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Formáli forstjóra
Árið hefur einkennst af mikilli vinnu starfsmanna að stefnumótunarvinnu sem hófst
árið 2000 og lauk formlega í desember 2001. Þetta var samstarfsverkefni
Heilsugæslunnar í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ, Kópavogi og Garðabæ, en
ráðgjafafyrirtækið Deloitte & Touche sá um umsjón með stefnumótunarferlinu og
Háskólinn í Reykjavík um stjórnendaþjálfun.
Allar heilsugæslustöðvar/deildir/miðstöðvar fóru í gegnum SVÓT greiningu og mátu
styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Faghópar voru myndaðir sem komust að
niðurstöðu um markmið og leiðir innan stefnumarkandi lykilþátta. Niðurstöður
faghópa lágu fyrir í vor og voru haustmánuðir teknir til að vinna úr þeim og kynna
drög að stefnu á heilsugæslustöðvum.
Þann 6. desember 2001, var svo haldin fjölmennur fundur með starfsmönnum þar sem
kynnt var endanleg skýrsla um Heilsugæslu til framtíðar, stefnu, markmið og leiðir.
Þar er að finna lýsingu á þeim markmiðum og leiðum sem Heilsugæslan hyggst
fylgja, ítarlega aðgerðaráætlun, lýsingu á verkaskiptingu auk upptalningar á þeim
árangursmælikvörðum sem verða vaktaðir til að tryggja framvindu heilsugæsluþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.
Á fundinum var kynnt nýtt merki Heilsugæslunnar. Vinnuhópur sem var skipaður til
að koma með tillögur að nýju merki skoðaði ýmsar hugmyndir en féll fljótt fyrir
einföldu og fallegu merki Heilsugæslunnar í Mosfellsbæ. Merkið er hannað af
starfssfólki Heilsugæslunnar í Mosfellsbæ. Á fundinum voru einnig kynntar
nafnbreytingar sem voru svo samþykktar formlega á fundi framkvæmdastjórnar 15.
janúar 2002. Framvegis heitir Heilsugæslan í Reykjavík, Heilsugæslan og nöfn
einstakra heilsugæslustöðva byrja á Heilsugæslan. Þetta er því fyrsta ársskýrslan þar
sem þessi nýju nöfn eru notuð.
Faglegt starf hefur verið mjög blómlegt á árinu. Haustið 2001 hélt Heilsugæslan í
Reykjavík ásamt Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði, ráðstefnuna “Framtíðarsýn
innan heilsugæsluhjúkrunar” sem heppnaðist mjög vel.
Samstarf hefur verið tekið upp við Háskóla Íslands um rannsóknir og kennslu innan
Heilsugæslunnar og ráðin hefur verið kennslustjóri sérnáms í heimilislækningum.
Lækningaforstjóri Heilsugæslunnar tók til starfa í janúar 2001 og er hann hluti af
framkvæmdastjórn.
Guðmundur Einarsson forstjóri
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Stjórnskipulag Heilsugæslunnar

Stjórn Heilsugæslunnar
(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
Guðmundur Einarsson, forstjóri
Helgi S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Jóna Lára Pétursdóttir, framkvæmdastjóri skrifstofusviðs
Grétar Guðmundsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs
Lúðvík Ólafsson, lækningaforstjóri Heilsugæslunnar (frá janúar 2001)
Þórunn Ólafsdóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar
Fundi stjórnar Heilsugæslunnar sitja auk stjórnarmanna, framkvæmdastjórn og
áheyrnarfulltrúar yfirlækna og hjúkrunarforstjóra heilsugæslustöðva.
Skipulag
Heilsugæslan nær yfir 7 heilsugæslustöðvar, í Árbæ, Grafarvogi, Efra-Breiðholti,
Mjódd, Efstaleiti, Hlíðasvæði og Miðbæ og Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
Ennfremur sér Heilsugæslan um rekstur Heilsugæslu Mosfellsumdæmis,
Heilsugæslunnar Seltjarnarnesi og Heilsugæslunnar Kópavogi. Heilsugæslan í
Lágmúla 4, sem er einkarekin, er starfrækt samkvæmt sérstökum samningi við
Heilsugæsluna.
Heilsugæslan starfar samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með
síðari breytingum.
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Stjórnsýsla
Stjórnsýsla Heilsugæslunnar skiptist í rekstrarsvið, starfsmannasvið,
skrifstofusvið og upplýsingatæknisvið. Innan stjórnsýslunnar starfa einnig
lækningaforstjóri og hjúkrunarforstjóri.
Stjórnsýsla Heilsugæslunnar er til húsa í Heilsuverndarstöð Reykjavíkur,
Barónsstíg 47, 101 Reykjavík.
Skrifstofusvið
Framkvæmdastjóri skrifstofusviðs: Jóna Lára Pétursdóttir.
Um sviðið: Meginverkefni skrifstofusviðs eru bókhald, fjársýsla,
rekstraráætlanir 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 undir
skrifstofusvið.
Helstu tíðindi árið 2001: Þann 1. september 2001 gaf heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið út tilkynningu um breytt fyrirkomulag á greiðslum
vegna rannsókna, sem fól í sér að aðilar sem panta rannsóknir þurfa að greiða
fyrir þær að fullu. Þetta hafði í för með sér aukin umsvif varðandi
reikningshald.
Starfsmannasvið
Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs: Grétar Guðmundsson.
Um sviðið: Meginhlutverk starfsmannasviðs Heilsugæslunnar er afgreiðsla
launa, stefnumótun, skipulagning og samhæfing starfsmannamála. Helstu
verkefni eru launaafgreiðslur, launaáætlanir, ráðningar, ráðgjöf til starfsmanna
sem og stjórnenda, túlkun kjarasamninga, gerð stofnanasamninga og samskipti
við stéttarfélög.
Helstu tíðindi árið 2001: Námskeiðinu “Þekking, þjálfun, þjónusta I” lauk á
vormánuðum. Þátttaka var góð. Einnig lauk stjórnendanámskeiði sem tókst
með eindæmum vel.
Umfang ráðninga er orðið meira innan starfsmannasviðsins.
Eins og á fyrra ári fór stór hluti af stöðugildi starfsmanns starfsmannasviðs í
stefnumótunarvinnuna “Heilsugæsla til framtíðar”.
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Rekstrarsvið
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs: Helgi S. Guðmundsson
Um sviðið: Meginverkefni rekstrarsviðs eru innkaup á tækjum, búnaði og
öðrum rekstrarvörum, útboð verkþátta og meiri háttar innkaupa, auglýsingaog markaðsmál, byggingamál, póst- og boðsendingar stofnana, viðhald og
ræsting eigna og eignaumsýsla.
Helstu tíðindi árið 2001: Nokkur endurnýjun var gerð á húsbúnaði
Heilsugæslunnar í Lágmúla. Unnið var að venjubundnu viðhaldi á flestum
stöðvum.
Undirbúningur að flutningi Heilsugæslunnar Grafarvogi í nýtt húsnæði
Spönginni 35 hélt áfram.
Upplýsingatæknisvið
Forstöðumaður upplýsingatæknisviðs: Georg Karonina
Um sviðið: Upplýsingatæknisvið annast innkaup, uppsetningu og viðhald vélog hugbúnaðar á neti Heilsugæslunnar 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 2001: Nýtt tölvuver var tekið í notkun og innraneti
Heilsugæslunnar var komið upp. Forritari og þjónustustjóri voru ráðnir. Hafin
var hönnun á nýju sjúkraskrárkerfi. Tvær heilsugæslustöðvar í Kópavogi voru
tengdar tölvukerfi Heilsugæslunnar.
Hjúkrunarfræðingar í skólaheilsugæslu voru tengdir tölvuneti Heilsugæslunnar
og byrjað á að hanna forrit fyrir skólaheilsugæslu.
Ársverk 2001
Stjórnsýsla......................................................
Bókasafn ........................................................
Mötuneyti.......................................................
Almennur rekstur ...........................................
Námsstöður lækna..........................................

