að stýra starfseminni og að úthluta skurðstofutíma innan þess ramma sem
starfsemisáætlun leyfir. Nokkuð var fjallað um biðlistaátak, en auk átaka í gerviliðs- og augnsteinaaðgerðum fékkst heimild til að ráðast í átak til að fækka konum á biðlistum eftir kvensjúkdómaaðgerðum.
Skurðstofunefnd fundaði með framkvæmdastjórn og fór fram á að settur yrði á fót hópur til að
endurskipuleggja skurðstofur alveg frá grunni, þ.e. húsnæði og skipulag. Núverandi skipulag er að verða
40 ára gamalt og þó að það hafi verið ákaflega vel heppnað í upphafi er aldurinn farinn að segja til sín.
Um mánaðamótin ágúst/september komu upp tilfelli sýkinga á annarri af tveimur litlu skurðstofanna
sem notaðar eru. Um var að ræða tvo sjúklinga sem fengið höfðu sprautur í augu. Var þetta litið mjög
alvarlegum augum og var viðkomandi skurðstofu lokað og hefur hún ekki verið notuð síðan. Við athugun
kom í ljós að loftræsting og loftgæði á þessum tveimur litlu skurðstofum er ekki fullnægjandi miðað við
nútímakröfur. Þessum tegundum aðgerða var komið fyrir á þeim þremur skurðstofum sem fyrir eru. Í
kjölfarið var lagst í athugun á því hvort hægt væri að laga loftræstingu á litlu skurðstofunum tveimur. Í öðru
tilfellinu er það hreinlega ekki hægt en hvað hina skurðstofuna varðar yrði að kosta miklu til. Skipuð var
nefnd sem hefur það hlutverk að endurhanna skurðstofur, ásamt öðrum aðliggjandi deildum, til framtíðar.
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Stuðningsteymið skipa:
• Arnfríður Kjartansdóttir, sálfræðingur
• Bernard Gerritsma, forstöðuhjúkrunarfræðingur
• Guðrún Eggertsdóttir, sjúkrahúsprestur
Til vara:
• Þórdís Inga Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi
Stuðningsteymið aðstoðar við að greina vanda og/eða vanlíðan einstaklinga og starfshópa, bæði
vinnutengds og persónulegs eðlis. Teymið veitir stuðning og aðstoðar við að koma málum í viðeigandi
farveg í samráði við starfsmanninn.
Allir starfsmenn geta nýtt sér stuðning og aðstoð teymisins.
Á árinu hafa starfsmenn teymisins veitt starfsmönnum 30 viðtöl. Einnig hafa verið haldnir 2 viðrunarfundir/úrvinnslufundir fyrir starfsmannahópa og starfsmannahópar hafa tvisvar fengið fræðslu á vegum
teymisins.
Fundir teymisins eru alla fimmtudaga kl. 8:30. Jafnframt hefur teymið það að markmiði að funda með
fulltrúum starfmannaþjónustu ársfjórðungslega.
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Sýkingavarnanefnd
Í sýkingavarnanefnd sitja:
• Sigurður Heiðdal, lyf- og smitsjúkdómalæknir, formaður
• Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur
• Björg Brynjólfsdóttir, deildarlífeindafræðingur
Sýkingavarnanefnd var fullsetin allt árið og engar breytingar á innviðum nefndarinnar. Starfshlutfall
sýkingavarnahjúkrunarfræðings var aukið úr 60% í 70% í lok ársins. Árið var annasamt og stór verkefni
framkvæmd. Helstu verkefni, auk almenns eftirlits og gæðavinnu, voru skipulagning og hönnun á skráningu
sjúkrahússýkinga á SAk, aukið eftirlit með örveruræktunum frá sjúklingum og umhverfi,og stór alþjóðleg
könnun á vegum ECDC, sem framkvæmd var í maímánuði.

