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Um er að ræða mjög mikilvægt málefni, því það er engum vafa undirorpið að 
aðbúnaður eða sú umgjörð sem sett er í kringum geðheilbrigðsþjónustu skiptir mjög 
miklu máli, hvort um sé að ræða legudeild, göngudeild eða dagdeild.

Legudeild geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri hefur verið í núverandi húsnæði frá 
stofnun deildarinnar árið 1986, en þá var talað um að það væri til bráðabirgða. 
Embætti landlæknis gerði úttekt á húsnæðinu árið 2012 og taldi það óviðunandi. 
Göngudeild hefur verið í ágætu húsnæði frá árinu 2010, en það húsnæði hýsir einnig 
dagdeildarþjónustu og sú aðstaða er óviðunandi, hvað stærð rýmis varðar, fyrir svo 
mikilvæga þjónustu, það þyrfti með tíð og tíma að komast í stærra húsnæði. Það 
liggur fyrir áætlun um að byggja nýja álmu við Sjúkrahúsið á Akureyri og reiknað 
hefur verið með geðdeild á jarðhæð álmunnar. A árinu 2015 vann hópur starfsfólks á 
geðsviði talsvert ítarlega hugmynda- og hönnunarvinnu sem liggur fyrir. Einnig fór 
fram svipuð hugmyndavinna að húsnæðisþörfum og rekstrarferlum, árið 2018. 
Báðar þessar skýrslur eru settar með í viðhengi.

Hér á landi er nánast eingöngu hefð fyrir því að reka geðdeildir í sjúkrahúsumhverfi. 
Þær eru nauðsynlegar til að tryggja þeim mest veiku öryggi, t.d. þeim sem eru 
alvarlega veikir vegna geðrofssjúkdóma eða vegna sjálfsvígshættu, eða af öðrum 
ástæðum sem krefjast sjúkrahúsinnlagna, t.d. alvarleg fráhvörf. Margir þeirra sem í 
áranna rás hafa verið innlagðir á sjúkrahúsdeildir hefði verið hægt að þjónusta á 
opinni deild sem má reka utan sjúkrahússumhverfis. I Danmörku eru 
geðheilsuteymin (Distriktspsykiatrisk team) hluti af geðheilbrigðiskerfinu, en ekki 
hluti af heilsugæslunni eins og fyrirkomulagið er hér á landi og þau hafa vegna 
staðsetningar sinnar í þjónustukerfinu aðgang að lokaðri sjúkrahúsdeild, 
göngudeild, dagþjónustu og hafa einnig í sinni umsjá opnar deildir, álíka stórar og 
hefðbundnar sjúkrahúsdeildir, sem eru staðsettar úti í hverfum. Geðheilsuteymin í 
Danmörku eru 120 talsins og hvert þeirra þjónustar u.þ.b. 40.000 manna 
upptökusvæði. Þetta endurspeglar þá þróun sem orðið hefur á faginu við að 
umbreyta því frá því að vera nánast eingöngu rekið í sjúkrahúsumhverfi yfir í það að 
vera rekin nær nærsamfélaginu, í hverfunum, þó með aðgengi að sjúkrahústengdri 
þjónustu. Hvert teymi fyrir sig rekur sína opnu deild. Það tíðkast víðast hvar í
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heiminum að staðsetja geðheilbrigðisteymin sem hluta af geðheilbrigðiskerfinu til að 
tryggja flæði á milli þjónustueininga í geðheilbrigðiskerfinu. Þetta er ný hugsun í 
rekstri geðheilbrigðisþjónustu og hefur verið kölluð „Distriktspsykiatri" á 
skandinavísku og var að festast í sessi í nágrannalöndum okkar um miðjan áttunda 
áratug síðustu aldar. Meginhugmyndafræði distriktspsykiatri er að allir eigi rétt á 
búsetu í nærsamfélagi og þurfi því ekki að búa inni á sjúkrahúsdeildum og að tryggt 
sé að þeir fái þá þjónustu sem þurfa á að halda til að geta búið í nærsamfélagi. Opnu 
deildimar em hugsaðar fyrir þá skjólstæðinga teymanna, þar sem þjónustan snýst 
ekki um þörf á að tryggja öryggi, heldur skapa umgjörð sem styður við þá hvíld, sem 
þeir þurfa á að halda, auk þess að þar er hægt að styðja við bataferlið í heild sinni 
með viðeigandi umhverfismeðferð og öðmm stuðningi. Svona eining krefst mirmi 
mannafla en hefðbundin sjúkrahúsdeild og er því ódýrari í rekstri. Á göngudeildum 
geðdeildanna og í dagþjónustuúrræðum er sinnt hefðbundnu meðferðarstarfi, einnig 
fyrir þá sem em innlagðir á slíkar opnar deildir. Sumir þeirra sem hafa haft þörf fyrir 
þjónustu á þessu stigi, hér á landi, hafa leitað sér aðstoðar á Heilsustofnun í 
Hveragerði eða á Reykjalundi, önnur sambærileg úrræði hafa ekki verið til hér á 
landi.

Það þarf að huga að stigbreytingu úrræðanna eftir mismunandi alvarleikastigi 
vandans sem skjólstæðingur er að takast á við til þess að hægt sé að vísa í rétt úrræði.

I tillögu til þingsályktunar kemur fram; „Tryggt verði að nýr húsakostur mæti 
kröfum nútímans um mannúðlega, framsækna og fjölbreytta geðheilbrigðisþjónustu, 
þ.m.t. lyfjalausa geðdeild." Þetta er alveg í takti við það sem nefnt er að framan, að 
hægt sé að vísa í „rétt úrræði" eftir eðli vandans. Hins vegar má draga í efa að hægt 
sé að reka lyfjalausa sjúkratengda þjónustu, því þar er venjan að innlagðir séu með 
vanda á það háu alvarleikastigi að oftast er þörf á lyfjum. Öll hin atriðin sem nefnd 
em, mannúðleg, framsækin og fjölbreytt geðheilbrigðisþjónusta em sjálfsögð 
mannréttindi og það er að mörgu að hyggja í því samhengi, t.d. rétt húsnæði, 
möguleikar á hreyfingu og aðgengi að útiveru.

Það má fagna því að tekið verði til gagngerrar endurskoðunar skipulag og aðstaða á 
geðheilbriðgiskerfinu í heild sinni.

Virðingarfyllst,

Helgi Garðar Garðarsson, forstöðulæknir 
Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri 
Eyrarlandsvegi
600 Akureyri

2



GEÐDEILD 
SJÚKRAHÚSSINS Á AKUREYRI 

- Húsnæðisþörf -

Áfangaskýrsla
(verkefníshluti 1)

jún Í2015



Húsnæðisþörf geðdeildarSjúkrahússins á Akureyri



3 Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri

Efnisyfirlit

Efnisyfirlit.................................................................................................................................................................3
Formáli.....................................................................................................................................................................7
Húsnæðisþörf legudeildar......................................................................................................................................9

Inngangur............................................................................................................................................................10
Meðferðarumhverfi..............................................................................................................................................10
Fjölgun sólarhringsrýma......................................................................................................................................11
Skipting legudeildar.............................................................................................................................................13
Rými fyrir sjúklinga..............................................................................................................................................13

Einstaklingsherbergi.......................................................................................................................................13
Tvíbýli............................................................................................................................................................. 14
Baðherbergi.................................................................................................................................................... 14
Slökunarrými...................................................................................................................................................14
Dagsjúklingar..................................................................................................................................................14
Geymsla.........................................................................................................................................................14

Almennt rými....................................................................................................................................................... 14
Matsalurog eldhús................................ ........................................................................................................ 14
Setustofa........................................................................................................................................................15
Heimsóknarrými..............................................................................................................................................15
Sjónvarpsrými................................................................................................................................................. 15

Meðferðarrými..................................................................................................................................................... 15
Rými fyrir iðjuþjálfun.......................................................................................................................................15
Tómstundaherbergi........................................................................................................................................ 15
Rými f. líkamsæfingar.....................................................................................................................................15
Kennslustofa...................................................................................................................................................15

Viðtalsherbergi.................................................................................................................................................... 16
Skoðunarherbergi............................................................................................................................................... 16
Starfsmannarými................................................................................................................................................. 16

Hjúkrunarvakt........................................................................................................................ ....... ................ 16
Tölvuherbergi.................................................................................................................................................. 16
Lyfjaherbergi................................................................................................................................................... 16
Fundarherbergi...............................................................................................................................................17
Skol................................................................................................................................................................. 17
Línherbergi..................................................................................................................................................... 17
Geymslur........................................................................................................................................................ 17
Kaffiaðstaða.................................................................................................................................................... 17
Salemi............................................................................................................................................................ 17
Fataherbergi...................... ............................................................................................................................ 17

Skrifstofur............................................................................................................................................................ 17



4 Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri

Geðgjörgæsla (einangrunarrými)........................................................................................................................18
Staðsetning geðdeildar...................................................................................................................................... 20
Aðstaða til reykinga............................................................................................................................................ 20
Heimildir..............................................................................................................................................................21

Húsnæðisþörf dagdeildar.................................................................................................................................... 23
Inngangur............................................................................................................................................................24
Meðferðarumhverfi............................................................................................................................................. 25
Skilvirkni og hagkvæmni.................................................................................................................................... 26
Sveigjanleiki og útvikkunarmöguleikar............................................................................................................... 26
Hreinlæti.............................................................................................................................................................26
Sýnileiki húsnæðis..............................................................................................................................................26
Meðferðarrými.....................................................................................................................................................27

Móttaka...........................................................................................................................................................27
Ritaraaðstaða................................................................................................................................................ 27
Ljósritunarherbergi......................................................................................................................................... 27
Fatahengi........................................................................................................................................................27
Útiaðstaða......................................................................................................................................................27
Verkstæði.......................................................................................................................................................27
Geymsla:........................................................................................................................................................27
Þjálfunareldhús:..............................................................................................................................................28
Dagstofa/borðstofa:........................................................................................................................................28
Fjölnota salur..................................................................................................................................................28
Hópherbergi/kennslustofa...............................................................................................................................28
Snyrtingar:......................................................................................................................................................28
Starfsmannaaðstaða:.....................................................................................................................................28
Þvottaaðstaða.................................................................................................................................................28

Framtíðarsýn.......................................................................................................................................................29
Heimildir..............................................................................................................................................................30

Húsnæðisþörf göngudeildar................................................................................................................................31
Inngangur............................................................................................................................................................32
Hagkvæmni, sveigjanleiki og útvikkunarmöguleikar.......................................................................................... 32
Staðsetning.........................................................................................................................................................32

Jarðhæð.........................................................................................................................................................32
Næði...............................................................................................................................................................33
Sýnileiki..........................................................................................................................................................33
Aðgengi..........................................................................................................................................................33

Meðferðarumhverfi..............................................................................................................................................33
Meðferðarrými.....................................................................................................................................................34
Núverandi staða:.................................................................................................................................................34
Horft til framtíðar:................................................................................................................................................36



