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Skipurit Heilsugæslunnar

3

Stjórnskipulag Heilsugæslunnar
Í kjölfar Samkomulags milli ríkis og sambands sveitarfélaga um breytingu á
verkaskiptingu þessarra aðila og breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu var stjórn
Heilsugæslunnar lögð niður í apríl 2003.
Heilsugæslan starfar samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með
síðari breytingum.
Stjórn Heilsugæslunnar
(Frá október 2002 til apríl 2003)
Valdimar K. Jónsson, formaður (skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, án
tilnefningar)
Jóna Hrönn Bolladóttir (tilnefnd af meirihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur)
Sigríður Stefánsdóttir (tilnefnd af meirihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur)
Alda Sigurðardóttir (tilnefnd af minnihluta Borgarstjórnar Reykjavíkur)
Gunnar Ingi Gunnarsson (tilnefndur af starfsmönnum)
Framkvæmdastjórn Heilsugæslunnar
Guðmundur K. Einarsson, forstjóri
Helgi S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Jóna Lára Pétursdóttir, framkvæmdastjóri skrifstofusviðs
Grétar Guðmundsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs
Jónas Guðmundsson, fjármálastjóri
Lúðvík Ólafsson, lækningaforstjóri Heilsugæslunnar
Þórunn Ólafsdóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar
Skipulag
Heilsugæslan nær yfir 7 heilsugæslustöðvar, í Árbæ, Grafarvogi, Efra-Breiðholti,
Mjódd, Efstaleiti, Hlíðasvæði og Miðbæ, Miðstöð Heimahjúkrunar 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.
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Stjórnsýsla
Stjórnsýslan skiptist í rekstrarsvið, starfsmannasvið, skrifstofusvið og
upplýsingatæknisvið. Innan stjórnsýslunnar starfa einnig lækningaforstjóri,
hjúkrunarforstjóri og fjármálastjóri.
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 og uppgjör.
Ennig almennt skrifstofuhald stjórnsýslunnar, skjalavarsla og símavarsla á
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur. Ennfremur heyra mötuneyti Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur og bókasafn Heilsugæslunnar undir skrifstofusvið.
Helstu tíðindi árið 2003: Hafinn var undirbúningur að upptöku nýs
bókhaldskerfis ríksisins ORACLE í stað BÁR.
Í árslok 2003 var verkefnastjóri skrifstofusviðs fluttur undir rekstrarsvið enda
mörg helstu verkefni hans á því sviði.
Starfsmannasvið
Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs: Grétar Guðmundsson.
Um sviðið: Meginhlutverk starfsmannasviðs er afgreiðsla launa, stefnumótun,
skipulagning og samhæfing starfsmannamála. Helstu verkefni eru launaafgreiðslur, launaáætlanir, ráðningar, starfsmannaáætlanir, ráðgjöf til starfsmanna sem og stjórnenda, túlkun kjarasamninga, gerð stofnanasamninga,
samskipti við stéttarfélög og fræðslumál.
Helstu tíðindi árið 2003: Staða fræðslustjóra var lögð niður tímabundið. Í
nóvember var ráðinn til starfa hagfræðingur og breikkar sú ráðning þekkingu
sviðsins. Meiri áhersla er nú lögð á gerð launaáætlana. Viðskiptafræðingur
sviðsins fór í árs barnseignarleyfi.
Auðkenniskort starfsmanna voru tekin í notkun í febrúar og viðverukerfið
Tímon var tekið í notkun á vormánuðum.
Nýjar starfslýsingar hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða voru innleiddar um mitt
sumar. Undirbúningur að nýju framgangskerfi hjúkrunarfræðinga var í mótun.
Á vormánuðum hófst 60 stunda námskeið, “Þekking, þjálfun, þjónusta II” fyrir
starfsmenn innan SFR.
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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 2003: Gerðar voru breytingar á húsnæði Heilsugæslunnar
Mjódd, breytingar í notkun á húsnæði Heilsugæslunnar Hlíðum og málað
innanhúss hjá Heilsugæslunni Seltjarnarnesi. Sett var upp öryggiskerfi í
Heilsugæslunni Árbæ.
Miðstöð Heimahjúkrunar var flutt í stærra húsnæði innan sama húss og gerður
leigusamningur til 3ja ára.
Hafinn var undirbúningur að útboði á vegum Ríkiskaupa á rekstrarleigu
bifreiða fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna vitjunum í heimahúsum. Alls voru
teknar 30 Renault Clio bifreiðar frá Bifreiðum og Landbúnaðarvélum á
rekstrarleigu hjá Lýsingu. Unnið var að gerð og útgáfu handbókar fyrir
starfsmenn Heilsugæslunnar sem hafa afnot af þessum bifreiðum. Unnið var
nýtt merki á bifreiðar og í anddyri húsakynna í samræmi við samþykkta stefnu
Heilsugæslunnar.
Innkaupastefna Heilsugæslunnar var samþykkt í árslok í samræmi við stefnu
ríkistjórnar og Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. Stefnan var kynnt
öllum millistjórnendum í byrjun árs 2004. Gildistími stefnunnar er frá 2003 til
2006 en hún verður endurskoðuð á tímabilinu.
Gerður var samningur við ANZA um aðgang að Rafrænu Markaðstorgi, en
það hýsir alla rammasamninga Ríkiskaupa og sérsamninga stofnana. Hafinn
var undirbúningur að kennslu og innleiðingu á notkun Rafræns Markaðstorgs
fyrir alla innkaupaaðila Heilsugæslunnar.
Í árslok 2003 var starfsvið verkefnastjóra Skrifstofusviðs flutt undir
rekstrarsvið enda mörg helstu verkefnin á því sviði.
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 2003: Viðtökuprófanir á sjúkraskrárkerfinu Sögu 3.1 fóru
fram. Ráðinn var netstjóri. Umfangsmiklar kerfisbreytingar vegna
rekstraröryggis voru gerðar. Byrjað var á undirbúningsvinnu vegna
innleiðingar á öryggisstaðli BS7799.
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Ársverk 2003
Stjórnsýsla......................................................
Lækningaforstjóri...........................................
Bókasafn ........................................................
Mötuneyti.......................................................
Almennur rekstur ...........................................
Umsjórnarmenn..............................................
Upplýsingatæknisvið......................................
Námsstöður lækna..........................................
Tannheilsa skólabarna....................................
Iðjuþjálfun geðheilsa......................................

