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Inngangur
Allir starfsmenn Embættis landlæknis hafa á einn eða
annan hátt tekið þátt í stefnumótun embættisins og
við gerð þeirrar starfsáætlunar sem hér liggur fyrir.
Það er von mín að vinnan, og afrakstur hennar, verði
til þess fallin að samhæfa áralagið í starfseminni og
efla þjónustu embættisins í þágu þjóðar. Við finnum
öll til ábyrgðar gagnvart þeim mikilvægu verkefnum
sem embættinu eru falin. Í samræmi við þau gildi sem
við höfum sett fyrir starf okkar þá viljum við þjóna
landsmönnum af heiðarleika og fagmennsku og samtímis vera framsækin í daglegum störfum. Ennfremur
leggjum við okkur öll fram um að standa undir þeim
væntingum sem almenningur, fagfólk og stjórnvöld
gera til starfs embættisins. Sú starfsáætlun sem hér
liggur fyrir er einn áfangi í þeirri viðleitni okkar.

Stefnumótun Embættis landlæknis var birt á árinu
2012, en hún leggur almennan grunn að fjölbreyttu
starfi embættisins til næstu ára. Starfsáætlun 2014 er
ætlað að samhæfa starfsemina og skilgreina áherslur
ársins á einstökum sviðum í starfi þess.
Landlæknisembættið og Lýðheilsustöð voru sameinuð
með lögum frá Alþingi sem tóku gildi 1. maí 2011. Sú
starfsáætlun sem hér liggur fyrir er einn mikilvægra
áfanga í kjölfar sameiningarinnar í því að samhæfa og
efla það starf sem áður fór fram í þessum tveimur
stofnunum. Í henni er hlutverk embættisins sett fram
á skýran og einfaldan hátt, gildi starfseminnar skilgreind
og framtíðarsýn embættisins skipt upp í áfanga eða
stiklusteina allt til ársins 2018. Starfsáætlun embættisins
er lifandi skjal og verður hún endurskoðuð árlega samhliða gerð fjárhagsáætlunar.

Geir Gunnlaugsson landlæknir
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Hlutverk
Embætti landlæknis starfar samkvæmt lögum nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu. Hlutverk þess er meðal
annars eftirfarandi:
•

•
•

•
•

að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum,
fagfólki og almenningi ráðgjöf og fræðslu um
málefni á verksviði embættisins,
að annast forvarnar- og heilsueflingarverkefni,
að efla lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem
að þeim málum starfa og styðja við menntun á
sviði lýðheilsu,
að vinna að gæðaþróun,
að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu
og heilbrigðisstarfsmönnum,

•
•
•
•
•
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að sinna kvörtunum almennings vegna
heilbrigðisþjónustu,
að bera ábyrgð á framkvæmd sóttvarna, sbr.
sóttvarnalög,
að safna og vinna upplýsingar um heilsufar og
heilbrigðisþjónustu,
að meta reglulega árangur af lýðheilsustarfi
og bera hann saman við sett markmið,
að stuðla að rannsóknum á starfssviðum
embættisins.
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Sóttvarnir
Farsóttagreining
Sóttvarnaráðstafanir
Smitsjúkdómar

Áfengis- og tóbaksvarnir
Ofbeldis- og slysavarnir
Næring og hreyfing
Geðheilbrigði
Tannvernd

Embætti
landlæknis
Heilbrigðisupplýsingar

Eftirlit og gæði
Kvartanir og óvænt atvik
Eftirlit og úttektir
Öryggi og gæði
Faglegar kröfur
Leiðbeiningar
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Heilbrigðisskrár
Samræmd skráning
Rafræn sjúkraskrá
Rannsóknir
Skjalastjórnun
Mannauður
Móttaka
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Grunnstef þjónustu
Hlutverk

2014 Samvinna og uppbygging

Stuðla að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu og bættri
lýðheilsu á öllum æviskeiðum.

