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Formáli forstjóra 
 
Árið var um margt viðburðaríkt hjá Heilsugæslunni í Reykjavík. Í apríl tókst 
samkomulag við Heilsugæsluna í Kópavogi um sameiginlega stjórnsýslu, en í fyrra 
var samskonar samstarf tekið upp við heilsugæslustöðvarnar á Seltjarnarnesi og í 
Mosfellsbæ. Þetta samstarf, hvort sem það leiðir til fullrar sameiningar eða ekki, eflir 
heilsugæsluna á svæðinu og gerir okkur sterkari sem fyrirtæki eða stofnun í 
heilbrigðiskerfinu.  
 
Mikilvægum áföngum í uppbyggingunni var náð á árinu 2000. Bygging nýs húss fyrir 
Heilsugæslustöð Grafarvogs hófst en mjög er aðþrengt að að starfsemi stöðvarinnar í 
núverandi húsnæði. Fest voru kaup á húsinu í Drápuhlíð fyrir Heilsugæslustöð 
Hlíðasvæðis og húsnæði hennar þar með nánast tvöfaldað. Lagfæringum á húsnæðinu 
er ekki lokið. 
 
Á árinu hófst umfangsmikil stefnumótunarvinna sem er samstarfsverkefni 
Heilsugæslunnar í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ, Kópavogi og Garðabæ. Á 
vormánuðum var samið við ráðgjafafyrirtækið Deloitte & Touche um umsjón með 
stefnumótunarferlinu og Háskólann í Reykjavík um stjórnendaþjálfun.  
Verkefninu var ýtt úr vör á haustdögum árið 2000 með hópelfingarnámskeiði fyrir 
millistjórnendur sem haldið var eina helgi í Selvík.  
Þann 10. október var svo haldinn kynningarfundur í Borgarleikhúsinu fyrir alla 
starfsmenn Heilsugæslunnar í Reykjavík þar sem verkefnið var formlega sett. 
Fundargestir voru ánægðir með fundinn og líta björtum augum á verkefnið. Miklar 
vonir eru bundnar við stefnumótunina en niðurstöðurnar munu liggja fyrir á næsta ári. 
 
Guðmundur Einarsson forstjóri 
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Stjórnskipulag Heilsugæslunnar í Reykjavík 
 
Stjórn Heilsugæslunnar í Reykjavík  
(skipuð frá 1. júlí 1998 til fjögurra ára) 
 
Valdimar K. Jónsson, formaður (skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, án 
tilnefningar) 
Kolbeinn Ó. Proppé (tilnefndur af meirihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur) 
Þórarinn Einarsson (tilnefndur af meirihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur) 
Ólafur F. Magnússon (tilnefndur af minnihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur) 
Sigurbjörn Sveinsson (tilnefndur af starfsmönnum) 
 
Framkvæmdastjórn Heilsugæslunnar í Reykjavík 
 
Guðmundur Einarsson, forstjóri 
Helgi S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 
Jóna Lára Pétursdóttir, framkvæmdastjóri skrifstofusviðs  
Grétar Guðmundsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs 
Þórunn Ólafsdóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar 
  
Fundi stjórnar Heilsugæslunnar í Reykjavík sitja auk stjórnarmanna, framkvæmda-
stjórn og áheyrnarfulltrúar yfirlækna og hjúkrunarforstjóra heilsugæslustöðva. 
 
Skipulag 
 
Heilsugæslan í Reykjavík nær yfir 7 heilsugæslustöðvar, í Árbæ, Grafarvogi, Efra-
Breiðholti, Mjódd, Efstaleiti, Hlíðasvæði og Miðbæ og Heilsuverndarstöð 
Reykjavíkur. Ennfremur sér Heilsugæslan í Reykjavík um rekstur Heilsugæslustöðvar 
Mosfellsumdæmis, Heilsugæslustöðvarinnar á Seltjarnarnesi og Heilsugæslu-
stöðvanna í Kópavogi. Heilsugæslan í Lágmúla 4, sem er einkarekin, er starfrækt 
samkvæmt sérstökum samningi við Heilsugæsluna í Reykjavík.  
 
Heilsugæslan í Reykjavík starfar samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 
97/1990 með síðari breytingum. 
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Stjórnsýsla 
 

Stjórnsýslan skiptist í rekstrarsvið, starfsmannasvið, skrifstofusvið og 
upplýsingatæknisvið. Innan stjórnsýslunnar starfar einnig hjúkrunarforstjóri. 
Stjórnsýsla Heilsugæslunnar í Reykjavík er til húsa í Heilsuverndarstöð 
Reykjavíkur, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík. 

Skrifstofusvið 
 
Framkvæmdastjóri skrifstofusviðs: Jóna Lára Pétursdóttir.  
Um sviðið: Meginverkefni skrifstofusviðs eru bókhald, fjársýsla, rekstrar-
áætlanir og uppgjör. Einnig almennt skrifstofuhald stjórnsýslunnar, 
skjalavarsla og símavarsla á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur, greiðslur til 
skólatannlækna og innheimta skólatannlækninga. Ennfremur heyra mötuneyti 
Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur og bókasafn Heilsugæslunnar í Reykjavík 
undir skrifstofusvið. 

 
Helstu tíðindi árið 2000: Í kjölfar þess að framkvæmdastjórn 
Heilsugæslunnar í Kópavogi fluttist til Heilsugæslunnar í Reykjavík, tók 
framkvæmdastjóri Heilsugæslunnar í Kópavogi, Birna Bjarnadóttir til starfa 
sem verkefnastjóri. Einnig var starfsmaður í bókhaldi Heilsugæslunnar í 
Kópavogi ráðinn til bókhaldsstarfa, sérstaklega fyrir heilsugæslustöðvarnar í 
Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsumdæmi. 
Helstu verkefni verkefnastjóra eru gerð rekstraráætlana fyrir öll fjárlaganúmer 
sem heyra undir framkvæmdastjórn Heilsugæslunnar, undirbúningur fjárlaga-
tillagna Heilsugæslunnar til stjórnvalda, gerð verkefnavísa í samræmi við 
forsendur stjórnvalda, uppfærsla og ábyrgð á skráningu í eignaskrár stofnana, 
sem og tölvubúnaður á rekstrarleigu, ráðgjöf og upplýsingaöflun við meiri 
háttar innkaup tækja og búnaðar. 

Starfsmannasvið 
 

Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs: Grétar Guðmundsson. 
Um sviðið: Meginhlutverk starfsmannasviðs Heilsugæslunnar er afgreiðsla 
launa og skipulagning starfsmannamála.  Helstu verkefni eru launaafgreiðslur, 
ráðningar, ráðgjöf til starfsmanna, túlkun kjarasamninga, gerð stofnana-
samninga og samskipti við stéttarfélög. 
 
Helstu tíðindi árið 2000:  
Með bréfi fjármálaráðuneytisins, 12. október 1999, tók Heilsugæslan alfarið 
við ráðningar og launamálum starfsmanna sinna ásamt því að bera ábyrgð á 
samskiptum við stéttarfélög við gerð stofnanasamninga og fundum 
samstarfsnefnda. 
Í byrjun júní 2000 var ráðin viðskiptafræðingur til starfa innan sviðsins. 
Tilgangur ráðningarinnar var að víkka út þá þekkingu sem fyrir var.  Meiri 
áhersla var nú lögð á eflingu þeirrar þekkingar og færni sem finna má meðal 
starfsmanna Heilsugæslunnar. 
Á haustmánuðum hófst 60 stunda námskeið, “Þekking, þjálfun, þjónusta I” 
fyrir starfsmenn innan SFR.  Námskeiðinu lauk vorið 2001.  Einnig hófst um 
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haustið stjórnendanámskeið fyrir framkvæmdastjórn og millistjórnendur 
Heilsugæslunnar sem var skipulagt af starfsmannasviði í samvinnu við 
Háskólann í Reykjavík.  Námskeiðið stóð yfir veturinn 2000-2001. 
Fréttablað Heilsugæslunnar “Leiðarljós” var fyrst gefið út á árinu. 
Frá haustmánuðum fór stór hluti af einu stöðugildi starfsmannasviðsins  í 
stefnumótunarvinnu Heilsugæslunnar “ Heilsugæsla til framtíðar”.   

