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Gildi HSu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Við erum fagleg 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 verkferlum og virku gæðakerfi. 
 
 
 

 

 Við sýnum notendum og samstarfsfólki  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 þjónustu á grundvelli jafnræðis og vinnum 
saman að lausn verkefna með velferð notenda þjónustunnar að 
leiðarljósi. 

 
 

 

 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 að hagsmunum og þörfum þeirra 
sem leita til okkar. 
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Frá forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 

Tímamót urðu í heilbrigðisþjónustu á Suðurlandi þegar allar 

heilsugæslustöðvar og sjúkrahús í umdæminu voru sameinuð í 

nýja Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) þann 1. október 

2014.  Með sameiningu runnu saman í eina heild Heilbrigðis-

stofnun Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

(HSu) og Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum (HSVe).  Starf-

stöðvar nýrrar stofnunar eru alls níu á tíu stöðum á Suðurlandi. 

Fjöldi starfsmanna er ríflega 500 manns og ný stofnun þjónar 

um 26 þúsund íbúum auk vaxandi fjölda ferðamanna sem fara 

um Suðurland á hverju ári.  
 
Í upphafi sameiningarinnar lagði ég áherslu á að heimsækja 
allar starfsstöðvar. Kynningar- og samráðsfundir voru haldnir 
um miðjan október með þátttöku um helmings allra starfs-
manna á nýrri stofnun. Tilgangurinn var m.a. að ná fram sam-
starfi um sameiningarvinnuna. Góð þátttaka starfsmanna sýnir 
að áhugi á því að hafa áhrif á uppbyggingu nýrrar stofnunar er 
mikill. 
 
Fjölmörg tækifæri hafa skapast við sameininguna sem felast í 
að styrkja heilbrigðisþjónustuna á Suðurlandi, viðhalda henni og auka getu til að veita sérhæfða þjónustu í krafti 
stærðarhagkvæmni. Markmiðið er einnig að auka öryggi og gæði þjónustu með virkari þjónustustýring og samhæfingu 
heilbrigðisþjónustu sem byggir á þörfum íbúa. Rekstrarlega hafa skapast styrkari þjónustu- og stjórnunareiningar. það 
ætti að auðvelda að finna leiðir til að bæta kostnaðarstýringu vegna vöru- og þjónustukaupa og bæta nýtingu tækja og 
búnaðar. Meðal starfsmanna er einnig hægt að auka möguleika á samvinnu og samnýtingu þjónustuþátta, efla 
þjálfun, kennslu og endurmenntun heilbrigðisstétta.  Mannauðurinn er ómetanlegur og þátttaka starfsmanna lykillinn 
að árangri, ásamt samstarfi við sjúklinga og þjónustuþega. 
 
Á HSU starfar sterk liðsheild og mikill árangur hefur þegar náðst í sameiningarferlinu. Það eru spennandi tímar fram-
undan við að byggja upp enn öflugri heilbrigðisstofnun. Framundan eru fjölmörg verkefni er tengjast stefnumótun 
fyrir þjónustu og verkferla hjá stofnuninni. Hlutverk okkar er að leggja grunn að skipulagi almennrar heilsugæslu og 
heilbrigðisþjónustu í umdæminu og jafnframt að tryggja íbúum jafnan aðgang að henni, fyrir þá fjármuni sem við 
höfum til afnota. 
 
Ég trúi að á HSU séu fjölmörg tækifæri til að nýta auðlindir og skapa ábata, sjúklingum og þjónustuþegum til farsældar 
og stofnuninni til framdráttar. Við stefnum bjartsýn fram á við með fagmennsku, samvinnu og virðingu að leiðarljósi. 
 
Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri. 
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Sjúkrasvið Selfossi 
 

