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Stjórnskipulag Heilsugæslunnar
Heilsugæslan starfar samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með
síðari breytingum.
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 5
miðstöðvar á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur. Ennfremur sér Heilsugæslan um
rekstur Heilsugæslu Mosfellsumdæmis, Heilsugæslunnar Seltjarnarnesi og
Heilsugæslunnar Kópavogi.
Stjórnsýsla Heilsugæslunnar er til húsa á Heilsuverndarstöðinni.
Heilsugæslustöðvar í Reykjavík og Kópavogi sem eru ekki reknar af
Heilsugæslunni.
Heilsugæslan Lágmúla, sem er einkarekin, er starfrækt samkvæmt sérstökum
samningi við Heilsugæsluna. Heilsugæslan Salahverfi, sem er einnig einkarekin,
er starfrækt samkvæmt samningi við heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið.
Þess vegna eru hér ekki upplýsingar um ársverk, skráð samskipti og rekstur
þessarra heilsugæslustöðva.
Þjónustusvæði Heilsugæslunnar Lágmúla er Laugarnes- og Múlahverfi og stöðin
sinnir Laugarnesskóla, Laugalækjaskóla og Álftamýrarskóla.
Þjónustusvæði Heilsugæslunnar Salahverfi er Sala- og Lindahverfi og stöðin
sinnir Lindaskóla, Salaskóla og Waldorfsskólanum í Lækjarbotnum.
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Rekstrarreikningur Heilsugæslunnar 2005
(Heilsuverndarstöð Reykjavíkur, Heilsugæslan í Reykjavík,
Heilsugæslan Kópavogi, Heilsugæslan Seltjarnarnesi og
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis)
Tekjur
Seld þjónusta..............................................................
Tekjur af fræðslustarfsemi ........................................
Leigu- og afnotatekjur ...............................................
Tekjur af samrekstri ...................................................
Veitingasala ...............................................................
Vöru- og eignasala .....................................................
Aðrar tekjur................................................................
Tekjur alls..............
Gjöld
Laun og launategndgjöld............................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................
Funda- og ferðakostnaður ..........................................
Aðkeypt sérfræðiþjónusta ..........................................
Húsnæðiskostnaður ...................................................
Rekstur tækja og áhalda .............................................
Bifreiðarekstur ...........................................................
Annar rekstrarkostnaður.............................................
Lyf, lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarstofuefni...
Rannsóknastofurekstur...............................................
Bifreiðarekstur ...........................................................
Birgðabreytingar ........................................................
....................................................................................
Eignakaup ..................................................................
Gjöld alls ................

2.370.924.390
69.113.457
92.045.993
325.866.125
53.231.489
40.710.776
19.188.429
45.449.077
31.211.200
7.075.873
19.188.429
-1.714.141
3.105.965.300
17.800.110
3.123.765.410

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag ...............
Ríkisframlag...............................................................

(2.811.315.365)
2.800.560.000

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins ...................................

(10.722.365)

283.416.335
6.950.700
7.144.244
4.360.963
3.385.926
4.839.025
1.031.952
312.450.045
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Rekstrarreikningur Heilsugæslunnar ársins 2005
sundurliðaður eftir viðfangsefnum í þús. kr.
Stjórnsýsla og fleira
Stjórnsýsla..................................................................
Upplýsingar................................................................
Samningsbundin heilbrigðisþjónusta .........................
Geðverndarmál...........................................................
Atvinnusjúkdómadeild...............................................
Lungna- og berklavarnardeild....................................
Miðstöðvar
Miðstöð Tannverndar.................................................
Miðstöð heilsuverndar barna......................................
Miðstöð Mæðraverndar..............................................
Miðstöð heimahjúkrunar............................................
Heilsugæslustöðvar
Heilsugæslan Árbæ ....................................................
Heilsugæslan Grafarvogi ...........................................
Heilsugæslan Efra Breiðholti.....................................
Heilsugæslan Mjódd ..................................................
Heilsugæslan Glæsibæ ...............................................
Heilsugæslan Efstaleiti...............................................
Heilsugæslan Hlíðum.................................................
Heilsugæslan Miðbæ..................................................
Heilsugæslan Seltjarnarnesi .......................................
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi .................................
Heilsugæslan Kópavogi .............................................

