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ALMENNT 

Samkvæmt Verklagsreglum fjármálaráðuneytis um tilhögun frumathugunar við opinberar 

framkvæmdir, dags 27.05.02, skal þarfagreining og húsrýmisáætlun vera hluti frumathugunar. 

Þar stendur „Gerð er grein fyrir eðli og umfangi verkefnisins og sú þörf skilgreind sem ætlunin 

er að leysa með því. Almennt skal miða við þróun starfseminnar 5-10 ár fram í tímann, en 

jafnframt hugað að lengri framtíð eftir því sem aðstæður leyfa. Þegar þessar forsendur liggja 

fyrir skal efna til samráðs við notendur mannvirkis á grundvelli þeirra en mikilvægt er að 

sjónarmið notenda komist til skila á þessu stigi. Við mat á rýmisþörf starfseminnar skal taka 

tillit til þeirra viðmiða sem sett verða fyrir almenna og sértæka notkun húsnæðis á vegum 

ríkisins ásamt reynslu af gerð sambærilegra mannvirkja.“ Viðmiðin eru „Þarfagreining 

skrifstofuhúsnæðis á vegum ríkisins, frá desember 2010, eða eftir atvikum önnur 

Leiðbeiningarit“. 

1 INNGANGUR  

Embætti landlæknis starfar í samræmi við lög um landlækni og lýðheilsu og er stofnun undir 

yfirstjórn heilbrigðisráðherra. Samkvæmt lögunum er embættinu ætlað að stuðla að heilbrigði 

landsmanna, m.a. með því að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og efla lýðheilsustarf í landinu. 

Um hlutverk embættisins gilda auk þess ákvæði annarra laga og reglugerða. 

Samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 eru meginhlutverk embættisins 

þessi: 

• Að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum, fagfólki og almenningi ráðgjöf og fræðslu. 

• Að annast forvarna- og heilsueflingarverkefni. 

• Að efla lýðheilsustarf og meta reglulega árangur af því starfi. 

• Að vinna að gæðaþróun. 

• Að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsfólki. 

• Að hafa eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með lyfjanotkun landsmanna. 

• Að hafa eftirlit með starfsemi lífsýnasafna og safna heilbrigðisupplýsinga í samræmi við lög 

um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga 

• Að veita starfsleyfi til löggiltra heilbrigðisstétta. 

• Að sinna kvörtunum almennings vegna heilbrigðisþjónustu. 

• Að bera ábyrgð á framkvæmd sóttvarna, sbr. sóttvarnalög. 

• Að safna og vinna upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu. 

• Að stuðla að því að menntun heilbrigðisstarfsmanna sé í samræmi við kröfur á hverjum tíma 

og styðja við menntun á sviði lýðheilsu. 

• Að stuðla að rannsóknum á starfssviðum embættisins. 

 

Fleiri lagaákvæði um hlutverk embættisins er að finna m.a. í sóttvarnalögum nr. 19/1997 og í 

lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html
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Embætti landlæknis og lýðheilsustöð voru sameinuð 2010 og fluttu  árið 2011 í leiguhúsnæði 

að Barónstíg 47 – Heilsuverndarstöðina.  Leigusamningur var gerður til 15 ára, en í ljós hefur 

komið að skort hefur á viðhald í húsinu og telst sá hluti sem embættið hefur haft til ráðstöfunar 

um 1820 m2 að stórum hluta heilsuspillandi og hafa nokkrir starfsmenn neyðst til að flytja 

starfsstöðvar úr húsinu.  Lögfræðileg álitamál eru í gangi á milli ríkisins og leigusala, en 

fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að FSR skuli vinna með embættinu þarfagreiningu miðað við 

núverandi stöðu hjá embættinu og verður þá væntanlega auglýst eftir húsnæði í samræmi við 

niðurstöður hennar. Þá hefur Vinnueftirlit Ríkissins fylgst með húsnæðinu síðan vorið 2017 og 

hefur nú lýst því yfir að það kunni að grípa til þess úrræðis að loka húsnæðinu ef ekki verður 

að gert. 

2 STEFNUMÓTUN   

Embættið hefur markað sér stefnu á ýmsum sviðum, bæði um starfsemi embættisins í heild, 

um einstök málefni og um mál sem lúta að starfsfólki og innra starfi. Aðaláherslur eru á að: 

• Stuðla að auknu öryggi og umbótum í heilbrigðiþjónustu  

• Hvetja og styðja við heilsueflingu og vellíðan 

• Vöktun og viðbrögð sóttvarna 

• Markvisst innra starf í samræmi við aðaláherslur EL 

Til að ná markmiðum sínum leggur EL fram árlega tímasetta aðgerðaáætlun með 

mælikvörðum,markmiðum og tímasettu stöðumati.  

Starfsáætlun fyrir árin 2019-2020 fylgir hér með í viðhengi. 

 

. 

3 ÞARFAGREINING 

3.1 Núverandi staða  

 

Embætti landlæknis er til húsa að Barónsstíg 47, 101, Reykjavík. Húsnæðið er á þremur 

hæðum og er talið samtals 1.823,3 m2 að stærð og skiptist í séreign sem er 1.702,3 m2 og 

sameign sem samkvæmt leigusamning  reiknast 121 m2.  Húsnæðið er leiguhúsnæði í eigu 

Álftavatns ehf. Húsnæðið skiptist í skrifstofurými, fundarherbergi, afgreiðslu, skjalageymslu, 

stigahús og ganga, auk tveggja geymslurýma og tölvuherbergis í kjallara. Í Skógarhlíð 6, sem 

er bráðabirgðahúsnæði á forræði Ríkiseigna, hefur EL á leigu 290 m2. 

