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FRÁ FORSTJÓRA HSU

makmiði að skila bættri þjónustu til þeirra sem leita til HSU og 
auka virði þjónustunnar, auka aðgengi og stytta biðtíma eins 
og kostur er. Dæmi um slík verkefni, sem við höfum unnið að, 
eru áframhaldandi innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu, upp- 
bygging göngudeildarþjónustu, teymisvinna í heilsugæslu, 
geðheilbrigðisþjónusta fyrir verðandi mæður, aukið viðbragð 
sjúkraflutninga og vaxandi notkun íbúa sjálfra með rafrænum 
lausnum.

Ég er stolt af öflugum starfshópi og við erum lánsöm að vera 
með nánast allar stöður fullmannaðar á HSU, fagfólks sem 
annara. Við getum verið stolt af framlagi okkar til heilbrigðis-
þjónustunnar.  Aldrei áður hefur HSU þurft að sinna jafn 
mörgum sjúklingum og öðrum sem til okkar leita. Afköst eru 
sífellt að aukast.  Á sama tíma hefur líka tekist að byggja upp, 
gera endurbætur og auka þjónustuframboð. Menntun, þjálfun 
og hæfni allra starfsmanna skiptir þar lykilmáli. Samheldnin í 
starfshópnum skilar okkur áleiðis í átt að markmiðum okkar. 
Samvinna innan umdæmisins hefur gengið afar vel við okkar 
helstu samstarfsaðila og þétt samstarf skilar okkur vaxandi 
árangri, ekki síst þegar á reynir í erfiðum aðstæðum. 

Stjórnendur á HSU hafa tekið virkan þátt í tveimur mikilvægum 
verkefnum með Heilbrigðisráðuneyti og Sjúkratryggingum 
Íslands er varða framtíðarskipan heilbrigðismála. Annars vegar 
er um að ræða aðkomu að vinnslu nýrrar heilbrigðisstefnu 
ásamt fjölda annarra. Okkur er nauðsynlegt að hafa skýra 
heilbrigðisstefnu þar sem hlutverk stofnananna er skýrt, hvar, 
hvenær og af hvaða aðilum heilbrigðisþjónusta er veitt.  Stefn-
unni er ætlað að auka aðild notenda og setja fram kröfur um 
öryggi og aðgengi þjónustu.  Hins vegar hefur verið unnið að 
öflun upplýsinga og áliti við undirbúning að nýju fjármögnunar-
líkani fyrir heilsugæslu á landsbyggðinni. Það er afar mikilvægt 
verkefni þar sem sérstaða landsbyggðar, m.a. íbúadreifing og 
stærð landssvæða verða tekin með í reikninginn. 

Ég er þakklát að á HSU er fagmennska í fararbroddi, ósérhlýfni 
og trúmennska höfð að leiðarljósi við dagleg störf. Hjá stofnun 
sem vex jafn hratt og HSU er mikilvægt finna lausnir saman um 
hvernig skuli best ráðið við sívaxandi kröfur við of þröngan kost. 
Ég er því þakklát fyrir þann anda samvinnu sem ríkir innan og 
utan stofnunarinnar og að hafa upplifað lausnamiðuð viðhorf 
í samskiptum aðila.  Viðfangsefnin láta ekki á sér standa hjá 
HSU og okkur er ekkert að vanbúnaði að færa örugga og góða 
heilbrigðisþjónustu nær íbúum í heimabyggð.

Herdís Gunnarsdóttir
Forstjóri HSU

Ávallt er hollt að líta yfir farinn veg og meta hvernig til hefur 
tekist að nýta tækifærin og fást við áskoranir í síbreytilegu um-
hverfi heilbrigðisþjónustunnar á Suðurlandi.  Ljóst er að rekstur-
inn er stærsta áskorun okkar og að nýta fjármuni á hverjum 
tíma þannig að við stöndum undir hlutverki okkar við að tryggja 
aðgengi að öruggri almennri heilbrigðis- og bráðaþjónustu. 
Okkur hefur tekist að bæta þjónustu á mörgum sviðum.  Veg-
ferð okkar snýst um að tryggja þjónustu í heimabyggð með 
vel þjálfuðum starfsmönnum úr öllum stéttum, innan þeirra 
fjárheimilda sem lög setja okkur.  

