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LANGTÍMAÁHERSLUR

Öruggur spítali Viðurkenndur fyrir árangur  
í öryggismálum

Skilvirkir verkferlar Stöðugar framfarir í skipulagi
og vinnubrögðum 

Gott starfsumhverfi Einn af bestu vinnustöðum 
landsins

Þróun þekkingar
Menntun, vísindi og þjónusta 
samofin daglegu starfi

Nýtt húsnæði 
Nýtt húsnæði undirbúið með 
hliðsjón af þörfum þjóðarinnar

Sjúklingurinn í öndvegi
Tímanleg, örugg og góð 
heildarþjónusta

GILDI
Umhyggja   Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, samstarfsmönnum og samfélagi okkar.

Fagmennska  Við höfum fagmennsku, gagnreynda þekkingu og öguð vinnubrögð að leiðarljósi.

Öryggi   Við leggjum öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags til grundvallar í allri okkar þjónustu.

Framþróun Við leggjum áherslu á framþróun þjónustu, þekkingar og tækni.

HLUTVERK
Landspítali er sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og háskólasjúkrahús.

• Landspítali veitir fjölbreytta, almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu.
• Landspítali er miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda.
• Landspítali er öryggisnet í eigu og þágu þjóðar.

FRAMTÍÐARSÝN 
Landspítali er í fremstu röð háskólasjúkrahúsa. Sjúklingurinn og öryggi hans er ætíð í fyrirrúmi.

• Menntun og vísindastarf er í fremstu röð og markvisst unnið að nýsköpun á grundvelli þekkingar.
• Landspítali er eftirsóttur vinnustaður sem veitir hagkvæma og skilvirka þjónustu byggða á bestu 

þekkingu sem völ er á.
• Reksturinn er gagnsær og innan fjárlaga.
• Bráðastarfsemin verður sameinuð fyrir árið 2020 í nýbyggingum við Hringbraut í góðum  

tengslum við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands.
• Landspítali er stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.

Árangur mældur
Árangursvísar notaðir til að bæta 
þjónustuna
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Staða í 
árSbyrjun 

 2014

aðgerðir  
2014-2015

ábyrgð allra

Öruggur Spítali

• Hefja framkvæmdir við nýbyggingar 
Landspítala við Hringbraut

• Innleiða nýtt verklag um flokkun, 
úrvinnslu og eftirfylgd atvika 

• Markvissar aðgerðir til að 
fyrirbyggja; sýkingar, lyfjaatvik, 
þrýstingssár og byltur

• Innleiða daglega stöðumatsfundi á 
klínískum deildum

• Innleiða viðbragðsáætlun fyrir 
klíníska þjónustu ef tölvukerfi liggja 
niðri

• Bæta auðkenningu sjúklinga og 
merkingar sýna og rannsóknarbeiðna

• Eftirfylgd með íhlutaskráningu
• Setja stefnu um mat og meðferð 

verkja

Öryggi er á ábyrgð allra

 + Aukinn öryggisbragur sem 
einkennist af atvikaskráningu, 
árvekni og umbótum

 – Húsnæði ógnar öryggi

 – Eftirfylgd og úrvinnsla atvika 
breytileg

Góður starfsandi er á ábyrgð allra

 + Fjöldi starfsmanna sem sækir 
nýliðakynningu hefur aukist

 – Starfsánægja hefur dalað

 – Fjarvistir vegna veikinda hafa aukist

 – Starfsmannavelta hefur aukist

• Stefna um góðan vinnustað 
skilgreind með stjórnendum og 
starfsmönnum fyrir árslok 2014 sem 
verði mannauðsstefna spítalans

• Markmið og leiðir að heildstæðri 
stjórnendaþróun á Landspítala sett 
fram fyrir árslok 2014

• Landspítali verði heilsueflandi 
vinnustaður

• Mannaflaþörf á Landspítala 
kortlögð

• Starfsmenn hvattir til að gera 
starfsþróunaráætlanir með 
starfsmannasamtölum og virkri 
eftirfylgni 

• Unnið markvisst með niðurstöður 
starfsumhverfiskönnunar frá 2013  
og ný könnun lögð fyrir 2015

