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Ávarp forstjóra 

Við lifum á miklum umbreytingartímum í efnahagskerfi þjóðarinnar og þurfum að taka á gríðarlegum 

samdrætti í rekstri hins opinbera í kjölfar bankahrunsins haustið 2008.  Sparnaðarkrafan á Reykjalund fyrir 

árið 2010 var 6,7% við það bættist síðan nýr útgjaldaliður en á árinu var stofnuninni gert að greiða fyrir 

afnot af heitu vatni í fyrsta skipti í sögu Reykjalundar.  Í heildina þurfti því að hagræða sem nemur kr. 100 

milljónum í rekstri stofnunarinnar.  Stærsta breytingin fólst í allsherjar endurskoðun á mönnun og 

skipulagi hjúkrunardeilda sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að mönnuð var ein 18 rúma hjúkrunareining.  

Hún fékk nafnið Miðgarður og sinnir þörfum allra meðferðarsviða fyrir sólarhringsþjónustu  sjúklinga.  

Öðrum sjúklingum sem þess  þurfa er séð fyrir gistingu en án þess að frekari þjónusta sé veitt í tengslum 

við það.  Samhliða þessu var ákveðið að auka dag- og göngudeildarþjónustu. 

Framangreindar breytingar voru gríðarlega umfangsmiklar og sársaukafullar en um þær náðist samstaða 

og verður ekki annað sagt en að þær hafi heppnast vel og skilað tilætluðum árangri í sparnaði.  Tillögur að 

útfærslu breytinganna voru unnar af vinnuhópi sem skilaði faglegri og góðri vinnu sem miðaði að því að 

standa vörð um þjónustu Reykjalundar en veita hana með öðrum hætti en hingað til.  Eftir sem áður er 

starfsemin  í samræmi við þjónustusamning. Það er gríðarlega mikilvægt að standa vörð um þjónustuna og 

setja skjólstæðinga stofnunarinnar alltaf í fókus við útfærslu á svo miklum breytingum sem gerðar voru.  

Fram til þessa hefur tekist að standa vörð um starfsemi stofnunarinnar og er það afrek út af fyrir sig og 

eiga allir starfsmenn Reykjalundar þakkir skildar fyrir það.  Án samstillts átaks allra starfsmanna hefði 

þetta aldrei tekist. 

Samhliða breytingum á mönnun hjúkrunardeilda þurfti að ráðast í umfangsmiklar og kostnaðarsamar 

breytingar á húsnæðinu.  Þær breytingar heppnuðust vel og voru fjármagnaðar með fjárframlagi frá SÍBS.  

Á árinu var einnig ráðist í byggingu á nýju aðalanddyri og útbúin ný móttaka fyrir símavörslu og móttöku 

fyrir stofnunina þ.e. göngudeild o.fl.  Þær framkvæmdir  voru einnig fjármagnaðar af SÍBS.  Húsið 

Friðriksberg var einnig tekið í notkun á árinu eftir umfangsmiklar breytingar og hýsir nú starfsemi 

næringarsviðs. 

Reykjalundur hefur mikilvægu hlutverki að gegna sem miðstöð endurhæfingarstarfsemi í landinu.  Á 

okkur hvílir sú ábyrgð að koma sem best til móts við þarfir og eftirspurn eftir þjónustu á okkar vegum.  

Því er það mikilvægt að við spyrjum okkur stöðugt hvort þær aðferðir og vinnutilhögun sem við beitum í 

meðferðarstarfinu séu þær bestu og hagkvæmustu.  Við núverandi aðstæður þurfum við að vera tilbúin til 

að hugsa hlutina uppá nýtt og með opnu hugarfari.  Stöðugt þarf að endurmeta alla verkferla í 

meðferðarstarfinu.   Í því samhengi hefur t.d. verið mörkuð sú stefna til framtíðar að minni áhersla verður 

á innlagnarþjónustu og aukin áhersla á dagdeildar- og göngudeildarþjónustu.   

Rekstur Reykjalundar á síðasta ári var innan ramma fjárlaga og vil ég þakka öllum starfsmönnum fyrir 

þeirra framlag til að ná þeim árangri.  Þrátt fyrir alla erfiðleika er mikilvægt að missa ekki móðinn því 

þrátt fyrir allt hefur okkur tekist fram til þessa að verja starfsemina.  Upplýsingagjöf frá stjórnendum til 

starfsmanna um starfsemi og rekstur er mikilvæg og þurfum við að standa okkur betur á þeim vettvangi. 

Markmið í sparnaði þarf að vera að verja þá starfsemi sem við stöndum fyrir með öllum ráðum.  Samhliða 

því er nauðsynlegt að við hugsum í lausnum en ekki vandamálum og séum opin fyrir nýjum leiðum.      

Að lokum vil ég þakka starfsmönnum og stjórn fyrir samstarfið á árinu og vona að okkur beri gæfa til að 

leysa í sameiningu þau verkefni sem framundan eru.  „Sameinaðir stöndum vér en sundraðir föllum vér“. 

Reykjalundi í apríl 2011 

Birgir Gunnarsson forstjóri 
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Fréttir úr starfseminni  

Janúar. 

Breytingar á starfsemi Reykjalundar sem tóku gildi frá 1. febrúar voru kynntar á almennum 

starfsmannafundi  þann 13. janúar. Ein legueining verður starfandi og önnur starfsemi fer fram milli kl. 8-

16 fimm daga vikunnar. Gisting verður til staðar fyrir þá sem á þurfa að halda. Ekki verður breyting á 

fjölda teyma eða skipulagi þeirra en breytingar verða  á starfsstöðum teyma, á vinnuumhverfi hjúkrunar og 

skil gerð milli gistirýma og legurýma.  

Jólaball Reykjalundarkórsins var haldið þann 4. janúar í Samkomusalnum og var vel sótt að vanda. 

Framkvæmdastjórn  efndi til nafnasamkeppni meðal starfsmanna um heppilegt nafn á nýju 

sólahringseininguna sem lýsir starfseminni sem þar fer fram.  Nafnið Miðgarður varð fyrir valinu. 

Fróðleysufyrirlestur Karls Kristjánssonar læknis um ritun vísindagreina var haldinn þann 27. janúar. 

Fulltrúar Landsbanka Íslands afhentu formlega styrk að upphæð kr. 5 millj. fimmtudaginn 28. janúar.  

Styrkurinn er til framkvæmda í Friðriksbergi. 

Til fjölda ára hafa verið framleidd skápúlt á iðjuþjálfunardeildinni og í atvinnulegri endurhæfingu.  Á 

haustmánuðum 2009 var sótt um hönnunarvernd á þessi skápúlt til Einkaleyfisstofu og var þessi hönnun 

skráð þann 15.janúar 2010, sem þýðir það að aðrir hafa ekki leyfi til að framleiða skápúlt með þessu útliti. 

Eigandi hönnunarinnar er Reykjalundur Endurhæfingarmiðstöð SÍBS, iðjuþjálfun. 

Febrúar. 

Þann  1. febrúar voru liðin 65 á frá því að fyrstu sjúklingar innrituðust til endurhæfingar á Reykjalundi. 

Helga Hinriksdóttir hjúkrunarfræðingur hélt fyrirlestur í Fróðleysu þar sem hún kynnti nýja 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir foreldra með ung börn sem hefur aðstöðu í húsnæði Reykjalundar. 

Dagur sjúkraþjálfunar var haldinn á Grand Hótel föstudaginn 26.febrúar.  Viðtal var tekið við Sif 

Gylfadóttur sjúkraþjálfara í morgunþætti Rásar 1 í tilefni dagsins. 

Föstudaginn 5. febrúar gekkst Egill Thoroddsen líffræðingur undir meistarapróf  við Læknadeild Háskóla 

Íslands.  Meistaranámsverkefni hans heitir: Lífeðlisfræðileg áhrif líkamlegrar þjálfunar á sjúklinga með 

langvinna lungnateppu eða langvinna hjartabilun. Verkefnið var unnið á Hjarta- og 

lungnarannsóknarstofu Reykjalundar og fjallar eins og titillinn ber með sér um áhrif þjálfunar á sjúklinga 

með hjarta- og lungnasjúkdóma. 

Mars. 

Þann 26. mars fór fram vörn meistaraprófsverkefnis Steinunnar H. Hannesdóttur í íþrótta- og heilsufræði 

við H.Í., í fundarsalnum Mosfelli á Reykjalundi. Þetta mun vera í fyrsta sinn sem meistaravörn fer fram í 

húskynnum Reykjalundar.  Verkefni hennar heitir: Heilsufarslegar breytingar sjúklinga í offitumeðferð á 

Reykjalundi. 
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Árshátíð Reykjalundar var haldin 6. mars í Mósaíksalnum, Skógarhlíð 20. 

Sunnudaginn 14. mars hélt Kvenfélag Kjósarhrepps upp á 70 ára afmæli félagsins. Í tilefni af afmælinu 

færði félagið sjúkraþjálfunardeild Reykjalundar höfðinglega gjöf  að upphæð 300 þúsund krónur til kaupa 

á nýjum meðferðarbekk. 

Apríl. 

Thor Aspelund, tölfræðingur hélt Fróðleysufyrirlestur um úrtaksaðferðir í rannsóknum. 

Aðalfundur starfsmannafélagsins var haldinn 29. apríl. 

Þann 12. apríl gekkst Elfa Dröfn Ingólfsdóttir undir meistarapróf við Læknadeild H.Í. Meistaraverkefnið 

heitir: Áhrif endurhæfingar á mæði hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu  

(Effect of pulmonary rehabilitation on shortness of breath in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease) 

Fimmtudaginn 15. apríl var haldinn fræðsludagur á vegum parkinsonteymis Reykjalundar fyrir fólk sem 

nýlega hefur greinst með parkinsonveiki og aðstandendur. 

Maí. 

Þann 28. maí var haldinn vinnufundur með þjóðfundarsniði um gæðastefnu. Þátttakendur voru úr öllum 

teymum, frá starfsstöðvum Reykjalundar, frá stjórn SÍBS og frá sjúklingasamtökum sem mynda stoðir 

SÍBS. Að fundi loknum buðu heilsusportarar uppá fjallgöngu, gönguferðir og ratleik, útiverkstjóri 

stjórnaði gróðursetningu og kokkarnir grilluðu pylsur. 

Reykjalundur hafnaði í 24. sæti af 38 í keppninni „Hjólað í vinnuna 2010“. Þjálfarar skiluðu 1235km, 

læknaritarar og félagar 631km. 

Reykjalundur var í 17. sæti af 49 í könnun SFR á stofnun ársins. 

                                                                          

Á morgunverðarþingi Landlæknisembættisins, sem haldið var í tilefni af  „Degi án tóbaks 2010“, var 

tilkynnt að Reykjalundur hefði hlotið viðurkenningu Lýðheilsustöðvar, ,,SmokeFreeAward”, í flokki 

heilbrigðisstarfsmanna en hana hljóta þeir sem með baráttuvilja, framsýni og hugrekki leggja sitt af 

mörkum í tóbaksvörnum eða tóbaksmeðferð á Íslandi. Málverkið Sólar egg var afhent Reykjalundi við 

þetta tækifæri.  

Júní. 

Vísindaráð og rannsóknastjóri blésu til rabbfundar um vísindi í hádeginu þann 10. júní. Rætt var um 

vísindi á sem víðustum grunni. 

Starfsmenn héldu golfmót þann 23. júní á Sandgerðisvelli.  Keppt var í 4ja manna „Texas Scramble“. 
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Andri Þ. Sigurgeirsson sjúkraþjálfari gekkst undir meistarapróf á árinu. Rannsókn hans heitir : “Um áhrif 

þjálfunar á göngugetu parkinsonsjúklinga. Slembuð meðferðarprófun á gönguþjálfun með og án 

sjónrænna bendinga”. 

Ólöf Halldóra Bjarnadóttir, yfirlæknir á Reykjalundi hlaut gæðastyrk frá Heilbrigðisráðuneytinu. Heiti 

verkefnis: Að útbúa verkferla við söfnun upplýsinga um færni ungs fólks með fötlun þar sem unnið er út 

frá hugmyndafræði ICF . Samstarfsaðilar voru þær Þórunn Hanna Halldórsdóttir, talmeinafræðingur og 

Hafdís Gunnbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur. 

 

Ágúst. 

Atvinnuleg endurhæfing flutti að hluta til sína stafsemi í millirýmið milli skála 1 og 2 í 

verksmiðjuhúsnæðinu. 

September. 

Félagsráðgjafar Reykjalundar voru með tvo meistaranema frá Háskóla Íslands í starfsnámi. 

Þrír meistaranemar í hjúkrunarfræði  við Háskóla Íslands voru á Reykjalundi á haustmánuðum. 

Október. 

Föstudaginn 1. október undirrituðu Kristín Ingólfsdóttir, rektor, fyrir hönd H.Í. og Hjördís Jónsdóttir, 

faglegur framkvæmdastjóri, fyrir hönd Reykjalundar, samstarfssamning um kennslu og rannsóknir í 

félags- og heilbrigðisvísindum. Tilgangur samningsins er að efla samstarf H.Í. og Reykjalundar með það 

fyrir augum að nýta sem best sérþekkingu, kunnáttu, efnivið og aðstöðu sem samningsaðilar búa yfir. 

Markmið samningsins er að styrkja nýliðun fagfólks í endurhæfingu og efla kennslu og rannsóknir í 

endurhæfingu. 

Þann 27. október var í fyrsta skipti á íslandi haldið upp á Alþjóðlegan dag iðjuþjálfunar . Iðjuþjálfar á 

Reykjalundi tóku þátt í þessum degi með því að láta liggja frammi kynningarefni um iðjuþjálfun vikuna 

25.-29. október og hafa opið hús á milli klukkan 14 - 16 miðvikudaginn 27. október, þar sem gestum gafst 

kostur á að skoða húsakynni iðjuþjálfunar og kynnast starfsseminni. 

Starfsmannafundur var haldinn 8. október þar sem rætt var um rekstur ársins og fjárveitingar næsta árs, 

nýtt aðalanddyri og önnur mál. 

Konur á Reykjalundi mættu á samstöðufund í tilefni kvennafrídagsins 25. október.  

Reykjalundur tók þátt í alþjóðlegum degi öndunarmælinga þann 14. október. Boðið var upp á ókeypis 

öndunarmælingar á Reykjalundi milli kl. 10 - 14 og í SÍBS húsinu, Síðumúla 6 milli kl. 15 - 17.    

SÍBS dagurinn var haldinn sunnudaginn 3. október.  Að venju var opið hús í SÍBS húsinu Síðumúla 6. 

Boðið var upp á fræðslu og léttar veitingar. 

Nóvember. 

Fróðleysufyrirlestur um notkun ICF á Reykjalundi.  Erindi héldu Hjördís Jónsdóttir, Gunnar 

Guðmundsson og Sif Gylfadóttir. 

Vinnuvistfræðiátak iðjuþjálfa á Reykjalundi stóð yfir í 4 vikur. Daglega voru sendir tölvupóstar á alla 

starfsmenn með fróðleik, ráðum og leiðbeiningum um vinnuvistfræði, m.a. vinnu við tölvur.  
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Föstudaginn 19. nóvember  var vísindadagur Reykjalundar haldinn hátíðlegur í sjöunda  sinn. Á þessum 

degi fræddust menn og glöddust með þeim vinnufélögum sem þarna sýndu afrakstur vísindavinnu sinnar. 

Desember. 

Tveir starfsmannafundir voru haldnir í mánuðinum.  Sá fyrri 1. desember en þar var kynnt tillaga að nýju 

stjórnskipulagi fyrir Reykjalund.  Síðari starfsmannafundurinn var haldinn 15. desember.  Þar voru 

kynntar sparnaðartillögur fyrir árið 2011, viðurkenningar fyrir 20 ára starfsaldur veittar og lauk fundinum 

með fyrirlestri Þorsteins Guðmundssonar leikara „Hugsum júkvætt“. 

Síðastliðin ár hefur Reykjalundur haft þann góða sið að heiðra starfsmenn sem náð hafa þeim árangri að 

starfa á staðnum í 20 ár. Starfmönnum þessum hefur verið fært armbandsúr að gjöf með áletruninni: 

Þökkum 20 ár, Reykjalundur. Að þessu sinni voru það: Sigurður Bjarni Gunnarsson, sjúkraliði, Sigrún 

Ólafsdóttir, ritari, Ingibjörg Flygenring, félagsráðgjafi, Ágúst Már Jónsson, heilsuþjálfari og Erla 

Hermannsdóttir, ræstitæknir sem fengu þessa ánægjulegu gjöf. 

Jólahlaðborð mötuneytisins fyrir sjúklinga og starfsfólk var haldið 9. desember. 

Offitu-og næringarsviðið flutti aðstöðu sína í Friðriksberg.   Af því tilefni bauð teymið samstarfsfólki að 

kíkja við og skoða aðstöðuna þann 17. desember og þiggja hollt og gott léttmeti. 

Strengjasveit Sinfóníunnar spilaði jólalög í samkomusalnum þann 13. desember. 

Jólasalan í iðjuþjálfun var haldin miðvikudaginn 8. desember. 
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Frá faglegum framkvæmdastjóra 

Samstarf við Háskólastofnanir  

Um allan heim er viðurkennt að efla þurfi vægi endurhæfingar í meðferð sjúklinga. Til þess að bæta gæði 

hennar þarf að efla vísindarannsóknir. Starfsfólk Reykjalundar hefur verið sér vel meðvitað um þessa þörf 

og því hefur markvisst verið unnið að því að efla allt rannsóknarstarf og tengsl Reykjalundar við 

Háskólastofnanir.  Árið 2007 var gerður samstarfssamningur milli Reykjalundar og H.A..  Í 

októbermánuði var undirritaður samstarfssamningur milli Reykjalundar og H.Í. um að efla menntun 

fagfólks í endurhæfingu ásamt því að efla rannsóknir í endurhæfingu.  Í þessu samhengi er vert að nefna 

að árið 2010 luku sex nemar meistaraverkefnum við H.Í. þar sem leiðbeinendur eða meðleiðbeinendur 

voru starfsmenn Reykjalundar og verkefnin unnin á Reykjalundi.  Aldrei fyrr  í sögu Reykjalundar hafa 

fleiri nemar lokið meistaranámi með aðkomu starfsfólks Reykjalundar.  Bundnar eru miklar vonir við að 

þessir samningar efli tengsl okkar og háskólasamfélagsins og efli vitund um mikilvægi endurhæfingar og 

vægi hennar í íslenskri velferðarþjónustu. 

Skipulagsbreytingar og breytt þjónustustig 

Niðurskurðarkröfur síðustu ára hafa haft áhrif á starfsemi Reykjalundar. Rekstrarfé hefur skerst um hátt í 

220 milljónir á síðustu árum.  Um 80% rekstrarframlags hins opinbera fer í launagjöld og því var ekki 

hægt að mæta þessum niðurskurði nema með fækkun stöðugilda og breyttum áherslum í rekstri. 

