Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum

Þjónustusvæði HSU
er allt Suðurland frá
Hellisheiði að Lónsheiði.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþingi Hellu

Hornafjörður
Laugarás

Hveragerði
Þorlákshöfn

Selfoss
Hella

Hvolsvöllur

Kirkjubæjarklaustur

Vík
Vestmannaeyjar

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþingi Hvolsvelli
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Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Kirkjubæjarklaustri

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarási

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík í Mýrdal

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Höfn í Hornafirði

ÞJÓNUSTA OG HLUTVERK
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa),
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og
Heilbrigðisstofnunarinnar í Vestmannaeyjum
(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar
2015. Starfssemin á Höfn í Hornafirði er rekin
af Sveitarfélagi Hornafjarðar.
Stofnunin starfrækir 9 heilsugæslur á 10
starfsstöðvum, tvö sjúkrahús, eitt á Selfossi
og annað í Vestmannaeyjum. Á Höfn í
Hornafirði eru einnig nokkur bráðarými. Að
auki eru hjúkrunar-, dvalar- og hvíldarrými
rekin á Selfossi, Höfn í Hornafirði og í
Vestmannaeyjum. Á Selfossi er opin
bráðamóttaka allan sólarhringinn. Á öllum
heilsugæslustöðvum HSU er bráðavakt læknis
fyrir neyðartilfelli. Þá annast stofnunin alla
sjúkraflutninga á svæðinu. Hjá stofnuninni
starfa um 500 manns.
Markmið með sameiningu heilbrigðisstofnana
á Suðurlandi var að styrkja heilbrigðis
þjónustu á svæðinu, samnýta fagþekkingu
og hæfni starfsfólks og ýmsa rekstarþætti og
veita þannig betri og hagkvæmari þjónustu.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands er öflug stofnun
sem gegnir lykilhlutverki í almannavörnum
ásamt fleiri aðilum á Suðurlandi, s.s. vegna
náttúruhamfara eða stórslysa.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfar sam
kvæmt lögum, reglugerðum og fyrirmælum
stjórnvalda um heilbrigðisþjónustu. Íbúafjöldi
í umdæminu eru um 27.000 manns. Nokkrir
fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru á
þjónustusvæðinu og mikil umferð ferðafólks.
Þá eru hátt í 7 þúsund frístundahús á svæðinu,
sem mörg hver eru nýtt stóran hluta ársins.
Hlutverk HSU er að móta, þróa og útfæra
heilbrigðisþjónustu í umdæminu og tryggja
íbúum Suðurlands og öðrum þjónustuþegum,
s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang
að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum
tíma er tök á að veita. Þjónustumarkmið HSU
byggja á gildum okkar um fagmennsku,
virðingu og samvinnu. Velferð og þarfir
þjónustuþega eru okkar leiðarljós.