Þróun og innleiðing verkferla fyrir móttöku erinda,
faglega skráningu og afgreiðslu þeirra, gott samstarf
þvert á svið og bætt almenn umgjörð daglegs starfs.

Framtíðarsýn
2016 Öflug og traust stofnun

Góð heilsa og vellíðan landsmanna byggir á öflugu
lýðheilsustarfi og samþættri heilbrigðisþjónustu sem
styðst við bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma.

Gott skipulag og skilvirk stjórnun með skjalfesta
verkferla og ánægt starfsfólk sem ræktar góð tengsl
við almenning, fagfólk og stjórnvöld.

Gildi
2018 Fyrirmyndarstofnun

Heiðarleiki – Fagmennska – Framsækni

Sterk ímynd fyrir heiðarleika, fagmennsku og framsækni
í daglegum störfum og starfsfólk sem nýtur þess að
þjóna landsmönnum.
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2014
Samvinna og uppbygging
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Móttaka og úrvinnsla erinda er skilvirk
Aukin starfsánægja
Gæða- og öryggishandbók í innleiðingu
Alþjóðaheilbrigðisreglugerð um sóttvarnir
er í innleiðingu
Málsmeðferð kvartana og skyldra erinda
er skilvirk og yfirsýn yfir mál er góð
Skipulagt innra eftirlit rekstraraðila
Ráðleggingar um Heilsueflandi samfélag
með áherslu á leik-, grunn- og framhaldsskóla
Aukinn jöfnuður með áherslu á heilsu
og líðan
Aukið aðgengi heilbrigðisstarfsmanna
að upplýsingum um sjúklinga í rafrænni
sjúkraskrá
Starfsemistölur úr heilbrigðisþjónustu á
heimasíðu
Skilvirk nýting fjármuna
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2016
Öflug og traust stofnun
1. Starfsemi embættisins er í samræmi við
skjalfesta verkferla í gæða- og öryggishandbók
2. Upplýsingavefur embættisins er gagnvirkur
að hluta og miðlar upplýsingum á skilvirkan
hátt
3. Starfsmenn eru ánægðir í starfi
4. Ráðleggingar um Heilsueflandi samfélag
með áherslu á vinnustaði og eldri borgara
hafa verið gefnar út og kynntar
5. Aðgerðaáætlun til að draga úr ójöfnuði með
áherslu á heilsu og líðan er í innleiðingu
6. Grunnviðbúnaði í sóttvörnum fyrirkomið á
öllum landamærastöðvum og viðbragðsáætlanir endurskoðaðar
7. Kvartanir og tilkynningar um alvarleg óvænt
atvik markvisst nýtt til að bæta gæði og
öryggi þjónustunnar
8. Fyrir liggur heildstætt áhættumat á því hvar
mest hætta sé á þjónustubresti innan
heilbrigðiskerfisins
9. Rafræn sjúklingavefgátt er notuð til
samskipta og upplýsingamiðlunar
10. Vöruhús er miðlæg upplýsingaveita með
helstu lykiltölum og er notað til eftirlits og
stjórnunar
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2018
Fyrirmyndarstofnun
1. Upplýsingavefur embættisins er gagnvirkur og kemur vel út í mælingum
2. Embættið mælist í fremstu röð meðal
stofnana á landinu
3. Heilsueflandi samfélag nær til allra heilbrigðisumdæma og >50%landsmanna
4. Dregið hefur úr ójöfnuði (sjá Heilsa og
líðan Íslendinga 2017)
5. Heilbrigðiskrár eru markvisst nýttar við
gæðaþróun og eftirlit með þjónustu
6. Innra eftirlit stofnana er skipulega nýtt
við eftirlit embættisins
7. Sjúkraskrá einstaklinga er aðgengileg á
þjónustustað, óháð uppruna hennar
8. Einstaklingar hafa sjálfir aðgang að mikilvægum eigin upplýsingum úr sjúkraskrá
9. Markviss nýting heilbrigðisskráa til rannsókna og þekkingarsköpunar í samvinnu
við háskóla
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Starfsáætlun 2014
Þjónusta í þágu þjóðar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Endurskipuleggja móttöku og afgreiðslu erinda
Tryggja að vefur embættisins sé áreiðanlegur, fjölbreyttur og notendavænn
Aukið aðgengi upplýsinga í rafrænni sjúkraskrá
Efla gæði skráningar, úrvinnslu og miðlun tölfræðilegra upplýsinga
Tryggja að málsmeðferð kvartana og skyldra erinda sé vönduð, skilvirk og yfirsýn yfir mál góð
Framkvæma úttektir á heilbrigðisstofnunum og setja fram leiðbeiningar um innra eftirlit rekstraraðila
Vinna að ráðleggingum um Heilsueflandi samfélag með áherslu á leik-, grunn- og framhaldsskóla
Vinna aðgerðaáætlun til að draga úr ójöfnuði með áherslu á heilsu og líðan
Innleiða alþjóðaheilbrigðisreglugerð um sóttvarnir í samræmi við áætlanir
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Sterk liðsheild
1.
2.
3.
4.
5.