Stöðugildum á Reykjalundi á undanförnum árum hefur fækkað um tuttugu og níu og starfsmönnum hefur 

fækkað um þrjátíu og fjóra. Um áramótin voru stöðugildin á Reykjalundi  171,4  

Á árinu 2010 þurfti að hagræða í  rekstri  um 80-100 milljónir eða um 6-7% af fjárveitingum ársins.  

Faghópi var falið það verkefni að skoða hvað mögulegt væri að gera til hagræðingar. Leitast var við að  

aðgerðir hefðu eins lítil neikvæð áhrif og mögulegt væri á þá þjónustu sem veitt er á Reykjalundi. 

Hópurinn átti að hafa það að leiðarljósi að starfsemin yrði áfram í samræmi við gildandi þjónustusamning, 

þ.e. óbreytt meðferðarsvið og óbreytt magn þjónustu (fjölda skjólstæðinga).  

Hópurinn skoðaði  m.a. hvort boðuðum sparnaði væri hægt að ná með því að breyta Reykjalundi í heild 

sinni í dagdvalarstofnun og hvort sú hagræðing sem næðist á þann hátt væri ásættanleg fyrir starfsemi 

Reykjalundar. Niðurstaða hópsins hvað þennan þátt varðar var að sú leið sé óásættanleg. Við slíka 

breytingu væri hluti sjúklinga sem eru í þörf fyrir endurhæfingu útilokaðir frá meðferð, fólk sem margt 

hvert er í þörf fyrir sólahringsþjónustu. Hér má t.d. nefna fólk með alvarlega færniskerðingu vegna 

sjúkdóma í taugakerfi og fólk með alvarlega lungnasjúkdóma.  

Hópurinn lagði  til að ein 18 rúma  sólarhringseining yrði rekin þar sem endurhæfingarhjúkrun er veitt sjö 

daga vikunnar. Reykjalundur skildi jafnfram bjóða upp á gistiþjónustu fyrir fólk af landsbyggðinni og fyrir 

þá sem væru í þörf fyrir gistingu vegna heilsufarslegra eða félagslegra aðstæðna.   

Sólahringseiningin sem hlaut nafnið Miðgarður hóf starfsemi sína 1.2.2010 og var Sigurlaug 

Arngrímsdóttir ráðinn hjúkrunarstjóri. Í heildina hafa þessar miklu breytingar gengið vel en í ljósi þess að 

þarfir sumra  teyma  fyrir þjónustu Miðgarðs voru aðrar en áætlað var, er unnið að frekari útfærslu á 

þessari þjónustu.  

Gjafir  

 

Heilbrigðisstofnanir á Íslandi og þó víða væri leitað hafa gjarnan þurft að reiða sig á gjafafé til 

tækjakaupa. Slíkar gjafir eru þessum stofnunum ómetanlegar og hefur svo verið á Reykjalundi frá upphafi. 

Þetta árið bárust Reykjalundi færri gjafir en mörg undanfarin ár og gæti bágt efnahagsástand átt hér hlut að 

máli.  Kvenfélag Kjósahrepps hélt hátíðlegt 70 ára afmæli félagsins m.a. með því að færa 
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sjúkraþjálfunardeild Reykjalundar 300 þúsund kr. að gjöf til kaupa á nýjum meðferðarbekk. Eru því 

þakkaðar þessi höfðinglega gjöf. 

Sjúkraskrárkerfið Díana 

Undanfarin ár hefur starfsfólk Reykjalundar og Skýrr verið að innleiða og þróa rafrænt sjúkraskrárkerfi 

fyrir Reykjalund .  Helstu áhersluatriði ársins voru lyfjaskráning, endurbætur á legudeildarkerfi, 

bókhaldskerfi göngudeildar, skýrslugerð og eyðublöð. 

Samstarfshópur Landspítala Háskólasjúkrahúss og Reykjalundar 

Stjórnendur Landspítala og Reykjalundar hafa hug á frekara samstarfi. Í byrjun árs var skipaður 

samstarfshópur og eru helstu verkefni hans að yfirfara verkaskiptingu þessara stofnana og meta hvar megi 

ná fram betri skilvirkni og aukinni hagræðingu samhliða því að skoða hvort þörfum samfélagsins fyrir 

endurhæfingu sé mætt. Hópurinn hefur unnið marvisst að þessu verkefni á árinu og leitt saman fagfólk 

beggja þessara stofnana til að fara yfir þessi mál. Hópurinn mun skila af sér skýrslu til forstjóra 

stofnananna um mitt ár 2011. Af hálfu Reykjalundar hafa setið í vinnuhópnum Hans Jakob Beck 

yfirlæknir lungnasviðs og Hjördís Jónsdóttir faglegur framkvæmdastjóri og framkvæmdastjóri lækninga. 

Hjördís Jónsdóttir  

faglegur framkvæmdastjóri og  

framkvæmdastjóri lækninga. 

 
 

Geðsvið 
 

Geðteymið sinnir breiðum hópi sjúklinga með fjölþættan heilsufarsvanda sem hafa það sameiginlegt að 

eiga við kvíða eða þunglyndi að stríða. Oft er sá vandi í kjölfar langvinnra sjúkdóma, áfalla eða erfiðra 

aðstæðna, s.s. veikinda, félags- eða fjárhagsvanda.  Teymið nær ekki að sinna öllum beiðnum sem berast 

en reynt er að mæta þeim sem ekki hafa áður notið endurhæfingar á Reykjalundi.  

 

Þó nokkuð er um greiningarvinnu meðan á meðferðinni stendur, einkum greiningum sem snúa að 

sálrænum og geðrænum vanda.   

 

Endurhæfing geðsviðs er fólgin í þverfaglegri endurhæfingu sem sniðin er að þörfum hvers einstaklings. 

Um er að ræða mat og meðferð hvað varðar líkamlegt og andlegt heilsufar, ásamt færni og þátttöku í 

daglegu lífi og samfélaginu. Allir hafa sinn hjúkrunarfræðing, lækni, sjúkra- og iðjuþjálfa og koma 

félagsráðgjafi og sálfræðingur að málum eftir þörfum. Mikil vinna er lögð í að tryggja fullnægjandi 

framhaldsmeðferð eftir útskrift með því að tengja viðkomandi við úrræði sem henta.  Eftirfylgd á 

göngudeild er einnig í boði u.þ.b. 4 vikum eftir útskrift en ennþá eru ekki tök á frekari eftirfylgd. 

 

Í takt við breytingar á starfsemi Reykjalundar hafa flestir sjúklingarnir verið í dagdvöl milli kl. 8 og 16 

virka daga. Boðið hefur verið upp á gistingu fyrir þá sem eiga þess ekki kost að ferðast á milli heimilis og 

Reykjalundar daglega. Hafa þarfir og óskir um gistingu reynst meiri en búist var við.  Geðsviðið gerði 

tilraun með að taka inn endurkomuhóp. Boðið var upp á 4ra vikna hópmeðferð og þótti takast vel.  

 

Markverðast í starfi geðteymis á síðastliðnu ári má telja vinnu við endurskoðun og útgáfu HAM-

bókarinnar, sem er komin út bæði í prentformi og rafrænu formi á  veraldarvefnum. Aðgangur verður 

formlega opnaður þann 7.apríl 2011. Mikil vinna hefur verið lögð í að vanda útgáfuna.  Prenteintak 

bókarinnar verður selt til að byrja með í Bóksölu stúdenta og í móttöku Reykjalundar. Starfsfólk teymisins 

hefur unnið mikið og óeigingjarnt starf til að gera þetta að veruleika, með góðri aðstoð við vefvinnslu frá 

aðstoðarmanni iðjuþjálfa. Þetta verkefni hefði ekki orðið að veruleika án höfðinglegs fjárstyrks frá 
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líknarfélagi né heldur án þess margvíslega stuðnings sem verkefnið hefur fengið frá yfirstjórn 

Reykjalundar. Von okkar er að aukið aðgengi að efni sem miðar að því að takast á við 

þunglyndiseinkenni, auðveldi fólki að leita sér aðstoðar þegar þess er þörf.  Það geti líka stutt við bakið á 

þeim sem eiga við vægari form þunglyndis að stríða til að takast á við það upp á eigin spýtur. Einnig má 

gera ráð fyrir að slíkt aðgengi geti dregið úr fordómum gegn geðröskunum, einkum þunglyndi og þannig 

auðveldað fólki að leita sér aðstoðar.  

 

Geðteymið var með starfsdag föstudaginn 12. nóvember  sem hófst á heimsókn í Hugarafl og var farið 

þaðan á geðdeild LSH að Kleppi. Í báðum tilvikum var starfsemin kynnt og aðstæður starfseminnar 

skoðaðar. Eftir hádegi var farið í heimahús og var þar einkum fjallað um hvernig teymið fylgdi eftir útgáfu 

HAM-bókarinnar, bæði gagnvart heilbrigðisstarfsfólki sem og einstaklingum .  

 

Valgerður Baldursdóttir, 

yfirlæknir geðsviðs . 

 

Gigtarsvið. 

Sjúklingahópur 

Á gigtarsviði fer fram endurhæfing sjúklinga með langvinna stoðkerfisverki. Þetta eru sjúklingar með 

„klassíska gigtarsjúkdóma“  svo sem liðagigt, slitgigt og hryggikt auk vefjagigtar og annarra langvarandi 

verkjavandamála.  Algengt er að sjúklingar sem koma á gigtarsvið þjáist einnig af depurð, kvíða, 

svefnvanda, hreyfingarleysi, ofþyngd og ofneyslu róandi lyfja og sterkra verkjalyfja. Um helmingur þeirra 

sjúklinga sem koma til endurhæfingar á gigtarsviði hafa upplifað áföll sem þeir vilja vinna með. Í þessum 

hópi eru áföll eins og andlegt og líkamlegt ofbeldi ásamt kynferðislegri misnotkun mjög algeng. 

Meðferðarform 

Meðferðin er einstaklingsmiðuð og heildræn, þar sem sjúklingar fá aðstoð við að taka á líkamlegum, 

andlegum og félagslegum vandamálum eftir því sem við á. Sjúklingar gigtarsviðs eiga það sameiginlegt að 

vera með langvarandi verki og byggir meðferðin á þverfaglegri verkjameðferð (interdisciplinary pain 

rehabilitation). Sú nálgun þykir skila bestum árangri hjá sjúklingum með langvinna verki samkvæmt 

alþjóðlegum rannsóknum og gagnreyndri læknisfræði (m.a. Cochrane). 

Forskoðun 

Flestir sjúklingar koma í forskoðun á göngudeild þar sem fram fer læknisfræðilegt mat. Í þeirri heismókn 

er lagt mat á vandamál sjúklingsins, getu hans og vilja til þess að vinna með þau í þverfaglegri 

endurhæfingu. Að forskoðun lokinni er sjúklingnum vísað í þann farveg sem við á.  

Tveir megin farvegir  

a) Ef vandinn er tiltölulega afmarkaður og sjúklingurinn tilbúinn til þess að vinna með hann, tekur við 

nokkurra vikna endurhæfing á gigtarsviði. Þar er honum hjálpað að afmarka og vinna með sín 

vandamál og leiðbeint hvernig hann geti unnið með þau eftir útskrift.  

b) Ef fylgivandamál eins og hreyfingarleysi og ofþyngd eru áberandi í sjúkdómsmynd sjúklings er 

honum boðin fjögurra daga innlögn sem er nýbreytni frá ársbyrjun 2010.  Þar eru vandamál 

sjúklingsins metin nánar.  Í kjölfarið fær hann viðeigandi fræðslu og aðstoð við markmiðssetningu til 

að bæta líðan sína. Við útskrift fær sjúklingurinn endurkomutíma á göngudeild hjá starfsmanni 

teymisins þar sem farið er yfir markmiðin og framvindu þeirra og sjúklingurinn studdur við að vinna 

með þau. Aðra þjálfun og meðferð fær sjúklingurinn utan Reykjalundar meðan á þessu 

”göngudeildartímabili” stendur. Ef sjúklingurinn sýnir vilja til þess að vinna með vandamál sín er 

10



honum boðið að koma inn á gigtarsviðið til 3-4 vikna ákafari endurhæfingar.  Tíminn sem 

sjúklingurinn er að vinna heima og er í göngudeildarviðtölum getur verið frá nokkrum vikum upp í ár 

eftir því hver vandinn er.  

 

Markmið og helstu þættir meðferðar á gigtarsviði 

Markmið meðferðar á gigtarsviði er að bæta almenna líðan og færni í daglegu lífi. Sjúklingar eru 

aðstoðaðir við að takast á við líkamleg, andleg og félagsleg vandamál eftir því sem við á.  Helstu þættir 

endurhæfingarinnar eru: Styrk- og þolþjálfun, einstaklingsbundin gigtarþjálfun, að taka á þyngdarvanda,        

fræðsla og kennsla m.a. í liðvernd, félagslegur og andlegur stuðningur, athugun á réttindamálum,            

mat og úttekt á getu og færni til búsetu, hugræn atferlismeðferð, að endurskoða notkun verkja- og róandi 

lyfja og bæta svefn, aðstoð við að byggja upp einstaklingsbundna framhalds/endurhæfingaráætlun. 

Eftirfylgd 

Að lokinni endurhæfingu á gigtarsviði er sjúklingnum boðin eftirfylgd á göngudeild eftir þörfum. 

Árangursmælingar.  

Við mat á árangri endurhæfingarinnar er notað sértækt mat fagteymis. Notast er við ýmis sértæk matstæki 

fyrir gigtarsjúklinga s.s. blóðþrýstings- og þyngdarmælingar, 6 mínútna göngupróf, tveggja kílómetra 

göngupróf,  „1 min stand-up test“, „1 min sit-up test“, þunglyndis- og kvíðakvarðar Becks o.fl. 

Ingólfur Kristjánsson,  

yfirlæknir gigtarsviðs. 

 

Hjartasvið 

Hjartaendurhæfing 

Í hjartaendurhæfingu felst allt það sem bætir líkamlegt, sálrænt og félagslegt ástand einstaklings með  

hjartasjúkdóm, með það að markmiði að hann nái að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er í umhverfi sínu.  

Hjartateymi Reykjalundar hefur undanfarin ár fylgt gagnreyndum (evidence based) klínískum 

leiðbeiningum um hjartaendurhæfingu, sem gefnar hafa verið út í ýmsum löndum.  Í þeim er staðfest 

mikilvægi endurhæfingar fyrir fólk með hjartasjúkdóma  og mælt með hjartaendurhæfingu fyrir ákveðna 

hópa á þeim forsendum að endurhæfingin dregur úr dánartíðni, fækkar hjartaáföllum, fækkar 

sjúkrahúslegum, bætir lífsgæði og er þjóðhagslega hagkvæm. Þetta á við þá sem fengið hafa 

kransæðastíflu, farið hafa í kransæðavíkkun,  skurðaðgerð eða eru með hjartabilun. Niðurstöður margra 

rannsókna hafa auk þess sýnt fram á ótvíræðan ávinning hjartaendurhæfingar fyrir þá sem eru með 

langvinnan kransæðasjúkdóm og þá sem hafa farið í lokuaðgerðir. Nánast allir sem koma til 

hjartaendurhæfingar á Reykjalundi eru úr ofangreindum hópum. Sérstaka ánægju vekur vaxandi skilningur 

á mikilvægi endurhæfingar fyrir hjartabilaða og fjölgandi beiðnum fyrir þá. 

Hjartaendurhæfing er fyrir fólk á öllum aldri með hjartasjúkdóma sem hafa áhrif á getu og lífsgæði.  Alla 

jafna eru 22 einstaklingar skráðir í hjartaendurhæfingu á hverjum tíma. Umtalsverður hópur sækir nú 

endurhæfinguna sem dagsjúklingar og sumir koma hluta úr degi og ná með því að nýta sér þá meðferð 

samhliða skyldustörfum eða hlutastarfi.  Með þessu fyrirkomulagi  nær þjónustan til breiðari hóps í 

samfélaginu. Hluti hópsins kemur í viðtal á göngudeild fljótlega eftir að beiðni berst. Þá gefst tækifæri til 

að meta þarfir einstaklingsins og  nýta tímann fram að innskrift  á markvissan hátt.  

Mikilvægt er að hver sjúklingur fái endurhæfingu á viðeigandi þjónustustigi því þarfir eru ólíkar og 

mikilvægt er að starfskraftar þeirra sem að endurhæfingunni vinna nýtist sem best. Auk Reykjalundar 
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sinna HL stöðvarnar í Reykjavík og Akureyri auk fleiri aðila  endurhæfingu einstaklinga með 

hjartasjúkdóma. Eftir að málþing var haldið í janúar 2009 um skipulag hjartaendurhæfingar á Íslandi og 

útgáfu skýrslu í kjölfarið er val á mismunandi þjónustustigi greinilega orðið markvissara til hagsbóta fyrir 

alla aðila. Meirihluti beiðna kemur frá hjarta- og hjartaskurðdeildum Landspítala og er gott samstarf við 

starfsfólk þessara deilda. 

Starfsemin 

Einstaklingsmiðuð  styrk-og þolþjálfun er mikilvæg í endurhæfingu fólks með hjartasjúkdóma einnig 

fræðsla, leiðbeiningar og stuðningur  við að ná tökum á tóbaksfíkn, neysluvenjum, streitu og 

svefnröskunum. Jafnframt er mikilvægt að veita aðstoð við andlega og félagslega aðlögun og stuðning við 

að bæta jafnvægi í daglegu lífi eftir veikindi og áföll.  Meðferð við þunglyndi og kvíða er  sjálfsagður hluti 

af starfi teymisins. Viðamikil fræðsludagskrá er í sífelldri endurskoðun.  Fræðslan fer fram í hópum og 

einstaklingsviðtölum. Fræðsla  aðstandenda er fastur liður í starfseminni.  

Á hverju ári berast á Reykjalund beiðnir um endurhæfingu fyrir einstaklinga sem gengið hafa í gegnum 

erfiðar meðferðir við krabbameini. Vaxandi fjöldi þeirra kemur til endurhæfingar hjá hjartateyminu og 

tökum við vel þessu nýja og ögrandi verkefni. 

Starfsdagur teymisins var haldinn á Reykjalundi í október. Unnið var að tímabærum endurbótum á þeim 

hluta heimasíðu Reykjalundar sem snýr að hjartateyminu. Þegar frágangi lýkur eiga að vera þar 

aðgengilegar upplýsingar um starfsemina fyrir sjúklinga og fagfólk. 

Endurmenntun starfsfólks og rannsóknarvinna er nauðsynlegur þáttur í starfinu.  Má þar nefna þátttöku 

teymisins í læknadögum, ýmsum námskeiðum og ferðir á ráðstefnur hér á landi og erlendis. Unnið er að 

undirbúningi rannsóknar á áhrifum hjartaendurhæfingar á sykurstjórnun, áhættuþætti hjartasjúkdóma og 

lífsstíl hjá hjartasjúklingum með sykursýki II. Gæðahandbók hjartateymisins er ávallt í endurskoðun og 

uppfærslu. 

Árangursmælingar. 

Flestir þeirra sem koma til hjartaendurhæfingar á Reykjalund fara í áreynslupróf við komu og brottför. 