3

GILDI HSU
FAGMENNSKA
• Við búum yfir faglegri hæfni og umgöngumst
notendur þjónustunnar af fagmennsku og nærgætni.
• Við erum opin fyrir þróun og nýbreytni í starfseminni og
endurmetum vinnubrögð okkar í þeim tilgangi að bæta árangur.
• Við vinnum eftir skýrum verkferlum og virku gæðakerfi.
VIRÐING 		
• Við sýnum notendum þjónustunnar og samstarfsfólki virðingu.
• Við hlustum og tökum tillit til ólíkra sjónarmiða við úrlausn
mála og samskipti okkar byggja á trausti til hvers annars.
• Við kappkostum að veita þjónustu á grundvelli jafnræðis
og vinnum saman að lausn verkefna með velferð
notenda þjónustunnar að leiðarljósi.
SAMVINNA 		
• Við veitum góðri frammistöðu athygli og hvetjum hvert annað.
• Við deilum þekkingu og erum tilbúin að leita eftir handleiðslu hvert hjá öðru.
• Við vinnum saman sem ein heild við að mæta þörfum þeirra sem til okkar leita
með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
• Við ástundum samvinnu við hagsmunaaðila.
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HEILSUGÆSLA OG HEILSUEFLING
HSU starfrækir 9 heilsugæslur á 10
starfsstöðvum á Suðurlandi, í Þorlákshöfn,
Hveragerði, Selfossi, Laugarási, Rangárþingi
(Hellu og Hvolsvelli), Vestmannaeyjum,
Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustri og Höfn
í Hornafirði. Á öllum stöðvunum er veitt
grunnþjónusta með áherslu á forvarnir og
fræðslu. Þar er einnig móttaka sjúklinga,
bráða- og slysaþjónusta, vaktþjónusta,
skólaheilsugæsla, heimahjúkrun, mæðra- og
ungbarnavernd, hjúkrunarfræðiþjónusta og
sálfræðiþjónusta. Á heilsugæslunni er unnið
fjölbreytt starf af læknum, hjúkrunarfræðingum
og sjúkraliðum. Á heilsugæslustöðvum fer
fram móttaka ýmissa sérfræðilækna og þar
eru einnig framkvæmdar ýmsar rannsóknir s.s.
öndunarpróf, heyrnamælingar og hjartalínurit.

Markmið ungbarnaverndar er að fylgjast
með heilbrigði og framförum í þroska og vexti
barna, greina vandamál og geta gripið inn í.
Þá býðst nýbökuðum foreldrum fræðsla og
ráðgjöf sem styrkir þá í foreldrahlutverkinu.

Heilsugæslan býður upp á einstaklingsmiðaða
heimahjúkrun sem gerir mörgum kleift að
búa áfram heima, sem þess óska, þrátt fyrir
veikindi, heilsubrest eða öldrun.

Fjölmargir samningar um hjúkrunar- og
læknisþjónustu eru við fyrirtæki, stofnanir
og sveitarfélög á svæðinu.

Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði
og vellíðan nemenda í náinni samvinnu við
foreldra/forráðamenn og starfsfólk skóla.
Í sérhæfðum móttökum er t.d. veittur stuðn
ingur og ráðgjöf við of þunga, sykursjúka,
astma- og lungnaveika og hjartabilaða.
Einnig er starfrækt móttaka fyrir unglinga,
fyrirtækjaþjónusta, starfsmannaheilsuefling
og skipulagðar heilsueflandi heimsóknir til
79 ára og eldri.

SÁLFRÆÐINGAR
Sálfræðingar HSU hafa meginstarfsstöðvar
sínar á Selfossi og í Vestmannaeyjum og
þjónusta einnig aðrar starfstöðvar HSU.
Sálfræðingar sinna börnum að 18 ára aldri
sem hafa frávik í þroska, hegðun og líðan.
Tilvísanir koma frá læknum á svæðinu og
frá sérfræðiþjónustu skóla og sveitarfélaga.
Sálfræðingar HSU halda námskeið og veita
meðferð og forvarnir við einkennum kvíða
og þunglyndis. Þverfagleg samvinna er við
aðra fagaðila heilsugæslu og samstarf er