306.394
69.533
569
4.130
4.514
32.770
16.033
95.219
94.386
406.863
146.413
258.207
152.522
135.096
115.457
155.418
131.911
128.054
172.500
173.627
354.147
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Stjórnsýsla
Stjórnsýslan skiptist í rekstrarsvið, starfsmannasvið, skrifstofusvið og upplýsingatæknisvið. Innan stjórnsýslunnar starfa einnig lækningaforstjóri, hjúkrunarforstjóri, fjármálastjóri og forstöðumaður rafrænna heilbrigðisupplýsinga.
Stjórnsýsla Heilsugæslunnar er til húsa í Heilsuverndarstöð Reykjavíkur,
Barónsstíg 47, 101 Reykjavík.
Lækningaforstjóri
Lækningaforstjóri: Lúðvík Ólafsson
Helstu tíðindi árið 2005:
Í febrúar var gerður samningur við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar um
læknisþjónustu við Droplaugarstaði og Seljahlíð. Munu læknar við
Heilsugæsluna Mjódd og Heilsugæsluna Miðbæ sjá um læknisþjónustu að degi
til og Héraðsvakt heilsugæslunnar sjá um kvöld-, nætur- og helgarþjónustu.
Samningurinn var til 14 mánaða til að byrja með og skyldi endurskoðast að ári
liðnu.
Í mars var gerður samstarfsamningur við Þjónustumiðstöð rannsókna. Um er að
ræða samning vegna rannsókna DeCode á viðbrögðum við kúabólusetningu og á
erfðamynstri tengdum þeim svo og á erfðaþáttum vegna berklasýkinga og
berklaveiki. Um er að ræða innslátt úr skrám Heilsugæslunnar og er þetta gert í
samvinnu við sóttvarnarlækni, sem ber ábyrgð á bólusetningaskrám.
Heilsugæslan mun eignast þessar skrár á rafrænu formi.
Samningur við Tryggingastofnun ríkisins um iðjuþjálfun vegna geðsjúkra var
framlengdur á árinu.
Töluverð umræða var meðal lækna um drög að bæklingi um fósturskimun og
fósturgreiningu. Af því tilefni áttu sér stað viðræður við Landlæknisembættið og
voru settar fram athugasemdir við þessi drög.
Gerður var samningur við Geðsvið Landspítala háskólasjúkrahúss vegna
hugrænnar atferlismeðferðar í Heilsugæslunni. Verkefnið var kostað af
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu.
Lækningaforstjóri skipaði nefnd til að undirbúa málþing um fuglaflensu og aðrar
skæðar farsóttir, sem halda skyldi árið 2006.
Stöðugt berst mikill fjöldi umsókna um að gera rannsóknir þar sem óskað er
aðgangs að skjólstæðingum Heilsugæslunnar eða að upplýsingagrunni hennar.
Sú meginregla er í gildi að forgang hafa rannsóknir sem unnar eru af starfsfólki
Heilsugæslunnar eða það eigi verulegan hlut að máli. Ár hvert er allmörgum
umsóknum hafnað vegna þess að ekki hefur verið leitað til Heilsugæslunnar fyrr
en að rannsóknaráætlunin er tilbúin. Mikilvægt er að forgangsraða, meðal annars
vegna þess að framkvæmd rannsókna hefur veruleg áhrif á daglegt starf á
stöðvum og deildum.
Lækningaforstjóri ásamt fulltrúum yfirlækna hefur reglulega fundi með
landlækni. Var þeim komið á þar sem nokkrum sinnum kom upp misskilningur
eða ágreiningur um ákvarðanir eða erindi sem auðvelt hefði verið að leysa með
umræðu.
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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, auglýsinga- og
markaðsmál, byggingamál, póst- og boðsendingar stofnana, viðhald og ræsting
eigna og eignaumsýsla.
Helstu tíðindi árið 2005:
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gerði samning um leigu á húsnæði
fyrir Heilsugæsluna Borgir í húsnæði á 2. hæð að Hamraborg 8. Heilsugæslan
Borgir hafði starfað í Fannborg 5, 7og 9 um árabil og var það húsnæði í eigu
ríkis og Kópavogsbæjar sett á söluskrá. Húsnæðið var hannað af arkitekt á
vegum ráðuneytisins í samráði við stjórnendur og Framkvæmdasýslu ríkisins.
Flutningur starfseminnar var í nóvember og hófst starfsemin í nýju húsnæði í
desember 2005.
Framkvæmdastjórn og verkefnastjóri hafa með höndum móttöku gesta. Á árinu
komu í heimsókn hópar heilbrigðisstarfsmanna frá Svíþjóð og Bandaríkjum
Norður Ameríku.
Skrifstofusvið
Framkvæmdastjóri skrifstofusviðs: Jóna Lára Pétursdóttir.
Um sviðið: Meginverkefni skrifstofusviðs eru bókhald, fjársýsla og uppgjör
heilsugæslustöðva í Reykjavík, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsumdæmi,
miðstöðva og deilda Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur, almennt skrifstofuhald
stjórnsýslunnar, skjalavarsla og símavarsla á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
Ennfremur heyra mötuneyti Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur og bókasafn
Heilsugæslunnar undir skrifstofusvið.
Helstu tíðindi árið 2005:
Hafinn var undirbúningur að því að Heilsugæslan tæki alfarið við bókhaldi og
fjárreiðum stofnunarinnar. Í því felst að reikningar eru bókaðir hjá stofnuninni,
allar greiðslur inntar þar af hendi ásamt uppgjöri hvers árs og gerð ársreikninga.
Frá því að stofnunin fluttist til ríkisins hefur hún verið í greiðsluþjónustu hjá
Fjársýslu ríkisins, (þ.e. reikningar eru sendir Fjársýslunni tilbúnir til greiðslu,
þar eru þeir bókaðir og greiddir).
Starfsmannasvið
Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs: Grétar Guðmundsson.
Um sviðið: Meginhlutverk starfsmannsviðs er stefnumótun, skipulagning og
samhæfing starfsmannamála, starfsmannaáætlanir, ráðningar og starfslok,
afgreiðsla launa, ráðgjöf til starfsmanna sem og stjórnenda, túlkun
kjarasamninga, gerð stofnanasamninga, samskipti við stéttarfélög og starfsþróun
og fræðsla. Starfsmenn sviðsins eru fjórir í 3.9 stöðugildum.
Helstu tíðindi árið 2005:
Starfsmenn starfsmannasviðs sóttu ýmis námskeið varðandi Oracle
mannauðskerfið. Upplýsingaöflun og skýrslugerð úr hinu nýja Oracle
mannauðskerfi er torveld vegna takmarkana kerfisins.
Unnið var að opnun nýrrar heilsugæslustöðvar fyrir Voga og Heimahverfi.
Vegna fyrirhugaðrar sameiningar heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu 1.
janúar 2006 kom starfsmannasvið að ýmsum undirbúningi því samfara.
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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 2005:
Nýtt miðlægt kerfi var hannað og uppsett. Miðlægt kerfi felur í sér að allir netþjónar sem eru úti á heilsugæslustöðvunum verða teknir úr notkun og öll gögn
og tölvupóstur færð inn á einn miðlægan netþjón á Barónsstíg. Þetta auðveldar
alla umsjá og rekstur tölvukerfa Heilsugæslunnar.
Fyrstu stöðvarnar voru teknar inn í desember og allur tölvubúnaður endurnýjaður og nýtt stýrikerfi tekið notkun (Hamraborg og Hvammur). Í lok
desember var Glæsibæjarstöðin tekin inn í nýja kerfið og settur upp nýr tölvubúnaður.
Tekið var í notkun nýtt beiðnakerfi til vinnuhagræðingar fyrir starfsmenn. Nýja
beiðnakerfið nýtist einnig sem þekkingarbrunnur fyrir starfsmenn.
Ískrá færðist undir Upplýsingatæknisvið á ný og ráðinn var verkefnisstjóri Ískrár
í 50% starf. Umskrá, umsjónarhluti Ískrár, var í smíðum frá upphafi árs. Það var
sett í prufukeyrslu í mars og var í þróun út árið.
Í nóvember hófst vinna við innleiðingu á ISO 27001 öryggisstaðli í samvinnu
við ANZA.
Heilbrigðisupplýsingsvið
Forstöðumaður Heilbrigðisupplýsinga: Valgerður Gunnarsdóttir
Um sviðið: Heilbrigðisupplýsingasvið vinnur að umsjón, þróun og eflingu
sjúkraskrár Heilsugæslunnar, nýtingu og þróun þeirra heilbrigðisupplýsingakerfa
sem hana mynda. Sviðið hefur yfirumsjón með innleiðingu kerfanna, rafrænna
samskipta og samræmingu á skráningu heilbrigðisgagna. Einnig undirbýr sviðið
samningsgerð við Helbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið um aðkomu
Heilsugæslunnar að frekari umbótum og þróun á Sögukerfinu, mati á gæðum og
möguleikum þess og hlutverki Heilsugæslunnar við aðlögun og skráningu
heilbrigðisupplýsinga á landsvísu.
Helstu tíðindi árið 2005:
Á árinu 2005 var lokið við innleiðingu á útgáfu 3.1. af Sögukerfinu, síðasta
starfsstöðin var Miðstöð heimahjúkrunar sem tók upp kerfið í janúar og febrúar.
Sendingum læknabréfa, sem hófust í desember 2004, var haldið áfram. Leysa
þurfti úr nokkrum hnökrum en yfirleitt gengu sendingar vel. Það eru ekki allar
deildir á Landspítala háskólasjúkrahúsi sem senda læknabréf ennþá, flest koma
frá slysadeildinni og stefnt er að því að auka þessar sendingar jafnt og þétt.
Undirbúningi vegna innleiðingar rafræns beiðna- og svarkerfis fyrir
rannsóknarbeiðnir- og niðurstöður ROS kerfisins var haldið áfram en gekk hægt.
Sama má segja um vinnu við það að tengja ROS kerfið við Sögukerfið.
Áfram var unnið að undirbúningi aðgangsreglna vegna samtengingar sjúkraskrárkerfa allra heilsugæslustöðva Heilsugæslunnar.
Þá var tekið í notkun rafrænt kerfi fyrir gjaldkera vegna uppgjörs heilsugæslustöðva. Með tilkomu þess má nú fara að prenta reikninga fyrir komugjöldum á
laserprentara í einu eintaki og hætta útgáfu sérprentaðra reikninga í þríriti. Hætt
var að senda afrit af reikningum til gjaldkera sem geta þá fylgst rafrænt með
uppgjöri stöðvanna.
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Forstöðumaður heilbrigðisupplýsinga hefur verið fulltrúi Heilsugæslunnar í
vinnuhópi á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um þróun gæðavísa í
heilbrigðiskerfinu. Þar er meðal annars stefnt að því að skilgreina gæðavísa fyrir
heilsugæslu.
Ársverk í Stjórnsýslu 2005
Stjórnsýsla.....................................................................
Lækningaforstjóri..........................................................
Upplýsingatæknisvið.....................................................
Námsstöður lækna.........................................................
Rannsóknarverkefni ......................................................
Patreksfjörður................................................................
Tannheilsa skólabarna...................................................
Heilsugæsla í skólum ....................................................
Glæsibær .......................................................................
Annað............................................................................
Ársverk alls..................................................................

34.43
2.39
6.00
8.34
3.01
1.90
0.48
1.90
0.36
1.30
52.31
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Miðstöðvar og deildir
Deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Um deildina
Yfirlæknir: Helgi Guðbergsson
Starfssvið: Atvinnusjúkdómavarnir, starfsmannaheilsuvernd, umhverfissjúkdómavarnir og sóttvarnir.
Helstu tíðindi 2005
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 2005
Eftirtaldar starfsgreinar og hópar (afrúnnaðar tölur) nutu þjónustu deildarinnar
á árinu (samanber lið 1 – 4 að ofan):
Slökkviliðsmenn ........................................... ..................
180
Starfsmenn líftæknifyrirtækja ........................ .................
300
Starfsmenn á tannlæknastofum, apótekum o.fl................
20
Starfsmenn í endurvinnslu, spilliefnum o.fl. ...................
20
Starfsmenn hátæknifyrirtækja og
fyrirtækja með mikil ferðalög til útlanda .........................
50
Atvinnukafarar ............................................... .................
30
Starfsmenn í ýmsum öðrum atvinnugreinum...................
30
Alls u.þ.b. ............................................... ........................
630
Ársverk 2005
Læknar .............................................................................
Ritarar ..............................................................................
Ársverk alls.....................................................................

