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Heilsugæslan á Kirkjubæjarklaustri

• H1 stöð (læknir, hjúkrunarfræðingur,ritari.

• Skaftárhreppur: Fámennt, víðfemt og einangrað hérað -
Íbúar 450

• Margfaldast yfir sumartímann; 250-300 þús túrhestar fara 
um svæðið á ári

• Næsta sjúkrahús í 210 km fjarlægð

• Reykjavík í 300 km fjarlægð
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Heilsugæslan Kirkjubæjarklaustri

• S.l ár reynst erfitt að manna læknisstöðu að fullu
– Skammtímaúrræði dýr

• Leitað nýrra leiða – verkefnum dreift – fjarheilbrigðisþjónusta, „Agnes“

Fyrirkomulag:
2012 mars-maí

– Hjúkrunarfræðingur alla  vikur
– Læknir aðra hverja  viku
– Samvinna Vík og Klausturs

• Teymisvinna læknis og hjúkrunarfræðings 2012 sept – 2014
• Agnes frá hausti 2013 -

UT - messa 2015



Fjarheilbrigðisþjónusta

Markmið:

– Efla skilvirkni í heilbrigðisþjónustu, nýtist vel í 
jaðarbyggð.

– Aðhald og hagræðing

– Bæta þjónustu

– Færa sérfræðinga nær fólki – spara ferðir

– Fjölgar lausnum

– Kennsla
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Rafræn heilbrigðisþjónusta (e.ehealth)

• Myndrannsóknir

• Rafræn læknabréf 

• Sjúkraskrá

• Ráðgjöf

• ofl. ofl.
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Fjarheilbrigðisþjónusta í Grænlandi

Íbúafjöldi: 

– 56.000 þar af um 15. 000 í Nuuk

25 milljónir dollara á ári í kostnað vegna ferða sj.

Kostnaður lækkaði  um 10 milljónir dollara

Hver verður lækkunin hér á landi  ??
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Fyrstu skrefin

• Tæki til notkunar í fjarheilbrigðisþjónustu keypt á 
heilsugæslustöðina Kirkjubæjarklaustri árið 2013.

• Tækin keypt fyrir styrktarfé og gjafir 

• 29. október 2012 voru stofnuð Styrktarsamtök 
Heilsugæslustöðvarinnar á

• Kirkjubæjarklaustri.

• Á einum meðgöngutíma söfðnuðust meira en nóg af peningum
Á 16 mánuðum meira en 13 milljónir

• Sambærilegt við að 4 milljarðar hefðu safnast í Reykjavík
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Agnes - tæki til noktunar í
fjarheilbrigðisþjónustu

• Stafræn kvikmyndavél
• Lífsmarkamælir
• Eyrna/háls- og augnskoðunartæki
• Hjartalínurit
• Öndunarmælir
• Húðmyndavél
• Rafræn hlustunarpípa
• Tveir skjáir
• Lyklaborð og mús
• Pc tölva
• Tölvuforritið Agnes 3.0
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Agnes
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Eyrnaskoðun



Hljóðhimna



Myndataka



Auga þitt sá mig



Dæmi Augnkonsult

• „Aðeins dilateruð
hlykkjótt djúp ciliar
bláæð, innan eðlilegra
marka, vægt víkkaðar
conjunctival æðar, 
einnig innan eða nánast
innan eðlilegra marka. 
Bjúgvottur. Óspecifiskt, 
getur samræmst vægu
sýkingar- eða
ofnæmisviðbragði.”



Sáravakt



Kíkt í kok
(deep throat)



Andlit Agnesar



Dæmi um notkun Agnesar

Tilfelli:

Barn með eyrnabólgu, á heima í 20-30 mín     
frá Klaustri. Hringt er í vaktsíma.

Úrlausn A & B: 

A) Hjúkrunarfræðingur staðsettur á Klaustri –
læknir hvar sem er annarrsstaðar:

• Agnes og sími/tölva

B) Sj. fer til Víkur
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Framtíðarsýn

• Auka aðgengi landsbyggðarinnar að 
sérfræðiþjónustu.

• Auðvelda og auka samskipti starfsfólks innan 
stofnunar og á milli stofnanna, einkum á 
landsbyggðinni.
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Læknir

Aðrir á 

heimavelli

Hjúkrunarfræðingur

Enginn er eyland

LSH

HSU

Læknasetrið

Domus

Hverskyns sérfræðingar



Samantekt

• Auðveldað og flýtt fyrir áliti sérfræðinga

• Dregið úr óþægindum og kostnaði vegna 
ferðalaga 

• Skilvirkni og hagkvæmni
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Ný hugsun !
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„We cannot solve our 
problems with the same 
thougt we used when we 
created them“

Albert Einstein