5 Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri

Flatarþörf í fermetrum........................................................................................................................................ 36
Biðstofa..................................... 36
Móttaka ritara......................................................................................................................................................37
Starfsaðstaða læknaritara...................................................................................................................................37
Viðtalsherbergi sérfræðinga................................................................................................................................37
Aðstaða hjúkrunarfræðinga.................................................................................................................................37
Lyfjaherbergi og aðstaða fyrir lyfjagjafir..............................................................................................................37
Salernisaðstaða............................................................................................................. .................................... 38
Starfsmannaaðstaða með eldhúsi......................................................................................................................38
Ljósritunarherbergi..............................................................................................................................................38
Fundarherbergi/hópherbergi/kennslustofa..........................................................................................................38
Prófaherbergi...................  38
Heimildir..............................................................................................................................................................39

Töflur

Tafla I Áætlun um fjölda einstaklinga á þjónustusvæði SAk, eldri en 18 ára.......................................................... 11
Tafla II Ágiskun um flatarmálsþörf legudeildar........................................................................................................19
Tafla III Fjöldi koma í dagþjónustu..........................................................................................................................25
Tafla IV Áætluð flatarmálsþörf dagdeildar geðdeildar SAk....................................................................................29
Tafla V Áætluð flatarmálsþörf á útisvæði dagdeildar.............................................................................................. 29
Tafla VI Fjölgun rýma og flatarmálsþörf á göngudeild............................................................................................ 36

Myndir

Mynd 1 Fjöldi innlagðra sjúklinga á P-deild yngri en 30 ára................................................................................... 12
Mynd 2 Aldraðir á íslandi.........................................................................................................................................12
Mynd 3 Geðraskanir af völdum geðvirkra efna........................................................................................................13
Mynd 4 Dæmi um geðgjörgæslurými.......................................................................................................................18
Mynd 5 Dæmi um samtengingu geðgjörgæslurýmis við almennan hluta legudeildar............................................. 18
Mynd 6 Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild................................................................................... 25
Mynd 7 Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild...................................................................................35
Mynd 8 Skipting tilvísana á göngudeild 2012-2014................................................................................................ 35



Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri



7 Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri

Formáli
Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri skipaði í apríl 2015 verkefnishóp starfsmanna á geðdeild 
til að meta húsnæðisþörf deildarinnar. Hópnum var settfyrir að skila skýrslum (verkefnishluta 1) fyrir 1. 
júní 2015, með greiningu á húsnæðisþörfum og drögum að skipulagi deildarinnar.

Þessi starfa í verkefnishópnum:

Bernard Gerritsma forstöðuhjúkrunarfræðingur, formaður hópsins, Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir, 
Valborg Lúðvíksdóttir hjúkrunarfræðingur, staðgengill forstöðuhjúkrunarfræðings, Alice Harpa 
Björgvinsdóttir yfirsálfræðingur, Anna Kristrún Sigurpálsdóttir yfiriðjuþjálfi og varaformaður hópsins, 
Hanna Björg Héðinsdóttir félagsráðgjafi, Víðir Sigrúnarson yfirlæknir og Árni Jóhannesson yfirlæknir, 
staðgengill forstöðulæknis. Valtýr Sigurbjarnarson aðstoðaði hópinn við verkið. Tveir notendur þjónustu 
geðdeildarinnar, tilnefndir af geðverndarmiðstöðinni Grófinni, komu á fundi verkefnishópsins og gáfu 
honum góðar og gagnlegar ábendingar.

Hópurinn aflaði heimilda um hönnun nýrra geðdeilda á stórum sjúkrahúsum i nokkrum löndum, sem 
hópurinn gat stuðst við. Ennfremur nýttust upplýsingar sem fengust í vettvangsferð til geðsviðs 
Landspítalans í mars varðandi nýju geðgjörgæsludeildina þar. Okkur var þá gerð glögg grein fyrir því 
hvernig gamalt húsnæði hindraði að hægt væri að hanna geðgjörgæsludeildina samkvæmt nútíma 
stöðlum, í stað þess að byggja nýja.

Geðdeild SAk er eina geðdeildin á íslandi utan höfuðborgarsvæðisins og þjónar íbúum á stóru og 
strjálbýlu landsvæði. Á deildinni allri starfa hátt á fimmta tug starfsmanna í ríflega 30 stöðum. Árlega eru 
brautskráðir sjúklingar af legudeildinni um 250 talsins. Meðallengd dvalar á legudeild er tæplega 11 
dagar. Á dag- og göngudeild í Seli koma á einu ári til meðferðar tæplega 700 einstaklingar með 
geðröskun, í 5000 komum.

Verkefnishópurinn héltfimm langa sameiginlega fundi í Seli (30.04., 11.05., 18.05., 26.05. og 
01.06.2015) og unnu þrír undirhópar að skýrslugerð milli fundanna. Þennan hátt varð að hafa á vegna 
knapps tímaramma. Hver undirhópur tók fyrir húsnæðisþörf eins deildarhluta fyrir sig. Því samanstendur 
skýrsla þessi af þrem tiltölulega sjálfstæðum köflum um húsnæði legudeildar, dagdeildarog 
göngudeildar. Kann að vera að finna megi skörun og nokkrar endurtekningar í texta skýrslunnar.
Heimildaskrá fylgir hverjum kafla.

Guðrún Jóhannesdóttir læknaritari annaðist hreinritun skýrslunnar og útlitshönnun.

Akureyri. 1. júní 2015

Bernard Gerritsma, formaður verkefnishópsins
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Húsnæðisþörf legudeildar

Valborg Lúðvíksdóttir, Víðir Sigrúnarson, Bernard Gerritsma

2015
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Húsnæðisþörf legudeildar geðdeildar í nýbyggingu

Inngangur

Kröfur legudeildar geðdeildar í dag eru í mörgu frábrugðnar kröfum sem gerðar eru til almennra 
sjúkrahúsdeilda. Rýmisþörf hvers sjúklings á geðdeild er helmingi meiri en á öðrum sjúkrahúsdeildum 
þarsem stærsti hluti meðferðarstarfsins ferfram í viðtalsherbergjum, kennslurýmum, sérhæfðum rýmum 
fyrir iðjuþjálfun og tómstundir og í öðru sameiginlegu rými. Einnig er mikilvægt að taka tillit til sértækra 
þátta sem snúa að öryggi sjúklinga og starfsfólks.

Meðferðarumhverfi

Mikilvægt er að meðferðarumhverfi á geðdeild taki mið af umhverfis - og öryggisþáttum sjúklinga.
Umhverfi og hönnun á bráðageðdeild hefur mikilvægt gildi í meðferð og bataferli sjúklings (1). Sjúklingar 

með andleg veikindi eru næmir fyrir umhverfisáreiti, þar af leiðandi er mikilvægt að það einkennist af 
hlýleika, sé heimilislegt og beri ekki áberandi brag af stofnanaumhverfi. Þörf er fyrir góðan aðgang að 
útirými og tengingu við náttúru (2 og 3). Geðdeild skal hönnuð þannig að möguleikartil sjálfsskaða og 

sjálfsvíga séu lágmarkaðir samhliða því að umhverfið sé meðferðarvænt, einkalíf sjúklinga sé virt og 
tekið sé tillit til öryggis starfsfólks. Meðferðarrými þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til að hægt sé að veita 
einstaklingum sem sýna ofbeldisfulla eða sjálfsskaðandi hegðun nægjanlegt og viðeigandi aðhald, 
meðferð og eftirlit. Mikilvægt er að skipta deildinni í tvo hluta, annars vegar almennan meðferðarhluta 
legudeildar og hins vegargeðgjörgæsluhluta (4).
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Fjölgun sólarhringsrýma

Það er mat verkefnishóps um húsnæði geðdeildar SAk að fjölga þurfi sólarhringsrýmum á legudeild úr 

10 í 12.
í töflu 1 má lesa að lítil mannfjölgun hefur orðið á þjónustusvæði SAk síðustu 10 árin. Líklegt þykir að 

mannfjölgun verði hér áfram hæg næsta áratuginn.

1,1% mannfjölgun á þjónustusvæði SAk síðustu 10 árin 
* Landshagir 2005. Hagstofa Islands 2005
** Landshagir 2014. Hagstofa islands 2014

Tafla 1
Áætlun um fjölda einstaklinga á þjónustusvæði SAk, eldri en 18 ára, með geðraskanir,
skipt eftir fjarlægð frá sjú krahúsinu.

Svæði
Mannfj.*
31.12.04 %

Mannfj." 
01.01.14 %

75,2% 
>18 ára 
Ö1.01.14

25% 
Ársalgengi 
einst. m. 
geðröskun

10%
Leita hjálpar 
á heilsu- 
gæslust.

3%
til sérhæfö.
geðþjón.

1% 
vistast á 
sjúkrahúsi

1.
Akureyri

16.475 36,7 17.966 39,6 13.510 3.378 1.351 405 135

II.
Eyjafj.sveit 
Hörgárb. 
Dalvikurb. 
Fjallab. 
Svalb.str.hr. 
Grýtub.hr.

6.726 15,0 6.228 13,7 4.684 1.171 468 141 47

Samtals l-ll 23.201 51,7 24.194 53.3 18.194 4.549 1.819 546 182

III. 
Skagafj. 
Akrahr. 
Þigeyjars. 
(austan 
Vaðlah.)

9.443 21,0 9.037 19,9 6.796 1.699 680 204 68

IV.
Austurl.
(- Homafj.) 
A-Hún.

12.262 27,3 12.157 26,8 9.142 2.285 914 274 91

Samtals 44.906 100 45.388 100 34.132 8.533 3.413 1.024 341

Tafla I Áætlun um fjölda einstaklinga á þjónustusvæði SAk, eldri en 18 ára 

Svalb.str.hr
Gr%25c3%25bdtub.hr
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Hlutfallstölur geðsjúkra í þjónustu á heilbrigðisstofnunum eru fengnar úrerlendum faraldsfræði- 

rannsóknum. Rúmlega fjórðungur geðsjúkra á legudeild geðdeildar SAk vistast oftar en einu sinni innan 
sama árs. Ekkert bendir til að algengi geðrofssjúkdóma sé að aukast, en aukin eftirspurn er eftir 
þjónustu í hópi ungs fólks á aldrinum 20-29 ára (Mynd 1).

Mynd 1 Fjöldi innlagðra sjúklinga á P-deild yngri en 30 ára

Taka þarf mið af spá Hagstofunnar til 2040 um að fólki 60 ára og eldra mun fjölga um 48 % og í hópi 65 
ára og eldri fjölgi um 60%. Hlutfall sjúklinga 60 ára og eldri sem nýta geðdeildarþjónustu er um 10 %. 
Má því reikna með aukningu á eftirspurn eftir þjónustu úr þeim hópi. (Mynd 2). Þeirri eftirspurn þarf að 
mæta með fjölgun sólarhringsrýma.

Aldraðir á íslandi 
Mannfjöldaspá Hagstofunnar (miðspá)

Mynd 2 Aldraðir á íslandi
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Við hönnun húsnæðisins þarf einnig að taka tillit til þess að tvígreining efnafíknar og annarrar 

geðröskunar hefur stöðugt átt við rúmlega fjórðung innlagðra sjúklinga (Mynd 3).

