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Fréttir frá fagráðum í hjúkrun 
Fagráð í hjúkrun á Landspítala eru mynduð utan um sérgreinar hjúkrunar og ljósmóðurfræða. Í kjölfar 
skipulagsbreytinga á spítalanum var fagráðum breytt árið 2020 þannig að nú starfar eitt fagráð í hverjum 
kjarna, nema í kvenna- og barnaþjónustu, þar starfa þrjú fagráð. Tvö þverfagleg fagráð starfa síðan hjá 
framkvæmdastjóra hjúkrunar. Hægt er að lesa um skipulag fagráða hér. Innan hvers fagráðs starfa síðan 
faghópar.  

Veturinn 2020-2021 hafa fagráðin verið að aðlaga sig að breyttu skipulagi og eru nær öll komin vel af stað. 
Fagráð hjúkrunar langveikra er að hefja starfsemi.  

Fagráðum í hjúkrun er ætlað að vera vettvangur faglegrar umfjöllunar og samstarfsvettvangur Landspítala 
og hjúkrunarfræðideildar HÍ. Meðal hlutverka er að móta stefnu um þjónustu, gæðastarf, rannsóknir og 
kennslu, vera ráðgefandi fyrir stjórnendur um málefni hjúkrunar og ljósmóðurfræða og vera vettvangur 
samráðs milli deilda, kjarna og sviða. Fagráðum er einnig ætlað að starfa með og virkja hjúkrunarfræðinga, 
ljósmæður og sjúkraliða.  

Hér á eftir koma fréttir frá fagráðum í hjúkrun á Landspítala frá vetrinum 2020-2021. Ætlunin er að birta 
slíkt fréttabréf árlega hér eftir til þess að bæta upplýsingaflæði um starfsemi fagráðanna.   

Fagráð bráðahjúkrunar 

• Síðustu tvö ár hefur diplómanám í bráðahjúkrun verið eitt stærsta verkefni fagráðsins en í júní 
2021 luku rúmlega 60 hjúkrunarfræðingar víða að af landinu 30 eininga sérhæfðu námi 
í bráðahjúkrun á framhaldsstigi og þar af 10 ECTS klínísku námskeiði á bráðamóttöku Landspítala. 
Nemendurnir tókust á við fjölbreytt verkefni, t.d. var þriggja daga námskeið á Laugarvatni þar sem 
öndunarerfiðleikar barna, kynferðislegt ofbeldi og bráðaflokkun við hópslys voru meðal 
viðfangsefna. 

• Annað stórt verkefni eru hæfniviðmið í bráðahjúkrun sem hafa verið í þróun 
síðan 2013 og í innleiðingu á deildinni meðal nýráðinna síðan 2017. Nánar er hægt að lesa um þau 
hér. Notkun hæfniviðmiða tryggir stöðuga starfsþróun hjúkrunarfræðinga og bætir hjúkrun. Þeir 
nýliðar sem hafa lokið fyrstu þrepum hæfniviðmiðanna hafa verið ánægðir en nýlega hófst 
innleiðing hjá reyndari hjúkrunarfræðingum. 

• Framundan eru verkefni sem tengjast skráningu hjúkrunar á bráðamóttöku; 
samræmingu skráningarkerfa og inntaki skráningar. Stjórn fagráðs í bráðahjúkrun fundar 
mánaðarlega yfir vetrartímann og fjallar um ýmiss málefni s.s. stöðu bráðadeildarinnar hverju 
sinni, flæði sjúklinga, fræðslu og kennslu, rannsóknarverkefni í hjúkrun og þátttöku í árlegum 
bráðadegi sem haldinn var síðast 5. mars 2021. 

• Stjórn fagráðs í bráðahjúkrun 2020-2021 skipa: Ágústa Hjördís Kristinsdóttir, sérfræðingur í 
bráðahjúkrun,  Ingibjörg Sigurþórsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun, Dóra Björnsdóttir, 
sérfræðingur í bráðahjúkrun,    Helga Rósa Másdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, Kristín Halla 
Marinósdóttir, bráðahjúkrunarfræðingur, Þuríður Anna Guðnadóttir, aðstoðardeildarstjóri og dr. 
Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, formaður fagráðsins og forstöðumaður fræðasviðs í bráðahjúkrun.  

https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Hjukrun/Framkvaemdastjori-hjukrunar/Skipulag_fagrad_og_stefnurad_hjukrun.pdf
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41694
https://www.visir.is/g/20202011772d?fbclid=IwAR3r_RKqMKtB0HjtTEI2AmLJ2rmx2V_3yImrQZzUdlMkVNBRifwbYls39aY
https://www.hjukrun.is/library/Timarit---Skrar/Timarit/Timarit-2018/1-tbl-2018/Haefnividmid.pdf
https://www.hjukrun.is/library/Timarit---Skrar/Timarit/Timarit-2018/1-tbl-2018/Haefnividmid.pdf
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Klinisk-svid-og-deildir/Flaedisvid/Bradadagurinn/Bradadagurinn_dagskra2021.pdf
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Klinisk-svid-og-deildir/Flaedisvid/Bradadagurinn/Bradadagurinn_dagskra2021.pdf


• Ritrýnd fræðigrein um skimunartæki við komur eldra fólks á bráðamóttöku var birt í International 
Emergency Nursing í janúar 2021. Hana er hægt að sjá hér.  

