Sérfræðiþjónusta, viðtöl, rannsóknir, meðferðir og skurðaðgerðir

Læknastofur
Akureyrar

Velkomin á Læknastofur Akureyrar
Læknastofur Akureyrar hófu starfsemi árið 2003 og hafa frá upphafi lagt áherslu á hlýlegt viðmót
og skilvirka, faglega og örugga þjónustu. Vatnaskil urðu í starfseminni þegar skurðstofa var tekin
í notkun í ársbyrjun 2008 en þá jókst starfsemin mikið. Tæpum tíu árum síðar flutti starfsemin í
nýtt og glæsilegt húsnæði á Glerártorgi, 2. hæð. Við það fjölgaði móttökustofum til muna og önnur
skurðstofa bættist við.
Á Læknastofum Akureyrar eru bæði hefðbundnar læknastofur með sérfræðimóttöku og skurðstofur.
Framkvæmdar eru um 2.000 ferliverkaaðgerðir árlega. Um 12.000 manns sækja þjónustu til
sérfræðinga Læknastofanna á hverju ári. Sjúklingar eru á öllum aldri og búa víðs vegar um landið.
Lögð er áhersla á skjóta og góða þjónustu og stuttan biðtíma, hvort heldur sem er í viðtal
hjá sérfræðingum eða í aðgerð. Ekki þarf tilvísanir þegar tími er pantaður hjá sérfræðingum
okkar. Undantekningin eru börn, en koma 2-18 ára barna er þeim að kostnaðarlausu ef þau
koma með tilvísun frá heimilislækni. Aðgerðir og þjónusta Læknastofa Akureyrar fellur undir
greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands eins og á öðrum heilbrigðisstofnunum og er
greiðsluþátttaka sjúklinga hin sama. Nánari upplýsingar um greiðsluþátttöku eru á www.sjukra.is.

Á Læknastofum Akureyrar starfa sérfræðingar sem eru sérhæfðir á

Eigendur Læknastofa Akureyrar eru:

Ágúst Birgisson, lýta- og bæklunarskurðlæknir
Flestar lýta- og fegrunaraðgerðir, fjarlæging bletta vegna
húðkrabbameins, handaaðgerðir o.fl.
www.ablaeknir.is

Björn Gunnarsson, sérfræðingur
í svæfingum, deyfingum og gjörgæslu.
Erlingur Hugi Kristvinsson,
háls-, nef- og eyrnalæknir
Ísetning röra í eyru, viðgerð á hljóðhimnu, nef- og/
eða hálskirtlataka, miðnesaðgerðir, kæfisvefnsaðgerðir,
kinnholuaðgerðir, blettatökur á nef-, munn- og eyrnasvæði.
Útgáfa vottorða fyrir flugmenn og sjómenn.

Girish Hirlekar, sérfræðingur í svæfingum,
deyfingum og gjörgæslu
Guðni Arinbjarnar,
bæklunarskurðlæknir
Liðspeglanir á öxlum, hnjám, olnbogum og ökklum,
aðgerðir á höndum og fótum.
Viðurkenndur sjómannalæknir á Íslandi og Noregi. Örorkumat
og starfsgetumat, fyrirtækjaráðgjöf og trúnaðarlækningar.
www.sjomannaheilsa.is
www.laeknarad.is

 mörgum sviðum læknisfræði.
Þessir sérfræðingar eru
með móttöku á
Læknastofum Akureyrar:
Auðun Sigurðsson, efnaskiptaog offituskurðlækningar
Móttaka vegna magaermisog magabandsaðgerða.
www.magaband.is
Árni Hafstað, heyrnarfræðingur
www.heyrnartaekni.is
Guðmundur Björnsson,
endurhæfingalæknir
Starfshæfnis-, örorkuog endurhæfingarmat.
www.laeknarad.is

Hannes Petersen, háls- nef- og eyrnalæknir
Greining og meðferð á sjúkdómum í hálsi-, nefi- og eyrum.
Allar helstu aðgerðir ss. nef- og afholuaðgerðir. Sérstök áhersla
á svimasjúkdóma. Flugvottorð.