21.65
2.00
1.00
2.35
2.65
5.30
5.00
7.19
0.97
0.33

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

48.44

Iðjuþjálfun - Geðheilsa
Iðjuþjálfi: Auður Axelsdóttir
Helstu tíðindi 2003: Þann 1. september 2003 fór af stað tilraunaverkefni til tveggja
ára um iðjuþjálfun við eftirfylgd geðsjúkra. Þjónustan er staðsett í Heilsugæslunni
Hlíðum.
Verkefnið er samstarf milli Heilsugæslunnar og Tryggingastofnunar ríkisins. Auður
Axelsdóttir iðjuþjálfi sem hefur umsjón með verkefninu átti hugmyndina. Byggt er á
fjölbreyttri reynslu og tengslum Auðar, sem hefur starfað á geðsviði í 10 ár. Verkefnið
hefur farið mjög vel af stað og byrjunin lofar góðu.
Markmið verkefnisins er að bjóða fólki með geðraskanir, eftirfylgni iðjuþjálfa utan
stofnana. Leitast er við að grípa inn í ferli sem gjarnan leiðir af sér óvirkni og
færnisskerðingu og fækka þannig sjúkrahúsinnlögnum.
Reynt er að efla virkni og þátttöku einstaklingsins í samfélaginu, efla og viðhalda
færni og fyrirbyggja félagslega einangrun. Lögð er áhersla á að skjólstæðingar séu
virkir í bataferlinu og að þjónustan sé mótuð út frá þörfum og reynslu skjólstæðinga
og aðstandenda þeirra.
Starfið skiptist í þrjá þætti : Eftirfylgd, fjölskylduvinnu og hópastarf. Hópastarfið er
tvíþætt, aðstandendahópur og Hugarafl. Hugarafl er notendahópur fólks sem er á
batavegi og hefur áhuga á að deila reynslu sinni með öðrum og fá þannig hlutverk
sem hefur þýðingu í bata.
Verkefnið hefur verið kynnt víða, meðal annars á heilsugæslustöðvum og hjá aðilum
sem sinna geðsjúkum. Formlegt samstarf er við Geðsvið LandspítalaHáskólasjúkrahúss og fleiri aðila.
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Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur er fjölbreytt starfsemi á vegum Heilsugæslunnar. Þar eru eftirtaldar miðstöðvar og deildir, auk stjórnsýslu
Heilsugæslunnar:
Miðstöð heilsuverndar barna
Miðstöð mæðraverndar
Miðstöð tannverndar
Lungna- og berklavarnadeild
Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna
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
Fjölskyldumiðstöðin
Manneldisráð Íslands
Trúnaðarlæknir Reykjavíkurborgar, Helgi Guðbergsson
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Miðstöð heilsuverndar barna
Um deildina
Yfirlæknir: Geir Gunnlaugsson
Hjúkrunarforstjóri: Bergljót Líndal
Hlutverk: Miðstöðin heilsuverndar barna á að:
- vera faglegur bakhjarl Heilsugæslunnar á sviði heilsuverndar barna
- taka virkan þátt í stefnumótun og þróun heilsuverndar barna á landsvísu
- sinna hefðbundinni og sérhæfðri ung- og smábarnavernd og skólaheilsugæslu
- sinna greiningu þegar grunur vaknar um þroskafrávik
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 2003 bar miðstöðin ábyrgð á þjónustu ung- og
smábarnaverndar fyrir fjölskyldur á eftirfarandi svæðum:
- Voga- og Heimahverfi, þar sem heilsugæslustöð hefur ekki enn tekið til
starfa
- Svæði Heilsugæslunnar Hlíðum norðan Miklubrautar, sem þar hafa ekki
heimilislækni, til 1. apríl 2003 en þá tók stöðin við öllum nýjum fæðingum á
svæðinu og mun annast alla ung- og smábarnavernd framvegis
-Svæði Heilsugæslunnar Efstaleiti sem þar hafa ekki heimilislækni, til 1. júní
2003 en þá tók stöðin við öllum nýjum fæðingum á svæðinu og mun annast
alla ung- og smábarnavernd framvegis
Heilsugæsla í skólum
Skólar: Langholtsskóli og Vogaskóli þar sem heilsugæslustöð vantar í Vogaog Heimahverfi
Sviðstjóri greiningarteymis: Gyða Haraldsdóttir
Um starfsemina: Þverfaglegur hópur barnalækna, sálfræðinga, iðjuþjálfa og
sjúkraþjálfara sinnir frumgreiningu þroskafrávika hjá 0-6 ára börnum sem
vísað er til teymisins af fagaðilum.
Þjónustusvæði: Einkum heilsugæslustöðvar í Reykjavík og nágrenni en
einnig stuðningur við heilsugæslustöðvar víða um landið.
Helstu tíðindi 2003
Á fundi framkvæmdastjórnar Heilsugæslunnar 28. október 2003 var formlega
gengið frá stefnumörkun Heilsugæslunnar varðandi starf MHB á sviði
heilsuverndar barna. Var niðurstaðan byggð á stefnumótun MHB sem var lögð
fram í desember 2001. Niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar var svohljóðandi:
I. Samráðshópur Heilsugæslunnar um þjónustu við börn
Settur verður á fót samráðshópur Heilsugæslunnar um þjónustu við börn og
verður hlutverk hans að hafa forgöngu um þróun og endurskoðun stefnunnar á
hverjum tíma og ákveða nánar um útfærslu miðlægrar þjónustu á sviði
heilsuverndar barna.
II. Fagleg forysta um heilsuvernd barna
1. MHB verði vettvangur/hvati rannsókna, þróunar og stefnumótunar innan
Heilsugæslunnar á sviði heilsuverndar barna (0-17 ára).
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2. MHB hafi yfirsýn um að heilsuvernd barna nái tilgangi sínum - aðstoði
yfirstjórn Heilsugæslunnar við að fylgja því eftir að leiðbeiningum og
gæðastöðlum sé fylgt og að nýting fjármuna sé sem best
3. MHB hafi ásamt yfirstjórn Heilsugæslunnar forystu um samskipti
Heilsugæslunnar við aðrar stofnanir á sviði heilsuverndar barna, bæði hér á
landi og erlendis
4. Auk hlutverks MHB innan Heilsugæslunnar (í Reykjavík, Kópavogi,
Seltjarnarnesi og Mosfellsumdæmi) hafi hún landshlutverk, þannig að
þjónusta hennar standi heilsugæslunni í landinu öllu til boða eftir því sem
heilsugæslan úti á landi kærir sig um og fært er.
Í hófi sem haldið var 4. desember í tilefni af 50 ára afmæli barnadeildar
Heilsuverndarstöðvarinnar, var flutt ræða heilbrigðisráðherra þar sem
niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar var veittur fullur stuðningur.
Haustráðstefna Miðstöðvar heilsuverndar barna var haldin á Grand Hótel
Reykjavík 14. nóvember og bar heitið Fræ til framtíðar - foreldrafræðsla í
heilsuvernd barna. Þátttakendur voru um 180 talsins og komu alls staðar að af
landinu. Eftir ráðstefnuna var móttaka í boði Heilsugæslunnar í tilefni 50 ára
afmælis starfsemi ung- og smábarnaverndar á Heilsuverndarstöðinni.
Í sambandi við haustráðstefnu MHB var boðið upp á vinnusmiðjur 13.
nóvember um EFI-málþroskaskimun og EPDS þunglyndiskvarðann.
Starfsfólk MHB lauk vinnu um vorið við bólusetningarátak vegna heilahimnubólgu hjúpgerð C, skipulagt af landlækni. Farið var í skóla og leikskóla auk
þess sem boðið var upp á bólusetningu hér á Heilsuverndarstöðinni.
Bæklingurinn Næring ungbarna var gagngert endurskoðaður á árinu og gefinn
út í samvinnu við Manneldisráð.
Greiningarteymi MHB fékk veglega gjöf frá Svölunum, félagi frv. flugfreyja,
til kaupa á fartölvu, videóupptökuvél og stafrænni myndavél. Í því sambandi
var haldin móttaka 23. janúar.
FÚS-hópur heilsugæslunnar um fræðslu og útgáfustarfsemi í ung- og smábarnavernd vann að endurskoðun á ítarefni um fræðsluefni í ung- og
smábarnavernd. Gaf hópurinn út lista yfir allt aðgengilegt og heppilegt
fræðsluefni og mælti fyrir um hvenær heppilegast væri að dreifa því til
foreldra. MHB (Hallveig Finnbogadóttir) sá um prentun og dreifingu efnisins
á allar heilsugæslustöðvar landsins.
Bæklingurinn Agi, uppeldi og hegðun. Minnispunktar fyrir foreldra og aðra
uppalendur var gefinn út á árinu. Höfundur Gyða Haraldsdóttir. Bæklingurinn
er ein afurð samvinnuverkefnis FÚS-hóps heilsugæslunnar og MHB og styrkt
af Forvarnasjóði Áfengis- og vímuvarnaráðs.
Verkefnið Agi til forvarna hlaut á árinu styrki frá Forvarnasjóði Áfengis- og
vímuvarnaráðs (450,000 krónur), Fjölskylduráði Félagsmálaráðuneytisins
(800,000 krónur), Menntamálaráðuneytinu (200,000 krónur) og Félagsþjónustu Kópavogs (700,000 krónur).
Á ráðstefnunni The Third Nordic Conference of NoSB Children of Today:
Care without Walls sem var haldin 3.-5. október í Reykjavík, fluttu starfsmenn
MHB í allt sjö erindi á grunni rannsókna og verkefna á sviði heilsuverndar
barna.
Kennsla læknanema hefur verið í höndum Geirs Gunnlaugssonar. Hafa nemar
komið í fjórum hópum, tveir hópar á vormisseri og tveir á haustmisseri. Tveir
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læknanemar unnu að s.k. 4. árs verkefni sínu um heilsugæslu á Monkey Bay
svæðinu í Malaví (mæðravernd og þekjun bólusetinga) í samvinnu við MHB.
Verklegt nám tveggja nema frá Háskólanum á Akureyri í iðjuþjálfun (janúarmars og ágúst-október) var á höndum Sigríðar Kr. Gísladóttur.
Rannsókn á heilsu, hegðun og þroska fimm ára barna á vegum Barnarannsókna hófst í apríl. Um forkönnun er að ræða til athugunar á notkun nýrra
skimunartækja í ung- og smábarnavernd við skoðun 5 ára barna. Miðstöð
heilsuverndar barna tekur þátt ásamt tveimur öðrum heilsugæslustöðvum,
þ.e.a.s. Árbæ og Seltjarnarnesi. Að loknu skimunarstigi á viðkomandi heilsugæslustöð fer öll greiningarvinna fram á Miðstöð heilsuverndar barna.
Rannsókn á nýju pneumokokkabóluefni lauk á árinu, en Katrín Davíðsdóttir
og Sveinn Kjartansson hafa tekið þátt í rannsókninni f.h. MHB.
MHB hætti sem gestastofnun á árinu vegna rannsóknarinnar Fyrirburar:
siðferðilegar spurningar og daglegt líf. Mannfræðistofnun Íslands er ný
gestastofnun fyrir rannsóknina.
MHB (Geir Gunnlaugsson) hóf samstarf á árinu við umboðsmann barna vegna
rannsóknar á heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi. Fékk verkefnið styrk frá
fimm ráðuneytum, í allt 1,900,000 krónur. Starfsmaður verkefnisins til áramóta var Sesselja Th. Ólafsdóttir, mannfræðingur.
Rannsóknaráætlun vegna rannsóknar um eingöngu brjóstagjöf og áhrif hennar
á heilsu barna var skilað inn til National Intitutes of Health í Bandaríkjunum þ.
1. október. Rannsóknarhópurinn hittist einu sinni á árinu í Boston, BNA.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar hér á landi er Geir Gunnlaugsson.
Skráð samskipti ársins 2003
Ung- og smábarnavernd
Fæðingartilkynningar.....................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Greiningarteymi
Tilvísanir ........................................................
Fjöldi skoðanna..............................................
Mál sem fengu fullnaðarafgreiðslu ................
Heilsugæsla í skólum, skólaárið 2002-2003
Komur í Langholtsskóla.................................
Komur í Vogaskóla ........................................