Rekstrarsvið 
 
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs: Helgi S. Guðmundsson 
Um sviðið: Meginverkefni rekstrarsviðs eru innkaup á tækjum, búnaði og 
öðrum rekstrarvörum, útboð verkþátta og meiri háttar innkaupa, auglýsinga- 
og markaðsmál, byggingamál, póst- og boðsendingar stofnana, viðhald og 
ræsting eigna og eignaumsýsla. 
 
Helstu tíðindi árið 2000: Á árinu hófst undirbúningur að flutningi 
Heilsugæslustöðvarinnar í Grafarvogi í nýtt húsnæði í Spönginni 35. 
Verkefnastjóra stjórnsýslunnar var falið að undirbúa þarfagreiningu fyrir nýjan 
búnað og starfa með fulltrúum Framkvæmdasýslu ríkisins og Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytisins fyrir hönd Heilsugæslunnar.  
Umsjónarmenn fasteigna og aðrir starfsmenn rekstrarsviðs unnu að undir-
búningi flutnings og standsetningu húsnæðisins og ýmsum lagfæringum í 
Spönginni sem leigt var með langtímasamningi af eignarhaldsfélagi. 
Ný símstöð var sett upp á Heilsuverndarstöðinni og fimm heilsugæslu-
stöðvum. 

Upplýsingatæknisvið 
 
Forstöðumaður upplýsingatæknisviðs: Georg Karonina  
Um sviðið: Upplýsingatæknisvið annast innkaup, uppsetningu og viðhald vél- 
og hugbúnaðar á neti Heilsugæslunnar í Reykjavík og hefur umsjón með 
gagnagrunnum. Sviðið annast tölvukennslu og þjónustu við starfsmenn og 
þróar upplýsingatækni Heilsugæslunnar í takt við þarfir notenda og 
tækniþróun. 
 
Helstu tíðindi árið 2000: Vélbúnaður var mikið endurnýjaður og öryggismál 
yfirfarin. Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi var tengd tölvukerfi Heilsu-
gæslunnar í Reykjavík. Námskeið voru haldin fyrir kerfisumsjónarmenn og 
staðgengla þeirra, sem starfa á starfsstöðvum Heilsugæslunnar. 

 
Ársverk  2000 
 

Stjórnsýsla...................................................... 25.85    
 Bókasafn ........................................................ 1.09 

Mötuneyti....................................................... 2.14 
Almennur rekstur ........................................... 3.55   
Námsstöður lækna.......................................... 4.00   

 
Ársverk alls................................................... 36.54 
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Heilsuverndarstöð Reykjavíkur 
 
Á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur er fjölbreytt starfsemi á vegum 
Heilsugæslunnar. Þar eru eftirtaldar miðstöðvar og deildir, auk stjórnsýslu 
Heilsugæslunnar. 
 

Skrifstofa hjúkrunarforstjóra 
Miðstöð heilsuverndar barna  
Miðstöð mæðraverndar  
Skólatannlækningar 
Lungna- og berklavarnadeild  
Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna  
Heilsugæsla í skólum 
Rannsóknarstofa  

 
Til húsa á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur eru einnig eftirtaldir aðilar sem eru 
ekki innan Heilsugæslunnar: 
 

Árvekni, átaksverkefni um slysavarnir barna og unglinga  
Áfengis- og vímuvarnaráð 
Ísland án eiturlyfja 
Fjölskyldumiðstöðin 
Manneldisráð Íslands 
Trúnaðarlæknir Reykjavíkurborgar, Helgi Guðbergsson 
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Skrifstofa hjúkrunarforstjóra 
 
Um skrifstofuna 
 

Hjúkrunarforstjóri Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur: Bergljót Líndal 
Starfsemi: Á skrifstofu hjúkrunarforstjóra er miðstöð heilsufarskorta úr 
grunnskólum og bólusetningakorta eftir 6 ára aldur. Ennfremur 
dreifingarmiðstöð fæðingartilkynninga í Reykjavík. 
Á vegum hjúkrunarforstjóra störfuðu: Hjúkrunarframkvæmdastjórar Mið-
stöðvar heilsuverndar barna og Miðstöðvar mæðraverndar, deildarstjórar 
Heilsugæslu í skólum, Lungna- og berklavarnardeildar og Atvinnu-
sjúkdómadeildar og fulltrúi á Skrifstofu hjúkrunarforstjóra. 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Í september hætti deildarstjóri Atvinnusjúkdómadeildar og verður ekki ráðinn 
hjúkrunarfræðingur við deildina. Staða deildarstjóra á Lungna- og 
berklavarndardeild var lögð niður um áramót 2000/2001, a.m.k. til reynslu í 
sex mánuði. 

 
Ársverk 2000 
 

Hjúkrunarfræðingar........................................ 1.00 
Fulltrúar.......................................................... 1.00  

  
Ársverk alls................................................... 2.00  
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Miðstöð heilsuverndar barna 
 
Um deildina 

 
Yfirlæknir: Katrín Davíðsdóttir (settur yfirlæknir) til 31/3, Geir 
Gunnlaugsson frá 1/4. 
Hjúkrunarframkvæmdastjóri: Sesselja Guðmundsdóttir til 31/8, Hallveig 
Finnbogadóttir frá 1/9. 
Um starfsemina: Starfsemin skiptist í tvo hluta, þ.e. hefðbundna ung- og 
smábarnavernd með viðeigandi fræðslu og starfsemi greiningarteymis sem 
vinnur með börn þegar grunur vaknar um þroskafrávik. 
Þjónustusvæði: Árið 2000 bar miðstöðin ábyrgð á þjónustu ung- og 
smábarnaverndar fyrir fjölskyldur á eftirfarandi svæðum: 
- Voga- og Heimahverfi, þar sem heilsugæslustöð hefur ekki tekið til starfa 
- Svæði heilsugæslustöðvar Miðbæjar, svæði heilsugæslustöðvar Hlíðasvæðis 
norðan Miklubrautar og svæði heilsugæslustöðvarinnar Efstaleiti fyrir 
fjölskyldur sem hafa ekki heimilislækni á þessum heilsugæslustöðvum. 
Sviðstjóri greiningarteymis: Gyða Haraldsdóttir  
Um starfsemina: Þverfaglegur hópur barnalækna, sálfræðinga, iðjuþjálfa, 
sjúkraþjálfara og með mismunandi bakgrunn sinnir frumgreiningu 
þroskafrávika hjá 0-6 ára börnum sem vísað er til teymisins af fagaðilum. 
Þjónustusvæði: Einkum heilsugæslustöðvar í Reykjavík og nágrenni. 