við sérfræðiþjónustu sveitarfélaga sem og
við barna- og unglingageðdeild Landspítala,
Þroska- og hegðunarstöð og Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins.
Sálfræðingar veita einnig sálrænan stuðning
þolenda í kjölfar alvarlegra atburða í samvinnu
við bráðamóttöku HSU og lögreglu og eiga
sæti í samráðshópi áfallahjálpar í umdæmi
lögreglunnar í Árnessýslu.
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LYFLÆKNINGA- OG SJÚKRADEILDIR
Lyflækningadeildin á Selfossi er 18 rúma sólarhringsdeild. Á deildinni fer fram almenn
lyflækningaþjónusta og bráðaþjónusta í lyflækningum. Flestir sjúklingar sem leggjast
inn koma vegna bráðra veikinda frá bráðamóttöku HSU eða LSH, hjúkrunarheimilum á
Suðurlandi og Sólheimum í Grímsnesi. Sjúklingar leggjast einnig inn á deildina vegna
endurhæfingar eða vegna legu í kjölfar skurðaðgerða frá bæklunardeild Landspítala,
meðferðar vegna langvinna sjúkdóma eða líknandi meðferðar.
Í Vestmannaeyjum er starfrækt 14 rúma sjúkradeild (legudeild) fyrir almenna sjúkra
húsþjónustu. Einnig leggjast þar inn sjúklingar í skemmri tíma á gæsludeild. Á deildinni
er hjúkrunardeild með 7 rýmum sem starfrækt er í tengslum við sjúkradeildina. Deildin
tekur á móti öllum sjúklingum í Vestmannaeyjum en sjúklingar með sjúkdóma sem
krefjast sérhæfðrar þjónustu eru fluttir á Landspítala.

SKURÐ- OG SPEGLUNARDEILDIR
Á Selfossi eru skurðaðgerðir gerðar einn dag í viku. Helstu aðgerðirnar eru: háls- nef- og
eyrnaaðgerðir og kvensjúkdóma- og ófrjósemisaðgerðir. Á speglunardeild eru maga- og
ristilspeglanir framkvæmdar 1- 2 daga í viku.
Skurðstofa í Vestmannaeyjum er starfrækt að meðaltali eina viku í mánuði. Þar eru gerðar
smærri skurðagerðir sem og maga- og ristilspeglanir.
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HJÚKRUNARDEILDIR
Á Selfossi er ein hjúkrunardeild á Ljósheimum og Fossheimum og þar eru 40 hjúkrunarrými
og 2 hvíldarrými. Á hjúkrunardeildunum er veitt einstaklingshæfð hjúkrun og unnið er eftir
Eden-hugmyndafræðinni, enda þarfir skjólstæðinganna ólíkar. Starfsfólk hjúkrunardeildarinnar
metur meðferð og úrræði í samvinnu við aðstandendur viðkomandi. Deildirnar hafa átt bakland
í Vinafélagi heimilisfólks á Ljósheimum og Fossheimum, en félagið hefur eflt tómstunda- og
afþreyingarstarf heimilisfólksins, fært tilbreytingu inn í daglegt líf þess og staðið fyrir fræðslu um
málefni eldra fólks.
Í tengslum við almenna sjúkrahúsdeild í Vestmannaeyjum er starfrækt hjúkrunardeild með
7 rýmum. Skjólstæðingar eru aðstoðaðir og styrktir í athöfnum daglegs lífs. Leitast er við að
hafa heimilislegan brag á starfseminni og uppfylla andlegar, líkamlegar og félagslegar þarfir
skjólstæðinga í samvinnu við aðstandendur og annað starfsfólk. Einstaklingar eru aðstoðaðir og
styrktir í athöfnum daglegs lífs. Í Vestmannaeyjum eru 7 hjúkrunarrými á sjúkradeild.

GÖNGUDEILDIR LYFLÆKNINGA
Á Selfossi er rekin göngudeild lyflækninga. Hlutverk hennar er að sinna sjúklingum sem
þurfa á blóðskilun að halda ásamt blóðgjöfum og ýmsum öðrum lyfjagjöfum. Sjúklingar sem
þurfa á blóðskilun að halda eru þeir einstaklingar sem eru með nýrnabilun á lokastigi.
Á sjúkradeildinni í Vestmannaeyjum er rekin göngudeild tvisvar í viku fyrir krabbameins
lyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir. Sjúklingar sem koma í blóð- og lyfjagjafir koma vegna
sjúkdóma eins og meltingarfæra-, húð-, tauga-, gigtar- og blóðsjúkdóma og krabbameina.
Göngudeildir hjartasjúkdóma eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum þar sem gerð eru álagspróf og
sólarhringsmælingar á hjartslætti og blóðþrýstingi.