171
691
3124
175
429
166
3.524
1.376

Ársverk 2003
Læknar ...........................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ritarar ............................................................
Ræstitæknar....................................................
Sálfræðingar...................................................
Sjúkraþjálfarar................................................
Félagsráðgjafar.............................................
Iðjuþjálfar.......................................................

4.11
6.50
3.09
0.89
2.31
0.60
1.00
0.60

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

19.10
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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 heldur áfram
að sérhæfa sig samkvæmt markmiðum Heilsugæslunnar um að sinna konum í
áhættumeðgöngu, en beina öðrum konum út á heilsugæslustöðvar.
Helstu tíðindi 2003
Þann 4. maí hélt Miðstöð mæðraverndar sína fyrstu ráðstefnu um
meðgönguvernd en stefnan er að þetta verði árviss viðburður. Ráðstefna var
vel sótt en skráðir þátttakendur voru 115 úr öllum landshlutum.
Aðalviðfangsefni ráðstefnunnar voru kynning á Miðstöð mæðraverndar,
meðgöngusykursýki og vímuefni á meðgöngu.
Auk hefðbundinnar og fyrri starfsemi voru eftirfarandi áhersluþættir nýjir í
starfi MM.
• Efni fyrir foreldrafræðslunámskeið var endurskoðað og þýtt á ensku.
• Komum kvenna í ráðgjöf til sérgreinalækna á MM frá heilsugæslunni
héldu áfram að aukist.
• Skipulagðir fræðslufundir fyrir starfsfólkið voru haldnir á þriðjudögum,
einu sinni yfir vetrarmánuðina. Fengir voru sérfræðingar annars staðar frá
til að fjalla um ýmis efni.
Skráð samskipti 2003
Heildarsamskipti ...........................................
Fyrstu skoðanir...............................................
Amennar skoðanir á meðgöngu .....................
Foreldrafræðslunámskeið ..............................

14.386
1.115
10.488
45

Ársverk 2003
Læknar ..........................................................
Ljósmæður .....................................................
Móttökuritarar ................................................
Ræstitæknar....................................................