Mæld eru afköst og reiknuð þrektala og þannig mæld breyting á þreki hvers einstaklings og meðaltal 

hópsins. Í ákveðnum tilvikum eru 6 mínútna göngupróf notuð til að mæla árangur þjálfunar. 

Stór hópur sjúklinga á hjartasviði glímir við offitu. Fylgst er með þyngd allra frá komu til brottfarar, 

líkamsþyngdarstuðull reiknaður og árangur megrunar metinn. 

Þunglyndis- og kvíðakvarðar (Hospital Anxiety and Depression Scale) eru notaðir til mats á þunglyndi og 

kvíða. Þeir sem reynast þunglyndir og/eða kvíðnir eru metnir aftur við útskrift og þannig lagt mat á 

árangur meðferðar. 

Magnús R. Jónasson,  

yfirlæknir hjartasviðs. 

 

Hæfing 

25 einstaklingar fengu meðferð á hæfingarsviði á árinu og voru helstu sjúkdómsgreiningar CP (8), 

vöðvasjúkdómar (6), heilaskaði (3), og fjöltaugakvillar (2). 
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Hæfingarteymi vinnur  með einstaklinga í hefðbundinni endurhæfingu eftir því sem við á, sem og í 

sumarhópum fyrir ungt fatlað fólk þar sem áhersla er lögð á virkni, sjálfsstyrkingu og þjálfun í 

samskiptum ásamt kynningu á félags- og íþróttastarfi. 

Samstarfsverkefni við  Greiningarstöð og barnadeild LSH hélt áfram. Greiningarstöð útskrifar ungmennin 

við 18 ára aldur og mun hér eftir kynna  þjónustu hæfingarteymis með því að afhenda ungmennunum og 

foreldrum kynningar/ innköllunarbréf frá hæfingarteyminu.  Ungmennin eiga kost á að koma í 

hæfingarmat á aldrinum 19 – 20 ára. 

Gátlisti forviðtals var þróaður áfram. Upplýsingar úr honum hafa verið skráðar ásamt upplýsingum um 

niðurstöður úr hæfingarmötunum,  greiningarvanda og þær úrlausnir sem eru ráðlagðar. 

Gæðastyrkur fékkst úr heilbrigðisráðuneytis  fyrir einu verkefni heilaskaðateymis: Að útbúa verkferla við 

söfnun upplýsinga um færni ungs fólks með fötlun þar sem unnið er út frá hugmyndafræði ICF . 

Einn hópur var í meðferð síðastliðið sumar. Þátttakendur voru tíu í byrjun,en 4 helltust úr lestinni á 

tímabilinu. Meginmarkmið var að efla einstaklingana félagslega sem og líkamlega, auka trú þeirra á eigin 

áhrifamátt, vinna að sjálfstyrkingu þeirra og efla samskiptafærni. Unnið var með samskipti og 

sjálfstyrkingu í daglegri hópvinnu. Markmið voru sett í samráði við ungmennin og lögð áhersla á að þau 

nýttu tímann til að vinna að ákveðnum skilgreindum markmiðum.  

Starfsfólk hæfingarteymis fór í heimsóknir á Lyngás og Endurhæfingu ehf. í Kópavogi  í desember þar 

sem teymismeðlimir fengu kynningu á starfsemi þessara staða og tækifæri til að kynna verkefni 

hæfingarteymis á Reykjalundi. 

Á vorráðstefnu Greiningarstöðvar var hæfingarteymi með erindi sem nefndist  „Þjónustuþörf ungmenna 

metin með ICF greiningar- og flokkunarkerfi“,ásamt veggspjaldi um þverfaglega vinnu „Endurhæfing 

ungrar stúlku með heilalömun (CP) og þroskaskerðingu“  „case study“. 

 

Taugasvið 

Fjöldi beiðna sem berast eru fleiri en hægt er að sinna og í  ár var 21 umsókn vísað annað. Fjöldi 

einstaklinga með helstu sjúkdómsgreiningar taugasjúkdóma var eftirfarandi: MS (19), heilablóðfall (23), 

parkinsonveiki (19), starfræn einkenni (3), heilaskaði vegna áverka (8), CP(5). 

Parkinsonveiki.  

Heilsueflingarhópar á árinu voru 4 með samtals 19 einstaklingum.  Aðaláherslur meðferðarinnar er að fólk 

beri ábyrgð á eigin heilsu. Mikil áhersla er á þjálfun, ásamt því að veita sérhæfða meðferð vegna sértækra 

einkenna er fylgja sjúkdóminum. 

Parkinsondagur var að venju í apríl þar sem veitt var fræðsla um sjúkdóminn til sjúklinga og aðstandanda 

þeim að kostnaðarlausu og mættu 24. Á árinu var haldið áfram með upplýsingasöfnun fyrir 

áreiðanleikaprófun á PDQ lífsgæða spurningalista. Einnig safnað  upplýsingum hjá fólki með 

parkinsonveiki  varðandi ekki-hreyfieinkenni (non-motor symptoms). Gert var upplýsingaspjald með 

þjálfunarleiðbeiningum fyrir fólk með parkinsonveiki sem kallast „Lífsskjalið“ eða „Æfingin skapar 

meistarann“ og er það afhent öllum einstaklingum með parkinsonveiki. 
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Heilaskaðar 

Greiningarmöt voru 34 og af þeim fengu 22 þverfaglega endurhæfingu. Einnig tóku fimm einstaklingar 

þátt í innsæismeðferð í hópi. Komur á göngudeild voru einhverjir tugir aðallega eftirfylgd en einnig í 

greiningu og meðferð.  

Endurhæfingin var þverfagleg og fór fram að mestu á einstaklingsgrunni. Unnið var að auknu innsæi og 

svo þjálfun á minni, einbeitingu og öðrum vitrænum þáttum í tölvu. Einnig unnið með andlega líðan, 

hegðun með atferlismótandi aðferðum, líkamlega þætti og tjáningu. Auk þess sem áhersla var lögð á 

fræðslu til nánasta umhverfis um heilaskaða, komið á stuðningi við fjölskyldur og í samfélaginu eftir því 

sem við á. Reynt var að finna einstaklingnum viðeigandi hlutverk í lífinu þar sem meginmarkmið var 

vinna eða nám. Einnig var hópmeðferð þar sem aðaláherslan var aukið innsæi. 

Heilbrigðisráðuneytið samþykkti tveggja ára verkefni árið 2009 sem gaf tvö ný stöðugildi í 

heilaskaðateymið og fór sú vinna af stað um miðjan maí 2009. Fyrra árið var sett upp greiningarskilmerki 

heilaskaða, skráning undirbúin og byrjað með greiningarmöt á göngudeild og vitræna endurhæfingu í 

tölvu. Á miðju ári 2010 kom í ljós að verkefninu lyki um áramótin, eða eftir 18 mánuði. Því var lögð 

áhersla á meðferðarvinnu fólks með heilaskaða og þróunarvinna sett í bið. Verkefninu með tveimur 

stöðugildum lauk því um áramótin en til móts var ákveðið að  styrkja meðferð fólks með heilaskaða með 

0.8 stöðugildi. 

Smári Pálsson taugasálfræðingur var formaður fagráðs um heilaskaða, en fagráð  er samstarfsvettvangur 

þeirra sem vinna með heilaskaða á Íslandi og Þórunn Hanna Halldórsdóttir talmeinafræðingur var ritari. 

Ólöf H. Bjarnadóttir, læknir og Smári fræddu starfsfólk á MS-setrinu um heilaskaða. 

Smári og Ólöf tóku þátt í gerð forvarnarmyndar um heilaskaða í kjölfar ofbeldis.  Umsjón með gerð 

myndarinnar hefur Sigmar B Hauksson og er hún enn í vinnslu. 

MS 

Sérvandi fólks með MS er hreyfitruflun vegna kraftminnkunar og jafnvægistruflunar og hefur verið þróuð 

sérhæfð þjálfun til að auka jafnvægi og færni. Einnig koma fram breytilegar truflanir á vitrænni getu og 

fara nú fleiri en áður í taugasálfræðilegt mat þar sem vitræn truflun getur haft áhrif á vinnugetu og kröfur 

sem gerðar eru til fólks bæði á heimili og í vinnu. Einnig er boðið upp á heildstæða meðferð þar sem 

meðhöndlað er eftir þörfum ekki-hreyfieinkenna (non-motor symptoms) MS sjúkdómsins, veitt sérhæfð 

vitræn þjálfun (hugfimi), jafnvægis- og færniþjálfun, ásamt fyrri áherslum um að efla færni, auka 

sjálfstraust og hvetja til ábyrgðar á eigin heilsu og virkni. Aukin samvinna er við MS dagvist  og 

endurhæfingu um að fylgja eftir meðferð og ráðgjöf frá taugasviði.  

H. Sif Gylfadóttir, sjúkraþjálfari flutti erindi á undirbúningsráðstefnu  RIMS (Rehabilitation in multiple 

sclerosis) í Turku í Finnlandi.  

Almennt um Tauga- og hæfingarsvið 

Á göngudeild voru 193 komur á taugasviðið og 46 á hæfingarsviðið. Komur eru aðallega eftirfylgd en 

einnig greiningarviðtöl og taka flestir fagaðilar virkan þátt í göngudeild. Vanskráð eru fundir utan 

stofnunarinnar og fræðsla til fagfólks og stofnana.  

Almenn ánægja er með markmiðsblöð sem hafa þróast áfram en þau eru unnin  samkvæmt flokkunarkerfi 

ICF. ICF númerin eru notuð í flokkunarfræðilegum tilgangi en markmiðum verður eftir sem áður lýst í 

orðum og reynt að hafa þau lýsandi og þannig mælanleg. Markmiðsfundir Tauga- og hæfingarsviðs eru á 

fimmtudögum í  fyrstu viku innlagnar. Að þeim loknum er farið yfir markmiðin með sjúklingi. Gerð er 
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útskriftarmappa fyrir fólk með vitræna skerðingu eða flókinn vanda, sem inniheldur mikið af skriflegum 

upplýsingum. 

Vegna fjölda mismunandi sjúkdóma og fatlana hefur sviðið skipst í minni vinnuhópa með því markmiði 

að viðhalda sérþekkingu á hverjum sjúkdómi. Til að gera fundarhöld markvissari var sameiginlegum 

vinnustundum/fundum/fræðslu þjappað að langmestu leyti saman á fimmudagana. Það fyrirkomulag hefur 

reynst vel. 

Í byrjun árs var prófað að gera einnar viku þverfaglegt greiningarmat sem ráðgert var fyrir alla sjúklinga 

sviðsins og þannig stefnt að því að hætta að vísa einstaklingum annað nema að undangengnu mati 

teymisins. Þessu greiningarformi var hætt eftir 2 mánuði, vegna álags, innlagnir voru of margar  og talið 

að margir þessara einstaklinga  gætu nýtt sér göngudeildarþjónustu eða þjónustu annars staðar.   

Fræðsla og samvinna við stofnanir 

Vinnudagur teymis var í september á Þingvöllum. Þar var unnið að þróun á markmiðsblaði á eftirfarandi 

hátt: 1. greiningablað sem unnið verður um hvern sjúkling, þar sem hver meðferðaraðili skráir ICF 

greiningu með kóða auk persónu- og umhverfisþátta. Áætlað er að búið sé að fylla út þetta blað fyrir 

markmiðsfund. 2. nýtt markmiðsblað þar sem einnig er ICF greining (vandamál), en þessar greiningar 

verða sjálfkrafa skráðar á markmiðsblaðið ef þær hafa verið skráðar á greiningablaðinu. Tveir fagaðilar 

yfirfara markmiðsblöðin sem síðan eru rædd við sjúkling. Á teymisfundum er fjallað um framvindu 

endurhæfingar út frá þeim markmiðum sem skráð voru. 

Aðilar frá landlæknisembættinu komu á fund með fulltrúum teymis og fengu ábendingar um hvað betur 

mætti fara varðandi þýðingu á ICF. 

Gerð var könnun á 33 sjúklingum frá okt.´09 til jan. ´10. Könnunin var tvíþætt: 

1. Athugað var hve margir sem metnir voru af fagfólki hafa andlegan vanda og þær niðurstöður bornar 

saman við DASS spurningalista og WHODASS II spurningu 33. 

2. Niðurstöður WHODASS II spurningalista voru bornar saman við markmið teymis og þannig athugað 

hvort áherslur teymis væru í sömu flokkum og sjúklingur taldi sinn vanda vera.  

Niðurstöður voru eftirfarandi: 1. Skv. DASS áttu 11 sjúklingar í tilfinningalegum erfiðleikum en 24 

einstaklingar sögðu að heilsufarið hefði áhrif á tilfinningar (WHODASS II spurningu 33). Fagfólk mat 29 

sjúklinga þjást tilfinningalega, þar af voru 10 “ef til vill“. 2. Fagfólk setti 98 markmið sem voru flokkuð 

eftir 9 höfuðflokkum ICF. Samkvæmt WHODASS II þá kom fram 91 svæði sem fólk taldi sig eiga í 

einhverjum vanda.  Af þessum svæðum virtust 52 eða 57% af svæðunum sem sjúklingarnir töldu sig hafa 

erfiðleika á, vera innifalin í markmiðum sett af fagfólki.  

Á vísindadegi Reykjalundar kynnti hæfingarsvið veggspjald sem lýsir endurhæfingarferli tvítugs   

einstaklings með langvinnan taugasjúkdóm og þroskaskerðingu unnið út frá hugmyndafræði ICF („case 

study“)   og taugasviðið sýndi veggspjald um ekki-hreyfieinkenni  hjá fólki með parkinsonveiki.   

Fastir fræðslufundir voru mánaðarlega þar sem fagfólk innan eða utan teymis héldu fyrirlestra. 

Ólöf  Bjarnadóttir, 

yfirlæknir tauga- og hæfingarsviðs. 
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Verkjasvið 

Á verkjasviði fer fram endurhæfing þeirra sem eiga við þrálát verkjavandamál að stríða. Um er að ræða 

þverfaglega verkjameðferð (interdisciplinary pain rehabilitation) sem er sú nálgun sem þykir skila bestum 

árangri samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum og gagnreyndri læknisfræði (m.a. Cochrane). Sérstaða 

verkjasviðs Reykjalundar hefur frá upphafi verið að draga úr og hætta notkun sterkra verkjalyfja og róandi 

lyfja. Þá hefur hugrænni atferlismeðferð (HAM) verið beitt á verkjasviði allt frá árinu 1997. Lengst af var 

HAM einstaklingsmeðferð, en meðferðin hefur verið þróuð og aðlöguð þrálátum verkjum af 

meðferðaraðilum verkjasviðs og er hún nú veitt í litlum hópum. 

Þróun/breytingar 

Á árinu urðu allnokkrar breytingar á starfsemi verkjasviðs. Um leið og framkvæmdar voru breytingar 

vegna niðurskurðar á fjármögnun starfseminnar á Reykjalundi var sviðið flutt á þriðju hæð B álmu ásamt 

gigtarsviði og hafa þessi svið þar sameiginlega starfsaðstöðu. Í ársbyrjun var innlagnaferli á verkjasvið 

breytt í samræmi við niðurstöður starfsdags sviðsins frá því haustið áður. Má segja að meðferðin sé nú í 

þremur þrepum: 

1. Skjólstæðingur kallaður á kynningarfund ásamt nánum aðstandanda. Auk upplýsinga um 

væntanlega meðferð eru gefin góð ráð um eigin meðferð og fólk hvatt til að auka virkni sína, m.a. 

að hreyfa sig reglubundið. Á kynningarfundi komu rúmlega 200 skjólstæðingar af biðlista ásamt 

tæplega 130 aðstandendum. 

2. Skjólstæðingur kallaður inn í þriggja daga forskoðunarinnlögn. Mislangt er milli fyrsta og annars 

þreps en telst fremur í vikum en mánuðum. Lagt er ítarlegt mat á vanda hvers og eins og meðferð 

hafin. Lögð er áhersla á að fólk taki nú meiri ábyrgð sjálft á meðferðinni og lögð er upp 

einstaklingsmiðuð dagskrá fyrir hvern og einn. 

3.  Fjögurra til fimm vikna innlögn á verkjasvið. Mislangt líður milli þreps tvö og þrjú og fer það 

einkum eftir því hversu virkur skjólstæðingur hefur verið í að ná betri heilsu. Í þeim tilvikum sem 

viðkomandi hefur verið duglegur við sjálfsprógramm líða aðeins 0-2 vikur þar til innlagnartímabil 

hefst. Í öðrum tilvikum geta liðið allt að 3 mánuðir, en algengast er 6-8 vikur. Í millitíðinni er fylgst 

með framvindu mála með eftirfylgd (símtölum eða endurkomu á göngudeild). 

 

Skjólstæðingar utan af landi sem eiga langt að sækja á  Reykjalund koma í sumum tilfellum beint inn í 5-6 

vikur, án þess að hafa mætt á kynningarfund eða í forinnlögn einkum vegna ferðakostnaðar. 

Haustið 2009 var boðið upp á nýtt meðferðartilboð á verkjasviði. Það er bókleg og verkleg fræðsla um 

verki og verkjameðferð (verkjaskóli) sem fer fram gegnum internetið í samvinnu við þá nýstofnaðan 

Framhaldsskóla Mosfellsbæjar. Jafnframt eru 3 staðarlotur þar sem verklegi hlutinn er kenndur og eru 

þátttakendurnir þá innritaðir á verkjasvið tvívegis með u.þ.b. mánaðar millibili tvo daga í senn og að 

lokum í einn dag. Þessi íhlutun hefur nægt mörgum þátttakendum til að öðlast frekari færni og komast til 

félagslegrar virkni á ný. Einstaka hafa fengið nokkurra vikna innlögn og þá í beinu framhaldi af 

verkjaskólanum. Fékk hópur 2 (14 þátttakendur) þetta meðferðartilboð haustið 2010 og þurftu aðeins 2 á 

innlögn að halda að loknum verkjaskólanum. Þessi nýbreytni hefur mælst mjög vel fyrir og verður 

væntanlega í boði áfram tvisvar á ári, á vorönn febrúar til apríl og haustönn, september til nóvember.  

Á starfsdegi verkjasviðs í september var m.a. farið yfir breytt innlagnarform og dagskrá betrumbætt.  

Staða rannsókna á verkjasviði  

Rannsókn sem hófst um áramót 2003-4 mun ljúka um mitt ár 2011. Allt frá því að rannsóknin fékk styrk 

frá RANNÍS árin 2005-2007 hefur aðstoðarmaður verið starfandi við að halda utan um gagnasöfnun auk 

þess sem sviðið hefur leigt tölfræðiforritið SPSS af læknadeild Háskóla Íslands. Hefur þannig myndast 
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mikill gagnagrunnur og hafa starfsmenn verkjasviðs þegar byrjað að undirbúa úrvinnslu gagna og 

greinaskrif um niðurstöður rannsóknarinnar. Frumniðurstöður hafa þegar verið kynntar með erindum og 

veggspjöldum á ráðstefnum bæði innan lands og utan.  