SÉRGREINA- OG FARANDLÆKNAR
Við HSU eru auk heilsugæslulækna starfandi sérgreinalæknar í barna-, lyf-, lungna-,
meltingar-, hjarta-, kvensjúkdóma- og skurðlækningum. Auk þeirra eru einnig sjálfstætt starf
andi sérgreinalæknar með móttökur á starfsstöðvum HSU. Má þar nefna sérfræðinga í augn
lækningum, háls-, nef- og eyrnalækningum, barnalækningum, kvensjúkdómalækningum og
skurðlækningum. Einnig eru stundum sérfræðingar í öðrum sérgreinum starfandi við afleysingar
á sjúkradeildum á Selfossi og Vestmannaeyjum og eru þá einnig með göngudeildarmóttöku.
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BRÁÐA- OG SLYSAMÓTTAKA SELFOSSI
Á Selfossi er opin sólarhrings bráðamóttaka sem sinnir afar víðfeðmu svæði, allt frá
Hellisheiði að Höfn í Hornafirði. Starfsemi bráðamóttökunnar hefur á síðustu misserum
vaxið gríðarlega og fjöldi sjúklinga sem leita þangað fjölgar jafnt og þétt. Þar munar miklu
um aukningu erlendra ferðamanna til landsins en einnig má nefna þann fjölda fólks sem
býr og dvelur til lengri eða skemmri tíma í sumarhúsabyggðum í nágrenni við Selfoss og í
uppsveitum Árnes- og Rangárvallasýslu.
Sjúklingar koma ýmist á eigin vegum, eftir tilvísun frá heilsugæslu, í gegnum utanspítalaþjónustu eða frá læknum á göngudeildum spítalans. Sjúklingar tilheyra öllum aldurshópum
og koma hvenær sem er sólarhringsins.

ENDURHÆFING
Við HSU á Selfossi eru starfandi sjúkra- og iðjuþjálfarar og hreyfistjóri. Sjúkraþjálfarar
sinna m.a. endurhæfingu á lyflækningadeild og á hjúkrunardeildum. Sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfarar starfa við HSU í Vestmannaeyjum og í samstarfi við aðrar heilsugæslur HSU.
Iðjuþjálfarar sinna iðjuþjálfun barna á Suðurlandi í samstarfi við skólaþjónustu á Suðurlandi
og þjónustusvæðis um málefni fatlaðra á Suðurlandi. Hreyfistjóri veitir stuðning og leiðbeinir
varðandi hreyfiúrræði eftir að heimilislæknir hefur gefið út hreyfiseðil sem meðferðarúrræði
fyrir sjúkling. Sjúkra- og iðjuþjálfarar sinna hjálpartækjaráðgjöf/móttöku og vinna þá oft náið
með öðrum fagstéttum HSU, s.s. við heimilisathuganir.

RANNSÓKNA- OG MYNDGREININGADEILDIR
Rannsóknastofur eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á rannsóknastofum HSU eru
framkvæmdar rannsóknir í blóðmeinafræði, klínískri lífefnafræði og sýklafræði. Flestar
rannsóknir eru framkvæmdar á blóði, en einnig ýmis sýni fyrir bakteríuræktanir. Rann
sóknastofurnar vinna í nánu sambandi við Rannsóknadeild Landspítala og eru reglulega
send þangað sýni til rannsóknar. Rannsóknastofur HSU þjóna einnig dvalarheimilum og
heilsustofnunum á svæðinu.
Á HSU eru myndgreiningadeildir bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á deildunum
eru framkvæmdar allar almennar röntgenmyndatökur, tölvusneiðmyndir, ómskoðanir og
hjartaómskoðanir. HSU er með þjónustusamning um úrlestur stafrænna mynda sem teknar
eru á Selfossi og í Vestmannaeyjum.
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LJÓSMÆÐRAVAKTIR
Ljósmæðravaktir HSU hafa fjölþætt hlutverk. Þar er ekki einungis tekið á móti börnum
og annast um sængurkonur heldur sinna deildirnar einnig konum með meðgöngutengd
vandamál sem þurfa stutta innlögn eða göngudeildarþjónustu. Allri mæðravernd á Selfossi
og í Vestmannaeyjum er sinnt af ljósmæðravaktinni. Auk þess skipuleggja ljósmæður á
Selfossi mæðravernd á heilsugæslustöðvum HSU utan Vestmannaeyja.
Á Selfossi eru ljósmæður deildarinnar á bakvakt fyrir hjúkrunardeild HSU á næturvöktum.
Í Vestmannaeyjum sinna ljósmæður ungbarnavitjunum og ýmsum göngudeildarverkefnum
á heilsugæslu/sjúkradeild.

