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Oddfellowar færðu
HSS vöktunartæki
Félagar í Oddfellowstúkunum Þóru og Hásteini
á Suðurlandi komu færandi hendi á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi fimmtudaginn
14. september síðastliðinn og færðu stofnuninni
gjöf að verðmæti 10.000.000 króna. Um er að
ræða vöktunartæki fyrir lífsmörk sjúklinga,
ásamt varðstöð, sem er gjöf til lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Selfossi. Tækin samanstanda
af sex vöktunarstöðvum sem auðvelda fagfólki
sjúkrahússins að fylgjast af meiri nákvæmni og
öryggi með ástandi sjúklinga. Tvö tækjanna eru
svo kölluð monitor-tæki sem að öllu jöfnu eru
föst við rúmstæði sjúklings en eru með minni
ferðamonitor fyrir flutning sjúklinga. Þessi tæki
mæla blóðþrýsting, líkamshita, öndun, súrefnismettun, púls og hjartsláttarrit. Fjögur tæki eru
svokallaðar telemetríur með skjá sem sýna púls,
hjartsláttarrit og súrefnismettun sjúklings. Öll
þessi tæki tengjast svo varðstöð á vakt lyflækningadeildarinnar þar sem hægt er að fylgjast vel
með sjúklingum. Auk þess senda tækin merki
og viðvaranir í snjallsíma eða píptæki hjúkrunar-

fræðings eða læknis á vakt. Tækin senda milli sín
þráðlausar upplýsingar, eru nettengd. Gjöfin var
gefin í tilefni af 25 ára afmæli stúkanna en þess
má geta fyrir nokkrum árum að gáfu stúkurnar
Heilbrigðisstofnun Suðurlands kapellu í sjúkrahúsið á Selfossi.
Meðfylgjandi mynd var tekin við afhendingu
gjafarinnar en á henni eru, talið frá vinstri: Steindór Gunnlaugsson stúkunni Hásteini, Sigurður
Jónsson formaður afmælisnefndar stúkunnar Hásteins, Björn Magnússon læknir, Herdís Gunnarsdóttir forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands,
Guðríður Egilsdóttir formaður afmælisnefndar
Oddfellowstúkunnar Þóru, Sigríður Guttormsdóttir, Steinunn Aðalsteinsdóttir, Sesselja
Sigurðardóttir og Ingunn Guðmundsdóttir,
allar úr stúkunni Þóru, Hjörtur Kristjánsson
framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Magnús Jónsson, ásamt
Torfa S. Guðmundssyni sem báðir eru í Oddfellowstúkunni Hásteini. Ljósmynd/Magnús Hlynur
Hreiðarsson.

L I S TA M A Ð U R M Á N A Ð A R I N S
Jóhannes Atli Hinriksson (f. 1975) sýndi nýverið
í nýjum húsakynnum hins listamannarekna sýningarrýmis, Kling og Bang, í Marshall húsinu á
Granda. Á forsíðu Læknablaðsins er mynd af titilverki sýningarinnar, Ok, api Allt í lagi, frá þessu
ári, 2017. Verkið er af sama meiði og aðrir skúlptúrar listamannsins sem gjarnan eru samsettir
úr fundnum efnum. Hann gerir jafnframt tvívíð
klippiverk sem byggja á sömu aðferð, endurvinnslu fundins myndefnis. Verk Jóhannesar Atla
skírskota til launhelga og skurðgoða frá menningarheimi fjarri okkur í tíma og rúmi. Efniviðurinn
og myndefnið eru þó greinilega afsprengi okkar
samtíma, þau minna okkur á ofgnótt neyslu- og
afþreyingarsamfélagsins. Skúlptúrinn Ok, api Allt
í lagi er nokkurs konar tótem sem sýnir groddalega eftirmynd apa, útskorinn í frauðplast og tré.
Hann trónir ofan á hausmynd manns sem virðist
afmyndaður, blár og marinn. Ef til vill einhvers
konar tilvísun í lof heimskunnar eða áminning
um sigur náttúrunnar í stríði mannsins gegn
henni. Á sýningunni mátti sjá ýmsa útfærslu af
því sem kallað var í kynningu, fórnarlömb sköpunar. Jóhannes Atli lauk BA-gráðu í myndlist frá
Listaháskóla Íslands árið 2000 og MFA-gráðu frá
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School of Visual Arts í New York árið 2005. Hann hefur haldið sýningar víða um heim en sýning hans í Kling og Bang var sú fyrsta
hérlendis í nokkurn tíma.
Markús Þór Andrésson
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