Ákveðið hefur verið að hefja nýja rannsókn á verkjasviði haustið 2011 og mun rannsóknarsniðið taka mið 

af reynslunni sem fengist hefur af þeirri rannsókn sem senn lýkur. Hafa frumniðurstöður hennar leitt til 

þess að nokkrar áherslubreytingar hafa orðið í vinnubrögðum sviðsins, m.a. hefur hugræna 

atferlismeðferðin verið aðlöguð þrálátum verkjum og er nú veitt í hópum í stað einstaklingsmeðferðar 

áður.  

Mælitæki 

Starfsmenn verkjasviðs hafa þýtt nokkur erlend mælitæki sem í dag eru notuð í klínísku starfi og 

rannsóknum sviðsins. Má þar nefna Fear- Avoidance Beliefs Questionnaire (Mælikvarða á viðhorf, MÁV) 

og Pain and Catastrophizing Scale, PCS (Hörmungarhyggjukvarða). Þá hefur lífsgæðakvarðinn SF-36, 

útgáfa 2.0 verið þýddur og er það mælitæki einkum notað við rannsóknir og er í dag talsvert notað 

hérlendis af öðrum rannsakendum á heilbrigðissviði. Síðasta mælitækið sem þýtt var er Survey Of Pain 

Attitudes, SOPA, en það mælir viðhorf skjólstæðinga til verkja frá 7 mismunandi sjónarhólum. Hefur 

mælitækið gefið góða raun og nýtist mjög vel í klínískri vinnu m.a. við að skoða árangur meðferðar. 

Próffræðilegir eiginleikar á þýðingunni voru kannaðir vorið 2010 í samvinnu við  sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og lofuðu niðurstöður góðu. Áreiðanleiki var í flestum tilfellum 

áþekkur þeim áreiðanleika sem mælst hefur í bandarískum rannsóknum og þær réttmætisathuganir sem 

gerðar voru komu vel út. 

Magnús Ólason, 

 yfirlæknir verkjasviðs. 

 
                                           

Atvinnuleg endurhæfing 

Höfuðmarkmið Starfsendurhæfingar Reykjalundar er að hjálpa fólki út á vinnumarkaðinn eftir veikindi og 

slys. Oft þarf að beina fólki í nám svo það hafi forsendur til að fá vinnu við hæfi. Í byrjun er því mikilvægt 

að kanna áhuga, getu, menntun og starfsreynslu, ásamt því að skoða færniskerðinguna, þ.e. að skoða 

takmarkanir og tækifæri. Andleg og líkamleg færni er metin og endurhæfing skipulögð, en unnið er bæði 

einstaklingsbundið og í hópum. Mikil áhersla er á fræðslu og kennslu ásamt því að bæta líkamsvitund og 

vinnustellingar.  Vinnulag er kannað og einnig áhugamál. Reynt er að auka vinnuþol ásamt  styrk og 

úthaldi, með fræðslu, æfingum og vinnuprófun, bæði innan staðar og utan. Skjólstæðingurinn er 

aðstoðaður við að setja sér raunhæf markmið miðað við færni og getu. Lögð áhersla á vinnuaðlögun, þar 

sem athugað er hvort hægt sé að breyta vinnuumhverfi, vinnutíma og vinnuferli. Stefnt er að vinnu við 

hæfi á hinum almenna vinnumarkaði. Veittur er stuðningur við atvinnuumsóknir og athugun á 

vinnumarkaði. Gott samstarf við atvinnulífið og mennta- og fræðslustofnanir er því mikilvæg undirstaða.  

Eftirfylgd er veitt í nokkra mánuði eftir útskrift, til að aðstoða við fyrstu skrefin varðandi nám eða vinnu.  

Teymismeðlimir skipta með sér verkum varðandi upplýsingaöflun til að forðast tvíverknað.  Starfsemin er 
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rekin á dagdeildarformi en möguleiki er á næturgistingu fyrir þá sem eiga langt til síns heima.  Mikil 

þróunarvinna er stöðugt í gangi á þessu meðferðarsviði á Reykjalundi, sem byggist á hugmyndafræði sem 

var grunnurinn fyrir stofnun Reykjalundar á sínum tíma, þ.e. að aðstoða fólk við að fá vinnu við hæfi og 

þannig að „styðja sjúka til sjálfshjálpar“. 

Á síðasta ári breytti sviðið um nafn og heitir nú Starfsendurhæfing Reykjalundar. Hluti starfseminnar 

fluttist í nýtt húsnæði. Teymið notar flokkunarkerfið ICF  (International Classification of Functioning, 

Disability and Health) og var starfsdagur teymisins m.a. nýttur til eflingar í þeirri vinnu.   

Við flutning Múlalundar að Reykjalundi á árinu opnast möguleikar á samstarfi. 

 

Gunnar Kr. Guðmundsson, 

yfirlæknir atvinnulegrar endurhæfingar. 

 

 

Lungnasvið 

Verksviði lungaendurhæfingar má lýsa sem tvíþættu. Annars vegar nokkuð stöðluðu endurhæfingartilboði 

fyrir fólk með langvinna lungasjúkdóma og hins vegar endurhæfingu fólks með ýmiss konar 

lungavandamál, sem kemur af sjúkrahúsi eftir bráðaveikindi og skurðaðgerðir.  Endurhæfingin er í öllum 

tilfellum einstaklingsmiðuð og þverfagleg, þó markmið hennar kunni að vera fjölbreytilegri í síðarnefnda 

hópnum.   

Neytendur þjónustunnar 

Árið 2010 voru 186 innritanir í lungnaendurhæfingu, en fjöldi einstaklinga var 179, því í einstaka tilfellum 

er sami einstaklingur innritaður oftar einu einu sinni í endurhæfingu á sama árinu. Útskriftir  voru 169 og 

fjöldi einstaklinga 165.  Munur á fjölda innritana og útskrifta er vegna þeirra sem innritaðir eru fyrir 

áramót, en útskrifast eftir áramót. Meðalaldur innskrifaðra  var 60,1 ár og kynjaskiptingin, 38% karlar og 

62% konur. 

Aðalsjúkdómsgreining við útskrift lýsir heilsufarsvandmálunum hópsins: Langvinn lungnateppa 47%, 

astmi 13%, millivefslungnasjúkdómar 12%, illkynja æxli 7%, aðrir lungasjúkdómar 17% og í 4% tilfella 

ekki lungasjúkdómur.   

Lungnalæknar senda langflestar tilvísanir til lungnaendurhæfingar ýmist af læknastofum eða LHS. Um 

það bil 50% beiðna kemur frá sérfræðingum á stofu, 35% frá LHS og öðrum sjúkrastofnunum og um 15% 

frá heilsugæslulæknum.  

Legudeild, dagþjónusta og göngudeild 

Umtalsverðar breytingar urðu þegar legudeildir sviðanna á Reykjalundi voru lagðar niður og ein 

sameiginleg legudeild, Miðgarður, kom í staðinn. Reynt var að láta þessar breytingar raska starfsemi 

lungnasviðs sem minnst.  Á Miðgarð leggjast þeir sem eru lakastir til heilsunnar og þurfa þétt eftirlit, 

læknis-  og  hjúkrunarmeðferð. Flestir sem koma til endurhæfingar eru hins vegar í dagþjónustu, koma að 

heiman eða gista á staðnum. Með tilkomu Miðgarðs hafa orðið skýrari skil á milli  hjúkrunar- og 

umönnunarþáttarins og annarra þátta endurhæfingarinnar. Samtímis hefur orðið sú þróun á dagdeildinni að 

sveigjanleiki hefur aukist og endurhæfingin náð betri tengslum við daglegt líf í eigin umhverfi. Þetta gerir 
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hins vegar meiri kröfur til neytenda þjónustunnar og fjölskyldna þeirra. Hinir sem þurfa á legudeild að 

halda fá aftur á móti meiri umönnun og meðferð.  

Göngudeildarþjónusta hefur aukist jafnt og þétt undafarin ár. Markmiðið hefur verið hitta á göngudeild 

alla sem beðið er um endurhæfingu fyrir, nema landfræðilegar ástæður hamli. Hefur það tekist og bið eftir 

göngudeildarviðtali er sjaldnast lengra en 4 vikur. Með aukinni göngudeildarvinnu hefur verklag breyst, 

svo að endurhæfing eða undirbúningur endurhæfingar hefst fyrir innskrift, auk þess sem æ fleiri fá úrlausn 

á göngudeild og koma ekki til innlagnar.  

 

Árangur endurhæfingar 

Markmið lungnaendurhæfingar er að bæta færni, draga úr einkennum og auka þannig þátttöku fólks og 

lífsgæði. Rannsóknir gerðar á sjúklingum lungasviðs hafa sýnt að endurhæfingin dregur úr mæði og 

aukning verður á göngugetu og andleg vanlíðan minnkar. Varanlegt reykleysi er mikilvægt markmið 

margra í lungnaendurhæfingu og hafa rannsóknir sýnt góðan árangur hvað það varðar. Því miður skortir 

tölfræðilegar upplýsingar um niðurstöður árangursmælinga, en árangur er mældur hjá öllum sem taka þátt 

í endurhæfingu, og verður því að vísa  í þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á einstökum þáttum 

starfseminnar.    

Rannsóknir  

Á lungnasviði er starfólk sem tekið hefur virkan þátt í endurhæfingarrannsóknum. Elfa Dröfn Ingólfsdóttir 

hjúkrunarfræðingur varði meistaraprófsritgerð um áhrif endurhæfingar á mæði hjá sjúklingum með 

langvinna lungateppu við HÍ í júní. Hún flutti að auki erindi og sýndi veggspjöld um rannsóknir sínar á 

allnokkrum fræðiráðstefnum, þar á meðal Evrópska lungaþinginu í Barcelona í september. Auk hennar 

kynnti þar Margrét Garðarsdóttir sjúkraþjálfari, rannsókn sína og Ásdísar Kristjánsdóttur sjúkraþjálfara á 

lotuþjálfun sjúklinga með langvinna lungateppu. Þá kynnti eining Dr. Marta Guðjónsdóttir, rannsóknir á 

gönguprófum hjá hjarta- og lungasjúklingum.  Marta var og leiðbeinandi Elfu Drafnar í meistaranáminu.  

Hans Jakob Beck, 

yfirlæknir lungasviðs 

 

Offitu- og næringarsvið 

Fagleg umfjöllun um starfsemi 

Offitumeðferðin byggir sem fyrr á viðteknum aðferðum atferlismeðferðar. Meðferðin er byggð upp með 

það fyrir augum að aðstoða fólk með alvarleg offituvandamál við að endurskipuleggja lífshætti sína í því 

skyni að léttast, auka virkni og bæta heilsu og lífsgæði.   

Meðferðin er ekki hugsuð sem “kúr“ heldur reynt að koma varanlegri lífsháttabreytingu til leiðar.  

Meðferðin tekur á mörgum þáttum sem tengjast offituvandamálum, svo sem næringu og hreyfingu og 

einnig á atriðum eins og sjálfsímynd, andlegri og líkamlegri líðan, félagslegum þáttum o.fl.  eftir því sem 

við á. 

Frá árinu 2002 hefur verið í gangi samstarf milli skurðdeildar Landspítala og Reykjalundar um að 

Reykjalundur undirbúi offitusjúklinga fyrir magahjáveituaðgerðir á Landspítala. Þeir sjúklingar fá sömu 

meðferð og aðrir. 
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Forskoðun 

Þeir, sem vísað er til offitumeðferðar, eru boðaðir til forskoðunar á göngudeild í þeirri röð sem beiðnir 

berast.  Í forskoðuninni eru gerðar mælingar á holdarfari, andlegri líðan, þolpróf og blóðrannsóknir. 

Sjúklingar hitta lækni til viðtals og skoðunar og meðferðarkostir ræddir. 

Göngudeildarmeðferð 

Að lokinni forskoðun hefst meðferð á göngudeild.  Gerð er meðferðaráætlun og sjúklingi  veittur 

stuðningur með komum á göngudeildina, þar sem meðal annars er unnið  með máltíðarmynstur, 

matardagbók og hreyfingu. Möguleiki er á sálfræðiaðstoð og félagsráðgjöf.  Sjúklingar fá leiðbeiningar 

varðandi þjálfun og hreyfingu og geta jafnframt nýtt sér þjálfunaraðstöðu á Reykjalundi. 

Dagdeildarmeðferð  

Miðað er við að náðst hafi a.m.k. 6-8% þyngdartap  ásamt fleiri skilyrðum til að komast í 

dagdeildarmeðferðina.  Miðað er við að skilyrðum sé náð innan hálfs árs frá fyrstu komu á göngudeild. 

Dagdeildarmeðferð er skipulögð með eftirfarandi hætti  

Henni er skipt í tvö tímabil. Það fyrra er 5 vikur og það seinna 3 vikur 6 mánuðum síðar.  

Meðferðin er skipulögð sem hópmeðferð og eru 6-8 manns í hópnum sem fylgjast að í meðferðinni þaðan 

í frá. 

Meðferðin er byggð upp þannig að hægt sé að sinna daglegum störfum samfara henni.  Hún er skipulögð 

hálfan dag þrisvar í viku. Fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins eða sem af öðrum ástæðum getur ekki 

sótt meðferðina að heiman getur fengið gistingu á Reykjalundi  

Meðferðin felst í  fræðslu og kennslu um næringu, hreyfingu og önnur offitutengd efni. Þjálfun er 

veigamikill þáttur í meðferðinni. Þá er unnið með sjálfstyrkingu, slökun og með skipulag daglegs lífs.  Þó 

um hópmeðferð sé að ræða er tekið mið af getu og þörfum hvers og eins.  Þeir sem þurfa viðbótarmeðferð 

s.s. sálfræðiaðstoð, sjúkraþjálfun og aðra meðferð sem kostur er á að veita geta fengið hana samhliða 

hópmeðferðinni.  

Endurkomur og eftirfylgd 

Eftir að dagdeildarmeðferð lýkur koma sjúklingar í 6 endurkomur á 2 árum.  Í endurkomunum er fylgst 

með gangi mála, gerðar ýmsar mælingar og próf. Hópumræður til stuðnings og leiðbeiningar um það sem 

þarf.  Einnig gefst fólki kostur á að hitta starfsmenn teymisins einslega.   Þá er fræðslufundur og deginum 

lýkur með  gönguferð. 

Eftirfylgdin tekur rúmlega hálfan daginn.  Tilgangur eftirfylgdar er að veita áframhaldandi stuðning og 

leiðbeiningar við jákvæðu lífsstílsbreytingarnar og að fylgjast með árangri meðferðarinnar. Meðferðartími 

frá forskoðun er því u.þ.b. 35 – 38 mánuðir. 

Fræðsla 

Árlega eru haldin 4 – 5 námskeið um offitu og offitumeðferð fyrir fólk sem er á biðlista eftir meðferð hér. 

Að námskeiðunum komu allir úr teyminu. 
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Haldin voru tvö námskeið um meðferð offitu fyrir starfsfólk í heilsugæslunni og hafa um 55 – 60 manns 

sótt þau.  

Undirritaður hélt opnunarfyrirlestur, sem fjallaði um meðferðina á Reykjalundi og samstarf við 

Landspítala um offituaðgerðir, á offituþingi í Stokkhólmi, „Stockholms Obesitasdagar“ í maímánuði. 

Í desember fór hluti teymisins til Bolungarvíkur til að aðstoða við skipulagningu lísfstíls- og 

offitumeðferðar þar og hélt námskeið fyrir almenning. 

Auk vinnu við meðferðina hér á Reykjalundi hafa margir starfsmenn offituteymisins verið virkir í 

félagsmálum, fræðslu, ráðgjöf og stefnumörkun, utan staðar og á þann hátt unnið að framgangi baráttunnar 

gegn offitu, bæði forvörnum og meðferð.  

Mikill áhugi er innan og utan staðar á að nota þekkingu og efni sem hér hefur safnast til rannsókna á offitu 

frá ýmsum sjónarhornum. Þannig hafa margir nemar í meistaranámi við ýmsar námsbrautir í háskólunum 

sýnt áhuga. Lauk einn nemi í íþrótta- og heilsufræðum við H.Í. meistaraprófi á vormánuðum. Hún kynnti 

niðurstöður úr rannsókn sinni á Alþjóðlega Offituþinginu í Stokkhólmi í júlí. Þessa ráðstefnu sóttu 10 

manns úr teyminu. Var sú ferð mjög góð, fróðleg og vakti margar hugmyndir um hvernig má þróa 

starfsemina áfram.Einn doktorsnemi hefur hafið rannsókn á áhrifum magahjáveituaðgerða á beinþéttni og 

styðst hún við gögn héðan í rannsókn sinni. Þá er í gangi forkönnun á áhrifum skipulagðrar útivistar á 

meðferðarheldni og árangur offitumeðferðarinnar. Hún er unnin í samvinnu við kennara íþróttaskorar 

menntavísindasviðs H.Í. og Ferðafélags Íslands. Fleiri rannsóknir eru í farvatninu. 

Starfsfólk teymisins hefur verið duglegt að nýta sér fræðslu og fundi sem í boði eru um offitu. 

Fjöldi beiðna, biðlisti 

Mikil aukning hefur orðið á beiðnafjölda til næringarsviðs á undanförnum árum en virðist nú vera að 

komast í jafnvægi.  Biðtími eftir að meðferð geti hafist á göngudeild er nú kominn í 14 mánuði. Í 

desember flutti starfsaðstaða offituteymisins úr Oddshúsi í Friðriksberg. Þar er aðstaða fyrir fundi og 

eldhús sem er notað til kennslu í matreiðslu. Einnig hafa flestir starfsmenn teymisins starfsaðstöðu sína 

þar. Er þessi breyting til mikilla bóta fyrir starfsemina. 

Á árinu hætti læknir sem var í 40% stöðu og starf næringarráðgjafa var í lok árs aukið úr 20% í 70% 

stöðu. 

      Ludvig Guðmundsson, 

yfirlæknir  offitu- og næringarsviðs 
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Gæðastjórn 

Árið 2009 tók framkvæmdastjórn Reykjalundar ákvörðun um  að stefna að innleiðingu á 

gæðastjórnunarkerfi á Reykjalundi.  Staða gæðastjóra var skilgreind og Jónína Sigurgeirsdóttir 

hjúkrunarfræðingur sett í starfið. 

Hvers vegna gæðastjórnun og gæðastefna? 

Markmið Evrópuáætlunar WHO er að aðildarríkin tryggi að stjórnun í heilbrigðisþjónustu hafi gæði að 

leiðarljósi, bæði hvað varðar aðgerðir í þágu þjóðfélags og einstaklinga.  Þetta var útfært í gæðaáætlun 

heilbrigðisráðuneytisins til ársins 2010 og er unnið eftir henni á Reykjalundi. 

Gæðaáætlanir snúa að öryggi sjúklinga, hlutverki stofnana, áætlanagerð, innleiðingu þjónustu, faglegri  

upplýsingagjöf, gæðayfirlýsingu, gæðavísum, klínískum leiðbeiningum, rafrænni skráningu, alþjóðlegri 

skráningu, árangursstjórnun, gæðakröfum fyrir nýjar stofnanir, rannsóknum, menntun og umbótum.  Síðan 

koma mælingar, sem eru hornsteinn umbóta, því þær gefa upplýsingar um raunverulegan árangur ferla og 

má bera saman við markmið sem hafa verið sett.   