27.14
1.06
2.31
3.50
2.50

Ársverk alls...................................................

36.51
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Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur er fjölbreytt starfssemi 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
Miðstöðvar heilsuverndar barna og Miðstöðvar mæðraverndar, deildarstjóri
Heilsugæslu í skólum og fulltrúi á Skrifstofu hjúkrunarforstjóra.
Helstu tíðindi 2001
Þann 31. desember 2001 var staða hjúkrunarforstjóra Heilsuverndarstöðvar
Reykjavíkur lögð niður.
Hjúkrunarforstjóri tók við stöðu hjúkrunarforstjóra á Miðstöð heilsuverndar
barna og hluti verkefnanna sem skrifstofa hjúkrunarforstjóra hefur annast flutti
þangað. Heilsugæsla í skólum í Voga- og heimahverfi heyrir nú undir Miðstöð
heilsuverndar barna þar til heilsugæslustöð tekur þar til starfa. Dreifing
fæðingartilkynninga til heilsugæslustöðva í Reykjavík flutti sömuleiðis á
Miðstöð Heilsuverndar barna.
Miðstöð heilsufarskorta úr grunnskólum og bólusetningakorta eftir 6 ára aldur
er ekki lengur á Heilsuverndarstöðinni þar sem heilsugæslustöðvarnar hafa
tekið þetta yfir. Venjan var að skólahjúkrunarfræðingar sendu heilsufarskort
nemenda sem hættu í skólanum til skrifstofu hjúkrunarforstjóra og þar biðu
þau þar til skólahjúkrunarfræðingarnir sem tóku við nemendunum í kölluðu
eftir þeim. Nú annast heilsugæslustöðvarnar sem sjá um skólaheilsugæslu í
viðkomandi skólum þessa kortaflutninga.
Ársverk 2001
Hjúkrunarfræðingar........................................
Fulltrúar..........................................................

1.00
1.00

Ársverk alls...................................................