Helga Magnúsdóttir, sérfræðingur í svæfingum,
deyfingum og gjörgæslu
Valur Þór Marteinsson, almennur
skurðlæknir og þvagfæraskurðlæknir
Blöðruspeglun, sýnataka frá blöðruhálskirtli, forhúðaraðgerðir,
reðuraðgerðir, aðgerðir á eistum og pung, ófrjósemisaðgerðir,
kviðslitsaðgerðir og húðblettatökur. www.rafkvervals.is

Aðrir sérfræðingar sem framkvæma
skurðaðgerðir og eru með móttöku á
Læknastofum Akureyrar:
Friðrik Páll Jónsson, háls-, nef- og eyrnalæknir

Halldóra Björnsdóttir,
hjarta- og lyflæknir
Móttaka hjartasjúklinga og áreynslupróf.
www.hjartamidstodin.is
Orri Ingþórsson, fæðingaog kvensjúkdómalæknir
Páll Tryggvason, barnaog unglingageðlæknir
Ragnar Jónsson, bæklunarlæknir
Örorkumat
www.laeknarad.is
Ragnheiður Baldursdóttir, fæðingaog kvensjúkdómalæknir
Valur Guðmundsson, fæðinga- og
kvensjúkdómalæknir

Ísetning röra í eyru og nefkirtlataka.

Haraldur Hauksson, almennur skurðlæknir
og æðaskurðlæknir
Æðahnútaaðgerðir, kviðslitsaðgerðir, húðbletta- og
húðhnútatökur.

Tryggvi Stefánsson, almennar skurðlækningar t.d.
aðgerðir vegna kviðslits og tvíburabróður.
Sjúkdómar í ristli og endaþarmi. Magaspeglanir, ristilspeglanir
og endaþarmsómskoðanir. Laseraðgerðir vegna gyllinæðar.
Sár og sýkingar í endaþarmsopi. Hægðaleki og hægðatregða.
www.tryggvi.is
Á Læknastofum Akureyrar er einnig aðstaða fyrir tannlækna
til aðgerða í svæfingu.

Húðsjúkdómalæknar frá
Húðlæknastöðinni í Kópavogi taka á móti
sjúklingum á Læknastofunum og bjóða
einnig lasermeðferðir.
www.hudlaeknastodin.is
Virk Starfsendurhæfingasjóður hefur
aðstöðu á Læknastofum Akureyrar.
www.virk.is

Akkilles og Sjómannaheilsa
Fyrirtækin Akkilles og Sjómannaheilsa eru með aðstöðu
á Læknastofum Akureyrar. Þau sinna heilbrigðisþjónustu
fyrir stærri og smærri vinnustaði, bæði í sjávarútvegi og í
öðrum greinum. Fyrirtækin veita alhliða ráðgjöf til stjórnenda
um heilbrigðismál starfsfólks. Gerðar eru heilsufars- og
læknisskoðanir og starfsgeta metin eftir veikindi eða slys.
Hefðbundnum trúnaðarlækningum er sinnt, hvort sem
er fast eða vegna einstakra mála. Þjónusta sem tengist
veikindatilkynningum, bólusetningum og fíkniefnaprófunum
er veitt.

Hjá Sjómannaheilsu skoðar starfsfólk einnig sjómenn og
starfsmenn í olíuiðnaði og er þjónustan viðurkennd af
Samgöngustofu og norskum yfirvöldum. Starfsfólk Akkilles
metur afleiðingar slysa, miska og örorku fyrir lögmenn og
tryggingafélög. Hjá fyrirtækjunum starfa Guðni Arinbjarnar,
sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum og mati á líkamstjóni,
ásamt hjúkrunarfræðingum og riturum. Þjónustan er í boði fyrir
öll fyrirtæki og er sniðin að þörfum og óskum þeirra. Akkilles
og Sjómannaheilsa hafa einnig aðstöðu í Læknaráði,
Holtasmára 1 í Kópavogi.
Nánari upplýsingar eru á www.sjomannaheilsa.is

Sérhæft fyrirtæki í
heilbrigðismálum
starfsfólks í
sjávarútvegi
Sóltún 20 • 105 Reykjavík
www.inter.is • inter@inter.is • 5510230

www.sjomannaheilsa.is

Rafkver Vals
Valur Þór Marteinsson sérfræðingur í þvagfæraskurðlækningum og
almennum skurðlækningum starfar við Læknastofur Akureyrar. Valur
framkvæmir greiningar, eftirlit og meðferð sjúkdóma í þvagfærum,
gerir kviðaraðgerðir og fjarlægir húðbletti. Allar helstu aðgerðir sem
ekki þarfnast innlagnar eru framkvæmdar á Læknastofum Akureyrar en
umfangsmeiri aðgerðir er þarfnast innlagnar eru gerðar á Sjúkrahúsinu
á Akureyri. Valur fer reglulega á HSN á Húsavík og Sauðárkróki, þar sem
fram fara viðtöl og skoðanir auk minniháttar aðgerða. Valur heldur úti
heimasíðu um þvagfærasjúkdóma: www.rafkvervals.is