0.50
0.50
1.00
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Geðheilsa – eftirfylgd/iðjuþjálfun
Heilsugæslunni Hlíðum/Bolholti 4, 105 Reykjavík
Um miðstöðina
Forstöðumaður/ Iðjuþjálfi: Auður Axelsdóttir
Starfsemi: Tilgangur þjónustunnar er að bjóða fólki með geðræn vandamál og
aðstandendum þeirra eftirfylgd og ráðgjöf, að efla hlutverk og þátttöku. Stuðlað
er að forvörnum og fækkun sjúkrahúsinnlagna.
Helstu tíðindi 2005:
Það sem bar hæst á árinu 2005 var formleg opnun stöðvarinnar í Bolholti 4,
Geðheilsa-eftirfylgd/iðjuþjálfun, þann 22.nóvember. Hóf stöðin þar með sitt
þriðja starfsár. Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra opnaði stöðina og tekið var á
móti gestum á glæsilegan hátt. Aðstaðan passar vel utan um starfssemina, pláss
er fyrir einstaklingsviðtöl, fundi og hópastarf. Húsnæði er þar að auki bjart og
fallegt með góðu útsýni. Starfssemin hafði verið á hrakhólum frá því um
sumarið og því fagnaðarefni mikið þegar aðstaðan var bætt.
Eftirfylgd fer fram á heimili, á vinnustað, í skóla eða annars staðar í nærumhverfi. Iðjuþjálfi/ar gerast tenglar þeirra sem þiggja þjónustu sem stuðlar að
góðri yfirsýn.Tengslanet byggist á því að virkja fjölskyldu, vini og/eða aðra sem
að einstaklingnum standa. Hópastarf Hugarafls og aðstandenda hefur eflst jafnt
og þétt á árinu og ber á aukinni aðsókn.
Í öllu innra starfi er stuðst við notendarannsóknir um hvað virki í bataferli og
hvað ekki, batahvetjandi leiðir notaðar og hugmyndafræði empowerment.
Endurskoðun fer reglulega fram með notendum þjónustunnar. Markmiðið 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.
Samráðsfundir eru haldnir mánaðarlega með iðjuþjálfum, hjúkrunarfræðingum
göngudeilda Landspítala háskólasjúkrahúss við Hringbraut og á Kleppi, og
geðteymis heilsugæslunnar. Samstarf er einnig víðtækt við aðra aðila sem sinna
geðsjúkum og aðstandendum þeirra, til dæmis fagfólk innan heilsugæslunnar,
iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, geðlækna, félög í grasrótinni og fleiri.
Einnig var aukið við mannafla á árinu og Þórhildur Sveinsdóttir iðjuþjálfi var
ráðin við stöðina í október í 100% starf.
Vegna þess að starfsemin var á hrakhólum frá maí til október eru tölur um
samskipti ekki marktækar. Hátt á annað hundrað skjólstæðingar voru í þjónustu
á árinu.
Ársverk 2005
Iðjuþjálfar.........................................................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

1.13
0.08
1.21
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Lungna- og berklavarnadeild
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Um deildina
Yfirlæknir: Þorsteinn Blöndal
Þjónustusvæði: Starfar á landsvísu
Hlutverk: 1. Berklavarnir og berklaskrá í samvinnu við Sóttvarnalækni
2. Greining og meðferð berklaveikra. Berklaeftirlit.
3. Heilbrigðisskoðun innflytjenda
4. Forvarnir lungnasjúkdóma.
Helstu tíðindi 2005
Á móttökum deildarinnar var unnið við heilbrigðisskoðun innflytjenda. Fjöldi
útlendinga sem kom á deildina til skoðunar var 604 árið 2003, 978 árið 2004 og
1.281 árið 2005.
Lesið var úr röntgenmyndum verkamanna frá Kárahnjúkum og Íslendingar
skoðaðir fyrir ráðningu hjá Fjarðaráli. Í maí 2005 var kvöðinni að framvísa heilbrigðisvottorði fyrir innflytjendur frá hinum nýju aðildarlöndum EU aflétt og
þurftu þá meðal annars Litháar, Lettar og Eistlendingar ekki lengur að koma í
skoðanir. Jafnframt var tekin upp gjaldtaka hjá þeim sem komu til skoðunar
vegna umsóknar um atvinnu- og/eða dvalarleyfis.
Í samvinnu við Miðstöð mæðraverndar var barnshafandi konum veittur
stuðningur við að hætta að reykja.
Berklavarnaverkefninu í Litháen lauk á árinu með úttekt. Lauk þar með þróunarsamvinnu sem staðið hafði allt frá 1997 þar sem Heilsugæslan lagði til tæknilega
ráðgjöf með fulltingi stjórnvalda og “Task Force on Communicable Disease in
the Nordic Sea Region”.
Í samvinnu Íslenskar Erfðagreiningar, Heilsugæslunnar og Landspítala
Háskólasjúkrahúss var unnið að skráningu bólusetninga við kúabólu og
berklaveiki og einnig skráningu berklatilfella frá árunum 1938-1970 úr safni
Sigurðar Sigurðssonar fyrrverandi Berklayfirlæknis. Þá var unnið við að skrá
leyndar berklasýkingar og berklatilfelli úr skjalasafninu.
Tekið var þátt í Læknadögum með málþinginu “Hvernig tekur íslenska
heilbrigðiskerfið við nýjum Íslendingum?” Starfsmenn nýttu sér möguleika á að
sækja námskeið á árinu meðal annars. á sviði berkla og lungnasjúkdóma.
Skráð samskipti 2005
Fjöldi einstaklinga sem komu á deildina .........................
Berklaveikir á landinu (virkir berklar).............................
Berklasmitun (þar á meðal nýsmitaðir)............................
Innflytjendur (heilbrigðisskoðun í fyrsta sinn) ................
Röntgenrannsóknir...........................................................

2.473
11
200
1.281
1.095

Ársverk 2005
Læknar .............................................................................
Geislafræðingar................................................................
Sjúkraþjálfarar..................................................................
Ritarar ..............................................................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

1.96
1.00
0.30
1.69
0.68
5.63
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Miðstöð heilsuverndar barna
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Um deildina
Forstöðumaður: Geir Gunnlaugsson
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:
Ung- og smábarnavernd: Sesselja Guðmundsdóttir, sviðstjóri.
Hjúkrunarfræðingar og barnalæknar sinna hefðbundinni ung- og
smábarnavernd, þróun fræðslefnis og annarrar þjónustu. Ber ábyrgð á þjónustu
ung- og smábarnaverndar fyrir fjölskyldur í Voga- og Heimahverfi þar sem
heilsugæslustöð vantar.
Skólaheilsugæsla: Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, sviðsstjóri
Vinnur að þróun þjónustu skólaheilsugæslu. Ber ábyrgð á skólaheilsugæslu í
Langholtsskóla og Vogaskóla þar sem heilsugæslustöð vantar í Voga- og
Heimahverfi.
Þroski og hegðun: Gyða Haraldsdóttir, sviðstjóri.
Þverfaglegur hópur barnalækna, sálfræðinga, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara og
félagssráðgjafa með mismunandi bakgrunn sem sinnir frumgreiningu
þroskafrávika hjá 0-6 ára börnum sem vísað er til teymisins af fagaðilum.
Þjónustusvæði eru einkum heilsugæslustöðvar í Reykjavík og nágrenni en einnig
stuðningur við heilsugæslustöðvar víða um landið.
Helstu tíðindi 2005
Í framhaldi af skipulagsbreytingum á Miðstöð heilsuverndar barna (MHB) sem
hófust árið 2004 kom til nýr sviðsstjóri til starfa á Ung- og smábarnasvið 1.
janúar. Stýrihópur MHB var þar með fullskipaður.
Ung- og smábarnasvið:
Þann 1. október 2005 var hefðbundinni ung- og smábarnavernd endanlega hætt á
MHB nema hvað varðar þjónustu við foreldra og börn í Voga- og Heimahverfi.
Samfara þessum breytingum var unnið að undirbúningi á nýrri móttöku fyrir
fyrirbura með fæðingarþyngd <1500 g og/eða meðgöngulengd <32 vikur. Á
árinu voru gefnir út tveir nýir bæklingar í samvinnu við FÚS-hópinn, þ.e. Með
barnið í fríi og Að eignast systkin. Á árinu var endurskoðun á Handbók ung- og
smábarnaverndar haldið áfram í samvinnu við landlæknisembættið.
Skólasvið:
Árið var fyrsta heila starfsár nýs skólasviðs. Helstu verkefni fólust í að vinna
áfram að uppbyggingu rafrænnar sjúkraskrár í skólaheilsugæslu (Ískrá) og
heilsufræðslu í skólum. Einnig var byrjað með sérstaka móttöku fyrir börn
innflytjenda. Á árinu vann þverfaglegur hópur undir verkefnisstjórn Sigríðar Kr.
Gísladóttur iðjuþjálfa að gerð könnunar á langvinnum heilsuvanda
grunnskólabarna. Niðurstaða hópsins var gefin út desember í ritverkinu
Grunnskólabörn með langvinnan heilsuvanda: Greining á þörf fyrir
heilbrigðisþjónustu. Upplýsingar í skýrslunni ná til tæplega 30,000
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grunnskólabarna og sýna að um 19% þeirra eru að kljást við langvinnan
heilsuvanda af einhverju tagi, þeirra algengastur vandi af geðrænum toga.
Þroska- og hegðunarsvið:
Á árinu fékk MHB aukafjárveitingu (3,7 milljónir króna) til að efla starf fyrir
börn með geðrænan vanda. Undirbúningur að því starfi hófst á árinu, samhliða
ofangreindri greiningu á þörf fyrir þjónustu. Á árinu var haldið áfram við vinnu
að verkefninu Uppeldi sem virkar – uppeldi sem virkar. Það fólst m.a. í
framkvæmd nokkurra leiðbeinenda- og ráðgjafanámskeiða fyrir fagfólk og
foreldra á MHB og umsýslu vegna foreldranámskeiða á heilsugæslustöðvum.
Starfsfólk sviðsins vann einnig að gæðakönnun um þjónustuna á grunni sérstaks
styrks úr Forvarnarsjóði.
Starfsmenn MHB komu að kennslu nema í læknadeild, hjúkrunarfræðideild og
sálfræðideild Háskóla Íslands og í iðjuþjálfun á Háskólanum á Akureyri. Tveir
læknanemar unnu á MHB að 3. árs rannsóknarverkefnum sínum. Sálfræðinemi í
Hollandi kom í rúmlega hálf árs starfsþjálfun á MHB.
MHB kom ásamt fulltrúum Barnaverndarstofu, BUGL og landlækni að
skipulagningu ráðstefnunnar Hegðunarvandi og geðraskanir barna og unglinga
– forvarnir, meðferð og samþætting þjónustu, haldin 3.-4. febrúar.
Haustráðstefna MHB var haldin á Grand Hótel Reykjavík þann 11. nóvember
undir heitinu Í upphafi skal endinn skoða ...: Árangursmiðuð heilsuvernd barna.
Þátttakendur voru um 200 talsins og komu alls staðar af landinu. Í sambandi við
hana voru fimm vinnusmiðjur haldnar daginn áður á Heilsuverndarstöðinni með
tugum þátttakenda.
MHB fékk til umráða húsnæði á 1. hæð Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur. Við
það rýmkaði nokkuð fyrir starfsemi Þroska- og hegðunarsviðs, skólasviðið fékk
skrifstofuaðstöðu og MHB betri fundaraðstöðu. Undirbúningur hófst auk þess að
flutningi úr Heilsuverndarstöðinni í framhaldi af sölu hennar í lok árs.
Skráð samskipti ársins 2005
Komur ..............................................................................
Skjólstæðingar..................................................................
Vitjanir .............................................................................
Ársverk 2005
Læknar .............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Sjúkraþjálfarar..................................................................
Iðjuþjálfar.........................................................................
Sálfræðingar.....................................................................
Félagsráðgjafar.................................................................
Ritarar ..............................................................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