Fjöldi stunguóhappa
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Myndrit 2. Stunguóhöpp; uppsafnað milli mánaða 2017

Skráning sjúkrahússýkinga
Skráning á algengi sjúkrahússýkinga er framkvæmd fjórum sinnum á ári. Skráðir voru 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 2,3% og er það
lægsta sem hefur mælst frá upphafi skráningar. SAk er því skv. þessu vel undir settu marki sem er að
halda hlutfalli sjúkrahússýkinga undir 5 %.
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Myndrit 3. Fjöldi stunguóhappa árið 2017 eftir tegundum
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Sjúkraliði

Tilkynnt var 21 stunguóhapp til sýkingavarnanefndar á árinu og er það 10 óhöppum færra en árið 2016.
Markmið SAk eru færri en 15 stunguóhöpp á ári. Markmiðið hefur í raun aldrei náðst og eru 21 óhapp það
lægsta frá því farið var að fylgjast náið með stunguóhöppunum (sjá myndrit 3).
Óhöpp vegna óhreinna nála eru flest, eða 10, eins og hefur verið undanfarin ár. Ef rýnt er í óhöpp
vegna óhreinna nála, þá eru 5 vegna þess að ekki var gengið frá nálum á viðeigandi hátt í gul box, þ.e. nál
var skilin eftir á borði eða í rusli og annar starfsmaður en var að nota nálina stakk sig (sjá myndrit 4). Send
var tilkynning á alla lækna varðandi mikilvægi þess að ganga frá nálum eftir sig á öruggan hátt.

10

10

Sjúkraliðanemi

Stunguóhöpp

12

Ræstitæknir

Sýkingavarnanefnd hefur lagt mikla vinnu á árinu í að finna aðferðir til að fylgjast nánar með
sjúkrahússýkingum. Algengiskráning á sjúkrahússýkingum gefur góða mynd af sýkingatíðni 4 sinnum á
ári en hún gefur ekki nákvæmar upplýsingar um tíðni sjúkrahússýkinga allt árið. DNV-úttekt 2016 krafðist
betri og nánari eftirlits með jákvæðum örveruræktunum og sjúkrahússýkingum en hefur verið gert undanfarin ár. Nefndin lagði í mikla vinnu við að finna lausnir við að bæta eftirlit og niðurstaðan var samþykkt í
úttekt DNV í október. Eftirlitið krefst breytingar á Sögu-kerfinu, innleiðingu á Glims-rannsóknakerfinu o.fl.
Framundan er mikil vinna við að framkvæma eftirlitið.

Læknanemi

Myndrit 1. Hlutfall í 4 skráningum árið 2017.

Hjúkrunarfræðingar stungu sig oftast eða 10 sinnum og læknar 2 sinnum. Nemar áttu 5 óhöpp á árinu og
voru það lækna-, hjúkrunarfræði-, ljósmæðra- og sjúkraliðanemar. Farið er yfir stunguóhöpp á tengiliðafundum og reynt að finna út hvernig fækka megi stunguóhöppum til að ná markmiðum.
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Myndrit 4. Fjöldi stunguóhappa 2017 eftir starfsheitum
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Örverueftirlit