Tryggja samstarf og samhæft áralag innan og milli sviða
Framfylgja mannauðsstefnu ásamt heilsustefnu og áætlun gegn einelti og áreitni
Bæta upplýsingamiðlun milli sviða og til starfsmanna
Framkvæma og birta árlega starfsumhverfiskönnun og setja fram umbótaáætlun
Efla sameiginlega ábyrgð starfsmanna á árangri í starfi

Skilvirkt verklag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skilgreina vinnulag við afgreiðslu erinda, úrvinnslu kvartana og vinnslu alvarlegra atvika
Bæta skjalastjórnun með samstilltu átaki
Endurskoða/bæta verklag við símsvörun
Kortleggja rannsóknargögn embættisins og vinna samræmd lýsigögn allra gagnasafna
Innleiða verkefnastjórnun í starfsemi embættisins
Gerð verkferla í gæða- og öryggishandbók

Ábyrgur rekstur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryggja að embættið nýti fjárheimildir á ábyrgan hátt og í samræmi við áætlanir
Skýra fjárhagslega ábyrgð og verkaskiptingu
Skerpa verklag varðandi reikninga og færslu á kostnaðarstaði
Nýta gjaldskrá til að styrkja fjárhagsstöðu embættisins
Efla starfsemi sviða og rannsóknir embættisins með styrkjum og samvinnu við hagsmunaaðila
Efla samstarf við erlendar stofnanir um rannsóknir og við þekkingarleit
Leita hagstæðra tilboða og stunda vistvæn innkaup
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Áhrifaþættir heilbrigðis

Embætti
landlæknis
Directorate of Health

Hlutverk
Vinna markvisst að heilsueflandi samfélagi sem stuðlar að heilbrigði og vellíðan.

Meginverkefni
Áfengis- og tóbaksvarnir
Draga úr skaðlegum áhrifum áfengis-, tóbaks- og
vímuefnaneyslu með markvissum aðgerðum og fræðslu.

Geðheilbrigði
Stuðla að bættri geðheilsu, hamingju, velferð og vellíðan
í samfélaginu.

Ofbeldis- og slysavarnir
Stuðla að öruggum aðstæðum sem sporna gegn ofbeldi
og slysum í samfélaginu.

Tannvernd
Skapa aðstæður sem leggja grunn að góðri tannheilsu
á öllum aldursskeiðum.