Lyflækningadeild: Á deildinni eru 18 legurúm sem opin eru allan sólarhringinn. 
Að auki eru 6 dagdeildarrúm fyrir aðgerðasjúklinga. Starfsemi deildarinnar er 
mjög fjölþætt og yfirgripsmikil. Þar starfa reyndir hjúkrunarfræðingar, sjúkra-
liðar auk sérfræðinga í lyflækningum, skurðlækningum og sjúkraþjálfari.  
Á deildinni fer fram almenn- og bráðaþjónusta í lyflækningum. Jafnframt er 
sinnt dagdeildarþjónustu á sviði lyflækninga. Flestir sjúklingar sem leggjast 
inn koma vegna bráðra veikinda. Aðgerðir eru á skurðstofu stofnunarinnar 3 
daga í viku. Handlæknishluti deildarinnar sinnir þeim sjúklingum sem þurfa 
að leggjast inn eftir þessar aðgerðir. Talsvert er um að bæklunarsjúklingar 
koma frá Landspítala til endurhæfingar.  
Á deildinni er vaktþjónusta sérfræðings allan sólarhringinn og til staðar er 
sérfræðiþekking í almennum lyflækningum, hjartalækningum og meltingar-
færasjúkdómum. Meginhlutverk deildarinnar er að veita almenna- og bráða-
þjónustu. Auk þess veitir deildin sjúklingum með langvinna sjúkdóma 
þjónustu og þar er einnig veitt líknandi meðferð.  
Á árinu 2008 hófst samstarf við LSH vegna lyfjagjafa krabbameinssjúkra ein-
staklinga á HSu.  
Nú hafa aðrar sérhæfðar lyfjagjafir fylgt í kjölfarið sem áður var eingöngu 
sinnt á LSH sem sparar sjúklingum bæði tíma og ferðakostnað sem annars 
hefði fylgt meðferðinni.  
 

Fæðinga- og kvensjúkdómadeild: Á deildinni eru 2 rúm fyrir sængurkonur. 
Fæðingardeild HSu hefur fjölþætt hlutverk. Þar er ekki einungis tekið á móti 
börnum og annast um sængurkonur heldur sinnir deildin einnig konum með 
meðgöngutengd vandamál sem þurfa stutta innlögn eða göngudeildar-
þjónustu. Að auki eru haldin á deildinni fæðingarundirbúningsnámskeið fyrir 
verðandi foreldra. Konur sem fara í kvensjúkdómaaðgerðir leggjast einnig inn 
á deildina. Allri mæðravernd á Selfossi er sinnt á fæðingardeildinni auk þess 

sem mæðravernd á heilsugæslustöðvum utan Selfoss er skipulögð af ljósmæðrum deildarinnar. Ljósmóðir á nætur-
vakt tekur bakvakt fyrir hjúkrunardeildir HSu. 
 

Bráða– og slysamóttaka:  Á Selfossi er rekin bráða- og slysamóttaka og er hún opin allan sólarhringinn. Þangað koma 
slasaðir og bráðveikir. Daglega leita á bilinu 20-70 manns á móttökuna ásamt því að fjölda manns sem þiggur ráðgjöf í 
síma. Á bráða- og slysamóttöku eru 2 rúm sem notuð eru í skammtímaveikindum. 
 

Skurð- og speglunardeild: Skurðaðgerðir eru gerðar 3 daga í viku. Helstu aðgerðirnar eru: Háls- nef- og eyrnaaðgerðir, 
og kvensjúkdóma- og ófrjósemisaðgerðir. Á speglunardeild eru maga- og ristilspeglanir framkvæmdar þrjá daga í viku. 
Á skurðstofunni fer fram öll pökkun og sótthreinsun fyrir sjúkradeildir og heilsugæslu Selfoss. 
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*Augnlæknar nota ekki allir sama kerfið, því telst einn samkv. fjölda 
bókana, ekki fjölda sjúklinga eða heimsókna. 

Göngudeildarþjónusta HSu 

Á Ljósheimum og Fossheimum eru 40 hjúkrunarrými og þar af eru 8 rúm vegna minnisbilaðra og 2 hvíldarrými.  
Á hjúkrunardeildunum er veitt einstaklingshæfð hjúkrun þar sem hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði og starfsstúlka hafa 
umsjón með hverjum einstaklingi. Leitast er við að uppfylla líkamlegar, andlegar og félagslegar þarfir í samvinnu við 
aðstandendur og annað starfsfólk deildarinnar. Á deildunum er leitast við að aðstoða og styrkja einstaklinga í athöfnum 
daglegs lífs. Virkni í daglegu lífi er nauðsynleg og getur hún falist í ýmis konar athöfnum allt eftir áhuga, vilja og getu 
hvers og eins. Virkni getur til dæmis falist í samveru og spjalli, föndri, söngstund, leikfimi eða göngutúr.  
 
Vinafélag heimilisfólks á Ljósheimum og Fossheimum hefur verið mikilvægur bakhjarl deildanna en meginmarkmið 
félagsins er að efla tómstunda- og afþreyingarstarf fyrir heimilisfólk á Fossheimum og Ljósheimum. Einnig auka mögu-
leika þeirra á tilbreytingu í daglegu lífi og að standa fyrir fræðslu um sjúkdóma og áhersluþætti sem snúa að eldra fólki. 