Nauðsynlegt er að flytja starfsemi EL eins fljótt og auðið er í nýtt húsnæði. Fyrir liggur skýrsla 

frá verkfræðistofunni Eflu þar sem fram kemur að rakaskemmdir, mygla og slæm loftræsting 

er  í húsnæðinu, auk þess sem áríðandi er að allir starfsmenn embættisins deili vinnustað.  Um 

25 starfsmanna hafa lýst einkennum sem tengja má raka og myglu og nú eru 10 af 69 



 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS  3 

FSR SF-090 útg. 5 

 

633 0145 Húsnæðismál Landlæknis 
ÞARFAGREINING OG 

HÚSRÝMISÁÆTLUN 

starfsmönnum embættisins ýmist fluttir eða að flytja í bráðabirgðahúsnæði í Skógarhlíð 6. 

Aðgerðir húseiganda hafa ekki skilað tilætluðum árangri og hafa veikindi starfsmanna fremur 

færst í aukana og eru í sumum tilfellum mikil og alvarleg. 

 

3.2 Forsendur 

 

Í dag eru rúmlega 70 starfsmenn hjá EL. Reikna þarf með að starfsmönnum fjölgi í allt að 80 á 

næstu árum vegna aukinna verkefna embættisins.    

 

Skipurit Embættis landlæknis 

 

 

Á skrifstofu landlæknis starfa auk landlæknis, aðstoðarmaður landlæknis og persónu-

verndarfulltrúi. 

Á sviði Eftirlits og gæða starfa 19 starfsmenn í 7 teymum þ.e. starfsleyfateymi (7 starfsmenn), 

rekstrarteymi (3 starfsmenn), lyfjateymi (4 starfsmenn), kvartanateymi (4 starfsmenn), 

eftirlitsteymi (6 starfsmenn), úttektarteymi (4 starfsmenn) og loks lögfræðiteymi (3 starfsmenn) 

en margir starfsmanna eru í fleira en einu teymi. Sviðið hefur aðalumsjón með eftirliti með 

heilbrigðisstofnunum, einstökum heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðisstéttum, hvort sem 

þeir starfa í opinberri eða einkarekinni heilbrigðisþjónustu. Sviðið sér um kvartanir sjúklinga og 

að þær séu afgreiddar á óhlutdrægan og skjótan hátt. Sviðið sér um að rannsaka alvarleg atvik 

og fylgja eftir að úrbætur séu gerðar til að fyrirbyggja slík atvik. Sviðið fylgist með lyfjaávísunum 

lækna og stuðlar að skynsamlegri lyfjanotkun. Sviðið hefur yfirumsjón með veitingu starfsleyfa 

heilbrigðisstétta og, ef við á, takmörkun eða sviptingu starfsleyfa. Sviðið tekur á móti 
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tilkynningum um rekstur heilbrigðisþjónustu og metur þær með tilliti til faglegra lágmarkskrafna 

landlæknis. Lögfræðingar embættisins hafa starfsaðstöðu sína innan sviðsins en veita 

lögfræðiaðstoð öllu embættinu eftir því sem við á. 

Á sviði Áhrifaþátta heilbrigðis starfa 14 starfsmenn í nokkrum teymum, þau stærstu eru teymi 

um Heilsueflandi leikskóla (8 starfsmenn), Heilsueflandi grunnskóla (7 starfsmenn), 

Heilsueflandi framhaldsskóla (7 starfsmenn), Heilsueflandi vinnustaði (7 starfsmenn),  og 

Heilsueflandi samfélag (10 starfsmenn). Einnig er teymi um áfengis- tóbaks- og vímuvarnir (3 

starfsmenn) ásamt öðrum teymum sem sum starfa að tímabundnum verkefnum.  Sviðið ber 

ábyrgð á heilsueflingu og forvarnastarfi þar sem unnið er heildstætt með helstu áhrifaþætti 

heilbrigðis. Unnið er að áfengis-, tóbaks- og vímuvörnum, bættu mataræði, aukinni hreyfingu, 

geðrækt og tannvernd ásamt ofbeldis- og slysavörnum. Sviðið ber ábyrgð á að fylgjast með 

stöðu og þróun áhrifaþátta heilbrigðis, með árlegri vöktun og könnuninni Heilsa og líðan 

Íslendinga. Byggt á þessum gögnum og öðrum upplýsingum vinnur sviðið að gerð 

svæðisbundinna lýðheilsuvísa í samvinnu við Heilbrigðisupplýsingasvið. Áhersla er á að koma 

á samvinnu við sveitarfélög, heilsugæslu, menntastofnanir og aðra hagsmunaaðila til að stuðla 

að árangursríku lýðheilsustarfi þvert á geira og stig samfélagsins í gegnum Heilsueflandi 

samfélag og Heilsueflandi vinnustaði og Heilsueflandi leik-, grunn- og framhaldsskóla.  