Gæðahandbók er handbók stofnunar eða eininga innan stofnunar, sem byggir á því að skilgreina markmið, 

leitast við að fyrirbyggja mistök, mæla árangur og vinna stöðugt að umbótum.  Það að taka upp 

gæðastjórnunarkerfi er stefnumarkandi ákvörðun æðstu stjórnenda fyrirtækis.  En ábyrgð í 

gæðastjórnunarkerfi er í raun hjá öllu starfsfólki.   

Með þetta í farteskinu hóf gæðastjóri störf árið 2009.  Verkefnin voru þessi í upphafi:  Reykjalundur þarf 

að skilgreina hvað er árangur fyrir stofnunina.  Hvað þýða gæði í okkar starfsemi?  Hver er gæðastefna 

Reykjalundar?  Fyrstu mánuðina í nýju starfi nýtti gæðastjóri til að sækja námskeið og ráðstefnur um 

gæðastjórnun og að heimsækja fyrirtæki og stofnanir sem hafa komið sér upp gæðakerfi, t.d. 

Landsvirkjun, Orkuveitu Reykjavíkur og Sjúkrahúsið á Akureyri.    

Þegar voru til gæðahandbækur á  hjartasviði og í sjúkraþjálfun og vísir að fleiri handbókum.  Stefnt er að 

því að halda áfram á þeirri braut og á árinu 2010 var lokið við frumútgáfu að gæðahandbók læknaritara.  Í 

lok maí 2010 stóð gæðastjóri fyrir vinnudegi um gæðamál, með það að markmiði að fá starfsfólk 

Reykjalundar til hjálpar við að skilgreina gæðastefnu Reykjalundar.  Alls fengu um 100 manns boð um að 

taka þátt í vinnufundinum, starfsfólk allra meðferðarsviða á Reykjalundi, starfsfólk í eldhúsi, ræstingu, 

læknaritarar, skrifstofufólk og fleiri, ásamt fulltrúum frá SÍBS.  Á fundinn mættu rúmlega 70 manns og 

var greinilegt að þátttakendur ætluðu ekki að liggja á liði sínu til að stefna að því að móta Reykjalundi 

raunhæfa og framsækna gæðastefnu.  Niðurstöður voru teknar saman og verða til kynningar á nýju ári.    

Á árinu fór einnig fram upplýsingasöfnun og undirbúningur að samræmdri atvikaskráningu vegna atvika 

er varða sjúklinga og atvika er varða starfsfólk. 

Jónína Sigurgeirsdóttir,  

BS, MS, gæðastjóri. 

 

 

Vísindaráð 

 
 Í vísindaráði eru þrír fulltrúar og situr hver þeirra í þrjú ár og gegnir formennsku síðasta árið.  Rósa María 

Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, gekk úr ráðinu í mars og Gunnhildur Gísladóttir iðjuþjálfi, kom inn í 

hennar stað. Skipan vísindaráðs árið 2010 var eftirfarandi: Rúnar Helgi Andrason sálfræðingur, Ásdís 

Kristjánsdóttir  sjúkraþjálfari og Gunnhildur Gísladóttir iðjuþjálfi. 
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Vísindaráð vinnur í nánu samstarfi við rannsóknastjóra, Mörtu Guðjónsdóttur sem situr nær alla fundi 

nema þá sem fjalla um umsóknir í vísindasjóð. Ráðið fundar a.m.k. mánaðarlega utan sumartíma. 

Helstu verkefni á árinu 

Vísindaráð hélt áfram áherslu sinni á það að styðja við rannsóknarstarfsemi á Reykjalundi og voru haldnir 

tveir fyrirlestrar þar að lútandi. Annars vegar hélt Karl Kristjánsson læknir fyrirlestur um ritun 

vísindagreina og síðan hélt Thor Aspelund tölfræðingur við H.Í. og Hjartavernd fyrirlestur um 

úrtaksaðferðir í rannsóknum. Einnig var haldinn opin spjallfundur um vísindi í byrjun sumars og með 

haustinu skipulagður vinnufundur. Á þeim fundi voru búnir til hópar sem ræddu um greinarskrif, tölfræði 

og aðferðarfræði.  

Umsóknir í vísindasjóð  

Árið 2010 barst engin umsókn í vísindasjóð. Ástæðan er að hluta til að nú var gerð sú krafa að umsóknin 

væri búin að fá samþykki Vísindasiðanefndar sem gæti hafa tafið umsóknarferlið hjá sumum. Einnig er 

líklegt að það hafi haft áhrif að á Reykjalundi eru nú þegar í gangi nokkrar langtímarannsóknir og eru því 

ekki lengur á undirbúningsstigi.  

Vísindadagur 

Vísindadagur Reykjalundar var 19. nóvember og voru flutt þrjú erindi sem öll komu af hjarta- og 

lungnasviði. Auk þess voru sex veggspjöld kynnt. 

Rúnar Helgi Andrason, 

formaður vísindaráðs 

 

 

Rannsóknastjóri 
 

Ráðstefnur þar sem starfsmenn kynntu efni frá Reykjalundi með erindi eða veggspjaldi 

 

EuroPRevent  - Ársþing the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Prag, 

maí 2010 

 Effects of exercise training on patients with CHF or COPD. Magnús Jónasson, Marta 

Guðjónsdóttir, Egill Thoroddsen, Arna E. Karlsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir,  Magdalena 

Ásgeirsdóttir
 
 and Stefán B. Sigurðsson (veggspjald) 

 Reproducibility of the six minute walk test in patients with chronic heart failure or chronic 

pulmonary disease.  Arna E. Karlsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir, Magdalena 

Ásgeirsdóttir, Magnús Jónasson, Stefán B. Sigurðsson (veggspjald). 

 

 „Stockholms obesitasdagar“, Stokkhólmi, maí 2010. 

 Reykjalundurmodellen – Samordning av beteendeterapi och kirurgisk behandling mot fetma.  

Ludvig Guðmundsson læknir (erindi). 

 

Sig Mobility Meeting “Content of physical rehabilitation in multiple sclerosis” Prag, maí 2010 

 „Balance training in individuals with Multiple Sclerosis in Iceland.  Sif Gylfadóttir sjúkraþjálfari 

(erindi). 

 

Vorráðstefna Greiningar-og ráðgjafarastöðvar ríkisins, Reykjavík, maí 2010.  
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 Endurhæfing ungrar stúlku með heilalömun (CP) og þroskaskerðingu.  Maggý Magnúsdóttir, 

Margrét Theodórsdóttir, Þórunn Hanna Halldórsdóttir, Anna Sólveig Smáradóttir, Hafdís 

Gunnbjörnsdóttir og Ólöf H. Bjarnadóttir 

 

11th International Congress on Obesity, Stokkhólmi, júlí 2010. 

 Changes in health parameters among women participating in a clinical weight loss intervention 

program.  Steinunn H. Hannesdóttir, Dr. Erlingur Jóhannsson, Ludvig Á. Guðmundsson 

(veggspjald). 

 

20. ársþing European Respiratory Society, Barcelona, september 2010. 

 Influence of the learning effect on outcome of the six minute walk test performed by heart and 

lung patients. Marta Guðjónsdóttir, Arna E. Karlsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir, Magdalena 

Ásgeirsdóttir, and Magnús R. Jónasson (veggspjald). 

 Shortness of breath and physical exercise following 6 weeks comprehensive pulmonary 

rehabilitation, in patients with chronic obstructive pulmonary disease.  Elfa Ingólfsdóttir, 

Guðbjörg Pétursdóttir and Marta Guðjónsdóttir (veggspjald).  

 Factors effecting shortness of breath in patients with chronic obstructive pulmonary disease.   Elfa 

Ingólfsdóttir, Guðbjörg Pétursdóttir and Marta Guðjónsdóttir (erindi). 

 

Fræðslufundur félags fagfólks um offitu, Reykjavík, nóvember 2010 

 Heilsufræðilegar breytingar sjúklinga í offitumeðferð á Reykjalundi.  Steinunn Hannesdóttir, 

Erlingur Jóhannesson og Ludvig Guðmundsson (erindi). 

Vísindadagur Reykjalundar, Mosfellsbæ, nóvember 2010 

 Þolþjálfun sjúklinga með langvinna lungnateppu á þrekhjóli. Tvær aðferðir skoðaðar með pilot 

rannsókn.  Margrét Garðarsdóttir,  Dröfn Birgisdóttir,  Hans J. Beck, Ásdís Kristjánsdóttir 

(erindi). 

 Þættir sem hafa áhrif á mæði hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu.  Elfa Dröfn 

Ingólfsdóttir, Guðbjörg Pétursdóttir og Marta Guðjónsdóttir (erindi). 

 Áhrif þjálfunar á starfsemi hjarta, blóðrásar- og öndunarkerfis hjá sjúklingum með langvinna 

lungnateppu eða langvinna hjartabilun.  Marta Guðjónsdóttir, Arna E. Karlsdóttir, Ásdís 

Kristjánsdóttir, Egill Thoroddsen, Magdalena Ásgeirsdóttir og Magnús R. Jónasson (erindi). 

 Áhrif mikillar gönguþjálfunar með sjónrænum bendingum á göngu parkinsonsjúklinga. Slembuð 

meðferðarprófun.  Andri Þ. Sigurgeirsson, María H. Þorsteinsdóttir, Páll E. Ingvarsson, Ólöf H. 

Bjarnadóttir (veggspjald). 

 Endurhæfing ungrar stúlku með heilalömun (CP) og þroskaskerðingu.  Maggý Magnúsdóttir, 

Margrét Theodórsdóttir, Þórunn Hanna Halldórsdóttir, Anna Sólveig Smáradóttir, Hafdís 

Gunnbjörnsdóttir og Ólöf H. Bjarnadóttir (veggspjald). 

 Non-motor einkenni hjá fólki með Parkinsonveiki (PD).  Notkun NMS-Quest á Reykjalundi.  

Svava Guðmundsdóttir og Marianne Klinke (veggspjald). 

 Lærdómsáhrif í sex mínútna gönguprófi hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun eða langvinna 

lungnateppu. Arna E. Karlsdóttir, 
 

Marta Guðjónsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir, Magdalena 

Ásgeirsdóttir og Magnús R. Jónasson (veggspjald). 

 Heilsufarslegar breytingar sjúklinga í offitumeðferð á Reykjalundi.  Steinunn H. Hannesdóttir, 

Erlingur Jóhannsson og Ludvig Á. Guðmundsson (veggspjald). 

 Mæði og líkamsrækt eftir sex vikna alhliða endurhæfingu hjá sjúklingum með langvinna 

lungnateppu. Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, Guðbjörg Pétursdóttir og Marta Guðjónsdóttir (veggspjald). 

Morgunverðarfundur Sálfræðingafélags Íslands, Reykjavík, desember2010 

 Rannsóknir á hugrænni atferlismeðferð á endurhæfingarmiðstöðinni Reykjalundi og hlutverk 

sálfræðinga í þverfaglegu vinnuumhverfi.  Inga Hrefna Jónsdóttir og Rúnar Helgi Andrason 

sálfræðingar (erindi). 
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Lokaverkefni til meistaragráðu eða samsvarandi 

 

Á síðasta ári luku sex meistaranemar, sem unnið höfðu rannsóknarhluta náms síns á Reykjalundi, prófi frá 

H.Í. 

Heilbrigðisvísindasvið  

 Egill Thoroddsen líffræðingur.  Lífeðlisfræðileg áhrif líkamlegrar þjálfunar á sjúklinga með 

langvinna lungnateppu eða langvinna hjartabilun. Leiðbeinandi: Marta Guðjónsdóttir 

lífeðlisfræðingur Ph.D.  

 Elfa Dröfn Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur.  Áhrif endurhæfingar á mæði hjá sjúklingum með 

langvinna lungnateppu.  Leiðbeinandi: Marta Guðjónsdóttir, lífeðlisfræðingur Ph.D. 

 Andri Þór Sigurgeirsson sjúkraþjálfari.  Um áhrif þjálfunar á göngugetu parkinsonsjúklinga.  

Slembuð meðferðarprófun á gönguþjálfun með og án sjónrænna bendinga .  Leiðbeinandi: Ólöf H. 

Bjarnadóttir læknir.   

 Sigurður Viðar sálfræðingur.  Mat á réttmætisákvörðun Personality Assessment Inventory (PAI).  

Leiðbeinendur:  Jakob Smári, Daníel Ólason og Rúnar Helgi Andrason sálfræðingur Ph.D. 

Menntavísindasvið  

 Steinunn H. Hannesdóttir, íþróttafræðingur.  Heilsufarslegar breytingar sjúklinga í offitumeðferð á 

Reykjalundi.  Leiðsögukennari: Erlingur Jóhannsson prófessor.  Ábyrgðarmaður rannsóknar: 

Ludvig Guðmundsson læknir 

Félagsvísindasvið  

 Ásta Kristín Victorsdóttir félagsráðgjafi. Heilaskaði - ferli að endurhæfingu á Reykjalundi.  

Leiðbeinendur:  Chien Tai Shill, aðjúnkt og Maggý Magnúsdóttir, félagsráðgjafi. 

 

Auk þessara meistaraverkefna voru unnin tvö BS verkefni á árinu  

 Í  sálfræði undir leiðsögn Rúnars Helga Andrasonar sálfræðings Ph.D.  Athugun á íslenskri 

þýðingu viðhorfalistans Survey of Pain Attitudes (SOPA) sem Halla Ósk Ólafsdóttir vann. 

 Í líffræði undir leiðsögn Mörtu Guðjónsdóttur, lífeðlisfræðings Ph.D. Lærdómsáhrif, samkvæmni 

og áhrif tímasetningar á 6 mínútna gönguprófið hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun eða 

langvinna lungnateppu sem Egill E. Hákonarson vann 

 

Lokaritgerðirnar í ofangreindum verkefnum er að finna á www.skemman.is 

 

Ný rannsóknarverkefni sem hófust árið 2010. 

Rannsóknir í endurhæfingu taka oft langan tíma, einkum þar sem markmiðið er oft að fylgja árangri 

endurhæfingarinnar eftir í mörg ár eftir meðferð.  Því eru aðeins kynnt til sögunnar ný rannsóknarverkefni 

á árinu í ársskýrslu. 

 

Rannsókn á árangri meðferðar við tóbaksfíkn á endurhæfingarmiðstöðinni að Reykjalundi. 

Ábyrgðarmaður: Jónína Sigurgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur og gæðastjóri Reykjalundar. 

Aðrir rannsakendur eru:  Guðbjörg Pétursdóttir, Ingibjörg Ingimarsdóttir, Þórunn Guðmundsdóttir, Inga 

Pétursdóttir, Kolbrún Þorsteinsdóttir, Erna Aspelund, Dagný Finnsdóttir, Sólveig Júlíusdóttir og Jóna 

Helgadóttir.   

Markmið rannsóknarinnar er að meta árangur reykleysismeðferðar á Reykjalundi sem er í boði fyrir alla 

þá sem koma þangað til endurhæfingar. 

 

Árangur offitumeðferðar á Reykjalundi með eða án magahjáveituaðgerðar, 2ja ára eftirfylgd. 

Ábyrgðarmaður: Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir offitusviðs. 

Cand. Psych verkefni Önnu Njálsdóttur við sálfræðideild, heilbrigðisvísindasviði, Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur eru : Helma Rut Einarsdóttir yfirsálfræðingur offituteymis og Urður Njarðvík lektor H.Í.   
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Markmið rannsóknarinnar er að kanna breytingar á andlegri-, félagslegri- og líkamlegri líðan fólks sem 

hefur lokið offitumeðferð á Reykjalundi, með eða án magahjáveituaðgerðar á Landspítalanum.  Úrtakið 

verða þeir einstaklingar sem koma í tveggja ára eftirfylgd á tímabilinu ágúst 2010-mars 2011. 

 

Áhrif reglubundinnar útivistar á offitusjúklinga sem liður í endurhæfingu á Reykjalundi. 

Ábyrgðarmaður: Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir offitusviðs. 

Aðrir rannsakendur eru:  Smári Stefánsson aðjúnkt HÍ, Gunnar Gunnarsson lektor Moss Noregi, Hjalti 

Kristjánsson heilsuþjálfi Reykjalundi, Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri FÍ, Ann-Helen Odberg lektor 

HÍ og Erlingur Jóhannsson prófessor H.Í. 

Markmið rannsóknarinnar er skoða áhrif skipulagðrar hreyfingar utandyra á andlega og líkamlega líðan, 

lífsgæði, þol, þyngdartap, líkamssamsetningu, heilsustjórnrót og meðferðarheldni hjá offitusjúklingum í 

endurhæfingu á Reykjalundi.  

 

Próffræðileg athugun á The Short Form (36) Health Survey (SF-36) heilsukvarðanum. 

Ábyrgðarmaður: Rúnar Helgi Andrason, yfirsálfræðingur á verkjasviði. 

Cand. Psych verkefni Margrétar Eiríksdóttur við sálfræðideild, heilbrigðisvísindasviði, Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur eru auk ábyrgðarmanns: Daníel Þór Ólason dósent HÍ og Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent 

við HA. 

Markmið rannsóknarinnar er að meta  innri áreiðanleika SF-36 kvarðans auk þess sem innri samkvæmni 

og aðgreiniréttmæti verður skoðað.  Einnig að meta aðgreini- og samleitniréttmæti SF-36 með því að 

kanna fylgni hans við önnur sálfræðileg mælitæki sem lögð verða fyrir þátttakendur. 

 

Marta Guðjónsdóttir,  

Rannsóknastjóri 

 

 

Læknaráð 

Læknaráðsfundir eru að jafnaði einu sinni í mánuði utan sumartíma og oftar ef þurfa þykir. Á árinu  voru 

haldnir ellefu formlegir læknaráðsfundir.  Auk þess hélt læknaráð tvo starfsdaga, í maí og október. Á 

starfsdegi í maí var fjallað um þær breytingar sem urðu á starfsemi Reykjalundar í febrúarmánuði og 

mismunandi áhrif á starf teyma í því sambandi. Á starfsdegi í október var annars vegar fjallað um 

göngudeild, rekstur hennar og mögulegar breytingar á honum. Hins vegar var fjallað um væntanlegan 

þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands og mikilvægi þess að skilgreina og lýsa betur starfsemi 

hinna mismunandi sviða Reykjalundar.  

Fulltrúi lækna í fagráði var Hans J. Beck, en í mars tók Magdalena Ásgeirsdóttir sæti í ráðinu í hans stað. 

Aðalfundur var haldinn í maí en stjórn læknaráðsins hafði verið endurkjörin til tveggja ára 2009. Auk 

hefðbundinna aðalfundarstarfa var m.a. rætt um að uppfæra og endurhanna þyrfti heimasíðu Reykjalundar. 