 
Helstu tíðindi 2000 

 
Árið 2000 var fyrsta heila starfsár barnadeildar Heilsuverndarstöðvar 
Reykjavíkur undir nýju nafni sem Miðstöð heilsuverndar barna og hefur 
stefnumótun starfseminnar verið mjög í brennidepli.  
Hjúkrunarfræðingar Miðstöðvar heilsuverndar barna héldu vikulega s.k. Opin 
hús fyrir foreldra í Hallgrímskirkju og Langholtskirkju, aðra hverja viku á 
hvorum stað. Hafa þeir haft framsögu um fræðsluefni sem snertir ung- og 
smábörn og fjölskyldur þeirra, s.s. líðan mæðra eftir barnsburð, brjóstagjöf og 
næringu, svefn, aga og ástríka leiðsögn, örvun málþroska, slysavarnir, og 
tannvernd. 
Haustráðstefna Miðstöðvar heilsuverndar barna var haldin 17. nóvember undir 
heitinu Skimun í ung- og smábarnavernd. Ráðstefnan var haldin á Grand Hótel 
Reykjavík og sóttu hana um 160 manns frá öllu landinu. 
Geir Gunnlaugsson og Hallveig Finnbogadóttir framkvæmdu könnun á 
nokkrum heilsugæslustöðvum á Stór-Reykjavíkursvæðinu á framkvæmd EFI-
málþroskaskimun við 3½ árs aldur. Niðurstöður voru kynntar á 
haustráðstefnunni og bent á nokkur atriði sem betur mega fara við framkvæmd 
skimunarinnar, sérstaklega hvað varðar aldurs barns við skoðun. 
Hjúkrunarfræðingar Miðstöðvarinnar hafa verið virkir þátttakendur í hinum 
s.k. FÚS-hópi hjúkrunarfræðinga innan Heilsugæslunnar í Reykjavík. Á 
fundum hópsins er útgáfa fræðsluefnis sem snertir ung- og smábörn og 
fjölskyldur þeirra til umræðu og endurskoðunar. Í samvinnu við FÚS-hópinn 
gaf Miðstöð heilsuverndar barna út tvo nýja fræðslubæklinga á árinu: Óværð 
barna: grátur og ungbarnakveisa og Að fanga höfuðlúsina. Tveir bæklingar 
voru endurskoðaðir og útgefnir á árinu, þ.e. Pelagjöf og Kynlíf eftir fæðingu. 
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Katrín Davíðsdóttir og Hjördís Guðbjörnsdóttir tóku þátt í útgáfu á nýjum 
bæklingi landlæknisembættisins Upplýsingar um bólusetningar barna fyrir 
foreldra og aðstandendur, sem kom út á árinu. 
Jóna Margrét Jónsdóttir hefur á árinu tekið þátt í starfi Samstarfshóps um svefn 
og svefnvandamál hjá ung- og smábörnum (s.k. SUSS-hópur). 
Katrín Davíðsdóttir og Elva Möller hafa tekið þátt í starfi Árvekni, átaks um 
slysavarnir og undirbúið á vegum þess könnun á þekkingu heilbrigðis-
starfsfólks í heilsugæslu um slysavarnir og um fræðsluefni tengdu því. 
Hjúkrunarfræðingarnir Sigríður Jóhannesdóttir og Þórunn Júlísdóttir hafa á 
árinu tekið þátt í starfi hóps hjúkrunarfræðinga í heilsugæslunni um málefni 
nýbúa í ung- og smábarnavernd. 
Geir Gunnlaugsson, Hallveig Finnbogadóttir (staðgengill Hjördísar 
Guðbjörnsdóttur) og Gyða Haraldsdóttir voru á árinu skipuð af landlækni í 
fagráð embættisins um ung- og smábarnavernd. Geir er formaður fagráðsins. 
 

Skráð samskipti 2000 
 

Ung- og smábarnavernd 
Fæðingartilkynningar..................................... 381  
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 1.681 
Komur í ungbarnavernd ................................. 3.387 

 
Greiningarteymi 
Tilvísanir ........................................................  241 
Fjöldi skoðanna.............................................. 621 
Mál sem fengu fullnaðarafgreiðslu ................ 223   

 
Ársverk 2000 
 

Læknar .......................................................... 4.53  
Hjúkrunarfræðingar........................................ 6.31 
Sjúkraþjálfarar................................................ 0.60 
Iðjuþjálfar....................................................... 0.89 
Sálfræðingar................................................... 2.00 
Félagsráðgjafar............................................... 0.33 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 2.28 
Ræstitæknar.................................................... 0.34   
 
Ársverk alls................................................... 17.29 
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Miðstöð mæðraverndar 
 
Um deildina 
 

Yfirlæknir: Arnar Hauksson 
 Yfirljósmóðir: Sigríður Sía Jónsdóttir  
Þjónustusvæði: Miðstöðin er hluti af starfsemi Heilsugæslunnar en stefnt er 
að því að miðstöðin starfi á landsvísu. 
Starfsemi: Á Miðstöð mæðraverndar starfa saman ljósmæður og læknar sem 
eru sérfræðingar í kvensjúkdómum og fæðingarfræði. Miðstöðin veitir öllum 
barnshafandi konum sem þess óska mæðravernd á meðgöngu.  

 
Markmið Heilsugæslu Reykjavíkur um mæðravernd:  Mæðravernd án 
áhættuþátta skal í vaxandi mæli sinnt á öllum heilsugæslustöðvum og Miðstöð 
mæðraverndar skal styðja það markmið. 
Markmið Miðstöðvar mæðraverndar: 
Meginmarkmið: 
Markmiðið er að styrkja barnshafandi konur og fjölskyldur þeirra með fræðslu 
og stuðningi, að stuðla að farsælli meðgöngu og fæðingu og sem bestri 
aðlögun að nýjum aðstæðum vegna fæðingar barns.  
Markmið með starfsemi Miðstöðvar mæðraverndar: 
• Miðstöð mæðravernd skal í samvinnu við skjólstæðinga, veita sem besta 

mæðravernd, með ánægju og velferð skjólstæðinganna að leiðarljósi. 
• Miðstöð mæðraverndar skal veita sérhæfða og almenna þjónustu til kvenna 

á meðgöngu. 
• Miðstöð mæðraverndar skal vera leiðandi í faglegri þjónustu varðandi 

áhættumeðgöngu og skal skipulögð sem sérhæfð þjónustumiðstöð fyrir allt 
landið. 

• Miðstöð mæðraverndar skal veita sérfræðiráðgjöf ljósmæðra og 
fæðingarlækna til heilsugæslustöðva og skal vinna í nánu samstarfi við 
heilsugæslustöðvar á öllu landinu. 

• Miðstöð mæðraverndar skal vera vettvangur fyrir kennslu, símenntun og 
rannsóknir á sviði mæðraverndar á Íslandi 
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Helstu tíðindi 2000 
 

Miðstöð mæðraverndar varð til við samruna Göngudeildar Kvennadeildar 
Landspítala Háskólasjúkrahúss og Mæðradeildar Heilsuverndarstöðvarinar 1. 
okt. 1999  Samningur um Miðstöðina var undirritaður 29. júní 1999. Sigríður 
Sía Jónsdóttir var ráðin yfirljósmóðir frá 1 janúar 2000. 
Starfsemi miðstöðvarinnar er tvískipt.  Hluti starfseminnar fer fram í húsnæði 
Göngudeildar Kvennadeildar Landspítalans.  Þar starfa  10  ljósmæður í   5.6  
stöðugildum,  tveir heilsugæsluritar í 1,5 stöðugildi og tveir starfsmenn í fullri 
stöðu meinatæknis auk sérfræðilækna af LSH í 0.9 stöðugildum.  Hinn hluti 
starfseminnar eru í húsnæði Heilusverndarstöðvar innar.  Þar starfa  7 
ljósmæður í 5,8 stöðugildum, heilsugæsluritarar í 1 stöðugildi, fulltrúi í 0.7% 
stöðu og sérfræðilæknar í 1,8 stöðugildum yfirljósmóðir og yfirlæknir eru með 
skrifstofur sína á Heilsuverndarstöðinni. 
Á árinu var komið á stöðu vaktljósmóður. Hver ljósmóðir tekur vaktina hálfan 
dag og helstu verkefni vaktljósmóður eru: 1) að taka niður pantanir í 1. 
skoðun; 2) yfirfara rannsóknarniðurstöður og gera viðeigandi ráðstafanir 
vegna þeirra; 3) svara símtölum kvenna á meðgöngu og greiða úr vandamálum 
á viðeigandi hátt; 4) framkvæma aukaskoðanir á meðgöngu ef þörf er á. 
Framkvæmdir við endanlegt húsnæði á fyrstu hæð Heilsuverndarstöðvarinnar 
standa yfir. 
 