• Meðfylgjandi myndir sýna kennslu á bráðadeild Landspítala.  

  
 

 

Fagráð öldrunarhjúkrunar  

• Mikil þörf er á aukinni þekkingu og sérhæfingu á þörfum fjölveikra aldraðra sjúklinga innan 
heilbrigðiskerfisins. Veturinn 2020 - 2021 voru haldin sex svokölluð HÖR námskeið, en HÖR 
stendur fyrir Heilsugæslu/Heimahjúkrunar Öldrunar Ráðgjöf. Námskeiðin voru haldin á vegum 
öldrunarþjónustu Landspítala fyrir hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun og heilsugæslu um allt land. 
Rafræn námsleið í Eloomi kerfinu var útbúin innan Landspítala úr námsefni HÖR námskeiðsins og 
heitir hún Öldrunarvænni heilbrigðisþjónusta: Námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga um sérstakar 
þarfir aldraðra. Í  þessari útfærslu af námsefninu á Eloomi er sjúkraliðum einnig boðin 
þátttaka. Umsjónarkennari og ábyrgðarmaður er dr. Ingibjörg Hjaltadóttir, sérfræðingur í 
öldrunarhjúkrun. Hafi deildir áhuga á að nýta námskeiðið má hafa samband við Ingibjörgu, 
ingihj@hi.is. Nánar er hægt að lesa um námskeiðin á meðfylgjandi veggspjaldi.  

• Á öldrunardeildum er töluvert af ófaglærðum starfsmönnum vegna skorts á sjúkraliðum. Til að 
bæta gæði þjónustunnar var farið af stað með umönnunarnámskeið fyrir ófaglært starfsfólk vorið 
2018 og hafa þau síðan verið haldin árlega. Hópur sjúkraliða og sérfræðinga í hjúkrun unnu að 
undirbúningi og kennslu. Nánari upplýsingar um námskeiðið má sjá á meðfylgjandi veggspjaldi. Nú 
er verið að þýða og staðfæra vandað norskt kennsluefni fyrir ófaglærða starfsmenn í 
öldrunarþjónustu. Verkefnið er unnið  í samstarfi Landspítala og Farsællar öldrunar - 
þekkingarmiðstöðvar og hlaut það gæðastyrk frá heilbrigðisráðuneytinu.  Stefnt er að því að 
prufukeyra þetta efni á næstunni. Ef vel tekst til eru áform um að kennsluefnið verði gert rafrænt 
til frekari nota fyrir öldrunarþjónustuna á Íslandi. Ábyrgðarmaður umönnunarnámskeiðanna er 
Guðrún Dóra Guðmannsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X20301154?via%3Dihub
https://www.facebook.com/farsaeloldrun/
https://www.facebook.com/farsaeloldrun/
https://www.leb.is/vettvangur-dagsins/uthlutun-styrkja-til-gaedaverkefna-i-heilbrigdisthjonustu-m-a-fyrir-eldri-borgara/


• Stjórn fagráðs í öldrunarhjúkrun skipa dr. Ingibjörg Hjaltadóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Hlíf 
Guðmundsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun aldraðra og Sigrún Bjartmarz, sérfræðingur í hjúkrun 
aldraðra.    

 



 



Fagráð geðhjúkrunar 

• Fagráð geðhjúkrunar var endurreist í nóvember 2020 og hélt sinn fyrsta fund 3. febrúar 2021. Sjö 
manna stjórn fagráðsins var kosin í kjölfar þess fundar. Þá var jafnframt ákveðið að 
hjúkrunarfræðingar sem starfa við geðhjúkrun á barna- og unglingageðdeild yrðu boðnir 
velkomnir í fagráð geðhjúkrunar á Landspítala. Þannig má segja að fagráðið starfi þvert á einingar 
og svið Landspítala.  

• Stjórn fagráðs geðhjúkrunar hefur á vormánuðum varið kröftum sínum í að skilgreina hlutverk og 
markmið fagráðsins, undirbúa starfsemi haustsins 2021 og vors 2022 og gera geðhjúkrun sýnilegri 
með því að halda úti hlaðvarpi sem kallast Geðvarp og er hluti af hlaðvarpsseríu Landspítala. Fjórir 
þættir Geðvarpsins eru aðgengilegir á helstu streymisveitum og fjalla um samskipti, bráðafasann, 
hlutverk geðhjúkrunar, mikilvægi handleiðslu og meðferðarsambandið.  