4.37
4.16
0.60
0.90
2.99
1.00
2.92
0.95
17.89
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Miðstöð mæðraverndar
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
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 vinnur
samkvæmt markmiðum Heilsugæslunnar um að sinna konum í áhættumeðgöngu, en beina konum án áhættuþátta út á sínar heilsugæslustöðvar.
Helstu tíðindi 2005
Nokkur hópur kvenna án áhættuþátta þáði þjónustu deildarinnar og munaði þar
mest um konur frá umdæmi Heilsugæslunnar Glæsibæ sem hefur starfsemi í
janúar 2006, konur frá sjálfstætt starfandi heimilislæknum sem sent hafa sínar
konur á Miðstöð Mæðraverndar (MM) og konur utan af landi sem eru án
heimilislæknis í Reykjavík.
Deildin vinnur eftir samningi Landspítala háskólasjúkrahúss (LSH) og Heilsugæslunnar um að veita sérfræðiþjónustu lækna og ljósmæðra. Kvennadeild LSH
stendur fyrir 0.9% stöðugildi sérfræðings sem mannað er af 7 sérfræðingum og 2
deildarlæknum. Þá starfa 3 sérfræðingar frá Heilsugæslunni í 1,843% stöðugildi.
Deildin heldur utan um endur- og viðhaldsmenntun fagfólks við mæðravernd í
heilsugæslu, foreldrafræðslunámskeið, reykinganámskeið og sér um árlega
ráðstefnu MM. Þá býður deildin upp á þjónustu félagsráðgjafa og næringarráðgjafa
Vegna langtíma veikinda læknis á árinu reyndist erfitt að manna stöðu hans og
fluttist aukið álag á aðra lækna auk þess sem þá var ekki hægt að tryggja læknamönnun alla daga vikunnar
Árleg ráðstefna Miðstöðvar mæðraverndar var haldin á Grand hóteli, þann 22.
apríl. Skráðir þátttakendur voru 140, læknar og ljósmæður, úr öllum landshlutum. Ráðstefnan var helguð hugtakinu skimun.
Fyrri hluti ráðstefnunnar var helgaður fósturskimun, en Landlæknir vill koma
því á sem skipulegu vali fyrir alla foreldra á Íslandi. Rætt var um upplýst val,
eðli skimunar og framkvæmd, niðurstöður úr þeirri skimun sem gerð hefur verið
fram til apríl 2005 og kynnt drög að bæklingi sem faghópur hefur unnið að fyrir
tilstuðlan Landlæknisembættisins.
Seinni hluti fjallaði um skimun á meðgöngu fyrir blóðleysi, þvagfærasýkingum,
blóðflokkamisræmi, rauðum hundum, streptokokkum af flokki B, syfilis,
lifrarbólgu og alnæmi. Á eftir urðu fjörugar umræður.
Skipulagðir fræðslufundir fyrir starfsfólk Heilsugæslunnar, ljósmæður og lækna
sem sinna meðgönguvernd, voru haldnir 7 sinnum á árinu. Fengir voru
sérfræðingar bæði frá deildinni og annars staðar frá til að fjalla um ýmis efni.
Miðstöðin hefur tekið við fagfólki sem er að kynna sér starf við mæðravernd,
bæði ljósmæðrum, læknum og nemum í ljósmóðurfræði og læknanámi. Alls
voru 10 ljósmæðranemar í 4ra vikna starfsnámi við deildina. Allir læknanemar á
5. ári komu til 2ja – 3ja daga verklegrar kynningar eða 41 nemi og að auki kom
erlendur læknanemi í stutta dvöl. Hópur 35 nema úr sjúkraliðanámi í Fjölbraut
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Ármúla sótti deildina heim með kennara sínum í október. Landlæknir og
embættisfólk kom í heimsókn að kynna sér starfsemina
Til Miðstöðvarinnar komu líkt og undarfarin ár hópar erlendra gesta, þar með
talinn hópur lækna og ljósmæðra frá Malmöhusléni í Svíþjóð að kynna sér starf
og rekstur deildarinnar og annar hópur frá heilsuháskólanum í Gautaborg. Þá
kom ljósmóðir frá Þrándheimi í heimsókn..
Nokkur nemaverkefni voru unnin í samvinnu við MM, m.a. um afleiðingar
ofþyngdar verðandi mæðra á meðgöngu, fæðingu og nýburann og ofþyngd
verðandi mæðra með og án sykursýki og áhrif hennar á vaxtarþætti og súrefnisflutning fósturs unnið frá Kvennadeild LSH. Verkefnið: Könnun á notagildi
fæðingarfræðslunámskeiða frá sjónarhóli foreldra var unnið við MM á vegum
Námsbrautar í ljósmóðurfræði og einnig nemaverkefni frá Námsbraut í
sjúkraþjálfun: Tíðni grindarverkja hjá barnshafandi konum á Íslandi. Þá hófst
söfnun í rannsókninni: “Relationship between periodontal disease and low birth
weight and preterm infants in Iceland” (Rannsókn á því hvort tannholdsbólga
auki líkur á fæðingu fyrir tímann eða dragi úr vexti ófæddra barna). Sú rannsókn
hafði verið í undirbúningi yfir ár og stefnt er að því að ljúka upplýsingasöfnun í
mars 2006. Þá hófst í árslok söfnun kvenna í fjölþjóðlega rannsókn á
fæðuofnæmi barna.
Læknar deildarinnar sóttu ráðstefnur bæði heima og erlendis og tóku virkan þátt
í norrænu félagsstarfi sérfræðilækna. Yfirlæknir og yfirljósmóðir sitja í fagráði
Landlæknis og er þar unnið að handbók um eftirlit heilbrigðra kvenna í eðlilegri
meðgöngu, verkefni sem MM leitaði með til Landlæknis og staðið hefur yfir í
rúmt ár. Fengið var leyfi NICE að þýða og aðlaga verklagsreglur þeirra að
íslenskum aðstæðum. Yfirumsjón með því verki fyrir MM hefur Jóna Dóra
Kristinsdóttir. Einnig sitja stjórnendur í vinnuhópi Landlæknis um gerð upplýsingabæklings um fósturskimun sem koma á út 2006.
Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti .............................................................
Fyrstu skoðanir.................................................................
Almennar skoðanir á meðgöngu ......................................
Ráðgjöf til heilsugæslu* ..................................................
Foreldrafræðslunámskeið ................................................