Á sviði Sóttvarna starfa 8 starfsmenn og ber sviðið ber ábyrgð á sóttvörnum og að þeim sé 

háttað í samræmi við sóttvarnalög. Enn fremur ber sviðið ábyrgð á því að framfylgja aðgerðum 

sem tilgreindar eru í stefnu í almannavarna- og öryggismálum ríkisins. Sviðið annast tengsl við 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina samkvæmt alþjóða heilbrigðisreglugerðinni, við 

Sóttvarnastofnun Evrópu og Heilbrigðis- og öryggismálaráð Evrópusambandsins. Sviðið ber 

ábyrgð á því að fylgast með þeim mælivísum sem geta gefið til kynna að ógn steðji að 

landsmönnum af völdum smitsjúkdóma, heimsfaraldra, eiturefna, geislavirkra efna, 

náttúruhamfara eða óvæntra atburða sem geta ógnað heilsu landsmanna. Sviðið ber enn 

fremur ábyrgð á því að veita ráðleggingar á sviði sóttvarna til stjórnvalda, almennings og 

annarra aðila sem koma að almannavörnum, gera viðbragsáætlanir í samvinnu við 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og grípa til opinberra og einstaklingsbundinna aðgerða 

sem geta hindrað farsóttir í landinu. Sviðið ber ábyrgð á því að skipulegga og fylgjast með 

almennum bólusetningum í landinu, notkun sýklalyfja og útbreiðslu ónæmra sýkla, veita ráðgjöf 

þar að lútandi og grípa til aðgerða ef þess gerist þörf. 

Á sviði Heilbrigðisupplýsinga starfa 11 starfsmenn í 2 teymum. Sviðið ber ábyrgð á 

heilbrigðisskrám og öðrum gagnagrunnum embættisins og að vinnsla þeirra fari eftir 

landslögum. Sviðið hefur yfirumsjón með upplýsingakerfum embættisins og ber ábyrgð á því 

að þau séu hverju sinni í samræmi við kröfur og þarfir embættisins. Sviðið sér um að skila inn 

gögnum sem nauðsynleg eru fyrir stefnumótun stjórnvalda, ásamt því að miðla reglubundinni 

tölfræði um heilsufar og heilbrigðisþjónustu, m.a. á vefsetri embættisins. Sviðið ber ábyrgð á 

því að gögnum sé skilað til alþjóðlegra stofnana í samræmi við alþjóðasamstarf stjórnvalda. 

Sviðið ber ábyrgð á framkvæmd reglubundinnar könnunar á heilsu og líðan Íslendinga. Loks 

sér sviðið til þess að veita aðgang að gögnum úr heilbrigðisskrám til vísindastarfs að fengnum 

leyfum Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  
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Á sviði Reksturs og þjónustu starfa 9 starfsmenn. Innan sviðsins er skjalateymi en í því eru 

4 starfsmenn. Sviðið ber ábyrgð á öllum innri rekstri embættisins, svo sem fjársýslu, 

mannauðsmálum, skjalavörslu, gæða- og öryggismálum, húsnæðismálum, móttöku og 

símavörslu ásamt útgáfu og miðlun efnis á vefsetri og í öðru formi. 

Á Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár starfa 5 starfsmenn en að auki eru þar 2-3 verktakar með 

mismikla viðveru en stundum eru allir við störf í einu. Starfseiningin ber ábyrgð á 

stýringu, samhæfingu og framkvæmd verkefna sem tengjast rafrænni samtengdri sjúkraskrá 

og rafrænum sendingum heilbrigðisupplýsinga á landsvísu. Verkefni rafrænnar sjúkraskrár fela 

m.a. í sér að skilgreina, í samvinnu við notendur, faglegar og tæknilegar kröfur til 

sjúkraskrárkerfa og forgangsröðun mikilvægra verkefna vegna þróunar rafrænnar sjúkraskrár. 

 

3.3 Almenn lýsing 

Við óskum eftir skrifstofuhúsnæði með skrifstofum fyrir 1-4 starfsmenn. Æskilegt er að 

húsnæðið sé á einni hæð og að kaffistofa (sem getur einnig þjónað sem stórt fundarherbergi) 

sé miðsvæðis á hæðinni. Allir sviðsstjórar telja mikilvægt að einstaklingar innan teyma hafi 

aðstöðu í nálægð hver við annan og að teymi þurfa greiðan aðgang að vel útbúnum 

fundarherbergjum. 

Húsnæðið þarf að vera með góðu aðgengi fyrir alla. Það þarf nægan fjölda  bílastæða fyrir 

starfsmenn og gesti og huga þarf að aðstöðu og aðkomu fyrir hreyfihamlaða, hjólandi, keyrandi 

og gangandi starfsmenn og gesti embættisins og nálægð við almenningssamgöngur er 

nauðsynleg. Hleðslustöð fyrir rafbíla þarf að vera á bílastæði. Huga þarf vel að aðgengi fyrir 

hreyfihamlaðar/notendur hjólastóla innandyra (skáar, rafstýrðar hurðir, lyfta, salerni o.s.frv.). 

Embætti landlæknis vill vera heilsueflandi vinnustaður og margir koma á hjóli til vinnu og því 

er læst hjólageymsla bráðnauðsynleg ásamt sturtuaðstöðu fyrir bæði kyn, með læstum 

skápum, þar sem hægt er að geyma föt og snyrtivörur. Einnig þarf aðstöðu til að hengja upp 

blautar yfirhafnir og hjálma. 