Skráð samskipti 2000 
 
Heildarkomur á Miðstöð mæðraverndar........ 22.000 
Fyrstu komur:  
 Heilsuverndarstöð .............................. 767 
 Göngudeild  Kvennad. ....................... 1033 
Almennar komur:  
 Heilsuverndarstöð. ............................. 8.045 
 Göngudeild Kvennad. ........................ 11.122 
Foreldrafræðslunámskeið............................... 20 

 
Ársverk 2000 
 

Læknar .......................................................... 1.73 
Ljósmæður ..................................................... 11.93 
Móttökuritarar og aðrir .................................. 4.85 
Ræstitæknar.................................................... 0.61 
 
Ársverk alls................................................... 19.12 
 
Auk þess komu nokkrir starfsmenn á Landspítala-háskólasjúkrahúsi að 
starfsemi Miðstöðvarinnar. 
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Skólatannlækningar 
 
Um deildina: 
 

Yfirtannlæknir: Stefán Finnbogason. 
Deildarstjóri: Guðrún Hjaltadóttir 
Starfsemi: Deildin annast tannlæknaþjónustu, flúorskolun og tannfræðslu 
fyrir grunnskólabörn.  
Þjónustusvæði: Reykjavík 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Tíu skólatannlæknar, 17 tanntæknar og 1 tannfræðingur störfuðu að skólatann-
lækningum á árinu. Fjórir tanntæknar unnu eingöngu við flúorskolun en þrír 
tanntæknar eingöngu á tannlækningastofum. Aðrir tanntæknar unnu bæði á 
stofum og við flúorskolun. Hrafnhildur Pétursdóttir tannfræðingur annaðist 
fræðslu um tennur og tannvernd hjá 6, 8, 10, 12 og 15 ára aldurshópum eins og 
áður. 
Á árinu hættu 3 tannlæknar og tvær tannlækningastofur voru lagðar niður. Það 
eru miklar breytingar framundan en skólaárið 2001-2002 verða einungis 4 
tannlæknastofur starfræktar og starfsemin verður að mestu leyti fræðsla og 
flúorskolun. 
 
Skoðaðir voru 2903 einstaklingar á árinu eða 19,23% grunnskólanemenda í 
Reykjavík. Tannáta virðist enn minka. Fleiri hafa allar tennur heilar og færri 
eru með mjög slæmar tennur. 
Nemendur voru flokkaðir eins og áður í fjóra hópa eftir ástandi tanna. 
Hópur A: Allar tennur heilar og óviðgerðar    43% 
Hópur B: 1-5 skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnatanna 42% 
Hópur C: 6-15 skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnatanna 13% 
Hópur D: 16 eða fleiri skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnat. 2% 

 
Skráð samskipti 2000 
 

Fjöldi skoðaðra nemanda ............................... 2903   
 
Algengustu aðgerðarliðir 
Röntgenmyndataka ........................................ 5190 
Flúormeðferð.................................................. 4119 
Skorufyllingar ................................................ 3507 

 
Ársverk 2000 
 

Ársverk alls................................................... 16.23  
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Lungna- og berklavarnadeild 
 
Um deildina 
 

Yfirlæknir: Þorsteinn Blöndal 
Hjúkrunardeildarstjóri: Dagmar Jónsdóttir  
Þjónustusvæði: Starfar á landsvísu 
Hlutverk: 
1. Berklavarnir og berklaskrá 
2. Sinna greiningu og meðferð berklaveikra og hafa þar eftirlit 
3. Heilbrigðisskoðun innflytjenda 
4. Sinna forvörnum lungnasjúkdóma 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Deildin er að hálfu Íslands þátttakandi í samstarfsverkefni Norðurlanda og 
Eystrasaltslanda gegn berklum (No Baltic TB Project). Reiknað er með að það 
taki 5 ár og ljúki 2004. Verkefnið hófst fyrir alvöru með skipulagsvinnu og 
kennslu á árinu 2000. 
Staða hjúkrunardeildarstjóra á Lungna- og berklavarndardeild var lögð niður 
um áramót 2000/2001, a.m.k. til reynslu í sex mánuði. 

 
Skráð samskipti 2000 
 

Fjöldi einstaklinga.......................................... 2185 
Berklaveikir á landinu (virkir berklar)........... 13 
Berklasmitun (þar á meðal nýsmitaðir).......... 693 
Innflytjendur .................................................. 1016 

 
Ársverk 2000 
 

Læknar ........................................................... 1.20   
Hjúkrunarfræðingar........................................ 1.00 
Sjúkraþjálfarar................................................ 0.40   
Geislafræðingar.............................................. 1.13   
Lækna- og móttökuritarar .............................. 2.36 
Ræstitæknar.................................................... 0.31   
 
Ársverk alls................................................... 6.40 
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Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna 
 
Um deildina 

 
Yfirlæknir: Helgi Guðbergsson 
Starfssvið: Atvinnusjúkdómavarnir, starfsmannaheilsuvernd, umhverfis-
sjúkdómavarnir og sóttvarnir. 

 
Helstu tíðindi 2000 
  

Á árinu var eftirfarandi starfsemi á deildinni: 
1. Heilsuvernd starfsmanna í fyrirtækjum og stofnunum. 
2. Hóprannsóknir og áhættumat starfsgreina og vinnustaða. 
3. Áhættumat einstaklinga m.t.t. starfs og læknisskoðun vegna atvinnu-

réttinda. 
4. Greining atvinnusjúkdóma og umhverfissjúkdóma. 
5. Ráðgjöf til starfsfólks heilsugæslu vegna sóttvarna, þ.m.t. vegna 

bólusetninga, ferðalaga o.s.frv. 
6. Almenn upplýsinga- og fræðslu- og ráðgjafarstarfsemi um ofangreinda 

þætti. 
7. Þátttaka í innlendum og erlendum samstarfsverkefnum. 

 
Skráð samskipti 2000 
 

Eftirtaldar starfsgreinar og hópar (afrúnnaðar tölur) nutu þjónustu deildarinnar 
árið 2000 (sbr. lið 1 – 4 að ofan): 

 
Slökkviliðsmenn (þar af sjókafarar 30).......... 130 
Starfsmenn líftæknifyrirtækja ........................ 300 
Starfsmenn á tannlæknastofum, apótekum o.fl. 30 
Starfsmenn í endurvinnslu, spilliefnum o.fl... 60 
Starfsmenn hátæknifyrirtækja og  
fyrirtækja með mikil ferðalög til útlanda ....... 40 
Atvinnukafarar ............................................... 20 
Starfsmenn í ýmsum öðrum atvinnugreinum. 30 
 
Samtals u.þ.b. ............................................... 610 

 
Ársverk 2000 

 
Læknar ........................................................... 0.50 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 0.18 

 Ritarar ............................................................ 0.50 
 
Ársverk alls................................................... 1.18 
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Heilsugæsla í skólum 
 
Um deildina 
 

Deildarstjóri: Sigrún Barkardóttir 
Starfsvið: Skólaheilsugæsla í hverfi þar sem ekki er heilsugæslustöð 
Skólar í umsjón deildarinar: Langholtsskóli og Vogaskóli 

 
Helstu tíðindi skólaárið 1999-2000 

 
Starfsemin þetta skólaár skiptist í 4 þætti: 
1. Líkamlegar skoðanir og bólusetningar, sem m.a. fólu í sér sjón- og 

heyrnarpróf, mælingu á hæð og þyngd, mótefnamælingu gegn rauðum 
hundum og læknisskoðun 

2. Fræðsla fyrir einstaklinga og hópa 
3. Stuðningsviðtöl og annar sálfélagslegur stuðningur 
4. Nefndarstörf, m.a. nemendaverndarráðsfundir 
Líkamlegar skoðanir og bólusetningar byrjuðu í lok september og lauk í lok 
maí. Fræðsla var veitt jafnt og þétt yfir veturinn. Fundarseta tók mikinn tíma 
þetta skólaárið og kom það niður á viðveru hjúkrunarfræðings í skólunum en 
það má m.a. sjá á að færri nemendur komu ótilkvaddir til hjúkrunarfræðings 
nú en s.l. skólaár. 
Skólahjúkrunarfræðingar og námsráðgjafar beggja skólanna útbjuggu 
leiðbeiningamöppu um áfallahjálp fyrir skólana. Í þeirri möppu eru 
leiðbeiningar fyrir skólastjórnendur og og kennara hvernig bregðast eigi við 
þegar nemandi/ur veikist illa eða fellur frá, hvernig skólinn og nemendu koma 
að jarðarförinni og áframhaldandi aðstoð/áfallahjálp. 