REKSTRAR- OG STOÐDEILDIR
Skrifstofa og yfirstjórn HSU hefur aðsetur bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Á skrif
stofunni starfar framkvæmdastjórn HSU sem fer með faglega og rekstrarlega ábyrgð á
starfsemi stofnunarinnar. Skrifstofan sinnir öllum fjármálum, áætlunum, upplýsingamálum,
bókhaldi, innheimtu og uppgjörum, útreikningum launa og starfsmannamálum. Innkaupa
deild er rekin á Selfossi og sinnir innkaupum fyrir allar deildir HSU. Læknaritarar vinna
á Selfossi og í Vestmannaeyjum og sinna skráningu, meðhöndlun, utanumhaldi og
frágangi á heilbrigðisupplýsingum í rafræna sjúkraskrá. Móttökuritarar starfa á öllum
stöðvum við símvörslu, almenna móttöku og tímabókun. Eldhús eru starfrækt á Selfossi
og í Vestmannaeyjum og þar er matreiddur allur matur fyrir sjúklinga og rekin mötuneyti
fyrir starfsfólk. Tæknideild er á Selfossi og í Vestmannaeyjum, en deildin sinnir og heldur
utan um allt viðhald fasteigna, stórra tækja og kerfa og sér um bílaflota stofnunarinnar.
Þvottahús er rekið á Selfossi og þar eru þvegin milli 400 og 500 kg af þvotti á ári. Fjöldi
starfsmanna starfa við ræstingar á öllum deildum og stöðvum HSU.
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SJÚKRAFLUTNINGAR
Aðalstarfsstöð sjúkraflutninga HSU er á Selfossi, en alls eru starfsstöðvarnar 6 talsins og sinna
saman víðfeðmasta svæði landsins sem eitt lið sinnir, allt frá Hellisheiði austur að Lónsheiði.
Undir þá falla einnig fjölfarin svæði og má þar nefna Þingvelli, Hellisheiði, Þrengslin og
Mosfellsheiði og að auki nær þjónustusvæði þeirra uppá miðja jökla, uppsveitir Árnes- og
Rangárvallasýslu og austur í Öræfasveit og Lón.

Alls hafa sjúkraflutningar HSU yfir að ráða 11 fullbúnum sjúkrabílum sem staðsettir eru á Sel
fossi, Rangárþingi, Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustri, Vestmannaeyjum og Höfn í Hornafirði. Útköll
eru flokkuð eftir fjórum útkallstegundum þar sem mismikill alvarleiki er á flutningi og mannafla
útkallsins og hvort þörf er á forgangsakstri eða ekki.
Gríðarleg aukning hefur verið á sjúkraflutningum í umdæminu síðustu ár en þar munar mestu
aukning ferðamanna á svæðinu, enda heilbrigðisumdæmið með stærstu sumarhúsabyggð á
landinu og mest sóttu ferðamannastaðina.
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fastus.is

VIÐ LÉTTUM ÞÉR LÍFIÐ
Heilbrigðissvið Fastus býður upp á heildarlausnir í endurhæfingar-, hjúkrunar- og hjálpartækjum.
Á annarri hæðinni í verslun okkar í Síðumúla 16 er að finna gott úrval af heilbrigðisvörum
og þar leggur sérhæft fagfólk metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða þig við val á vörum.