Huga þarf vel að loftræstingu, hljóðvist, stöðugu hitastigi, birtu, og æskilegt er að allar 

starfsstöðvar séu við glugga.  Æskilegt er að hafa afdrep á lóð/svölum þar sem starfsmenn 

geta sest út þegar veður leyfir. 

Aðgangsstýring þarf að vera frá inngangi í stofnunina og inn á vinnusvæði starfsfólks vegna 

öryggis og persónuverndarsjónamiða en tekið er á móti gestum í anddyri. Kostur væri að hafa 

fundaraðstöðu við móttöku þannig að ekki þurfi að fara með alla gesti inn á skilgreind 

öryggissvæði húsnæðisins. 

Ekki stendur til að reka mötuneyti vegna fæðar starfsmanna en hafa áfram framleiðslueldhús. 

Matsalur þarf að rúma 80 starfsmenn og þjóna jafnframt sem fundarsalur/fyrirlestrarsalur. 
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3.4 Áætlun um starfsmenn, búnað og tæki  

 

 

Áætlun um starfsmenn 
Núv. 

stm.fjöldi 
Áætlaður stm.fjöldi 

Landlæknir 3 3 

Áhrifaþættir heilbrigðis 14 15 

Eftirlit og gæði 19 21 

Heilbrigðisupplýsingar 11 14 

Rekstur og þjónusta 9 9 

Sóttvarnir 8 10 

Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár 8 8 

Samtals  72                              80 

 

Starfsemin er hefðbundin skrifstofustarfsemi þar sem allir starfsmenn vinna við skrifborð og 

tölvur. Margir starfsmanna vinna með stóra gagnagrunna og viðkvæmar persónugreinanlegar 

upplýsingar og einnig þurfa starfsmann oft að taka erfið símtöl við þá sem til embættisins leita.  

Engan sérstakan/flókinn tækjabúnað þarf til starfseminnar. 

 

3.5 Staðsetning  

 

Embætti landlæknis þarf að vera staðsett á á höfuðborgarasvæðinu og það er forgangsmál að 

húsnæði þjóni þörfum starfsemi embættisins en nálægð við helstu samstarfsaðila væri mikill 

kostur. Helstu samskipti starfsmanna eru við Heilbrigðisráðuneytið (Skógarhlíð 6) en einnig 

eru starfsmenn í samskiptum við Landspítala, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (Álftabakka 

16), Sjúkratryggingar Íslands (Vínlandsleið 16), Lyfjastofnun (Vínlandsleið 14), 

Samhæfingarstöðina (Skógarhlíð 14), Félagsmálaráðuneytið (Skógarhlíð 6) og loks 

Menntamálaráðuneytið (Sölvhólsgötu 4). Starfs síns vegna eiga líka einstaka starfsmenn erindi 

í Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Starfsmenn rafrænnar sjúkraskrár eiga í miklum 

og oft daglegum samskiptum við Origo (Borgartúni 37).  
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3.6 Skipulag húsnæðis og æskileg tengsl  

Svið rekstrar og þjónustu 

Móttaka embættisins þarf að vera staðsett í anddyri ásamt vinnurými sem tengist starfsemi 

móttökunnar þ.e. ljósritun, prentun, frágangur póstsendinga o.fl. Starfsmenn móttöku aðstoða 

í skjalasafni og því æskilegt er að móttaka, skjalasafn og starfstöðvar starfsmanna skjalateymis 

séu nálægt hvert öðru. Að öðru leiti starfar sviðið þvert á embættið og er í samskiptum við alla 

starfsmenn. 

Skrifstofa landlæknis 

Aðstoðamaður landlæknis þarf vinnustöð sem næst skrifstofu landlæknis. 

Svið heilbrigðisupplýsinga 

Sviðið starfar þvert á embættið og vinnur með og fyrir öll svið en mest samskipti eru við 

sóttvarnarsvið og eftirlitsteymi á sviði eftirlits og gæða. 

Svið eftirlits og gæða 

Hafa samskipti við öll svið, einna minnst við svið áhrifaþátta heilbrigðis. 

Áhrifaþættir heilbrigðis 

Eru mest í samskiptum við svið heilbrigðisupplýsinga. 

Sóttvarnir 

Eru mest í samskiptum við svið heilbrigðisupplýsinga.og vaxandi samskipti eru við lyfjateymi 

sem er á sviði eftirlits og gæða. 

Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár 

Eru mest í samskiptum við svið heilbrigðisupplýsinga. 

 

 

 

4 HÚSRÝMISÁÆTLUN 

4.1 Forsendur 

Eins og fram kemur hér að framan gera verklagsreglur fjármálaráðuneytis ráð fyrir að við mat 

á rýmisþörf skuli taka tillit til þeirra viðmiða sem sett eru fram fyrir almenna og sértæka notkun 

húsnæðis á vegum ríkisins ásamt reynslu af gerð sambærilegra mannvirkja. Fyrir liggur 

leiðbeiningarritið „Þarfagreining skrifstofuhúsnæðis á vegum ríkisins“ frá desember 2010 (og 

seinni drög á vinnslustigi) og er hér gert ráð fyrir að miðað sé við það eða eftir atvikum önnur 

viðmið. 
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6 FYLGISKJAL I: HÚSRÝMISÁÆTLUN, SUNDURLIÐUÐ  

Nota skal staðalform SF-150 Húsrýmisáætlun sem er að finna í rekstrarhandbók FSR.  

