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Ágæta samstarfsfólk

Það er öllum hollt að staldra 
við, líta um öxl og skoða hvað 
hefur áunnist. Síðastliðið ár 
var viðburðaríkt á geðsviði. 
Öflug stefnumótunarvinna var 
unnin og mikið umbótastarf.  
Innleiðing lykilverkefna um  
batamiðaða þjónustu og 
eflingu teymisvinnu hélt 
áfram. Ótal starfsdagar voru 

haldnir á sviðinu þar sem starfsfólk dýpkaði þekkingu sína 
og færni í hvoru tveggja batamiðaðri þjónustu og teymisvinnu. 
Vinna við eflingu göngudeilda hélt áfram og bráðaþjónusta var 
klofin frá göngudeild í mars sl. undir stjórn öflugs teymisstjóra, 
Hrannar Harðardóttur hjúkrunarfræðings. 

Talsverðar breytingar urðu í stjórnendahópnum, Helga Sif 
Friðjónsdóttir deildarstjóri á fíknigeðdeild og Kjartan J.  
Kjartansson yfirlæknir á sömu deild tóku við stjórnartaumunum 
í eitt ár á göngudeild og í þeirra stað komu Halla Þórhallsdóttir 
og Sigurður Örn Hektorsson. Þá lét Tómas Zoëga yfirlæknir á 
deild 33C af störfum eftir afar farsælan feril og við tók Magnús  
Haraldsson. Eydís Sveinbjarnardóttir deildarstjóri  fór í ársleyfi 
og tók Margrét Manda Jónsdóttir við Sérhæfðu endurhæfinga- 
deildinni og Guðrún Úlfhildur Grímsdóttir við göngudeildinni á  
Kleppi. Í stjórnendahópnum má því finna ferska strauma í 

mann og vöktu til umhugsunar. Þá er gaman að geta þess að 
þrír meistaranemahópar úr HR eru að vinna verkefni sem snýr 
að því hvernig hægt er að bæta ímynd Klepps. Auðvitað fórum 
við ekki varhluta af myglu frekar en önnur svið Landspítala og 
eftir úttekt á 33C var niðurstaðan að farið verður í endurbætur 
þar í sumar. Síðan  var einkar ánægjulegt að ungt par sem lá þar 
inni með hvítvoðung hleypti af stað söfnun til að bæta aðbúnað 
deildarinnar. Áskoruninni tóku meðal annars fyrirtækið Fífan og 
Sober Riders sem gáfu myndarlegar gjafir.  

Við innleiddum skjáborð og stöðumatsfundi á flestar starfs- 
einingar geðsviðs, sem er mikið framfaraskref. Að lokum 
langar mig að nefna styrk frá WOW Cyclothon en 
þátttakendur í hjólreiðakeppninni söfnuðu áheitum til styrktar 
Batamiðstöð að Kleppi sem var formlega opnuð í desember. 
Styrkurinn nam 22 milljónum króna. Rafn Haraldur Haraldsson 
íþróttafræðingur tók við teymisstjórn Batamiðstöðvarinnar.

Starfsáætlun geðsviðs 2016 leit dagsins ljós. Drög voru kynnt á 
16 starfsmannafundum á öllum starfseiningum sviðsins. Mjög 
góðar ábendingar komu fram.  Fundirnir voru vel sóttir, gagnlegir 
og skemmtilegir.

Við skulum fagna áfangasigrum og halda áfram að 
bæta þjónustuna með það að leiðarljósi að sjúklingur- 
inn sé ávallt í öndvegi.

María Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs

Stefna  
Landspítala

bland við mikla reynslu. Verkefnin framundan krefjast öflugra 
breytingastjórnenda sem eru tilbúnir að leggja mikið á sig til að 
bæta þjónustuna við skjólstæðinga okkar enn frekar. Það hefur 
verið gæfa okkar á geðsviði að í stjórnunarstöður hefur valist 
slíkt fólk. Stjórnendahópurinn hefur hlotið þjálfun í teymis- 
vinnu, breytingastjórnun og umbótastarfi sem mun skila sér í enn 
öflugri stjórnun. Þá hafa nýir og reyndir teymisstjórar einnig 
fengið þjálfun í teymisvinnu og teymisstjórnun. 