• Stjórn fagráðs geðhjúkrunar og vinnuhópur á vegum fagráðsins hafa frá árinu 2020 unnið að því 
að þróa markvissa staðlað aðlögunar- og þjálfunarferli sem byggir á þremur grunnstoðum (sjá 
mynd hér að neðan). Þjálfunarferlið byggir á alþjóðlegum hæfniviðmiðum innan 
geðhjúkrunarfræði sem hafa verið þýdd og staðfærð. Stefnt er að útgáfu íslenskrar þýðingar á 
haustmánuðum 2021. Að loknum aðlögunar- og þjálfunarferli mun hjúkrunarfræðingur hafa 
öðlast hæfni til að mæta fjölbreyttum þörfum notenda geðheilbrigðisþjónustu, bæði sem 
sjálfstæður meðferðaraðili og sem mikilvægur þátttakandi í þverfaglegu meðferðarteymi.  

• Stjórn fagráðsins skipa dr. Helga Sif Friðjónsdóttir, formaður, Ingibjörg Margrét Baldursdóttir, 
hjúkrunarfræðingur, dr. Jóhanna Bernharðsdóttir, lektor, Guðfinna Betty Hilmarsdóttir, 
aðstoðardeildarstjóri, Marvi Gil, hjúkrunarfræðingur, Rannveig Þöll Þórsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur og Sandra Sif Gunnarsdóttir, aðstoðardeildarstjóri.  

• Dagskrá fagráðs geðhjúkrunar fyrir haustið 2021 mun liggja fyrir í lok ágúst og verður ýmislegt 
áhugavert og spennandi þar í boði. Hjúkrunarfræðingar sem starfa við geðhjúkrun á Landspítala 
eru hvattir til að fylgjast með og taka þátt í starfi fagráðsins. Allar upplýsingar um starfsemi 
fagráðsins má nálgast inn á Workplace síðu fagráðs geðhjúkrunar.  

 

  

https://landspitalihladvarp.simplecast.com/episodes/gedvarpid-01?fbclid=IwAR2dQXRXeBR0puzqOjzTvBhTFadUj13FK2bwUFGFwDZ_2XEL7yeDBDgzMrM
https://landspitalihladvarp.simplecast.com/episodes/gedvarpid-02
https://landspitali.workplace.com/groups/827889968012946


Fagráð hjúkrunar aðgerðasjúklinga 

• Nýtt fagráð í hjúkrun aðgerðasjúklinga hóf störf þann 30. apríl 2021 en fagráðsfundir verða 
haldnir mánaðarlega.  

• Á fyrsta fundi fagráðsins var kynning á þarfagreiningu fyrir sérfræðinga í hjúkrun á 
skurðlækningasviði og niðurstöður úr viðtölum við deildarstjóra sem tekin voru á vordögum til 
þess, meðal annars, að fá yfirsýn yfir verkefni á deildum, vísindastörf, framhaldsnám í hjúkrun og 
væntingar til nýja fagráðsins. 

• Fagráðið stóð fyrir opnum fundi á Teams þann 17. maí 2021 þar sem nemar  í 
diplómanámi í hjúkrun aðgerðasjúklinga kynntu verkefni sín.  Fram undan eru mörg áhugaverð 
verkefni og stefnt er að því að halda málþing í haust fyrir hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á 
sviðinu í haust. 

• Stjórn fagráðsins skipa Katrín Blöndal, sérfræðingur í hjúkrun, Ingibjörg Guðmundsdóttir, 
sérfræðingur í hjúkrun og hjúkrunardeildarstjóri, Kolbrún Kristiansen, sérfræðingur 
í hjúkrun, Kolbrún Gísladóttir, gæðastjóri, Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, 
hjúkrunardeildarstjóri, Erla Dögg Ragnarsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri og dr. Herdís Sveinsdóttir, 
forstöðumaður fræðasviðs.   

Fagráð skurð-, svæfinga- og gjörgæsluhjúkrunar 

• Þrjú fagráð hafa verið sameinuð í eitt að viðbættum faghópum speglunar- og vöknunarhjúkrunar 
og er stjórn fagráðsins að stilla saman strengi. Samhliða því er að koma í ljós hversu mikilvægur 
vettvangurinn getur orðið, bæði með stuðningi við einstaka greinar og innan kjarnans í heild. 

• Fyrsta áherslumál stjórnarinnar er gerð hæfniviðmiða fyrir hverja faggrein en tekið verður mið af 
þeim í sí- og endurmenntun. Svæfingahjúkrunarfræðingar uppfylla hæfniviðmið alþjóðasamtaka 
svæfingahjúkrunarfræðinga (IFNA) við útskrift úr námi og verður áherslan því á hæfniviðmið til sí- 
og endurmenntunar í þeirri grein.  

• Verið er að skoða hermiþjálfun fyrir klínískt starfsfólk sem hluta af sí- og endurmenntun á 
kjarnanum og faghópur gjörgæsluhjúkrunar hóf vinnu að uppbyggingu fjölskylduhjúkrunar á 
starfsárinu.  

