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Stjórn Gæðastjórnunarfélagsins óskar starfsmönnum aðildarfélaga gleðilegs og gæfríks árs og 
þakkar samstarf og samverustundir ársins sem liðið er. 

 

 

Gæðastund var haldinn á Greifanum 17.janúar 2019.  

Hulda Rafnsdóttir gæðastóri á SAk var með mjög fróðlegt erindi um innleiðingu og notkun SBAR 
samskipta- og skráningakerfis við gæða og ferilstjórnum. SBAR snýst um skilvirka upplýsingamiðlun 
og skráningu upplýsinga á heilbrigðisstofnunum. Markmiðið með notkun kerfisins er að bæta 
öryggi sjúklinga og minnka líkur á óæskilegum atvikum. Einnig að tryggja að upplýsingar um ástand 
sjúklinga komist til skila með markvissum hætti og bæti þar með og geri samskipti ánægjulegri á 
milli heilbrigðisstarfsfólks almennt.  

Hugmyndin að SBAR kemur frá bandaríska sjóhernum fyrir samskipti í kafbátahernaði en hefur 
verið þróað áfram til að henta samskiptum á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. 

 

 

 

 

 



 

 

Anna Lilja Benidiktsdóttir var síðan með erindi um gæðastjórnun, sögu og stöðu vöruþróunar hjá 
Genis á Siglufirði. Gaman að heyra að vel gengur og að fyrirtækið stækkar, alls eru starfsmenn 
orðnir þrjátíu og fjórir. Framleiðsla og sala á  Benecta fæðubótarefninu gengur mjög vel og  nú er 
fyrirtækið í frekari vöruþróun í heilsufæðu- og lyfjageiranum.  

 

 

Stefnt er að námskeiði í innri úttektum í samvinnu við Háskólann á Akureyri og Vottun ehf í 
febrúar. Það verður auglýst fljótlega og þá biðjum við í stjórn ykkur um að skrá ykkur tímanlega til 
að við sjáum þátttöku. 

 
 
Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma 
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com.  
 
Jafnframt bendum við á heimasíðu félagsins http://gaedastjornun.weebly.com/ og Facebook 
aðildarfélagasíðuna okkar Gæðastjórnunarfélag Norðurlands.   
 
Einnig hvetjum við félagsmenn til að fara inn á opinbera Facebooksíðu félagsins, setja “like” á 
síðuna og deila sem víðast og oftast. Þetta er linkur á síðuna: Gæðastjórnunarfélag Norðurlands . 

  

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
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