Mikið hefur áunnist varðandi eflingu göngudeilda. Sérhæfð 
teymi hafa komist á laggirnar og meðferðarhópar í hug- 
rænni atferlismeðferð fóru í gang sem styttu biðlista umtalsvert. 
Geðsvið þarf að eiga í góðu samstarfi við önnur kerfi þjónustunnar 
og hélt vinnan áfram með eflingu samvinnu við Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 
 
Mikilvægi  samstarfs við fjölmiðla til að draga úr fordómum 
og vanþekkingu á málefnum geðsjúkra er gríðarlegt. Áherslan 
þarf að vera á fræðslu til almennings um geðheilbrigðismál. Nýr  
deildarstjóri samskiptadeildar Landspítala, Guðný Helga 
Herbertsdóttir, fór um sviðið í byrjun ágúst og í framhaldinu 
urðu til sjö myndbönd sem sprengdu alla skala í áhorfi. Þeir 
starfsmenn sem leitað var til um þátttöku tóku þessu ævintýri 
fagnandi.

Málþing geðsviðs á síðasta ári vakti mikla athygli og hefur 
aldrei verið eins vel sótt en þemað að því sinni voru fordómar.  
Afar áhugaverðar hugleiðingar, fyrirlestrar og reynslusögur hrifu 



Starfsáætlun geðsviðs Landspítala 2016

Öryggismenning

Stöðugar umbætur Stöðugar umbætur

Öryggismenning

- Áframhaldandi þróun stöðumatsfunda
- Efling skráningar í sjúkraskrá
- Skráning atvika samræmd 

- Auka gæði og minnka sóun
- Efla vísindastarf og gæðaverkefni  
       

- Hlutfall eininga með virkt stöðumat
- Hlutfall sjúklinga með skráða nótu læknis 
    í  sjúkraskrá utan innlagnarnótu innan 7 daga
- Fjöldi alvarlegra atvika 
 
- Úrvinnslu atvika lokið innan 3 mánaða 

Þjónusta Þjónusta

- Samræma verklag við meðferð algengustu geðsjúkdóma 
 
- Stytta bið eftir þjónustu í endurhæfingu 
 
- Efla heimasíðu geðsviðs

- Hlutfall bráðra endurinnlagna innan 30 daga 
- Gæði þjónustu skv. þjónustukönnun (á skala 1-10)  

Mannauður Mannauður

- Efla teymisvinnu og bæta samskipti 
 
- Markvissar ráðningar og starfsþjálfun 
 
- Fjölga ráðningum nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og lækna

- Starfsánægja (á skala 1-5), sérstök úttekt á nýliðum
- Veikindahlutfall 
 
- Hlutfall starfsmanna sem fara í bólusetningu 
 
- Starfsmannavelta

Lykiláherslur Árangursvísar      Markmið 
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- Hlutfall eininga með virkt umbótastarf
- Fjöldi starfseininga með virkar umbótatöflur
- Fjöldi birtra greina



Batamiðstöðin á Kleppi
Árið 2014 var lykilverkefnið „Batastefna“ sett af stað á geðsviði 
undir stjórn Díönu Liz Franksdóttur. Markmiðið var að festa 
batahugmyndafræði í sessi innan geðsviðs Landspítala með 
aðstoð straumlínustjórnunar.

Stofnaður var Bataskóli á Kleppi þar sem notendum var boðið 
upp á ýmiss konar námskeið til að efla sjálfstæði sitt og 
auka skilning á bata og hvað í honum felst. Árið 2015 fluttist 
Bataskólinn í Vin sem er athvarf hjá Rauða krossinum en þar 
hefur hann verið starfræktur í formi Bataseturs síðan þá.

Á vormánuðum 2015 var Batamiðstöðin á Kleppi stofnuð af hópi 
starfsmanna geðsviðs. Markmiðið með þeirri starfsemi var að 
gefa notendum á Kleppi kost á að tengjast út í lífið á nýjan leik 
með virkni og valdeflandi nálgun. Um sumarið barst rausnarlegur 
styrkur frá WOW Air þar sem fjármunir sem söfnuðust úr 
WOW Cyclothon hjólreiðakeppninni gengu til uppbyggingar 
Batamiðstöðvar. Stofnað var teymi sem samanstendur af 
fulltrúum allra deilda á Kleppi auk fagstétta geðsviðs og ráðinn 
var inn íþróttafræðingur til að leiða starfsemina.