2.00
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Miðstöð heilsuverndar barna
Um deildina
Yfirlæknir: Geir Gunnlaugsson
Hjúkrunarframkvæmdastjóri: Hallveig Finnbogadóttir
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 2001 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 Heilsugæslunnar Miðbæ, svæði Heilsugæslunnar Efstaleiti og svæði
Heilsugæslunnar Hlíðum, norðan Miklubrautar, fyrir fjölskyldur sem hafa ekki
heimilislækni á þessum heilsugæslustöðvum.
Sviðstjóri greiningarteymis: Gyða Haraldsdóttir, sálfræðingur
Um starfsemina: Þverfaglegt teymi sem í eru barnalæknar, sálfræðingar,
iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari og félagsráðgjafi. Teymið sinnir frumgreiningu og
ráðgjöf vegna þroska- og hegðunarfrávika hjá 0-6 ára börnum sem vísað er til
teymisins af fagaðilum.
Þjónustusvæði: Einkum heilsugæslustöðvar í Reykjavík og nágrenni, en
einnig aðrir landshlutar eftir nánara samkomulagi.
Helstu tíðindi 2001
Haustráðstefna Miðstöðvar heilsuverndar barna var haldin á Grand Hótel
Reykjavík, 16. nóvember. Yfirskrift ráðstefnunnar var Uppeldi-agi-frávik og
samvinna leikskóla og ung- og smábarnaverndar og sóttu hana um 230 manns.
Í sambandi við haustráðstefnuna var boðið upp á vinnusmiðju 15. nóvember
um EFI-málþroskaskimun.
Miðstöð heilsuverndar barna hóf skráningu í Sögu 1. janúar 2001. Öll nýfædd
börn eru skráð í sjúkraskrárkerfið en haldið áfram með heilsufarsskrár barna á
pappír fyrir eldri börn. Enn er því nokkuð um skráningu bæði rafrænt og á
pappír.
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.
Skólaárið 2001/02 varð breyting á kennslu læknanema í heilsuvernd barna.
Ásgeir Haraldsson prófessor bauð Miðstöð heilsuverndar barna að sjá um
kennslu einn eftirmiðdag (þrjár kennslustudnir) í heilsuvernd barna fyrir hvern
hóp læknanema barnadeildarinnar, þ.e. tveir hópar á önn. Áður hefur verið
boðið upp á eina kennslustund fyrir hvern hóp. Kennslan var í umsjón Geirs
Gunnlaugssonar og Katrínar Davíðsdóttur.
Verklegt nám nema frá Háskólanum á Akureyri í iðjuþjálfun (janúar-mars) var
í höndum Sigríðar Kr. Gísladóttur.
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David Hall, formaður bresku barnalæknasamtakanna Royal College of Child
Health and Paediatrics, hélt á vegum Miðstöðvar heilsuverndar barna opinn
fund á Heilsuverndarstöðinni 20. apríl. Fyrirlesturinn var um Child health
promotion og var sóttur af 60-70 manns.
Geir Gunnlaugsson var á árinu skipaður af landlæknisembættinu til setu í
evrópskum vinnuhóp um heilsu barna (CHILD - Child Health Indicators of
Life and Development). Hópnum er ætlað að marka stefnu innan
Evrópusambandsins og evrópska efnahagssvæðisins um öflun gagna um heilsu
barna til samanburðar í aðildarlöndunum.
Geir Gunnlaugsson og Hallveig Finnbogadóttir unnu í samvinnu við Laufeyju
Steingrímsdóttur, forstöðumann Manneldisráðs, að bæklingnum AD
vítamíndropar fyrir börn sem gefinn var út af Heilsuverslun Íslands á árinu.
Jóna Margrét Jónsdóttir og Ingibjörg Baldursdóttir framkvæmdu könnun á
landsvísu á fræðslu um reykingar í ung- og smábarnavernd og kynntu
niðurstöður sínar á ráðstefnu hjúkrunarfræðinga í september.
Kolbrún Jónsdóttir og Geir Gunnlaugsson framkvæmdu könnun á landsvísu á
algengi brjóstagjafar á Íslandi fyrir börn fædd árið 1999. Kolbrún kynnti
niðurstöður hennar á ráðstefnu hjúkrunarfræðinga í Reykjavík í september og
Geir á alþjóðlegu þingi lýðheilsufélaga í Brussel í desember.
Á árinu framkvæmdi Geir Gunnlaugsson í samvinnu við sóttvarnalækni
könnun á landsvísu um þekjun bólusetninga á Íslandi. Úrvinnslu er ekki lokið.
Jónína Einarsdóttir, mannfræðingur, fékk 3 ára rannsóknarstöðustyrk frá
Rannsóknarráði ríkisins (RANNÍS) til að framkvæma rannsóknina Fyrirburar:
siðferðilegar spurningar og daglegt líf. Rannsóknin er samvinnuverkefni
Miðstöðvar heilsuverndar barna, sem er gestastofnun, og Vökudeildar
barnadeildar Landspítala-háskólasjúrkrahúss og hófst vinna við hana 1. júní.
Í lok ársins var hafin rannsókn á nýju pneumokokkabóluefni auk varnar gegn
heilahimnubólgu af völdum grúppu C meningokokkum: „A Phase III
Randomized, Multicentre Study Evaluating the Safety and Immunogenicity of a
9-Valent Pneumococcal, Meningococcal Group C Saccharide Conjguate
Combination Vaccine Administred either at 3,5 and 12 months of Age or at
3,4, 5 and 12 months of Age in Healthy Children” Verkefnisstjóri
rannsóknarinnar er Sigurveig Þ. Sigurðardóttir barnalæknir. Á vegum
Miðstöðvar heilsuverndar barna taka þátt barnalæknarnir Sveinn Kjartansson
og Katrín Davíðsdóttir. Áslaug Salka Grétarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, var
ráðin til að sinna þessari rannsókn í 80% stöðugildi og er það fjármagnað
sérstaklega.
Guðrún V. Skúladóttir við Háskóla Íslands bauð MHB til samvinnu við
framkvæmd rannsóknarinnar Mataræði barnshafandi kvenna á Íslandi og
útkoma meðgöngu. Rannsóknin er einnig samvinnuverkefni með Miðstöð
mæðraverndar og Manneldisráði.
Miðstöð heilsuverndar barna lagði fram stefnumótun sína í desember 2001. Er
hún nú til umfjöllunar viðeigandi aðila innan Heilsugæslunnar auk stjórnvalda.
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Skráð samskipti 2001
Ung- og smábarnavernd
Fæðingartilkynningar.....................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................

354
1.620
3.654

Greiningarteymi
Tilvísanir ........................................................
Fjöldi skoðanna..............................................
Mál sem fengu fullnaðarafgreiðslu ................

210
522
303

Ársverk 2001
Læknar ..........................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraþjálfarar................................................
Iðjuþjálfar.......................................................
Sálfræðingar...................................................
Félagsráðgjafar...............................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

5.30
5.63
0.60
0.64
2.00
1.00
2.15
0.40

Ársverk alls...................................................

17.72
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Miðstöð mæðraverndar
Um deildina
Yfirlæknir: Arnar Hauksson
Yfirljósmóðir: Sigríður Sía Jónsdóttir
Þjónustusvæði: Starfar 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 en hins vegar er
konum sem eru hraustar og með eðlilegar meðgöngur og fæðingar á baki bent
á að þær geti farið á heilsugæslustöðina í sínu hverfi og þar sinna starfsmenn
meðgönguvernd.
Helstu tíðindi 2001
Miðstöð mæðraverndar opnaði formlega 10. maí í nýuppgerðu húsnæði í
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur. Miðstöðin varð til við samruna Göngudeildar
Kvennadeildar Landspítala Háskólasjúkrahúss og Mæðradeildar Heilsuverndarstöðvarinar. Þessar tvær deildir hafa um áratugi sinnt fjölmennustu
mæðravernd landsins. Grunnurinn að sameiningunni var lagður í júní árið
1999 þegar forstjórar Ríkisspítalanna og Heilsugæslunnar í Reykjavík
undirrituðu samning um sameiningu. Nú hefur Heilsugæslan í Reykjavík tekið
að sér alla mæðravernd á Reykjavíkursvæðinu.
Jafnhliða opnun Miðstöðvar mæðraverndar er gert ráð fyrir áherslubreytingum
á meðgönguverndinni. Gert er ráð fyrir að verðandi foreldrar sem teljast vera í
meðgöngu án áhættuþátta, þ.e. eðlilegri meðgöngu, sæki í auknum mæli út á
heilsugæslustöðvar þar sem ljósmæður og heimilislæknar sinna
meðgönguvernd. Markmið Miðstöðvarinnar eru m.a. að veita almenna og
sérhæfða þjónustu til verðandi foreldra á meðgöngu. Miðstöð mæðraverndar er
ætlað að vera leiðandi í faglegri þjónustu varðandi áhættumeðgöngu og er
skipulögð sem ráðgefandi þjónustumiðstöð. Þar starfa ljósmæður og fæðingaog kvensjúkdómalæknar.
Starfsemin fer fram í nánu sambandi við heilsugæslustöðvar, Kvennadeild
Landspítala Háskólasjúkrahúss og aðrar fæðingastofnanir. Þar verður einnig
vettvangur fyrir kennslu, símenntun og rannsóknir á sviði meðgönguverndar á
Íslandi. Einnig er henni ætlað að verða leiðandi í útgáfu fræðsluefnis fyrir
verðandi foreldra sem og starfsfólk sem sinnir meðgönguvernd.
Við flutning í eitt húsnæði varð mikil breyting á starfsumhverfi MM. Tölvur
eru nú inn á öllum skoðunarherbergjum og ljósmæður og læknar gefa konum
sjálf endurkomutíma, er þetta mikil breyting og einkum fyrir ljósmæðurnar
sem sumar hverjar hafa ekki áður skráð í tölvur á starfsferli sínum.
Árið 2001 fékk starfsemi Landspítala sem fellur undir MFS kerfi ljósmæðra
aðstöðu hér á deildinni til að skoða barnshafandi konur. Er um eitt
skoðunarherbergi að ræða en10 ljósmæður skoða þar samtals.
Haldnir voru nokkrir fræðslufundir fyrir starfsfólk á árinu.
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Skráð samskipti 2001
Heildarsamskipti ............................................
Fyrstu skoðanir...............................................
Amennar skoðanir á meðgöngu .....................
Foreldrafræðslunámskeið...............................