könnun á vegum ECDC á skráningu sjúkrahússýkinga og sýklalyfjanotkun, breyting á skimun MÓSA, VÓE
og ESBL, eftirlit með stunguóhöppum.
• Gæðavinna
Sýkingavarnanefnd vann á árinu við að bæta innra eftirlit á sýkingavörnum með áherslu á eftirliti
með sjúkrahússýkingum sem var krafa frá DNV að þyrfti að bæta frá áður gerðum verkferlum. Byrja á að
auka eftirlit með sýkingum í skurðsárum, miðbláæðaleggjum og þvagleggjum. Eftirlitið kallar á miklar
breytingar í skráningu í Sögu-kerfinu. Með þessu aukna eftirliti munu fást mun nákvæmari niðurstöður um
sjúkrahússýkingar en áður. Tillögurnar voru lagðar fyrir í úttekt DNV og þær samþykktar.
Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur fór fyrir hönd sýkingavarnanefndar á allar starfseiningar í teymisúttekt á vegum gæðaráðs. Hlutverk hans er að taka út starfseiningarnar út frá sýkingavarnasjónarmiði.
• Alþjóðleg skráning á sjúkrahússýkingum og sýklalyfjanotkun.
Í maí árið 2012 tók SAk í samvinnu við LSH þátt í fyrstu sam-evrópsku algengisskráningunni (Point
prevalence) á sýkingum á sjúkrahúsum á Íslandi en sú könnun var hluti af stærra skráningarverkefni
Evrópsku sóttavarnastofnunarinnar (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sem
tók til allra landa Evrópusambandsins auk Íslands, Noregs og Króatíu. Markmið könnunarinnar var að
fá hugmynd um algengi sýkinga í tengslum við heilbrigðisþjónustu í Evrópu og notkun á sýklalyfjum.
ECDC stóð aftur fyrir algengiskönnun á sýkingum í tengslum við heilbrigðisþjónustu í Evrópu árið 2017.
Sóttvarnalæknir á Íslandi fór formlega fram á þátttöku SAk í samvinnu við LSH í þeirri skráningu og forstjóri
SAk samþykkti beiðnina. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur sá um undirbúning og framkvæmd verkefnisins
innan SAk með hjálp tengiliða sýkingavarna. Könnunin í ár var mun umfangsmeiri en 2012 og skiptist í
tvennt: grunnskráningu hjá öllum inniliggjandi sjúklingum og áreiðanleikaskráningu hjá 50 sjúklingum.
Skráð var á öllum deildum sem hafa sólahringslegu sjúklinga, þar á meðal deildum með bráðastarfsemi,
langlegudeildir og bráðageðdeildir. Könnunin var framkvæmd á SAk 8.-14. maí, á sama tíma og LSH
framkvæmdi sína skráningu. Áætlað er að niðurstöður liggi fyrir í nóvember 2018.
• Fræðsla
Skipulag nýliðafræðslu var breytt á árinu og útbúin var vefræn fræðsla sem allir nýliðar horfa á og svara
spurningum sem fræðsluráð heldur utan um. Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur hefur einnig verið með
klíníska fræðslu á vegum fræðsluráðs og farið eftir óskum á einingar og frætt um umbeðið efni.
• Handþvottaátak
Handþvottatækið fór milli eininga eins og fyrri ár og starfsfólk æfði sig í handþvotti og sprittun handa.
Tekið var saman þátttaka starfsfólks og fengu þær starfseiningar sem voru með bestu þátttökuna verðlaun
og er þetta í annað skipti sem það er gert. Þær einingar sem fengu verðlaun á árinu voru fæðingadeildin,
rannsókn og eldhús og vert er að nefna að einingar voru með 100% þátttöku starfsmanna sinna.
• Eftirlit með þrifum
Hafið er eftirlit með þrifum með APT-mælingum á yfirborði á SAk með System Sure Plusmælitæki. Er þetta annað árið sem slíkt er gert og fyrirhugað að gera mælingarnar a.m.k. árlega.
Sýkingavarnahjúkrunarfræðingur skipuleggur og framkvæmir mælingarnar á einingunum. Mæld voru 96
yfirborð árið 2016 og 2017. Mælingarnar hafa nú þegar sýnt fram á betri þrif á tækjum og vinnusvæðum
innan eininga (sjá niðurstöður í myndriti 5).

Miklar breytingar voru gerðar á örverueftirliti. Í samstarfi við Sýkla- og veirurannsókn Landspítala er eftirlitið
orðið mun skilvirkara og því hægt að bregðast við jákvæðum greiningum fljótar. Tafla 1 sýnir niðurstöður
jákvæðra ræktana á örverum, hve margir sjúklingar og hve mörg sýni voru ræktuð yfir árið.
Bakteríur
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Tafla 1. Yfirlit örveruræktana árið 2017.

