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Stjórn læknaráðs 2019-20
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Svavarsdóttir
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Fulltrúi deildarlækna Guðrún Ása Björnsdóttir Berglind Bergmann 
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Starfsárið 2019-2020: Helstu mál

Nýtt skipurit Landspítala

Jafnlaunavottun á Landspítala 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (þjónustustig, fagráð o.fl.)

Málefni bráðamóttöku Landspítala 

Læknabréf í Sögu 

Starfsálag og mönnun lækna á Landspítala

Starfsreglur læknaráðs – endurskoðun vegna nýs skipurits Landspítala 

Starfsaðstaða lækna á nýjum Landspítala



Jafnlaunavottun á Landspítala

• Jafnlaunavottun var lögfest á Íslandi í júní 2017. Til þess að jafnlaunavottun fáist þurfa fyrirtæki að 
útbúa jafnlaunakerfi sem stenst kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Aðalmarkmiðið með 
innleiðingu jafnlaunastaðalsins er að tryggja launajafnrétti. 

• Landspítali ákvað að nota starfsmatskerfi fengið frá NHS (National Health Service) í Bretlandi til að 
flokka störf spítalans fyrir jafnlaunakerfi. Starfsmatskerfi NHS er notað til launasetningar í 
Bretlandi fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir en ekki fyrir lækna.

• Að mati læknaráðs og fleiri aðila virðist kerfið illa fanga faglega og sérstæða ábyrgð á greiningu og 
meðferð sjúklinga, vísindavinnu og kennslu, eða ná utan um menntunarkröfur sem gerðar eru til 
lækna, þekkingu þeirra, þjálfun og reynslu. 









Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (þjónustustig, fagráð o.fl.)
Ferill málsins og aðkoma læknaráðs





Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, 
nr. 40/2007 (þjónustustig, fagráð o.fl.)

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1482#advices

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1482#advices
















10. janúar 2020

Velferðarnefnd Alþingis

Skrifstofa Alþingis

101 Reykjavík

Umsögn stjórnar læknaráðs Landspítala um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007

Inngangur:

Þann 18.09.2019 voru birt á samráðsgátt Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007 af hálfu heilbrigðisráðuneytisins með umsagnarfrest til 2. október 2019. Samkvæmt heilbrigðisráðuneyti var 

frumvarpið lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við nýsamþykkta heilbrigðisstefnu. 

Þann 1. október 2019 var lögð fram umsögn stjórnar læknaráðs um frumvarpsdrögin í samráðsgátt 

(https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1482). Í umsögn læknaráðs kom fram gagnrýni á þá kafla 

frumvarpsdraganna sem fjalla um stjórnir heilbrigðisstofnana og skoraði stjórn læknaráðs á heilbrigðisráðherra að 

draga frumvarpið til baka. Læknaráð mótmælti sérstaklega eftirfarandi breytingartillögum:

1. Að læknaráð og hjúkrunarráð verði lögð niður en í þeirra stað kom eitt sameiginlegt fagráð

2. Að skipurit stofnana þurfi ekki að öðlast samþykki heilbrigðisráðherra

3. Að ekki verði lengur skylt að hafa framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar við 

heilbrigðisstofnanir

4. Að fjarlægð verði grein sem kveður á um að yfirlæknar sérgreina/deilda skuli bera faglega ábyrgð á þeirri 

læknisþjónustu sem undir þá heyrir

Auk þess harmaði læknaráð skort á samráði við gerð frumvarpsdraganna. 

Stjórn læknaráðs ítrekar þau sjónarmið sem komu fram í fyrri umsögn læknaráðs sem send var inn í samráðsgátt í 

október. Því miður var ekki tekið tillit til þessarar gagnrýni þegar frumvarp til laga var unnið úr frumvarpsdrögum að 

öðru leyti en því að hætt var við að fjarlægja greinar í núgildandi lögum um framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar 

á heilbrigðisstofnunum (sjá lið 3 að ofan). Ennþá stendur  að  greinar í núverandi lögum um læknaráð, yfirlækna 

sérgreina og samþykki skipurits eru fjarlægðar. 