18.658
1.405
17.253
35

Ársverk 2001
Læknar ..........................................................
Ljósmæður .....................................................
Móttökuritarar og aðrir ..................................
Ræstitæknar....................................................

1.73
11.13
3.39
0.74

Ársverk alls...................................................

16.99
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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 2001
Fimm skólatannlæknar, 13 tanntæknar og 1 tannfræðingur störfuðu að
skólatannlækningum á árinu en einungis 4 tannlæknastofur voru starfræktar
skólaárið 2001-2002. Hrafnhildur Pétursdóttir tannfræðingur annaðist fræðslu
um tennur og tannvernd hjá 6, 8, 10, 12 og 15 ára aldurshópum eins og áður.
Stefán Finnbogason hætti störfum vegna aldurs haustið 2001 og var ekki ráðið
í hans stað. Stefán starfaði í 25 ár hjá skólatannlækningum Um mitt ár 2002
lauk starfssemi skólatannlækningadeildar Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur
og jafnframt hætti allt starfsfólk deildarinnar. Eina þjónustuform tannlækninga á landsvísu verður því hér eftir hjá sjálfstætt starfandi tannlæknum.
Skoðaðir voru 1265 einstaklingar á árinu eða 8,3% grunnskólanemenda í
Reykjavík. Tíðni tannátu virðist aftur heldur vaxandi en hlutfall milli A, B, C
og D hópa breytist næsta lítið:
Nemendur voru flokkaðir eins og áður í fjóra hópa eftir ástandi tanna.
Hópur A: Allar tennur heilar og óviðgerðar
42%
Hópur B: 1-5 skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnatanna
43%
Hópur C: 6-15 skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnatanna
14%
Hópur D: 16 eða fleiri skemmdir/fylltir fletir fullorðins-og barnat. 1%
Skráð samskipti 2001
Fjöldi skoðaðra nemanda ...............................

1.265

Algengustu aðgerðarliðir
Röntgenmyndataka ........................................
Flúormeðferð..................................................
Skorufyllingar ................................................

2.842
2.079
1.812

Ársverk 2001
Ársverk alls...................................................

13.90
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Lungna- og berklavarnadeild
Um deildina
Yfirlæknir: Þorsteinn Blöndal
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 2001
Deildin er að hálfu Íslands þátttakandi í samstarfsverkefni Norðurlanda og
Eystrasaltslanda gegn berklum (No Baltic TB Project). Samstarfinu verður
haldið áfram undir merkjum "Task Force on Communicative Disease in the
Baltic Sea Region". Reiknað er með að það taki 5 ár og ljúki 2004 eða 2005.
Skráð samskipti 2001
Fjöldi einstaklinga..........................................
Berklaveikir á landinu (virkir berklar)...........
Berklasmitun (þar á meðal nýsmitaðir)..........
Innflytjendur ..................................................

3820
13
205
1281

Ársverk 2001
Læknar ...........................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraþjálfarar................................................
Geislafræðingar..............................................
Lækna- og móttökuritarar ..............................
Ræstitæknar....................................................

1.65
0.08
0.40
1.00
2.37
1.06

Ársverk alls...................................................

6.56
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Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna
Um deildina
Yfirlæknir: Helgi Guðbergsson
Starfssvið: Atvinnusjúkdómavarnir, starfsmannaheilsuvernd, umhverfissjúkdómavarnir og sóttvarnir.
Helstu tíðindi 2001
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
atvinnuréttinda.
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 2001
Eftirtaldar starfsgreinar og hópar (afrúnnaðar tölur) nutu þjónustu deildarinnar
árið 2001 (sbr. lið lið 1 – 4 að ofan):
Slökkviliðsmenn (þar af sjókafarar 30)..........
Starfsmenn líftæknifyrirtækja ........................
Starfsmenn á tannlæknastofum, apótekum o.fl.
Starfsmenn í endurvinnslu, spilliefnum o.fl...
Starfsmenn hátæknifyrirtækja og
fyrirtækja með mikil ferðalög til útlanda .......
Atvinnukafarar ...............................................
Starfsmenn í ýmsum öðrum atvinnugreinum.

140
450
30
60

Samtals u.þ.b. ...............................................

780

40
20
40

Ársverk 2001
Læknar ...........................................................
Ritarar ............................................................

0.50
0.50

Ársverk alls...................................................

1.00
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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 2000-2001
Eins og áður skiptist starfsemin þetta skólaár 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
Fyrsta hluta skólaársins fór stór hluti af tíma skólahjúkrunarfræðinganna í að
samræma spjaldskrá nemenda nýjum bekkjarlistum, fá skýrslur yfir nýja
nemendur og senda skýrslur til annarra heilsugæslustöðva.
Nemendur í 9. bekk gerðu sjálfsmat. Það var trúnaðarmál og fór
hjúkrunarfræðingur yfir sjálfsmatið með hverjum og einum nemenda. Þar var
m.a. spurt um almenna líðan, svefn, verki, mataræði og um samband við vini
og foreldra. Flestum nemendum fannst jákvætt að vera boðið upp á svona
viðtal.
Skráð samskipti skólaárið 2000-2001
Langholtsskóli
Fjöldi nemenda...............................................
Komur til hjúkrunarfræðings .........................
Tilkvaddar komur...............................
Ótilkvaddar komur .............................
Vogaskóli
Fjöldi nemenda...............................................
Komur til hjúkrunarfræðings .........................
Tilkvaddar komur...............................
Ótilkvaddar komur .............................