Bólusetningar starfsmanna
Árleg inflúensa - Þátttaka starfsmanna í inflúensubólusetningu eykst með ári hverju og voru bólusetningar
alls 289, jafnt fyrir starfsmenn og inniliggjandi sjúklinga.
Lifrarbólga B - Bólusettir voru 15 starfsmenn með 18 skömmtum.

Innra starf
• Fundir sýkingavarnanefndar
Formlegir fundir voru 13 á árinu. Fundargerðir eru birtar á innrivef undir nefndir og ráð/sýkingavarnanefnd.
• Tengiliðir sýkingavarnanefndar
Fundir með tengiliðum voru 8 á árinu og helstu verkefni voru: undirbúningur eininga fyrir DNV-úttekt,
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Myndrit 5. Samanburður á niðurstöðum ATP-mælinga 2016 og 2017.
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Umhverfisráð

Heitt vatn:
Notkun á heitu vatni hefur minnkað mikið undanfarin ár sem er mjög jákvætt. Ástæðan fyrir því eru
þær framkvæmdir sem sjúkrahúsið hefur verið í frá árinu 2016 varðandi að skipta út stórum hluta
eftirhitarakerfisins og endurstilla það. Þetta hefur skilað sér í mun betri stýringu á kerfinu og frumnýtingu
á heita vatninu.
Breyting frá 2015-2017
• Rúmetrar af heitu vatni pr. stöðugildi hafa lækkað um 77,37m3 eða -26.8%
• Rúmetrar af heitu vatni pr. fermeter haf lækkað um 1.5m3 eða -28.9%

Hlutverk umhverfisráðs er að innleiða umhverfisstefnu sjúkrahússins, gera umhverfisgreiningu og
forgangsraða viðbótarverkefnum. Því er einnig ætlað að meta framvindu stefnunnar, miðla upplýsingum
og kynna stefnuna.
Í framtíðarsýn til ársins 2019 er stefnt að því að vinna samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi og
ná árangri í samræmi við setta mælikvarða.
Á árinu var verkefnið Græn skref á vegum Umhverfisstofnunar kynnt og áætlað er að skrá SAk til leiks
í því verkefni á næsta ári. Verkefnið er byggt á skrefum í vistvænum ríkisrekstri sem leiðir okkur í átt að
vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi.

Þróun í umhverfismálum síðastliðin ár:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300,00

Fyrsti samstarfsaðili Gólfefnavals varðandi endurvinnslu á gólfdúkum – 2017
Fyrstu skil á Grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar – 2016
Umhverfisvottuð ræstiefni í daglegum þrifum – 2016
Umhverfisvænar handþurrkur og servíettur í borðstofu – 2015
Umhverfisráð stofnað – 2015
Umhverfisvæn og endurnýtanleg matarílát í mötuneyti – 2014
Innleiðing umhverfisstefnu – 2014
Hagkvæm og umhverfisvæn prentlausn Rent a Prent – 2012
Umhverfisvæn innkaupastefna – 2012
Umbótarverkefni flokkun sorps og minni sóun – 2010
Þátttakendur í samgönguátakinu Hjólað í vinnuna – 2003
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Mynd1 - Rafmagn, kWst á stöðugildi
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Mynd 4 - Heitt vatn, rúmmeter af vatni á fermetra (m³/m²)