12.435
796
10.983
656
61

*Víst er að nokkuð vantar á skráningu á ráðgjöf til heilsugæslu. Á símavakt ljósmóður
komu að jafnaði 14 símtöl á dag og þar ofaná skyndikomur 1 – 2 á dag sem ekki eru
með í hefðbundinni skráningu deildarinnar og auka því heildarsamskiptafjölda.

Ársverk 2005
Læknar .............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Ritarar ..............................................................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

2.02
3.22
8.77
3.23
0.99
18.23
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Miðstöð tannverndar
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Um deildina
Forstöðumaður: Hólmfríður Guðmundsdóttir
Þjónustusvæði: Starfar á landsvísu
Hlutverk: Fagleg leiðsögn um tannvernd innan heilsugæslunnar.
Helstu tíðindi 2005
Hluti af starfssemi Miðstöðvar tannverndar (MT) fluttist yfir til
Lýðheilsustöðvar í ársbyrjun 2005. Á Lýðheilsustöð starfar því “fagsvið tannverndar” sem mun vinna að því að efla tannheilsuvitund og bæta tannheilsu
landsmanna með sérstakri áherslu á tannvernd barna og unglinga auk sérhópa, í
faglegu samstarfi við menntamála- og heilbrigðisyfirvöld
Lagt var til af hálfu heilsugæslunnar að starfssemi Miðstöðvar tannverndar yrði
að hluta til áfram undir stjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þar sem
tannvernd er nauðsynlegur þáttur heilsuverndar.
Megin áherslan í starfsemi Miðstöðvar tannverndar árið 2005 var gagnasöfnun í
fyrsta hluta landsrannsóknar á tannheilsu barna og ungmenna (Munnís).
Framkvæmd rannsóknarinnar og fjármögnun var á ábyrgð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins/Miðstöðvar tannverndar og Lýðheilsustöðvar í faglegri
samvinnu við tannlæknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin að beiðni
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, svo hægt væri m.a. að leggja mat á
hvort þróun tannheilsumála væri í samræmi við eitt af markmiðum heilbrigðisáætlunar, sem stefnir að það að tannátustuðull (D3MFT) verði ≤ 1.0 fyrir 12 ára
íslensk börn árið 2010.
Megintilgangur með rannsókninni var að mæla tíðni tannátu og glerungeyðingar
hjá íslenskum börnum og ungmennum en auk þess að afla upplýsinga um
glerungsgalla, tannáverka, tannmissi og sjúkdóma í mjúkvefjum.
Farið var með “rannsóknarstofu á hjólum” um landið og skoðað slembiúrtak
20% barna og ungmenna í 1., 7. og 10 bekk (fjöldi 2251) í 31 grunnskóla
víðsvegar um landið. Þátttakendur af höfuðborgarsvæði voru 1280 (455 sex ára,
441 tólf ára og 384 fimmtán ára) og 971 af landsbyggðinni (289 sex ára, 316 tólf
ára og 366 fimmtán ára).
Notuð var ný sjónræn greiningaraðferð, sem sameinar nýjar viðurkenndar greiningaraðferðir á tannskemmdum í heildstætt kerfi (International Caries Detection
& Assessment System – ICDAS). Tannáta var greind á byrjunarstigi (snemmgreining) sem sýnileg úrkölkun í glerungsyfirborði (D1-2) og á lokastigi þ.e.
þegar tannskemmd er komin inn í tannbein (D3-6). Stafrænar röntgenmyndir voru
teknar af 94% tólfta ára og 91% fimmtán ára þátttakenda. Rannsakendur voru
tannlæknarnir Hólmfríður Guðmundsdóttir og Hafsteinn Eggertsson,
Hrafnhildur Pétursdóttir, tannfræðingur og tveir tannlæknanemar, Hrafnhildur
Eik Skúladóttir og Anna Hlín Gunnarsdóttir.
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Innan grunnskólans var framkvæmd flúorskolunar á ábyrgð heilsugæslunnar og
þremur árgöngum (6, 12 og 15 ára) boðið upp á flúorskolun tanna,
hálfsmánaðarlega, auk þess sem heilbrigðisstarfsfólk beitti sér fyrir fræðslu um
mikilvægi tannverndar, hollar neysluvenjur og tannhirðu.
Skólahjúkrunarfræðingar öfluðu upplýsinga um nafn ábyrgðartannlækna allra 6
ára barna og upplýsingarnar voru skráðar í “Ískrá”
Ársverk 2005
Tannlæknar ...................................................................

0.40

Upplýsingamiðstöð
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur
Um miðstöðina
Hjúkrunarfræðingar: Hrönn Håkansson og Stefanía Guðbergsdóttir
Starfsemi: Símaþjónusta hjúkrunarfræðinga veitir upplýsingar og ráðgjöf frá kl.
8-17 alla virka daga varðandi veikindi, vanlíðan eða smáslys, forvarnir og
heilbrigðisþjónustuna.
Helstu tíðindi 2005:
Í stefnumörkun heilsugæslunnar frá 2002 var ákveðið að fullkanna ávinning
þess að opna og reka miðlæga upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar á
dagvinnutíma.
Upplýsingamiðstöð var opnuð formlega þann 2. maí 2005 í húsnæði
Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur. Opnunartími hefur verið alla virka daga frá
kl. 8.00-17.00. Tveir hjúkrunarfræðingar starfa á Upplýsingamiðstöðinni.
Starfsemin fór hægt af stað. Ekki fór fram kynning fyrir opnun heldur eftir á.
Auglýst var í skjáauglýsingum í sjónvarpi og á textavarpi. Helstu vefsíður sem
vísa á Upplýsingamiðstöð eru: 112.is, fjölskylda.is, gulalinan.is. Einnig var
auglýst á forsíðu Doktor.is. Símanúmerið 1700 er væntanlegt á blaðsíðu eitt í
nýrri símaskrá 2006.
Veikindi og tengdir þættir eru algengasta tilefni þess að fólk hefur samband við
upplýsingamiðstöð. Næstalgengast er að fólk hafi samband vegna þess að það
vantar leiðbeiningar um heilbrigðiskerfið. Þriðja algengasta tilefnið eru fyrirspurnir. Öll símtöl eru hljóðrituð.
Notendur þjónustunnar virðast vera ánægðir og fá í langflestum tilfellum úrlausn
sem þeir eru sáttir við.
Upplýsingamiðstöðin mun flytja á nýja heilsugæslustöð í Glæsibæ við opnun
hennar í janúar 2006.
Ársverk Upplýsingamiðstöðvar eru talin með Stjórnsýslu.

Skráð samskipti ársins 2005
Símtöl...............................................................................

1.685
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Miðstöð heimahjúkrunar
Grensásvegi 8, 108 Reykjavík
Um miðstöðina
Forstöðumaður: Þórdís Magnúsdóttir
Starfssvið: Heimahjúkrun
Þjónustusvæði: Reykjavík (ekki Kjalarnes) og Seltjarnarnes. Kvöld- og
helgarþjónusta í Mosfellsumdæmi.
Helstu tíðindi 2005
Árið 2005 hélt áfram mikil innanhúsvinna til að klára að skilgreina alla
vinnuferla og koma á skilvirkari og faglegri vinnu allra starfsmanna. Einnig var
farið í það að gera verklýsingar fyrir hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.
Meðal annars var hverfum fækkað úr fimm niður í þrjú og jafnframt fækkaði
hverfisstjórum í þrjá. Um leið voru settar inn tvær stöður verkefnastjóra sem
tóku að sér ákveðna þætti þjónustunnar, það er móttöku á nýju starfsfólki og
innleiðingu á RAI - HC mælitækinu.
Hverfi 1 þjónustar allt svæðið vestan Kringlumýrarbrautar og að jafnaði eru um
320 – 360 einstaklingar í þjónustu. Hverfi 2 afmarkast af Kringlumýrarbraut að
austan að Reykjanesbraut/Breiðholtsbraut að vestan og að jafnaði eru um 340 –
380 einstaklingar í þjónustu. Hverfi 3 er allt svæði austan Reykjanesbrautar/Breiðholtsbrautar og kvöld og helgarþjónusta í Mosfellsumdæmi. Þar eru að
jafnaði um 200 - 220 einstaklingar í þjónustu.
Skjólstæðingum sem fá fjölbreytta aðstoð hefur fjölgað. Talsverð fækkun hefur
orðið í einfaldri þjónustu, það er þeim sem einungis fá aðstoð við bað, ADL,
eftirlit og lyfjagjöf. Þetta skýrist af tvennu. Annars vegar hefur samþætting við
félagslega heimaþjónustu flutt til einföld verk á milli stofnana og hins vegar eru
fleiri skjólstæðingar skráðir í flóknari þjónustu, þar sem aukin áhersla er á að
veita heildstæða hjúkrunarþjónustu en ekki einungis einföld verk.
Talsverður samdráttur varð á umfangi þjónustunnar í Hátúni 10-12, sem skýrist
meðal annars. af flutningi verka á milli stofnanna.
Af heildar vitjunum fara hjúkrunarfræðingar í 30% vitjana og sjúkraliðar í um
70% vitjana. Hjúkrunarfræðingar stýra meðferð og leggja upp hjúkrunaráætlun
fyrir einstaklinga og meta árangur á markvissan hátt en áður var sú vinna ekki
eins skipulögð og er í dag.
Hjúkrunarfræðingarnir sitja núna fleiri fundi með félagslegri heimaþjónustu og á
heilsugæslustöðvunum til að samhæfa og leggja faglega upp þá þjónustu sem
einstaklingar fá í dag.
Skráning upplýsinga um veitta meðferð einstaklinga hefur batnað til muna bæði
hvað varðar magn skráninga og gæði þess sem skráð er. Í apríl 2004 var
upplýsingakerfið lítt notað til skráningar á framvindu meðferðar. Þá var ekki
markvisst skráð upplýsingasöfnun né hjúkrunarferli og endurmat ekki gert
reglulega. Í september 2005 var gerð samskonar úttekt á skráningu þar sem
upplýsingaöflun og ferli var skráð í 50% tilfella. Tekið var 10% tilviljunarkennt
úrtak úr hverfaskrám eins og gert var fyrir ári. Fjöldi skráðra úrlausna í hverjum
mánuði eru nú um 15.000 fleiri en í ágúst 2004.
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Skráð samskipti ársins 2005
Skjólstæðingar..................................................................
Vitjanir .............................................................................
Símtöl...............................................................................
Annað...............................................................................