Næring og hreyfing
Skapa aðstæður sem stuðla að heilbrigðum
lifnaðarháttum m.t.t. næringar og hreyfingar í samræmi
við opinberar ráðleggingar.
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Helstu áherslur 2014
Á árinu verður unnið áfram að leiðbeiningum fyrir Heilsueflandi samfélag með gátlistum
um næringu, hreyfingu, tóbaksvarnir og vímuvarnir. Þá verður einnig unnið áfram að
Heilsueflandi leik-, grunn- og framhaldsskólum og Heilsueflandi vinnustöðum.
Aðgerðaáætlun til að draga úr ójöfnuði í heilsu og líðan verður sett fram á árinu í samstarfi
við Reykjavíkurborg.
Gerðar verða kannanir á notkun áfengis og tóbaks og andlegri líðan fullorðinna. Ennfremur
mun embættið taka þátt í norrænni vöktun á næringu, hreyfingu og holdafari.
Opinberar ráðleggingar um mataræði og næringu og hreyfingu verða endurskoðaðar í
kjölfar útkomu nýrra norrænna ráðlegginga og unnið verður að frekari kynningu á Skráargatinu. Öryggishandbókum fyrir slysavarnir í leik- og grunnskólum verður fylgt eftir.
Embættið tekur þátt í mótun stefnu og gerð aðgerðaáætlana í tóbaksvörnum, áfengisog vímuvörnum og geðheilbrigðismálum.
Unnið verður að gagnvirkri heimasíðu fyrir almenning til að efla heilsuhegðun, t.d. að
hætta tóbaksnotkun, draga úr eða hætta áfengisnotkun, auka hreyfingu, bæta mataræði
og efla geðheilsu.
Svið áhrifaþátta heilbrigðis tekur þátt í umfangsmiklu erlendu samstarfi. Þar ber hæst
Evrópuverkefni um geðheilsu og líðan, annað um áfengisneyslu og áhrif hennar á aðra
en neytendur og það þriðja um langvinna sjúkdóma.
Unnið verður með stjórn Lýðheilsusjóðs að faglegri úthlutun styrkja.
13
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Embætti
landlæknis

Sóttvarnir

Directorate of Health

Hlutverk
Vinna í samræmi við sóttvarnalög og alþjóðaheilbrigðisreglugerð gegn útbreiðslu farsótta og annarra bráðra
sjúkdóma sem ógna lýðheilsu.

Meginverkefni
Farsóttagreining
Greina og halda skrá yfir bólusetningar og sjúkdóma af
völdum sýkla, eiturefna, geislavirkra efna, óvæntrar
heilsuvár og atburða sem geta haft alvarlegar afleiðingar
fyrir heilsu manna.

Smitsjúkdómar
Veita ráðgjöf og upplýsingar til almennings,
heilbrigðisstarfsmanna og stjórnvalda um forvarnir og
útbreiðslu smitsjúkdóma, innanlands sem utan.

Sóttvarnaráðstafanir
Skipuleggja og samræma almennar og opinberar
sóttvarnaráðstafanir um land allt.
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Helstu áherslur 2014
Bætt vöktun smitsjúkdóma og annarra sjúkdóma og óvæntra atburða sem ógna heilsu
manna með bráðum hætti, greina þá og bregðast við skjótt.
Verkefni ársins 2014 snúa að því að fullgera rafræna samtímaskráningu skráningar- og
tilkynningarskyldra sjúkdóma og almenna vöktun og bæta færslur á rafrænum gagnaupplýsingum við Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (ECDC).
Samkvæmt alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni þurfa skilgreindar landamærastöðvar að hafa
tiltækan kjarnaviðbúnað, t.d. hafnir og flugvellir. Sem liður í innleiðingu reglugerðarinnar
verður unnið með stýrihóp sóttvarnalæknis og ríkislögreglustjóra við að samræma aðkomu
mismunandi stjórnvalda vegna innleiðingar reglugerðarinnar.
Áfram verður unnið að endurskoðun og gerð viðbragðsáætlana vegna heimsfaraldurs
inflúensu og annarra heilsufarsógna af völdum sýkla, eiturefna, geislavirkra efna og
óvæntra atburða í samvinnu við innlend stjórnvöld, almannavarnir, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina og Evrópusambandið (ECDC).
Unnið verður að því að efla og bæta samstarf stofnana innanlands sem samkvæmt sóttvarnalögum eiga að fylgjast með og bregðast við umhverfisógnum af margs konar toga.
Önnur verkefni ársins varða viðbrögð við sýklalyfjaónæmi, aðgerðatengdum sýkingum í
heilbrigðisþjónustunni og sýklalyfjanotkun landsmanna. Einnig þarf að vera stöðugt vakandi
yfir þróun og framkvæmd bólusetninga og áhrifa þeirra og tryggja skilvirk viðbrögð og
meðferð við alnæmi og öðrum kynsjúkdómum.
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Embætti
landlæknis