  
Ársverk 2000 
 

Hjúkrunarfræðingar ....................................... 1.33   
Ritarar ............................................................ 0.46   
 
Ársverk alls...................................................  1.79  

 
Skráð samskipti skólaárið 1999-2000 

 
Langholtsskóli 

Fjöldi nemenda............................................... 523 
Komur til hjúkrunarfræðings ......................... 953  

Tilkvaddar komur............................... 399 
Ótilkvaddar komur ............................. 554 

Vogaskóli 
Fjöldi nemenda............................................... 365 
Komur til hjúkrunarfræðings ......................... 576 

Tilkvaddar komur............................... 360 
Ótilkvaddar komur ............................. 216 
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Rannsóknarstofa 
 
Um deildina 
 

Meinatæknir: Þórdís Þormóðsdóttir   
Starfsvið: Rannsóknarstofan þjónar hinum ýmsu deildum 
Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur: Mæðradeild, Barnadeild, Lungna- og 
berklavarnadeild, Atvinnusjúkdómadeild og Heilsugæslu í skólum. 
Rannsóknir sem unnar eru á stofunni: Blóðhagur, sökk, deilitalning í 
blóðstroki, blóðsykur í háræðablóði, almenn skoðun og smásjárskoðun á 
þvagsýnum og þungunarpróf. Auk þess er blóð dregið og skilið niður og sent á 
aðrar rannsóknarstofur eftir þörfum. Einnig les meinatæknir af 
uricultræktunum úr þvagi á mæðradeild. 

 
Ársverk 2000 
 

Meinatæknar ................................................. 1.00 
Meinatæknanemar.......................................... 0.14 
 
Ársverk alls................................................... 1.14  

 
Skráð samskipti 2000 
 
Fjöldi heimsókna á rannsóknarstofuna 

Mæðradeild .................................................... 2633   
Atvinnusjúkdómadeild................................... 118 
Lungna- og berklavarnardeild........................ 1003 
Barnadeild ...................................................... 16 
Heilsugæsla í skólum ..................................... 365 
Annað............................................................. 10 
 
Samtals .......................................................... 4145 
 
Sýni, tekin og send annað .............................. 2543 
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Rekstraryfirlit Heilsuverndarstöðvar og stjórnsýslu 
     
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  12.786.199 
 Ýmsar tekjur...................................................  12.106.858 
  Tekjur alls   24.893.057 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  295.802.420  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  8.918.825 
 Risna, gjafir, námskeið ..................................  4.656.906 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  8.912.792  
 Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................  68.766.918 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  5.006.549 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  20.020.291 
  Rekstrargjöld samtals.  412.084.701   
 Eignakaup ......................................................  15.427.361 
  Gjöld alls   427.512.062 
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Heilsugæslustöðin í Árbæ 
Hraunbæ 102d - 102e, 110 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Gunnar Ingi Gunnarsson 
Hjúkrunarforstjóri: Ingibjörg Sigmundsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 8.865 
Þjónustusvæðið: Árbær, Selás og Ártúnsholt 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, Selásskóli 
   

Helstu tíðindi 2000 
 

Hjúkrunarfræðingar við Heilsugæslustöðina í Árbæ hafa unnið að þróun 
námskeiða fyrir foreldra barna á ýmsum aldursskeiðum. Fyrsta námskeiðið, 
Lengi býr að fyrstu gerð, var haldið vorið 2000 og var í fyrstu miðað við 
foreldra 6 mánaða barna en við endurskoðun var ákveðið að miða það 
námskeið frekar við foreldra 2 ára barna þar sem þá er nokkur tíma á milli 
heimsókna í hefðbundna ungbarnavernd 
Markmiðið er að gefa foreldrum barna á svæði Heilsugæslustöðvarinnar í  
Árbæ kost á að sækja námskeið sem styrkir þá í hlutverki sínu sem uppalendur 
og að hjálpa foreldrum að finna leiðir til að styrkja sjálfsmynd barna sinna. 
Einnig að foreldrar þekki þau úrræði sem í boði eru ef barn er í vanda og að 
foreldrar viti að hjúkrunarfræðingur og annað starfsfólk á heilsugæslustöðinni 
er til staðar þegar þeir þurfa á því að halda. 
Átján starfsmenn stöðvarinnar fóru í kynnisferð til Halifax í nóvember í 
tveimur hópum. Þar voru heimsóttar og skoðaðar tvær heilsugæslustöðvar sem 
eru í samstarfi við Háskólann í Halifax, Kanada. 

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. 12.894 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... * 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 10.782 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ * 
Vitjanir lækna................................................. 25 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 889 
Komur í ungbarnavernd ................................. 15.725 
Komur í mæðravernd ..................................... 428 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 3.549 
 
*Upplýsingar vantar 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 5.67   
Hjúkrunarfræðingar........................................ 8.20 
Sjúkraliðar...................................................... 0.82 
Meinatæknar .................................................. 0.50  
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 6.10 
Ræstitæknar.................................................... 0.86  
 
Ársverk alls................................................... 22.15 
 

Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  7.717.752 
 Ýmsar tekjur...................................................  36.200 
  Tekjur alls   7.753.952 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  74.300.429  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  3.111.214 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  6.265.355 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  5.923.031 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  1.085.632 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  2.549.710  
 Eignakaup ......................................................  1.097.151 
  Gjöld alls   94.332.522 
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Heilsugæslustöðin í Efra-Breiðholti 
Hraunbergi 6, 111 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Gerður Jónsdóttir 
Hjúkrunarforstjóri: Hanna María Kristjónsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 9.377 
Þjónustusvæðið: Efra Breiðholt 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Fellaskóli og Hólabrekkuskóli 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Starfsfólk stöðvarinnar fór í tvær kynningarferðir á árinu. Fyrri ferðin var til 
Amsterdam þar sem heimsóttar voru þrjár mismunandi heilsugæslustöðvar. 
Farið var í þremur hópum í febrúar og mars.  
Seinni ferðin var vorferð í Stykkishólm og í Flatey 3. og 4. júní. Byrjað var á 
því að heimsækja Heilsugæsluna í Stykkishólmi. Yfirlæknir stöðvarinnar 
sýndi okkur staðinn og fræddi okkur m.a. um bakverkjameðferð sem þar fer 
fram. 
 

Skráð samskipti 2000 
 
Komur til lækna ............................................. 17.878 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 1.834 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 10.762 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 7.011 
Vitjanir lækna................................................. 113 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 409 
Komur í ungbarnavernd ................................. 2.127 
Komur í mæðravernd ..................................... 1.050 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 3.981 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 7.25 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 7.50 
Ljósmæður ..................................................... 0.86 

 Sjúkraliðar...................................................... 1.27 
Meinatæknar .................................................. 0.75 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 6.01 
Ræstitæknar.................................................... 1.38 
 
Ársverk alls................................................... 25.03 
 

Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  11.423.270 
 Ýmsar tekjur...................................................  105.600 
  Tekjur alls   11.528.870 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  86.490.166  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  3.120.658 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  6.247.766 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  7.401.900 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  1.879.162 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  3.139.524 
 Eignakaup ......................................................  452.980 
  Gjöld alls  108.732.156 
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Heilsugæslustöðin Efstaleiti 
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Gunnar Helgi Guðmundsson 
Hjúkrunarforstjóri: Guðbjörg Guðbergsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 11.148 
Þjónustusvæðið: Fossvogshverfi 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Fossvogsskóli, Hvassaleitisskóli, Breiða-
gerðisskóli og Réttarholtsskóli 

 
Helstu tíðindi 2000 

 
Þetta var fyrsta starfsár stöðvarinnar sem Heilsugæslustöðin Efstaleiti en 
stöðin tók til starfa í nýju húsnæði 15. október 1999. Áður hét stöðin 
Heilsugæslustöðin Fossvogi og var til húsa í Borgarspítala allt frá stofnun 
1981. Nýja húsnæðið hefur verið mikil lyftistöng fyrir starfsemina. 
Haustið 2000 var farið í kynnisferð til Halifax í Nova Scotia, Kanada til að 
skoða heilsugæslustöð og kynna sér teymisvinnu sem þar hefur þróast. Fjórtán 
starfsmenn fóru í ferðina. Teymisvinna var rauði þráðurinn í starfsemi 
Heilsugæslustöðvainnar í Efstaleiti um þetta leyti. 
Eitt stöðugildi læknaritara bættist við á stöðinni. 

