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Ávarp framkvæmdastjóra geðsviðs

Geðsvið Landspítala 2016

Ágæta samstarfsfólk

Á geðsviði ríkir aldrei logn
molla og var árið 2016 engin 
undantekning. Okkur er hollt 
að líta um öxl og rifja upp 
áfangasigra, stóra og smáa, 
ásamt því að horfast í augu 
við þau viðfangsefni sem 
kalla á greiningu og lausnir. 
Á geðsviði var áfram unnið að 
umbótaverkefnum á sl. ári, 

m.a. eflingu göngudeildar, bættum verkferlum í bráðamóttöku, 
uppbyggingu sérhæfðra teyma, betri ímynd geðsviðs, og eflingu 
samstarfs við aðrar stofnanir og sveitarfélög svo eitthvað sé nefnt. 

Ásigkomulag húsakynna geðsviðs og mygluvandamál er áhyggju efni. 
Viðhaldi bygginga var að vísu sinnt meira en á undanförnum árum, 
m.a. var deild 33C tekin í gegn. Utanhússviðgerðir á geð deild inni við 
Hringbraut hófust á árinu, þótt ekki dygðu þær til að stoppa leka, og 
áfram verður haldið með utanhússviðgerðir í sumar. 

Blikur hafa verið á lofti í mönnunarmálum lækna og 
hjúkrunarfræðinga en með samhentu átaki verður vonandi 

að sinna þeim einstaklingum sem hafa flóknasta geð  heildbrigðis
vandann. Mikilvægt er að tryggja samfellda þjónustu keðju þar sem 
rétt þjónusta er veitt, á réttum stað, á réttum tíma, til að mæta 
þörfum sjúklinga sem best. 

Í stefnu Landspítala er sjúklingurinn í öndvegi, starfið á 
spítalanum hverfist um sjúklinginn og stöðugt þarf að velta upp 
hvernig best er að þjónusta hann. Þá er í starfsáætlun spítalans 
fyrir 2017 sérstök lykiláhersla lögð á að auka þátttöku sjúklinga 
í eigin meðferð.

Framundan er á geðsviði Landspítala mikil nýsköpunar og 
þróunarvinna, í anda stefnu Landspítala, sem krefst öflugra 
breytingastjórnenda og samhentrar liðsheildar. Svo heppilega 
vill til að þannig starfsfólk vinnur einmitt á geðsviði Landspítala. 
Það eru því bjartir tímar framundan með sínum áskorunum og 
framtíðarsigrum.

María Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs

hægt að snúa vörn í sókn. Áfram verður unnið við að tryggja 
fullnægjandi mönnun á sviðinu.

Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar er lögð sérstök áhersla 
á geðheilbrigðismál og vekur það vonir um að geðheilbrigði 
og aukin geðþjónusta verði raunverulegt forgangsmál hennar 
næstu árin. Nágrannaþjóðir okkar hafa sl. áratug þegar sett 
málaflokkinn á oddinn með góðum árangri enda dýrkeypt fyrir 
einstaklinga, fjölskyldur þeirra og samfélagið allt að vanrækja 
geðheilbrigðisþjónustu. Tæplega 40% af örorku á Íslandi má rekja 
til geðsjúkdóma, og ætla má að íslenskir stjórnmálamenn hafi nú 
áttað sig á þeim sóknarfærum sem felast í því að setja fjármuni 
í aukna geðheilbrigðisþjónustu.  Það er sárt að sjá fólk hverfa 
af vinnumarkaði í blóma lífsins sökum geðheilbrigðisvanda, en 
með góðri þjónustu við þessa einstaklinga má vinna stórvirki 
sem gagnast þeim og samfélaginu öllu.

Í haust munum við efna til stefnumótunarfundar með helstu 
samstarfsaðilum okkar og haghöfum, s.s. fulltrúum frá 
heilbrigðis og velferðarráðuneyti, sveitarfélögum, heilsugæslu, 
notendasamtökum o.fl. Markmið þess fundar er m.a. að 
skýra hlutverk geðsviðs Landspítala og samspil við aðra þætti 
geðheilbrigðisþjónustu. Skerpa þarf á hlutverki geðsviðs sem ber 

Heilbrigðisráðherra heimsækir geðsvið Vöfflubakstur

Kærleikstré réttargeðdeildar Stefnumótunarfundur stjórnenda



Komur og vitjanir á göngudeildir, samfélagsgeðteymi  
og bráðaþjónustu geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2016  31. desember 2016

Á dag Samtals

Göngudeild Hringbraut 33 8.274

Göngudeild fíknimeðferðar 27 6.764

Göngudeild Kleppi 28 6.901

Göngudeild átröskunar 4 998

FMB teymi 5 1.190

Samfélagsgeðteymi 12 3.009

Aðrar gd geðsviðs 17 4.255

Bráðaþjónusta geðsviðs 16 5.982

Samtals 141 37.373

Komur á dagdeildir geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2016  31. desember 2016