0.97
11.63
3.06
0.51

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

16.17
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Miðstöð tannverndar
Um deildina
Forstöðumaður: Hólmfríður Guðmundsdóttir
Þjónustusvæði: Starfar á landsvísu
Hlutverk: Leiðsögn um tannvernd á landsvísu.
Helstu tíðindi 2003
Miðstöð tannverndar tók formlega til starfa 3. febrúar 2003 í húsakynnum
Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur, Barónsstíg 47 (inngangur frá Egilsgötu).
Miðstöðinni er ætlað að starfa í náinni samvinnu við heilbrigðisyfirvöld við að
skipuleggja og beita sér fyrir tannvernd á landsvísu. Jafnframt gegnir
Miðstöðin mikilvægu hlutverki sem faglegur bakjarl innan heilsugæslunnar á
sviði munnheilbrigðismála. Hlutverkinu er sinnt með rannsóknum,
upplýsingaöflun, fræðslu og ráðgjöf.
Forvörnum er sinnt með því að vekja athygli og auka vitund foreldra, kennara
og heilbrigðisstétta á málefnum sem snerta tannheilsu og tannvernd. Miðstöð
tannverndar skipuleggur og miðlar fræðslu um tannvernd í skólum landsins
ásamt því að safna upplýsingum um tannheilsu barna og unglinga. Fræðsla
fyrir aldraða, fatlaða og langveika verður efld og vægi tannverndar á sviði
heilsuverndar verður aukið. Fylgst verður með þróun tannheilbrigðismála í
landinu, unnið að reglubundnum könnunum og rannsóknum í samvinnu við
vísindastofnanir. Gert er ráð fyrir að starfsemin eflist á næstu árum og stuðli
þannig enn frekar að jákvæðri þróun á sviði tannverndarmála hér á landi.
Á árinu kom út fræðslubæklingur um tannvernd barna og veggspjald um sama
efni. Um er að ræða leiðbeiningar sem koma ættu að góðum notum við fræðslu
foreldra barna um helstu þætti tannverndar.
Unnið er að gerð fræðsluefnis fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem ætlað er til að
leiðbeina um munn- og tannhirðu fatlaðra, sjúkra og aldraðra.
Undirbúningur er hafinn að framkvæmd landsrannsóknar á munnheilsu 6, 12
og 15 ára barna/unglinga og fyrirhugað er að hefja gagnasöfnun á næsta ári.
Starfsemi Miðstöðvar tannverndar verður að hluta til flutt undir stjórn
Lýðheilsustöðvar á árinu 2004.
Ársverk 2003
Tannlæknar ....................................................
Tannfræðingar................................................
Tanntæknar ....................................................

1.00
0.50
0.66

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

2.16
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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 2003
Rannsóknaferli við heilbrigðisskoðun innflytjenda var breytt og nú eingöngu
leitað að lifrarbólgu B en ekki lifrarbólgu C. Við lifrarbólgu B er til virkt
bóluefni og því unnt að beita forvörnum.
Deildin tók þátt í “Task Force on Communicative Disease in The Baltic Sea
Region” og voru farnar 2 vikuferðir til Litháen, ein á vormissieri og ein á
haustmisseri. Samstarfi við Euro-TB og WHO um uppbyggingu gagnagrunns
berkla í Evrópu var einnig haldið áfram.
Á árinu var haldin ráðstefna Norrænna lungnalækna í Reykjavík og undirbjó
deildin tvö málþing (symposia). Var annað á sviði berkla en hitt á sviði
tóbaksvarna. Ástríður Stefánsdóttir, læknir flutti fyrirlestur um nálgun og
framkvæmd berklaskoðunar á inflytjendum. Úrlestur á röntgenmyndum af
starfsmönnum Kárahnjúkavirkunar fór fram á deildinni í samvinnu við
Heilbrigðisstofnun Austurlands.
Ástríður Stefánsdóttir kynnti reynslu deildarinnar af heilbrigðisskoðun
innflytjenda á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Skráð samskipti 2003
Fjöldi einstaklinga..........................................
Berklaveikir á landinu (virkir berklar)...........
Berklasmitun (þar á meðal nýsmitaðir)..........
Innflytjendur ..................................................

2264
5
70
595

Ársverk 2003
Læknar ...........................................................
Sjúkraþjálfarar................................................
Geislafræðingar..............................................
Lækna- og móttökuritarar ..............................
Ræstitæknar....................................................

1.60
0.30
1.00
1.98
0.44

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

5.32
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Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna
Um deildina
Yfirlæknir: Helgi Guðbergsson
Starfssvið: Atvinnusjúkdómavarnir,
sjúkdómavarnir og sóttvarnir.

starfsmannaheilsuvernd,

umhverfis-

Helstu tíðindi 2003
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 2003
Eftirtaldar starfsgreinar og hópar (afrúnnaðar tölur) nutu þjónustu deildarinnar
árið 2003 (sbr. lið lið 1 – 4 að ofan):
Slökkviliðsmenn ............................................
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.

160
360
30
60

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

700

40
20
30

Ársverk 2003
Læknar ...........................................................
Ritarar ............................................................

0.50
0.50

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

1.00
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Rannsóknarstofa
Um deildina
Meinatæknir: Þórdís Þormóðsdóttir
Starfsvið: Rannsóknarstofan þjónar þessum deildum Heilsuverndarstöðvar
Reykjavíkur: Miðstöð mæðraverndar, Miðstöð heilsuverndar barna, Lungnaog berklavarnadeild og Atvinnusjúkdómadeild.
Rannsóknir sem unnar eru á stofunni: Blóðhagur, sökk, deilitalning í
blóðstroki, blóðsykurmælingar í háræðablóði, almenn skoðun og
smásjárskoðun á þvagsýnum og þungunarpróf. Þá er blóð dregið, skilið niður
og sent á aðrar rannsóknarstofur eftir þörfum. Einnig les meinatæknir af
uricultræktunum úr þvagi á Miðstöð mæðraverndar.
Helstu tíðindi 2003
Ekki tókst að útvega meinatækni til sumarafleysinga og var rannsóknarstofan
því lokuð í sex vikur sumarið 2003. Er það skýringin á fækkun heimsókna á
stofuna frá fyrra ári.
Ársverk 2003
Meinatæknar .................................................

1.00

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

1.00

Skráð samskipti 2003
Fjöldi heimsókna á rannsóknarstofuna
Miðstöð mæðraverndar ..................................
Atvinnusjúkdómadeild...................................
Lungna- og berklavarnadeild .........................
Miðstöð Heilsuverndar barna.........................
Annað.............................................................

4.192
98
438
9
17

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

4.754

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

2.715
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Rekstraryfirlit Heilsuverndarstöðvar og stjórnsýslu
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
9.129.763
Ýmsar tekjur...................................................
21.026.269
Tekjur alls
30.156.032
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 400.680.091
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.779.949
Ferða-, flutningskostnaður og akstur .............
15.983.269
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................ 105.054.485
Húsnæðiskostnaður ........................................
7.865.741
Annar rekstrarkostnaður.................................
17.554.113
549.917.748
Eignakaup ......................................................
10.807.169
Gjöld alls
560.724.917
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Miðstöð heimahjúkrunar
Grensásvegi 8, Reykjavík
Um miðstöðina
Forstöðumaður: Kristbjörg Þórðardóttir (til 30/4), Þórdís Magnúsdóttir (frá
1/5)
Starfssvið: Heimahjúkrun
Þjónustusvæði: Reykjavík (ekki Kjalarnes) og Seltjarnarnes
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2003: 117.164
Helstu tíðindi 2003
Miðstöð heimahjúkrunar tók til starfa í febrúar 2002. Þröngt var um starfsemina fyrsta árið en í apríl 2003 fékkst mun stærra húsnæði.
Mikil vinna hefur farið fram til að koma markmiðum heimahjúkrunar á en enn
er nokkuð eftir til að allt sé komið í þann farveg sem óskað er. Undanfarið
hefur verið unnið að því að koma á nákvæmari skipulagningu starfsins og með
sameiginlegu átaki allra starfsmanna gengur sú vinna vel.
Hópur hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða hefur unnið að gerð verklagsreglna og
stendur sú vinna enn yfir. Miðstöðin stefnir að markvissari tengslum við allar
heilsugæslustöðvarnar.
Skráð samskipti ársins 2003
Fjöldi skjólstæðinga .......................................
Fjöldi vitjana ..................................................
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1.811
176.000

Ársverk 2003
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Móttökuritarar ................................................
Iðjuþjálfar.......................................................
Ræstitæknar....................................................