Hjúkrunardeildir Selfossi 
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Setin stöðugildi HSu, HSVe og HSSa 2012, 2013 og 2014 

Setin stöðugildi (afleysingar meðtaldar) 2014 2013 2012

Sérfræðingar og stjórnendur í lækningum 19,7 23,7 21,2

Aðstoðarlæknar 3,6 9,6 9,4

Læknar 23,3 33,3 30,7

Lyfjafræðingar/næringarráðgjafar 0,0 0,0 0,0

Lífeindafræðingar 4,3 6,0 5,9

Geislafræðingar 2,5 4,3 4,1

Sjúkraþjálfarar 1,5 1,3 1,0

Iðjuþjálfar 1,5 1,5 1,4

Aðrir og aðstoðarmenn 0,5 1,0 1,5

Geisla-, lyfja-lífeindafr., þjálfarar 10,3 14,1 13,9

Stjórnendur í hjúkrun, verkefnastjórar 18,3 16,7 14,9

Ljósmæður 7,2 8,3 7,6

Hjúkrunarfræðingar, nemar 33,6 46,8 38,9

Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður 59,2 71,9 61,4

Sjúkraliðar og nemar 46,4 67,3 55,1

Félagsliðar 2,6 2,8 0,0

Deildarritarar 0,9 2,3 1,9

Býtibúr og ræsting 5,6 9,6 3,3

Aðstoð við hjúkrun 33,7 29,5 20,7

Sjúkraliðar og aðstoð v. hjúkrun 89,2 111,5 81,0

Sálfræðingar og trúarleg þjónusta 2,0 2,0 2,2

Félagsráðgjafar 0,0 0,0 0,0

Kennsla og bókasafn 0,0 0,0 0,0

Félagsleg þjónusta og kennsla 2,0 2,0 2,2

Forstöðumenn þjónustudeilda 3,7 5,6 5,5

Aðstoðarmenn 29,7 32,1 27,1

Eldhús,saumastofa, ræsting 33,4 37,7 32,5

Tæknimenn 2,6 3,3 2,1

Tæknimenn 2,6 3,3 2,1

Stjórnendur, skrifstofumenn (innkaupadeild talin hér) 11,6 16,4 15,2

Tölvunar- og kerfisfræðingar 0,0 0,0 0,0

Móttökuritarar 12,5 15,0 14,4

Læknaritarar 9,2 14,2 12,8

Stjórnun og skrifstofufólk 33,3 45,6 42,4

Vaktmenn 0,2 0,6 0,8

Sjúkraflutningar 19,6 19,6 19,4

Samtals: 273,1 339,5 286,3

Heildarfjöldi starfsmanna: 697 681 678
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Skýringar á töflu:  *Fækkun samskipta við heilsugæslu Selfoss skýrist af því að heimahjúkrun var talin þar með áður en er núna talin sér. **Fækkun 
var í fjölda speglana og skurðaðgerða á Selfossi, skýrist af því að þar fækkaði læknum.  ***Fækkun í komum á Bráðamóttöku Selfossi skýrist af því 
að áður voru komur á opnu móttöku lækna taldar þar með. ****Fækkun í komum til hjúkrunarfræðinga í Vestmannaeyjum skýrist af því að tölur 
frá ungbarnavernd eru ekki þar með. *****Fækkun innlagna á sjúkrasviði í Vestmannaeyjum skýrist af því að tölur vantaði frá dagdeild. 
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Ný framkvæmdastjórn HSU í árslok 2014. Fráfarandi framkvæmdastjórn HSu 2014. 

Starfssemisupplýsingar 2013 og 2014 

Heilsugæsla 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Heildarfjöldi samskipta 148.976 162.784 42.554 *43.336 15.943 17.923

Komufjöldi til heimilislækna 39.082 38.828 7.741 9.699 5.627 5.076

Komufjöldi til hjúkrunarfræðinga 12.447 12.070 ****3.472 4.594 2.413 2.200

Fjöldi með erlent ríkisfang 6,5% 6,3% 1,8% 2,8% 7,1% 5,5%

Fjöldi utan upptökusvæðis 14,0% 14,6% 8,4% 15,4% 12,0% 14,8%

Heimahjúkrun 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Heildarfjöldi vitjana 14.175 9.442 3.245 2.513 5.442 6.150

Sjúkrasvið 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Heildarfjöldi fæðinga 82 58 9 25 2 3