Í miðstöðinni er lögð mikil áhersla á hreyfingu og virkni. Teymi 
Batamiðstöðvar sér um að innleiða batamiðaða menningu 
á Klepp og hanna stundaskrá með virkni og úrræðum fyrir 
notendur. Meginmarkmið Batamiðstöðvar er að vera brú út í 
samfélagið og gefa notendum kost á að eiga innihaldsríkara líf 
og auka lífsgæði.

 
Hreyfing hefur jákvæð áhrif á geðræn einkenni og því er talið 
mikilvægt að gera skjólstæðingum kleift að stunda virkni 
og hreyfingu sér til heilsubótar. Rannsóknir benda til þess 
að stór hluti sjúklinga með geðræn veikindi hreyfi sig lítið, 
þeir neyti óhollari fæðu, reyki meira og lifi almennt ekki eins 
heilsusamlegu lífi og heilbrigðir einstaklingar sem leiði til 
aukins algengis lífsstílstengdra sjúkdóma og stórskertra 
lífsgæða.

Batahugmyndafræðin stuðlar að aukinni von, stjórn og tækifærum 
fyrir notendur. Notendur koma sjálfir að ákvörðunum en um leið 
fá þeir tækifæri til að auka sjálfstæði sitt og tengjast út í lífið. Að 
eiga val er mikilvægur þáttur í geðrænni endurhæfingu en með 
tilkomu Batamiðstöðvar hefur framboð á virkni aukist á Kleppi. 
Starfsemi Batamiðstöðvarinnar hefur eflst hratt en hún er 
tilraunaverkefni til tveggja ára. Að svo stöddu sinnir hún 
eingöngu inniliggjandi skjólstæðingum á Kleppi. Í hverri viku eru 
komur í Batamiðstöðina yfir 100 talsins.

Framtíðarsýn Batamiðstöðvar er sú að  hægt verði að bjóða upp á 
valdeflandi virkni fyrir notendur vítt og breytt um geðsviðið. Vonir 
standa til þess að Batamiðstöðin stuðli að auknum lífsgæðum 
þjónustuþega og lægri kostnaði þeirra, t.d.  lyfjakostnaði auk 
þess að endurinnlögnum þeirra fækki. Ábatinn verður um leið 
alls samfélagsins. 

Í boði hjá Batamiðstöð 2016

Léttar styrktaræfingar

Lífsstílshópur 

Núvitund 

Badm
inton 

Slökun
Ævintýraganga Prjónahópur 

Tónastund  
Skák 

Sjósund og/eða 
heitur pottur  

Líkamsrækt 

Fótbolti 

Spilakvöld 

Dansfimi 

Stelpuhópur

Yoga

Slökun 

Litaslökun 

Göngu –og skokkhópur Leikræn tjáning

Kaffi Kósý 



Vísindi og menntun
Félagsráðgjöf 

Megináhersla er lögð á að skoða gæði félagsráðgjafameðferðar í samræmi við þá stefnu spítalans að 
sjúklingurinn skuli ávallt vera í öndvegi.  Áhersla er lögð á samvinnu við aðrar stofnanir og samþættingu 
úrræða. Þá er unnið að áframhaldandi þróun fjölskyldumeðferðar/stuðnings með gagnreyndum aðferðum 
og mati á árangri þess að vinna kerfisbundið með aðstandendum sjúklinga. Í því skyni var matslisti þýddur 
og staðfærður til þess að meta þarfir innan fjölskyldna í þeim tilgangi að efla meðferðarheldni. Þá voru 
félagsráðgjafar í forystu við að koma á fót þverfaglegri nefnd við vinnu að miðlægum verklagsreglum um 
tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda. Verið er kynna þetta verklag á deildum spítalans. 
 