 
Skráð samskipti 2000 

 
Viðtöl ............................................................. 12.885 
Símtöl............................................................. 9.370 
Vitjanir lækna................................................. * 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ * 
Komur í ungbarnavernd ................................. 941 
Komur í mæðravernd ..................................... 590 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 8.325 
 
*Upplýsingar vantar 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 5.53 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 16.05 
Sjúkraliðar...................................................... 11.67 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 4.96 
Ræstitæknar.................................................... 1.14 
 
Ársverk alls................................................... 39.35 
 

Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  6.170.996 
 Ýmsar tekjur...................................................  78.188 
  Tekjur alls   6.249.184 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  125.595.867 
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  2.362.210 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  21.002.075 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  6.945.605 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  732.241 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  3.591.315 
 Eignakaup ......................................................  2.057.591 
  Gjöld alls   162.286.904 
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Heilsugæslustöðin í Grafarvogi 
Hverafold 1-3, 112 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Atli Árnason 
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður Brynja Sigurðardóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 17.129 
Þjónustusvæðið: Grafarvogshverfi 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Borgaskóli, Engjaskóli, Foldaskóli, 
Hamraskóli, Húsaskóli, Korpuskóli og Rimaskóli 
 

Helstu tíðindi 2000 
 

Margrét Svane fyrrverandi hjúkrunarforstjóri var frá störfum vegna veikinda 
árið 2000. Sigríður Brynja Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur var settur 
hjúkrunarforstjóri.   
Árið einkenndist af miklu vinnuálagi við erfiðar aðstæður. Grafarvogshverfið 
vex jafnt og þétt.       

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. 24.973 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 1.622 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 11.135 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 7.417 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 1.195 
Komur í ungbarnavernd ................................. 4.605 
Komur í mæðravernd ..................................... 1.065 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 2.411 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 5.00 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 10.20 
Ljósmæður ..................................................... 0.60 
Sjúkraliðar...................................................... 1.47 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 5.24 
Ræstitæknar.................................................... 0.70   
 
Ársverk alls................................................... 23.21 

 
Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  8.007.400 
 Ýmsar tekjur...................................................  58.586 
  Tekjur alls   8.065.986 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  79.350.383  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  1.672.755 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  5.346.999 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  6.564.260 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  5.381.325 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  2.759.880 
 Eignakaup ......................................................  591.501 
  Gjöld alls   101.667.103 
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Heilsugæslustöð Hlíðasvæðis 
Drápuhlíð 14 - 16, 105 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Steinunn Jónsdóttir  
Hjúkrunarforstjóri: Þórunn Benediktsdóttir 
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2000: 7.735 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 10.948 
Þjónustusvæðið: Svæðið milli Snorrabrautar og Kringlumýrarbrautar. 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Hlíðaskóli, Háteigsskóli, Skóli Ísaks 
Jónssonar, Suðurhlíðarskóli, Öskjuhlíðarskóli, Einholtsskóli. Stöðin sinnir 
einnig Vesturhlíðarskóla og Menntaskólanum í Hamrahlíð.  

 
Helstu tíðindi 2000 

 
Vorið 2000 voru fest kaup á húsnæði að Drápuhlíð 14 sem er 3ja hæða hús 
með kjallara.  Starfsemi Heilsugæslunnar í Hlíðum hafði verið í kjallara og á 
1. hæð frá upphafi.  Bættust  því tvær hæðir við starfsemina.  Ekki fékkst 
fjárveiting til að koma fyrir lyftu í húsið þetta árið. Mjög brýnt er að ljúka 
formsatriðum og er þar forgangsatriði að setja upp lyftu í húsinu. 
Nýtt símakerfi með fleiri línum var tekið til notkunar áramótin 1999-2000. 
Aukið samstarf lækna og hjúkrunarfræðinga í móttöku stöðvarinnar á árinu 
bætti mjög þjónustu við íbúa og jók starfsánægju. 
Stöðin veitir næturvaktaþjónustu heimahjúkrunar fyrir alla borgina en dag- og 
kvöldvakt er á öllum heilsugæslustöðvum..   

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. 12.263 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 2.961 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 13.951 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 2.698 
Vitjanir lækna................................................. 165  
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 316 
Komur í ungbarnavernd ................................. 1.124 
Komur í mæðravernd ..................................... 347 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 32.560* 
 
*Næturþjónusta fyrir alla Reykjavík er á stöðinni 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 4.50   
Hjúkrunarfræðingar........................................ 12.70 
Ljósmæður ..................................................... 0.08 
Sjúkraliðar...................................................... 8.33 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 5.34 
Ræstitæknar.................................................... 0.79  
 
Ársverk alls................................................... 31.75 
 

Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  6.739.210 
 Ýmsar tekjur...................................................  521.380 
  Tekjur alls   7.260.590 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  102.407.573 
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  2.156.239 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  14.058.719 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  6.296.874 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  931.818 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  3.380.426 
 Eignakaup ......................................................  793.532 
  Gjöld alls   130.025.181 
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Heilsugæslustöð Miðbæjar 
Vesturgötu 7, 101 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Margrét Georgsdóttir 
Hjúkrunarforstjóri: Kristbjörg Þórðardóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 13.085 
Þjónustusvæði: "Gamli miðbærinn" vestan Snorrabrautar og norðan 
Hringbrautar 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Austurbæjarskóli, Vesturbæjarskóli, 
Tjarnarskóli og Landakotsskóli.  

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Starfsfólk stöðvarinnar fór í fræðslu- og kynnisferð til Baden Baden á árinu og 
skoðuðu m.a. Klinik Dr. Franz Dengler sem er stór alhliða heilsustofnum. 
Ferðin tókst mjög vel og þótti fróðleg. Einstakir starfsmenn sóttu að auki 
fjölda ráðstefna og námskeiða. 
Fjölmargir hópar og einstaklingar komu í heimsókn á árinu. Meðal annars 
voru 8 hjukrunarfræðinemar frá H.Í. í verklegu námi á heilsugæslustöðinni í 3 
vikur hver. Hjúkrunarfræðingar stöðvarinnar sáu um kennslu og leiðsögn. 