Skilvirkni er verkefni allra

 + Markvisst umbótastarf með 
aðferðafræði Lean

 + Vaxandi notkun rauntímamælinga

 – Margir flöskuhálsar í flæði sjúklinga 
og takmörkuð notkun á stöðluðum 
verkferlum

 – Rafræn kerfi styðja ekki nægilega 
vel við starfsemina

• Auka áherslu á staðlað verklag, 
sjónræna stjórnun, rauntímamæla 
og stöðugar umbætur

• Styrkja þjónustustýringu sjúklinga 
með eflingu göngudeilda og 
samstarfi við heilsugæslu

• Skráning í rafræna sjúkraskrá 
verði sjúklingamiðaðri og 
margskráningum fækki

• Bæta útskriftarferli sjúklinga 
• Efla þverfaglega teymisvinnu
• Áframhaldandi notkun á 

aðferðafræði Lean í umbótastarfi 
spítalans

Ábyrgur rekstur er verkefni allra

 + Viðbótarfjármagn á fjárlögum 
styrkir rekstur og þjónustu

 + Virkt umbótastarf víðs vegar, m.a. í 
þjónustu og umhverfismálum 

 – Áralangt misræmi milli fjárveitinga 
og verkefna Landspítala

 – Uppsafnaður vandi í tækja- og 
húsnæðismálum

• Móta viðbrögð við frávikum í 
rekstraráætlun

• Útbúa heildaryfirlit yfir formlegar 
kröfur til aðstöðu og tækjabúnaðar 
og hvernig þær eru uppfylltar

• Skýra stefnu Landspítala um 
vísindarannsóknir og nýsköpun

• Innleiða birgjamat á lyfjabirgjum
• Auka endurvinnsluhlutfall með 

bættri flokkunaraðstöðu á öllum 
starfseiningum

• Greina mikilvægustu málefni sam-
félagslegrar ábyrgðar Landspítala út 
frá alþjóðlegum viðmiðum

góður vinnuStaður ábyrgur rekSturSkilvirkir verkferlar



LANDSPÍTALI • ÁRANGURSVÍSAR

©Landspítali febrúar 2014 Leiðarljós:  Forgangsröðun · Einfaldleiki · Eftirfylgni

Staðan 2013 Markmið 2014

Spítalasýkingar 8,5% 6,5%

Fylgni við verklagsreglur um handhreinsun 59% > 70%

Fjöldi skráðra lyfjaatvika á 1.000 legudaga 2,6 2,0

Hlutfall sjúklinga með áhættumat fyrir myndun þrýstingssára < 24 klst. frá innlögn 4% 10%

Bráðar endurinnlagnir innan 30 daga frá útskrift 12% 11%

Hlutfall endurkomu á bráðamóttöku í Fossvogi innan 72 klst. 6% 5%

Góður vinnustaður
Starfsánægja starfsmanna (á skala 1-5) 3,8 4,2

Veikindafjarvistir starfsmanna (með og án launa) 6,8% < 6% 

Starfsmannavelta 11% 10%

Hlutfall starfsmanna á samgöngustyrk - > 30% 

Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum (skv. gagnagrunni Scopus)  167 175

Skilvirkir verkferlar
Meðallegutími 7,3 < 7,0

Hlutfall sjúklinga sem leggjast inn frá bráðamóttökum innan 6 klst. 46% > 60%

Hlutfall legusjúklinga sem útskrifast fyrir kl. 12:00 25% > 33%

Gæði útskrifta skv. þjónustukönnun: Samráð við sjúkling (á skala 1-10) 6,9 7,6

Fjöldi starfseininga sem þróað hafa sýnilega rauntíma árangursvísa 10 > 25

Ábyrgur rekstur
Rekstrarafkoma  (í milljónum króna) -1.469 0

Sértekjur, miðað við áætlun  (í milljónum króna) 27 0

Vísindastyrkir (aflað utan LSH, í milljónum króna) 263 190

Endurvinnsluhlutfall sorps 19% 30%

Öruggur spítali
0/0/0/100

40/0/0/100