Í þessu fylgiskjali er sundurliðuð húsrýmisáætlun (rýmisáætlun) sem sýnir skiptingu húsnæð-

isins í skrifstofurými, þjónusturými og eftir atvikum sértækt rými, allt sundurliðað í svið/deildir 

eða einstök rými. Tilgreint er í töflunni hvort lokaðar skrifstofur rúmi fundi og þá hve margra 

manna fundi. Dálkar sýna flatarmál á hverju fyrir sig í einstökum atriðum og samtölur. Gerð er 

greinarmunur á lokuðu og opnu skrifstofurými. Starfsmannafjöldi í rýmum er tilgreindur.  

Aðstaða vegna máltíða starfsmanna er með mismunandi hætti, eftir atvikum er miðað við að í 

húsnæðinu verði matreiðslueldhús þar sem matur er undirbúinn og eldaður eða framreiðslu-

eldhús þar sem tekið er á móti forunninni matvöru að hluta eða öllu leyti. 

Neðst í töflunni er samanlagður fjöldi starfsmanna, stærð húsnæðis alls nettó og á grundvelli 

þess áætlað brúttó húsrými með því að bæta við 20-30% fyrir umferðarrými, snyrtingar. 

ræstiherbergi og fl. og að auki fyrir inn- og útveggi 10-15% fyrir inn- og útveggi. Að lokum eru 

miðað rými pr. starfsmann brúttó. 

Húsrýmisáætlunin skv. SF-150 er skeytt við sem pdf viðhengi við pdf útgáfu þessa 
skjals.  
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Húsnæðismál Landlæknis  - Húsrýmisáætlun  

Deild Starfsheiti/heiti rýmis
Fjöldi 

rýma
    Alls     Alls Alls

  Lok. skrifst.  Teymisrými

Stm Stærð m
2 Stm

M2 á 

mann
Stm

Stærð 

m
2 Stm 

Stærð 

nettó m
2

Stærð 

brúttó m
2

Landlæknir - yfirstjórn

Landlæknir 1 20 1 1 20

Aðstoðarmaður og persónuverndarfulltrúi 2 7,5 1 2 15

Landlæknir  - yfirstjórn, alls (nettó-brúttó): 1 20 2 7,5 0 0 2 3 35 48

Rekstur (og þjónusta)

Sviðsstjóri 1 12 1 1 12

Rekstur - fjársýsla 1 12 1 1 12

Vefstjóri og öruggis- og gæðastjóri 2 7 1 2 14

Rekstur - skjalateymi 3 8 1 3 24

Skjalavarsla (færist undir þjónusturými)

Móttaka-símavarsla (færist undir þjónusturými)

Rekstur (og þjónusta), alls (nettó-brúttó): 2 24 5 7.ágú 0 0 4 7 62 85

Eftirlits- og gæðasvið

Sviðsstjóri 1 12 1 1 12

18 starfsmenn í 7 teymum: 18 7 5 18 126

Starfsleyfateymi (7 stm)

Rekstrarteymi (3 stm)

Lyfjateymi (4 stm)

Kvartanateymi (4 stm)

Eftirlitsteymi (6 stm)

Úttektarteymi (4 stm)

Lögfræðiteymi (3 stm)

Áætluð fjölgun starfsmanna 2 7 2 14

Eftirlits og gæðasvið, alls (nettó-brúttó): 1 12 20 7 0 0 6 21 152 209

Svið áhrifaþátta heilbrigðis

Sviðsstjóri 1 12 1 1 12

Teymi 1 4 7 1 4 28

Teymi 2 3 7 1 3 21

Teymi 3 3 7 1 3 21

Teymi 4 3 7 1 3 21

Áætluð fjölgun starfsmanna 1 7 1 7

 Svið áhrifaþátta heilbrigðis alls (nettó-brúttó): 1 12 14 7 0 0 5 15 110 151

Sóttvarnasvið

Sviðsstjóri 1 12 1 1 12

Teymi 1 4 7 1 4 28

Teymi 2 3 7 1 3 21

Áætluð fjölgun starfsmanna 1 7 1 7

Sóttvarnasvið, alls (nettó-brúttó): 1 12 8 7 0 0 3 10 68 94

Heilbrigðisupplýsingasvið

Sviðsstjóri 1 12 1 1 12

Teymi 1 4 7 1 4 28

Teymi 2 3 7 1 3 21

Teymi 3 3 7 1 3 21

Áætluð fjölgun starfsmanna 2 7 1 14

Heilbrigðisupplýsingasvið, alls (nettó-brúttó): 1 12 12 7 0 0 4 12 96 132

Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár 

Almennar skrifstofur Önnur rými

Forsendur: 
1. Við mat á rýmisþörf starfseminnar er tekið tillit til þeirra viðmiða sem sett hafa verið fyrir almenna og sértæka notkun húsnæðis
á vegum ríkisins þ.e. "Leiðbeiningar um skrifstofuhúsnæði á vegum ríkisins". 
2. Við nettó rýmisþörf skrifstofuhúsnæðis er bætt við 25% viðbótarflatarmáli fyrir umferðarrými, snyrtingar o.fl. og 10% fyrir inn-
og útveggi. 
3. Miðað er við að í húsnæðinu verði framreiðslueldhús, þ.e. eldhús þar sem tekið er á móti mat og hann framreiddur.