543
1134
336
798
402
760
293
467

Ársverk 2001
Hjúkrunarfræðingar .......................................

1.13

Ársverk alls...................................................

1.13
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Rannsóknarstofa
Um deildina
Meinatæknir: Þórdís Þormóðsdóttir
Starfsvið: Rannsóknarstofan þjónar hinum ýmsu deildum Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur: Miðstöð mæðraverndar, Miðstöð heilsuverndar
barna, 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.
Helstu tíðindi 2001
Sú breyting varð á árinu að hætt var mælingum á mótefnum gegn rauðum
hundum hjá 12 ára stúlkum. Lögðust þá af vikulegar blóðsöfnunarferðir
meinatæknis í grunnskóla borgarinnar, megnið af skólaárinu.
Heimsóknum á rannsóknarstofuna fjölgaði um 1769 frá árinu 2000, eða úr
4145 í 5914.
Skráð samskipti 2001
Fjöldi heimsókna á rannsóknarstofuna
Miðstöð mæðraverndar ..................................
Atvinnusjúkdómadeild...................................
Lungna- og berklavarnadeild .........................
Miðstöð Heilsuverndar barna.........................
Heilsugæsla í skólum .....................................
Annað.............................................................

4349
161
1115
9
260
20

Samtals ..........................................................

5914

Sýni, tekin og send annað ..............................

3744

Ársverk 2001
Meinatæknar .................................................
Meinatæknanemar..........................................

1.00
0.15

Ársverk alls...................................................

1.15
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Rekstraryfirlit Heilsuverndarstöðvar og stjórnsýslu
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 14.897.203
Ýmsar tekjur...................................................
15.207.385
Tekjur alls
30.104.588
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 313.287.804
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
11.156.744
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
17.825.814
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................ 113.753.213
Húsnæðiskostnaður ........................................
22.835.248
Annar rekstrarkostnaður.................................
18.132.419
496.991.242
Eignakaup ......................................................
10.442.636
Gjöld alls
507.433.878
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20

Heilsugæslan Árbæ
Hraunbæ 102d - 102e, 110 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Ingi Gunnarsson
Hjúkrunarforstjóri: Ingibjörg Sigmundsdóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 9.009
Þjónustusvæði: Árbær, Selás, Ártúnsholt og Grafarholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, Selásskóli og
Ingunnarskóli
Helstu tíðindi 2001
Haustið 2001 tók nýr skóli til starfa í Grafarholti: Ingunnarskóli. Þar byrjuðu
30 nemendur. Grafarholtið er ört vaxandi hverfi þar sem er mikill fjöldi
barnafjölskyldna. Fyrirsjáanleg eru viðamikil verkefni í ungbarnavernd og
skólaheilsugæslu í þessu hverfi og nýju hverfi í Norðlingaholti.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

10.618
2.743
11.039
802
30
693
1.818
285
3.673
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Meinatæknar ..................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

5.18
8.25
1.27
0.75
5.85
0.89

Ársverk alls...................................................

22.19

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
7.187.400
Ýmsar tekjur...................................................
66.752
Tekjur alls
7.254.152
Gjöld
Launagjöld .....................................................
79.187.546
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.894.764
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
6.263.889
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 8.028.999
Húsnæðiskostnaður ........................................
949.994
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.490.308
Eignakaup ......................................................
261.234
Gjöld alls
100.076.734
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Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Hraunbergi 6, 111 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gerður Jónsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Hanna María Kristjónsdóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 9.419
Þjónustusvæði: Efra Breiðholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fellaskóli, Hólabrekkuskóli og Waldorfsskólinn Sólstafir
Helstu tíðindi 2001
Starfsfólk tók þátt í stefnumótun Heilsugæslunnar “Heilsugæsla til framtíðar”.
og vann greiningu á innra stafi stöðvarinnar. Læknaritarar fóru yfir alla
vinnuferla hjá sér. Útbúin var mappa með verklýsingum og leiðbeiningum og
nýtist hún bæði nemum og nýráðnum læknariturum. Mappan verður
endurnýjuð eftir þörfum.
Hjúkrunarfræðingar í Hólabrekkuskóla byrjuðu að gera tengslakannanir hjá
öllum nememdum í 2. bekk. Fara þær fram í formi einstaklingsviðtala þar sem
hjúkrunarfræðingur leggur fyrir barnið 4 spurningar um vinatengsl. Tilgangur
könnunarinnar er að koma í veg fyrir einelti og fyrirbyggja að börn séu höfð
útundan.
Waldorfsskólinn Sólstafir, Hraunbergi 12 bættist við skólana í hverfinu.
Í október var farið í haustferð og m.a. var Heilsugæslustöðin á Selfossi
heimsótt.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

17.769
2.022
13.966
5.574
82
402
1.962
706
3.656
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Meinatæknar ..................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

7.71
7.62
0.84
1.38
0.75
5.99
1.52

Ársverk alls...................................................