■ Fyrsta greining ■ Allar greiningar

Mynd 3 Geðraskanir af völdum geðvirkra efna

Skipting legudeildar

Brýn þörf er á að legudeildinni verði tvískipt í geðgjörgæsluhluta og almennan meðferðarhluta. í 

meðferðarhlutanum verði 10 einstaklingsherbergi með snyrtingu. Eitt þeirra þarf að vera stærra en hin 
svo að unnt sé að vista þartvo einstaklinga saman þegar faglegar aðstæður krefjast þess. í 

geðgjörgæsluhlutanum þurfa að vera tvö einstaklingsherbergi sérhönnuð fyrir alvarlega veika sjúklinga í 
þörf fyrirgeðgjörgæslu. Með þeim hætti má tryggja öryggi sjúklinga og starfsfólks. Nauðsynlegt að 
aðstaða sé þannig að hægt sé að skipta starfsfólki milli geðgjörgæslu og meðferðarhluta deildarinnar og 

að starfsmannaaðstaða sé í báðum einingum.

Rými fyrir sjúklinga

Einstaklingsherbergi: Mikilvægt er að hafa einstaklingsherbergi í meðferðarhluta á deild með salerni 
og steypibaði. Með þeim hætti er hægt að tryggja næði fyrir sjúklinga, veita 
nægjanlegt rými og draga úr áreiti. Einstaklingar með geðraskanir hafa aukna 
þörf fyrir persónulegt svigrúm (5,3). Með einstaklingsherbergjum ereinnig 

uppfyllt þörf á að geta skipt leguplássum eftir kyni, aldri og sjúkdómsástandi. 
Einstaklingsherbergi skulu vera hönnuð á þann hátt að engir blind svæði séu til
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staðar, þ.e. að ekkert skyggi á yfirsýn. Mikilvægt er að sjúklingar geti læst að 
sér, en að starfsfólk geti opnað í neyð. Hurðir skulu opnast út úr herbergi. 
Takmarka þarf fjölda lausra muna sem hægt er að skaða sig á. Æskilegt er að 
hafa lágbirtu næturljós fyrir ofan rúm sjúklinga. Það veitir möguleika á betra 
eftirliti með sjúkling i að nóttu til. Salernisaðstaða innan herbergis skal hafa hurð 
sem opnast út á við. Takmarka skal fjölda hluta innan þess rýmis sem geta 
valdið skaða, og staðsetja stjórnstöð fyrir vatn og rafmagn innan 

starfsmannarýmis til að draga úr áhættu á ósæskilegri notkun þess (5).

Tvíbýli: Einu einstaklingsherbergjanna þarf að vera hægt að breyta i tvibýli, t.d. vegna 
þarfar á aðstöðu fyrir móður með barn.

Baðherbergi: Þörf er fyrir baðherbergi innan deildar (þ.e. herbergi með baðkari), gagnlegt fyrir 

sjúklinga til slökunar, dægrastyttingar sem og leið til að dreifa huganum.
Herbergið skal hannað með öryggi sjúklinga og starfsfólks í huga (3).

Slökunarrými: Þörf er fyrir slökunarrými innan bráðageðdeildar. Það er hugsað sem aðstaða til 
að draga sig í hlé frá áreiti innan deildar, einnig sem aðstaða til að veita 
stuðning og efla öryggiskennd sjúklings og jafnframt mynda meðferðartengsl. 

Slakandi umhverfi dregur úr notkun róandi lyfja og veitir aðstöðu til að nýta 
slökunarmeðferð (1).

Dagsjúklingar: Að meðaltali eru um 70 einstaklingar samtals á ári sem koma í 400-500 skipti í 
„dagstatus", þ.e. dvelja hálfan dag í senn á deildinni og taka virkan þátt í 
meðferðarstarfinu. Gert er ráð fyrir tveimur dagsjúklingum i einu sem þurfa 
meðferðarými (sjá nánar ársskýrslur sjúkrahússins).

Geymsla: Aðstaða til að geyma eigur sjúklinga

Almennt rými

Mikilvægt er að móttökuaðstaða sé til staðar. íhuga má möguleika á að samnýta móttökuaðstöðu með 
öðrum deildum geðdeildar sé hún miðsvæðis við inngang hverrar einingar. Æskilegt er að hafa tvo 
innganga á legudeild. Það gefur tækifæri til að stjórna betur umferð til og frá deildinni eftir aðstæðum 
hverju sinni. Hönnun legudeildar þarf að veita möguleika á góðri yfirsýn. Æskilegt er að gangar séu 

breiðir og bjartir og auðvelt að rata um deildina (2).

Matsalur og eldhús: Aðstaða í matsal þarf að geta veitt rými til að sjúklingar geti setið til borðs, hvort 
sem er í litlum hópum eða einir út af fyrir sig. Mikilvægt er að umhverfið sé
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heimilislegt og bjart. Æskilegt er að borð séu ferhyrnd í stað hringlaga svo að 
hægt sé að færa þau saman ef þörf er á við félagslegar aðstæður. Þörf er á að 

hafa salerni nálægt matsal, önnur en þau sem tilheyra herbergjum. Greiður 
aðgangur þarf að vera að gangi fyrir framan deildina svo auðvelt sé að athafna 
sig með matarvagn. Þegar eldhús er ekki í notkun þarf að vera hægt að læsa 
því. Greiður aðgangur að útisvæði frá matsal, sem nýtist í öllum veðrum, er 

ákjósanlegur. (5).

Setustofa: Þörf er fyrir rúmgóða setustofu fyrir sjúklinga. Þar þarf að vera náttúruleg birta 
og heimilislegur bragur. Æskilegt er að hafa þaðan aðgang að útisvæði og 
tengingu við náttúru.

Heimsóknarrými: Nauðsynlegt er að hafa aðstöðu fyrir heimsóknir aðstandenda á deild.
Sjúklingar þurfa að eiga möguleika á að geta dregið sig frá áreiti deildar utan 
virkni eða hvíldarrýmis (6).

Sjónvarpsrými: Mikilvægt er að aðskilja sjónvarpsrými frá setustofu. Sjónvarpsrými skal vera 
rúmgott, bjart og heimilislegt. Huga skal að öryggisþáttum, t.d. að rafmagnstæki 

séu vel fest.

Meðferðarrými

Rými fyrir iðjuþjálfun: Rými skal vera rúmgott, nógu stórt til að koma í veg fyrir þrengsli og draga úr 
líkum á ofbeldisatvikum. Rýmið þarf að bjóða upp á sveigjanleika, þ.e. að hægt 
sé að færa til húsgögn vegna ýmis konar virkni (5).

Tómstundaherbergi: Sjúklingar þurfa að hafa aðgang að tómstundaherbergi, án fylgdar starfsfólks, til 
að sinna ýmsum hugðarefnum sínum. Það má líka nýta fyrir deildarstarf þegar 

illa viðrar.

Rými f. líkamsæfingar: Mikilvægt er að viðhalda virkni með hreyfingu eftir bestu getu hjá einstaklingum 
með geðraskanir. Þörf erfyrir rúmgóða aðstöðu til líkamsæfinga innandyra (7).

Kennslustofa: Aðstaða til fræðslu og hópmeðferða.
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Viðtalsherbergi

Á deildinni starfar þverfaglegt teymi sérfræðinga sem allir stunda viðtalsmeðferð. Margir sérfræðingar 

geta þurft að vera með viðtöl samtímis utan sameiginlegrar meðferðardagskrár sjúklinga. Því er þörf á 
a.m.k. fjórum viðtalsherbergjum innan deildar. Hvert herbergi þarf að vera rúmgott, bjart og með glugga 
sem hægt er að draga fyrir eftir þörfum (3). Þörf fyrir neyðarútgang til að tryggja öryggi starfsmanna.

Skoðunarherbergi

Þörf er á vel útbúnum skoðunarherbergjum þar sem hægt er að framkvæma einfalda líkamsskoðun og 

læknar úr öðrum sérgreinum geta skoðað sjúklinga deildarinnar. Æskilegt er að annað 
skoðunarherbergið sé nálægt geðgjörgæslu. Neyðarútgangur er nauðsynlegur til að tryggja öryggi 
starfsmanna. Mikilvægt er að læknis- og hjúkrunaráhöld séu í læstum skáp (5).

Starfsmannarými

Hjúkrunarvakt: Hjúkrunarvakt er vinnuaðstaða starfsfólks. Þar þarf að vera aðstaða fyrir deildarritara 
sem hefur aðgang að tölvu og síma, borðaðstaða fyrir starfsfólk til að vinna með 
meðferðargögn, rými til að geyma skjöl og möppur er tilheyra meðferð. Hjúkrunarvakt er 
eingöngu ætluð starfsfólki til daglegrar almennrar vinnu. Fundir fara fram annars staðar 
á deildinni. Vakt skal vera staðsett í nálægð við almenna hluta deildar og 
geðgjörgæsluhluta. Mikilvægt er að vaktin sé staðsett þannig að starfsfólk hafi góða 

yfirsýn yfir deildina. Neyðarútgangur skal vera út af hjúkrunarvakt til að tryggja öryggi 

starfsfólks. Einnig skal vera aðgengileg handlaug til að tryggja hreinlæti innan deildar 

(5).

Tölvuherbergi: Æskilegt er að tölvuherbergi sé tengt hjúkrunarvakt starfsfólks, aðstaða fyrir starfsfólk til 
að vinna að skráningu án utanaðkomandi áreitis. Sé tekið mið af starfsmannafjölda er 
æskilegt að hafa þar fimm tölvur. Þá skal einnig vera aðstaða fyrir prentara og 
Ijósritunarvél.

Lyfjaherbergi: Lyfjaherbergi skal vera tengt hjúkrunarvakt. í lyfjageymslu skal gera ráð fyrir plássi fyrir 
eftirfarandi: Hirslur fyrir öll lyfsem eru í notkun á deildinni, lyfjakælir, sýklalyfjaskápur, 
læstur skápur fyrir eftirritunarskyld lyf, vinnuaðstaða fyrir hjúkrunarfræðing til að blanda, 
vinna með og taka til lyf, pláss fyrir vökva, pláss fyrir skömmtunarvagn úr 
sjúkrahúsapóteki.
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Einnig þarf að taka mið af eftirfarandi ytri aðstæðum. Stofuhiti á að vera í lyfjaherbergi 

og hægt að stýra hitanum þannig að hitastig fari aldrei yfir 25°C. Það þarf að vera 
rafrænt eftirlit með hitastigi í lyfjaherbergi og í lyfjakæli. Sólin má ekki skína beint á lyf 
og því þarf að vernda þau fyrir beinu sólarljósi. Ljós, t.d. yfir vinnuborði, mega ekki vera 
staðsett undir hillum eða skápum þar sem lyf eru geymd vegna hitaleiðni. (8,9).

Fundarherbergi: Þörf er á rúmgóðu fundarherbergi tyrir þverfaglega teymisvinnu deildar sem m.a. er nýtt

Skol:

undir morgunfundi (rapport), flettifundi (planfundi), teymisfundi, deildarfundi sem og 
fjölskyldufundi. Aðstaða skal vera fyrir tölvu- og fjarfundabúnað, síma, borðaðstöðu og 
nægjanlegt stólarými.

Áherslur í tengslum við skolherbergi, staðlar í vinnslu hjá sýkingavarnarnefnd SAk.

Línherbergi: Aðstaða skal vera fyrir skápa og/eða hillur undir lín, sú aðstaða skal vera aðgengileg 

starfsfólki.