Samvinnuverkefni við Velferðarsvið Reykjavíkur og Landspítala um sértæk búsetuúrræði fyrir einstaklinga 
með geðraskanir er orðið fast í sessi. Liður í þeirri samvinnu er að félagsráðgjafi  af Geðsviði  LSH situr í 
úthlutunarteymi borgarinnar um búsetuúrræði. Þá er fulltrúi félagsráðgjafa frá LSH fulltrúi í samráðshópi 
um málefni utangarðsfólks. Unnið er að frekari samvinnu á ýmsum öðrum sviðum.  Vísindadagur félags-
ráðgjafa var haldinn í sjötta sinn með fjölbreyttri dagskrá. Í erlendum tímaritum voru birtar þrjár vísinda- 
greinar. Fyrirlestrar á alþjóðlegum ráðstefnum voru fjórir. Samtals leiðbeindu félagsráðgjafar á geðsviði 16 
meistaranemum í starfsþjálfun.

Geðlæknisfræði

Alls voru 11 deildarlæknar við nám í geðlækningum á geðsviði á árinu og tveir þeirra luku sérnámi 
sínu á árinu. Bæði leggja þau stund á doktorsnám við læknadeild Háskóla Íslands  Guðrún Dóra 
Bjarnadóttir og Oddur Ingimarsson. Geðlæknar á sviðinu sátu að auki í fjórum öðrum doktorsnefndum 
lækna og sálfræðinga utan sviðsins. Nanna Briem var umsjónarmaður framhaldsnáms sérnámslækna. 
Námslæknar þreyttu sem fyrr staðlað amerískt próf, PRITE, í október, líkt og þeir hafa gert á hverju ári 
frá 2009 og klínískt munnlegt próf með fjórum stöðvum í maí 2015. Halldóra Jónsdóttir geðlæknir 
var skipuð lektor (25%) við læknadeild Háskóla Íslands. Helstu áherslur í rannsóknum geðlækna 
á sviðinu á árinu voru: Geðheilsa kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð. Virkir þættir í hugrænni 
atferlismeðferð. Misnotkun metýlfenidatlyfja í æð meðal fíkla á Íslandi. Erfðaþættir og svipgerð 
geðklofa, geðhvarfa og annarra geðrofssjúkdóma og svipgerð tengd eintakabreytileika í erfðamenginu. 
 
Leiðir til að spá fyrir um virkni og aukaverkanir geðrofslyfja, einkum clozapíns. Grunnrannsóknir 
á augnhreyfingum. Taugasálfræði geðklofa. Þróun og innleiðing mats á vitrænni getu nýgreindra 
geðklofasjúklinga sem byggir á íslenskum viðmiðum og leggur grunn að vitrænni endurhæfingu. Ritrýndar 
greinar sem birtust á prenti voru 12, þar af 9 í erlendum tímaritum og þrjár í innlendum. Engilbert Sigurðsson 
er ritstjóri Læknablaðsins. Sigurður Páll Pálsson er ritstjóri Geðverndar. Læknar á sviðinu hlutu ásamt 
meðumsækjendum tvo styrki úr Vísindasjóði LSH, einn úr Minningarsjóði Ólafíu Jónsdóttur auk þess sem 
Rannsóknarsjóður Háskóla Íslands styrkti rannsóknir á vitrænni endurhæfingu ungs fólks eftir geðrof. 
Rannsóknir á virkni og aukaverkunum geðrofslyfjameðferðar, með sérstakri áherslu á clozapín meðferð, voru 
styrktar með styrk úr sjöundu rammaáætlun Evrópusambandsins. Rannsóknir á virkni og aukaverkunum 
geðrofslyfjameðferðar, með sérstakri áherslu á clozapín meðferð, eru styrktar með styrk úr sjöundu 
rammaáætlun Evrópusambandsins.

Hjúkrunarfræði

Í hjúkrun á geðsviði er lögð áhersla á heildræna sýn á einstaklinginn með styrkleika hans og færni að 
leiðarljósi. Menntun og rannsóknir hjúkrunarfræðinga beinast m.a. að því að efla stuðning við fjölskyldur 
og þróa árangursríkar aðferðir í hjúkrun sem stuðla að bata, endurhæfingu og heilsusamlegum lífsháttum. 
Tveir hjúkrunarfræðingar á sviðinu hafa unnið að þremur rannsóknum og er ein þeirra gerð í samvinnu við 
erlendan háskóla. Fjórir nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sem starfa á geðsviðinu hafa tekið þátt í almennu 
starfsþróunarári sem er í boði á Landspítalanum. Ellefu hjúkrunarfræðingar stunduðu diplómanám, tíu í 
geðhjúkrun og einn í jákvæðri sálfræði. Tíu hjúkrunarfræðingar voru í meistaranámi og einn lauk meistaranámi 
á árinu. Tveir hjúkrunarfræðingar birtu greinar í erlendum tímaritum og tveir fluttu erindi á fagráðstefnum 
erlendis og fjölmargir innanlands. Helga Sif Friðjónsdóttir sat í ritstjórn Journal of addiction nursing. Þá gegndi 
Eydís Sveinbjarnardóttir formennsku í vísindasjóði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar á 
sviðinu handleiddu jafnframt meistaranema í hjúkrunarfræði ásamt einum doktorsnema.  