23.91
43.57
1.69
0.30
0.37

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

69.83

Rekstraryfirlit ársins 2003
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
160.000
Ýmsar tekjur...................................................
36.800
Tekjur alls
196.800
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 277.218.775
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.124.982
Starfstengdur kostnaður .................................
61.987.362
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
13.332.847
Húsnæðiskostnaður ........................................
5.716.308
Annar rekstrarkostnaður.................................
4.940.878
365.321.152
Eignakaup ......................................................
2.938.464
Gjöld alls
368.259.616
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Heilsugæslan Árbæ
Hraunbæ 102d - 102e, 110 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Ingi Gunnarsson
Hjúkrunarforstjóri: Ingibjörg Sigmundsdóttir
Þjónustusvæði: Árbær, Selás, Ártúnsholt og Grafarholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, Selásskóli og
Ingunnarskóli
Helstu tíðindi 2003
Hjúkrunarfræðingar við Heilsugæsluna í Árbæ hafa unnið að þróun námskeiða
fyrir foreldra barna á ýmsum aldursskeiðum frá árinu 2000. Markmiðið er að
gefa foreldrum barna á svæði Heilsugæslunnar 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 Heilsugæslunni er til staðar þegar
þeir þurfa á því að halda.
Nú hafa verið þróuð þrjú námskeið:
1)
Lengi býr að fyrstu gerð: fyrir foreldra 2 ára barna
2)
Látum skólabarnið blómstra: fyrir foreldra 6 ára barna
3)
Unglingur í vændum: fyrir foreldra 12 ára barna.
Námskeið fyrir foreldra 6 ára barna var fyrst haldið í nóvember 2003 og
samanstóð af 3 fyrirlestrum og upplýsingamöppu sem foreldrar fengu.
Námskeið fyrir foreldra 12 ára barna var haldið í fyrsta sinn í maí 2003 og var
þátttaka mjög góð. Þá var ánægjulegt að í mörgum tilfellum komu báðir
foreldrar. Námskeiðið samanstóð af 3 fyrirlestrum og upplýsingamöppu sem
foreldrar fengu afhenta. Í lok þessara námskeiða var gerð stutt könnun á
viðhorfum þátttakenda til námskeiðanna og í stuttu máli sagt þá voru foreldrar
mjög ánægðir með þetta framtak og það urðu góðar og gagnlegar umræður í
lok hvers námskeiðs. Það fékkst styrkur frá Forvarnarsjóði og einnig styrkti
Heilsugæslan þessi námskeið.
Frá og með 1. október, 2003, var opnuð vaktþjónusta á stöðinni alla virka
daga milli kl. 16.00 og 18.00.
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Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................

12.438
4.248
11.220
1.265
23
502
1.709
490

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Meinatæknar ..................................................
Ræstitæknar....................................................

5.95
7.85
0.20
5.65
0.80
0.74

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

21.19

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 11.099.698
Ýmsar tekjur...................................................
285.566
Tekjur alls
11.385.294
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 105.729.040
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
3.597.435
Starfstengdur kostnaður .................................
3.343.943
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
11.777.776
Húsnæðiskostnaður ........................................
1.051.729
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.759.039
128.258.962
Eignakaup ......................................................
917.696
Gjöld alls
129.176.658
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Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Hraunbergi 6, 111 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gerður Jónsdóttir (til 30/11), Þórður G. Ólafsson (frá 1/12)
Hjúkrunarforstjóri: Hanna María Kristjónsdóttir
Þjónustusvæði: Efra Breiðholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fellaskóli, Hólabrekkuskóli og Waldorfsskólinn Sólstafir
Helstu tíðindi 2003
Heilsugæslustöðin Efra Breiðholti var 25 ára 1. júní 2003.
Í kjölfar námskeiðs um vellíðan/vanlíðan á vinnustað sem haldið var í
Hvalfirði um miðjan febrúar voru allar starfsstéttir, læknar, hjúkrunarfræðingar, læknaritarar, móttökuritarar og meinatæknar, hvattar til að koma
saman og ræða álagspunkta og streituvaka í vinnu sinni. Á fundi í mars kynntu
hóparnir niðurstöður sínar. Einkum var fjallað um helstu áreiti starfsstéttanna
og í sumum tilfellum var komið með tillögur að úrbótum. Framkvæmdastjórn
stöðvarinnar var falið að vinna áfram að úrlausn mála og hefur ýmislegt verið
gert til að bæta vinnuferla og vinnuaðstöðu.
Haustið 2003 einkenndist af faglegum verkefnum. Læknar og hjúkrunarfræðingar hófu sameiginlega fræðslufundi einu sinni í mánuði. Einnig var
ákveðið að hrinda í framkvæmd atvikaskráningu. Tilgangur hennar er að skrá
atvik eða óhöpp sem verða í samskiptum við skjólstæðinga eða á vinnuferlum.
Með því að skrá þetta niður er meiri möguleikar á því að hægt sé að lagfæra
það sem úrskeiðis hefur farið
Vinnuhópur til að skoða teymisvinnu fór af stað í október 2003. Hópurinn
hefur sett sér skammtíma og langtíma markmið og hyggst setja fram tillögur
sínar í maí 2004. Annar vinnuhópur kynnti sér unglingamóttöku í Reykjavík
og nágrenni og skilaði af sér með kynningu fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga
9. des.
Heilsugæslustöðin Efra Breiðholti bauð skjólstæðingum að koma í
öndunarmælingu á Alþjóðlegum degi helguðum langvinnri lungnateppu í
nóvember 2003.
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Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................

15.164
2.629
16.884
7.614
52
431
2.041
1.158

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Meinatæknar ..................................................
Ræstitæknar....................................................

7.47
6.52
1.52
5.98
0.75
1.21

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

23.45

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................