Geymslur: Geymsla fyrir hjúkrunaráhöld/vörur. Aðstaða fyrir hjúkrunarvörur sem eru í daglegri 
notkun og aðgengilegt að grípa í við almenna starfsemi deildar. Æskilegt að sú aðstaða 
sé í nálægð við hjúkrunarvakt.

Almenn geymsla fyrir hluti er tilheyra deild er óháð deildarstarfsemi.

Kaffiaðstaða: Aðstaða til að draga sig frá áreiti frá starfsemi deildar, nýtist starfsfólki í kaffihléum.

Lögð er áhersla á þægilega og aðgengilega aðstöðu fyrir starfsfólk. Aðstaða skal vera 
rúmgóð með aðgengi að helstu eldhústækjum.

Salemi: Gert ráð fyrir kynjaskiptri salernisaðstöðu fyrir starfsfólk nálægt hjúkrunarvakt annars 
vegar og skrifstofum hins vegar. Fjöldi salerna fer þó eftir viðmiðum 
byggingarreglugerðar.

Fataherbergi: Gert er ráð fyrir aðstöðu starfsfólks til fataskipta. Þar eiga einnig að vera læstir skápar 
fyrir verðmæti.

Skrifstofur

Gert er ráð fyrir skrifstofum fyrir allar fagstéttir geðdeildar. Þær geta verið utan legudeildar.

Einkaskrifstofur tryggja fagaðila næði til að vinna, t.d. að ritstörfum og samskiptum í síma og tölvu, og 

tryggja að trúnaðarupplýsingar berist ekki til óviðkomandi. Ekki er heppilegt að nýta skrifstofur undir 
sjúklingaviðtöl.
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Geögjörgæsla (einangrunarrými)

Geðgjörgæsla skal vera aðskilin frá almennu rými deildar en þó tengd hjúkrunarvakt deildarinnar. 
Sérinngangur þarf að vera að þessum deildarhluta og greiður neyðarútgangur. Hönnun skal miða 
sérstaklega að öryggisþörfum sjúklinga og starfsfólks og að umgangur trufli sjúklinga sem allra minnst. 
Greiður aðgangur þarf að vera fyrir sjúkrabifreið og lögreglu. Gert er ráð fyrir tveimur 
einstaklingsherbergjum, tveimur salernum og almennu rými. Einnig er gert ráð fyrir milligangi. 
(öryggisgangi) sem er jafnframt tenging við almennan hluta deildar. Mikilvægt er að hönnun miði að því 
að starfsfólk geti haft fulla yfirsýn yfir sjúkdómsástand sjúklings.

Dæmi um geðgjörgæslurými (10)

1. Einangrunarherbergi
2. Almenntrými
3. Setustofa
4. Salerni
5. Samtenging við almenna deild
6. Aðkoma fyrir sjúkrabíl

Mynd 4 Dæmi um geðgjörgæslurými

Dæmi um samtengingu geðgjörgæslurýmis við almennan hluta legudeildar (10).

1. Geðgjörgæsla
2. Almenn deild
3. Almenn deild
4. Hjúkrunarvakt

Mynd 5 Dæmi um samtengingu geðgjörgæslurýmis við almennan hluta legudeildar
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Flatarmálsþörf nvrrar lequdeildar fyrir geðsiúka á Siúkrahúsinu á Akureyri með 10 sólartiringsrýmum, 2 geðgjörgæslurýmum og 2 dagvlstarrýmum

Tafla 2

(Heimild Part B - Health Facility Briefing and Planning)

Rými innan sjúkradeildar Rými utan sjúkradeildar

m2 fjöldi
bamtals 

m2
m2 Fjöldi

bamtals 
m2

Legudeild
1. Einstaklingsherbergi með snyrtingu 18 9 162

2. Tvibýli 18 1 18

3. Dagsjúklingsherbetgi 9 2 18

4. Geymsla fyrir sjúklinga 9 1 9

5. Setustofa 30 1 30

6. Sjónvarpsstofa 30 1 30

7. Heimsóknanými 16 1 16

8. Aðstaöa til iöjuþjálfunar 40 2 80

9.Tómstundaherbergi 40 1 40

10. Slökunarherbergi 20 1 20

11. Æfingaaðstaða 30 1 30

12. Kennslustofa 40 1 40

13. Borðstofa og býtibúr 75 1 75

14. Salemi sjúklinga 4 2 8

15. Baðherbergi með baðkari 12 1 12

16. Hjúkrunarvakt 40 1 40

17. Tölvuherbergi (tengtvakt) 20 1 20

18. Lyfjaherbergi 20 1 20

19. Fataherbergi starfsfólks 14 1 14

20. Kaffiaðstaða starfsfólks 20 1 20

21. Salemi starfsfólks 4 2 8

22. Linherbergi 20 1 20

23. Skol 16 1 16

24. Geymsla 12 2 24

25. Fundarherbergi 40 1 40

26. Viðtalsherbergi 16 4 64

27. Skoðunarherbergi 20 1 20

28. Skrifstofa læknis 9 4 36

29. Skrifstofa forstöðuhjúkrunarfræðlngs 9 1 9

30. Skrifstofa gæðavarða 9 1 9

31. Skrifstofa iðjuþjálfa 9 2 18

32. Skrifstofa sálfræðings 9 2 18

33. Skrifstofa læknaritara 9 1 9

34. Skrifstofa félagsrádgjafa 9 1 9

35. Salemi starfsfólks (nálægt skrifstofum) 4 2 8

36. Gangar, fordyri, fatahengi sj. og biöstofa 120 - 120 60 - 60
37. (Útisvæði ásamt verönd/palli) (115) (1) (115)

Samtals 1014 (+útisvæöi 115) Samtals 176
Geðgjðrgæsla

1. Einstaklingsherbergi 14 2 28
2. Snyrting 9 2 18
3. Almennt rými / setustofa 20 1 20
4. Millirými frá geðgjörgæslu til almennu legudeildar 10 1 10
5. Aðkoma fyrirsjúkrabil
6. (Útivistarsvæði) (40) (D (40)

Samtals: 76 (+ útisvæði 40)
Samtals heildarrými: 1090 

(+ útisvæði 155)

Tafla II Ágiskun um flatarmálsþörf legudeildar
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Staðsetning geðdeildar

Nauðsynlegt er að geðdeild sé á jarðhæð með tengingu við sjúkrahúsið, m.a. til að auðvelda þverfaglegt 
meðferðarstarf. Mikilvægt er að geðdeild sé á sömu hæð og lyflækningadeild og slysadeild. Margir 
sjúklingar með geðraskanir eru háðirtengingu við lyflækningaþjónustu. Einnig koma bráðveikir 

sjúklingar á geðdeild yfirleitt í gegnum slysadeild. Ennfremur er mikilvægt að geðgjörgæsluhluti sé á 
jarðhæð til að stytta leið þangað inn fyrir bráðveika sjúklinga, sem koma stundum í lögreglufylgd. 
Meðferðarstarfsemi ferfram innan- og utandyra og því er brýnt að geðgjörgæsla hafi greiðan aðgang að 
útisvæði sem hefur meðferðarlegt gildi fyrir sjúklinga. Einnig væri hægt að nýta útisvæði sem 
reykaðstöðu fyrir þennan hóp en þó verður að gera ráð fyrir reykaðstöðu innan gjörgæsludeildar.

Ekki er ráðlegt að hafa geðdeildarþjónustu fyrir legusjúklinga, dagsjúklinga og göngudeildarsjúklinga á 
efri hæðum húss, m.a. vegna mikillar umferðar annars fólks í gegnum sjúkrahúsið. Notendur upplifa 

öryggi við að hafa greiðan og sem stystan aðgang að deildinni. (2,5,10,3).

Aðstaða fyrir „lokaða útivist" þarf að vera til staðar fyrir þá sjúklinga sem ýmissa hluta vegna er ekki 
treystandi til að fara einir út af legudeildinni, t.d. nauðungarvistaðir eða órólegir alvarlega veikir 
einstaklingar. Dæmi um slíka aðstöðu er t.d. lokaður garður inni í miðri byggingu.

Aðstaða til reykinga

Þótt almennt gildi þær reglur að reykingar séu bannaðar á íslensku sjúkrahúsi og sjúkrahúslóð verður 
ekki hjá því komist að hafa aðstöðu fyrir reykingafólk við geðdeild. Rannsóknir sýna að fólk með 
alvarlegar geðraskanir er mun Iíklegra en aðrir til að vera háð tóbaksreykingum. í meðferð bráðveikra 
sjúklinga á geðdeild ersjaldan raunhæft að bæta nikótínfráhvarfi ofan á þungbæreinkenni geðröskunar. 

Reykingarrými ætti að vera afsíðis og vel loftræst.
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Inngangur

Árum saman hefur þróun innan heilbrigðiskerfisins verið á þann veg að þjónusta við sjúklinga í 

sólarhringsvistun fer minnkandi. Að sama skapi hefur þjónusta við dag- og göngudeildarsjúklinga (e. 
outpatient clinic) aukist. Dag- og göngudeildir eru mun ódýrari í byggingu og rekstri en legudeildir 
sjúkrahúsa af augljósum ástæðum sem ekki þarf að tíunda hér. Sífellt er algengara að göngudeildir i 

nærsamfélaginu tengist stærri sjúkrastofnunum og verði þannig hluti af samstæðu sem leggur áherslu á 
og tryggir samfellu í þjónustu. Það er okkar mat að slíkt fyrirkomulag væri æskilegt fyrir starfsemi dag- 
og göngudeildar SAk. Ef tekið er mið af stærð upptökusvæðis sjúkrahússins er það okkar mat að 

ákjósanlegast sé að dag- og göngudeildarþjónusta sé rekin sameiginlega til að hægt sé að samnýta 
mannauð, meðferðarúrræði og húsnæði. Þessi hluti skýrslunnarfjallar þó eingöngu um húsnæðisþörf 
dagdeildar.

Frá því að göngudeild geðdeildar SAk opnaði hefur eftirspurn eftir þjónustu aukist ár frá ári. Ólíklegt er 
að það tengist aukinni tíðni geðsjúkdóma á upptökusvæði SAk. Möguleg undantekning á því er þó 

einstaklingar á einhverfurófi. Við teljum liklegt að aukin eftirspurn eftir þjónustu skýrist af annars vegar 
aukinni þekkingu á geðröskunum og mögulegum meðferðarúrræðum og jafnframt því að dregið hefur úr 
fordómum gagnvart geðsjúkum.Við gerum ráð fyrir því að eftirspurn muni halda áfram að aukast.