Forsendur um mannafla:
1. Í húsrýmisáætlun er miðað við að fastir starfsmenn verði allt að 80  innan 10 ára. 
2. Gera þarf ráð fyrir 70 starfsstöðvum m.v. stöðuna í dag og 10 starfsstöðvum í framtíðinni. 
3. Teymisrými: Miðað er við að 2-6 starfmenn verði í hverju teymisrými, háð stærð teyma o.fl. 

FSR SF-150 útg. 1
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Deild Starfsheiti/heiti rýmis
Fjöldi 

rýma
    Alls     Alls AllsAlmennar skrifstofur Önnur rými

Teymisstjóri 1 12 1 1 12

Teymi 1 4 7 1 4 28

Verktakar 3 7 1 3 18

Áætluð fjölgun starfsmanna 2 7 1 2 14

Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár, alls (nettó-brúttó): 1 12 9 7 0 0 4 10 72 99

Þjónusturými

Móttaka, starfsmenn 2 8 1 2 16

Biðstofa í móttöku 25 1 25

Ljósritun 12 1 12

Skjalageymsla (virk og hálfvirk gögn - eldtefjandi rými) 30 1 30

Lokuð rými - næðisrými (ekki starfstöðvar, afdrep fyrir einkamál) 4 8 32

Fundaherbergi fyrir allt að 80 manns (matsalur, móttökur ofl.) 

Tvö 40 m2 rými sem hægt er að opna á milli. 40 2 80

Fundaherbergi fyrir allt að 15 manns 35 1 35

Fundaherbergi fyrir allt að 10 manns 20 3 60

Vinnuherbergi/2-3 starfstöðvar - næðisrými 18 2 36

Félagsrými/kaffistofur (ef fleiri en ein hæð) 20 2 40

Skjalageymsla (eldtraust) 30 1 30

Geymsla (pappír, bækur, skrifstofuáhöld, -tæki) 15 1 15

Hjólageymsla - læst 30 1 30

Búningsherbergi starfsfólks, sturta 20 2 40

Þjónusturými alls (nettó-brúttó): 0 0 0 0 2 307 27 2 481 661

Tegund rýma
Heild í m2 

(nettó)

Fjöldi 

rýma

Fjöldi 

vinnu- 

stöðva

Fundarrými 175 6

Geymslur 75

Einkaskrifstofur 8

Teymisrými - sérfræðingar 70

Teymisrými - aðrir starfsmenn 4 2

Heildarfjöldi vinnustöðva fyrir starfsmenn 80

Einst. rými
Teymis 

rými

Hlutfall starfsmanna í rýmum 10,0% 90%

Rými per starfsmann í m
2 

18,5

Nettó Brúttó

1076 1480 m
2

Heildarstærð húsnæðis í m
2 

FSR SF-150 útg. 1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FYLGISKJAL A 
 

 

  



  
 
 
 
  
 
 
 

Starfsáætlun Embættis landlæknis 2019-2020 
 



Framtíðarsýn 
Góð heilsa og vellíðan byggð á heilsueflingu, forvörnum, aðgengilegri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu sem styðst við bestu þekkingu og reynslu á 
hverjum tíma. 

Hlutverk 
Stuðla að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu, heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 

Gildin okkar 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Staðan 2018 – hjá Embætti landlæknis 
• Mikil sérhæfð kunnátta og aukin samvinna á milli sviða 
• Aðaláherslur starfseminnar eru skýrar 
• Talsverðar skipulags- og mannabreytingar 
• Mikil starfsánægja en vinnuálag þyrfti að minnka 
• Fjárhagur embættisins er í jafnvægi 
• Verið er að stórefla verkefni á sviði rafrænnar sjúkraskrár 
• Miðlun upplýsinga úr gagnagrunnum hefur aukist 
• Innleiðing verkefna á sviði persónuverndar hefur gengið vel 
• Setja þarf stefnu og forgangsraða aðgerðum m.a. varðandi 

lyfjaeftirlit og heilbrigðisupplýsingar 
• Áhugi á að vinna að Heimsmarkmiðum SÞ 
• Efla þarf straumlínustjórnun  
• Efla þarf öryggis- og gæðamenningu 
• Húsnæðismál EL eru í óvissu 

 

Staðan 2018 – ytri þættir 
• Unnið að stefnu um heilbrigðisþjónustu 
• Aukin fjárframlög til heilbrigðisþjónustu 
• Greiðslukerfi í heilbrigðisþjónustu eru til endurskoðunar: Nýtt hvetjandi 

greiðslukerfi hefur verið innleitt í Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 
fyrirhugað á landsbyggðinni 

• Efla þarf öryggis- og gæðamenningu 
• Vinna við gæðavísa og gæðauppgjör hjá veitendum heilbrigðisþjónustu er að 

hefjast 
• Mikill áhugi sveitarfélaga á heilsueflingu og notkun lýðheilsuvísa 
• Efla þarf jöfnuð í aðgengi að heilbrigðisþjónustu og greiðsluþátttöku 
• Skipulagi geðheilbrigðisþjónustu er ábótavant en verið að efla þjónustuna 
• Leggja þarf meiri áherslu á heilbrigðisþjónustu og heilsueflingu aldraðra 
• Vísbendingar eru um ofnotkun lyfja í landinu en unnið að úrbótum 
• Biðtími eftir ákveðinni þjónustu er of langur 
• Samræma þarf betur skráningu á biðlista 

        Ábyrgð 
Við leysum verkefni sem
okkur eru falin af
metnaði og fagmennsku. 
Við bendum á það sem
betur má fara. 