• Áherslumál stjórnarinnar verður jafnframt að kortleggja sérfræðiþekkingu innan hverrar 
sérgreinar fyrir sig og meta framtíðarþörfina á sérfræðingum í hjúkrun.  

• Haustið 2019 var í fyrsta sinn boðið upp á meistaranám í gjörgæsluhjúkrun við 
Hjúkrunarfræðideild HÍ. Fjórtán hjúkrunarfræðingar innrituðust í námið og luku 9 þeirra 
meistaragráðu vorið 2021 og eru 16 manns innritaðir í sérgreinina haustið 2021. 
Viðbótardiplómanám á meistarastigi í svæfingahjúkrun og í skurðhjúkrun hófust haustið 2020. 
Námsleiðirnar taka tvö ár og hafa að jafnaði verið í boði annað hvert ár. Tólf 
sérnámshjúkrunarfræðingar eru skráðir í skurðhjúkrun og 11 í svæfingahjúkrun. Til viðbótar eru 
fjórir skurðhjúkrunarfræðingar og fimm svæfingahjúkrunarfræðingar í meistaranámi á þessum 
klínísku sérsviðum.   



• Í stjórn fagráðsins eru dr. Þórunn Scheving Elíasdóttir, forstöðumaður fræðasviðs í svæfinga- og 
skurðhjúkrun, dr. Rannveig Jóna Jónasdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Guðrún Jónsdóttir, 
sérfræðingur í hjúkrun, Eydís Ingvarsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Ragnheiður Jónsdóttir, 
aðstoðardeildarstjóri, Þórhildur Höskuldsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, Ólöf Sigurborg 
Sigurðardóttir, svæfingahjúkrunarfræðingur, Þórdís Borgþórsdóttir, svæfingahjúkrunarfræðingur, 
sérfræðngur í hjúkrun og Auður Sesselja Gylfadóttir, aðstoðardeildarstjóri. 

Fagráð krabbameinshjúkrunar 

• Stjórn fagráðsins vann nýja starfsáætlun fyrir tímabilið 2021-2023, en hún tekur mið af áherslum 
úr sýn og stefnu Landspítala, sýn og stefnu hjúkrunar á Landspítala, krabbameinsáætlun Íslands 
og stefnu um framtíðarskipan líknarþjónustu á Íslandi. Helstu lykiláherslur fagráðsins eru þessar:  

1. Sjúklingafræðsla og þátttaka í meðferð.  Samþykkt var ný verklagsregla um sjúklingafræðslu í 
Krabbameinsþjónustu. Sjúklingafræðsluefni var allt endurskoðað og forminu breytt. Notkun 
krabbameinsdagbókarinnar var hætt eftir 23ja ára farsælt gengi. Allt fræðsluefni er nú í 
gæðahandbók LSH, prentað út og sett í plastmöppur. Stefnt er að aukinni rafrænni notkun. Í haust 
verður lögð áhersla á þátttöku hjúkrunarfræðinga í sjúklingafræðslu.  

2. Heilsumeðvera  - rafræn samskiptagátt. Þróun rafrænna samskipta í þjónustu við sjúklinga með 
krabbamein hefur verið í vinnslu síðan 2018 en hægðist töluvert á verkefninu vegna Covid-19. 
Verkefnið er í samstarfi við Embætti landlæknis, Origo, HÍ og HR og það er styrkt af 
Krabbameinsfélagi Íslands og Krabbameinsfélagi höfuðborgasvæðisins. Tæknilegar prófanir fóru 
fram frá 2020-2021 og stefnt er að formlegri notendaprófun og innleiðingu á 
11B ásamt fýsileikarannsókn á þessu ári. Hægt er að lesa um Heilsumeðveru hér að neðan.  

3. Líðan, einkenni og þarfir sjúklinga. Áfram er unnið með að efla markvisst mat á líðan og þörfum 
sjúklinga með því að nota ESASr mat á einkennum og DT-skimun til að meta vanlíðan og þarfir 
sjúklinga. Þessi matstæki verða hluti af Heilsumeðveru og horft er til þess að virkja þannig enn 
betur sjúklinga til þátttöku í sinni meðferð.  

4. Aðlögun nýliða og starfsþróun. Rétt fyrir Covid var ákveðið að bjóða sérskipulagt starfsþróunarár 
fyrir nýliða í hjúkrun á krabbameinsdeildum og samhliða því var gerð áætlun um að þróa námsefni 
inn í námsstjórnunarkerfi Eloomi í takt við hæfniviðmið krabbameinshjúkrunar. Nokkrir nýliðar 
gátu nýtt sér þetta starfsþróunarár að hluta, en erfitt reyndist að fylgja því eftir í þeim aðstæðum 
sem Covid skapaði. Helstu grunnnámskeið eru í Eloomi, um 20 mismunandi námskeið sem henta 
öllum innan Krabbameinsþjónustunnar.  