Við sendum fyrirspurn til Velferðarráðuneytisins og ýmissa fleiri stofnana á vegum ríkisins varðandi það 
hvort til séu staðlar um stærð þess rýmis sem nauðsynlegt er að lágmarki fyrir þjónustu af þessu tagi. 
Engin svör bárust við þeim fyrirspurnum þrátt fyrir nokkrar tilraunir.
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Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild geðdeildar 
2001-2014

Mynd 6 Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild

Dagþjónusta
Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní júií Ág. Sept. Okt. Nóv. Des. Samtals

2014 12 60 67 72 80 59 0 0 99 79 63 58 649
2015 47 56 62 70 70 305

Tafla III Fjöldi koma i dagþjónustu

Meðferðarumhverfi

Aðkoman að dag- og göngudeild þarf að vera aðskilin frá öðrum hluta starfsemi SAk. Hafa þarf í huga 
að aðkoma og innanhússhönnun sé reisnarleg, hlýleg og án stofnanablæs. Það stuðlar að því að 
sjúklingurinn upplifi sig velkominn og einhvers virði. Allt aðgengi og innanrými þarf að miða að því að 
fólk með hreyfihömlun geti líka nýtt sér þjónustu deildarinnar. Einnig þarf að hanna aðgengi þannig að 
komið sé til móts við einstaklinga sem eru með skerta aðlögunarhæfni, gagnvart t.d. mismunandi 
birtuskilyrðum, merkingum og skilum milli rýma eins og glerveggjum og hurðum, o.s.frv. Nauðsynlegt er 
að gefa kost á rými til slökunar í þar til gerðum herbergjum og á útisvæðum, hvort sem er fyrir 
einstaklinga eða minni hópa. Huga þarf að náttúrulegri birtu, útsýni sé yfir náttúru og að hljóðvist sé 
viðunandi. Þemu í hönnun ættu að vera mismunandi milli deildarhluta þannig að sjúklingar upplifi á 

skýran hátt að vera staddur á mismunandi stöðum i bataferlinu. Varðandi litaval í hönnun skal hafa í 
huga að nota liti sem séu líklegir til að hafa róandi áhrif. Hugað sé að því að svæði til reykinga sé til 
staðar, en að það sé úr augsýn og þannig staðsett að það trufli ekki aðra starfsemi eða fólk sem ekki 

neytir tóbaks.
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Skilvirkni og hagkvæmni

Hægt er að hámarka nýtingu á starfskröftum með því að rými sem eru mikið notuð séu nálægt hvoru 
öðru. Nýting á rými verður hagkvæmara með því að staðsetja stoðrými þannig að þau sé hægt að 

samnýta með rýmum sem eru oft í notkun. Glerveggir milli virkni-/meðferðarrýma í dagþjónustu geta 
gert færri starfsmönnum kleift að hafa yfirsýn yfir meðferðarstarfsemi. Huga þarf vel að undirbúningsferli 
fyrir hönnun deildar til að koma í veg fyrir að byggð séu óþarfa rými. Eigi að vera samnýting á starfsfólki 
milli mismunandi deildarhluta geðdeildar þarf að huga að því við hönnun húsnæðis.

Sveigjanleiki og útvíkkunarmöguleikar

Þar sem meðferðarúrræði eru í stöðugri þróun og eftirspurn og kröfur um þjónustu eru breytilegar ætti 

að reikna með eftirfarandi atriðum við hönnun á dagdeildarþjónustu.
- Sveigjanleiki í rýmisskipulagi og hönnun.
- Herbergi séu af staðlaðri stærð en ekki of sérhæfð.
- Sveigjanlegt, aðgengilegt og auðbreytanlegt raf- og tæknikerfi o.þ.h.
- Hægt sé með einföldum hætti að breyta rýmum og uppröðun húsgagna enda séu þau 

hönnuð með fjölbreytta notkun í huga.
- Vel skipulagðar leiðbeiningar um framtíðarstækkun húsnæðis til að mæta mögulegri 

breytingu á þjónustuþörf.

Hreinlæti

Snyrtileiki og hreinlæti skipta miklu máli í heilbrigðisþjónustu. Mikilvægt er að eftirfarandi sé haft í huga: 
- Viðeigandi og endingargóður frágangur á öllum rýmum. Þar sem við á skal huga að notkun 

yfirborðsefna sem hindra söfnun örvera.
- Huga að atriðum eins og dyrakörmum, handriðum o.þ.h. Það sé þannig úr garði gert að það 

safni ekki óhreinindum sem er erfitt er að komast að.
- Fullnægjandi og rétt staðsettar ræstikompur.

Sýnileiki húsnæðis

- Auðfundið, sjáist vel frá aðkeyrslu og sé vel merkt.

- Aðgengilegt, á jarðhæð og umhverfi þannig hannað að það bjóði fólk velkomið.
- í tengingu við almenningssamgöngur.
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Meðferðarrými

Móttaka:
Verði dag- og göngudeild í sama húsnæði er hægt að samnýta móttöku. Hún skal vera hönnuð 
þannig að góð sýn sé yfir biðstofuna. Biðstofan á að vera skipt í minni einingar þannig að 
sjúklingar hafi möguleika á að draga sig til hlés. Einnig þarf að vera útisvæði fyrir framan 
biðstofuna þannig að sjúklingar geti gengið inn og út og jafnvel fengið sér sæti utandyra. Milli 
biðstofu móttöku og meðferðarsvæðis verða að vera öryggisgler og læstar hurðir þannig að 

óviðkomandi komist ekki inn.

Ritaraaðstaða:
Vinnuaðstaða læknaritara skal staðsett miðlægt og innihalda nauðsynlegan búnað fyrir ritara.

Ljósritunarherbergi:
Þarf að rýma nauðsynleg tæki og vinnuborð. Það þarf að vera staðsett miðlægt, huga þarf að 
hljóðvist. Það verður að vera læst til að tryggja meðferð trúnaðargagna.

Fatahengi:
Aðstaða fyrir útifatnað sjúklinga og læstir skápar fyrir verðmæti.

Útiaðstaða:

Iðjuþjálfun nýtir öll tækifæri sem gefast til að hafa þjálfun utandyra. Því er nauðsynlegt að deildin 
hafi gott aðgengi að batahvetjandi útisvæði og fallegum, vel skipulögðum garði.

Verkstæði:
- Smíðaaðstaða með náttúrulegri birtu, góðri hljóðvist og loftræstingu tengd við önnur svæði 

á verkstæði með gegnsæju skilrúmi/glervegg (öryggisgler).
- Rými fyrir ýmis konar sköpun s.s. myndlist, sauma, handverk ýmiskonar o.s.frv.

- Pláss fyrirverk í vinnslu.

Geymsla:
- Rúmgóð og vel aðgengileg.
- Hægt að læsa.
- Læstan skáp fyrir spilliefni.
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Þjálfunareldhús:

- Aðstaða þarf að geta rúmað allt að 12 sjú klinga í einu auk tveggja starfsmanna.

- Náttúruleg birta þarf að vera til staðar, góð hljóðvist, loftræsting og innrétting sem tekur mið
af þörfum fatlaðra.

- Hafa veggi færanlega þannig að hægt sé að tengja eldhús við borðstofu.

Dagstofa/borðstofa:

- Náttúrleg birta, huga að loftgæðum og hljóðvist. Heimilisleg með fjölnota húsgögnum.

Fjölnota salur:

Möguleiki að samnýta með legudeild. Með náttúrulegri birtu, stórum gluggum og fallegu útsýni.
Huga að loftgæðum og hljóðvist. Hann er m.a. hægt að nota fyrir:
- Líkamsrækt
- Slökun
- Jóga
- Félagsfærnihópa

Hópherbergi/kennslustofa:
Nauðsynlegt að hanna þannig að hægt sé með einföldum hætti að breyta t.a.m. úr kennslustofu 
í meðferðarhóprými. Náttúrleg birta, huga að loftgæðum og hljóðvist.

- Hópmeðferðir
- Fræðsla
- Námskeið

Snyrtingar:

- Eftir þar til gerðum stöðlum varðandi fjölda og kyn.

Starfsmannaaðstaða:
- Skrifstofur x3 miðað við núverandi þjónustu.
- Viðtalsherbergi x1
- Aðstaða fyrir nema
- Kaffistofa

Þvottaaðstaða:
- Möguleiki að samnýta með legudeild
- Þvottavél og snúrur
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Tafla 4 sýnir gróf viðmið um flatarmálsþörf dagdeildar fyrir utan ganga.
Áætluð f latarmálsþörf dagdeildar geðdeildar SAk

Rými Femnetrar Fjöldi Samtals
Móttaka 30 1 30
Fatageymsla og læstir skápar fyrir verðmæti 10 1 10
Verkstæði 130 1 130
Geymsla/lager 15 1 15
Þjálfunareldhús 40 1 40
Dagstofa/borðstofa 65 1 65
Fjölnota salur 70 1 70
Hópaherbergi/kennslustofa 30 1 30
Snyrtingar starfsmanna 5 (gert ráð fyrir fötluðum) 1 5
Snyrtingar sjúklinga 5 3 (ein á biðstofu) 15
Skrifstofur 15 3 45
Viðtalsherberbergi 10 1 45
Aðstaða fyrir nema 10 1 10
Kaffistofa starfsmanna 15 1 15
Þvottaaðstaða 7 1 7
Samtals 532
Tafla IV Áætluð flatarmálsþörf dagdeildar geðdeildar SAk

Rými Fermetrar Fjöldi Samtals
Útisvæði

Garður 130 1 130
Pallur/verönd 40
Samtals

_______ 1 ________ 40
170

Tafla V Áætluð flatarmálsþörf á útisvæði dagdeildar

Framtíðarsýn

í náinni framtíð sjáum við fyrir okkur að þróa áfram og útvikka núverandi þjónustu. Jafnframt er Ijóst að 
eftirspurn og möguleikar á fjölbreyttari meðferðarúrræðum eru miklir. Sem dæmi má nefna:

- Dagþjónusta fyrir fólk með geðklofagreiningu og alvarleg geðhvörf.

- Atferlisþjálfun fyrir fólk með einhverfurófsgreiningu.
- Dagþjónusta fyrir tvígreinda einstaklinga, þ.e. þá sem hafa bæði vímuefnafíkn og aðra 

geðröskun.
- Þjónusta fyrir verðandi foreldra og foreldra ungra barna sem glíma við geðröskun, fíknivanda 

og/eða erfiðleika við tengslamyndun.

Þessi framtíðarsýn miðast við fjölgun stöðugilda í samræmi við umfang þjónustu.
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Inngangur

Sjúkrahúsið á Akureyri er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa á landinu. Það er kennslusjúkrahús í 
stöðugri þróun. Þar er lögð mikil áhersla á öryggi sjúklinga, samvinnu fagstétta í þágu sjúklinga og stefnt 
er hátt ef litið er til faglegra þátta. Geðdeildin metur mikils þessi gildi. Starfsfólk geðdeildar er í stöðugri 
vinnu við að bæta aðstöðu og umhverfi sjúklinga og leitast við að beita úrræðum sem eru raunprófuð. 
Vinna við umönnun geðsjúkra byggist mikið á teymisvinnu og samvinnu fagstétta.
Við viljum hafa aðgengilega, fullnægjandi og faglega heilbrigðisþjónustu. Þegar kemur að geðröskunum 

viljum við bregðast við með snemmbæru inngripi, áður en vandi fólks verður of mikill. Þannig er hægt að 
spara stórfé til lengri tíma, með færri innlögnum og styttri meðferð. Til þess að þetta geti orðið að 
veruleika þarf að leggja áherslu á dag- og göngudeildarþjónustu. Leggja þarf áherslu á að hafa gott 
fagfólk innanborðs og leggja þarf áherslu á góðan húsnæðiskost sem uppfyllir þarfir þeirrar starfsemi 
sem þarferfram.
Hér á eftir verður farið yfir þarfir göngudeildar geðdeildar SAk hvað varðar aðstöðu og húsakost og þau 
atriði sem þarf að hafa til hliðsjónar við hönnun nýrrar deildar.