      Virðing 
Við berum virðingu 
fyrir þeim sem til 
okkar leita og hvert 
fyrir öðru með því að 
sýna tillitssemi,
góðvild og sanngirni. 

      Traust 
Við ávinnum okkur 
traust með því að 
veita áreiðanlega 
þjónustu og gæta 
jafnræðis í hvívetna. 



 

Stuðla að auknu öryggi og 
umbótum í heilbrigðiskerfinu 

Hvetja og styðja við 
heilsueflingu 

Vöktun og viðbrögð 
sóttvarna 

Markvisst innra starf í samræmi 
við aðaláherslur EL 

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun 
• Efla gæði og auka eftirlit með 

heilbrigðisþjónustu 
• Auka notkun og miðlun gagna til ráðgjafar  

og eftirlits 
• Áframhaldandi þróun og innleiðing sam-

tengdrar rafrænnar sjúkraskrár og Heilsuveru 
• Stuðla að ábyrgri notkun lyfja 

• Styðja sveitarfélög, skóla, vinnustaði og 
heilsugæslu í heilsueflandi starfi og tengja við  
Heimsmarkmið SÞ 

• Leggja áherslu á heildstætt mat á heilsueflandi 
starfi 

• Miðla upplýsingum um aðgerðir sem byggja á 
bestu þekkingu og reynslu 

• Styðja heilsueflandi starf með viðeigandi 
gögnum 

• Tryggja aðgang að áreiðanlegum upplýsingum, 
miðlun þeirra og áhættumati 

• Bregðast við heilbrigðisógnum með viðeigandi 
hætti 

• Virkja heilsugæslu í útfærslu sóttvarna 
• Gerð og innleiðing viðbragðsáætlana og 

leiðbeininga um sóttvarnir 
 

• Endurspegla ábyrgð, virðingu og traust í starfi 
embættisins 

• Þróa rafræna stjórnsýslu hjá embættinu 
• Innleiða straumlínustjórnun 
• Innleiða öryggis- og gæðastjórnun 
• Vinna markvisst að innleiðingu GDPR 
• Vinna að því að embættið verði heilsueflandi 

vinnustaður 

Aðgerðir Aðgerðir Aðgerðir Aðgerðir 
• Innleiða áætlun um gæðaþróun 
• Fjölga úttektum 
• Ljúka innleiðingu á samtengdri sjúkraskrá  

hjá stærri rekstraraðilum 
• Innleiða Heilsuveru á sjúkrahúsum og hjá 

stærri rekstraraðilum 
• Móta heilbrigðisupplýsingastefnu 
• Undirbúa miðlæga sykursýkisskrá 
• Kostnaðargreina miðlæga tannheilsuskrá 
• Velja og birta lykilvísa um árangur 

heilbrigðisþjónustu í alþjóðlegum samanburði 
• Gefa út stefnu og áherslur í lyfjaeftirliti  
• Innleiða samræmda atvikaskráningu fyrir allt 

landið 
• Endurskoða og innleiða reglur um biðlista á 

landsvísu og afla gagna í rauntíma 
• Fylgja eftir niðurstöðum úttektar á RAI 

heilsumati og Færni- og heilsumati 
 

• Innleiða lýðheilsumat  
• Úrvinnsla og miðlun upplýsinga úr Heilsu og 

líðan og vöktun áhrifaþátta 
• Virkja upplýsingaveitu sem inniheldur góð 

dæmi um heilsueflingu og forvarnir 
• Miðla lýðheilsuvísum á mismunandi svæði og 

styðja við notkun 
• Hefja framkvæmd á landskönnun á mataræði 
• Halda námskeið í heilbrigðisumdæmum fyrir 

starfsfólk heilsugæslu og félagsþjónustu 
• Innleiða gátlista fyrir heilsueflandi samfélag, 

vinnustaði og skóla á www.heilsueflandi.is 
• Vinna að auknu heilsulæsi 
• Stýra verkefninu fyrstu 1000 dagar barnsins á 

Norðurlöndum 
• Fylgja eftir aðgerðaáætlun um 

sjálfsvígsforvarnir 
• Undirbúa og halda norrænu 

lýðheilsuráðstefnuna 2020 

• Auka rafrænan flutning gagna og bæta 
gagnavinnslu um tilkynningaskylda og 
skráningarskylda sjúkdóma 

• Mennta og fræða umdæmislækna og  
heilbrigðisstarfsfólk í sýkingavörnum 

• Forgangsraða innleiðingu viðbragðsáætlana og 
leiðbeininga um sóttvarnir  

• Vinna með heilsugæslunni að aukinni þátttöku  
í bólusetningum 

• Auka þverfaglega samvinnu um aðgerðir gegn 
sýklalyfjaónæmi  

• Vinna með læknum að skynsamlegri notkun 
sýklalyfja 

• Bregðast við aukinni útbreiðslu kynsjúkdóma 
 

• Vinna markvisst með gildi embættisins 
í daglegu starfi  

• Gera könnun á trausti almennings til 
embættisins 

• Þróa og straumlínulaga rafræna ferla tengda 
starfsleyfum og rekstarleyfum 

• Ljúka fasa II og III í innleiðingu GDPR og koma 
á virku eftirliti með því að 
persónuverndarlögum sé fylgt.  

