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Ávarp forstjóra 

Reykjalundur stendur frammi fyrir því gríðarlega erfiða verkefni að aðlaga starfsemina að stöðugt minni 

fjárveitingum ár eftir ár.  Sparnaðaraðgerðirnar hafa verið erfiðar og oft sársaukafullar en engu að síður  

nauðsynlegar til að ná settu marki um hallalausan rekstur.  Stjórnendur og starfsmenn Reykjalundar hafa 

farið í gegnum allsherjar endurskoðun á allri starfsemi stofnunarinnar.  Starfsmenn hafa tekið á sig 

kjaraskerðingar, vinnufyrirkomulag hefur verið endurskipulagt, stoðþjónustu úthýst og aukin áhersla lögð 

á dag- og göngudeildarþjónustu og dregið verulega úr innlögnum og þjónustu í tengslum við þær.  

Starfsmönnum hefur fækkað um rúmlega 30 stöðugildi og stefnir í að heildarsparnaður á þremur árum 

verði hátt í kr. 300 millj.   

Á Reykjalundi hvílir sú skylda að veita þjónustu á þeim sviðum endurhæfingar og í því magni sem 

skilgreint er í þjónustussamningi við ríkisvaldið.  Fram til þessa hefur okkur hér á Reykjalundi 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.  

Mannauður Reykjalundar er okkar dýrmætasta auðlind það er því ábyrgðarhluti að ganga ekki of hart fram 

í því að auka stöðugt álag á starfsmenn. 

Reykjalundur hefur mikilvægu hlutverki að gegna sem stærsta endurhæfingarstofnun landsins og miðstöð 

endurhæfingarstarfsemi á Íslandi.  Meðalaldur sjúklinga sem fá meðhöndlun á Reykjalundi var á síðasta 

ári 51 ár og er Reykjalundur því fyrst og fremst að endurhæfa fólk á vinnufærum aldri.  Meðferðarstarfið 

hefur því mikið þjóðhagslegt gildi.  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.   

Knýjandi þörf er á því að stjórnvöld í samvinnu við heilbrigðisstofnanir móti framtíðarsýn um það hvernig 

við komumst í gegnum það samdráttarskeið sem við göngum í gegnum.  Stjórnvöld verða að svara þeirri 

spurningu hvernig heilbrigðiskerfið eigi að líta út að þessu tímabili loknu.  Það gengur einfaldlega ekki að 

lengra verði seilst í niðurskurði á fjárveitingum til stofnana á borð við Reykjalund án þess að af því hljótist 

óbætanlegt tjón.  Reykjalundur er einfaldlega komin að þolmörkum í sparnaði eftir að hafa tekið á sig hátt 

í 20% niðurskurð á fjárframlögum á þremur árum.  Lengra verður einfaldlega ekki gengið án þess að 

stórskaða grunnstoðir meðferðarstarfsins. 

Til framtíðar litið er ljóst að við þurfum að efla enn frekar þá þjónustu sem veitt er á dag- og göngudeild 

og koma þannig til móts við þarfir sem flestra sem til okkar leita.  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.  Aukið samstarf og eða sameiningar 

stofnana á sviði endurhæfingarstarfsemi er eitthvað sem þarf stöðugt að vera til skoðunar.  Reykjalundur 

hefur í samstarfi við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ þróað spennandi meðferðartilboð í gegnum 

fjarfundabúnað sem getur einnig nýst viðkomandi til eininga á framhaldskólastigi.   



Fjarþjónusta er eitthvað sem Reykjalundur þarf örugglega að tileinka sér í auknu mæli í framtíðinni sem 

þátt í þjónustu við íbúa utan höfuðborgarsvæðisins og einnig mögulega sem stuðningur og/eða 

sérfræðiráðgjöf fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnana.  Reykjalundur er mikilvægur hlekkur í menntun 

heilbrigðisstétta og hefur verið gengið frá samningum við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri til að 

ramma inn það hlutverk.  Þrátt fyrir alla erfiðleika er miklvægt að missa ekki móðinn og hjá Reykjalundi 

er ekkert annað á dagskrá en að vera áfram í fararbroddi í endurhæfingarstarfi á Íslandi. 

Reykjalundi í maí 2012 

Birgir Gunnarsson forstjóri 



Ýmsar fréttir úr starfseminni 
 
Janúar. 
HAM handbók um hugræna atferlismeðferð, 6. útgáfa, endurskoðuð og bætt, gefin út. HAM-bókin 
kom fyrst út 2002 og hefur verið endurskoðuð og endurútgefin reglulega síðan.  
Meðferðarsviðið Atvinnuleg endurhæfing breytir um nafn og heitir nú Starfsendurhæfing 
Reykjalundar. 
Tímaskráningarkerfið Bakvörður tekið í notkun á Reykjalundi. 
 