5. Nám í krabbameinshjúkrun.  Í samráði við hjúkrunarfræðideild HÍ var ákveðið að bjóða 
diplómanám í krabbameinshjúkrun haustið 2021 og sótti 21 hjúkrunarfræðingur um. Nú eru 
um 20 hjúkrunarfræðingar í Krabbameinsþjónustu með meistarapróf í hjúkrun, þar af 15 í 
krabbameins- eða líknarhjúkrun. Tólf hjúkrunarfræðingar eru með 
sérfræðingsleyfi.  Í vor útskrifast tveir meistaranemar og einn í haust með áherslu 
á hjúkrun krabbameinssjúklinga.   

6. Sérfræðingar í hjúkrun. Mikilvægt er efla sérhæfingu og sérfræðiþekkingu innan hjúkrunar. Nú eru 
sjö sérfræðingar í krabbameinshjúkrun og þrír sérfræðingar í líknarhjúkrun. Samkvæmt nýrri 
þarfagreiningu fagráðsins er mikil þörf er á að fjölga sérfræðingum í hjúkrun og þörfin 

https://www.landspitali.is/um-landspitala/stefna-og-starfsaaetlun/stefna-landspitala-og-starfsaaetlun/?
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Hjukrun/Stefna/Hjukrun_a_Landspitala_syn_og_stefna.pdf
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2017/07/07/Tillaga-ad-islenskri-krabbameinsaaetlun-til-arsins-2020-Notendamidud-thjonusta-i-ondvegi/
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/L%C3%ADknarsk%C3%BDrsla-loka%C3%BAtg%C3%A1fa%2027%20n%C3%B3v.pdf


er mun meiri en framboðið. Til næstu 5 ára telur fagráðið þörf á að fjölga um að minnsta kosti um 
6-8  sérfræðinga í hjúkrun. Þörf er á sérfræðiþekkingu 
fyrir mismunandi krabbameinssjúklingahópa, allar sérgreinar og meðferðarform  og á 
öllum þjónustustigum. Nú er einkum þörf á að tengja stöður sérfræðinga við þjónustu á legudeild 
11EG og geislameðferðardeild 10K.  

7. Stöðugar umbætur á deild 11EG. Metnaðarfull umbótaáætlun var unnin sem fjallar m.a. um 
mannauðsmál, verkefnastjórnun og flæðismál. Nýlega var ákveðið að þjónusta við 
krabbameinsveikar konur sem hefur verið sinnt á 21A flytjist til 11G í haust og mun deildin fara 
úr 28 rúmum í 30 í haust og síðar í 32 rúm. Til þess að styðja við breytta og bætta aðstöðu á 
deildinni ákvað hópur kvenna að taka deildina í fóstur. Um 130 konur, Snjódrífurnar, gengu á 
Hvannadalshnjúk til þess að safna fyrir bættri aðstöðu.  

8. Skimun brjóstakrabbameina og brjóstamiðstöð. Þann 1.janúar 2021 tók Landspítali við 
framkvæmd brjóstaskimana í samvinnu við SAK þegar Leitarstöð Krabbameinsfélagsins var lokað. 
Ný brjóstamiðstöð verður á Eiríksgötu 5, þar sem sameinuð er á einum stað þjónusta 
hjúkrunarfræðinga og lýta-, krabbameins-, geisla og röntgen- og brjóstaskurðlækna sem sinna 
konum með brjóstakrabbamein, sjá veggspjald hér að neðan. 

9. Skipulag hjúkrunar á geislameðferðardeild. Um síðustu áramót sameinuðust geislaeðlisfræðideild 
og geisladeild og hjúkrunarfræðingar voru færðir undir deildarstjóra hjúkrunar á 11B. Starfssvið 
hjúkrunarfræðinga er að veita skjólstæðingum í geislameðferð fræðslu, ráðgjöf og stuðning, 
samhliða því að meta með markvissum hætti líðan og einkenni og sinna einkennameðferð.  

10. Líknarmeðferð. Fagráðið leggur mikla áherslu á að efla líknarmeðferð og margt jákvætt og 
uppbyggilegt hefur átt sér stað á síðustu árum á sviði líknarmeðferðar á Landspítala. Sem dæmi 
má nefna stuðningsþjónustu hjúkrunarfræðinga líknarráðgjafateymis við sjúklinga með nýgreind 
illkynja heilaæxli og bris- og lungnakrabbamein. Landspítali vinnur nú að 
stofnun líknarmiðstöðvar sem hefur m.a. það hlutverk að sinna sérhæfðri líknarþjónustu, veita 
stuðning og ráðgjöf innan og utan Landspítala og vinna að þróun almennrar líknarmeðferðar í 
samstarfi við heilsugæslu, heimahjúkrun og hjúkrunarheimili. Gefin voru út þrjú gæðaskjöl á 
síðasta ári sem tengdust COVID faraldrinum, annars vegar um einkennameðferð hjá sjúklingi með 
COVID-19 veirusýkingu þegar ákvörðun hefur verið tekin um líknandi áherslur í meðferð og hins 
vegar um samtal um meðferðarmarkmið við bráðum alvarlegum veikindum og þegar horfur eru 
slæmar.  ·        

• Stjórn fagráðs krabbameinshjúkrunar fundar að jafnaði tvisvar í mánuði og boðar stóran 
fagráðsfund í Krabbameinsþjónustu mánaðarlega.  