1.781
127.843
3.917
3.115

Ársverk 2005
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Sjúkraliðar........................................................................
Ritarar ..............................................................................
Iðjuþjálfar.........................................................................
Nemar...............................................................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

26.3
49.3
1.9
0.5
1.3
0.6
79.9
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Heilsugæslustöðvar
Heilsugæslan Árbæ
Hraunbæ 102d - 102e, 110 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Ingi Gunnarsson
Hjúkrunarforstjóri: Ingibjörg Sigmundsdóttir
Þjónustusvæði: Árbær, Selás, Ártúnsholt, Grafarholt og Norðlingaholt
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, Selásskóli,
Ingunnarskóli, Sæmundarsel og Norðlingaskóli.
Helstu tíðindi 2005
Á árinu var byrjað að flytja í Norðlingaholt, nýtt hverfi sem tilheyrir Árbænum.
Hverfisskólinn, Norðlingaskóli, hóf starfsemi á árinu með 30 nemendur.
Íbúum í Grafarholtshverfi fjölgar áfram. Þessu fylgir meðal annars mikil
aukning á ungbarnavernd, mæðravernd og skólaheilsugæslu.
Húsnæði stöðvarinnar er orðið allt of lítið og þessi mikla fjölgun íbúa bætir ekki
ástandið. Hvert skot er gjörnýtt.
Hjúkrunarfræðingar tóku þátt í foreldramorgnum í Árbæjarkirkju. Sömuleiðis
hafa hjúkrunarfræðingar komið að kynningu á skólunum fyrir foreldra sex ára
barna. Hjúkrunarfræðingar sáu um mæðgnakvöld í tveimur skólum sem þóttu
takast mjög vel og hafa þær verið með það í öðrum skólum utan hverfisins líka.
Haldnir voru fræðslufundir með starfsfólki sem læknar og hjúkrunarfræðingar
sáu um.
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Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
16.835
7.341
692
24.898

Símtal
18.058
1.790
251
20.099

Vitjun
46
1.418
240
1.704

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
15.199
4.168
961
3.974
544
24.846

Símtal
18.000
1.919
36
79
11
20.045

Vitjun
31
169
11
1.251
240
1.702

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar .........................................................................
Hjúkrunarfræðingar.......................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar ....................................
Lífeindafræðingar .........................................................
Ræstitæknar...................................................................
Ársverk alls..................................................................

6.46
9.31
6.00
0.60
0.91
23.28
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Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Hraunbergi 6, 111 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Þórður G. Ólafsson
Hjúkrunarforstjóri: Hanna María Kristjónsdóttir
Þjónustusvæði: Efra Breiðholt
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fellaskóli, Hólabrekkuskóli og Waldorfsskólinn Sólstafir
Helstu tíðindi 2005
Árið 2005 fékkst leyfi til þess að útbúa nýjan fundarsal fyrir stöðina í kjallara
hússins.
Lagt var parket á gólfið, herbergið málað og snyrt. Keypt var fundarborð og
stólar ásamt plakötum til að prýða veggi.
Fundarherbergið var síðan vígt með viðeigandi viðhöfn og starfsmannafundi í
desember 2005.
Umbótaverkefni:
•
Verklagsreglur um þvagfærasýkingar hjá konum.
•
Útbúin mappa fyrir starfsfólk í mæðravernd.
•
Markvissari vinnubrögð í fyrstu mæðraskoðun.
Í haustferð starfsfólks voru skoðaðir fossar Suðurlands.
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Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
16.571
5.736
11
22.318

Símtal
18.245
8.287
1.077
27.609

Vitjun
33
460
0
493

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
15.539
2.515
1.578
2.575
69
22.276

Símtal
15.824
11.539
89
83
14
27.549

Vitjun
28
22
9
426
16
501

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ......................................................................
Hjúkrunarfræðingar....................................................
Ljósmæður .................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .................................
Lífeindafræðingar ......................................................
Ræstitæknar................................................................
Ársverk alls...............................................................

7.53
5.95
1.44
6.00
0.56
1.46
22.94
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Heilsugæslan Efstaleiti
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Gunnar Helgi Guðmundsson
Hjúkrunarforstjóri: Guðbjörg Guðbergsdóttir
Þjónustusvæði: Fossvogshverfi
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Fossvogsskóli, Hvassaleitisskóli, Breiðagerðisskóli og Réttarholtsskóli
Helstu tíðindi 2005
Öflug kennsla í framhaldsnámi í heimilislækningum er í Heilsugæslunni
Efstaleiti. Á árinu var skipuð marklýsingarnefnd á vegum Félags íslenskra
heimilislækna. Formaður nefndarinnar er Alma Eir Svavarsdóttur, kennslustjóri
framhaldsnáms í heimilislækningum. Tilgangurinn var að endurrita marklýsingu
fyrir sérnám í heimilislækningum. Um er ræða tímamótaverk, bók sem er hátt á
annað hundrað blaðsíður.
Á vegum kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum, Ölmu Eirar
Svavarsdóttur, var haldið námskeið fyrir lærimeistara (mentora) um rannsóknir
sérnámslækna í heimilislækningum í samvinnu við Jóhann Ágúst Sigurðsson,
prófessor í heimilislækningum.
Sameiginlegt tilraunaverkefni sálfræðinga frá Geðdeild Landspítala
háskólasjúkrahúss og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um hugræna atferlismeðferð varðandi kvíða og þunglyndi hófst á árinu. Hópameðferð hófst um
haustið í Heilsugæslunni Efstaleiti.
Þverfaglegt gæðaráð stóð fyrir ýmsum umbótaverkefnum, s.s. heilsuvernd
aldraðra, sykursýkiseftirliti, atvikaskráningu o.fl.
Hjúkrunarfræðingur fór á evrópska ráðstefnu í Aþenu um sykursýkieftirlit, til að
afla sér meiri reynslu og þekkingar á þessu sviði.
Katrín Fjeldsted, læknir var heiðruð af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fyrir
25 ára starf í heilsugæslunni.
Heimsóknir á árinu:
Heilbrigðisráðherra Grænlands
Heimsókn frá Vårdcentralen í Stenstorp
Heimsókn norskra heimilislæknanema
Heimsókn frá Vårdcentralen Anderslöv, Svíþjóð

27

Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
19.854
4.531
379
24.764

Símtal
4.952
5.090
17
10.059

Vitjun
28
598
0
626

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
18.560
2.586
1.227
2.303
7
24.683

Símtal
4.455
5.097
44
90
218
9.625

Vitjun
25
217
58
325
0
625

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Sjúkraliðar........................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

7.01
7.11
1.00
5.91
1.21
22.24

28

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
Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ..........................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður ....
Aðrir .............................................
Alls ...............................................

Viðtal
26.830
11.452
1.578
39.860

Símtal
21.695
5.945
857
28.497

Vitjun
27
1.094
134
1.255

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ......................
Hjúkrun.........................................
Mæðravernd..................................
Ungbarnavernd .............................
Annað ...........................................
Alls ...............................................

Viðtal
24.834
5.621
2.528
5.946
874
39.803

Símtal
21.913
6.222
54
69
181
28.439

Vitjun
26
57
0
1.037
134
1.254

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ....................................................................................
Hjúkrunarfræðingar .................................................................
Ljósmæður ...............................................................................
Sjúkraliðar ...............................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar ...............................................
Félagsráðgjafar ........................................................................
Iðjuþjálfar ................................................................................
Sálfræðingar.............................................................................
Ræstitæknar .............................................................................
Ársverk alls ............................................................................