Hagkvæmni, sveigjanleiki og útvíkkunarmöguleikar

Starfsemi geðdeildar er margþætt og i deildarhlutunum þremur (legudeild, dagdeild og göngudeild) fer 

fram ólik starfsemi. Margir starfsmenn geðdeildar fara á milli deildarhluta og til að hámarka nýtingu 
þeirra starfskrafta þarf að hafa stutt á milli þessara þriggja deildarhluta. Þau rými sem eru samnýtt af 
öllum deildarhlutum ættu að vera miðlæg og nauðsynlegt er að hafa stutta vegalengd í þau rými sem 
eru hvað mest notuð. Huga þarf vel að undirbúningsferli fyrir hönnun deildar til að koma í veg fyrir að 

byggð séu óþarfa rými, og alltaf ætti að hafa í huga að hægt sé að samnýta rými. Við hönnun þarf því að 
hafa í huga fjölbreytta notkunarmöguleika á rými. Gagnlegt er að hafa þau af staðlaðri stærð frekar en 
mjög sérhæfð í hönnun. Starfsemi göngudeildar geðdeildar og eftirspurn eftir þjónustu hennar hefur 
aukist stöðugt undanfarin ár. Líkur benda til að starfsemin muni halda áfram að vaxa og því er 
nauðsynlegt að skapa nægjanlegt rými með stækkunarmöguleikum til að svo geti orðið.

Staðsetning

Jarðhæð
- Æskilegt er að hafa göngudeild geðdeildar á jarðhæð og með sér inngangi þannig að 

sjúklingar geðdeildar þurfi ekki að ganga gegnum aðra hluta spítalans eða mæta mörgu 
fólki á leið sinni í þjónustu.

- Fjöldi sjúklinga, sem nýtir geðþjónustu (bæði einstaklingsþjónustu og hópmeðferð) er mikill 
og því er umferð yfir daginn talsverð.
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- Rannsóknir sýna að mikill fjöldi sjúklinga með geðrænan vanda reykir og æskilegt er að 

hafa úti aðstöðu til þess. Sú aðstaða þarf að vera á jarðhæð ef litið er til öryggis sjúklinga 
sem flestir glíma við mjög erfiða andlega líðan.

Næði
- Fordómar í eigin garð eru algengir hjá þessum hópi og margir hafa lítið áreitisþol sökum 

andlegra erfiðleika. í litlu bæjarfélagi getur því verið mjög erfitt að mæta mörgu fólki á leið 

sinni til þjónustu. Kviðavandi er oft hamlandi þáttur og þvi þarf að hafa sem greiðastan 

aðgang inn á deildina.
Sýnileiki

- Staðsetning deildarinnar þarf að vera vel sýnileg og vel merkt því að margir skjólstæðingar 
deildarinnar eru hamlaðir af kviða, með skerta athygli, greindarskertir o.s.frv.

Aðgengi
- Aðgengi fatlaðra eða hreyfihamlaðra þarf að vera auðvelt og gera þarf t.d. ráð fyrir umferð 

fólks í hjólastól þegar deildin er hönnuð. Forðast skal þröskulda.

- Deildin sinnir mörgu fólki með verkjavanda sem ræður illa við að fara upp og niður stiga.

Meðferðarumhverfi

- Umhverfi göngudeildar þarf að vera hlýlegt og laust við stofnanablæ.
- Aðgengi þarf að vera gott, t.d. fyrir fólk með hreyfihömlun og fyrir fólk með verkjavanda.
- Við sinnum fólki með minni aðlögunarhæfni en gengur og gerist og því þarf að huga vel að 

atriðum eins og merkingu, litavali og birtuskilyrðum.
- Við sinnum viðkvæmum og persónulegum málum þar sem trúnaður um upplýsingar er 

skilyrði. Því er lykilatriði að hljóðeinangrun milli rýma sé góð.
- Nauðsynlegt er að huga vel að öllum öryggisatriðum bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk s.s. 

neyðarhnöppum og útgönguleiðum. Við sinnum fólki í misjöfnu andlegu ástandi, og slæm 
andleg líðan veldur því að hegðun þess getur verið óútreiknanleg (sbr. atvikaskráningu á 
sjúkrahúsinu). Við erum með háa öryggisstaðla og viljum tryggja bæði öryggi sjúklinga og 
starfsmanna.
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Meðferðarrými

Almennt er gott að huga að hagkvæmni og lágmörkun kostnaðar við hönnun meðferðarrýmis. Eins 
skiptir máli að hægt sé að samnýta rými eftir þörfum. Áherslur í meðferð eru mismunandi á hverjum 

tíma. Meðferðarúrræði eru stöðugt í þróun. Það sem talið var virka vel fyrir nokkrum árum er kannski 
orðið úrelt í dag. Slíkt torveldar framtíðarspá, en rými þarf að hanna með þetta í huga.

Núverandi staða:

Markmið göngudeildar geðdeildar er að greina og meðhöndla alvarlegar geðraskanir og sálrænar 
kreppur hjá fullorðnum einstaklingum. Göngudeildin varð til í núverandi mynd árið 2009 þegar hún 

sameinaðist dagdeild. Það ár flutti deildin í nýuppgert húsnæði í Seli. Göngudeildin hefur þar aðgang að 
biðstofu og móttökurými, 2 ritaraherbergjum, Ijósritunarherbergi, 13 viðtalsherbergjum ásamt einu litlu 
herbergi sem nýtt er til sálfræðilegrar prófunar, einu hóprými sem jafnframt nýtist sem 
starfsmannaaðstaða, einu kennslurými og 5 salernum.

Aðstaðan í Seli er að mörgu leyti hentug fyrir þessa starfsemi og hefur nýst vel, en rýmið er nú fullnýtt 
og gefur því ekki möguleika á aukningu á þjónustu eða mannskap. Viðtalsherbergi hafa sum hver verið 
tví- eða þrísetin sem stundum hefur skapað vanda og mikið utanumhald. Hóprýmin eru vel nýtt bæði til 
funda, meðferða, kennslu, fyrirlestra og sem kaffistofa starfsmanna. Dagdeildin samnýtir rýmið í Seli 

með göngudeildinni.

Þjónustusvæði sjúkrahússins er stórt og nær yfir allt Norður- og Austurland. Undanfarin ár hefur 
þjónusta dag- og göngudeildar aukist, og er líklegt að hún muni enn aukast á komandi árum, samanber 
mynd hér að neðan. Er nú svo komið að eftirspurn eftir þjónustu er mun meiri en framboð. Sjúklingum 
fjölgaði um 7,7% milli áranna 2013-2014 og komum fjölgaði um 18%. Alls fengu 685 sjúklingar þjónustu 
árið 2014 og komur höfðu aldrei orðið fleiri, eða 5052 (sjá mynd 7). í dag sinna 20 starfsmenn störfum á 
göngudeild í 12,7 stöðugildum. Þarna starfa læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, iðjuþjálfar, 

félagráðgjafi, læknaritarar og starfsmaðurí ræstingu.
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Komurog fjöldi einstaklinga í dag- oggöngudeild geðdeildar 
2001-2014

Mynd 7 Komur og fjöldi einstaklinga á dag- og göngudeild

Inntökuviðmið á deildina hafa verið þrengd. Nú sinnir deildin fyrst og fremst fólki með alvarlegar 
geðraskanir og sálarkreppur. Mikil áhersla er lögð á matsviðtöl og forgangsröðun. Ef skoðaðar eru tölur 
um fjölda tilvísana sést að þeim fer fjölgandi. Árið 2014 bárust 394 tilvísanir frá aðilum utan 
geðdeildarinnar til samanburðar við 321 tilvísun árið áður. Horfa verður til þess að vandi skjólstæðinga 
er oft meiri og margþættari en sýnist I fyrstu og því koma fleiri en einn meðferðaraðili oft að máli hvers

sjúklings.

Mynd 8 Skipting tilvísana á göngudeild 2012-2014
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Horfttil framtíðar:

Þegar horft er til framtíðar göngudeildar er Ijóst að fjölga þarf viðtalsherbergjum og hópmeðferðar- 
rýmum. Á göngudeildinni eru nú langmest stundaðar einstaklingsmeðferðir. Viðtalsherbergi eru nú 13 

talsins en áætla má að þörf verði fyrir 19 slík rými Í náinni framtíð, bæði miðað við fjölgun tilvísana og 
fjölgun viðtala. Fjölskyldumeðferð og hópmeðferðir af ýmsu tagi geta verið hagkvæmar og árangursríkar 
þar sem fáir meðferðaraðilar sinna þá mörgum skjólstæðingum samtímis. Líklegt er að þessum 
meðferðarformum verði beitt í ríkara mæli í framtíðinni, m.a. til að mæta betur aukinni eftirspurn. Því 
mun þurfa að fjölga stórum meðferðarrýmum úr tveimur í fjögur. Göngudeildin þarf aðgang að biðstofu 
og móttökurými, tveim ritaraherbergjum, Ijósritunarherbergi, prófunarherbergi, starfsmannaaðstöðu 
með eldhúsi, og fjöldi salerna þarf að vera í samræmi við viðurkennda byggingarstaðla.

Flatarþörf í fermetrum

Tafla 6 sýnir áætlaða fjölgun rýma og einnig gróf viðmið um flatarmálsþörf á göngudeild fyrir utan ganga.
(Heimild Part B - Health Facility Briefing and Planning).

Núverandi 
fjöldi

Framti'ðarþörf 
(áætlun)

Fermetrafjöldi hvers 
rýmis

Biðstofa 1 1 60 m2
Móttaka ritara 1 1 20 m2
Ritaraherbergi 2 2 16 m2
Viðtalsherbergi sérfræðinga 13 19 16 m2
Salerni starfsfólks 2 2 4m2
Salerni sjúklinga 3 3 4 m2
Starfsmannaaðstaða með eldhúsi 1 1 20 m2
Ljósritunarherbergi 1 1 5 m2
Fundarherbergi/hópherbergi 1 3 40 m2
Kennslustofa 1 1 40 m2
Prófaherbergi sálfræðinga 1 1 16 m2
Lyfjaherbergi hjúkrunar 1 1 16 m2

Samtals 653 m2

Tafla VI Fjölgun rýma og flatarmálsþörf á göngudeild

Biðstofa

Þarf að vera rúmgóð og björt, með opnanlegum gluggum eða góðri loftræstingu. Móttaka ritara tengist 
biðstofunni. Biðstofa þarf að rúma marga sjúklinga í einu. Ef allir meðferðaraðilar eru með viðtöl í gangi 
á sama tíma (miðað við núverandi starfsmannafjölda) geta verið um 16 manns á biðstofunni í einu. Því 

til viðbótar getur hópmeðferð verið í gangi með 10-15 manns í einu. Samtals þarf biðstofan því að rúma 
30 manns í sæti miðað við núverandi starfsemi. Einungis er verið að fjalla um einstaklinga í meðferð á 

göngudeild. Miðað við framtíðarspá mætti áætla að fleiri meðferðaraðilar og fleiri hópar geti bætt við 
þennan fjölda 10-20 manns. Það væri kostur að stúka biðstofu í smærri rými (a.m.k. tvö) sem sjást vel 
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frá móttökunni. Þannig skapast meira næði fyrir sjúklinga sem upplifa erfiða liðan. Rýmið þarf að vera 

vistlegt og heimilislegt. Gott rými þarf að vera fyrir stóla og borð þar sem hægt er að leggja frá sér 
persónulega muni og svara matslistum. Lágvært útvarp í slíku rými getur stytt fólki biðina. Aðgengi að 
salerni verður að vera úr þessu rými með aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Nauðsynlegt er að útihurð sé með 
sjálfkrafa opnun vegna hreyfihamlaðra.