Heildarfjöldi innlagna á fæðingardeild 286 224

Heildarfjöldi legudaga á fæðingardeild 505 761

Meðallegutími  á fæðingardeild 1,7 3,4

Heildarfjöldi skurðaðgerða 338 469 202 200

Heildafjöldi speglana **559 652 77 128

Heildarfjöldi innlagna 576 679 *****338 373 95 99

Heildarfjöldi legudaga í sjúkrarýmum 4.373 4.399 3.317 3.326 2.199 1.071

Meðallegutími í sjúkrarýmum 7,4 6,4 20,4 9,6 23,1 10,8

Ferliverk á dagdeild 539 430

Hjúkrunarsvið 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Heildarfjöldi innlagna 51 51 24 16 6 8

Heildarfjöldi legudaga í hjúkrunarrýmum 14.352 14.484 3.246 2.151 8.755 8.262

Meðallegutími í hjúkrunarrýmum 156,0 159,2 135,3 134,0 1120,0 954,0

Bráðamóttaka 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Heildarfjöldi af komum ***8.637 10.654 5.461 2.358

Heildarfjöldi símtala 4.941 4.985

Fjöldi einstaklinga á skammverueiningu 625 585

Slysa- og bráðkomur á sjúkradeild 263 227

Fjöldi með erlent ríkisfang 8,4% 7,3% 5,5% 4,6%

Fjöldi utan upptökusvæðis 22,2% 22,8% 9,3% 12,4%

HSu HSVe HSSa
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Heilsugæsla HSu 
HSu starfrækir 8 heilsugæslustöðvar á Suðurlandi, á Selfossi, í Hveragerði, í 
Þorlákshöfn, í Laugarási, á Hellu og Hvolsvelli, í Vík í Mýrdal og á Kirkjubæjar-
klaustri. Á öllum stöðvunum er veitt grunnþjónusta með áherslu á forvarnir 
og fræðslu, læknisþjónusta, bráða- og slysaþjónusta, vaktþjónusta, skóla-
heilsugæsla, heimahjúkrun, mæðra- og ungbarnavernd, hjúkrunarfræði-
þjónusta og sálfræðiþjónusta. 
Á heilsugæslunni er unnið fjölbreytt starf af læknum, hjúkrunarfræðingum og 
sjúkraliðum. Auk venjubundinna starfa heilsugæslunnar eru framkvæmdar 
ýmsar rannsóknir s.s hjartalínurit, beinþéttnimælingar, öndunarpróf og 
heyrnamælingar. 
 
Móttaka sjúklinga: Móttaka lækna og hjúkrunarfræðinga er alla virka daga. Um 
er að ræða almenna móttöku sem sinnt er af starfsfólki sérhæfðu í heilsu-
gæslulækningum og heilsugæsluhjúkrun. 
 
Heimahjúkrun: Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingshæfða, mark-
vissa, árangursríka og faglega heimahjúkrun, með það að markmiði að gera 
þeim, sem þjónustunnar njóta, kleift að búa heima við sem eðlilegastar að-
stæður þrátt fyrir veikindi, heilsubrest eða öldrun. Skipulögð kvöld- og helgar-
þjónusta er á heilsugæslustöðvum Þorlákshafnar, Hveragerðis og Selfoss. 
 
Meðgönguvernd: Markmið meðgönguverndar er að stuðla að heilbrigði móður 
og barns. Veita faglega umönnun, stuðning og ráðgjöf, að greina áhættuþætti 
og bregðast við þeim og að veita fræðslu um meðgöngu og fæðingu. 
 
Ung- og smábarnavernd: Markmið ungbarnaverndar er að fylgjast reglulega 
með heilsu og framförum á þroska barna, andlega, félagslega og líkamlega. 
Einnig að styrkja foreldra í umönnun ungbarna, smábarna og skólabarna með 
ýmiskonar fræðslu og ráðgjöf . 
 
Skólaheilsugæsla: Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Unnið er í náinni 
samvinnu við foreldra eða forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda. Á 
svæði HSu eru 16 grunnskólar í umsjá skólaheilsugæslu. 
 
Sérhæfð móttaka og þjónusta: Sérhæfðar móttökur eru t.d stuðningur við of þunga, astma- og lungnamóttaka, ungl-
ingamóttaka, sykursýkismóttaka, sáramóttaka, þvaglekamóttaka, fyrirtækjaþjónusta, starfsmannaheilsuefling, heilsu-
eflandi heimsóknir til 80 ára og eldri, þjónusta við dvalar- og hjúkrunarheimili og sérstakt samstarf við leikskóla.  
 
Móttaka sérfræðilækna: Barnalæknir, háls- nef- og eyrnalæknir, augnlæknar, kvensjúkdómalæknir, hjartalæknir og 
meltingarfæralæknir eru m.a. með móttöku á heilsugæslustöðvum. 
 