Á árinu 2018 var enn á ný sleginn metfjöldi verkefna hjá 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Mörg verkefni hafa skilað af 
sér bættri þjónustu við sjúklinga og íbúa. Á sama tíma og 
verkefnafjöldinn vex geysi hratt hefur okkur líka tekist að 
bæta þjónustuna. Aðgerðir okkar hafa skilað árangri í því að 
stytta verulega biðtíma barna sem bíða eftir sálfræðiþjónustu, 
þjónusta í heimahjúkrun hefur aukist, framboð viðtalstíma hjá 
heilsugæslulæknum hefur aukist og biðtími er víða að styttast.  
Þetta eru áfangasigrar og munum við halda ótrauð áfram að 
gera enn betur eins og við höfum bolmagn til hverju sinni. Til 
að nýta fjármagn, mannauð og færni allra sem best munum 
við áfram leggja áherslu á umbætur og nýjungar í starfseminni 
á næstu misserum. Slík verkefni verða áfram með það eitt að 
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Hér eru dæmi um nokkur ný verkefni og umbætur sem voru festar í sessi í þjónustu HSU á árinu 2018.  Tilgangur þeirra er að 
bæta öryggi og gæði í þjónustunni við íbúa og veita greiðari aðgang að fjölbreyttari úrræðum fyrir þá sem þarfnast heilbrigðis-
þjónustu á Suðurlandi.
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 Þjónustusvæði HSU er
30.000 km² eða um 32% af Íslandi.

Það er svipað og Belgía að
stærð. Heildarfjöldi íbúa
umdæmisins er 29.735.
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bráðamóttöku
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TÖLUR ÚR REKSTRI HSU í þúsundum króna

TEKJUR
Fjárveitingar ..................................
Rekstrartekjur ...............................

Tekjur alls

     
5.173.015

746.860
  5.919.875

GJÖLD
Laun og launatengd gjöld ............
Annar rekstur ..............................

Gjöld alls

Fjármagnsliðir ..............................
Afkoma ársins (   115.683) 

Yfirlit um afkomu ársins 2018 Efnahagsreikningur 31.12.2018

Fastafjármunir .............................
Veltufjármunir .............................

Eignir alls

     295.556
547.332

  842.889 

Eigið fé........... ..............................
Skammtímaskuldir .......................

Eigið fé og skuldir alls
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    (       2.268)  

(   106.667)



STARFSEMI HSU
Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfrækir 9 heilsugæslustöðvar 
á 10 starfsstöðvum, í Þorlákshöfn, Hveragerði, Selfossi, Laugar-
ási, Rangárþingi (Hellu og Hvolsvelli), Vestmannaeyjum, Vík í
Mýrdal, Kirkjubæjarklaustri og Höfn í Hornafirði. Einnig eru 
starfrækt tvö sjúkrahús, eitt á Selfossi og annað í Vestmanna-
eyjum. Á Höfn í Hornafirði eru einnig nokkur bráðarými. Að 
auki eru hjúkrunar-, dvalar- og hvíldarrými rekin á Selfossi,
Höfn í Hornafirði og í Vestmannaeyjum. Á Selfossi er opin 
bráðamóttaka allan sólarhringinn. Á öllum heilsugæslustöðvum
HSU er bráðavakt læknis fyrir neyðartilfelli. Þá annast stofnun-
in alla sjúkraflutninga á svæðinu. Hjá stofnuninni starfa um 430 
manns. HSU Höfn í Hornafirði er rekið af Sveitarfélagi Horna-
fjarðar samkvæmt samningi Velferðaráðuneytisins og Sjúkra-
trygginga Íslands við sveitarfélagið.
HEILSUGÆSLUSTÖÐVAR
Á öllum heilsugæslustöðvunum er veitt grunnþjónusta með 
áherslu á forvarnir og fræðslu. Þar er móttaka sjúklinga, bráða- 
og slysaþjónusta, vaktþjónusta, skólaheilsugæsla, heima-
hjúkrun, mæðra- og ungbarnavernd, hjúkrunar- og sálfræði-
þjónusta.
Heilsugæslan veitir fjölbreytta þjónusta lækna, hjúkrunar-
fræðinga og annarra heilbrigðisstétta, ásamt móttöku sér-
fræðinga.
LYFLÆKNINGA- OG SJÚKRADEILDIR
Á Selfossi er 18 rúma sólarhringsdeild þar sem veitt er almenn 
lyflækningaþjónusta og bráðaþjónusta í lyflækningum. Flestir 
sjúklingar sem leggjast inn koma eftir aðgerðir frá Landspítala 
og vegna bráðra veikinda frá bráðamóttöku HSU, hjúkrunar-
heimilum á Suðurlandi og Sólheimum í Grímsnesi. Um helm- 
ingur sjúklinga leggst inn á deildina vegna endurhæfingar eða 
legu í kjölfar skurðaðgerða frá bæklunardeild Landspítala, 
meðferðar vegna langvinna sjúkdóma eða líknandi meðferðar.
Í Vestmannaeyjum er starfrækt 12 rúma sjúkradeild (legu-
deild) fyrir almenna sjúkrahúsþjónustu.
BRÁÐA- OG SLYSAMÓTTAKA SELFOSSI
Sólarhrings bráðamóttaka er á Selfossi sem sinnir afar víð-
feðmu svæði, allt frá Hellisheiði að Höfn í Hornafirði. Starf-
semin hefur vaxið gríðarlega og munar miklu um fjölgun er-
lendra ferðamanna til landsins en einnig þann fjölda fólks sem 
býr og dvelur í sumarhúsabyggðum í nágrenni við Selfoss og í 
uppsveitum í Árnes- og Rangárvallasýslum. Á deildinni eru tvö
skammverurými.
HJÚKRUNARDEILDIR
Á Selfossi eru 40 hjúkrunarrými og 2 hvíldarrými á einni
hjúkrunardeild, Foss- og Ljósheimum. Í Vestmannaeyjum eru
7 hjúkrunarrými og 2 hvíldar/biðrými á sjúkradeild. Á báðum 
deildum er veitt meðferð til að efla og uppfylla andlegar, líkam-
legar og félagslegar þarfir. Einnig er reynt að færa tilbreytingu 
inn í daglegar athafnir, efla tómstundastarf og veita fræðslu.