25.81

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................
Tekjur alls
Gjöld
Launagjöld .....................................................
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta
Húsnæðiskostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður.................................
Eignakaup ......................................................
Gjöld alls

11.222.800
227.400
11.450.200
94.121.147
3.564.715
5.712.829
9.259.764
1.512.343
2.934.392
771.426
117.876.616
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Heilsugæslan Efstaleiti
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Helgi Guðmundsson
Hjúkrunarforstjóri: Guðbjörg Guðbergsdóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 11.153
Þjónustusvæði: Fossvogshverfi
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fossvogsskóli, Hvassaleitisskóli, Breiðagerðisskóli og Réttarholtsskóli
Helstu tíðindi 2001
Bókasafn Heilsugæslunnar Efstaleiti var sett á stofn. Bókasafnsnefnd var
skipuð til að finna út hvaða fag- og textabækur rétt væri að hafa á safninu.
Nefndin var skipuð 2 læknum, 1 hjúkrunarfræðingi og 1 læknaritara.
Þverfaglegt gæðaráð hóf göngu sína, skipað 2 læknum, 2 hjúkrunarfræðingum
og 1 læknaritara. Markmiðið var, hugmyndavinna og skipulagning ýmiss
konar fyrir stöðina.
Vorið 2001 fóru 11 starfsmenn í ferð til Edinborgar í Skotlandi til að kynna sér
teymisvinnu og skoða heilsugæslustöð þar.
Á árinu var 10. bekkingum í skólum hverfisins kynnt heilsugæslustöðin.
Markmið með heimsókninni var að nemendur kynntust heilsugæslunni og
þeirri starfsemi og þjónustu sem þar er veitt til að nemendur viti að hægt er að
leita til heilsugæslunnar eftir ráðleggingum..
Heimsóknir á stöðina:
20.04 Heimsókn heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, 9 manns
23.05 Heimsókn lækna frá Piteaa í Svíþjóð
08.08 6 AT læknar frá Svíþjóð
17.08 Heimsókn lækna, hjúkrunarfræðinga og læknaritara frá Noregi, 19
manns
08.09 Heimsókn frá Svenske sjukvaardsforeningen HTR, 10 manns
13.11 Heimsókn frá Skänska Vårdcentral Solletreå, Svíþjóð, 15 manns
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

13.403
1.507
3.792
5.032
144
289
1.120
459
26.733
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

7.25
16.70
13.06
5.39
1.15

Ársverk alls...................................................

43.55

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
7.288.130
Ýmsar tekjur...................................................
66.469
Tekjur alls
7.354.599
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 148.221.125
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.895.285
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
23.804.958
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 9.527.987
Húsnæðiskostnaður ........................................
2.445.632
Annar rekstrarkostnaður.................................
3.745.914
Eignakaup ......................................................
1.357.724
Gjöld alls
191.998.625
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Heilsugæslan Grafarvogi
Hverafold 1-3, 112 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Atli Árnason
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður Brynja Sigurðardóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 17.843
Þjónustusvæði: Grafarvogshverfi
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Borgaskóli, Engjaskóli, Foldaskóli,
Hamraskóli, Húsaskóli, Korpuskóli, Rimaskóli og Víkurskóli
Helstu tíðindi 2001
Sigríður Brynja Sigurðardóttir var ráðin formlega sem hjúkrunarforstjóri eftir
2 ára afleysingar.
Nýr skóli bættist við skóla í umsjón stöðvarinnar þegar Víkurskóli tók til starfa
haustið 2001.
Undirbúningsvinna vegna húsnæðis heilsugæslunnar í Spönginni var umtalsverð. Unnið var að innri hönnun húsnæðis ásamt ýtarlegum búnaðarlista í
samvinnu við arkitekta, iðnaðarmenn og stjórnsýslu.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

17.347
2.084
14.000
4.313
65
972
3.758
979
1.876
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Aðrir læknar ...................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

6.47
0.07
9.71
0.60
1.34
6.33
0.71

Ársverk alls...................................................

25.23

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
8.740.260
Ýmsar tekjur...................................................
81.832
Tekjur alls
8.822.092
Gjöld
Launagjöld .....................................................
93.175.825
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.555.663
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
4.706.017
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 10.816.376
Húsnæðiskostnaður ........................................
9.265.382
Annar rekstrarkostnaður.................................
3.155.131
Eignakaup ......................................................
562.335
Gjöld alls
124.236.729
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Heilsugæslan Hlíðum
Drápuhlíð 14 - 16, 105 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Steinunn Jónsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Þórunn Benediktsdóttir
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2001: 8.600
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 11.042
Þjónustusvæði: Svæðið milli Snorrabrautar og Kringlumýrarbrautar.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Hlíðaskóli, Háteigsskóli, Skóli Ísaks
Jónssonar, Suðurhlíðarskóli, Öskjuhlíðarskóli, Einholtsskóli, Hlíðarhúsaskóli.
Stöðin sinnir einnig Vesturhlíðarskóla og Menntaskólanum í Hamrahlíð.
Helstu tíðindi 2001
Stöðin varð 15 ára á árinu.
Mikil aukning var í meðgönguvernd á árinu. Fjöldi skoðana á milli ára jókst
um 36,6%. Tala skráðra einstaklinga á stöðinni hækkaði um 11% á milli ára.
Ungum barnafjölskyldum hefur fjölgað í hverfinu undanfarin ár.
Ekki var farið í framkvæmdir á endurbótum á húsnæði og er þar forgangsatriði
að setja upp lyftu í húsinu til að bæta aðgengi.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

12.439
2.576
8.194
331
118
310
1.291
474
34.814*

*Næturþjónusta fyrir alla Reykjavík er á stöðinni
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

5.32
12.14
0.52
7.86
5.32
1.36

Ársverk alls...................................................

32.52

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
7.615.231
Ýmsar tekjur...................................................
113.062
Tekjur alls
7.728.293
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 114.577.094
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.580.861
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
16.121.225
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 8.657.331
Húsnæðiskostnaður ........................................
1.006.633
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.765.725
Eignakaup ......................................................
410.082
Gjöld alls
146.118.951
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Heilsugæslan Miðbæ
Vesturgötu 7, 101 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Margrét Georgsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Kristbjörg Þórðardóttir
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2001: 9.145
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 13.194
Fjöldi skjólstæðinga utan þjónustusvæðis:
Þjónustusvæði: "Gamli miðbærinn" vestan Snorrabrautar og norðan
Hringbrautar
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Austurbæjarskóli, Vesturbæjarskóli,
Tjarnarskóli og Landakotsskóli.
Helstu tíðindi 2001
Starfsemi stöðvarinnar var með svipuðu sniði og árið áður.
Heimahjúkrun er viðamikil á stöðinni. Tveir sjúkraliðar og fimm
hjúkrunarfræðingar vinna nær eingöngu í heimahjúkrun og fjórir aðrir
hjúkrunarfræðingar sinna einnig heimahjúkrun. Heimahjúkrun var veitt alla
daga ársins og hægt var að sinna öllum beiðnum sem bárust.
Fjölmargir hópar og einstaklingar komu í heimsókn á árinu. Sex
hjúkrunarfræðinemar frá H.Í. voru í verklegu námi á heilsugæslustöðinni í 3
vikur hver. Hjúkrunarfræðingar stöðvarinnar sáu um kennslu og leiðsögn.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

12.137
1.096
9.875
127
83
406
1.553
205
12.467
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

5.64
7.95
1.93
4.89
0.86

Ársverk alls...................................................