Greiningarteymi barna: Greiningarteymi barna er samstarfsverkefni HSu, Skólaskrifstofu Suðurlands, auk sveitafélagsins 
Árborgar. Til teymisins er vísað málum barna frá fæðingu að 10 ára aldri þar sem grunur er um þroskafrávik.   
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*Ómskoðanir í Vestmannaeyjum 2014, voru einungis gerðar hluta af 
árinu.  Venjulega eru þær um 100. 

*Skýring á háum meðaltíma Selfoss er að Selfoss kemur á móti 
bílum frá öðrum stöðvum og klárar flutning sjúklings. 
**Sömu skýringar með meðaltímann, það kemur bíll á móti Höfn og 
svo er töluvert hátt hlutfall á sjúkraflugi frá Höfn. 
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Úr rekstri HSVe Vestmannaeyjum 
Ný þjónustuleið, svokölluð flýtimóttaka, á heilsugæslu var 
opnuð í byrjun árs sem liður í að bæta þjónustu heilsu-
gæslunnar. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sinna mót-
tökunni og meta  hvort þörf er á skoðun hjá vakthafandi lækni 
á dagvinnutíma.  Hefur þetta breytta skipulag og aukin teymis-
vinna gefist vel og aukið skilvirkni í þjónustu. 
 
Hreyfistjóri hóf störf á árinu, en hann er meðferðaraðili sem 
tekur á móti þeim sem hafa fengið uppáskrifaðan hreyfiseðil 
frá lækni. Hreyfistjóri útbýr hreyfiáætlun í samráði við færni, 
sjúkdómsástand og áhuga sjúklings. Forrit heldur utan um 
skráningar og eftirfylgni. Í meðferðinni er notuð vísindaleg 
þekking um áhrif hreyfingar sem forvörn eða meðferð. 
 
Tölvubúnaður var endurnýjaður að mestu leyti eftir örútboð á vormánuðum. Það var þörf endurnýjun fyrir starfsmenn 
og þjónustuna þar sem skipt var út um 11 ára gömlum tækjabúnaði. Innri vefur fyrir starfsmenn var tengdur heimasíðu 
stofnunarinnar til að einfalda og bæta upplýsingaflæði og þjónustu. Einnig var Matráður, nýtt mötuneytiskerfi tekið í 
notkun, en kerfið heldur utan um úttektir á rafrænan hátt. 
 
Afmælisfagnaður var haldinn 24. nóvember þegar þess var minnst að 40 ár voru liðin frá vígslu byggingar Sjúkrahúss 
Vestmannaeyja.  Um 40 manns þáðu kaffi og veitingar á þessum tímamótum.  Af því tilefni fluttu erindi Herdís 
Gunnarsdóttir forstjóri, Eydís Ósk Sigurðardóttir framkvæmdastóri hjúkrunar í Vestmannaeyjum og Hjörtur Kristjánsson 
framkvæmdastjóri lækninga. Herdís greindi frá framtíðarsýn nýrrar sameiginlegrar stofnunar en Eydís og Hjörtur röktu 
sögu Sjúkrahúss Vestmannaeyja.  Þá var Héraðskjalasafni Vestmannaeyja afhent bréf og gögn sem geyma m.a. sögu 
byggingarinnar. 

Ýmsar endurbætur voru á stofnunni og má þar helst nefna endurnýjun á loftræstikerfi í kjallara ásamt framkvæmdum 
sem tengjast brunavörnum, endurnýjun lagna og fleira. Heilsuvikan fór fram í mars og var starfsmönnum boðið upp á 
mælingar og mat á heilsufari. Ýmsir viðburðir, fyrirlestrar, námskeið og fjölbreytt hreyfing var í boði. Áhersla var lögð á 
að efla og vekja athygli á geðheilbrigði að þessu sinni. Starfsmenn voru hvattir til að ganga eða hjóla til vinnu þessa viku 
sem og aðra daga ársins.  Vorgleðin var haldin síðasta vetrardag í Alþýðuhúsinu. Skemmtinefndin stóð sig með glæsi-
brag og þátttaka var mjög góð. Veittar voru gjafir til þeirra sem áttu starfsafmæli á árinu. Jónsmessugrill var haldið í 
júní. Þá var mikið lagt í undirbúning, ratleikir, grill og almenn sönggleði að hætti Eyjamanna. 