Skrifstofupappír:
Árið 2013 tók sjúkrahúsið í notkun prentþjónustuna Rent a Prent. Það er hagkvæm og umhverfisvæn
prentlausn sem hefur það að markmiði að lágmarka pappírs- og bleknotkun með auknum rafrænum
möguleikum varðandi afritun og skönnun en einnig með því að prenta sjálfvirkt á báðar hliðar.
Breyting frá 2013 til 2017:
• Kílógrömm pappír pr. stöðugildi hefur lækkað um 0,8 kg eða -10.8%
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Mynd 3 - Heitt vatn, rúmmeter af vatni á stöðugildi
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Rafmagn:
Notkun á rafmagni hefur farið minnkandi samfleytt frá árinu 2013. Á síðastliðnum árum höfum við skipt
út mikið af ljósum og perum á sjúkrahúsinu. Við veljum nú ávallt sparperur eða LED þar sem það á við
og einnig höfum við sett inn tímastillingar á nokkrum stöðum sem stuðla að sömu þróun. Starfsmenn
sjúkrahússins haf verið duglegir við að slökkva ljósin í þeim rýmum sem ekki eru í notkun eða í loks dags
og koma þannig í veg fyrir óþarfa rafmagnsnotkun.
Breyting frá 2013 til 2017:
• KWst pr. stöðugildi hefur lækkað um 945.9 KWst eða -8,12%.
• KWst pr. fermetra hefur lækkað um 10.26 KWst eða -5,9%.
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Mynd 5 - Hlutfall flokkaðs sorps
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Mynd 6 - Pappír, kg á stöðugildi

Frá því að umbótaverkefnið Flokkun sorps og minni sóun var unnið og innleitt hefur hlutfall flokkaðs sorps
þróast í rétta átt. Í daglegri starfsemi sjúkrahússins fellur til mikið af sorpi í mörgum mismunandi flokkum
og er það því mikilvægt að allir starfsmenn geri sitt allra besta við vistvæna flokkun.
Árið 2017 var farið í stórt og mikið tiltektarátak og jókst heildarförgun um 23%. Það að hlutfall flokkaðs
sorps er engu að síður hátt sýnir að við erum á réttri leið og er ætlunin að halda þeirri vegferð áfram á
komandi árum.
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Útskriftarteymi

Vísindaráð

Útskriftarteymi var stofnað 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.

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.

Í teyminu sitja:
• Ragnheiður Halldórsdóttir, öldrunarlæknir, formaður teymis
• Anna Lilja Filipsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
• Þóra Ester Bragadóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur
• Þórdís Inga Þorsteinsdóttir, 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,
iðjuþjálfa frá heimaþjónustu Akureyrarbæjar og á árinu bættist við félagsráðgjafi frá Öldrunarheimilum
Akureyrar. Tilgangurinn er að tryggja enn betur upplýsingaflæði milli teymisins og annarra þjónustuaðila.
Á árinu fóru fulltrúar teymisins í heimsókn á Sjúkrahúsið á Húsavík og á Hvamm, heimili aldraðra á
Húsavík, til að kynna sér betur þjónustuna þar. Teymið hefur átt gott samtarf við yfirmenn á þessum
stöðum sem hafa gjarnan tekið sjúklinga í áframhaldandi meðferð eða dvöl eftir legu á SAk. Ferðin var
mjög gagnleg og mun bæta áframhaldandi samskipti.
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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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 hagnýtum málum.
Formlegir fundir vísindaráðs voru þrír á árinu en hins vegar voru fleiri óformlegri í tengslum við mat
umsókna og undirbúning Vísindadagsins. Vísindaráð sá um að meta þær tvær umsóknir sem bárust
vísindasjóði SAk. Engin umsókn barst vegna gæða- og/eða fræðsluverkefna.
Vísindaráð sá að venju um skipulagningu og umsjón sameiginlegs Vísindadags Sjúkrahússins á
Akureyri og Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri, sem haldinn var 21. september. Þetta var
í níunda sinn sem vísindadagurinn var haldinn. Þar voru flutt 9 erindi og sýnd þrjú veggspjöld. Jóhannesi
Björnssyni yfirlækni á meinafræðideild var veitt viðurkenning fyrir framlag sitt til vísindastarfa og flutti hann
heiðursfyrirlestur sem er kenndur við Guðmund Hannesson. Vísindadagurinn tókst vel í alla staði og var
vel sóttur.
Seinni hluta ársins hófst vinna við að endurskoða vísindastefnu SAk í ljósi markmiðs sjúkrahússins að
vera háskólasjúkrahús.
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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
Varafulltrúar:
• Ingveldur Tryggvadóttir
• Orri Ingþórsson
• Álfheiður Atladóttir

Öryggisnefnd

Markmið sjóðsins er að efla vísindarannsóknir við sjúkrahúsið og geta allir háskólamenntaðir starfsmenn
sótt um styrk úr honum.