Fyrirferðamestu málin sem fjallað var um í læknaráði á árinu sneru að skipulagsbreytingum vegna 

breytinga á rekstri Reykjalundar með opnun Miðgarðs 1. febrúar 2010. Jafnframt var fjallað um frekari 

breytingar á rekstrarformi vegna niðurskurðar á árinu 2011.  

Í byrjun desember kom fram tillaga frá framkvæmdastjórn að breytingum á stjórnskipulagi Reykjalundar. 

Fjallaði læknaráð um málið á tveimur fundum í desember og lagði fram greinagerð til 

framkvæmdastjórnar að þeim loknum. Tók læknaráð undir hugmynd um fjölgun í framkvæmdastjórn og 

var samþykkt að þar kæmu inn forstöðuiðjuþjálfi og forstöðusjúkraþjálfari. Að mati læknaráðs gerðu aðrar 

tillögur að breytingum frekar ráð fyrir auknu flækjustigi í stjórnskipan gagnstætt því sem orðið hefur á 

Landspítala undanfarin misseri. Læknaráð telur að þótt skammt sé liðið (2 ár) frá því núverandi 

stjórnskipan var sett á, hafi um hana verið góður friður.  Mikilvægt sé að vandað sé til verka ef breyta á 
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stjórnskipan frekar. Ef fyrirhugað væri að gera stjórnskipulagið einfaldara og gegnsærra en nú er hafi það 

ekki tekist með þessum tillögum og lagðist ráðið því gegn þeim.  

Önnur mál sem meðal annars hafa verið rædd í læknaráði á árinu var um sjúkraskrárforritið DIÖNU og 

m.a. um möguleika á að auðvelda tölfræðilega úrvinnslu gagna í forritinu og að setja þá vinnu í forgang.  

Magnús Ólason, 

 formaður læknaráðs. 

 

 

Hjúkrunarráð 

Stjórn hjúkrunarráðs hittist fimm sinnum árið 2010, auk þess sem haldnir voru haustfundur og aðalfundur.  

Stjórnin hafði einnig talsverð samskipti sín á milli í gegnum tölvupósta til að undirbúa fundi og vinna að 

málum milli funda. 

Breytingar voru gerðar á starfsemi Reykjalundar í byrjun árs og hafði undirbúningur staðið í nokkurn tíma 

en hjúkrunarráði þótti ganga erfiðlega að fá skýr svör við ýmsum spurningum varðandi þær.    Í 

hagræðingarskyni var sjö hjúkrunarfræðingum sagt upp störfum.  Bréf var sent til framkvæmdastjórnar til 

að gagnrýna þessa leið til sparnaðar og beðið um fagleg rök fyrir þeirri ákvörðun.  Svar barst en ekki hefur 

verið unnið frekar að því máli af hálfu hjúkrunarráðs. 

Stjórnin lagði fram tilögur fyrir aðalfund að breytingum á starfsreglum hjúkrunarráðs, og voru þær 

samþykktar.  Meðal þess sem lagt var til var að fækka í stjórn úr átta í fimm.   

Kjaranefnd hjúkrunarfræðinga hefur fylgst með kjaramálum. Samningar voru ekki endurnýjaðir en 

Reykjalundur hefur sagt upp 15% af fastri yfirvinnu auk aksturspeninga.  

Fræðslunefnd stóð fyrir þremur fyrirlestrum auk þess sem ákveðið var að hittast mánaðarlega á 

óformlegum fundum til að ræða það sem væri efst á baugi hverju sinni.  

Á haustfundi hjúkrunarráðs var ákveðið að hjúkrunarfræðingar á Reykjalundi myndu standa fyrir málþingi 

árið 2011 um endurhæfingarhjúkrun og eru Olga B. Guðmundsdóttir, Lára M. Sigurðardóttir og Jónína 

Sigurgeirsdóttir í undirbúningshópi.   

Þann 1. des  2010 var öllu starfsfólki kynntar tillögur að breytingum á stjórnskipulagi Reykalundar.   

Hjúkrunarráð skoðaði tillögurnar og hafði ýmislegt við þær að athuga og óskaði eftir áliti FÍH á þeim.   Í 

framhaldi var forstjóra Reykjalundar sent bréf.    Ekki hefur verið brugðist við því bréfi að öðru leiti en því 

að forstjóri hefur tilkynnt að ákveðið hafi verið að leggja tillögur um breytingar á stjórnskipulagi 

Reykjalundar til hliðar í bili.  

Sigurlaug Brynja Arngrímsdóttir,  

formaður hjúkrunarráðs 
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Hjúkrun 

Árið 2010 markaði ákveðin tímamót í sögu hjúkrunar á Reykjalundi. Fram að þeim tíma hafði störfum 

innan hjúkrunar fjölgað og maður komið í manns stað. Þann 1. febrúar var stigið það skref að veita 

hjúkrun einungis á dagtíma í öllum teymum.  Við þessa breytingu batnaði vinnuaðstaða hjúkrunarfræðinga 

til mikilla muna.  Sett var á stofn ein deild þar sem veitt er  sólarhringsmeðferð fyrir alla sjúklinga sem á 

þurfa að halda óháð því hvaða sviði  þeir tengjast. Öll sviðin eiga  þarna aðkomu, meti þau það svo að 

sjúklingum þeirra  nægi ekki sú hjúkrun sem er í boði  á dagtíma. Af þessu leiddi að 14 einstaklingar í 10 

stöðugildum innan hjúkrunarsviðs létu af störfum eftir að búið var að setja inn mönnun á 

sólarhringseininguna.  Starfsemi þessarar einingar sem hlaut nafnið Miðgarður, hefur verið í mótun þetta 

fyrsta ár og hefur hjúkrunarstjórinn Sigurlaug B. Arngrímsdóttir stýrt því af myndarbrag.  Hún á  stóran 

þátt í hvernig til hefur tekist við að bæta og sníða af vankanta, til að öll starfsemin þar þjóni tilgangi 

sínum.  Þessi eining er mikilvæg á margan hátt bæði  fyrir sjúklinga og starfsfólk og þá ekki síst fyrir þá 

möguleika sem þetta gefur Reykjalundi sem vettvangur fyrir nema hvort sem er í háskóla eða 

framhaldsskóla. Við þessar breytingar var ljóst að ekki gætu allir farið til síns heima kl. 16:00 þó þeir hinir 

sömu þörfnuðust ekki hjúkrunar eða annarrar sérhæfðrar meðferðar.   Til að mæta þessari þörf voru um 60 

rúm tekin undir gistirými.  Þau eru staðsett á tveimur stöðum í aðalhúsinu ásamt níu smáhýsum við Efri- 

og Neðribraut. Forsendur fyrir dvöl í gistirými eru heilsufarslegar, félagslegar og vegna búsetu.  Við áður 

nefndar breytingar hefur það sýnt sig að  starf okkar hér er að mæta sjúklingunum þar sem þeir eru. Hefur 

það komið fram í að eftirspurn í Miðgarð frá þeim sviðum sem talið var að mundu nýta hann mest, hafa 

þurft að nota hann hvað minnst, en önnur svið sem ekki voru talin verða stórir notendur hafa nýtt sér 

deildina meira. Gistirýmið sem talið var ríflegt í byrjun hefur verið svo til fullnýtt og komið fyrir að færri 

hafi komist að en viljað og iðulega hefur þurft að hagræða til að mæta mikilli þörf.  Bætt hefur verið við 

gistirýmum og hefur það ekki dugað til að metta þörfina, svo horft er til þess að fjölga rýmum.    

Á árinu 2010 var komið að þeim tímamótum að setja hjúkrunarskráninguna inn í Diönu sjúkraskrárkerfið. 

Unnið var að því  undir styrkri stjórn Jónínu Sigurgeirsdóttur gæðastjóra sem leitt hefur það verk frá 

upphafi og bundnar eru góðar vonir við það.  Eins og fyrri ár hefur Reykjalundur verið áhugaverður kostur 

fyrir nema bæði til að koma og kynnast með heimsóknum og einnig til að nýta í verklegan námstíma. Á 

árinu voru hér sjúkraliðanemar bæði í verknámi og starfsnámi, hjúkrunarfræðinemar bæði frá HÍ og HA  í 

grunnnámi í hjúkrun og síðast en ekki síst hjúkrunarfræðingar í meistaranámi í endurhæfingarhjúkrun sem 

unnu hluta af námi sínu hér.  Starfsdagur hjúkrunarsviðs var haldinn  hér á Reykjalundi á haustmánuðum. 

Fram að hádegi voru starfsmenn hjúkrunar á hverju sviði fyrir sig með sína skipulögðu dagskrá.  Eftir 

hádegi var kynning á þeim breytingum sem urðu 1. febrúar 2010 og hvernig starfsemi sviðanna breyttist í 

kjölfar þess. 

Lára M. Sigurðardóttir,  

framkvæmdastjóri hjúkrunar. 
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Hlein. 

Heimilislegt umhverfi 

Hlein er heimili fyrir sjö ofurfatlaða einstaklinga, þar sem markmiðið er að skapa þeim eins heimilislegt 

umhverfi og unnt er. Styrkur heimilisins felst meðal annars í stöðugleika í starfsmannahaldi. Heimilið 

nýtir sér aðstöðu Reykjalundar til þjálfunar. Heimilisfólk í Hlein sækir vinnu í vinnustofu, sem rekin er 

með tilliti til þarfa þeirra og er staðsett í húsnæði Reykjalundar.  Þar sinna þau samsetningar-og 

frágangsvinnu, auk þess að fá einstaklingshæfða þroskaþjálfun. 

Annar bragur er á rekstri Hleinar en annarra eininga á Reykjalundi þar sem um er að ræða heimili en ekki 

meðferðarstofnun.Til dæmis er allt fæði eldað á staðnum og borið fram í borðstofu heimilisins. Lagt er 

upp úr félagslegri virkni eins og kostur er. Fara íbúar eftir  getu í styttri ferðir og heimsóknir á kaffihús og 

söfn með aðstoð starfsfólks. Þótt ekki sé litið á Hlein sem meðferðarstofnun, er þar ákveðið teymi sem 

fylgist með heimilisfólki og heldur deildarþroskaþjálfi mánaðarlega teymisfundi með starfsfólki, ásamt 

lækni, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara og þroskaþjálfum úr vinnustofu. 

Í gegnum tíðina hefur Hlein fengið margar góðar gjafir frá einstaklingum og góðgerðarsamtökum. Í ár gaf 

Lionsklúbburinn í Mosfellsbæ fjárhæð sem notuð var í að endurnýja eldhúsið. Allir iðnaðarmenn sem 

komu að verkinu gáfu vinnu sína. 

Dís Níelsdóttir forstöðuþroskaþjálfi, Guðbjörg Guðfinnsdóttir og Guðný Erla Guðmundsdóttir 

þroskaþjálfar á vinnustofu Hleinar. 

Dís Níelsdóttir,  

forstöðuþroskaþjálfi. 

 

 

Sjúkraþjálfun 

Eitt mikilvægasta hlutverk sjúkraþjálfara er að kenna samband hreyfingar og heilsu og hvernig hægt er að 

nota hreyfingu sem meðferð til að auka lífsgæði. Sjúkraþjálfarar hafa sérþekkingu á álagseinkennum og 

afleiðingum ýmissa sjúkdóma á stoðkerfi líkamans.  Sjúkraþjálfarinn vinnur m.a. með hreyfingu sem 

aðferð til að fyrirbyggja, endurheimta og bæta heilsu. 

Sjúkraþjálfarar hafa unnið töluverða undirbúnings- og aðlögunarvinnu á árinu vegna breytinga á 

innlagnafyrirkomulagi meðferðarsviða Reykjalundar. 

Í mörgum tilfellum lengist endurhæfingartíminn með forviðtölum, forinnlögnum og íhlutun á göngudeild.  

Mikil áhersla er lögð á að virkja sjúklinga í nærumhverfi sínu bæði á biðtíma fyrir innlögn og í framhaldi 

af endurhæfingu á Reykjalundi. 

Unnið er að endurbótum á skráningu, einnig með notkun ICF. 

 

Sjúkraþjálfari  starfar ásamt lækni á göngudeild með beiðnir sem flokkast ekki beint inn á meðferðarsviðin 

og beiðnir  þar sem athuga þarf önnur úrræði.  Þar sér sjúkraþjálfari  um stoðkerfisskoðun og göngupróf 

eru tekin.   Sjúkraþjálfari gerir tillögur um raunhæft hreyfiprógram í samræmi við skoðun og áhugsvið 

sjúklings.  Sjúklingi er fylgt eftir og hann gerður virkur á biðtíma fyrir innlögn ef hennar verður þörf. 

Einnig er framhald á verkefninu FMOS sem er fjarkennsla  verkjaskóla, verkefni verkjateymis og 

göngudeildar. 

Sjúkraþjálfarar  verkjasviðs vinna stöðugt að  upplýsingaöflun vegna vísindarannsóknar á árangri 

verkjameðferðar Reykjalundar. Fleiri rannsóknir eru í undirbúningi á verkjasviði.  Á árinu gerði geðsvið  

tilraun með endurkomuhóp sem fékk eingöngu hópþjálfun.  Það fyrirkomulag verður reynt  áfram svo og 
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frekari  vinna með sjúklinga á biðlista.  Sjúkraþjálfarar  geðteymis unnu nýjan kafla um þjálfun og andlega 

líðan í endurnýjaða HAM bók. 

Á lungnasviði luku sjúkraþjálfarar „pilot“ rannsókn á því hvaða þjálfunarform á þrekhjóli hentaði best 

fyrir lungnasjúklinga með COPD greiningu  (Gold 3 og 4). Hún var kynnt á Vísindadegi Reykjalundar á 

haustdögum.  Stefnt er að stórri rannsókn sama efnis.  Í mótun er  samstarf við LSH um meðferð 

skurðsjúklinga á hjarta- og lungnaskurðsviði en þeir koma nú beint á Reykjalund  og þjálfun þeirra er í 

nánu samstarfi við sjúkraþjálfara á LSH. Sjúkraþjálfarar hjartasviðs vinna ásamt öðrum í 

meðferðarteyminu að undirbúningi rannsóknar á  sjúklingum með sykursýki af týpu II. 

Innan starfsendurhæfingar vann sjúkraþjálfari ásamt fagaðilum  nýjan kynningarbækling um 

starfsendurhæfingu Reykjalundar, ætluðum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  “Norfunk Project” í 

samvinnu við 7 endurhæfingarstaði í Noregi heldur áfram. 

Einstaklingar með Parkinsonveiki eru nú reglulega mældir á göngugreiningartækinu GAITRite. 

 

Andri Þór Sigurgeirsson sjúkraþjálfari á taugasviði lauk meistaranámi sínu með rannsókn  um áhrif 

þjálfunar á göngugetu Parkinsonsjúklinga.  

Á árlegum Degi sjúkraþjálfunar, veitti Félag ísl. sjúkraþjálfara  hvatningarverðlaun fyrir frumkvöðlastarf 

úr grasrótinni.  Verðlaunin hlaut  Halldóra Sif Gylfadóttir, með meistarapróf í endurhæfingarvísindum frá 

University of British Columbia, Kanada, sviðstjóri sjúkraþjálfunar á taugasviði. 

 

Sjúkraþjálfarar sóttu  ráðstefnur og námskeið en í minna mæli en undanfarin ár sökum sparnaðar. 

Á starfsdegi  sjúkraþjálfunar í október var m.a. farið í heimsóknir á Lýðheilsustofnun, til 

stoðtækjafyrirtækisins Össurar hf., auk þess sem haldinn var fyrirlestur um nýafstaðna Noregsheimsókn 

stjórnenda á Reykjalundi. 

Deildin var að venju með kennslu 12-14 nema  á 3. og 4. námsári í sjúkraþjálfun við H.Í. Margir af 

sjúkraþjálfurunum eru kennarar við námsbraut í sjúkraþjálfun við H.Í.. 

 

Sigrún Benediktsdóttir,  

forstöðusjúkraþjálfari. 

 

 

 

 

Heilsurækt  

Starfsemin hefur verið mikil og þátttaka góð í öllum hópum sem Heilsuræktin býður nú upp á sjö 

vatnsleikfimihópa, karlahóp og endurvakinn hóp fyrir fólk í ofþyngd. Vatnsleikfimihóparnir eru á 

misjöfnum tímum dags til að mæta þörfum sem flestra. Í ofþyngdarhópnum er lögð áhersla á fjölbreytni í 

þjálfun og hreyfingu auk fræðslu.  Allir hóparnir koma saman tvisvar í viku og þar kenna  bæði 

sjúkraþjálfarar og íþróttafræðingar. 

Í Heilsuræktinni er einnig hægt að kaupa aðgangskort að tækjasal og sundlaug.  Allir korthafar fá 

leiðbeiningar og kennslu hjá sjúkraþjálfara áður en þjálfun hefst í tækjasal. 

Sigrún Benediktsdóttir,  

forstöðusjúkraþjálfari. 
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Heilsuþjálfun 

Heilsuþjálfunin hefur haldið áfram að vera með fjölbreytta þjálfun með heildræna  nálgun að leiðarljósi, 

með því að styrkja líkamlega, andlega og félagslega þætti fólksins sem hana stunda. 

Starfsemi heilsuþjálfunar var með hefðbundnum hætti á árinu. Heilsuþjálfarar tóku við sjúklingum frá 

öllum endurhæfingarsviðum Reykjalundar, gerðu mælingar, þjálfuðu og kenndu grunnatriði hinna ýmsu 

almenningsíþróttagreina.  

1. október var Steinunn H. Hannesdóttir  íþróttafræðingur ráðin í 75% stöðu við deildina. Þar með gefst 

tækifæri til að sinna betur ýmsum smærri þjálfunarþáttum og einstaklingsmeðferðum innan teyma og  

einnig tækifæri til að skipta betur upp ábyrgð gagnvart  meðferðarteymunum. 

Í byrjun árs var keyptur nýr utanborðsmótor fyrir björgunarbátinn við Hafravatn. Karlaleikfimin í 

Heilsuræktinni gaf vesti til að aðgreina lið.  

Stórir hópar komu í kynningu á heilsuþjálfun meðal annars frá HÍ, HR og Borgarholtsskóla. Einnig komu 

tveir nemar frá menntasviði HÍ í verknám og einn frá HR. 

Haldnir voru tveir starfsdagar á árinu. Annar norður á Akureyri  þar sem heilsuþjálfarar kynntu sér 

grunnþætti gönguskíðakennslu hjá Ólafi Björnssyni.  Hinn var haldinn á heimaslóðum og rædd voru innri 

skipulagsmál. Seinna þann dag var farið á Selfoss þar sem kynnt var vatnsleikfimi af Elísabetu 

Kristjánsdóttur íþróttafræðingi. 

Árangursmælingar  eru með þrennum hætti, þ.e. líkamsgreiningarmæling, 6 mínútna göngupróf og 2 km 

göngupróf.  Þessar mælingar ná til allra meðferðarsviða Reykjalundar. 

Nýjar rannsóknir benda  á mikilvægi hreyfingar í allri endurhæfingu og athöfnum daglegs lífs. Virkar 

jafnvel eins og lyf fyrir suma sjúkdóma þ.e. „ hreyfing er lyf“. 