Laufabrauðsgerð var haldin í desember undir handleiðslu Ævars Austfjörð bryta. Metþátttaka var á viðburðinn, starfs-
menn mættu með fjölskyldur sínar og allir fóru glaðir heim með falleg og skrautleg laufabrauð.  Jólaballið var einnig á 
sínum stað í desember. Það var hlýleg stund með fjölskyldum starfsmanna, sjúklingum og aðstandendum þeirra. 

Gjafir  til Vestmannaeyja 2014 

Rebekkustúkan Vilborg nr. 3 í Vestmannaeyjum gaf Epoc blóðgasmælitæki. Tækið nýtist mjög vel í bráðatilfellum og við 
ákvörðun á meðferð sjúklinga. Konur í Slysavarnadeildinni Eykyndli Vestmannaeyjum komu einnig færandi hendi og 
gáfu öryggismerki á barnavagna og kokhólk sem mælir stærð á smádóti. Mikilvæg gjöf til að sinna forvörnum í slysa-
vörnum barna. 

Nýr blóðkornateljari (hematologia) á rann-
sóknardeild var keypt á árinu, mikil þörf var á 
endurnýjun á slíku tæki vegna tíðra bilana á 
eldra tæki. 

 

Eydís Ósk Sigurðardóttir, 

framkvæmdastjóri hjúkrunar HSVe 
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Gjafir til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
Vinafélag Ljósheima og Fossheima gaf hjúkrunardeildinni á Foss-
heimum 50’’ sjónvarp að verðmæti kr. 150 þús.  
Helga Kristín Þórarinsdóttir og fjölskylda gáfu hjúkrunardeildinni 
á Fossheimum 2 hægindastóla að verðmæti kr. 200 þús.  
Kvenfélag Oddakirkju gaf heilsugæslu Rangárþings EKG ran-
sóknatæki að verðmæti  kr. 496 þús. og Eyrnaskol System  
ásamt fylgihlutum að verðmæti kr. 75 þús.  
Kvenfélagið Eining gaf heilsugæslu Rangárþings mælitæki Nyco-
Card, Reader að verðmæti kr. 150 þús.  
Kvenfélag Hveragerðis gaf heilsugæslustöðinni í Hveragerði pen-
ingagjöf að upphæð kr. 200 þús.  
Hótel Selfoss afhenti stofnuninni 15 stk. af 20’’ sjónvarpsskjám. 
Aðstandendur Ragnheiðar Guðmundsdóttur, gáfu samlokugrill á 
Fossheima fyrir góða umönnun hennar á deildinni. 
Kvenfélag Selfoss gaf Heilsugæslu Selfoss súrefnismettunar-mæli 
að verðmæti tæpl. kr. 72 þús.  
Elín Þórðardóttir og systkini gáfu kr. 100 þús. til Ljósheima til 
minningar um Eyrúnu Guðmundsdóttur frá Kálfhóli. 
Guðrún Brynjólfsdóttir, Árni Sigursteinsson og fjölskylda þeirra 
gáfu 50’’ sjónvarp á Fossheima að verðmæti kr. 150 þús. 
Rangárvallasýsludeild Rauða krossins á Íslandi gaf heilsugæslu 
Rangárþings Lucas hjartahnoðtæki, að verðmæti tæpl. kr. 2.5 
millj. til minningar um Einar Erlendsson. 
Hvítasunnusöfnuðurinn á Selfossi gaf HSu leikföng að verðmæti 
250 þús. Leikföngin nýtast sem verðlaun til barna. 
Oddný Jósepsdóttir færði Heilsugæslunni í Laugarási stafræna 
myndavél og bók um snemmtæka íhlutun í málþroska barna. 

Styrktarsamtök heilsugæslustöðvarinnar á Kirkjubæjarklaustri  gáfu 
Heilsugæslustöðinni á Klaustri tæknibúnað til notkunar í fjarheil-

brigðisþjónustu og fylgihluti, samtals að verðmæti  kr. 7,5 millj. 

Kvenfélag Eyrarbakka gaf bráða- og slysamóttöku Selfoss blóðþrýstings-
mæli og hjólastand  að verðmæti kr. 352 þús. og brjóstadælu fyrir 
mæðravernd Heilsugæslu Selfoss að verðmæti kr. 238 þús. Samtals 
verðmæti gjafa kr. 590 þús.  

Heildarverðmæti gjafa eru um 
25.9 millj. króna 

Lionsklúbbarnir Embla, Selfoss, Geysir, Eden, Laugardalur og Skjald-
breiður gáfu sjúkraflutningum Árnessýslu Lucas hjartahnoðtæki, að 
verðmæti tæpl. kr. 2.5 millj.  