9.83
11.69
1.02
0.83
9.32
1.00
0.60
0.99
2.45
37.73
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Heilsugæslan Hlíðum
Drápuhlíð 14 - 16, 105 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Stefán Finnsson
Hjúkrunarforstjóri: Þórunn Benediktsdóttir
Þjónustusvæði: Svæðið milli Snorrabrautar og Kringlumýrarbrautar.
Skólar í
umsjón stöðvarinnar: Hlíðaskóli, Háteigsskóli, Skóli Ísaks
Jónssonar, Suðurhlíðarskóli, Öskjuhlíðarskóli, Brúarskóli. Hjúkrunarfræðingur
frá stöðinni sinnir einnig Menntaskólanum í Hamrahlíð
Helstu tíðindi 2005
Árið 2005 var viðburðaríkt hjá Heilsugæslu Hlíðasvæðis. Í september hófust
meiri háttar framkvæmdir við breytingar á húsnæði stöðvarinnar. Biðstofu var
breytt og brotið á milli hæða til að koma lyftu fyrir á öllum hæðum, þar með
talið í kjallara.
Í kjölfarið var öll starfsemin endurskipulögð. Mæðra-og ungbarnaeftirliti var
ásamt afgreiðslu komið fyrir á 1. hæð. Allir læknarnir og hjúkrunarmóttakan
voru flutt upp á 2. hæð. Á 3. hæð var útbúið lítið fundarherbergi fyrir sex - átta
manns og kaffistofan endurbætt. Heilsugæslu eldri borgara og læknariturum var
einnig komið fyrir á 3. hæð. Í kjallara var útbúin búningsaðstaða fyrir starfsfólk
og sótthreinsunarherbergi var endurbætt. Stóri fundarsalurinn í kjallara, sem
áður þjónaði einnig sem kaffistofa, er nú nýttur fyrir foreldranámskeið og aðra
stærri fundi, t.d námskeið í hugrænni athyglismeðferð.
Allan framkvæmdatímann var full starfsemi þrátt fyrir erfiðleika er fylgja
slíkum byggingaframkvæmdum. En með góðum vilja starfsfólks og þolinmæði
sjúklinga tókst þetta.
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Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
12.056
8.156
72
20.284

Símtal
15.334
2.099
383
17.816

Vitjun
33
457
199
689

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
10.986
4.130
1.215
2.717
1.190
20.238

Símtal
15.267
1.269
41
196
976
17.749

Vitjun
31
20
2
417
175
645

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

5.08
6.19
0.88
5.35
1.31
18.81
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Heilsugæslan Miðbæ
Vesturgötu 7, 101 Reykjavík
Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Margrét Georgsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Margrét Magnúsdóttir
Þjónustusvæði: "Gamli miðbærinn" vestan Snorrabrautar og norðan
Hringbrautar
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Austurbæjarskóli, Vesturbæjarskóli, Tjarnarskóli og Landakotsskóli. Einnig sinnir stöðin Kvennaskólanum í Reykjavík og
Menntaskólanum í Reykjavík.
Helstu tíðindi 2005
Hjúkrunarforstjóri fundaði með kennurum og skólahjúkrunarfræðingum í grunnskólum sem tilheyra svæði stöðvarinnar til að auka upplýsingaflæði og tengsl
milli skólanna og heilsugæslustöðvarinnar.
Nokkrir fundir voru haldnir með stjórnsýslu, yfirlækni og hjúkrunarforstjóra
stöðvarinnar annars vegar og íbúum hverfisins hins vegar, til þess að ræða um
bætt aðgengi að stöðinni.
Seinni hluta árs fóru yfirlæknir og hjúkrunarforstjóri á fund borgarstjóra til að
reyna að fá viðbótar húsnæði fyrir stöðina. Ekkert kom út úr þeirri málaleitan.
Tveir hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd fóru á foreldrafræðslunámskeið hjá
Miðstöð heilsuverndar barna.
Þrír hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd fóru á netnámskeið í tengslum við
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands varðandi EPDS (Edinburgh Postnatal
Depession Scale) skimun fyrir þunglyndi kvenna eftir barnsburð og stuðning við
þær sem mælast hærra en 9 samkvæmt kvarðanum.
Hjúkrunarforstjóri stundaði mastersnám í kennslufræði og stjórnun með starfi.
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Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
13.299
5.520
0
18.819

Símtal
11.012
1.246
8
12.266

Vitjun
17
1.200
0
1.217

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
12.108
3.221
831
2.646
1
18.807

Símtal
10.865
814
346
86
22
12.133

Vitjun
16
554
5
639
0
1.214

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

6.35
5.21
0.65
4.01
0.56
16.78
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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 2005
Starfsemi stöðvarinnar er í föstum skorðum.
Almennir fræðslufundir starfsfólks eru haldnir um það bil mánaðarlega yfir
vetrartímann. Fræðarar eru annaðhvort starfsmenn stöðvarinnar eða aðkeyptir.
Tíundi bekkur grunnskóla hverfisins kom á stöðina til að kynna sér starfsemina.
Aukning varð á stöðugildum í hjúkrun við stöðina þetta árið.
Kennsla hjúkrunarnema, sjúkraliða og læknanema var eins og áður.
Þrír læknar stöðvarinnar tóku að sér umsjón með þjónustuíbúðum og
hjúkrunarheimilinu Seljahlíð við Hjallasel 55, eftir að Heilsugæslan gerði um
það samning við Félagsþjónustuna í Reykjavík.
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Skráð samskipti ársins 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
16.140
6.433
733
23.306

Símtal
16.872
1.818
57
18.747

Vitjun
47
478
0
525

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
15.437
3.531
1.225
2.701
403
23.297

Símtal
16.824
1.567
177
76
56
18.700

Vitjun
46
16
2
460
1
525

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Sjúkraliðar........................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

6.50
5.66
1.00
0.80
6.27
1.21
21.44
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Heilsugæsla Mosfellsumdæmis
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ
Yfirlæknir: Þengill Oddsson
Hjúkrunarforstjóri: Sigrún Gunnarsdóttir
Þjónustusvæði:
Mosfellsbær,
Kjalarnes,
Kjós
og
Þingvallasveit.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Lágafellsskóli, Varmárskóli og Klébergsskóli
(Kjalarnes)
Skráð samskipti 2005
Sögukerfið er ekki notað á þessarri heilsugæslustöð. Tölur um
samskipti eru því ekki sambærilegar við hinar stöðvarnar.
Heildarsamskipti ...........................................................

42.871

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Sjúkraliðar........................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Lífeindafræðingar ............................................................
Ársverk alls.....................................................................

7.39
6.36
0.60
0.60
6.27
0.07
21.29
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Heilsugæslan Seltjarnarnesi
við Suðurströnd, 170 Seltjarnarnesi

Um heilsugæslustöðina
Yfirlæknir: Sigríður Dóra Magnúsdóttir
Hjúkrunarforstjóri: Ágústa Dúa Jónsdóttir (til 31/7). Emilía P. Jóhannsdóttir
(frá 1/8)
Þjónustusvæði: Seltjarnarnes og vesturbær Reykjavíkur sunnan Hringbrautar,
þar með talið háskólahverfi og Skerjafjörður.
Skólar í umsjón stöðvarinnar: Hagaskóli, Valhúsaskóli, Mýrarhúsaskóli,
Grandaskóli, Melaskóli
Helstu tíðindi 2005
Starfsemi Heilsugæslunnar Seltjarnarnesi gekk vel árið 2005 og starfssemin var
með hefðbundnu sniði. Fjöldi skjólstæðinga með heimilislækni á stöðinni og
fjöldi íbúa á starfssvæði stöðvarinnar hefur verið nokkuð stöðugur.
Hjúkrunarfræðingur var ráðinn í 50% starf til að sinna heilsuvernd aldraðra á
árinu 2005. Góð samvinna hefur verið við aðra aðila sem sinna öldruðum skjólstæðingum á starfssvæði stöðvarinnar.
Unglingamóttaka er opin 1 klukkustund í viku eins og áður.
Emilía P. Jóhannsdóttir gengdi starfi hjúkrunarforstjóra stöðvarinnar frá júlí.
Haustið 2005 kom í heimsókn til okkar starfsfólk frá Heilsugæslustöð í Svíþjóð.
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Skráð samskipti 2005
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
24.981
9.186
1
34.168

Símtal
21.517
3.518
1
25.036

Vitjun
50
1.557
0
1.607

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
23.307
4.992
1.950
3.827
59
34.135

Símtal
20.970
3.906
45
79
23
25.023

Vitjun
49
597
48
908
4
1.606

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.

Ársverk 2005
Læknar ............................................................................
Hjúkrunarfræðingar..........................................................
Ljósmæður .......................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar .......................................
Ræstitæknar......................................................................
Ársverk alls.....................................................................