Alls voru lagðar fram 25 umsagnir um frumvarpsdrögin í samráðsgáttina, bæði frá einstaklingum og fulltrúum félaga 

og stofnana. Meðal annars komu umsagnir frá Læknafélagi Íslands, Félagi íslenskra sjúkrahússlækna og Læknafélagi 

Reykjavíkur, en einnig Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarráði Landspítala og framkvæmdastjóra hjúkrunar 

á Landspítala. Allir ofangreindir aðilar mótmæltu þeim áformum að leggja niður lækna- og hjúkrunarráð en stofna 

þess í stað eitt sameiginlegt fagráð. 

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1482


Umfjöllun Velferðarnefndar Alþingis 

Frá nefndasviði Alþingis 
Góðan dag 
  
Á fundi velferðarnefndar sem haldinn verður fimmtudaginn 27. febrúar verður til umfjöllunar 
frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu (þjónustustig, fagráð o.fl.), 439. mál 
https://www.althingi.is/altext/150/s/0603.html  
  
Eftirtaldir aðilar eru beðnir um að mæta á fundinn: 
Kl. 13:00 
Læknaráð Landspítala 
Hjúkrunarráð Landspítala 
  
Kl. 13:20  
Læknafélag Íslands 
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
  
Kl. 13:50  
Félag sjúkraþjálfara 
Sjúkraliðafélag Íslands 
  
Kl. 14:00  
Landspítalinn 
  
Kl. 14:30 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
  
Kl. 14:50 
Sjúkrahúsið á Akureyri 
Vinnuhópur SAK 
  
Kl. 15:10 
Embætti landlæknis 

Mættu fyrir hönd stjórnar 
læknaráðs á fund með 
Velferðarnefnd Alþingis 27. 
febrúar 2020

• Anna Margrét Halldórsdóttir

• Theódór Skúli Sigurðsson









REGLUGERÐ
um hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa.

I. kafli

Gildissvið, markmið og aðgengi. 

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um hlutverk, starfsemi og þjónustu heilbrigðisstofnana

heilbrigðisumdæma, heilsugæslustöðvar og sjúkrahús á vegum þeirra. Þá gildir

reglugerð þessi um hlutverk, starfsemi og þjónustu Landspítala og Sjúkrahússins á

Akureyri.

Reglugerð þessi gildir einnig um hlutverk, starfsemi og þjónustu einkarekinna

heilsugæslustöðva eftir því sem við á.

Fagráð heilbrigðisstofnana. 

11. gr. 

Skipun og verklag fagráða.

Forstjórar heilbrigðisstofnana skipa fagráð sem í sitja að minnsta kosti einn fulltrúi lækna, einn fulltrúi

hjúkrunarfræðinga og einn fulltrúi annarra heilbrigðisstétta sem eru í föstu starfi innan

heilbrigðisstofnunarinnar. Forstjórum stærri heilbrigðisstofnana er þó heimilt að skipa allt að sjö fulltrúa í

fagráðið og skal við skipunina gæta jafnræðis milli fagstétta starfandi heilbrigðisstarfsmanna innan

stofnunarinnar.

Forstjóra ber að leita álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu og skipulag

heilbrigðisstofnunarinnar en er þó ekki bundinn af álitinu.

Fagráð skal kjósa sér formann og annan til vara.

Fagráð skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af forstjóra.

Formaður skal í samráði við forstjóra boða til upplýsinga- og samráðsfunda eftir því sem þurfa þykir og

eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári.

Skipun í fagráð er tímabundin til 3 ára.