Á dag Samtals

Dagdeild átröskunar 7 1.540

Dagdeild fíknimeðferðar (Teigur) 11 2.835

Dagdeild Hvítabandi 10 2.421

Dagdeildir aðrar legudeildir 1 208

Dagdeild Laugaráss 20 7.134

Iðjuþjálfun 24 6.098

Samtals 72 20.236

2016 2015 2014 2013 2012

Starfsmannavelta á geðsviði 16,0% 14,3% 12,1% 13,7% 17,4%

Fjarvistir vegna veikinda á geðsviði 8,3% 7,4% 6,4% 6,7% 6,8%

Starfsfólk geðsviðs — 2016

Stöðugildi að 
meðaltali

Meðalaldur  
(í des)

SFR 151 39

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 95 47

Sálfræðingafélag Íslands 51 43

Læknafélag Íslands 44 44

Félagsráðgjafafélag Íslands 42 48

Sjúkraliðafélag Íslands 35 49

Fræðagarður og aðrir hásk. 19 40

Aðrir 5 59

Samtals á geðsviði 441 44

KK 33%

KVK 67%

Legudeildir geðsviðs
Tímabilið 1. janúar 2016  31. desember 2016

Móttökugeðdeildir Fjöldi 
rúma

Meðal fjöldi 
inniliggjandi

Meðal- 
legutími

Fjöldi 
dvala

Fjöldi  
einstaklinga

32A 16 17 10 662 460

33C 16 15 11 495 375

33A 15 15 8 743 496

Bráðageðdeild 10 8 10 308 215

Bráðageðdeild  bráðapláss 2 1 1 186 144

Endurhæfingargeðdeildir

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild 10 11 114 43 39

Endurhæfingargeðdeild 7 daga 12 12 62 73 58

Endurhæfingargeðdeild 5 daga 11 11 34 64 55

Laugarásinn meðferðargeðdeild 7 6 67 36 29

Réttar- og öryggisgeðdeildir

Öryggisgeðdeild 8 7 73 44 26

Réttargeðdeild 9 5 8 8

Geðsvið samtals* 105 102

Rekstur og starfsemistölur 2016

Á árinu 2016 var 5.972 einstaklingum  
sinnt á starfseiningum geðsviðs

Mannauður

Rekstur geðsviðs 1. jan 2016 - 31. desember 2016

Tekjur 125,582

Launakostnaður 4,339,063

Rekstrarkostnaður 284,390

Samtals -4,497,871

Fjárheimild 4,490,792

Rekstur yfir fjárheimild -7,079

% yfir fjárheimild 0.2%

Fjármál

Starfsemi

 *utan réttargeðdeildar og bráðaplássa



Vísindi og menntun
Félagsráðgjöf 

Megináhersla er lögð á að skoða gæði félagsráðgjafameðferðar í samræmi við þá stefnu spítalans að 
sjúklingur inn skuli ávallt vera í öndvegi. Áhersla er lögð á samþættingu úrræða og þrepaskipta þjónustu. 
Samvinnuverkefni við Velferðarsvið Reykjavíkur og LSH um sértæk búsetuúrræði fyrir einstaklinga með 
geðraskanir er orðið fast í sessi. Þá er unnið að áframhaldandi þróun fjölskyldumeðferðar/stuðnings með 
gagnreyndum aðferðum og mati á árangri. Klíniskar leiðbeiningar um stuðning við aðstandendur voru þýddar 
og kynntar á vísindadegi félagsráðgjafa í mars. 

Rannsóknarverkefni um stöðu barns við andlát foreldra er þriggja ára þverfaglegt gæðaverkefni sem hófst 
í ársbyrjun 2015 og lýkur 2017. Verkefnið er samstarf LSH, Háskóla Íslands, Rannsóknarstofnunar í barna 
–og fjölskylduvernd og Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. Umsjónarmaður verkefnisins er Sigrún 
Júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Umsjón viðtalshluta verkefnis er í höndum félags
ráðgjafa á LSH. Rannsóknarhluta verkefnisins lauk í lok árs 2016 og gáfu niðurstöður til kynna að þjónustu 
við börn sem aðstandendur væri ábótavant. 

Vísindadagur félagsráðgjafa var haldinn í áttunda sinn með fjölbreyttri dagskrá. Í erlendum tímaritum voru 
birtar þrjár vísindagreinar. Boðsfyrirlestrar á alþjóðlegum ráðstefnum voru fjórir. Á árinu voru 20 meistara
nemar í félagsráðgjöf í starfsþjálfun á öllum klínískum sviðum spítalans. Alls gerðu 4 meistaranemar MA 
rannsóknir undir handleiðslu félagsráðgjafa á LSH.

