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Forsagan:

• Flutningur sérskoðana til Landspítala í ársbyrjun 2017

• Skimun fyrir krabbameini í brjóstum falin Landspítala í samstarfi við 
Sjúkrahúsið á Akureyri samkvæmt ákvörðun Heilbrigðisráðuneytis frá 
01.01.21

• Skimun á landsvísu: á Landspítala, Akureyri og á heilsugæslustöðvum



Hvert?

• Starfsemin sameinast á einum stað á Eiríksgötu 5

• Skimun og sérskoðanir undir einum hatti

• Heildræn starfsemi á einum stað

• Geislafræðingar, röntgenlæknar, krabbameinslæknar, skurðlæknar, 
hjúkrunarfræðingar og sérfræðingar í hjúkrun, ritarar

• Góðkynja og illkynja mein í brjóstum



Hvað þarf til?

• Starfsfólk: búum þegar að góðum mannauði með sérþekkingu og fleiri 
bætast við

• Húsnæði: verður opnað í byrjun desember

• Tæki: til myndatöku, ómunar og sýnatöku, skuggaefnisrannsóknir, 
merking meina fyrir aðgerð, minni aðgerðir, segulómun áfram á 
röntgendeild að sinni

• Hugbúnaður: til að styðja sem best við flæði í húsinu, vinnuflæðið á 
einingunni á að snúast um þjónustu við einstaklinginn og vera eins 
einfalt eins og hægt er 



Boðun í skimun:

• Er á hendi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í samstarfi við Embætti 
Landlæknis

• Embætti Landlæknis heldur utan um skimunarskrá og uppgjör 
skimunar

• Samhæfingarstöð skimunar er á vegum Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins

• Einstaklingar fá boð í skimun með bréfi og á Heilusveru/island.is

• Hringja í Samhæfingarstöð skimunar sem bókar tíma



• Tíminn er bókaður beint inn í tímabókunarkerfi Röntgendeildar

• Næsta skref verður að senda boðsbréf sem úthlutar tíma í skimun og 
þá verður hægt að breyta tíma í Heilsuveru

• Spurningalistar í Heilsuveru fyrir einkenni



Til framtíðar: Brjóstamiðstöð Landspítala

• Sér eining á Landspítala sem hnýtir formlega saman alla þessa 
starfsemi undir einni stjórn

• Tryggja nú og þá að hver kona fái viðeigandi meðhöndlun hverju sinni



Biðtími:

• Áskorun vegna mönnunar: einkum sérmenntaðra röntgenlækna

• Áskorun vegna Covid: einstaklingar mættu ekki eða vildu ekki koma, 
færri á biðstofu vegna fjöldatakmarkana og því ekki eins þétt bókað, 
hlé á sérskoðunum á Akureyri, ferðatakmarkanir sérfræðilækna

• Ferlar og vinnulag þarf að vera þannig að biðtími í sérskoðun sé sem 
allra stystur

• Er núna 20 dagar frá skimun til sérskoðunar

• Með forgangi er sérskoðun í sömu viku

• Með beiðni er biðtíminn 5-6 vikur



Samstarf við Brjóstaheill-Samhjálp kvenna

• Mjög gjarnan!

• Gagnkvæmur stuðningur á þessari vegferð að greinast með 
brjóstakrabbamein

• Hjartans þakkir!