Niðurlagning starfs formanns læknaráðs LSH

24.07.20

Formaður fékk tölvupóst frá forstjóra Landspítala um að bréf væri á 
leiðinni um niðurlagningu starfshlutfalls sem formaður læknaráðs



26.8.2020 

Bréf frá stjórn læknaráðs til 
lækna Landspítala vegna 
niðurlagningar læknaráðs 



Ályktanir stjórnar læknaráðs

14. júní 2019 Ályktun varðandi sýkingavarnir á bráðamóttöku Landspítala

3. september 2019  Ályktun um biðlista svefnrannsókna

23. október 2019 Ályktun um nýtt skipurit Landspítala

11. desember 2019  Ályktun um mönnun og álag á lækna á Landspítala

8. janúar 2020 Ályktun um bráðamóttöku og öryggi sjúklinga

19. febrúar 2020 Ályktun stjórnar læknaráðs um greiningu á fjölda stjórnunarstarfa á Landspítala

13. maí 2020 Ályktun stjórnar læknaráðs um góðan árangur í baráttu við COVID-19

https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_bradamottaka_sykingavarnir_140619.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_svefnrannsoknir_bidlisti_030919.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_291019.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_monnun_alag_161219.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_bradamottaka_080120.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_stjornunarstorf_greining_190220.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_godur_arangur_covid-19_130520.pdf
















Almennir læknaráðsfundir 2019-2020

9. október 2019 Nýtt skipurit og sparnaður á Landspítala

15. nóvember 2019 Framhaldsfundur um nýtt skipurit og sparnað

13. desember 2019 Jólafundur læknaráðs

10. Janúar 2020 Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra 

6. mars 2020 Sérnám á Landspítala: Tómas Þór Ágústsson



Ályktanir almennra læknaráðsfunda

15. nóvember 2019 Ályktun um jafnlaunavottun

15. nóvember Ályktun um sparnaðaraðgerðir

15. nóvember 2019 Ályktun um skipurit Landspítala

https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_jafnlaunavottun_151119.pdf.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_sparnadaradgerdir_151119.pdf
https://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Nefndir-og-rad/Laeknarad/alyktanir/laeknarad_alyktun_skipurit_151119.pdf








Pistlar og fréttir um læknaráð Landspítala

Starfsárið 2019-2020





Stöðunefnd læknaráðs Landspítala

Skýrsla fyrir starfsárið 2019-2020



Stöðunefnd læknaráðs Landspítala

Hlutverk stöðunefndar læknaráðs er að fjalla um og meta umsækjendur þegar ráðið er í störf 
sérfræðilækna við Landspítala.

Formaður Orri Þór Ormarsson

Geðsvið Magnús Haraldsson / Nanna Briem (varam)
Kvenna- og barnasvið Brynja Ragnarsdóttir / Orri Þór Ormarsson (varam)
Lyflækningasvið Ragnar Pálsson / Dóra Lúðvíksdóttir (varam)
Skurðlækningasvið Helgi Karl Engilbertsson / Halldór Skúlason (varam)
Aðgerðasvið Kristinn Örn Sverrisson / Sigurbjörg Skarphéðinsdóttir
Flæðisvið Helga Eyjólfsdóttir / Theodór Friðriksson (varam)
Rannsóknarsvið Halldór Benediktsson / Guðmundur Sigþórsson (varam)



Árskýrsla stöðunefndar Læknaráðs LSH
starfsárið maí 2019-maí 2020

Orri Þór Ormarsson tók við formennsku í  maí 2019 af  Maríu I. Gunnbjörnsdóttur

Starfsemi stöðunefndar endurskipulögð til að gera afgreiðsluferli umsókna skilvirkara 

Í heild voru 20 auglýstar stöður í alls 12 sérgreinum (allar 100%)

• Í 6 tilfellum voru engir umsækjendur

• 3 stöður á svefndeild

• 2 í geðlækningum

• 1 í öldrunarlækningum

• Í 14 tilfellum bárust umsóknir um stöður í 9 sérgreinum þar af 

• 5 í svæfingu

• 2 í krabbameinslækningum

• 3 umsækjendur voru dæmdir vanhæfir (töluðu ekki íslensku)