ÞREKHJÓL

SNÚNINGSLÖK

GÖNGUGRINDUR

RAFSKUTLUR

HJÁLPARTÆKI

NÆRINGARDRYKKIR

STUÐNINGSHANDFÖNG

ngi við
Nú í samni
ingar
gg
ry
at
kr
Sjú
Íslands

BAKBELTI
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Veit á vandaða lausn

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

HEILSAN Í FYRIRRÚMI

Rangárþing eystra

Aukakrónur
Landsbankinn

Þú getur keypt
næstum hvað sem er
fyrir Aukakrónur
landsbankinn.is

410 4000

dk viðskiptahugbúnaður
Sveitarfélagalausnir
dk hugbúnaður hefur allt fyrir
bókhaldið, reksturinn, áætlanir
og launin sniðið að sveitarfélögum með þeirra bókhaldslykli, stofnunum, málaflokkum,
deildum og fyrirtækjum.
dk viðskiptahugbúnaður er að
fullu þróaður á íslandi og hefur
verið einn vinsælasti viðskiptahugbúnaðurinn í 18 ár.

Viðskiptahugbúnaður fyrir atvinnulíﬁð

dk hugbúnaður ehf | Bæjarhálsi 1 | 110 Reykjavík | Hafnarstræti 53 | 600 Akureyri | 510 5800 | dk.is
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HVERNIG NÆRÐ ÞÚ SAMBANDI VIÐ OKKUR
How to reach us / Jak się z nami skontaktować
Samdægursmóttaka á heilsugæslunni Selfossi
virka daga og um helgar. Tímapantanir: sími
432-2000, sjá nánar á www.hsu.is.
Open reception (GP) daily and on weekends.
Appointments: call 432-2000.
Otwarta recepcja lekarza dyżurnego w dni
pracujące oraz w weekendy.
Rejestracja pod: Telefonu 432-2000.
Bráða- og slysamóttaka Selfossi,
sólarhringsopnun alla daga.
Emergency service open 24/7.
Izba przyjęć otwarta jest całą dobę każdego
dnia tygodnia.
Selfoss: sími/tel 432-2000.
Hveragerði: sími/tel 432-2400.
Þorlákshöfn: sími/tel 432-2440.
Laugarás: sími/tel 432-2770.
Rangárþing: (Hella og Hvolsvöllur)
sími/tel 432-2700.
Vík: sími/tel 432-2800.
Kirkjubæjarklaustur: sími/tel 432-2880.
Vestmannaeyjar: sími/tel 432-2500.
Höfn í Hornafirði: sími/tel 470-8600.

Símaráðgjöf / Help-line service
/ Porady telefoniczne.
Vaktsími allra stöðva utan opnunartíma
og um helgar er: 1700.
Medical help-line/on-call services outside of
opening hours: Call 1700.
Numer dyżurny przychodni opieki zdrowotnej po
godzinach otwarcia to: 1700.
Ferðamenn með erlend símanúmer eða íslensk utan
Íslands verða að hringja í +354 544-4113
til að ná í 1700 símaráðgjöfina.
Travelers with foreign phonenumbers or Icelandic
numbers outside Iceland must call +354 544-4113 to
contact the 1700 help-line service.
Podróżni z zagranicznym numerem telefonu lub
islandzkim poza Islandią muszą dzwonić na +354
544-4113 aby połączyć się z 1700 i uzyskać poradę.
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Nánari upplýsingar á www.hsu.is

Neyðarsími
Emergency number
Numer alarmowy
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