21.27

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
8.032.796
Ýmsar tekjur...................................................
94.000
Tekjur alls
8.126.796
Gjöld
Launagjöld .....................................................
77.756.268
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
1.415.298
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
6.328.733
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 9.618.116
Húsnæðiskostnaður ........................................
1.597.860
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.587.320
Eignakaup ......................................................
291.213
Gjöld alls
99.594.808
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Heilsugæslan Mjódd
Þönglabakka 6, 109 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Samúel J. Samúelsson (í leyfi frá 11/9, Birgir Guðjónsson leysti
hann af)
Hjúkrunarforstjóri: Matthea G. Ólafsdóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 12.553
Þjónustusvæði: Neðra Breiðholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Breiðholtsskóli, Seljaskóli og Ölduselsskóli
Helstu tíðindi 2001
Viðvera skólahjúkrunarfræðinga var ekki eins mikil á árinu eins og æskilegt
hefði verið og stafaði það af skorti á hjúkrunarfræðingum. Viðvera þeirra var
minnkuð svo þeir gætu tekið þátt í heimahjúkrun en þar vantaði hjúkrunarfræðinga.
Heimahjúkrun var með sama sniði og undanfarin ár en skortur var á hjúkrunarfræðingum vegna fjarveru þeirra í leyfum og vegna veikinda.
Aukning var á sjúkraliðum en þeir nýttust ekki eins vel í starfi og hjúkrunarfræðingar og því jókst álag á hjúkrunarfræðinga stöðvarinnar töluvert og má
þar sem dæmi nefna að helgarvöktum fjölgaði verulega á þá hjúkrunarfræðinga sem þær tóku.
Iðjuþjálfi er starfandi hér og hefur þjónusta hans margsannað að ágæti sitt og
þá sérstaklega í heimahjúkrun en þar hefur starf hans verið mest.
Stöðin varð 10 ára á árinu og af því tilefni var farið í námsferð til Akureyrar.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

13.306
1.270
14.903
407
19
370
2.326
726
6.450
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

6.20
7.99
1.00
4.16
6.28
1.19

Ársverk alls...................................................

26.83

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
7.548.511
Ýmsar tekjur...................................................
48.400
Tekjur alls
7.596.911
Gjöld
Launagjöld .....................................................
93.238.890
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
1.618.410
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
6.381.450
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 11.093.804
Húsnæðiskostnaður ........................................
1.724.858
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.844.878
Eignakaup ......................................................
266.281
Gjöld alls
117.168.571
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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 hefur séð um rekstur Heilsugæslunnar í Kópavogi síðan
vorið 2000.
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður A. Pálmadóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 24.225
Skólar í
umsjón heilsugæslustöðvanna: Digranesskóli, Hjallaskóli,
Kársnesskóli,
Kópavogsskóli,
Lindaskóli,
Salaskóli,
Smáraskóli,
Snælandsskóli og Waldorfsskólinn í Lækjarbotnum.
Nemendafjöldi í skólum: 3.671
Heilsugæslan Kópavogi - Borgir
Fannborg 7-9, 200 Kópavogi
Yfirlæknir: Kristjana Kjartansdóttir
Þjónustusvæði: Kópavogur vestan Digranesvegar að Bröttubrekku, norðan
Fífuhvamms- og Nýbýlavegar.
Heilsugæslan Kópavogi - Hvammur
Hagasmára 5, 200 Kópavogi
Yfirlæknir: Haukur Valdimarsson (til 30/9), Sigurður V. Guðjónsson (frá 1/10)
Þjónustusvæði: Kópavogur austan Digranesvegar og Bröttubrekku, sunnan
Kópavogslækjar (Fífuhvamms) og sunnan Nýbýlavegar (með Hólmum).
Helstu tíðindi 2001
Þriðju heilsugæslustöðina sárvantar í Kópavog og vinnuálag var mikið í
tengslum við hraða uppbyggingu. Formlegt samstarf hófst við Félagsþjónustu
Kópavogs sem hefur haldið áfram að þróast og aukast. Sykursýkismóttaka hóf
starfsemi í febrúar og hefur sannað gildi sitt þar sem stöðugt er að fjölga þar
föstum skjólstæðingum í eftirliti. Samkomulag um sameiginlega kvöldþjónustu í heimahjúkrun milli Heilsugæslunnar í Kópavogi, Garðabæ og
Hafnarfirði var undirritað í apríl og er vaxandi þörf og eftirspurn eftir þessarri
þjónustu. Starfsfólk fór í náms- og skoðunarferð til Halifax í Kanada í þremur
hópum, í apríl, maí og október. Starfsfólk var sammála um eitt eftir þessa ferð
þó margt væri skoðað, “að heima væri gott”.
Nýr skóli, Salaskóli, hóf starfsemi sína þá um haustið. Talsverðar lagfæringar
voru gerðar á húsnæðinu í Fannborg, húsið allt málað og lagfært að utan með
tilheyrandi hávaða. Heimahjúkrun komst í viðunandi aðstöðu og öryggismál
lagfærð svo eitthvað sé nefnt.
Haukur Valdimarsson, yfirlæknir í Hvammi fékk 2ja ára leyfi til að sinna starfi
aðstoðarlandlæknis og var Sigurður V. Guðjónsson ráðinn í hans stað.
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Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

27.612
6.212
20.782
7.965
153
1.288
5.603
1.889
23.481

Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Aðrir læknar ...................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Meinatæknar ..................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar og aðrir........

11.07
0.26
20.28
1.48
2.26
1.40
13.99

Ársverk alls...................................................

50.75

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................
Tekjur alls
Gjöld
Launagjöld .....................................................
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
Námskeiðs-, fundarkostnaður ofl...................
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta
Húsnæðiskostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður.................................