Eftirlit og gæði

Directorate of Health

Hlutverk
Sinna markvissu eftirliti sem styður við og er aflvaki gæðaþróunar í heilbrigðisþjónustu.

Meginverkefni
Kvartanir og óvænt atvik
Vinna faglega og ítarlega úr kvörtunum notenda
heilbrigðisþjónustu og tilkynningum um óvænt atvik.

Faglegar kröfur
Skilgreina kröfur og viðmið fyrir góða heilbrigðisþjónustu.
Leiðbeiningar
Setja fram leiðbeiningar og verklagsreglur um tilhögun
heilbrigðisþjónustu, þar með talið greiningu og meðferð
heilbrigðisvandamála.

Eftirlit og úttektir
Vaka yfir framkvæmd heilbrigðisþjónustu og bregðast
við eftir þörfum.
Öryggi og gæði
Stuðla að öruggri heilbrigðisþjónustu með markvissu
gæðastarfi, þar á meðal notkun skilgreindra gæðavísa.
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Helstu áherslur 2014
Á árinu 2014 verður unnið að gerð faglegra krafna um þjónustu hvað varðar gæði og
öryggi sem liður í að efla árangursríkt eftirlit embættisins. Lögð verður áhersla á eftirlit
og skilgreind gæðaviðmið fyrir starf geðheilbrigðisþjónustu og heilsugæslu.
Unnið verður að þarfagreiningu upplýsinga úr gagnasöfnun embættisins fyrir eftirlit
embættisins ásamt áætlun um skipulega endurgjöf upplýsinga til stofnana og starfsstofa.
Eftirlit með ávísanavenjum lækna og notkun lyfseðilsskyldra lyfja verður áfram í brennidepli
með það að markmiði að draga úr misnotkun á ávanabindandi og róandi lyfjum.
Áfram verður lögð áhersla á að vinna ítarlega og skilvirkt úr kvörtunum og tilkynningum
um óvænt alvarleg atvik. Áhersla er á að skilgreina og bæta skilvirka meðferð og afgreiðslu
embættisins hvað varðar lykilþætti í meðferð þeirra og safna vel skilgreindum rauntímagögnum um hana. Einnig verður komið á fót hópum fagfólks og notenda til að ræða
kvartanir og meðferð þeirra.
Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd verða settar fram á notendavænan hátt á
heimasíðu embættisins. Unnið verður að því að klínískar leiðbeiningar verði aðgengilegar
í rafrænni sjúkraskrá. Heimasíða embættisins verður uppfærð með það að leiðarljósi að
leiðbeiningar sem styðja við gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu verði aðgengilegri og
notendavænni.
Rafænar upplýsingar og aðgangur hvað varðar starfsleyfi og tilkynningar um rekstur verða
færðar í notendavænt og aðgengilegt form. Stefnt er að því að einstaklingar geti á rafrænan
hátt sent inn erindi og fylgst með ferli þess á vefnum.
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Embætti
landlæknis
Directorate of Health

Hlutverk
Tryggja að upplýsingar í heilbrigðisþjónustu séu áreiðanlegar, nýtist til að fylgjast með heilsufari landsmanna og
styðji við eftirlit, gæðaþróun og rannsóknir.

Meginverkefni
Heilbrigðisskrár
Safna, greina og túlka gögn um heilsufar og
heilbrigðisþjónustu og miðla þeim upplýsingum til
fagfólks, stjórnvalda og almennings.

Rafræn sjúkraskrá
Þróa rafræna sjúkraskrá og rafræn samskipti sem tryggja
skilvirkt og öruggt aðgengi að viðeigandi
rauntímaupplýsingum á landsvísu.