Kvenfélag Laugdæla gaf Heilsugæslu Laugaráss peningagjöf, ágóði af 
bingósölu að upphæð kr. 100 þús.  

Lionsklúbburinn Dynkur gaf Heilsugæslustöð Laugaráss peningagjöf 
að upphæð kr. 150 þús. 

Kvenfélag Eyrarbakka gaf Bráða- og slysamóttöku Selfoss tæki. 
Samtals verðmæti gjafa kr. 590 þús.  
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Heilbrigðisstofnun Suðurlands færir öllum 
gefendum bestu þakkir fyrir höfðinglegar gjafir. 

Ómetanlegt er fyrir stofnunina að finna 
þann hlýhug sem gjöfunum fylgir. 

Megi Guðs blessun fylgja starfi 
stofnunarinnar og gefendum 
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Ný göngudeild á Selfossi formlega opnuð 12. desember 

Uppboð á Hvíta Gauta, Jóna Sveinbjörnsdóttir kr. 1 millj. 
Arion banki, peningagjöf kr. 2.5 millj. 
Jötunn Vélar ehf., peningagjöf kr. 40 þús. 
Stóra Ármót, peningagjöf kr. 80 þús. 
Vélaverkstæði Þóris, peningagjöf kr. 100 þús. 
Landssamband sauðfjárbænda, peningagjöf kr. 80 þús. 
Landssamband kúabænda, peningagjöf kr. 100 þús. 
Bændasamtök Íslands, peningagjöf kr. 100 þús. 
Sigríður Guðjónsdóttir, peningagjöf kr. 50 þús. 
Erla Hlöðversdóttir, peningagjöf kr. 5 þús. 
Geir Þórðarson, peningagjöf kr. 100 þús. 
Afgangur af ættarmóti, Þóra Bjarney Jónsdóttir kr. 15 þús. 
Starfsmenn HSu, kr. 60 þús.  
Sigurður Jónsson, ágóði af  myndasölu kr. 200 þús. 
Áheitaganga þeirra Björns Magnússonar, yfirlæknis, tengda- 
sonar hans Hálfdáns Steinþórssonar og Benedikts Höskulds-
sonar, rúml. kr. 1.7 millj. (áheit fyrirtækja og 1 millj. frá 
Verkalýðsfélagi Suðurlands, Hellu).  
Lagnaþjónustan, peningagjöf kr. 150 þús. 
Kvenfélag Flóahrepps, peningagjöf rúml. kr. 1.3 millj. sem var 
afrakstur af handverksmarkaði sem haldinn var á Þingborg  í nóv.  
Oddfellow stúkan Hásteinn nr. 17 styrkti göngudeildina með fjár-
framlagi til kaupa á blóðþrýstingsmæli að upphæð  kr. 259 þús.  
Oddfellow Rebekku stúkan Þóra nr. 9  styrkti göngudeildina með 
fjárframlagi til kaupa á þremur lyftistólum kr. 323 þús.  
Kvenfélag Hveragerðis peningagjöf að upphæð kr. 250 þús. 

Peningagjafir til styrktar göngudeild Lyflækninga 
Hsu á Selfossi samtals rúmlega kr. 8.5 millj. 

Gjafir þessar eru frá einstaklingum, 
starfsmönnum og félagasamtökum.  

Herdís Gunnarsdóttir forstjóri, Björn Magnússon yfirlæknir Lyf-
lækningadeildar og Katrín Ósk Þorgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur á 
göngudeild voru meðal þeirra sem fluttu ávarp við opnunina. 

Á nýju deildinni er lögð megináhersla á lyfjameðferð erfiðra 
lyflæknisvandamála svo sem krabbameinsmeðferðar. Á deild-
inni eru starfræktar 2 blóðskilunarvélar fyrir nýrnabilaða ein-
staklinga og fer meðferðin fram í samráði við sérfræðinga frá 
LSH.  
Deildin er að miklu leyti orðin til vegna frumkvæðis 
sjúklinganna sjálfra, aðstandanda þeirra, heilbrigðisstarfs-
manna og velunnara stofnunarinnar. 
Upphafið af söfnun göngudeildarinnar var að á Læk í Flóa 
fæddist hvítur kálf-ur sem gefinn var til uppboðs af Guðbjörgu 
Jónsdóttur og börnum hennar til minningar um eiginmann og 
föður, Gauta Gunnarsson, sem lést úr krabbameini. Hvíti Gauti 
var síðan seldur á uppboði á sunnlenska sveitadeginum í maí 
2014. 