Móttaka ritara

Þarf að vera rúmgóð og björt, með opnanlegum gluggum eða góðri loftræstingu. Hún þarf að vera 

þannig hönnuð að hægt sé að fylgjast með biðstofunni í gegnum öryggisgler. Afgreiðsluborð þarf að 
vera hækkanlegt svo að hægt sé bæði að standa og sitja við afgreiðsluna. Gera þarf ráð fyrir símstöð, 
peningaskúffu, tveimurtölvum, prentara og góðum hirslum fyrir pappíra.

Starfsaóstaða læknaritara

Herbergi læknaritara þarf að vera rúmgott og staðsett miðlægt milli deildareininga. Fljótlegt aðgengi að 

prentara er nauðsynlegt sem og að símrita deildarinnar. í herberginu verður að vera læst hirsla fyrir 
sjúkragögn á pappírsformi auk bókaskápa og skúffukálfa.

Viðtalsherbergi sérfræðinga

Viðtalsherbergi sérfræðings þarf að vera með góðum hljómburði og vel hljóðeinangrað því að þar er oft 
rætt um viðkvæm og persónuleg málefni. Áhersla þarf að vera á góða og stillanlega birtu. Birta gegnir 
hlutverki við að skapa öruggt umhverfi fyrir sjúklinga. Einnig þarf að passa að það birtustig sem kemur 
inn um glugga sé ekki truflandi og skapi ekki óþarfa hita. Við sinnum fólki í alls kyns hugarástandi og 

slæm andleg líðan veldur því stundum að hegðun fólks getur verið óútreiknanleg. Sökum þessa þarf að 
hafa öryggisatriði í huga við hönnun viðtalsherbergja. Það þurfa að vera neyðarhnappar og vera auðvelt 
fyrir aðra starfsmenn að átta sig á hvaðan hringt er eftir hjálp. Það þurfa að vera tvær góðar 
útgönguleiðir úr hverju meðferðarrými, og þar inni mega ekki vera lausamunir sem hægt væri að skaða 
sjálfan sig eða aðra með. í hverju herbergi þarf að vera viðtalsaðstaða fyrir a.m.k. 2-3 einstaklinga í 
einu. Það þarf að vera góð vinnuaðstaða fyrir sérfræðing, s.s. skrifborð, stóll, tölva og borðsími.

Aðstaóa hjúkrunarfræðinga

Þörf er á vel útbúnu skoðunarherbergi þar sem hægt er að gefa lyf, t.d. í forðasprautuformi og fram- 

kvæma einfalda líkamsskoðun.

Lyfjaherbergi og aöstaða fyrir lyfjagjafir

í lyfjaherbergi skal gera ráð fyrir plássi fyrir eftirfarandi: Hirslur fyrir öll lyf sem eru í notkun á deildinni, 
lyfjakælir og vinnuaðstaða fyrir hjúkrunarfræðing til að blanda, vinna með og taka til lyf.



38 Húsnæðisþörf geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri

Salernisaðstaóa

Gera þarf ráð fyrir tveimur (kynjaskiptum) salernum fyrir starfsfólk. Einnig þarf að hafa tvö til þrjú salerni 
fyrir skjólstæðinga (ath. byggingareglugerð). Eitt þeirra þarf að vera út frá biðstofu, en hin tvö inni á 

göngudeildinni sjálfri. Salemin þurfa að vera þannig útbúin að þau skapi ekki hættu, og þar má ekki vera 
neitt laust sem hægt er að nota sem vopn eða til sjálfskaða. Hreyfiskynjari ætti að vera bæði á salerni 
(niðurhal) og eins á vatnsrennsli til að draga úr smithættu.

Starfsmannaaðstaða með eldhúsi

Starfsmannaaðstaða eða kaffistofa starfsfólks er nauðsynleg til að starfsmenn eigi afdrep til að draga 
sig frá áreiti eða starfsemi deildarinnar. í aðstöðunni þarf að vera rými til að útbúa mat (lítið eldhús), 
setjast niður, borða og slaka á.

Ljósritunarherbergi

Ljósritunarherbergi þarf að vera staðsett sér svo það trufli ekki meðferðarvinnuna. Talsvert er verið að 
prenta af kennslugögnum og fræðsluefni. Þetta rými má vera lítið. Það verður að vera hægt að læsa því 

til að óviðkomandi komist ekki í prentuð gögn eða símrit (fax). Æskilegt er að hafa þetta rými nálægt 
ritaraaðstöðu deildarinnar.

Fundarherbergi/hópherbergi/kennslustofa

Þörf er á rúmgóðum fundarherbergjum fyrir þverfaglega teymisvinnu deildar og fyrir meðferðarstarf. Til 
hagræðingar væri gagnlegt að hanna margnota rými sem gæti nýst mörgum fagstéttum og hægt væri að 
breyta samhliða fagþróun á deildinni. Slík rými væri m.a. hægt að nýta undir matsteymisfundi, 
tilvísanafundi, teymisfundi, deildarfundi og fundi með samstarfsaðilum. Einnig þyrfti slíkt rými að geta 

verið nýtt í meðferð, t.d. fyrir ýmsar hópmeðferðir og fjölskyldufundi. Deildin þarf að hafa rými til kennslu 
og fræðslu fyrir skjólstæðinga, aðstandendur og annað starfsfólk. í slíku rými þarf að vera tölva, 
fjarfundabúnaður, kennslutafla, borð og nægjanlegt stólarými. Sjúkrahúsið á Akureyri er 
kennslusjúkrahús og því væri gagnlegt að hafa spegil i kennslurými þar sem ekki sést út, en það sést 
inn í herbergið úr samliggjandi rými. Það myndi auðvelda handleiðslu og þjálfun nema eða annarra 
starfsmanna.

Prófaherbergi

Prófaherbergi er nýtt m.a. fyrir sálfræðilegar prófanir sem krefjast góðs rýmis og litils áreitis. Aðstaða 

þarf að vera fyrir gott skrifborð með stólum sitt hvoru megin og rými fyrir hillur til að geyma próf og 

matsblöð sem þeim fylgja.
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Order Topic Who Time

1 Introduction to 3P and Contract Chris 3 minutes

2 Identify Waste Vala 1 minute

3 Identify Flow Challenges Vala 1 minute

4 Idea Generation Anna Lilia 2 minute

5 Formed Two Teams Anna Lilia 1 minute

6 Process Team
• Future Processes
• Action Plan

Team 10 minutes

7 Space Team
• Future Spaces
• Action Plan

Team 10 minutes

11 Thank You's Bernard 2 minutes

30 minutes

Sponsor & Executive Comments Org Sponsor 5 Minutes

Total 35 minutes
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3P stands for:
• Production
• Preparation
• Process

What Is a 3P?
Reasons for a 3P
• New spaces are needed
• New products or services are 

needed
• New processes or providers are 

needed

©2017, Virginia Mason Medical Center 3



Establish the Vision First

©2017, Virginia Mason Medical Center 4



í c A If l SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
ð J AKUREYRI HOSPITAL

3P Workshop Week Daily Objectives
Attention Escape Movement

• Define 
Opportunities

Monday:

Tuesday:

• Imagine 
Perfection

• Harvest and 
Create

Wednesday:

Thursday:

• Develop and 
Refine

• Share and 
Engage

Friday:
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Eliminate Waste and Optimize Flow
Arrive Assess & Plan Treat Return
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Our Focus for
this Week

1. Develop 
Process

2. Define Spaces

Create an 
Environment of 

Care
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Our
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to the 3P Process
• I will not judge other people’s ideas
• I will make every effort to overcome 

the hurdles in my own thinking in 
order to generate useful ideas

• I will not think in limited ways and 
will generate useful ideas

• I will look to nature for inspiration 
and ideas

• I will express my ideas openly and 
will welcome the laughter of others

• I will return to my child-like mindset 
to generate useful ideas
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Our Challenge: Eliminate Waste
• What do patients want?
• What do patients value?
• What do countries want for their 

people?
• How can an “amazingly great” 

mental health care delivery make 
a difference?

- eV/e.

Conveying, 
transferring, 

píckíng up, settíng 
down, piling up 

and otherwise moving 
unnecessary items

^ansportat*'0"

Taiichi Ohno’s

7 Wastes

©2017, Virginia Mason Medical Center
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Understand Flow: VMPS Flows of Medicine®

Flow of 
Patients

Flow of
Family and

Relationships J
Flow of

Providers
1 Flow of 

Medications
k

1 Flow of
Supplies

k

Flow of 
Information

k

kFlow of 
Equipment

1

Flow of
Process 

Engineering

©2017, Virginia Mason Medical Center
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Idea Generation
Moving from where we are to “Amazingly Great"
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Monday Night Study of Nature for Ideas
• Seasonality
• Stimulation
• Adaptation
• Evolution
• Flexibility- 

adaptation to 
surroundings

• Cooperation

Clear roles 
Communication 
Aerodynamics 
Natural Patterns 
Acceptance 
Stay firm but 
change
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IDEAFORM
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Idea Generation: 54 Ideas in 30 minutes!
The Seven Levels of Change

Stabilize and Standardize

1. Doing the right things
2. Doing things the right way

Improvement

3. Doing things better
4. Doing away with things
5. Doing things that others are doing

Breakthrough Creativity

6. Doing things that no one is doing
7. Doing things that cannot be done
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2 Teams Were Formed from Our Ideas
1. New Process Design for Patient Care
2. New Layout Designs for Space
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Starfshópurinn sem vann að því að skilgreina ferli í þjónustunni

Árni Jóhannesson
Friðný Hrönn Helgadóttir 
Guðrún Jóhannesdóttir

Hanna Björg Héðinsdóttir 
Helgi Garðar Garðarsson
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Þau lykilhugtök sem við höfðum í 
huga í upphafi ferlisins:

- Sóun (waste)
— Flæði (flow)

Grafið notað til að meta bráðleika 
og þjónustuþörf mismunandi 
sjúklingahópa eftir greiningu til að 
forgangsraða verkefnum og 
skilgreina markhópa
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Minnkandi íhlutun samhliða aukinni færni sjúklings
Ýmis hugtök hjálpa til 
að ramma verkefnið 
inn.
Meðalhófsreglan: 
Íhlutun ekki meiri en 
þörf krefur.
Eftir því sem færni 
einstaklingsins eykst 
verður dregið úr 
meðferð og jafnvel 
annarri Íhlutun til að 
stuðla að auknu 
sjálfstæði og útskrift út 
í samfélagið.