Lárus S. Marinusson, 

forstöðuheilsuþjálfari. 

 
 

Iðjuþjálfun 

Iðjuþjálfar veita íhlutun til um það bil allra skjólstæðinga sem innskrifast á Reykjalund. Íhlutun er ýmist 

veitt með fræðslu s.s. í verkjaskóla, streitustjórnun og slökun, með þjálfun m.a. á gripstyrk og liðleika eða 

með aðlögun sem getur falið í sér prófun og útvegun hjálpartækja eða skipulagningu á daglegri iðju. Til að 

nálgast iðjuvanda skjólstæðinga eru notuð ýmis matstæki og má þar nefna: „Mæling á færni við iðju“ og 

„Mat á eigin iðju“. Starfið er leitt m.a. af hugmyndafræði sem kennd er við „Líkanið um iðju mannsins“ 

og kanadísku hugmyndafræðinni um eflingu iðju. 

Níutíu og átta fleiri skjólstæðingar fengu þjónustu en árið á undan, en komum í iðjuþjálfun fækkaði þó um 

128 en heildarfjöldi íhlutanna var 11.390.  
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Á árinu fékkst frá Einkaleyfastofunni skráð hönnun á stillanlegu skápúlti. Þetta veitir einkarétt á útliti 

púltanna sem hafa verið í framleiðslu í iðjuþjálfun í mörg ár. 

Iðjuþjálfar eru mjög virkir  þátttakendur í menntun nemenda á námsbraut í iðjuþjálfunarfræðum við HA, 

bæði með stundakennslu sem og kennslu nema í vettvangsnámi. Ákvörðun hefur verið tekin um það að 

bjóða alltaf 3 pláss fyrir nema í öllum 4 vettvangstímabilum, samtals 25 vikur á ári og eru þau vel nýtt. 

Einnig er tekið á móti 4 nemendum á annarri önn í 20 tíma vettvangsnám.  

Starfsdagur iðjuþjálfunar var föstudaginn 1. október og tóku allir starfsmenn deildarinnar þátt í honum. 

Þema starfsdagsins var  „Jafnvægi í daglegu lífi“, hvað viðheldur jafnægi, hvaða áhrif hefur röskun á 

jafnvægi í daglegu lífi og hvaða leiðir eru færar til að endurnýja jafnvægi en þetta er vandi mjög margra 

skjólstæðinga sem koma á Reykjalund. Þetta var skoðað í ljósi hugmyndafræði sem byggir á „Líkaninu 

um iðju mannsins“ sem er leiðandi í íhlutun iðjuþjálfa á Reykjalundi. Fenginn var fyrirlesari sem fjallaði 

um efnið, iðjuþjálfar á Reykjalundi voru með erindi, unnin voru verkefni m.a. í hópum. Í framhaldi af 

þessari umfjöllun var kafað dýpra í efnið á fræðslufundum deildarinnar fram að jólum sem skilaði sér í 

dýpri skilningi á efninu og mikilvægi þess að íhlutun iðjuþjálfa beini sjónum sínum í enn meira mæli að 

þessum þætti endurhæfingarinnar. 

Lilja Ingvarsson,  

forstöðuiðjuþjálfi. 

 

 

Talþjálfun 

Í talþjálfun koma sjúklingar af flestum sviðum Reykjalundar, þó langflestir af tauga- og hæfingarsviði.  

Boðið er upp á sérhæfða þjálfun á tal- og málmeinum, raddmeinum og kyngingartregðu sem byggir á 

einstaklingsmiðaðri nálgun með tíðum endurtekningum sem hafa það að markmiði að leiða til breytinga á 

heilastarfsemi. Einnig er hugað að aðlögun umhverfis og notkun hjálpartækja þegar þess er þörf. Slíka 

sérhæfða og þétta talþjálfun til fullorðinna er nú bara að finna á Reykjalundi og á Landspítala.  

Sjúklingum er vísað í talþjálfun af ýmsum orsökum, t.d. vegna máltruflana í kjölfar áunnins heilaskaða 

(sjúkdómar eða slys), raddmeina, kyngingartregðu, þvoglumælgi eða lestrarerfiðleika. Talmeinafræðingur 

greinir vanda sjúklings og veitir meðferð eftir þörfum, ýmist í einstaklings- eða  hóptímum. Viðtöl og 

ráðgjöf til aðstandenda er  mikilvægur þáttur meðferðarinnar. Talmeinafræðingur tekur virkan þátt í starfi 

tauga- og hæfingarteyma og er til ráðgjafar fyrir öll önnur teymi eftir þörfum. Talmeinafræðingur tekur 

auk þess þátt í allnokkrum rannsóknar- og þróunarverkefnum  á Reykjalundi, t.d. við þróun gátlista í 

hæfingarteymi, sumarinnlagnir fatlaðra ungmenna, þróun þjónustu við Parkinsonsjúklinga, nýjar 

meðferðir við kyngingarvandamálum og fleira.  

Á árinu 2010 fékk talmeinafræðingur leyfi frá störfum í nokkrar vikur til að starfa í Kanada hjá Intensive 

Residential Aphasia Communication Therapy sem eru 5 vikna þjálfunarbúðir fyrir málstolssjúklinga. 

Einnig fór hún á ársþing ASHA bandarísku talmeinafræðisamtakanna sem haldið var í Philadelphia í 

nóvember. Talmeinafræðingur hélt fyrirlestur fyrir hönd hæfingarsviðs Reykjalundar á vornámskeiði 

Greiningarstöðvar, tók þátt í fræðslunámskeiði á vegum Fagráðs um heilaskaða og var meðleiðbeinandi í 

námskeiði um gagnreyndar aðferðir í talmeinafræði sem er hluti af nýstofnuðu námi í talmeinafræði við 

H.Í. Þess má einnig geta að allir nemar á 1. ári í því námi komu í stutta starfskynningu á Reykjalund.  

Ýmis spennandi verkefni eru í farvatninu. Ljóst er að nemum í starfsþjálfun mun fjölga á næstunni í 

tengslum við námsbrautina í talmeinafræði, auk þess sem talmeinafræðingar héðan munu taka þátt í 

kennslu þeirra námskeiða sem tengjast talþjálfun fullorðinna og að sama skapi aukast möguleikar á 

tengslum við rannsóknir. Talmeinafræðingar á Reykjalundi hafa verið í viðræðum við Parkinsonfélagið 

um samstarfsverkefni. Um er að ræða hópþjálfun til einstaklinga með þvoglumælgi og raddmein vegna 
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parkinsonsjúkdóms. Einnig er mikil þörf fyrir úrræði í málþjálfun fólks á besta aldri sem glímir við 

verulegt málstol en ekki mikla aðra fötlun og er það von okkar að geta sinnt því verkefni enn betur.  

Stöðugildi talþjálfunar var aukið í 100% haustið 2010. 

Þórunn Hanna Halldórsdóttir,  

Yfirtalmeinafræðingur. 

 

 

Félagsráðgjöf 

Fræðileg umfjöllun um hlutverk fagstéttarinnar í endurhæfingu  

 

Fólk í endurhæfingu vegna sjúkdóms  eða fötlunar býr við misjafnar tilfinningalegar, félagslegar og 

fjárhagslegar aðstæður. Félagsráðgjafar Reykjalundar vinna með sjúklingum og aðstandendum þeirra að 

úrlausnum félagslegra vandamála. Þeir veita stuðning í persónulegum málefnum, upplýsa um félagsleg 

réttindi og aðstoða við umsóknir þar að lútandi.  

Í endurhæfingu þurfa fjölmargir þættir að haldast í hendur til að meðferðin beri sem bestan árangur. Eitt af 

verkefnum félagsráðgjafa er að hafa  milligöngu um og samræma þá þjónustu félagslega kerfisins sem 

veitt er utan Reykjalundar.  

Félagsráðgjafar taka þátt í fræðslu innan stofnunarinnar og utan. Þeir eru einnig virkir í þróun og mótun á 

þjónustu Reykjalundar í samvinnu við aðrar fagstéttir . 

Á árinu 2010 störfuðu á Reykjalundi  fimm félagsráðgjafar fjórir í fullu starfi og einn í hálfu starfi. 

 

Helstu aðferðir og nálgun 

 

Helsta vinnutæki félagsráðgjafans er viðtalið. Að stærstum hluta er unnið  einstaklingsmiðað. Teymi 

Reykjalundar hafa  mismunandi verklag og verkaskiptingu, þannig að félagsráðgjafar í sumum teymum 

taka þátt í hópfræðslu og þeir sem hafa aflað sér þekkingar og réttinda til, veita hugræna atferlismeðferð. 

 

Nemar starfsþjálfun og kynning 

 

 Á árinu 2010 voru tveir meistaranemar í félagsráðgjöf við H.Í. í verknámi.  

Harpa Sigfúsdóttir og Magnús Pálsson félagsráðgjafar voru starfsnámskennarar, en aðrir félagsráðgjafar 

tóku einnig þátt og útveguðu verkefni, þannig að nemarnir fengju sem besta mynd af teymisvinnunni og 

starfsemi Reykjalundar. 

 

Vandamálagreining 

 

Um árabil hefur verið haldið utanum tölulegar upplýsingar, hvað varðar fjölda skjólstæðinga sem koma til 

félagsráðgjafa og helstu málaflokka sem unnið er að. Félagsráðgjafar á Reykjalundi hafa eins og verið 

hefur um langa hríð afskipti af málum tæplega helmings þess  fólks sem innritast  inn á stofnunina. 

Helstu málaflokkar eru: Framfærslumál sem er stærsti liðurinn, það eru mál er snerta umsóknir um bætur, 

lífeyri lífeyrissjóði og sjúkrabætur eða félagslega aðstoð sveitarfélags. Atvinnumál hafa verið vaxandi 

liður síðustu ár í takt við ástand á vinnumarkaði og þá staðreynd að fólk með heilsufarsvandamál og skerta 

vinnugetu stendur sérstaklega höllum fæti í því mikla atvinnuleysi sem er í landinu. Fjölskyldumál, 

vandamál tengd fjölskyldum og samskiptum er þriðji stærsti málaflokkurinn. Það kemur svo ekki á óvart, 

að fjármál, sem snúa að skuldavanda og tengdum málum mælist stór liður í störfum félagsráðgjafa. 

Úrræðin sem íslenskt samfélag býður uppá til að aðstoða  þá er veikjast og missa tekjur eru flókin og á 

mörgum höndum. Almenningur hefur ekki yfirsýn eða þekkingu á þeim úrræðum sem í boði kunna að 

vera og þau kerfi sem um ræðir vinna ekki vel saman og geta oft ekki veitt upplýsingar um þau úrræði sem 
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í boði kunna að vera annarsstaðar í kerfinu. Því  er viðbúið að leiðsögn og milliganga félagsráðgjafa við  

að finna úrræði til að mæta grunnþörfum fólks hvað varðar framfærslu, fjármál  og húsnæði  verði áfram 

talsverður hluti starfsins.  

 

  Magnús Pálsson, 

         forstöðufélagsráðgjafi. 

 

 

Sálfræðiþjónusta 

Ástæður komu til sálfræðings geta verið mjög mismunandi, til dæmis tilfinningaleg vandamál svo sem 

þunglyndi og kvíði, streita eða áföll, reiðivandamál, tilfinningasveiflur eða erfiðleikar í samskiptum. 

Margir þurfa sálfræðistuðning við lífsstílsbreytingar eða vegna átraskana og aðrir eru að glíma við 

atvinnumissi eða þurfa að breyta um atvinnuvettvang vegna slysa eða veikinda. Einnig upplifa margir 

óöryggi og andlega vanlíðan eftir að hafa greinst með alvarlega sjúkdóma eða eru að takast á við 

langvinna verki.  

Einbeitingarerfiðleikar, námserfiðleikar, minnistruflanir, heilaskaði eða önnur vitræn skerðing eru einnig 

oft ástæður þess að beðið er um mat sálfræðings og endurhæfingu.  

Yfirleitt er um fjölkvilla að ræða og oft glímir fólk einnig við erfiða félagslega stöðu.  

Hlutverk sálfræðinga í endurhæfingunni á Reykjalundi snýr einkum að sálfræðilegu mati, 

sálfræðimeðferð, ráðgjöf og fræðslu. Sálfræðilegt mat felur meðal annars í sér mat á andlegri líðan, 

persónuleika, vitsmunaþroska, námserfiðleikum, ADHD, taugasálfræðilegum þáttum eða vitrænni getu 

með tilliti til styrkleika og veikleika. Mat á vitrænni getu hjálpar til við að setja raunhæf markmið í 

endurhæfingunni og auðveldar val á leiðum eftir útskrift þar sem máli skiptir að taka rétta stefnu. Notuð 

eru sálfræðipróf, matskvarðar, spurningalistar og taugasálfræðileg próf ýmis konar til stuðnings í 

sálfræðimatinu. Sérfræðingur í taugasálfræði sér um taugasálfræðilegt mat. Sálfræðingar Reykjalundar 

taka þátt í þverfaglegum teymisfundum, markmiðsfundum, fjölskyldufundum, fræðslu til vinnustaða eða 

skóla, sinna forviðtölum og eftirfylgd og koma að rannsóknum og þróunarvinnu s.s. gerð HAM 

meðferðarhandbóka. Í meðferðarvinnu er aðallega stuðst við hugræna atferlismeðferð (HAM). 

Sérfræðingar í klínískri sálfræði veita handleiðslu til sálfræðinema, annarra sálfræðinga og HAM-

meðferðaraðila. 

Á árinu 2010 eru 10 ár síðan fyrsti sálfræðingurinn var ráðinn til starfa á Reykjalund. Þróunin síðan hefur 

verið í þá átt að auka aðgengi sjúklinga í endurhæfingu á Reykjalundi að sálfræðiþjónustu. Núna starfa 7 

sálfræðingar á Reykjalundi í 4,7 stöðugildum og dreifast þeir á öll sviðin nema hjarta- og lungnasvið sem 

fá sálfræðikonsult eftir þörfum.  

Kynning var haldin fyrir cand.psych. sálfræðinema sem eru við framhaldsnám í sálfræðideild 

heilbrigðisvísindasviðs H.Í. og þrír af þeim komu síðan í 9 vikna starfsþjálfun á haustönn. Tveir af þeim 

gera einnig sín lokaverkefni á Reykjalundi.  

Sálfræðingar héldu starfsdag 2. nóvember þar sem farið var yfir ICF flokkunarkerfið og hópmeðferð.   

Inga Hrefna Jónsdóttir 

forstöðusálfræðingur. 
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Næringarráðgjöf 

Næringarfræði er ung og sjálfstæð heilbrigðisvísindagrein sem fjallar um hlutverk næringarefna í 

líkamanum og tengsl mataræðis og heilsu.  Næringarfræði  tengist raungreinum, lífeðlisfræði, líffræði og 

greinum sem byggja á lýðheilsufræði.    Í næringarfræði  tengjast raunvísindi og heilbrigðisvísindi við 

þekkingu á menningu og félagslegum aðstæðum  eins og fjölskyldubundnum og samfélagslegum þáttum, 

iðnaði og markaði.  Auk þessa tengist og sækir næringarfræðin þekkingu í matvælafræði.   

Til að auka þekkingu í næringarfræði þarf þverfaglega nálgun og beitir greinin margs konar aðferðum t.d.  

klínískum eða faraldsfræðilegum og í sumum tilfellum tilraunum.    

Næringarfræðin fjallar um matinn sem við borðum, þörf okkar á næringu og mikilvægi hennar til 

uppbyggingar og viðhalds.  Rétt næring er lífsnauðsynleg til að halda góðri heilsu.  Næring hefur áhrif 

bæði á heilsu og líkamsþyngd.  Mikil þörf er fyrir næringarráðgjöf meðal skjólstæðinga Reykjalundar og 

hefur þörfin aukist verulega á síðustu árum. Það er staðreynd að offituvandinn meðal þjóðarinnar vex 

stöðugt og heilsufarslegar afleiðingar hennar alvarlegar.  Gerð var breyting á stöðugildi næringarfræðings 

á Reykjalundi  í lok árs 2010 og næringarfræðingur  fastráðinn í 100% stöðu þar af 70% á næringar- og 

offitusvið.    

 

Helstu verkefni næringarfræðings skiptast þannig: 

1. Starfar í næringar- og offituteymi.  

2. Veitir næringarráðgjöf fyrir önnur teymi eftir þörfum. 

3. Starfar með manneldisteyminu og mötuneyti að stefnumótun í manneldis- og lýðheilsumálum.   

4. Veita  einstaklingsbundna næringarráðgjöf auk þess að halda fyrirlestra og hafa  umsjón með 

næringarráðgjöf og fræðslu  fyrir skjólstæðinga Reykjalundar.  Rík áhersla er lögð á mikilvægi 

þess, að um varanlega lífsstílsbreytingu sé að ræða.   

5. Aðstoðar annað fagfólk Reykjalundar og fræðir það um næringarmál og hefur eftirlit með þeirri 

næringarfræðslu sem er veitt á stofnuninni.   

6. Heldur reglulega fyrirlestra fyrir skjólstæðinga á hjartadeild, næringar- og offituteymi og í 

geðheilsuskólanum. 

Næringarfræðingur hélt ekki starfsdag á árinu en stefnir að því að halda slíkan dag á árinu 2011, 

hugsanlega í samstarfi við Næringarstofu Lsh og RÍN (rannsóknarstofa í næringarfræði).   

Á þessu ári komu nokkrir nemar og dvöldu í einn dag í senn.  Stefnt er að því að bjóða áfram  nemum  

sem stunda nám í næringarfræði að koma í starfskynningu og þjálfun hér á Reykjalundi á komandi árum.    

Guðrún Jóna Bragadóttir   

Næringarfræðingur 
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HL-rannsókn  

Fagleg umfjöllun um starfsemi 

 

Starfsemi rannsóknarstofunnar var með hefðbundnu sniði. Ambulant beiðnum um þolpróf með mælingu á 

súrefnisupptöku og koldíoxíðútskilnaði ásamt mælingu blóðgass í hvíld og við hámarksáreynslu fjölgar. 

Einnig hefur þolprófum á göngudeild fyrir innlögn fjölgað. Gagnasöfnun í rannsókn um áhrif 

endurhæfingar á sjúklinga með langvinna hjartabilun eða langvinna lungnateppu lauk á árinu og ennþá er 

unnið að úrvinnslu gagna. Á árinu var bæði farið með veggspjöld og fyrirlestra á ráðstefnur þar sem 

niðurstöður úr rannsókninni voru kynntar. Sjá ársskýrslu rannsóknarstjóra. Rannsóknarstofan tók þátt í 

alþjóðlega Spirometriudeginum 14.október. Boðið var upp á ókeypis öndunarmælingar og ráðgjöf frá 

kl.10-14. Átakið var auglýst með tölvupósti á valda staði og Hans Jakob Beck yfirlæknir lungnasviðs 

skrifaði grein í Fréttablaðið „Eru lungun í lagi?“. Dagurinn tókst vel og var jöfn aðsókn í mælingarnar á 

þessum 4 tímum þrátt fyrir litla auglýsingu. Alls voru 56 manns mældir. Á árinu var unnið markvisst að 

því að gera rannsóknarstofuna svo til pappírslausa og eru þau mál í góðum farvegi í lok ársins og stefnt að 

því að rannsóknarstofan verði orðin nær pappírslaus í apríl 2011. Eina sem prentað verður út eru 

boðunarblöð og þolprófsblöð sjúklinga við komu í endurhæfingu.  