Samræmd skráning
Gefa fyrirmæli um skráningu í heilbrigðisþjónustu og
hafa eftirlit með gæðum skráningarinnar.

Rannsóknir
Styðja við og stuðla að rannsóknum á sviði lýðheilsu,
m.a. með því að nýta gögn úr heilbrigðisskrám og kanna
reglubundið heilsu og líðan Íslendinga.
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Helstu áherslur 2014
Á árinu verður lögð megináhersla á að auka aðgengi að nauðsynlegum og tímanlegum
heilbrigðisupplýsingum, bæði heilsufarsupplýsingum í rafrænni sjúkraskrá og tölfræðilegum
upplýsingum um stafsemi heilbrigðisþjónustu og heilsu og líðan landsmanna.
Meginverkefni á sviði rafrænnar sjúkraskrár verða að 1) gera heilbrigðisstarfsmönnum
mögulegt að nálgast lykilupplýsingar um sjúklinga í samtengdri rafrænni sjúkraskrá á
landsvísu; 2) að breiða út notkun á rauntíma lyfjagagnagrunni meðal lækna þar sem þeir
geta nálgast upplýsingar um lyfjaávísanir og útleyst lyf sinna sjúklinga; og 3) að gera
einstaklingum kleift að nálgast tilteknar eigin heilbrigðisupplýsingar og eiga samskipti við
heilbrigðisþjónustu um sérstaka vefgátt.
Meginverkefni á sviði miðlunar tölfræðilegra upplýsinga verða 1) miðlun nýrra upplýsinga
um starfsemi sjúkrahúsa úr nýju vöruhúsi heilbrigðisupplýsinga; 2) undirbúa rauntímasendingar úr heilsugæslu; og 3) úrvinnsla og miðlun upplýsinga úr rannsókninni Heilsa
og líðan Íslendinga 2012.
Til þess að auka gæði skráningar í rafræna sjúkraskrá verður á árinu sérstaklega stutt við
skráningaraðila í heilsugæslu með verklagsreglum og leiðbeiningum. Verkefni á sviði rafrænnar stjórnsýslu verða einnig í forgangi, t.d. hvað varðar rafrænar umsóknir til embættisins.
Loks verða ferli umsókna um aðgang að gögnum til vísindarannsókna endurskoðuð m.t.t.
aðgangs, skilvirkni og gæða.
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Embætti
landlæknis

Rekstur og þjónusta

Directorate of Health

Hlutverk
Veita góða þjónustu, styðja við gott starfsumhverfi og tryggja gæði, öryggi og skilvirkni í rekstri.

Meginverkefni
Skjalastjórnun
Tryggja skilvirka meðferð skjala og vinna eftir skýrum
verkferlum.

Innra starf og öryggi
Þróa og viðhalda verkferlum í innra starfi embættisins
og tryggja upplýsingaöryggi í samræmi við gæða- og
öryggishandbók.
Útgáfa og vefsetur
Starfrækja vefsetur með áreiðanlegum upplýsingum og
gefa út rafrænt og prentað efni fyrir almenning og fagfólk.
Rekstur
Tryggja hagkvæma fjármálastjórnun og rekstur tölvukerfa
þar sem ábyrgð stjórnenda er skýr.