• Greina ferla og innleiða verkfæri, verklag og 
kennslu varðandi straumlínustjórnun  

• Uppfæra gæða- og öryggishandbók EL 
• Meta árangur af aðgerðum EL og gera hann 

sýnilegan 
• Setja fjölmiðlastefnu 
• Innleiða jafnlaunavottun og jafnréttisvísi 
• Vinna samskiptasáttmála 
• Vakta vinnuálag starfsmanna EL tvisvar á ári 
• Bæta húsnæði embættisins 

Aðaláherslur 2019-2020 

http://www.heilsueflandi.is/


Árangursmat 2019-2020  
 

Markmið Mælikvarði Stöðumat Staðan 2018 Markmið 2019 Markmið 2020 
Stuðla að umbótum í heilbrigðiskerfinu      

Fjölga úttektum Fjöldi úttekta og mat á umfangi 2 x ári Átta úttektir gerðar Tíu úttektir (miðlungs umf. ) Verður sett í árslok 2019 

Uppfylla markmið EL  um hlutfall viðbragða við ábendingum  
u.þ.b. ári eftir úttekt 

Fjöldi ábendinga sem hver stofnun bregst 
við, birt sem hlutfall af heildarfjölda 

ábendinga til stofnunar 

1 x ári Þrjár stofnanir af fjórum 
uppfylltu sett markmið 

Brugðist við a.m.k. 3/4 
ábendinga í hverri úttekt 

Verður sett í árslok 2019 

Innleiða áætlun um gæðaþróun og birta landsgæðavísa Birting á vef EL 1 x ári Áætlun um gæðaþróun birt Birting landsgæðavísa undirbúin Landsgæðavísar birtir 

Innleiða atvikaskráningu á öllum heilbrigðisstofnunum Fjöldi heilbrigðisstofnana  2 x ári Aðlögun kerfis og prófanir Innleitt á fyrstu 4 stofnunum Innleitt á 6 stofnunum til 
viðbótar 

Velja og birta lykilvísa um árangur heilbrigðisþjónustu  Birting á vef EL 1 x ári Undirbúningur ekki hafinn Fyrstu vísar birtir Allir vísar birtir 

Móta stefnu um lyfjaeftirlit 
 

Birting á vef EL 1 x ári Í vinnslu Lokið Innleiðing 

Minnka notkun ávanabindandi lyfja Heildarmagn ávisaðra ávanabindandi lyfja 1 x mánuði 148 ráðlagðir dagskammtar  
á mann á ári 

5% lækkun Enn frekari 5% lækkun 

Hvetja og styðja við heilsueflingu Mælikvarði Stöðumat 2018 Markmið 2019 Markmið 2020 

Þróa mælaborð lýðheilsu  Birting á vef EL Árlega Fyrstu 12  vísar birtir Alls 20 vísar birtir Alls 30 vísar birtir 

Fjölga heilsueflandi samfélögum bæði % og fjölda Hlutfall landsmanna Árlega 83.6% 85%  90% 

Halda heilsueflandi vinnustofur og námskeið á landsvísu Fjöldi vinnustofa Árlega 4 4 4 

Innleiða lýðheilsumat  Birting á vef EL Árlega Í vinnslu Lokið Innleiðing 

Vöktun og viðbrögð sóttvarna  Mælikvarði Stöðumat 2018 Markmið 2019 Markmið 2020 

Rafrænn flutningur klínískra tilkynninga Hlutfall  tilkynninga frá rannsóknarst. Árlega Undirbúningur hafinn Verkefni lokið >50% tilkynninga 

Stuðla að skynsamlegri notkun sýklalyfja Notkun – fjöldi ávísana Árlega Innleiðingu lokið Notkun minnki um 10% Notkun minnki um 10% 

Auka þátttöku í almennum bólusetningum 1 og 4 ára barna Hlutfallsleg  þátttaka Árlega 90-95% 95% >95% 

Gerð og æfing viðbragðsáætlana Fjöldi Árlega Þremur lokið 1 Æfingar-innleiðing 

Vinna gegn útbreiðslu kynsjúkdóma Fjöldi - nýgengi Árlega Tillögum skilað Fækkun um 10% Fækkun um 10% 

Markvisst innra starf í samræmi við aðaláherslur EL  Mælikvarði Stöðumat 2018 Markmið 2019 Markmið 2020 

Mæla traust almennings til embættisins Mikið/mjög mikið traust, hlutfall Árlega 57% 65% 75% 

Halda vinnustofur á hverju sviði þar sem verklag er greint og 
straumlínulagað 

Fjöldi vinnustofa Árlega 5 10 10 

Aukin starfsánægja Hlutfall ánægðra Árlega 85% 90% 95% 

Minni veikindafjarvistir Veikindadagar sem % starfsdaga      4 x ári 6,0 % 5,0 % < 5% 
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