Verkefni rannsóknarstofunnar eru: 

• Hámarksþolpróf 

• Sex mínútna göngupróf (hjarta- og lungnasvið) 

• Hjartarafritun 

• Fitumæling sjúklinga með langvinna lungnateppu 

• Sólarhringsblóðþrýstingsmæling 

• Svefnrannsóknir í samvinnu við hjúkrunardeildir 

• Öndunarmælingar: 

 Blásturspróf (spirometria) 

 Mæling á heildarrýmd lungna með „köfnunarefnisúthreinsunar” aðferðinni 

(nitrogen washout) 

 Mæling á loftskiptum lungna með „eins andardráttar CO loftskipta” aðferðinni 

(single breath CO diffusion) 

Allar ofangreindar rannsóknir eru eingöngu framkvæmdar samkvæmt beiðni frá lækni. 

Þolpróf,  hjartarafrit, sólarhringsblóðþrýsingsmælingar og fitumælingar 

 

Alls voru framkvæmd 755 hámarksþolpróf og þar af voru 53 V-max próf (með mælingu á súrefnisupptöku 

o.s.frv) og 178 próf á Monark hjóli sem offitusviðið notar fyrir sína skjólstæðinga og svo er það einnig 

notað fyrir alla aðra í húsinu sem vega meira en 120 kg. Eitt próf var framkvæmt á Schwinn hjóli.  

Á árinu voru 357 sex mín göngupróf framkvæmd. Hjartarafrit á árinu voru 262 og 

sólarhringsblóðþrýstingsmælingar voru 12 . Fitumælingar COPD sjúklinga urðu alls 150. 

 

Öndunarmælingar og svefnrannsóknir:  

Alls voru gerðar 426  spirometríur, 29 lungnarúmmálsmælingar og 36 loftskiptapróf. Svefnrannsóknir 

urðu alls 157 þar af 5 með mælingu á EKG, 3 með PLM mælingu og 3 CPAP mælingar. 

Á rannsóknarstofunni störfuðu 9 starfsmenn í tæpl 2,3 stöðugildum 

Arna Elísabet Karlsdóttir, 

 sjúkraþjálfari M.Sc.,  

deildarstjóri Hjarta- og lungnarannsóknar. 
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                                                                                  Göngudeild 

Á göngudeildinni er eins og áður aðstaða fyrir öll meðferðarteymi Reykjalundar til að fá sjúklinga í 

forskoðun og eftirfylgd að meðferð lokinni. Öll teymin hafa nýtt sér þessa aðstöðu, þó í mismiklum mæli.  

Móttökuritari og hjúkrunarfræðingur á göngudeild hafa komið að móttöku sjúklinga með ýmsum hætti, 

svo sem við innköllun, afgreiðslu, aðstoð við rannsóknir og skráningu upplýsinga 

Göngudeildarteymi 

Til forskoðunar og endurhæfingarmats á göngudeild er helst vísað þeim sjúklingum, þar sem um er að 

ræða fjölþætt vandamál eða óljóst er af beiðni tilvísandi læknis hvaða meðferðarsvið gæti hentað sjúklingi 

best eða hvort hann geti nýtt sér endurhæfingu hér.  

Ákveðið vinnulag hefur verið að þróast í starfsemi göngudeildarteymisins. Í fyrstu komu eru  viðtöl og 

skoðun hjá lækni, sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðingi. Í mörgum tilvikum hafa einnig verið gerð próf fyrir 

líkamlega getu, svo sem 6 mínútna göngupróf.  Strax einni til tveimur vikum síðar hafa sjúklingar komið 

aftur í markmiðsviðtal. Þar hafa niðurstöður forviðtala og rannsókna verið teknar saman og lögð upp 

áætlun um þjálfun, virkni og atferlisbreytingar sem sjúklingur á að takast á við á heimaslóðum í þeim 

aðstæðum sem þar eru. Eftir 4 - 6 vikur er síðan 2. endurkoma  á göngudeild, þar sem ýmis próf eru 

endurtekin til samanburðar, farið yfir árangurinn og lagðar línur um framhaldið.  

Í mörgum tilvikum hafa sjúklingar náð að fylgja þessum ráðleggingum og ná markmiðum að verulegu 

leyti og þá fylgt eftir með endurkomu  eftir 1-2 mánuði eða vísað aftur til tilvísandi læknis. Í nokkrum 

hluta tilvika er sjúklingum þó vísað áfram inn í meðferðarteymi á Reykjalundi, eftir því sem við á.  

Hjúkrunarfræðingur göngudeildar hefur séð um ýmsar rannsóknir í tengslum við forskoðanir svo sem 

fitumælingu, öndunarmælingu og að leggja fyrir staðlaða spurningalista og færa niðurstöður í sjúkraskrá, 

t.d. um þunglyndi og kvíða. Sjúklingum er veitt ráðgjöf og upplýsingar um möguleika sem þeim standa til 

boða, jafnframt kröfum sem gerðar eru til þeirra fyrir meðferð á Reykjalundi.  

Önnur starfsemi göngudeildar 

Inflúensubólusetning sjúklinga og starfsmanna Reykjalundar (120 bólusettir), þátttaka í rannsókn á vegum 

verkjasviðs og umsjón með skiptistofum á læknagangi I og II.  Læknir og sjúkraþjálfari göngudeildarinnar 

hafa tekið þátt í skoðun og meðferð sjúklinga verkjateymis sem hafa komið í verkjaskóla í samstarfi við 

Framhaldsskóla Mosfellsbæjar (FMOS).  

Karl Kristjánsson, yfirlæknir 

Sofía Björg Pétursdóttir, hjúkrunarstjóri 
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Stoðþjónusta 

Lyfjabúr 

 

Þessari þjónustu er sinnt af lyfjafræðingi í hlutastarfi. Lyfjakostnaður Reykjalundur síðustu árin er 

eftirfarandi:  2006 15,5 milljónir, 2007 17,5 milljónir, 2008 17,3 milljónir og 2009 18,8 milljónir, 2010 

4,6 milljónir. Þessi mikla lækkun skýrist af breytingum á leguformi sjúklinga sem áttu sér stað 1. febrúar 

með stofnun Miðgarðs. 

 

Læknaritun 

 

Starfsmenn Reykjalundar og  Skýrr hafa í sameiningu unnið mikið þróunarstarf við útfærslu rafrænnar 

sjúkraskrár sem hentar starfsemi eins og fer fram á Reykjalundi. Læknaritun á Reykjalundi hefur breyst 

mikið síðustu árin með tilkomu sjúkraskrárinnar sem gengur undir nafninu Díana. Búast má við 

áframhaldandi breytingu á störfum læknaritara  næstu árin.  

 

Bókasafnsþjónusta 

 

Frá árinu  2004 hefur Reykjalundur verið með samning við Bókasafns- og upplýsingamiðstöð 

Landspítalann um aðgang að rafrænum og prentuðum  safnakosti LSH svo og um aðgang að annarri 

þjónustu miðstöðvarinnar eins og  námskeiðum og kynningum. Mikil ánægja er með þessa þjónustu og 

gott að geta samnýtt þessa þjónustu með háskólasjúkrahúsinu. 

 

Ljórinn 

 

Árið 2009 var gerður samningur við Upplýsingatæknisvið LSH  um aðgangsheimild lækna Reykjalundar 

að heilsufarsupplýsingum sem varðveittar eru á rafrænu formi á LSH. Mikil ánægja er meðal lækna 

Reykjalundar með þessu þjónustu sem flýtir og auðveldar aðgang að nauðsynlegum gögnum sjúklinga 

sem fá meðferð á Reykjalundi í framhaldi af dvöl á LSH.  

 

Hjördís Jónsdóttir  

faglegur framkvæmdastjóri og  

framkvæmdastjóri lækninga 

 

 

Skiptiborð 

 

Helstu verkefnin eru símsvörun, almenn upplýsingaþjónusta, móttaka á vörum ásamt sölu á símakortum 

og matarmiðum til gesta og starfsmanna.  Símaskiptiborðið tók að sér sumarafleysingu fyrir göngudeild 

stofnunarinnar sumarið 2010 auk annarra smárra verkefna. Á skiptiborðinu starfa tveir starfsmenn í 1,5 

stöðugildi og er einingin opin frá kl 8:00 – 20:00 mánudaga til föstudaga. 

 
Ræsting 

 

Ræstingarstjóri hefur umsjón með ræstingu allrar stofnunarinnar og skipuleggur störf ræstingafólks.  

Unnið var  eftir uppmælingu, sem gerði það að verkum að stöðugildi í ræstingu réðust af þeim einingum 

sem ræstar voru. Með hagræðingu var stöðugildum fækkað á árinu 2010. Ljóst var við þessar hagræðingar 

að uppmælingkerfið var hætt að þjóna tilgangi sínum og því var tekin sú ákvörðun í lok árs að gera þær 

breytingar að fara úr uppmælingarkerfinu og yfir í  kerfi þar sem vinnutíminn ákvarðar starfshlutfallið eins 

og hjá öðrum starfsmönnum Reykjalundar. Þessar breytingar taka gildi í byrjun árs 2011. 
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Þvottahús 

 

Reykjalundur hefur í nokkur ár verið  með samning við þvottahús Grundar í Hveragerði um allan þvott 

fyrir Reykjalund.  Þetta hefur leitt til hagræðingar þegar á heildina er litið, en ákveðið óhagræði við að 

sækja þjónustu annað verður alltaf viðloðandi.  Ennþá er smávegis þvegið hér á staðnum og hægt hefur 

verið að bregðast við óvæntum uppákomum. Hluti af starsemi þvottahúss er þjónusta vegna gistirýmis sem 

er tilkomin vegna breytinga sem gerðar voru 1. febrúar 2010, varðandi gistimöguleika sjúklinga á 

dagdeildum Reykjalundar. 

 

Saumastofa 

 

Starfssemi saumastofu er í umsjá kjólameistara. Saumastofan sinnir saumaskap fyrir flestar einingar 

Reykjalundar.   Þar er séð um að sauma hluta af starfsmannafatnaði, annast viðhald hans og að halda utan 

um þann starfsmannafatnað sem ekki er framleiddur hér á staðnum.  Saumastofan kemur einnig eftir 

atvikum að málum þar sem vefnaðarvörur eiga í hlut.  

 

Lára M. Sigurðardóttir,  

framkvæmdastjóri hjúkrunar. 

 

 

                                                                                                          

 
Mötuneyti 

 

Matseðill mötuneytisins tekur mið af áherslum manneldisteymis Reykjalundar í mataræði sjúklinga.  Í 

réttina er leitast við að nota óunnar kjöt- og fiskvörur ásamt fersku grænmeti.   

 

Tæknideild 

 

Verkefni starfsmanna tæknideildar eru mjög fjölbreytt, allt frá því að hengja myndir upp á veggi til þess 

að skipuleggja og verkstýra stórum viðhaldsframkvæmdum.  Tæknideild sér m.a. um að halda 

sundlauginni gangandi, halda loftræstingu í réttu horfi, hita- og rafmagnsmál í byggingunum, 

brunaviðvörunarkerfi og eldvarnarmál, alla umhirðu lands og lóðar Reykjalundar, akstur heimilisfólksins í 

Hlein, ásamt því að sinna minniháttar viðhaldi bæði húsa og innanstokksmuna.  

 

 

Helgi Kristjónsson, 

framkvæmdastjóri rekstrar og fjármála. 
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Hefðbundinn dagur á Reykjalundi  

 

Þennan dag voru 137 sjúklingar innritaðir  

Í gistingu voru 56 sjúklingar 

Í sólarhringsþjónustu á Miðgarði voru 17 sjúklingar 

Á göngudeild komu 25 sjúklingar 

Á hjarta- og lungnarannsóknastofu  voru framkvæmdar 18 mælingar og rannsóknir. 

Í tækjasal mættu 110 sjúklingar 

72 einstaklingar mættu í vatnsleikfimi 

68 fengu einstaklingsmeðferð í sjúkraþjálfun 

Í Heilsurækt Reykjalundar mættu 114 einstaklingar 

Í iðjuþjálfun komu  100 manns 

Þennan dag fóru 132 símtöl  um skiptiborðið 

Í mötuneytinu voru framreiddar í kringum 400 máltíðir 

53 sjúklingar tóku þátt í gönguhópum utanhúss 

17 sjúklingar þreyttu göngupróf 

Á staðnum voru 9 háskólanemar í starfsnámi 
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Tölur úr starfseminni 

 

 Fjöldi sjúklinga og meðalaldur árið 2010 Meðalaldur Fjöldi 

Meðferð á geðsviði - C2 44,4 133 

Meðferð á gigtarsviði - A3 48,7 134 

Meðferð á hjartasviði - A1 58,3 206 

Meðferð á hæfingarsviði - A2 31,0 25 

Meðferð á lungnasviði - B2 59,0 170 

Meðferð á Offitu- og næringarsv - O 45,0 139 

Meðferð á sviði atv. endurhæf. 40,0 23 

Meðferð á taugasviði - A2 51,3 129 

Meðferð á verkjasviði - B3 42,7 166 
  Samtals 1125 
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Skipting stöðugilda á meðferðarsvið, sjúklingafjöldi og dreifing kostnaðar á meðferðarsvið m.v. sjúklingafjölda.
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200 Læknar 2,00 1,50 1,40 0,80 0,20 1,80 1,00 1,50 0,70 0,60 0,00 0,40 0,05 11,95

210 Læknaritarar 4,77 4,77

228 og 220 Miðgarður og Hjúkr.stjórn 15,80 -0,16 15,64

221 Hjúkrunardeild A1 (Hjartasvið) 3,30 0,36 3,66

222 Hjúkrunardeild A3 (Gigtarsvið) 2,90 0,74 3,64

223 Hjúkrunardeild A2 (Tauga- og hæfingarsvið) 3,00 1,20 1,19 5,39

224 Hjúkrunardeild B3 (Verkjasvið) 3,20 0,41 3,61

225 Hjúkrunardeild B2 (Lungnasvið) 3,60 1,34 4,94

226 Hjúkrunardeild C2 (Geðsvið) 3,40 0,48 3,88

227 Hjúkrunardeild O (Offitu- og næringarsvið) 2,50 -0,02 2,48

300 Sjúkraþjálfun 1,87 2,22 1,47 1,50 1,04 2,12 0,82 2,72 0,97 0,25 5,50 3,31 1,17 24,96

310 Heilsuþjálfun 0,30 0,20 0,20 0,40 0,30 0,30 0,50 0,20 0,20 1,79 4,39

320 Iðjuþjálfun 1,80 2,00 0,90 2,00 0,50 1,70 0,80 2,70 1,70 0,10 2,00 0,83 0,90 17,93

330 Talþjálfun 0,50 0,50 -0,10 0,90

340 Félagsráðgjöf 0,70 0,30 0,30 0,60 0,40 0,50 0,50 0,50 0,70 0,50 -0,58 4,42

350 Sálfræðiþjónusta 0,50 0,45 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,53 5,23

360 Næringarráðgjöf 1,00 -0,50 0,50

400 Röntgen 0,00

410 Rannsókn 0,00

411 Hjarta- og lungnar. 0,92 0,92 1,83

420 Göngudeild 1,61 1,61

430 Lyfjabúr 0,35 0,35

510 Skrifstofa 10,51 10,51

515 Skiptiborð 1,63 1,63

520 Eldhús 8,09 8,09

525 Ræsting 11,91 11,91

530 Þvottahús 0,54 0,54

535 Saumastofa 0,50 0,50

540 Flutningadeild 0,47 0,47

550 Vaktmenn 1,96 1,96

560 Umsjón lands 2,54 2,54

900 Hlein 0,00 0,00

910 Verslun 0,45 0,45

Samtals 10,57 9,57 8,49 9,80 5,14 10,94 7,62 11,32 4,52 2,21 0,35 24,70 9,67 45,79 160,68

Hlutfall 6,6% 6,0% 5,3% 6,1% 3,2% 6,8% 4,7% 7,0% 2,8% 1,4% 0,2% 15,4% 6,0% 28,5% 100,0%
Launakostnaður í millj. 2010 71,7 64,9 57,6 66,5 34,9 74,2 51,7 76,8 30,7 15,0 2,4 167,6 65,6 310,8 1.090

Annar kostnaður í millj. 2010 16,1 14,5 12,9 14,9 7,8 16,6 11,6 17,2 6,9 3,4 0,5 37,5 14,7 69,6 244

Rekstrarkostnaður í millj. 2010 87,8 79,5 70,5 81,4 42,7 90,8 63,3 94,0 37,5 18,4 2,9 205,1 80,3 380,3 1.334

Fjöldi innritana 133 134 206 129 25 170 139 166 23 1.125

Komur á göngudeild M 261 199 147 193 46 498 4085 184 8 182 89 5.892

Komur á göngudeild F 28 36 6 27 0 74 1531 40 6 15 19 1.782

Samtals undirbúnar komur á gögnudeild 289 235 153 220 46 572 5616 224 14 197 108 7.674

Millifærður launakostnaður á svið m.v. við fjölda innritana 66,4 66,9 102,8 64,4 12,5 84,8 69,4 82,8 11,5 561

Millifærður annar kostnaður á svið m.v. við fjölda innritana 14,9 15,0 23,0 14,4 2,8 19,0 15,5 18,5 2,6 126

Millifærður kostnaður á svið m.v. við fjölda innritana 81,2 81,8 125,8 78,8 15,3 103,8 84,9 101,4 14,0 687

Launakostnaður á svið 138,1 131,8 160,4 130,9 47,4 159,0 121,1 159,6 42,1 1.090

Annar kostnaður á svið 30,9 29,5 35,9 29,3 10,6 35,6 27,1 35,7 9,4 244

Kostnaður á meðferðarsvið án tillits til göngudeildar 169,0 161,3 196,3 160,2 58,0 194,6 148,2 195,4 51,6 1.334

Kostnaður á sjúkling árið 2010 án tillits til göngudeildar 1,3 1,2 1,0 1,2 2,3 1,1 1,1 1,2 2,2 1,2

Hlutfall
Rekstrarkostnaður í millj. 2010

Fjöldi sjúklinga

Millifærður kostnaður á svið
Kostnaður á meðferðarsvið

Kostnaður á sjúkling árið 2010

687,0

1,4

Tauga- og 
hæfingar-

svið samtals
9,3%
124,1
154,0

94,0
218,1

Stöðugildatölur byggja á skiptingu ársins 2010. Settar er inn 
leiðréttingar  undir dálkinn "óviss notkun stöðugilda" (vegna 
mannabreytinga á árinu) þ.a. stöðugildatalan stemmir við 
greidd stöðugildi á árinu 2010. 
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