Auglýstar stöður og umsóknir maí 2019- maí 2020

Ár Sérgrein Starfshlutfall % Auglýstar stöður
Fjöldi 

umsækjenda

2019

Brjóstholsskurðlækningar 100 1 1

Kvensjúkdómalækningar 100 1 4

Röntgen 100 1 2

Svæfinga- og gjörgæslulækningar 100 3 (2 auglýsingar) 3 

2020

Hjartalækningar 100 1 1

Krabbameinslækningar 100 2 (2 auglýsingar) 2

Lungnalækningar 100 1 1

Skurðlækningar 100 1 4

Svæfinga- og gjörgæslulækningar 100 2 4 (3 vanhæfir) +1 



Stöðunefnd lögð niður 18. ágúst 2020



Fræðslunefnd læknaráðs Landspítala

Skýrsla fyrir starfsárið 2019-2020



Fræðslunefnd Læknaráðs 2019-2020
Hlutverk fræðslunefndar læknaráðs er að skipuleggja, stjórna og auglýsa fræðslufundi á 
vegum ráðsins. Nefndin beitir sér fyrir því að finna efni og fá innlenda og erlenda fyrirlesara 
í samvinnu við deildir spítalans eða aðila utan hans.

Formaður Ásgerður Sverrisdóttir

Geðsvið Valdís Fríða Manfreðsdóttir / Lára Björgvinsdóttir (varam)
Kvenna- og barnasvið Ásgeir Thoroddsen / Sverrir Stephensen (varam)
Lyflækningasvið Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir / Birgir Jóhannsson (varam)
Skurðlækningasvið Ingvar Hákon Ólafsson / Aðalsteinn Arnarson (varam)
Aðgerðasvið Kristinn Sigvaldason / Sigurjón Örn Stefánsson (varam)
Flæðivið Hjalti Már Björnsson / Páll E. Ingvarsson (varam)
Rannsóknarsvið Sigurveig Þ. Sigurðardóttir / Sigfús Þór Nikulásson (varam)



Ársskýrsla fræðslunefndar 2019-2020

• Fræðslufundir voru haldnir eins og undanfarin ár annan föstudag hvers mánaðar í Hringsal og alls voru 4 
fundir haldnir á haustmánuðum með hefðbundnu sniði. Í sparnaðarskyni voru kaffi- og brauðveitingar ekki 
lengur í boði spítalans en fundirnir voru haldnir kl. 08.00- 09.00.

• Fundirnir voru að jafnaði vel sóttir og fundarefnið fjölbreytt og áhugavert fyrir hinn breiða hóp lækna. Meðal 
annars flutti Dagur B. Eggertsson borgarstjóri erindi á nóvemberfundinum og á jólafundinn kom Vera 
Illugadóttir og rakti söguna um ævintýralegan leiðangur ungra breskra aðalsmanna á Grænlandsjökli. Í lok 
fundarins voru kollegar sem létu af störfum á árinu vegna aldurs einnig heiðraðir. Fræðslufundir ársins 2020 
hófust með komu Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra. Efni fundarins komst í fréttir fjölmiðla sama 
dag og urðu nokkuð heitar umræður í þetta sinn. Febrúarfundurinn um Nóbelsverðlaunin í læknisfræði og 
efnafræði féll óvænt niður vegna ofsafengins verðurs á höfuðborgarsvæðinu en var fluttur til maí og var þá á 
fjarfundarformi eingöngu í gegnum „Workplace“. Engir fundir voru haldnir í Hringsal frá byrjun marsmánaðar 
vegna COVID-19 faraldursins.

• Á starfsárinu voru starfsmenn heilbrigðis- og upplýsingatæknisviðs liðtækir við að ræsa fjarfundabúnaðinn í 
Hringsal og tengjast Blásölum þegar þeir fundarsalir voru notaðir og síðar í Skaftahlíð. Þeim eru færðar bestu 
þakkir fyrir framlagið og skjót viðbrögð við að koma fundum á internetið þegar fundarbann setti mark sitt á 
starfsemi spítalans.Í lok þessa starfsárs vil ég að auki þakka þeim nefndarmönnum sem hafa lagt sig fram í 
góðu og hugmyndaríku samstarfi.