Í lok árs var nefndin skipuð þannig:
Öryggisverðir:
• Gunnar Líndal Sigurðsson
• Helgi Haraldsson
• Rut Guðbrandsdóttir
Öryggistrúnaðarmenn:
• Dagbjört Brynja Harðardóttir Tveiten
• Helga Sigfúsdóttir
• Jón Knutsen

Tveimur styrkjum var úthlutað úr sjóðnum á árinu.
Gunnar Þór Gunnarsson hjartalæknir fékk styrk að upphæð 1.000.000 kr. vegna rannsóknarverkefnisins Skyndidauði vegna hjartasjúkdóma hjá börnum og ungmennum á Íslandi.
Kolbrún Sigurlásdóttir hjúkrunarfræðingur fékk styrk að upphæð 1.000.000 kr. vegna rannsóknarverkefnisins Lífsstíll, áhættuþættir og sjálfumönnun einstaklinga með kransæðasjúkdóm (KRANS
rannsóknin).
Úthlutunarreglur sjóðsins má finna á innrivef undir starfsemi, nefndir og ráð. Sjóðurinn er með netfangið
visindasjodur@sak.is.

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.
Tvær breytingar urðu á skipan öryggisnefndar á árinu: Gunnar Líndal Sigurðsson tók við af Alexander
Pálssyni og Dagbjört Brynja Harðardóttir Tveiten tók við af Árna Óðinssyni. Eru þeim Alexander og Árna
þökkuð þeirra störf að öryggismálum SAk.

Starf öryggisnefndar
Öryggisnefndin hélt fjóra fundi á árinu. Rætt var um eldvarnir, samskipti við opinbera eftirlitsaðila,
áhættumat, aðgangsstýringar, mönnun á deildum, alþjóðlega gæðavottun o.fl. 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, auk æfinga með
Slökkviliði Akureyrar svo eitthvað sé nefnt.

Öryggisstjóri
Öryggisstjóri hefur verið starfandi á sjúkrahúsinu frá hausti 2015. Á árinu vann öryggisstjóri að ýmsum
verkefnum, bæði tímabundnum og eins reglubundnum eða langtíma verkefnum.

Tímabundin verkefni
Öryggisstjóri tók þátt í tímabundnum verkefnum með eftirfarandi vinnuhópum:
• Vinnuhópi um netöryggismál og áhrif nýrrar persónuverndarlöggjafar.
• Vinnuhópi er sá um endurskoðun og uppfærslu á viðbragðsáætlun SAk.
• Vinnuhóp er vann að uppfærslu á skurðstofum.
• Vinnuhópi er vann að uppsetningu á öryggisteymi.
• Vinnuhópi er setti upp mælikvarða fyrir fjarveru frá vinnu vegna vinnutengdra atburða eða aðstæðna.
• Stýrihópi vegna framtíðarsýnar og stefnumótunar SAk fyrir tímabilið 2018-2021.
• Vinnuhópi um gæði, þjónustu og framleiðni vegna framtíðarsýnarinnar og var einnig tengiliður
stýrihóps við vinnuhópinn um tæknilega þætti.
Eitt af verkefnum öryggisstjóra á árinu var að vinna að uppsetningu aðgangsstýri- og öryggiskerfis. Í
árslok var verkið langt komið og búið að virkja kerfið að stórum hluta til. Áfram verður þó unnið að þróun
og breytingum á kerfinu eftir því sem þörf krefur og aðstæður breytast.
Einnig var unnið að endurskoðun og uppfærslu á áhættugreiningu ytri þátta og uppfærslu á áhættumati
deilda og eininga m.a. með það að markmiði að auka áherslu á klíníska- og sálfélagslega þætti.
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Langtíma verkefni
Öryggisstjóri situr í gæðaráði, fræðsluráði, öryggisnefnd, nýtingarnefnd og viðbragðsstjórn en allt eru
þetta teymi eða hópar sem sinna lengri tíma verkefnum. Hann er einnig í teymi fyrir innri úttektir á gæðaog öryggismálum SAk og situr vikulega verkfundi með framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs og
forstöðumönnum rekstrardeildar, tæknideildar og húsumsjónar.
Öryggisstjóri er eldvarnafulltrúi SAk og Kristnesspítala og sinnir því m.a. reglubundnum úttektum
brunavarna, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit á báðum stöðum. Hann
sat vegna þessa námskeið fyrir eldvarnaeftirlitsmenn um eldvarnir og eftirlit með brunavörnum í Reykjavík
í mars.