Maga- og ristilspeglanir
Maga og ristilspeglanir eru gagnlegar rannsóknir og algengar í rannsóknum
á einkennum frá kvið. Tækin hafa þróast hratt og gæði mynda taka
stöðugum framförum. Tækin eru liprari í notkun og rannsóknirnar
sjúklingunum auðveldari en áður. Myndtækni hefur þróast mikið þannig
að nú er hægt að skoða slímhúð maga og ristils í hárri upplausn sem
gefur margfalt greiningaröryggi. Þetta hefur valdið því að eftirspurn
eftir speglunum hefur aukist hratt. Ristilspeglun er nú ráðandi leið til
þess að koma í veg fyrir myndun krabbameins í ristlinum. Hjá mörgum
myndast separ í ristilslímhúðinni en 80-90% krabbameina í ristli myndast
í ristilsepum. Með því að fjarlægja sepana er hægt að koma í veg fyrir
myndun krabbameinsins. Um það bil 5% fólks fær krabbamein í ristil eða
endaþarm en tíðnin vex hratt eftir 50 ára aldur. Þess vegna er fólki ráðlagt
að láta rannsaka ristilinn upp úr fimmtugu. Síðan í febrúar 2017 hafa verið
gerðar maga- og ristilspeglanir á Læknastofum Akureyrar. Á heimasíðu
Krabbameinsfélagsins www.krabb.is er að finna frekari upplýsingar og
myndband um ristilkrabbamein og ristilspeglun.

AB læknir
Ágúst Birgisson fæddist á Akureyri árið 1965
Hann útskrifaðist úr læknadeild Háskóla Íslands árið 1993, stundaði svo
grunnnám í almennum skurðlækningum við Dartmouth Hitchcock Medical
Center í Bandaríkjunum og lauk jafnframt meistaraprófi í heilsuvísindum úr
sama skóla. Ágúst hélt svo í sérfræðinám til Noregs þar sem hann sérhæfði
sig bæði í bæklunarskurðlækningum og lýtalækningum hjá Haukeland
University Hospital. Í kjölfarið starfaði hann við KirurgCentrum, einkarekna
lýtalækningastofu í Stokkhólmi, og hlaut mikla reynslu í fegrunaraðgerðum
þar. Ágúst hefur yfirgripsmikla þekkingu á fegrunar- og lýtaaðgerðum.
Skjólstæðingar hans eru á öllum aldri, karlmenn, konur og börn.

Skemmuvegi 6 • 200 Kópavogi
Tel +354 564 5055
medica@medica.is

www.medica.is

HÁTÆKNIVÖRUR OG
SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA
FYRIR SJÚKLINGA OG
HEILBRIGÐISSTOFNANIR

Læknastofur
Akureyrar
Glerártorg, 2. hæð, 600 Akureyri
Sími: 462 2000
Tekið er á móti símtölum 09–16 alla virka daga.
www.lak.is · lak@lak.is

Gallerý LA
Læknastofur Akureyrar leggja áherslu á hlýlegt viðmót. Gallerý LA starfar
á biðstofunni og stendur fyrir nokkrum sýningum á hverju ári. Gallerýið er
vettvangur fyrir fjölbreytta listamenn og tækifæri fyrir þá sem sækja þjónustu
á Læknastofurnar til að kynnast og fylgjast með íslenskri myndlist.

fastus.is

ÓMSKOÐUNARTÆKI
Kristaltær og skýr mynd - litaskjár
11.5” AHVA LCD snertiskjár
Windows 7 stýrikerfi
Tengi: USB 3.0 og HDMI port
Þráðlaust net og bluetooth
Býður upp á ótal möguleika við
ómskoðun m.a. power- og vefjadoppler
Stoðkerfisprógrömm forstillt fyrir
þau svæði sem á að skoða
Mjög nett, handhægt
og létt (32,1x22,4x32 cm)
Auðvelt að frysta ramma til að vinna með

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16
Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

128 GB sterkt drif sem þolir
vel flutning
Mjög góð sýn á nálar og
auðvelt að staðsetja
Aukahlutir s.s þráðlaust lyklaborð,
hlífðarhulstur, hjólaborð og prentari
3 mismunandi hausar fyrir stoðkerfisskoðun
• smart mark 15-4 MHz
• 12-5 MHz
• 5-2 MHz

– A part of JS Danmark • Concept: JS Media Tools A/S • 150002 • www.jsdanmark.dk
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