Sálfræði

Sálfræðingar á geðsviði sinna fjölbreyttum rannsóknum á sviði klínískrar sálfræði, réttarsálfræði, 
taugasálfræði og í öldrunarfræðum. Lögð er áhersla á að meta próffræðilega eiginleika sálfræðilegra 
matstækja og árangur sálfræðilegrar meðferðar. Rannsóknirnar spanna vítt svið, t.d. rannsóknir á kvíða, 
þunglyndi, eðli og afleiðingum áfalla, afleiðingum heilaáverka, vitrænni getu, athyglisbresti/ofvirkni, 
einhverfu og erfðafræði þroskafrávika. Ýmsir styrkir voru veittir sálfræðingum, samstarfsfólki og nemendum 
til rannsóknaverkefna. Á árinu birtu sálfræðingar 10 vísindagreinar með samstarfsfólki sínu í alþjóðlegum 
ritrýndum vísindaritum og sex greinar í íslenskum tímaritum. Í doktorsnámi voru tveir sálfræðingar á geðsviði 
þau Magnús Blöndahl og Ólína Viðarsdóttir. Einn sálfræðingur var í meistaranámi. Árið 2015 leiðbeindu 
sálfræðingar sjö doktorsnemum. Þá voru 25 meistara- og Cand. Psych. nemar í starfsnámi á Landspítalanum.

Viðburðardagatal geðsviðs maí 2015 — apríl 2016

2015

2016

Maí

Júní

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Jan.

Apríl

Mars

Málþing geðsviðs undir yfirskriftinni „Fordómar“ haldið  
8. maí. Árshátíð geðsviðs haldin um kvöldið

Lean uppskeruhátíð geðsviðs haldin í Hringsal Landspítala 21. maí

Móttökugeðdeild 33A fær styrk frá Lionsklúbbnum Viðarr  
til endurnýjunar stóla í matsal deildarinnar

Sigurður Þórir myndlistarmaður færir Laugarásnum 
meðferðargeðdeild listaverk eftir sig sem nefnist „Umhyggja“

Hjólreiðakeppnin WOW Cyclothon fer fram dagana 23.-26. júní.  
Þátttakendur söfnuðu 21,7 m.kr. sem runnu til uppbyggingar 
Batamiðstöðvar á Kleppi

Móttökugeðdeild 33C lokar 26. júní í 5 vikur

Endurhæfingargeðdeild (5 daga deild) lokar í 7 vikur

Rafn Haraldur Rafnsson íþróttafræðingur ráðinn 
teymisstjóri Batamiðstöðvar á Kleppi

Kundalini jóga fyrir starfsmenn hefst á ný

Fræðsla um kynáttunarvanda barna frá Gender Dysphoria  
Clinic í Amsterdam

Myndbönd um geðsvið birt á samfélagsmiðlum Landspítala 
- 36.000 áhorf hafa verið skráð

Geðsvið og Velferðarsvið Reykjavíkurborgar gera samning um 
samstarf meðferðargeðdeildarinnar Laugarási og íbúðakjarna 
að Austurbrún 6 fyrir geðfatlað fólk

Málþing um teymisvinnu haldið í Hringsal 

Málþing geð- og kvennadeilda um málefni kvenna á meðgöngu, 
fíkn, geðsjúkdóma og aðra áhættuþætti

Formlega opnun Batamiðstöðvar á Kleppi 21. des. með  
styrk frá WOW Cyclothon

Ný sjúkrarúm afhent á legudeildir geðsviðs við Hringbraut  
í boði Arion banka

Hrönn Harðardóttir hjúkrunarfræðingur ráðin teymisstjóri 
bráðaþjónustu geðsviðs

Starfsmannafundir framkvæmdastjóra með starfsfólki geðsviðs  
haldnir á 14 starfseiningum sviðsins