SKURÐ- OG SPEGLUNARDEILDIR
Á Selfossi eru skurðaðgerðir gerðar einn dag í viku. Helstu að-
gerðirnar eru: Háls-, nef-, og eyrnaaðgerðir og kvensjúkdóma-
aðgerðir. Á speglunardeild eru maga- og ristilspeglanir fram-
kvæmdar 1- 2 daga í viku. Skurðstofa í Vestmannaeyjum er 
starfrækt að meðaltali eina viku í mánuði. Þar eru gerðar 
smærri skurðagerðir sem og maga- og ristilspeglanir.
LJÓSMÆÐRAVAKTIR
Á Selfossi og í Vestmannaeyjum er boðið upp á ljómæðrastýrða 
fæðingarþjónustu. Ljósmæður HSU sinna einnig konum með 
meðgöngutengd vandamál sem þurfa stutta innlögn eða göngu-
deildarþjónustu. Allri mæðravernd á Selfossi og í Vestmanna-
eyjum er sinnt af ljósmæðravaktinni. Auk þess skipuleggja ljós-
mæður á Selfossi mæðravernd á heilsugæslustöðvum HSU utan 
Vestmannaeyja. Á Selfossi eru ljósmæður deildarinnar á bakvakt 
fyrir hjúkrunardeild HSU á næturvöktum. Í Vestmannaeyjum 
sinna ljósmæður ungbarnavitjunum og göngudeildarþjónustu.
GÖNGUDEILDIR LYFLÆKNINGA
Á Selfossi er rekin göngudeild lyflækninga og á sjúkradeild-
inni í Vestmannaeyjum er rekin göngudeild tvisvar í viku fyrir 
sérhæfðar lyfjagjafir. Á göngudeild koma sjúklingar í blóðskil-
un, blóð- eða lyfjagjöf og vegna sjúkdóma eins og meltingar-
færa-, húð-, tauga-, gigtar- og blóðsjúkdóma og krabbameina. 
Göngudeildir hjartasjúkdóma eru á Selfossi og í Vestmanna-
eyjum þar sem gerð eru álagspróf og sólarhringsmælingar á 
hjartslætti og blóðþrýstingi.
SJÚKRAFLUTNINGAR
Aðalstarfsstöð sjúkraflutninga HSU er á Selfossi, en alls eru 
starfsstöðvarnar 6 talsins og sinna saman víðfeðmasta svæði 
landsins sem eitt lið sinnir, allt frá Hellisheiði austur að Lóns-
heiði. Undir þá falla einnig fjölfarin svæði og má þar nefna
Þingvelli, Þrengslin og Mosfellsheiði og að auki nær þjónustu-
svæði þeirra uppá miðja jökla, uppsveitir í Árnes- og Rangár-
vallasýslum og austur í Öræfasveit.
AÐRAR DEILDIR
Sjúkra- og iðjuþjálfarar og hreyfistjóri eru starfandi við HSU.
Rannsóknastofur og myndgreiningadeildir eru á Selfossi og í 
Vestmannaeyjum og sinna öllum deildum HSU ásamt dvalar-
heimilum og heilsustofnunum á svæðinu. Skrifstofa og yfir-
stjórn HSU hefur aðsetur bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum. 
Á skrifstofunni starfar m.a. framkvæmdastjórn HSU. Lækna-
ritarar vinna á Selfossi og í Vestmannaeyjum og móttökuritarar 
starfa á öllum stöðvum. Eldhús eru starfrækt á Selfossi og í 
Vestmannaeyjum, tæknideild er á Selfossi og í Vestmanna-
eyjum. Þvottahús er rekið á Selfossi og fjöldi starfsmanna
starfa við ræstingar á öllum deildum og stöðvum HSU.