12.894.979
484.959
13.379.938

Gjöld
Launagjöld ..................................................... 114.658.615
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
3.680.303
Starfstengdur kostnaður .................................
5.124.666
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
18.357.265
Húsnæðiskostnaður ........................................
1.484.460
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.674.780
145.980.089
Eignakaup ......................................................
1.266.607
147.246.696
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Heilsugæslan Efstaleiti
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Helgi Guðmundsson
Hjúkrunarforstjóri: Guðbjörg Guðbergsdóttir
Skráðir skjólstæðingar 2. desember 2003: 8.197
Þjónustusvæði: Fossvogshverfi
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fossvogsskóli, Hvassaleitisskóli, Breiðagerðisskóli og Réttarholtsskóli
Helstu tíðindi 2003
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vinnufundur starfsfólks um sjúkraskráningar og framtíðarþróun þeirra var
haldinn að Hótel Grímsá í Borgarfirði. Fundurinn stóð yfir í tvo daga.
Akstursamningi hjúkrunarfræðinga var sagt upp í maí, allir hjúkrunarfræðingar á stöðinni fengu fastan aksturssamning.
Gerður var samningur við Kringlubókasafn, sem er útibú frá Borgarbókasafni,
um að bókasafnið lánaði bækur fyrir biðstofu heilsugæslustöðvarinnar.
1. júní tók Heilsugæslan Efstaleiti að sér ungbarnavernd þeirra barna sem
Heilsuverndarstöðin sinnti áður og hafa ekki skráðan heimilislækni á stöðinni
en búa í hverfinu.
Þann 1. september varð breyting á opnunartíma Heilsugæslunnar Efstaleiti.
Formlegur opnunartími stöðvarinnar er frá kl. 8 til 16 alla virka daga og síðan
tekur við síðdegisvakt frá kl. 16 til 18 sem læknar og móttökuritarar sinna.
Skólahjúkrunarfræðingar tóku að sér umsjón með flúorskolun nemenda í
skólum hverfisins.
Ískrár, nýtt skráningarkerfi fyrir skólahjúkrunarfræðinga var innleitt.
Breytt fyrirkomulag er á 5 ára skoðun í ung- og smábarnavernd, hún var stytt.
Hópefling starfsfólks. Ingrid Kolman sálfræðingur kom á stöðina í desember
og hélt fyrirlestur um bættan starfsanda.
Læknar og hjúkrunarfræðingar heilsugæslustöðvarinnar ákváðu að efla
þjónustu við skjólstæðinga sína sem greindir eru með sykursýki og fóru af stað
með sykursýkiseftirlit.
Heimsóknir á stöðina:
16.10. - 17.10. Heimsókn heimilislækna frá Bandaríkjunum
23.10 Heimsókn heilbrigðisráðherra Slóvakíu
11.11 Heimsókn frá Svenska Sjúkvårdsföreningen, 25 manns
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Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................

15.203
2.459
4.180
5.607
12
412
1.470
497

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

6.15
7.00
1.00
5.44
0.75

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

20.34

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
9.652.900
Ýmsar tekjur...................................................
84.247
Tekjur alls
9.737.147
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 101.372.492
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
3.978.174
Starfstengdur kostnaður .................................
4.905.720
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
15.525.512
Húsnæðiskostnaður ........................................
2.347.997
Annar rekstrarkostnaður.................................
3.369.553
131.499.448
Eignakaup ......................................................
805.542
Gjöld alls
132.304.990
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Heilsugæslan Grafarvogi
Spönginni 35, 112 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Atli Árnason
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður Brynja Sigurðardóttir
Þjónustusvæði: Grafarvogshverfi
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Borgaskóli, Engjaskóli, Foldaskóli,
Hamraskóli, Húsaskóli, Korpuskóli, Rimaskóli og Víkurskóli
Helstu tíðindi 2003
Þjónusta heilsugæslunnar vex jafnt og þétt á öllum sviðum. Umtalsverð
aukning varð í mæðravernd vegna tilflutnings mæðraverndar frá Miðstöð
mæðraverndar.
Starfsfólk hefur lagað sig að nýjum aðstæðum og vinnufyrirkomulagi en
breytingar vegna flutnings í nýtt húsnæði kölluðu á endurskipulagningu
starfshátta.
Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
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22.532
5.266
16.201
4.331
18
899
4.227
1.750

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

8.89
9.39
1.41
0.90
8.52
0.96

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

30.07

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 13.851.891
Ýmsar tekjur...................................................
2.627.204
Tekjur alls
16.479.095
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 163.131.647
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.838.549
Starfstengdur kostnaður .................................
5.445.752
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
33.287.783
Húsnæðiskostnaður ........................................
23.619.465
Annar rekstrarkostnaður.................................
4.245.355
232.568.551
Eignakaup ......................................................
1.830.973
Gjöld alls
234.399.524
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Heilsugæslan Hlíðum
Drápuhlíð 14 - 16, 105 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Stefán Finnsson
Hjúkrunarforstjóri: Þórunn Benediktsdóttir
Skráðir skjólstæðingar í árslok 2003: 8.667
Þjónustusvæði: Svæðið milli Snorrabrautar og Kringlumýrarbrautar.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Hlíðaskóli, Háteigsskóli, Skóli Ísaks
Jónssonar, Suðurhlíðarskóli, Öskjuhlíðarskóli, Brúarskóli. Stöðin sinnir einnig
Menntaskólanum í Hamrahlíð
Helstu tíðindi 2003
Frá og með 1. apríl 2003 var ákveðið að Heilsugæslan í Hlíðum sinnti allri
ung- og smábarnavernd á upptökusvæði stöðvarinnar en fram að þeim tíma
sinnti stöðin eingöngu íbúum sunnanvert við Miklubraut óháð skráningu en
einvörðungu skráðum norðanvert við sömu götu. Miðstöð Heilsuverndar barna
sá um aðra á svæðinu fram að því.
Ný þjónusta við unglinga leit dagsins ljós á árinu og er Unglingamóttakan opin
alla mánudaga milli kl 15:00-16:00. Umfangsmikil kynning á þjónustunni var
haldin meðal unglinga með veggspjaldakeppni innan skólanna á vorönn.
Tveir skólar, Einholtsskóli og Hlíðarhúsaskóli voru sameinaðir í einn skóla,
Brúarskóla. Vesturhlíðarskóli var lagður niður og er nú deild innan Hlíðaskóla,
táknmálssvið.
Stóran hluta ársins voru læknar einum færri en lög gera ráð fyrir eða þar til
Eyjólfur Guðmundsson kom til starfa í byrjun ágúst.
Flestir hjúkrunarfræðingar stöðvarinnar fóru í fimm daga kynnisferð til
Kaupmannahafnar og Glostrup á haustmánuðum. Kynntu þeir sér starfsemi
skólaheilsugæslu, ung-og smábarnaverndar og heilsuvernd aldraðra í borginni.
Ekki var farið í framkvæmdir á endurbótum á húsnæði á árinu.
Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
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11.023
5.521
5.553
1.141
88
337
1.945
858

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

4.63
6.11
0.55
5.02
0.83

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

17.14

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................
Tekjur alls
Gjöld
Launagjöld .....................................................
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
Starfstengdur kostnaður .................................
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
Húsnæðiskostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður.................................