Mannauður
Fylgja eftir mannauðsstefnu embættisins sem felur
meðal annars í sér að skapa gott vinnuumhverfi, stuðla
að góðum starfsanda og að starfsfólk njóti
endurmenntunar og fræðslu.
Móttaka
Veita góða þjónustu og faglegt viðmót og beina erindum
í viðeigandi farveg.
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Helstu áherslur 2014
Á árinu verður mótuð þjónustustefna og búnir til verkferlar fyrir símsvörun og móttöku
erinda. Þá verður lokið við gerð verkferla í gæða- og öryggishandbók fyrir fjármálastjórnun,
mannauðsmál og móttöku og birtingu efnis á vef embættisins. Auk þess verða samdir
verkferlar til að tryggja enn frekar öryggi gagna og persónuupplýsinga. Einnig verður
unnið að því að gera heimasíðu embættisins notendavænni fyrir snjallsíma.
Á árinu verður unnið áfram við að gera meðferð erinda betri með skipulegri skráningu í
skjalavörslukerfi embættisins. Til að svo megi verða verður starfsmönnum boðið upp á
markvissa kennslu í notkun á málaskrá embættisins til að bæta enn frekar stjórnun og
meðferð skjala sem embættinu berast.
Áfram verður unnið að því að bæta starfsumhverfi og starfsanda hjá embættinu með því
að framfylgja mannauðsstefnu, heilsustefnu og áætlun gegn einelti og áreitni. Samin
verður bæði starfsmanna- og stjórnendahandbók starfsmönnum til leiðbeiningar og stuðnings. Unnið verður úr tillögum starfshópa um aukna starfsánægju og samhæft áralag
þvert á mismunandi svið embættisins.
Ábyrgur rekstur er grunnforsenda þess að embættið nái hámarksárangri við úrlausn daglegra verkefna og að fjármagni sem embættinu er úthlutað sé forgangsraðað í samræmi
við starfsáætlun. Ávallt skal leita hagstæðustu tilboða og hafa vistvæn innkaup að leiðarljósi.
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Lykilmælikvarðar

Directorate of Health

Staða verkefnis við árslok 2014
Þjónusta í þágu þjóðar
• Móttaka og úrvinnsla erinda er skilvirk
• Alþjóðaheilbrigðisreglugerð um sóttvarnir er í innleiðingu

K

Mælikvarði
• Þjónustustefna sem m.a. tekur fyrir móttöku og úrvinnslu erinda liggur fyrir
• Keflavíkurflugvöllur uppfyllir viðmið
• Viðbragðsáætlanir við bráðri vá liggja fyrir

• Málsmeðferð kvartana og skyldra erinda er skilvirk og yfirsýn yfir mál er góð • Afgreiðslu almennra erinda er lokið innan 60 daga
• Afgreiðslu 50% kvartana er lokið innan 9 mánaða
• Hópar fagfólks og notenda um kvartanir og skyld erindi eru starfandi
• Samræmt skipulag innra eftirlits rekstraraðila

• Viðmið hafa verið gefin út

• Ráðleggingar um Heilsueflandi samfélag

• Gátlistar í næringu, hreyfingu og áfengis-, vímu- og tóbaksvörnum liggja fyrir

• Aðgerðaáætlun til að draga úr ójöfnuði með áherslu á heilsu og líðan

• Aðgerðaáætlun fyrir Reykjavíkurborg liggur fyrir

• Aukið aðgengi heilbrigðisstarfsmanna að rafrænni sjúkraskrá á milli
þjónustuaðila

• Allar opinberar heilbrigðisstofnanir hafa aðgang að lykilupplýsingum úr rafrænni
sjúkraskrá sín á milli

• Tímanlegar starfsemistölur um heilbrigðisþjónustu á heimasíðu

• Upplýsingar um starfsemi heilbrigðisstofnana nálægt rauntíma

Sterk liðsheild
• Aukin starfsánægja

• Að lágmarki 85% starfsmanna eru frekar eða mjög ánægðir í starfi

Skilvirkt verklag
• Gæða- og öryggishandbók í innleiðingu

• Verkferlar fyrir mannauð og móttöku innleiddir

Ábyrgur rekstur
• Skilvirk nýting fjármuna

• Frávik frá fjárhagsáætlun er innan við 1%
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Reyniber, öðru nafni fuglaber, eru aldin reynitrjáa (Sorbus aucuparia)
sem birtast í fagurrauðum berjaklösum sem laða að sér fjölda
skógarþrasta. Reyniber er einnig hægt að nota í ýmiss konar matargerð eins og t.d. sultu og hlaup.
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