Arrive Assess & Plan ReturnTreat

T



Form ferlisins
Hafin vinna við að afmarka áfanga Í 
ferli sjúklings í gegnum 
meðferðarferlið og þannig skipt 
niður í þrjá megin fasa.

upphaf, meðferð og útskrift.
Skilgreining á hvenær og hvar er þörf 
á aðkomu ýmissa fagstétta í 
mismunandi stigum þjónustunnar, 
hvar ber hverri fagstétt að koma að 
máli. Skoðanaskipti og mismunandi 
hugmyndafræði leiddu að lokum til 
niðurstöðu.
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- þjónustuferli sjúklings á legudeild

Koma á bráðamóttöku Meðferð Útskrift
- Forgangsflokkun 

frummat, vandi metinn 
alvarlegur - kallað til 
bráðageðteymi

- Bráðageðteymi 
Samanstendur af 
hjúkrunarfræðingi, 
deildarlæknir og geðlækni

- Geðmat
Frumáætlun, gæsla, innskrift 
á legudeild og meðferð hafin

- Nánari skilgreining á vanda
- Öryggi tryggt
- Meðferðar-/ útskriftaráætlun
- Tenging við teymi & málastjóra
- Fjölskyldu boðin aðkoma

viðtal og samstarf
- Mat á þjónustuþörf í framhaldi af 

legu
- Tenging við meðferðaraðila og 

sérhæfð úrræði
virkni, hreyfing, hópar, 
fræðsla, sjúkraþjálfun.......

- Útskriftarskjal
sameiginleg skráning þeirra 
fagaðila sem mynda „mini“- 
teymi

- Málastjóri
tenging við áframhaldandi 
þjónustu

- Samstarf við fjölskyldu
- Eftirfylgd

- dag-og göngudeild
- 1. línu þjónusta
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Deildinni ber að bjóða upp á sérhæfða þjónustu 
fyrir skilgreindan markhóp geðdeildar

Markhóp má bæði skilgreina 
eftir sjúkdómaflokkum og 
þjónustuþörf

- Stefnt að útskrift innan 
fyrirsjáanlegs tíma, innan 
árs

- Þörf á lengri sérhæfðri 
meðferð sem miðar að 
bættri færni og að lokum 
útskrift innan 5 ára

- Langvinnur vandi/geðfötlun 
þar sem þörf er á 
langtímaeftirliti ásamt 
samþættingu þjónustukerfa
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Forviðtal

Tilvísun Koma í þjónustu Teymi Meðferð Útskrift
- Mat (vandi Greining Langtímaúrræði

+ þörf) Áætlun

Málastjóri 1. Flestir í hópúrræði
- stöðumat eftir hóp / 

meðferðaraðili / málastjóri / teymi Útskrift
Þj. Í 6-12 
mánuði

Þj. í 1->5 ár

Grænn: Sj

Multi Heldur utan um sj.

Undirbýr einstaklinginn 
undir úrræði 
meðferðarplan / 
útskriftaráætlun

2. Útskrift / Frekari úrræði

Málastjóri annar hópur / einstaklingsviðtöl 
/ sérhæfð meðferð

Q - dagþjónusta 
- langtímahópur / 
- sérhæft úrræði / hópur

3. Stöðumat eftir úrræði

Stöðumat

Útskrift

enn grænn útskrft
vandi enn alvarlegur Q

úrræði sem henta 
dagþjónusta / 
langtímahópur / annað

úklingar með vanda á lægra alvarleikastigi, s.s. miðlungs þunglyndi og/eða kvíða
Sjúklingar með vanda á hærra alvarleikastigi, s.s. geðhvörf, alvarlegt þunglyndi og alvarlegar persónuleikaraskanir

ðuviðtal — 
útskrift
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Tilvísun 
Tilfærsla frá 
legudeild

Teymi - Mat Meðferð

Forviðtal

Multi

Málastjóri

Heldur utan um sj.

Undirbýr einstaklinginn

- Aðkoma fagstétta eftir þörf og alvarleika
- læknir, sálfræðingur, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi

Hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari, næringarráðgjafi etc....

- Dagþjónusta - lagskipt eftir alvarleika
undir úrræði (hópúrræði þar innan / viðvera / þjálfun)
meðferðarplan /
útskriftaráætlun - Samvinna við önnur þjónustukerfi / ráðgjöf

- Fjölskylda

Langtímameðferð
Stefnt að raunhæfum virkniúrræðum 
í samvinnu við önnur kerfi

Markmiðið að einstaklingur nái jafnvægi 
og virkni í nærsamfélaginu með stuðningi / 
sem er mismikill eftir þjónustuþörfinni

Rauður: Geðrofssjúklingar og geðhvörf í virkum sjúkdómsfasa Snemmgreining og íhlutun eins fljótt og hægt er
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Dagþjónustuúrræði, lagskipt eftir alvarleika

1. Ósérhæfð meðferð í viðveru

2. Sérhæfð meðferð

- HAM
- Sjúkraþjálfari
- Þjálfun í daglegu lífi
- Samtalshópur
- Listmeðferð
- Tónlistarmeðferð
- Ásamt ýmiss konar viðeigandi stuðningsúrræðum.

3. stig

Verustaður fyrir langveika

Q Stefnir út í lífið - þrátt fyrir örorku

Ungt fólk með góða almenna færni



í c A If l SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
ð J AKUREYRI HOSPITAL

Þverfaglegt teymi á geðdeild SAk
- Félagsráðgjafar
- Geðlæknar
- Gæslufólk
— Hjúkrunarfræðingar
- Iðjuþjálfar
- Læknar
- Næringarráðgjafar
- Ritarar
- Sálfræðingar
- Sjúkraliðar
- Sjúkraþjálfarar

Listmeðferðarfræðingur
Tónlistarmeðferðarfræðingur
Sérkennari
Kokkur
Talmeinafræðingur
Íþróttakennari
Etc....
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Kostir fyrir sjúklinga
• Margþætt nálgun gagnvart samsettum vanda, sem er 

dýrari meðferð en betri til lengri tíma litið því öllum 
þáttum er sinnt

• Dýpkar skilning sjúklingsins á eigin vanda
• Sérhæfð þjónusta, styttri biðtími
• Skilgreind „mini“-teymi háð vanda og aðstæðum sjúklings
• Markvissari meðferð, skýrari meðferðar- og 

útskriftaráætlun
• Aðkoma fjölskyldu tryggð - meira öryggi við útskrift
• Sjúklingur verður þátttakandi í meðferð



í c A If l SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
ð J AKUREYRI HOSPITAL

Kostir fyrir starfsfólk
• Minni sóun á starfskröftum ef teymi vinna með betri 

skilgreiningu á þjónustuþörf
• Hver starfsstétt nýtir sína menntun og reynslu betur
• Möguleiki á betra skipulagi, nýtingu á tíma starfsfólks
• Mörg sjónarhorn miða að breiðari og dýpri skilningi á vanda 

sjúklinga, sem fagaðili einn sér myndi síður ná
• Dreifðari ábyrgð
• Miðlun þekkingar - innbyggð eftirmenntun
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0-6 mánuðir:

- Markvissari teymisfundi
• Meiri strúktur

- meðferðar- og útskriftaráætlun
- Markvissari teymisvinna á legudeild

• skipta í teymi og setja málastjóra
- Flæðiviðtöl

• fara yfir sjúklingahópinn m.t.t. 
þjónustuþarfar

- Aðkoma fjölskyldu
- Tilvísanir

• skýrari inntökuskilyrði
• skilgreina markhóp
• hver vísar

- Stundaskrá fyrir alla starfsmenn

6 -12 mánuðir
- Markvissari samvinna við 

bráðamóttöku
- Sameiginlegt útskriftarskjal

>12 mánuði
- Bráðageðteymi
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Framtíðarsýn

• Bráðateymi geðdeildar
• Þjónusta við fíknivanda
• Þjónusta við börn og 

ungmenni
• Þjónusta við aldraða



Húsnæði 
Space Team
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Hönnunarhlutinn
Myndir og skrifleg lýsing

• Hugsað út frá flæði
- Sjúklings
- Nýtingu starfsfólks

- Þrjár einingar sem þjóna sjúklingum á mismunandi stigum 
þjónustunnar. Hver eining hefur flæði innan síns rýmis. Rýmin bjóða 
upp á sveigjanleika samhliða þjónustuþörf.
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Legudeild
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Göngudeild
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Dagþjónusta
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Samnýtt svæði

7
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Kostir og ókostir - l.hæð
1. hæð Kostir • 1. hæð - Ókostir
• Rannsóknir sýna mikilvægi umhverfis og • Áreiti

öryggis • Meira um óæskilegt aðgengi að sjúklingum
• Rannsóknir sýna fram á mikilvægi

umhverfisþátta/tengingu við náttúru í meðferð 
sjúklinga

• Greiðara aðgengi fyrir öryggisverði og lögreglu
• Að flestu leiti auðveldar að tryggja öryggi
• Möguleiki til stækkunar og breytinga samhliða 

breyttri þjónustuþörf
• Erum sýnilegri, partur af 

sjúkrahúsinu/samfélaginu
• Dagþjónusta

- Meiri möguleikar til umhverfisþjálfunar og þróunar 
á því
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Kostir og ókostir - 3. hæð
• Kostir - 3. hæð
• Útsýni
• Minna áreiti

• Ókostir
• Aðkoma lögreglu og öryggisvarða - 

veldur töf í bráðaaðstæðum
• Erfiðir sjúklingar í lyftu
• Veðrátta
• Dagþjónusta og göngudeild - fjöldi 

sjúklinga á dag
• Minni möguleikar á stækkun og 

sveigjanleika samhliða breyttri 
þjónstusþörf
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Aðgerðir
0-6 mánuðir
Legudeild
• Dreifa vinnusvæðum starfsfólks
• Nýta dagþjónustusvæði á Seli eftir kl 16:00
Göngudeild
• Endurskoða uppröðun rýma á dag og göngudeild
• Endurskoða húsgögn í móttöku
Dagdeild
• Fá tölvu í dagþjónusturými
• Bæta eldhús í dagþjónustu
• Aðgengi að ræstingu
• Aðstaða til að draga sig í hlé
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Aðgerðir
6-12 mán
• Rennihurð fyrir dagþjónustu til 

að takmarka áreiti
• Grænmetisgarð í dagþjónustu
• Kanna aðgengi að hreyfingu
• Skipta fundarherbergi á 

göngudeild í tvennt
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Aðgerðir
> 12 mán
• Útbúa útisvæði fyrir fólk á gát
• Breytingará lyfjaherbergjum
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Okkur langar í lokin að þakka eftirtöldum fyrir þeirra þátt í að 
gera okkar vinnu mögulega

• Starfsmönnum geðdeildar (legu, dag- og göngudeildar) sem gerðu okkur 
kleift að taka þátt í vinnunni með því að standa vaktina

• Sjúklingi sem kom og gaf góðar ábendingar og ómetanlega innsýn í starf 
okkar

• Framkvæmdastjórn
• Starfsmönnum ræstingar, Söru og Elísabetu, sem sáu um allt praktíst 

varðandi mat og frágang
• Starfsfólkinu í eldhúsinu fyrir matinn
• Starfsmanni húsumsjónar sem kom með aðföngin
• Undirbúningshópnum (Chris, Alice, Völu, Ragnheiði, Guðrúnu og Bernard)
• Chris - sem bæði tók þátt í undirbúningnum og leiddi vinnuna
• Starfsfólki sem kom í opnu tímana og lögðu sitt að mörkum
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