• Stjórn fagráðs krabbameinshjúkrunar 2020-2021 skipa eftirfarandi: Þórunn Sævarsdóttir, 
hjúkrunardeildarstjóri 11BC og sérfræðingur í hjúkrun, Ragna Gústafsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri 
11EG, Halla Grétarsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Hrefna Magnúsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, 
Kristín Lára Ólafsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Guðbjörg Guðmundsdóttir, sérfræðingur 
í hjúkrun, Svala B. Robertson, sérfræðingur í hjúkrun og Nanna Friðriksdóttir, sérfræðingur 
í hjúkrun og formaður fagráðsins.  

https://www.visir.is/g/20212117432d
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Fagráð hjartahjúkrunar 

• Fagráð hjartahjúkrunar var stofnað árið 2006 og hefur verið starfrækt síðan.  Fagráðið var 
endurskipulagt samkvæmt nýjum reglum framkvæmdastjórnar haustið 2020. 

• Vinna fagráðsins í vetur hefur falist í að setja starfsreglur og árangursvísa, gera verkefnaáætlun og 
velja lykiláherslur.  Meðal helstu verkefna sem eru komin til framkvæmda eru átak í 
sjúklingafræðslu, verkefni sem tengjast rannsóknum á 
fjarheilbrigðissmáforritinu Sidekick, þátttaka í umbótaviku Landspítala og undirbúningur fyrir 
ráðstefnuna Hjúkrun 2021. 

• Stjórn fagráðsins skipa eftirfarandi hjúkrunarfræðingar frá hjartadeild 14E/G, hjartagátt og hjarta- 
og æðaþræðingu: Hulda Halldórsdóttir, hjúkrunarfræðingur og formaður, Auður Ketilsdóttir, 
sérfræðingur í hjúkrun, Guðríður K. Þórðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Inga V. Ólafsdóttir, 
sérfræðingur í hjúkrun, Valdís Garðarsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri hjartagátt, María V. 
Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Hildur R. Albertsdóttir, hjúkrunarfræðingur.  

 



 



 



Fagráð barnahjúkrunar 

• Nýtt fagráð barnahjúkrunar hóf störf í nóvember 2020 í breyttu fyrirkomulagi. 

• Fyrir liggja drög að þarfagreiningu sérfræðinga í barnahjúkrun til næstu fimm ára, fagráð 
barnahjúkrunar á eftir að ljúka þeirri vinnu í samráði við deildarstjóra og forstöðumann kvenna- 
og barnaþjónustu.  

• Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar kom á fund fagráðsins í febrúar sl. ásamt 
Eygló Ingadóttur og kynnti sýn og stefnu hjúkrunar og fyrirkomulag fagráða nánar. Í kjölfarið hefur 
fagráðið rætt áhersluatriði og vinnu að þeim (öryggismenning – mannauður – þjónusta - stöðugar 
umbætur).  

• Fulltrúar frá deildum hafa kynnt verkefni og gæðaskjöl m.a. þjónustukannanir, mælitæki fyrir börn 
(SBAR-PEWS og SBAR-lífmörk barna) og stuðningssamtöl á Vökudeild, stuðningssamtöl á 
barnadeildum sem hafa verið innleidd sl. 1-3 ár.  

• Forstöðumaður fræðasviðs barnahjúkrunar kynnti skipulag varðandi nemendur í grunn- og 
framhaldnámi í hjúkrun og sagði frá verkefnum og rannsóknum þeirra. Hann kynnti einnig ferli 
umsókna um sérfræðileyfi og leiðir. 

• Þegar hafa nokkrir sérfræðingar í hjúkrun kynnt starfsáætlun sína og verkefni, og fleiri eiga eftir 
að kynna næsta haust. 

• Framundan er m.a. að hefja undirbúning að gerð og innleiðingu sérhæfðra hæfniviðmiða á 
barnadeildum og endurskoða sýn og stefnu fagráðs barnahjúkrunar. 

• Í fagráðinu eru 38 meðlimir og í stjórn eru 7-8 fulltrúar frá deildum/skipulagseiningum. Stjórnina 
skipa Alma Björk Guttormsdóttir, MPH hjúkrunarfræðingur, Elísabet Konráðsdóttir, sérfræðingur 
í hjúkrun,  dr. Guðrún Kristjánsdóttir, forstöðumaður fræðasviðs í barnahjúkrun, Karitas 
Gunnarsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, Margrét Ó. Thorlacius, MHI hjfr/ljósm 21D formaður 
fagráðsins, Rakel Björg Jónsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun og doktorsnemi, Rakel Linda 
Helgudóttir, hjúkrunarfræðingur og fjölskyldumeðferðarfræðingur BUGL og Sigríður Dóra 
Sigtryggsdóttir, hjúkrunarfræðingur og heilsumarkþjálfi. 