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. * 

Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... * 
Símaviðtöl við lækna ..................................... * 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 8.223 
Vitjanir lækna................................................. * 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 406 
Komur í ungbarnavernd ................................. * 
Komur í mæðravernd ..................................... * 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 17.362 
 
*Upplýsingar vantar 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 5.84 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 8.37 
Sjúkraliðar...................................................... 2.01 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 5.43 
Ræstitæknar.................................................... 0.81 
 
Ársverk alls................................................... 22.45 

 
Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  8.368.714 
 Ýmsar tekjur...................................................  45.400 
  Tekjur alls   8.414.114 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  77.164.028  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  1.264.855 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  8.260.721 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  5.999.344 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  1.050.916 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  2.611.436 
 Eignakaup ......................................................  786.593 
  Gjöld alls   97.137.893 
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Heilsugæslustöðin í Mjódd 
Þönglabakka 6, 109 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Yfirlæknir: Samúel J. Samúelsson 
Hjúkrunarforstjóri: Matthea G. Ólafsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 12.690 
Þjónustusvæði: Neðra Breiðholt 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Breiðholtsskóli, Seljaskóli og Ölduselsskóli 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Starfsemi stöðvarinnar var með hefðbundnum hætti. Veitt er almenn 
læknisþjónusta samkvæmt tímapöntunum, móttaka bráðveikra og meðferð 
minni háttar slysa. Alltaf er einn af læknum stöðvarinnar á vakt til að sinna 
slíku ásamt því að vera í móttöku. Flestir læknanna hafa símatíma þar sem 
skjólstæðingurinn fær beint samband við lækni. 
Hjúkrunarfræðingar skiptast á um vaktþjónustu  á opnunartíma stöðvarinnar 
og svara símafyrirspurnum, sinna bráðatilfellum og öðrum erindum 
skjólstæðinga, s.s. bólusetningum, sprautugjöfum, sáraskiptingum  og 
blóðþrýstingsmælingum. 
Mæðravernd og ungbarnavernd er starfrækt í samvinnu lækna og 
hjúkrunarfræðinga. 
Starfsfólk stöðvarinnar fór í náms- og kynnisferð til Amsterdam. 

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. * 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... * 
Símaviðtöl við lækna ..................................... * 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ * 
Vitjanir lækna................................................. * 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 341 
Komur í ungbarnavernd ................................. 1.817 
Komur í mæðravernd ..................................... 1.044 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. *  

 
 *Upplýsingar vantar
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 6.00 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 8.74 
Ljósmæður ..................................................... 1.00 
Sjúkraliðar...................................................... 2.95 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 6.31 
Ræstitæknar.................................................... 1.14 
 
Ársverk alls................................................... 26.13 
 

Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  8.665.743 
 Ýmsar tekjur...................................................  105.742 
  Tekjur alls   8.771.485 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  82.961.688 
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  1.903.284 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  6.760.236 
 Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta  5.392.860 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  1.897.481 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  3.025.981 
 Eignakaup ......................................................  521.853 
  Gjöld alls   102.463.383 
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 Heilsugæslan Kópavogi 
 
Um Heilsugæsluna í Kópavogi 
 

Heilsugæslan Kópavogi er samrekin frá tveimur húsum Borgum, 
Fannborg 7-9 og Hvammi, Hagasmára 5. 
Heilsugæslan í Reykjavík hefur séð um rekstur Heilsugæslunnar í 
Kópavogi síðan vorið 2000. 
 
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður A. Pálmadóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 23.527 
Skólar í  umsjón heilsugæslustöðvanna: Digranesskóli, Hjallaskóli, 
Kársnesskóli, Kópavogsskóli, Lindaskóli, Smáraskóli og  Snælandsskóli 
Nemendafjöldi í skólum: 3.560 
 

Heilsugæslan Kópavogi - Borgir 
Fannborg 7-9, 200 Kópavogi 

 
Yfirlæknir: Björn Guðmundsson (til 30/6), Kristjana Kjartansdóttir (frá 1/7) 
Þjónustusvæði: Kópavogur vestan Digranesvegar að Bröttubrekku, norðan 
Fífuhvamms- og Nýbýlavegar. 

 
Heilsugæslan Kópavogi - Hvammur  
Hagasmára 5, 200 Kópavogi 

 
Yfirlæknir: Björn Guðmundsson (til 30/6), Haukur Valdimarsson (frá 1/7) 
Þjónustusvæði: Kópavogur austan Digranesvegar og Bröttubrekku, sunnan 
Kópavogslækjar (Fífuhvamms) og sunnan Nýbýlavegar (með Hólmum).  

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Stór áfangi í sögu Heilsugæslu Kópavogs varð þegar opnuð var ný stöð vorið 
1999,  Heilsugæslustöðin Hvammur að Hagasmára 5. 
Hluti þess starfsfólks sem hafði verið að vinna í Borgum, Fannborg 7-9, flutti 
sig um set en einnig var ráðið nýtt fólk til starfa. Ákveðið var að samreka 
þessar stöðvar sem eina einingu, með eitt fjárlaganúmer, eina stjórn og eina 
yfirstjórn sem skipuð var framkvæmdastjóra, yfirlækni og hjúkrunarforstjóra. 
Samtenging á síma- og tölvukerfi olli töluverðum byrjunarörðugleikum en 
þegar fram leið gerði þetta þjónustuna betri og markvissari. 
Árið 2000 einkenndist af miklum breytingum og uppbyggingu. Yfirlæknir, 
Björn Guðmundsson, hafði verið starfandi frá 1996 í Borgum en við opnun í 
Hvammi varð hann yfirlæknir yfir báðum stöðvunum. Sumarið 2000 varð 
breyting á og ráðnir voru 2 yfirlæknar, Haukur Valdimarsson í Hvamm og 
Kristjana Kjartansdóttir í Borgir. Hjúkrunarstjórar voru ráðnir við báðar 
stöðvarnar, Þórdís Magnúsdóttir í Borgir og Kolbrún Þórðardóttir í Hvamm. 
Hjúkrunarforstjóri Sigríður A. Pálmadóttir var áfram hjúkrunarforstjóri yfir 
báðum stöðvunum. Starfandi framkvæmdastjóri, Birna Bjarnadóttir, lét af 
störfum 1. apríl og hvarf til annarra verkefna á vegum Heilsugæslunnar við 
Barónsstíg. Guðmundur Einarsson, forstjóri Heilsugæslunnar, tók yfir ásamt 
sinni stjórnsýslu.  
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Vinna hófst með ráðgjöfunum Höskuldi Frímannssyni og Sigtryggi Jónssyni 
og stóð hún fram á haust en var aldrei formlega lokið því þá tók við vinna með 
Heilsugæslunni að verkefninu “Heilsugæsla til framtíðar”. Starfsmenn voru 
allir virkir þátttakendur og skiluðu vel sinni vinnu. Þá fóru flestir starfsmenn á 
námskeið hjá Nýja tölvu- og viðskiptaskólanum. Heilsugæslan í Kópavogi 
hafði tekið upp Medicus tölvukerfið 1993 en þá eingöngu fyrir lækna og 
móttökuna en haustið 1999 varð stöðin að fullu tölvuvædd þegar Sögu-kerfið 
var innleitt. Heilsugæslan í Fannborg átti  20 ára starfsafmæli í júlí. 

 
Skráð samskipti 2000 

 
Komur til lækna ............................................. 27.552 
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 5.489 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 18.579 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 11.723 
Vitjanir lækna................................................. 135 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 1.577 
Komur í ungbarnavernd ................................. 4.915 
Komur í mæðravernd ..................................... 1.876 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 19.582 

 
Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 10.94 
Aðrir læknar ................................................... 0.26 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 20.57 
Ljósmæður ..................................................... 0.52 
Sjúkraliðar...................................................... 2.26 
Meinatæknar .................................................. 1.40 
Heilsugæslu- og móttökuritarar og aðrir........ 15.94 

  
Ársverk alls................................................... 51.89 

 
Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  19.051.206 
 Ýmsar tekjur...................................................  864.228 
  Tekjur alls   19.915.434 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  165.230.917  
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  6.846.372 
 Námskeiðs-, fundarkostnaður ofl...................  3.650.511 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  12.007.930 
 Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................  26.319.990 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  8.248.077 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  4.814.747 
    227.118.544 
 Eignakaup ......................................................  1.256.038 
  Gjöld alls   228.374.582 
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Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
 

Heilsugæslan í Reykjavík hefur séð um rekstur Heilsugæslustöðvar 
Mosfellsumdæmis síðan vorið  1999 
 
Yfirlæknir: Þengill Oddsson 
Hjúkrunarforstjóri: Sigrún Gunnarsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 6.967 
Þjónustusvæði: Mosfellsbær, Kjalarnes, Kjós og Þingvallasveit. 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Lágafellsskóli, Varmárskóli, Klébergsskóli 
(Kjalarnes) og Ásgarðsskóli (Kjós) 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Vorið 1999 tók Heilsugæslan í Reykjavík við rekstri Heilsugæslustöðvar 
Mosfellsumdæmis.  
Heilsugæslustöðin í Mosfellsumdæmi hefur óvenju stórt þjónustusvæði en það 
nær alla leið til Hvalfjarðarbotns og einnig yfir allan Þingvallahrepp. Stöðin 
tók formlega til starfa í nýju húsnæði á uppstigningardag 1998 en heyrði áður 
undir Reykjalund. 
Á árinu fór starfsfólk stöðvarinnar í fræðslu- og kynningarferð til Amsterdam 
þar sem skoðuð var heilsugæslustöð. 