8.879.548
677.549
9.557.097

86.612.517
2.264.171
3.085.196
15.309.989
1.447.684
2.451.004
111.170.561
Eignakaup ......................................................
483.621
Gjöld alls
111.654.182
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Heilsugæslan Miðbæ
Vesturgötu 7, 101 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Margrét Georgsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Kristbjörg Þórðardóttir (til 30/4 í launalausu leyfi,
Guðbjörg Ögmundsdóttir leysti hana af) Margrét Magnúsdóttir (frá 1/5)
Þjónustusvæði: "Gamli miðbærinn" vestan Snorrabrautar og norðan
Hringbrautar
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Austurbæjarskóli, Vesturbæjarskóli, Tjarnarskóli og Landakotsskóli. Einnig sinnir stöðin Kvennaskólanum í Reykjavík.
Helstu tíðindi 2003
Á árinu varð mikil aukning á ungbarnaeftirliti á stöðinni, því allt ungbarnaeftirlit á svæðinu var flutt á stöðina frá Miðstöð Heilsuverndar barna 1.
október 2002. Sömuleiðis varð mikil aukning í mæðravernd og farið að taka á
móti konum, sem ekki höfðu heimilislækni á stöðinni, sem ekki hafði verið
gert áður.
Margrét Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur, var ráðin hjúkrunarforstjóri á
stöðina og tók við af Guðbjörgu Ögmundsdóttur sem gegnt hafði starfinu í tvö
ár í afleysingum fyrir Kristbjörgu Þórðardóttur.
Geir H. Guðmundsson, heilsugæslulæknir fór úr heilli í hálfa stöðu heilsugæslulæknis í árslok 2002, og starfaði þá líka á Öldrunardeild LSH, í hálfri
stöðu og sinnti Droplaugarstöðum.
María Ólafsdóttir, dr. med. og sérfræðingur í heimilislækningum, var ráðin í
hálfa stöðu á stöðina frá 1. júní, en hún sinnir einnig kennslu á stöðinni, það er
kenslu læknanema á 2. og 5. ári, sem koma til námsdvalar, og kennslu læknakandídata, og hefur umsjón með símenntun starfsfólks. Hún starfar einnig sem
kennari í heimilislækningum í Læknadeild Háskóla Íslands og sem sérfræðingur í hlutastarfi á Hrafnistu. Eftir komu hennar tekur stöðin meiri þátt í
kennslu læknanema og kandídata en áður og tók einn kandídat námstíma sinn
á stöðinni.
Stöðin átti 20 ára afmæli á árinu. Hún varð til á pappírnum í ársbyrjun 1983 og
1. maí var Margrét Georgsdóttir, heilsugæslulæknir og yfirlæknir, ráðin að
stöðinni. Einn mánuður fór síðan í undirbúning og öflun búnaðar og starfsmanna, og sjúklingamóttaka hófst í byrjun júní, þótt stöðin væri ekki opnuð
formlega fyrr en 15. september.
Starfsmenn héldu upp á afmælið og aðventuna með hátíðarkvöldverði á
veitingahúsinu Caruso í byrjun aðventu. Svo skemmilega vildi til, að sama
kvöld var starfsfólk Heilsugæslunnar í Garðabæ að fagna sínu 20 ára afmæli á
sama stað og í sama sal.
Starfsfólkið fór á veitingahús og borðaði saman í mars, og svo í árlega gróðursetningarferð í reit stöðvarinnar í Heiðmörk í júní.
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Skráð samskipti 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................

11.842
4.184
9.812
529
31
488
1.810
179

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

5.84
5.54
4.37
0.48

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

16.23

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta..................................................
Ýmsar tekjur...................................................
Tekjur alls
Gjöld
Launagjöld .....................................................
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
Starfstengdur kostnaður .................................
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
Húsnæðiskostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður.................................

10.508.496
120.694
10.629.190

94.647.367
1.324.297
2.807.656
15.207.404
2.193.075
1.907.486
118.087.285
Eignakaup ......................................................
1.005.991
Gjöld alls
119.093.276
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Heilsugæslan Mjódd
Þönglabakka 6, 109 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Samúel J. Samúelsson
Hjúkrunarforstjóri: Matthea G. Ólafsdóttir
Þjónustusvæði: Neðra Breiðholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Breiðholtsskóli, Seljaskóli og Ölduselsskóli
Helstu tíðindi 2003
Starf skólahjúkrunarfræðinga hefur verið mjög mikið en vegna anna á stöðinni
og við ýmis verkefni á vegum heilsugæslunnar hefur viðvera þeirra í
skólunum verið minni en við óskum. Öll samskipti og samstarf við skólana
hefur verið með miklum ágætum.
Heilsuvernd aldraðra blómstrar og aðsókn hefur aukist til muna. Viðvera er nú
einu seinni í viku í Félagsmiðstöðinni í Árskógum kl: 10-11.30 og á stöðinni
eftir þörfum. Öllum á svæði 109 sem eru 70 ára og eldri er nú sent bréf og
þeim boðið að koma í eftirlit og viðtal við sjúkraliða og/eða hjúkrunarfræðing
er annast þessa þjónustu.
Unglingamóttakan hefur verið opin sem fyrr 1 klst. í viku en aðsókn verið lítil.
Iðjuþjálfinn flutti á aðra stöð vegna plássleysis þegar farið var í breytingar á
stöðinni, tvö læknaherbergi gerð að fjórum og einu vinnuherbergi hjúkrunarfræðinga skipt upp í tvö, svo nú er sérstakt herbergi fyrir meðgönguvernd.
Starfsmenn fóru í mjög vel heppnaða náms- og kynnisferð til Stykkishólms í
nóvember en á árinu hafa þeir farið á fjölda fyrirlestra og námskeiða bæði
innan stöðvar og utan.
Skráð samskipti ársins 2003
Komur til lækna .............................................
Komur til hjúkrunarfræðinga .........................
Símaviðtöl við lækna .....................................
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................

32

14.161
2.838
11.850
945
32
246
2.027
985

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

6.51
6.80
0.80
6.29
0.95

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

21.35

Rekstraryfirlit ársins 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 10.754.248
Ýmsar tekjur...................................................
222.822
Tekjur alls
10.977.070
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 105.125.469
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.376.318
Starfstengdur kostnaður .................................
4.132.253
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
21.536.269
Húsnæðiskostnaður ........................................
2.579.077
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.440.586
138.189.972
Eignakaup ......................................................
1.229.805
Gjöld alls
139.419.777

33

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 2003: 25.291
Skólar í
umsjón heilsugæslustöðvanna: Digranesskóli, Hjallaskóli,
Kársnesskóli,
Kópavogsskóli,
Lindaskóli,
Salaskóli,
Smáraskóli,
Snælandsskóli, Waldorfsskólinn í Lækjarbotnum og Menntaskólinn í
Kópavogi
Nemendafjöldi í grunnskólum: 3.913
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: Sigurður V. Guðjónsson
Þjónustusvæði: Kópavogur austan Digranesvegar og Bröttubrekku, sunnan
Kópavogslækjar (Fífuhvamms) og sunnan Nýbýlavegar (með Hólmum).
Helstu tíðindi 2003
Árið 2003 einkenndist af auknu vinnuálagi og óvissu í starfsmannamálum.
Uppsagnir á bílasamningi við hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða settu sitt mark á
starfsemina og starfsmannavelta jókst til muna. Rekstrarleigubílar komu til
afnota fyrir þá starfsmenn sem óskuðu. Samningar höfðu aftur á móti náðst við
lækna og síðdegisvakt fór af stað í febrúar á báðum stöðvunum og var mjög til
bóta þar sem erfitt var orðið að fá tíma nema með margra daga bið. Ekki síst
var þetta gott fyrir þá sem ekki höfðu neinn fastan lækni. Á árinu varð ljóst að
nýja Salastöðin yrði einkarekin og því ekki í samvinnu við þær stöðvar sem
fyrir væru og gert ráð fyrir að hún myndi hefja starfsemi um áramót 2003 2004.
Þórdís Magnúsdóttir, hjúkrunarstjóri í Borgum, tók við sem forstjóri
Heimahjúkrunar í Reykjavík og Theodóra Hauksdóttir var ráðin í hennar stað.
Haukur Valdimarsson sagði stöðu sinni lausri þar sem hann var einn
rekstraraðila að hinni nýju Salastöð og Sigurður V. Guðjónsson var fastráðinn
sem yfirlæknir.
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Reynt var eftir megni að vinna að því að fá nýtt húsnæði í stað
Fannborgarinnar og lítur það vel út þar sem 50 milljónir króna voru veittar á
aukafjárlögum til þess verkefnis. Kópavogsbær hefur sýnt áhuga á að kaupa
núverandi húsnæði og standa vonir til að þetta náist á árinu 2004.
Niðurskurðargrýlan fylgdi okkur allt árið og um áramót 2003-2004 var ljóst að
aðeins yrðu 5 læknar fastráðnir í Hvammi til að byrja með og einnig að 3
stöðugildi hjúkrunarfræðinga skyldu aflögð.
Skráð samskipti 2003
Komur til lækna og hjúkrunarfræðinga..........
Símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga ........
Vitjanir lækna.................................................
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
Komur í ungbarnavernd .................................
Komur í mæðravernd .....................................
Vitjanir í heimahjúkrun..................................