9.52
8.11
0.80
6.69
1.27
26.39
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Heilsugæslan Kópavogi
Um Heilsugæsluna í Kópavogi
Heilsugæsla í Kópavogi er rekin frá þrem stöðvum, Borgum/Hamraborg,
Hvammi og Salastöðinni. Þær tvær fyrst nefndu eru reknar af HH. Nokkur
samrekstur er á hjúkrunarhluta Hvamms og Hamraborgar en lækningahluti er
aðskilinn.
Hjúkrunarforstjóri: Sigríður A. Pálmadóttir
Skólar í
umsjón heilsugæslustöðvanna: Digranesskóli, Hjallaskóli,
Kársnesskóli, Kópavogsskóli, Smáraskóli, Snælandsskóli, Hvammshús og
Menntaskólinn í Kópavogi.
Heilsugæslan Kópavogi – Borgir/Hamraborg
Fannborg 7-9/Hamraborg 8, 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 2005
Markverðasti viðburður ársins var langþráður flutningur í nýtt og glæsilegt
húsnæði í Hamraborg 8, í desember 2005. Um er að ræða um 1.000 fermetra
húsnæði á efri hæð í nýju húsi sem byggt var yfir Gjána, það er yfir
Hafnarfjarðarveginn sem hefur skilið að byggð í vesturbæ og miðbæ Kópavogs.
Heilsugæslustöðin hefur frá 1980 verið staðsett í Fannborg 7-9 í húsnæði á
tveim hæðum, og var einmitt haldið upp á 25 ára starfsafmæli þar um sumarið.
Húsnæðið var orðið mjög óhentugt til starfsrækslu heilsugæslu vegna þrengsla
og einnig vegna þess að engin lyfta er í húsinu. Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra, afhenti nýja húsnæðið þann 8. desember 2005.
Fjölbreytt þjónusta er veitt á báðum stöðvunum en stærstur hluti starfsins er
almenn læknishjálp. Komur til lækna árið 2005 voru til dæmis 12.688 af 19.349
komum í Hamraborg og 13.892 af 21.325 komum í Hvamm.
Öldrunarmóttaka er að festa sig í sessi, árið 2005 nýttu 84 karlar og 121 kona sér
þjónustuna. Í nóvember 2005 voru í Kópavogi 2.778 íbúar eldri en 67 ára. Þar af
eru 1.308 sem eru 75 ára og eldri og af þeim hópi eru 589 sem eru 80 ára og
eldri Nær allir eldri borgarar í Kópavogi búa á svæði 200 og 201 Kópavogur,
einungis 15 einstaklingar eru á svæði 203 Kópavogur. Í Kópavogi eru 209
einstaklingar sem eru 85 ára og eldri og af þeim hópi fá 69 aðstoð frá
heimahjúkrun. Heimahjúkrun er rekin frá Hamraborg fyrir Kópavog allan en
skráningarkerfi er samtengt á stöðvunum og mjög góð samvinna við lækna.
Unglingamóttaka er rekin frá Hamraborg fyrir Kópavog allan og sinna henni
hjúkrunarfræðingar og læknar frá báðum stöðvunum. Árið 2005 komu 91 stúlka
og tíu drengir á móttökuna.
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Sykursýkismóttaka er á báðum stöðvunum Þessi þjónusta fellur niður í 10 vikur
á ári vegna manneklu.
Menntaskólanum í Kópavogi er þjónað frá Heilsugæslunni og eru komur til
hjúkrunarfræðings þar 761 á árinu. Bæði kennarar og nemendur eru mjög ánægð
með þessa þjónustu og telja hana nauðsyn í framhaldsskóla ekki síður en
grunnskóla
Starfsmannafélag heilsugæslustöðvanna í Kópavogi, sem er mjög virkt, stóð
fyrir vorferð 2005 sem var “gullni hringurinn” á Suðurnesjum og endað á
veitingastaðnum “Hafið bláa”. Árshátíð var svo haldin með glæsibrag í
nóvember. Hátíðin byrjaði með samkomu í nýja húsnæðinu að Hamraborg 8.
Skráð samskipti 2005
Fannborg/Hamraborg
Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
12.688
6.657
4
19.349

Símtal
12.341
7.477
623
20.441

Vitjun
80
10.942
16.766
27.788

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
12.003
4.388
961
1.627
350
19.329

Símtal
12.389
3.853
370
50
3.770
20.432

Vitjun
55
14
4
334
27.250
27.657

Heildarsamskipti - Starfsstétt
Læknar ......................................
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður.
Aðrir..........................................
Alls............................................

Viðtal
15.458
5.865
2
21.325

Símtal
15.792
5.127
0
20.919

Vitjun
21
1.729
16
1.766

Heildarsamskipti - Verkefni
Almenn læknishjálp ..................
Hjúkrun .....................................
Mæðravernd ..............................
Ungbarnavernd..........................
Annað........................................
Alls............................................

Viðtal
13.892
2.866
1.148
3.396
9
21.311

Símtal
15.085
5.479
90
90
176
20.920

Vitjun
14
38
4
338
1.363
757

Hvammur

Munur á heildarsamskiptum eftir starfsstéttum og verkefnum er óútskýrður. Oft er það vegna
þess að ef fleiri en einn starfsmaður kemur að samskiptum, teljast samskiptin hjá þeim öllum og
heildartölur verða þá hærri eftir starfstéttum en verkefnum.
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Ársverk 2005
Fannborg/Hamraborg
Læknar .........................................................................
Hjúkrunarfræðingar.......................................................
Ljósmæður ....................................................................
Sjúkraliðar.....................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar ....................................
Lífeindafræðingar .........................................................
Kjaranefnd ýmsir ..........................................................
Ársverk alls..................................................................

5.70
13.21
1.00
7.51
7.12
0.56
1.00
36.10

Hvammur
Læknar .........................................................................
Hjúkrunarfræðingar.......................................................
Ljósmæður ....................................................................
Sjúkraliðar.....................................................................
Heilsugæslu- og móttökuritarar ....................................
Ársverk alls..................................................................

6.09
6.02
1.01
0.58
5.60
19.30
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Tölulegar upplýsingar um starfsmenn Heilsugæslunnar 2005
Ársverk
Starfsmenn Heilsugæslunnar voru í lok árs 2005 544 í 452,75 ársverkum.
Stærsti hópur starfsmanna innan Heilsugæslunnar voru hjúkrunarfræðingar og
ljósmæður eða 31%.
Nánari upplýsingar um hlutfall starfsmanna af
heildarársvekum má sjá þér að neðan.
Skipting starfshópa 2005 eftir ársverkum

Starfshópar
Læknar
Hjúkrunarfræðingar og
ljósmæður
Sjúkraliðar
Aðrar heilbrigðisstéttir
Ritarar og skrifstofufólk
Ræstitæknar
Samtals

Fjöldi
ársverka

Hlutfall

97,67

21,57%

140,38
60,64
14,54
123,09
16,43
452,75

31,01%
13,39%
3,21%
27,19%
3,63%
100,00%

Ræstitæknar
4%
Ritarar og
skrifstofufólk
27%

Læknar
22%

Aðrar
heilbrigðisstéttir
3%
Sjúkraliðar
13%

Hjúkrfr. og ljósm
31%
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Aldur starfsmanna
Stefna Heilsugæslunnar er að leitast við að ráða starfsmenn á mismunandi aldri,
til að tryggja fjölþætta reynslu, mismunandi bakgrunn og jafna aldursdreifingu
starfsmanna.
Í lok árs 2005 voru starfsmenn Heilsugæslunnar 544. Meðalaldur þeirra var
48,15 ár frá aldrinum 17 ára til 69 ára. Hæsti meðalaldur er meðal starfsmanna
sem sinna móttöku, læknaritun og skrifstofustörfum eða 50,20 ár en flestir
starfsmenn innan stofnunarinnar eru á aldursbilinu 50-59 ára eða alls 194. Í
töflum hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um meðalaldur og
aldursdreifingu stafsmanna eftir starfsstéttum.
Fjöldi starfsmanna Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og aldur:

Hjúkrfr.
og
Aðrar Skrifstofufólk
og ritarar Ræsting Samtals
Læknar ljósm. Sjúkraliðar heilbrigðisstéttir

Fjöldi
Yngstur
Elstur
Meðaltal

109
26
67
47,56

182
26
66
48,31

72
25
68
48,18

18
28
68
46,61

142
20
69
50,20

21
17
61
37,14

544
17
69
48,15

Lífaldur starfsmanna Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eftir stéttum:
Aðrar SkrifstofuHjúkrfr.og
heilbrigðisfólk og
Læknar
stéttir
ritarar Ræsting Samtals
ljósm. Sjúkraliðar

29 ára og
yngri
30-39
40-49
50-59
60-69
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