• Við veitum góðri frammistöðu 
athygli og hvetjum hvert annað.

• Við deilum þekkingu og erum 
tilbúin að leita eftir handleiðslu 
hvert hjá öðru.

• Við vinnum saman sem ein heild 
við að sinna hagsmunum og þörf-
um þeirra sem til okkar leita.

• Við ástundum samvinnu við 
hagsmunaaðila.

• Við sýnum notendum og sam-
starfsfólki  virðingu.

• Við hlustum og tökum tillit til 
ólíkra sjónarmiða við úrlausn 
mála og samskipti okkar byggja  
á trausti til hvers annars.  

• Við kappkostum að veita þjón-
ustu á grundvelli jafnræðis og 
vinnum saman að lausn verkefna 
með velferð notenda þjónust- 
unnar að leiðarljósi.

• Við búum yfir faglegri hæfni 
og umgöngumst notendur 
þjónustunnar af virðingu og 
nærgætni.

• Við erum opin fyrir þróun og 
nýbreytni í starfseminni og 
endurmetum vinnubrögð okkar        
í þeim tilgangi að bæta árangur.

• Við vinnum eftir skýrum verk- 
ferlum og virku gæðakerfi.

Að jafnaði störfuðu um 430 starfsmenn hjá HSU árið 2018
og skiptust í eftirtalin ársverk:
• 78 ársverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra
• 50 ársverk sjúkraliða
• 35 ársverk sjúkraflutningamanna
• 27 ársverk móttöku- og læknaritara
• 27 ársverk lækna og sérfræðinga
• 8   ársverk nema
• 24 ársverk við aðhlynningu
• 24 ársverk við ræstingu og þvotta
• 15 ársverk við innkaup, stjórnunar- og skrifstofustörf
• 15 ársverk við eldhússtörf
• 13 ársverk við myndgreiningu og rannsókn
• 3   ársverk við endurhæfingu
• 4   ársverk við umsjón fasteigna
• 3   ársverk sálfræðinga
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Á hverju ári færa velunnarar HSU gjafir, bæði smáar sem stórar. Gjafirnar hafa gert stofnunni fært að 
endurnýja nauðsynlegan tækjabúnað og bæta þjónustuna í leiðinni. Að njóta slíkrar góðvildar frá ein-
staklingum, fyrirtækjum eða félagasamtökum er ómetanlegt fyrir starfssemina.  Starfsfólk HSU færir 
öllum velunnurum hugheilar þakkir fyrir gjafirnar. 

Félag hjartasjúklinga
Guðni Guðmundsson
Kvenfélag Gnúpverjahrepps
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kvenfélag Hveragerðis

Kvenfélagið Unnur
Kvenfélag Skeiðahrepps
Kvenfélag Þorlákshafnar
Líknarsjóður Unnar og Harðar
Samband Sunnlenskra kvenna

Heimiluð stöðugildi eru 282,5 en unnin ársverk 326.

MIKILVÆGI GJAFA

GILDI HSU