Geðlæknisfræði

Alls voru 7 deildarlæknar við nám í geðlækningum á geðsviði á árinu 2016 og luku þrír þeirra sérnámi sínu 
á árinu. Tveir læknar sem hafa nýlokið sérnámi hér á landi leggja stund á doktorsnám við Læknadeild. 
Geðlæknar á sviðinu leiðbeina þeim og sitja að auki í þrem öðrum doktorsnefndum lækna og sálfræðinga. 
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 2016. Helstu áherslur í rannsóknum geðlækna á sviðinu á árinu voru: 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. Virkir þættir í hugrænni atferlismeðferð. Birtar voru 6 greinar 
í erlendum fræðitímaritum auk ritstjórnargreinar í Læknablaðinu og tveggja bókarkafla í fræðibókum. 
Engilbert Sigurðsson var ritstjóri Læknablaðsins til 1. desember 2016. Sigurður Páll Pálsson er sem fyrr 
ritstjóri Geðverndar. Læknar á sviðinu hlutu ásamt meðumsækjendum styrki úr Vísindasjóði LSH auk þess 
sem Rannsóknarsjóður Háskóla Íslands styrkti rannsóknir á vitrænni endurhæfingu ungs fólks eftir geðrof og 
rannsóknir á virkni og aukaverkunum geðrofslyfjameðferðar, með sérstakri áherslu á clozapín meðferð, voru 
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. Ellefu hjúkrunarfræðingar stunduðu diplómanám, tíu í geðhjúkrun og einn í jákvæðri sálfræði. 
Níu hjúkrunarfræðingar voru í meistaranámi og þrír luku meistaranámi á árinu. Sylvía Ingibergsdóttir 
hjúkrunarfræðingur er í doktorsnámi við Háskóla Íslands. 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. 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 14 vísindagreinar með samstarfsfólki sínu í alþjóðlegum ritrýndum vísindaritum 
og þrjár greinar í íslenskum tímaritum. Í doktorsnámi voru þrír sálfræðingar á geðsviði þau Linda Bára 
Lýðsdóttir, Magnús Blöndahl og Ólína Viðarsdóttir. Einn sálfræðingur var í meistaranámi. Árið 2016 leiðbeindu 
sálfræðingar 11 doktorsnemum. Þá voru 30 meistara og Cand. Psych. nemar í starfsnámi á Landspítalanum.

Viðburðardagatal geðsviðs maí 2016 — apríl 2017

2016

2017

Maí

Febrúar

Apríl

Mars

Janúar

Málþing geðsviðs haldið 13. maí. Teymi á göngudeildum var 
yfirskrift málþingsins. Árshátíð geðsviðs haldin um kvöldið

Stefnumótunarfundur stjórnenda á geðsviði haldinn  
23-24. febrúar

Starfsmannafundir framkvæmdastjóra með starfsfólki geðsviðs  
haldnir á 13 starfseiningum sviðsins

Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra heimsækir geðsvið 7. apríl

Margrét Manda ráðin deildarstjóri sérhæfðrar  
endurhæfingargeðdeildar

Helga Sif Friðjónsdóttir ráðin deildarstjóri göngudeildar geðsviðs

Kjartan J Kjartansson ráðinn yfirlæknir göngudeildar geðsviðs

Dagur sálgæslu á Landspítala 15. mars

Fjölskylda, samhengi og umhverfi er yfirskrift vísindadags  
félagsráðgjafa sem haldinn var 31. mars

 Vísindadagur geðhjúkrunar haldinn 27. janúar

jan - Þriðja árs hjúkrunarfræðinemar koma á geðsvið í vísindaferð

Júní Móttökugeðdeild 33C flyst í húsnæði 5 daga endurhæfingargeð deildar 
á Kleppi 13. júní vegna framkvæmda sökum myglu á deildinni. Fimm 
daga deildin lokuð á meðan fram yfir Verslunarmannahelgi

Júlí Sumarlokun á móttökugeðdeild 33C frá 18. júlí til 22. ágúst

Sept. Rósa Kristjánsdóttir ráðin deildarstjóri sálgæslu djákna og presta  
á Landspítala frá 1. september

Lára Björgvinsdóttir settur yfirlæknir móttökugeðdeildar 33C  
frá 1. september

Haustfagnaður geðsviðs haldinn 9. september eftir annasamt sumar

Styrktarsýning á kvikmyndinni Eiðnum haldin til styrktar  
Batamiðstöð á Kleppi 22. september

Okt. Sálfræðiþjónusta í 50 ár var yfirskrift vísindadags sálfræðinga 
sem haldinn var 14. október

Nóv. Landsbankinn færir móttökugeðdeild 33C húsgögn að gjöf

Rebekkustúka nr. 10, Soffía færir Hvítabandi tveggja milljóna 
króna styrk

Des. Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir sálfræðingur er einn tíu ungra 
vísindamanna sem fá eina milljón króna í styrk úr vísindasjóði 
Landspítala