 
Skráð samskipti 2000 
 

Komur til lækna ............................................. 15.684 
Komur til hjúkrunarfræðinga á vakt .............. 1.107 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 15.684 
Vitjanir í ungbarnavernd ................................ 326 
Komur í ungbarnavernd ................................. 1.343 
Komur í mæðravernd ..................................... 490 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 1.589 
Komur til skólahjúkrunarfræðinga................. 759 
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Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 5.94 
Aðrir læknar ................................................... 0.21 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 4.41 
Ljósmæður ..................................................... 0.60 
Sjúkraliðar...................................................... 0.50 
Meinatæknar .................................................. 0.54 
Heilsugæslu- og móttökuritarar og aðrir........ 4.61 

 
Ársverk alls................................................... 16.80 

 
Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  8.804.023  
 Ýmsar tekjur...................................................  257.244 
  Tekjur alls   9.061.267 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  68.834.781   
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  2.539.137 
 Námskeiðs-fundarkostnaður ofl.....................  530.243 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  4.357.827  
 Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................  6.061.349  
 Húsnæðiskostnaður ........................................  8.491.922  
 Annar rekstrarkostnaður.................................  2.353.767 
    93.169.026 
 Eignakaup ......................................................  1.165.378 
   Gjöld alls   94.334.404 
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Heilsugæslustöðin á Seltjarnarnesi 
við Suðurströnd, 170 Seltjarnarnesi 
 
Um heilsugæslustöðina 

 
Heilsugæslan í Reykjavík hefur séð um rekstur Heilsugæslustöðvarinnar 
á Seltjarnarnesi síðan í október 1999 
 
Yfirlæknir: Sigríður Dóra Magnúsdóttir  
Hjúkrunarforstjóri: Maríanna Haraldsdóttir (til 30/9), Ágústa Dúa Jónsdóttir 
(frá 1/10) 
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2000: 13.977 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 15.033 
Þjónustusvæði: Seltjarnarnes og vesturbær Reykjavíkur sunnan Hringbrautar, 
þar með talið háskólahverfi og Skerjafjörður.  
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Hagaskóli, Valhúsaskóli, Mýrarhúsaskóli, 
Grandaskóli og Melaskóli 

 
Helstu tíðindi 2000 
 

Frá hausti 1999 fluttist öll umsýsla fjármála til Heilsugæslunnar í Reykjavík 
og Guðmundur Einarsson forstjóri Heilsugæslunnar í Reykjavík tók við starfi 
framkvæmdastjóra Heilsugæslustöðvarinnar á Seltjarnarnesi. 
Stjórn Heilsugæslustöðvarinnar á Seltjarnarnesi var skipuð eftirtöldum aðilum 
frá júlí 2000: Katrín Pálsdóttir formaður, Jóhanna Runólfsdóttir fulltrúi 
starfsmanna, Áslaug Harðardóttir, Þóra Einarsdóttir og Arnþór Helgason. Auk 
þess sátu stjórnarfundi yfirlæknir, hjúkrunarforstjóri og forstjóri 
Heilsugæslunnar í Reykjavík. Fundir í stjórn voru aðeins tveir og var fjallað 
um nýráðningar lækna og hjúkrunarforstjóra á þeim fundum. 
Litlar framkvæmdir voru í húsnæði stöðvarinnar á árinu. Gólf voru bónuð og 
smávægilegt viðhald innanhúss. Ekki var ráðist í neitt viðhald á húsinu að 
utanverðu og áfram er vandamál með leka 
Eins og áður, hefur farið fram verkleg þjálfun læknanema og hjúkrunarnema á 
stöðinni. Hjúkrunarnemar á 3. og 4 ári koma bæði frá Háskóla Íslands og 
Háskólanum á Akureyri. Læknanemar á 3. ári koma í starfskynningu og 5. árs 
nemar eru í viku á stöðinni. Fjórir unglæknar á kandidatsári störfuðu í 16 
mánuði alls. Á stöðinni er kennslustjóri sem ber ábyrgð á námi og þjálfun 
lækna.   
Ýmsir gestir komu og skoðuðu starfsemina á árinu. Þann 2. júní komu gestir 
frá heilsugæslustöðinni Familjeläkarenheten Sala Västra, Svíþjóð. Gestirnir 
voru 20, læknar, hjúkrunarfræðingar, móttökuritarar, ritarar, ljósmóðir, 
iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari. Þann 13. október komu gestir, alls 41, í heimsókn 
frá Heilsugæslustöðinni Stortorget í Gävle, Svíþjóð. Stöðin var sýnd, haldinn 
fyrirlestur um starfsemina og hluti gesta fór síðan og skoðaði aðstöðu í 
þjónustuíbúðum aldraðra að Skólabraut.   
Í apríl fór starfsfólk Heilsugæslustöðvarinnar í námsferð til Akureyrar. 
Heilsugæslustöðin á Akureyri var heimsótt og starfssemin þar kynnt, m.a. 
verkefnið Nýja barnið. Ferðin tókst mjög vel og var almenn ánægja hjá 
starfsfólki með hana.  
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Skráð samskipti 2000 
 
Komur til lækna ............................................. 23.566  
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 5.646 
Símaviðtöl við lækna ..................................... 15.109 
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 6.120 
Vitjanir lækna................................................. 223 
Vitjanir í ungbarnavernd ............................... 510 
Komur í ungbarnavernd ................................. 3.255 
Komur í mæðravernd ..................................... 573 
Vitjanir í heimahjúkrun.................................. 10.328 

 
Ársverk 2000 
 

Heilsugæslulæknar ........................................ 9.17 
Hjúkrunarfræðingar........................................ 10.40 
Sjúkraliðar...................................................... 3.51 
Heilsugæslu- og móttökuritarar ..................... 7.30 
Ræstitæknar.................................................... 1.67 
 
Ársverk alls................................................... 32.04 

 
Rekstraryfirlit 2000 
 
Tekjur 
 Seld þjónusta..................................................  13.352.000 
 Ýmsar tekjur...................................................  68.516 
  Tekjur alls   13.420.516 
Gjöld 
 Launagjöld .....................................................  104.703.358 
 Lyf og hjúkrunarvörur....................................  2.561.394 
 Námskeiðs-, fundarkostnaður ofl...................  1.487.116 
 Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................  8.555.800 
 Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............  8.935.680 
 Húsnæðiskostnaður ........................................  1.370.605 
 Annar rekstrarkostnaður.................................  2.581.607 
    130.195.560 
 Eignakaup ......................................................  724.821 
  Gjöld alls   130.920.381 
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Heilsugæslan Lágmúla 
Lágmúla 4, 108 Reykjavík 
 
Um heilsugæslustöðina 
 

Yfirlæknir: Ólafur Mixa 
Hjúkrunarforstjórar: Kristín Axelsdóttir og Steinunn Kristinsdóttir 
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2000: 6.929 
Þjónustusvæði: Laugarnes- og Múlahverfi 
Skólar í  umsjón stöðvarinnar: Álftamýrarskóli, Laugalækjarskóli og 
Laugarnesskóli 
 
Heilsugæslan í Lágmúla er einkarekin, og er starfrækt samkvæmt sérstökum 
samningi við Heilsugæsluna. Þessvegna eru hér ekki upplýsingar um skráð 
samskipti, ársverk og rekstur þessarar heilsugæslustöðvar. 

 