Fræðsla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Fyrirlestrar á íslensku og ensku um öryggi, brunavarnir o.fl. voru settir saman og teknir upp. Gagnvirkir
fyrirlestrar nýliðafræðslu eru aðgengilegir rafrænt á báðum tungumálunum.
Fræðsla um brunavarnir og rýmingar í eldhúsi var haldin í janúar og á gjörgæslu í febrúar. Alls voru
39 þátttakendur.
Verkleg þjálfun í notkun slökkvitækja var haldin 21. og 28. júní á Akureyri og 22. júní við Kristnesspítala.
Þátttakendur voru 79.
Æfingar voru haldnar með Slökkviliði Akureyrar á fæðingadeild og á Kristnesspítala. Einnig voru
haldnar tvær reykköfunaræfingar á vegum slökkviliðsins á Kristnesspítala.
Notkun rýmingarstóls var æfð á skurðlækningadeild og Kristnesspítala. Auk þess æfðu starfsmenn
fæðingadeildar notkun stólsins á árinu.
Fræðsla var haldin fyrir öryggisverði og fulltrúa Öryggismiðstöðvarinnar um brunavarnakerfi SAk í
júní.
Tekið var á móti nýliðum og sumarstarfsmönnum lögreglunnar á Akureyri í maí og þeim kynnt
húsakynni SAk, sýnt hvar helstu deildir eru og húsakynni BMT og geðdeildar kynnt sérstaklega.
Fundað var með bæjarstjóra og fulltrúum Akureyrarbæjar um öryggismál og vinnuvernd í júní og með
fulltrúum geðdeildar og lögreglu í maí.
Fundað var með viðbragðsaðilum almannavarna á Eyjafjarðarsvæðinu og með slökkviliðinu,
æfingastjóra þess og aðstoðarslökkviliðsstjóra til að skipuleggja æfingar og fara yfir niðurstöður
þeirra.
Fulltrúi vinnueftirlitsins heimsótti SAk í tilefni Evrópsku vinnuverndarvikunnar. Frétt um heimsóknina
og þema vinnuverndarvikunnar var sett á innranetið en þemað þetta árið var: Vinnuvernd alla ævi –
Eflum sjálfbæra starfsævi, með áherslu á eldra starfsfólk.
Einnig voru greinar settar á innranetið varðandi #Metoo, heimsóknir lögreglu, æfingar með slökkviliði,
prófanir á brunavarnakerfi og vatnsúðakerfi, hálku, notkun endurskinsmerkja o.fl.
Unnið var í gæðakerfinu að verklagsreglum og gæðaskjölum 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.

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 eðli málsins samkvæmt 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, væntir hann mikils af framhaldinu. Unnið er að frekari
vottunum á starfseminni, ný framtíðarsýn og stefna hefur tekið gildi og ráðið hefur verið í stöðu sérfræðings
í starfsmannaheilsuvernd en allt styður þetta eflingu innra starfs að öryggis- og vinnuverndarmálum á
SAk. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á innri síðu sjúkrahússins, í fundargerðum öryggisnefndar og
víðar.
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