Fyrir hönd fræðslunefndar Læknaráðs LSH, Ásgerður Sverrisdóttir



Fræðslufundir Læknaráðs starfsárið 2019-2020

13. September  Fyrirlesari: Elínborg Jónsdóttir, lögfræðingur 

Titill: Persónuvernd - þurfum við að huga að því? 

11. Október Fyrirlesari: Magnús Karl Magnússon, svæfinga- og gjörgæslulæknir 

Titill: Samtal um heilbrigðismál 

8. Nóvember  Fyrirlesari: Dagur B. Eggertsson, læknir og  borgarstjóri 

Titill: Heilsuborgin - samband skipulags og heilsu. 

13. Desember Fyrirlesari: Vera Illugadóttir, fjölmiðlakona 

Titill: Í ljósi sögunnar 

10. Janúar Fyrirlesari: Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra 

14. Febrúar Fundur fell niður vegna veðurs 

13. Mars Fyrirlesari: Lovísa B. Ólafsdóttir, smitsjúkdómalæknir 

Titill: COVID-19 

8. Maí Fyrirlesari: Sigurður Ingvarsson, prófessor og  forstöðumaður á Keldum  

Titill:  Hif umritunarþáttur og Nóbelsverðlaunin í Líf- og læknisfræði árið 2019. 

Best þekkta sameindaferlið sem tekur þátt í súrefnisjafnvægi. 



Valnefnd læknaráðs Landspítala



Valnefnd læknaráðs LSH 

Hlutverk valnefndar læknaráðs er að tryggja að fyrir hverjar kosningar liggi fyrir að minnsta kosti eitt 
framboð til allra embætta í stjórn og nefndum læknaráðs.

Formaður Birna Guðrún Þórðardóttir (hætti 2019)

Geðsvið Birna G. Þórðardóttir / Ísafold Helgadóttir (varam)
Kvenna- og barnasvið Ragnheiður O. Árnadóttir / Dagbjört B. Sigurðardóttir (varam)
Lyflækningasvið Sunna Snædal / Signý Vala Sveinsdóttir (varam)
Skurðlækningasvið Kristín Huld Haraldsdóttir / Helgi Kjartan Sigurðsson (varam)
Aðgerðasvið Einar Páll Indriðason / Edda Vésteinsdóttir (varam)
Flæðisvið Baldur Helgi Ingvarsson / Ása Elísa Einarsdóttir (varam)
Rannsóknarsvið Jóhann Davíð Ísaksson / Brynja Ármannsdóttir (varam)



Nefndir og stjórnir á Landspítala með tilnefningum læknaráðs
Lyfjanefnd
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna
Siðfræðinefnd Landspítala
Vísindasjóður Landspítala
Eftirlitsnefnd um sjúkraskrár



Undirbúningsnefnd um stofnun og 
hlutverk nýs læknaráðs



Undirbúningsnefnd um stofnun og hlutverk nýs læknaráðs

Stjórn læknaráðs Landspítalans hefur ákveðið að setja saman undirbúningsnefnd sem fær 
það hlutverk að undirbúa stofnun „nýs læknaráðs Landspítala“. 

Nefndin skili tillögum sem skilgreina hlutverk, samsetningu og starfshætti hins nýja 
læknaráðs og boði til stofnfundar nýs læknaráðs Landspítala eigi síðar en í janúar 2021 ef 
mögulegt er. 

Eftirfarandi læknar hafa samþykkt að taka þátt í störfum undirbúningsnefndarinnar og 
kunnum við þeim bestu þakkir fyrir:

Berglind Bergmann Sverrisdóttir sérnámslæknir í lyflækningum
Guðrún Dóra Bjarnadóttir sérfræðilæknir, geðþjónusta
Helga Ágústa Sigurjónsdóttir sérfræðilæknir, meðferðarsvið
Rafn Hilmarsson sérfræðilæknir, þvagfæraskurðlækningar
Þorbjörn Jónsson sérfræðilæknir, Blóðbankinn