Caritas Ísland afhendir meðferðargeðdeild Laugarási 650 þús.kr. styrk

Bráðaþjónusta geðsviðs aðgreind frá göngudeild geðsviðs

Ráðgjafaþjónusta geðsviðs flyst undir bráðaþjónustu

Helga Sif Friðfinnsdóttir og Kjartan J. Kjartansson taka við sem 
deildarstjóri og yfirlæknir göngudeildar geðsviðs 1. mars

Sigurður Örn Hektorsson og Halla Þórhallsdóttir taka við sem 
yfirlæknir og deildarstjóri fíknigeðdeildar geðsviðs 1. mars

Margrét Manda Jónsdóttir tekur við sem deildarstjóri sérhæfðrar 
endurhæfingargeðdeildar 1. mars

Stefnumótundarfundur stjórnenda á geðsviði haldinn 3.-4. mars

Dagur sálgæslu haldinn í Hringsal 4. mars

Félagsleg heilsa - vísindadagur félagsráðagjafa 11. mars



Komur og vitjanir á göngudeildir, samfélagsgeðteymi  
og bráðaþjónustu geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2015 - 31. desember 2015

Á dag Samtals

Göngudeild Hringbraut 39 9.780

Göngudeild fíknimeðferðar 26 6.524

Göngudeild Kleppi 22 5.482

Göngudeild átröskunar 5 1.316

FMB teymi 6 1.534

Samfélagsgeðteymi 12 2.997

Aðrar gd geðsviðs 2 504

Bráðaþjónusta geðsviðs 15 5.372

Samtals 128 33.509

Komur á dagdeildir geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2015 - 31. desember 2015

Á dag Samtals

Dagdeild átröskunar 4 1.021

Dagdeild fíknimeðferðar (Teigur) 10 2.485

Dagdeild Hvítabandi 7 1.797

Dagdeildir aðrar legudeildir 1 299

Dagdeild endurhæfing LR 19 6.951

Iðjuþjálfun 21 5.191

Samtals 63 17.744

2015 2014 2013 2012 2011

Starfsmannavelta á geðsviði 14,3% 12,1% 13,7% 17,4% 13,0%

Fjarvistir vegna veikinda á geðsviði 7,4% 6,4% 6,7% 6,8% 7,4%

Starfsfólk geðsviðs — 2015

Stöðugildi að 
meðaltali

Meðalaldur  
(í des)

SFR 143 43

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 93 47

Sálfræðingafélag Íslands 51 44

Læknafélag Íslands 44 47

Félagsráðgjafafélag Íslands 41 47

Sjúkraliðafélag Íslands 38 49

Fræðagarður og aðrir hásk. 18 42

Aðrir 5 58

Samtals á geðsviði 432 46

KK 33%

KVK 67%

Legudeildir geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2015 - 31. desember 2015

Móttökugeðdeildir Fjöldi 
rúma

Meðal-
dvalartími

Fjöldi 
dvala

Fjöldi  
einstaklinga

32A 17 10 650 448

33C 16 11 482 346

33A 15 8 642 439

Bráðageðdeild 10 9 330 225

Bráðageðdeild - bráðapláss 2 1 280 217

Endurhæfingargeðdeildir

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild 10 73 48 38

Endurhæfingargeðdeild 7 daga 12 71 66 55

Endurhæfingargeðdeild 5 daga 11 41 51 39

Laugarásinn meðferðargeðdeild 7 71 55 38

Réttar- og öryggisgeðdeildir

Öryggisgeðdeild 8 98 36 19

Réttargeðdeild 9 14 10

Geðsvið samtals 117

Rekstur og starfsemistölur

Á árinu 2015 var 5.889 einstaklingum  
sinnt á starfseiningum geðsviðs

Mannauður

Rekstur geðsviðs 1. jan 2015 - 31. desember 2015

Tekjur 126.729

Launakostnaður -3.983.042

Rekstrarkostnaður -257.741

Samtals -4.114.054

Fjárheimild 4.092.288

Rekstur yfir fjárheimild -21.766

% yfir fjárheimild 0,5%

Fjármál

Starfsemi




