
Hugsum betur um fólkið okkar; 

Heimaspítalinn



Guðný Stella Guðnadóttir
Öldrunarlæknir

Hún lauk stúdentsprófi af náttúrufræðibraut Menntaskólans í 
Reykjavík árið 1999

kandídatsprófi í læknisfræði frá HÍ árið 2005

sérnámi í lyflækningum 2014

sérnámi í öldrunarlækningum árið 2016

Doktorsnámi í læknisfræði 2018

2011 hóf hún starf við Sahlgrenska háskólasjúkrahúsið í Gautaborg í 
Svíþjóð

2022 Heilbrigðisstofnun Suðurlands



Þann 15. maí 2022 var kynnisferð til
Gautaborgar

Anna Margrét Magnúsdóttir

Margrét Björk Ólafsdóttir 

Arnar Þór Guðmundsson 
yfirlæknir heilsugæslunnar á 
Selfossi



Aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast



Breyting á mannfjöldaspám

• Fjölgun aldraðra kallar á breytingar á heilbrigðiskerfinu frá því sem
núna er

• Mikil aðsókn á bráðamóttöku, yfirfullar, langur innlagnartími

• Legur á lyflækningadeildum langar og erfitt að útskrifa fólk heim

• Biðlisti á hjúkrunarheimili



Undirbúningur og fyrirkomulag

• Vinnustofa og fundir

• Heimaspítalinn tók til starfa þann 13. janúar

• Í Janúar var bara hægt að manna tvo daga í viku

• Í Febrúar vorum við með þrjá daga í viku

• Komum til með að vera með heimaspítalann
alla virka daga í framtíðinni á dagvinnutíma



Heimaspítali

• Fyrir hruma aldraða einstaklinga í Árborg með bráðavandamál

• Einstaklingar á aldrinum 75 ára og eldri

• Undantekning ef yngri og er í heimahjúkrun

• Stuðningur við lífslokameðferð í heimahúsum með heimahjúkrun



Samvinna

•Bráðamóttaka

•Lyflækningadeild

•Heimahjúkrun

•Sjúkraflutningar

•Félagsþjónustan





Heimaspítalinn á Sahlgrenska

Komum á bráðamóttöku 30%

Dagar inniliggjandi á spítala 20%



Fjarvöktun
Samvinna HSU, Öryggismiðstöðvarinnar og Dignio

Dignio Prevent –

stjórnborð fyrir starfsfólkLyfjaskammtararMyDignio – app og mælitæki

Stafræn heilsugátt

fyrir sjúklinga með langvinna sjúkdóma



Hver er draumsýn okkar

• Viljum að sem flestum sé sinnt heima óháð hvert baklandið er.

• Efling og samvinna ólíkra þjónustukerfa

• Búsetuúrræði líkt og þjónustukjarnar fatlaðra, svo að hjón geti búið
lengur saman þrátt fyrir að annar sé orðin hjúkrunarsjúklingur en hinn
ekki.

• Allir þeir sem kjósa geti dáið heima óháð baklandi



• Sameining umönnunaraðila (heimahjúkrun v/ félagsþjónusta) undir
sama ráðuneyti

• Vonum að Dignio virki vel og hægt að sinna fleiri sjúklingahópum með
fjarvöktun eða myndsímtölum

• Öflugt forvarnarstaf í formi heilsueflingar
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