Fagráð um ljósmæðraþjónustu 

• Stjórnin hefur fundað tvisvar í mánuði frá ársbyrjun og hafa verkefnin verið fjölþætt. Mörg 
verkefni lágu fyrir þar sem fundir höfðu verið fáir árið 2020. 

• Samþykkt var að heiti fagráðsins breyttist úr Fagráð ljósmæðra í Fagráð um ljósmæðraþjónustu. 

• Vinna við stefnumótun um hlutverk Fagráðs um ljósmæðraþjónustu er komin vel á veg og tekur 
mið af skipulagi fagráða og stefnuráðs hjúkrunar og ljósmóðurfræða á spítalanum. 

• Greining á þörf fyrir sérfræðiljósmæður á Landspítala. Skýrsla með þarfagreiningu var send 
framkvæmdastjóra hjúkrunar í lok febrúar. Unnið er að kortlagningu á þeim ljósmæðrum sem 
lokið hafa meistaraprófi, eru í meistaranámi, eru með sérfæðileyfi eða í sérfræðingsstöðum. 
Gagnlegt er að hafa yfirlit um sérsvið og rannsóknarefni hverrar og einnar m.a. fyrir 
þarfagreininguna.·       

http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/0/898065277D62DAAC00257FDA003DCF82
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/6aa5be8c9111e48e00257fda003a7453?OpenDocument
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/0/2D60CB61F17BD725002583A9003A9C84
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/c6d60190fbbc2517002582b300362f43?OpenDocument
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/0/0A32C7862796CB6200258606003E642C
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/1f402ce0e8d0f6fe00258606003e97ee?OpenDocument


•  Stjórnin telur mikilvægt að fagráðið sé sýnilegt og voru ýmsar leiðir nefndar til þess. Stofnaður 
var hópur á Workplace og ákveðið að halda málstofu um rannsóknarverkefni ljósmæðra, 
Rannsóknarkaffi, í byrjun maí þar sem ljósmæður í framhaldsnámi og/eða sem eru að vinna að 
rannsóknum hefðu tækifæri til að kynna verkefnin fyrir samstarfsfólki og fá umræður um þau. Því 
miður varð að fresta því til hausts vegna samkomutakmarkana og verður Rannsóknarkaffið haldið 
9. september og áætlað er að það verði haldið reglulega. 

• Breyting á námi í ljósmóðurfræði kallar á breytingar á undirbúningi fyrir sérfræðileyfi. Frá og með 
vori 2021 útskrifast allar ljósmæður frá Háskóla Íslands með meistaragráðu og hefur fagráðið 
fjallað um leiðir til þess að undirbúningur til sérfræðiréttinda verði með formlegri hætti en nú er. Í 
framhaldi af því var stofnaður undirbúningshópur sem í eru fulltrúar frá sérfræðiljósmæðrum, 
Landspítala, Þróunarstofu íslenskrar heilsugæslu, Námsbraut í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands 
og Ljósmæðrafélagi Íslands. 

• Stjórnin hefur einnig fjallað um og sent frá sér umsagnir, ályktanir o.fl. sem snertir fagið og 
barneignarþjónustu. 

• Í stjórn fagráðsins sitja dr. Valgerður Lísa Sigurðardóttir, sérfræðiljósmóðir og formaður 
fagráðsins, Bryndís Ásta Bragadóttir, ljósmóðir, dr. Helga Gottfreðsdóttir, forstöðumaður 
fræðasviðs ljósmóðurfræða, Edda Sveinsdóttir, ljósmóðir, Emma Marie Swift, ljósmóðir, Hallfríður 
Kristín Jónsdóttir, ljósmóðir og Sigrún Ingvarsdóttir, ljósmóðir.  

Fagráð hjúkrunarstjórnunar 

• Fagráð hjúkrunarstjórnunar er vettvangur fyrir stjórnendur, klíníska hjúkrunarfræðinga og 
fræðimenn á sviði hjúkrunarstjórnunar til að þróa og efla hjúkrunarstjórnun á Landspítala. 
Fagráðið hefur nú verið starfrækt í 10 ár og hafa þátttakendur verið fjölmennir frá upphafi og telja 
nú yfir 50 manns. Eðli málsins samkvæmt starfar fagráð hjúkrunarstjórnunar þvert á klíníska 
kjarna Landspítala og þvert á sérsvið hjúkrunar. 