19.248.760
3.715.520
22.964.280

189.595.161
8.741.904
1.286.977
14.633.970
22.140.088
8.576.510
5.557.758
250.532.368
Eignakaup ......................................................
1.294.482
Gjöld alls
251.826.850
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Heilsugæsla Mosfellsumdæmis
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ
Um heilsugæslustöðina
Heilsugæslan hefur séð um rekstur Heilsugæslu Mosfellsumdæmis síðan
vorið 1999
Yfirlæknir: Þengill Oddsson
Hjúkrunarforstjóri: Sigrún Gunnarsdóttir (í launalausu leyfi, Ásdís
Sæmundsdóttir leysti hana af)
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 7.240
Þjónustusvæði: Mosfellsbær, Kjalarnes, Kjós og Þingvallasveit.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Lágafellsskóli, Varmárskóli, Klébergsskóli
(Kjalarnes) og Ásgarðsskóli (Kjós)
Helstu tíðindi 2001
Heilsugæslustöðin tók þátt í rannsókninni "Andleg vanlíðan mæðra eftir
barnsburð: hefur stuðningsmeðferð hjúkrunarfræðinga áhrif?" Fjórir
hjúkrunarfræðingar tóku þátt en stöðin var samanburðarstöð í rannsókninni.
Eygló Ingadóttir vann rannsóknina í meistaranámi við Hjúkrunarfræðideild
HÍ. Dr. Marga Thome var leiðbeinandi hennar.
Starfsmenn fóru í vinnuferð að Rangá haustið 2001 og sátu námskeið um
samskipti, samvinnu og gæðastjórnun. Leiðbeinandi var Jón Freyr Jóhannsson.
Almenn ánægja var með námskeiðið.
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

16.337
1.588
≈15.000
*
*
420
1.260
478
2.183

*Upplýsingar vantar
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Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Meinatæknar ..................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar og aðrir........

6.06
4.91
0.60
0.13
0.50
6.16

Ársverk alls...................................................

18.35

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
9.096.958
Seld bifreið.....................................................
1.200.000
Ýmsar tekjur...................................................
1.153.171
Tekjur alls
11.450.129
Gjöld
Launagjöld .....................................................
75.071.888
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.945.482
Námskeiðs-, fundarkostnaður ofl...................
825.487
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
3.185.369
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta 7.406.031
Húsnæðiskostnaður ........................................
8.852.433
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.386.849
100.673.539
Eignakaup ......................................................
2.902.614
Gjöld alls
103.576.153
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Heilsugæslan Seltjarnarnesi
við Suðurströnd, 170 Seltjarnarnesi
Um heilsugæslustöðina
Heilsugæslan hefur séð um rekstur Heilsugæslunnar á Seltjarnarnesi
síðan í október 1999
Yfirlæknir: Sigríður Dóra Magnúsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Ágústa Dúa Jónsdóttir
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2001: 14.287
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2001: 15.492
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 2001
Dregist hefur að ganga formlega frá breyttu stjórnskipulagi Heilsugæslunnar
Seltjarnarnesi þar sem Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneyti hefur ekki enn
gefið út reglugerð þar að lútandi. Því er enn formlega stjórn við Heilsugæsluna
Seltjarnarnesi en í raun er öll umsýsla og yfirstjórn komin í hendur Heilsugæslunnar. Stjórn Heilsugæslustöðvarinnar á Seltjarnarnesi var áfram skipuð
sömu aðilum en enginn fundur var haldinn í stjórn Heilsugæslunnar á árinu
2001.
Haustið 2001 hófst unglingamóttaka á Heilsugæslunni Seltjarnarnesi. Fjórir
hjúkrunarfræðingar og tveir læknar undirbjuggu þá móttöku og hafa séð um
hana. Móttakan fór hægt af stað en ötullega hefur verið unnið að kynningu
móttökunnar í skólum og víðar í hverfinu.
Heilsugæslan Seltjarnarnesi fékk gefins lungnamæli, spirometer, eins og aðrar
heilsugæslustöðvar á landinu á árinu.
Fræðslufundir eru innanhúss, að meðaltali einu sinni í mánuði, fyrir starfsmenn stöðvarinnar í klukkustund í senn. Starfsmenn stöðvarinnar sáu um
fræðsluna eða fengnir voru utanaðkomandi aðilar til að miðla af þekkingu
sinni. Læknar skipuleggja fræðslu vikulega yfir veturinn í tengslum við fund
læknaráðs. Hjúkrunarfræðingar eru einnig með fræðslu á sínum fundum en
óreglulegar. Læknar byrjuðu á árinu með tilfellafund vikulega í hádeginu og
hefur sá fundur unnið sér fastan sess í vinnudegi lækna og er einnig góð viðbót
við þá kennslu sem fer fram á stöðinni.
Starfrækt er dagvakt fyrir einstaklinga án tímapöntunar. Vaktin er mönnuð af
hjúkrunarfræðingi og lækni og er sambland af opinni móttöku og bráða- og
slysaþjónustu. Skyndikomum á dagtíma er að jafnaði vísað á viðkomandi
heimilislækni en vaktlæknir tekur skyndikomur frá þeim læknum sem ekki eru
við og óskráða skjólstæðinga. Lögð er áhersla á að biðtími í afgreiðslu eftir
fyrsta mati hjúkrunarfræðings sé sem stystur. Bráð veikindi eru stór hluti
skyndikoma. Minni háttar slysum er sinnt á Heilsugæslustöðinni og vísa skólar
og leikskólar á svæðinu slysum á stöðina.
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Einnig er starfrækt kvöldvakt virka daga frá 17-18:30 eða í framhaldi af
opnunartíma og laugardaga frá kl. 10-11. Á vaktinni starfar læknir og
móttökuritari. Vaktinni er ætlað að mæta þörf þeirra sem þurfa á læknishjálp
að halda og geta ekki beðið eftir tíma hjá sínum heimilislækni
Skráð samskipti 2001
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

23.300
3.071
16.819
2.932
126
865
2.469
738
12.380

Ársverk 2001
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

9.79
9.53
3.88
7.15
1.70

Ársverk alls...................................................

32.05

Rekstraryfirlit 2001
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................
Tekjur alls
Gjöld
Launagjöld .....................................................
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
Námskeiðs-, fundarkostnaður ofl...................
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
Sérfræðiþjónusta, rannsóknir og ýmis þjónusta
Húsnæðiskostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður.................................

13.828.901
560.060
14.388.961

113.287.918
3.778.334
831.212
9.429.050
11.605.876
1.842.394
2.684.723
143.459.507
Eignakaup ......................................................
424.571
Gjöld alls
143.884.078
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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 2001: 6.908
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 ársverk,
skráð samskipti og rekstur þessarar heilsugæslustöðvar.
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