52.373
32.525
148
1.299
6.859
3.061
18.154

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Aðrir læknar ...................................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Meinatæknar ..................................................

11.66
0.50
22.25
1.00
8.61
11.89
1.54

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

57.45

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 26.219.242
Ýmsar tekjur...................................................
2.132.408
Tekjur alls
28.351.650
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 278.636.147
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
10.857.790
Starfstengdur kostnaður .................................
16.038.786
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
38.589.528
Húsnæðiskostnaður ........................................
23.294.366
Annar rekstrarkostnaður.................................
7.005.167
374.421.784
Eignakaup ......................................................
319.552
Gjöld alls
374.741.336
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Heilsugæsla Mosfellsumdæmis
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ
Heilsugæslan hefur séð um rekstur Heilsugæslu Mosfellsumdæmis síðan
vorið 1999
Yfirlæknir: Þengill Oddsson
Hjúkrunarforstjóri: Sigrún Gunnarsdóttir
Íbúafjöldi á þjónustusvæði 1. desember 2003: 7.745
Þjónustusvæði: Mosfellsbær, Kjalarnes, Kjós og Þingvallasveit.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Lágafellsskóli, Varmárskóli, Klébergsskóli
(Kjalarnes) og Ásgarðsskóli (Kjós)
Helstu tíðindi 2003
II. hluti rannsóknarinnar, Andleg vanlíðan kvenna eftir barnsburð: hefur
stuðningsmeðferð hjúkrunarfræðinga áhrif?, hélt áfram, og tóku fjórir
hjúkrunarfræðingar þátt eins og áður. Rannsakendur voru Dr. Marga Thome
og fleiri.
Skráð samskipti 2003
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..................................
Komur í unglingamóttöku..............................
Komur á rannsóknarstofu...............................
*Upplýsingar vantar
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22.622
2.129
≈18.000
*
*
376
1.717
580
2.270
20
2.064

Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Sjúkraliðar......................................................
Meinatæknar ..................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar og aðrir........

6.43
5.27
0.60
0.50
0.50
5.94

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

19.24

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 10.124.283
Ýmsar tekjur...................................................
260.790
Tekjur alls
10.385.073
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 113.058.879
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
2.729.939
Starfstengdur kostnaður .................................
4.164.753
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
13.212.804
Húsnæðiskostnaður ........................................
10.146.258
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.913.713
146.226.346
Eignakaup ......................................................
462.977
Gjöld alls
146.689.323
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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
Þjónustusvæði: Seltjarnarnes og vesturbær Reykjavíkur sunnan Hringbrautar,
þar með talið háskólahverfi og Skerjafjörður.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Hagaskóli, Valhúsaskóli, Mýrarhúsaskóli,
Grandaskóli, Melaskóli
Helstu tíðindi 2003
Opin móttaka læknis eftir venjulegan vinnutíma var færð til kl 16 – 18 og var
almenn ánægja starfsmanna og skjólstæðinga með þá breytingu.
Eftir margra ára sambýli við Bókasafn Seltjarnarness flutti það í annað
húsnæði og losnaði þá um 500 fm húsnæði á efri hæð húss heilsugæslunnar.
Starfsfólk heilsugæslunnar hefur mikinn hug á að nýta sér þetta húsnæði og
voru gerðar frumathuganir á mögulegri nýtingu húsnæðisins. Mikið hefur
þrengt að húsnæði Heilsugæslunnar síðustu ár með aukinni starfsemi og orðin
mikil þörf fyrir aukið húsrými. Óljóst er hvort þessi hluti af efri hæðinni getur
nýst starfsemi stöðvarinnar.
Töluverðar breytingar voru á starfsfólki stöðvarinnar og voru nokkrir
starfsmenn í löngu leyfi.
Starfsfólk stöðvarinnar tók þátt í tveimur stórum rannsóknum sem hófust á
árinu 2003 og munu standa í 1 ár eða lengur. Annars vegar rannsókn á heilsu 5
ára barna og hins vegar rannsókn á orsökum allra iðrasýkinga.
Kennsla var áfram stór hluti af starfsemi stöðvarinnar. Stærstan hluta ársins
var hér læknir í framhaldsnámi í heimilislækningum auk lækna í styttri
afleysingum. Læknanemar og hjúkrunarnemar voru hér einnig í margar vikur
alls á árinu.
Móttökuritarar og læknaritarar voru á námskeiði á vegum starfsmannasviðs á
haustmánuðum.
Skráð samskipti 2003
Komur til lækna ............................................. 22.365
Komur til hjúkrunarfræðinga ......................... 6.022
Símaviðtöl við lækna ..................................... 19.210
Símtöl við hjúkrunarfræðinga ........................ 2.289
Vitjanir lækna.................................................
99
Vitjanir í ungbarnavernd ................................
821
Komur í ungbarnavernd ................................. 2.753
Komur í mæðravernd ..................................... 1.620
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Ársverk 2003
Heilsugæslulæknar ........................................
Hjúkrunarfræðingar........................................
Ljósmæður .....................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .....................
Ræstitæknar....................................................

9.86
7.12
1.00
5.88
1.06

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

24.94

Rekstraryfirlit 2003
Tekjur
Seld þjónusta.................................................. 19.646.501
Ýmsar tekjur...................................................
317.791
Tekjur alls
19.964.292
Gjöld
Launagjöld ..................................................... 137.466.079
Lyf og hjúkrunarvörur....................................
3.368.754
Starfstengdur kostnaður .................................
5.014.056
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta................
18.221.484
Húsnæðiskostnaður ........................................
2.068.149
Annar rekstrarkostnaður.................................
2.708.482
168.847.004
Eignakaup ......................................................
445.406
Gjöld alls
169.292.410
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Heilsugæslan Lágmúla
Lágmúla 4, 108 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Ólafur Mixa
Hjúkrunarforstjórar: Kristín Axelsdóttir og Steinunn Kristinsdóttir
Þjónustusvæði: Laugarnes- og Múlahverfi
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Laugarnesskóli, Laugalækjaskóli og
Álftamýrarskóli.
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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