• Hlutverk fagráðs hjúkrunarstjórnunar er að móta sýn og stefnu í hjúkrunarstjórnun á Landspítala, 
standa vörð um mikilvægt hlutverk hjúkrunarstjórnenda m.t.t. gæða hjúkrunar og öryggis 
sjúklinga og velferð starfsmanna, stuðla að heilbrigðu og eflandi vinnuumhverfi í hjúkrun, hafa 
frumkvæði að og taka þátt í innleiðingu og miðlun þekkingar, nýjunga og breytinga í 
hjúkrunarstjórnun, styðja við rannsóknir, þróun og nám í hjúkrunarstjórnun, hvetja og efla 
leiðtogaefni í hjúkrun, vera framkvæmdastjóra hjúkrunar til ráðgjafar í málum er varða 
hjúkrunarstjórnun, efla samvinnu og tengsl við stjórnendur innan og utan Landspítala og taka 
virkan þátt í stefnumótun stjórnvalda, lögum og reglugerðum sem varða heilbrigðisþjónustu.·       

• Fagráðið hefur fyrst og fremst rækt hlutverk sitt með fræðslu- og umræðufundum, leshópum og 
þátttöku í kennslu- og rannsóknaverkefnum. 

• Þau verkefni sem lögð verður áhersla á næstu misseri eru vinna við gagnreynda áætlun um 
hjúkrun á nýjum spítala og farsæla árangursstjórnun þar sem sérstaklega er hugað að 
framtíðarleiðtogum (succession planning). 

• Í stjórn fagráðsins sitja dr. Helga Bragadóttir, prófessor og forstöðumaður fræðasviðs formaður, 
Berglind Ósk Birgisdóttir, hjúkrunarfræðingur, Erla Dögg Ragnarsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, 



Guðrún Jónsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, Ingibjörg Guðmundsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, 
Margrét Ó. Thorlacius, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir og Sigurveig Sigurjónsdóttir Mýrdal, 
hjúkrunardeildarstjóri. 

• Þeir sem starfa við stjórnun og forystu í hjúkrun á Landspítala eru velkomnir í fagráð 
hjúkrunarstjórnunar.  

Fagráð fjölskylduhjúkrunar 

• Fagráð í fjölskylduhjúkrun á Landspítala hefur unnið að því að þróa sýn og stefnu 
fjölskylduhjúkrunar en fagráðið vinnur þvert á allar einingar Landspítala. Unnið hefur verið að 
gerð verkefnaáætlunar um það hvernig fagráðsmenn geti stutt við þróun fjölskylduhjúkrunar inni 
á þeirra einingum (s.s. með þróun stuttra meðferðarsamræðna). 

• Í samstarfi við verkefnahóp um innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur 
fagráðið þróað sameiginlegt veggspjald um inntak fjölskyldustuðnings á báðum sjúkrahúsum. 
Þessi samráðshópur hefur sótt um að vera með málstofu á ráðstefnunni Hjúkrun 2021 þar sem 
reynslu af notkun hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar yrði deilt með þátttakendum. 

• Rannsóknarvirkni fagráðsmeðlima hefur verið góð en nokkur meðferðarrannsóknarverkefni eru í 
gangi á Landspítala s.s. innan barna-og kvennasviðs, langtímarannsókn varðandi lífsgæði 
krabbameinssjúklinga og fjölskyldna þeirra og mat hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinemenda 
á hæfni og færni í fjölskylduhjúkrun. 

• Meðlimir fagráðsins eru leiðandi í alþjóðlegu rannsóknarverkefni varðandi aðlögun fjölskyldna 
barna-og unglinga að heilsufarsvanda barnanna.  Þátttakendur í þessari alþjóðlegu 
fjölskyldurannsókn koma frá Danmörku, Finnlandi, Spáni, Portúgal auk Íslands.  Ásta B. 
Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur og meðlimur í fagráðinu, varði doktorsritgerð á síðasta ári sem 
fjallaði um stuðning við fjölskyldur í líknarmeðferð í heimahúsi.  Birtar hafa verið greinar í 
alþjóðleg vísindatímarit upp úr þeim rannsóknum sem fagráðsmenn hafa komið að. 

• Fagráðið hefur unnið að gerð rafræns kennsluefnis fyrir fjölskylduhjúkrun og hafa nokkrar deildar 
nú þegar tekið þau námskeið. Gert er ráð fyrir handleiðslu fyrir þátttakendur og best er ef 
sérfræðingur í hjúkrun á viðkomandi fagsviði geti séð um þá handleiðslu. 

• Í stjórn fagráðsins sitja dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir, formaður fagráðsins, dr. Anna Ólafía 
Sigurðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun , Guðríður Kristín Þórðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun, 
Henný Hraunfjörð, hjúkrunardeildarstjóri og Hlíf Guðmundsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun. 

• Fagráðsfundir eru haldnir mánaðarlega en stjórnarfundir eru haldnir reglulega á milli 
fagráðsfundanna. 

https://www.hi.is/vidburdir/doktorsvorn_i_hjukrunarfraedi_asta_bjarney_petursdottir
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