Febrúar. 
Fræðsludagur á vegum parkinsonsteymis Reykjalundar fyrir fólk sem nýlega hefur greinst með 
parkinsonsveiki og aðstandendur þess. 
 
Mars 
Vísindaráð Reykjalundar býður starfsfólki uppá námskeið í að finna vísindagreinar, fylgjast með 
nýjungum á fagsviði og að nota klínískt efni heilbrigðisvísindabókasafns LSH. 
 
Apríl 
Karl Kristjánsson tekur sæti í vísindaráði Reykjalundar. Fyrir eru Ásdís Kristjánsdóttir 
sjúkraþjálfari sem nú er formaður og Gunnhildur Gísladóttir iðjuþjálfi.  
Aðalfundur Starfsmannafélags Reykjalundar var haldinn þann 28. apríl.   
Fræðsludagur á Reykjalundi: Parkinsonsveikin staðfest – hvað svo? haldinn þann 28. apríl. 
 
Maí. 
Framkvæmdir við lóð fyrir framan nýjan aðalinngang hefjast.   
Móttaka göngudeildar og símaskiptiborð flutt í nýju móttökuna. 
Málþingið „Hreyfing sem meðferðarform“ var haldið föstudaginn 13. maí.  
Starfsfólk geðsviðs Reykjalundar gaf út handbók um hugræna atferlismeðferð, bæði á bókarformi og í 
netútgáfu á www.ham.reykjalundur.is. Í fyrsta sinn er slíkt efni á íslensku sett inn á veraldarvefinn og 
getur nýst almenningi til sjálfshjálpar eða með aðstoð meðferðaraðila.  
Aðalfundur Fagráðs Reykjalundar var haldinn þann 26.maí 2011. 
 
Júní 
Starfsmannafélag Reykjalundar hélt fjölskyldudag á Þingvöllum þann 25. júní. 
 
September 
Starfsmannafélag Reykjalundar hélt Kolaportsdag þann 7. september. 
Inga Hrefna Jónsdóttir, sálfræðingur á Reykjalundi fékk viðurkenningu á Evrópuráðstefnunni um 
hugaræna atferlismeðferð fyrir framlag á sviði HAM á Íslandi. 
Fimmtudaginn 8.9. var haldið málþing um parkinsonveiki í Vodafonehöllinni að Hlíðarenda. 
Parkinsonteymi taugasviðs Reykjalundar hafði frumkvæði að málþinginu ásamt Taugalæknafélagi 
Íslands, en einnig tóku þátt fyrirlesarar frá Landsspítala og Háskóla Íslands.  
Málþing um endurhæfingarhjúkrun var haldið á Reykjalundi. 
Reykjalundarkórinn hefur sitt 25. starfsár. 
 
Október 
Í gær fékk Geðsvið Reykjalundar afhent hvatningarverðlaun Forvarna-og fræðslusjóðsins „ÞÚ GETUR“ 
á Alþjóðlega geðheilbrigðisdeginum fyrir HAM-bókina.  
Starfsmannafélag Reykjalundar heldur októberfest. 
 
Nóvember 
Vísindadagur á Reykjalundi var haldinn í áttunda sinn föstudaginn 18. nóvember. 
 
Desember 
Jólasala iðjuþjálfunar var haldin með tilheyrandi kakó og vöfflum þann 7. desember.  
Þann 21. desember voru 9 starfsmenn sem unnið hafa 20 ár á Reykjalundi heiðraðir.  

http://www.ham.reykjalundur.is/
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Meðferð á geðsviði - C2 44,8 133 44,4 133 47,4 137

Meðferð á gigtarsviði - A3 49,2 148 48,7 134 54,5 135

Meðferð á hjartasviði - A1 56,2 217 58,3 206 57,8 224

Meðferð á hæfingarsviði - A2 25,0 13 31,0 25 39,0 25

Meðferð á lungnasviði - B2 58,7 175 59,0 170 58,8 167

Meðferð á offitu- og næringarsv - O 43,3 155 45,0 139 43,7 115

Meðferð á sviði starfsendurhæfingar 45,9 29 40,0 23 41,4 28

Meðferð á taugasviði - A2 52,4 112 51,3 129 52,2 119

Meðferð á verkjasviði - B3 40,1 194 42,7 166 44,3 155

Samtals 1.176 1.125 1.105

2011 2010 2009

Ýmsar tölur úr starfseminni
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2009 47,4 54,5 57,8 39,0 58,8 43,7 41,4 52,2 44,3
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Meðalaldur innskrifaðra árið 2011 
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