Fjölmargir tóku á móti þakkarbréfi úr hendi Estherar Óskarsdóttur 
skrifstofustjóra HSu. 

Við opnunina var gestum boðið að skoða nýju göngudeildina. 
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Úr rekstri HSu 
 

Á árinu voru 10 ár frá sameiningu heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi og heilsugæslustöðva á Suðurlandi. Ákveðið var 
að halda upp á þessi tímamót og kjörin var afmælisnefnd til undirbúnings. Í afmælisnefndinni voru tilnefndir eftirtaldir 
fulltrúar:  Gerður Óskarsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir, Hrönn Arnardóttir, Ólöf Árnadóttir, Stefanía Geirsdóttir og Björn 
Magnússon. Ýmislegt var á döfinni afmælisárið, þar á meðal heilsuvika fyrir starfsmenn þar sem boðið var upp á heilsu-
farsmælingar. 
 
Á heilsuvikunni var boðið uppá eftirtalin fræðsluerindi: 
Líkamsbeiting – Guðrún Dadda Ásmundardóttir, iðjuþjálfi. 
Rétta hreyfingin fyrir þig – Gunnhildur A. Vilhjálmsdóttir, sjúkraþjálfari. 
Næring og heilsa – Bjarnheiður Böðvarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Björn Magnússon, yfirlæknir. 
Húmor og gleði á vinnustöðum – Edda Björgvinsdóttir, leikkona. 
Liðsheild – Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur. 
Í framhaldi af þessu heilsufarsátaki voru  skipulagðir göngu og hjólahópar starfsmanna á mörgum starfsstöðvum 
stofnunarinnar. 
  
Afmælisnefndin lét einnig útbúa veggspjöld fyrir allar starfsstöðvar í máli og myndum og voru sýningar veggspjaldanna 
skipulögð og auglýst fyrir hverja  starfsstöð sem endaði með sýningu á Selfossi með opnu húsi. Í boði voru kaffi-
veitingar, skemmtidagskrá og kveðjuathöfn fyrir fráfarandi forstjóra stofnunarinnar, Magnús Skúlason sem hætti 
störfum í septemberlok eftir 10 ára starf.  
 
Þann 30. ágúst bauð stofnunin og starfsmannafélagið starfsmönnum í skemmtiferð í Þórsmörk og voru um 160 manns 
sem tóku þátt í þessari vel heppnuðu ferð.  Boðið var uppá mismunandi gönguferðir og glæsileg grillveisla fyrir alla í 
boði HSu að lokum. Þeir félagar Björn læknir, Hálfdán tengdasonur hans og Benedikt enduðu áheitagönguna í Mörkinni 
sem farin var til styrktar nýrri göngudeild lyflækningadeildar á Selfossi.  Þeim félögum var vel fagnað í lok göngunnar.  
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Endurbætt heilsugæsla á Hellu var opnuð í september eftir gagngerar breytingar og er aðstaða hin glæsilegasta í alla 
staði.  Framkvæmdir höfðu verið í gangi í 8 mánuði en á meðan var öll starfsemin á Hvolsvelli. Fjöldi manns var við 
opnunina og voru afhentar gjafir af þessu tilefni frá Rauða Krossi Rangárvallasýslu sem gaf „Lukas 2“ sjálfvirkt hjarta-
hnoðtæki að verðmæti 2 milljónir til notkunar í sjúkrabíla Rangárþings. Tækið var gefið í minningu Einars Erlendssonar 
sjúkraflutningamanns Rangárþings, en hann varð bráðkvaddur á árinu. Einnig var afhent gjöf frá Kvenfélagi  Oddakirkju  
sem gáfu  eyrnaskolunartæki að verðmæti 70 þúsund krónur.  
 
Á árinu létu þrjár konur af störfum hjá HSu eftir áralangan starfsferil hjá stofnunni, allt upp í 32 ár. Þeim var haldið 
kveðjuhóf og afhent þakkargjöf um leið og þeim voru þökkuð vel unnin störf við stofnunina og færðar óskir um vel-
farnað í komandi framtíð. Þessir starfsmenn eru: Lísa Tomsen, deildarritari, Margrét Strumpler, starfsmaður í þvotta-
húsi og Sigurbjörg Hermundsdóttir, starfsmaður í umönnun.  
 
Árlega berast höfðinglegar gjafir til stofnunarinnar bæði frá félagasamtökum, fyrirtækjum  og einstaklingum og á árinu 
voru verðmæti gjafa  til stofnunarinnar samtals kr. 25.9 milljónir. Ómetanlegt er fyrir stofnunina að fá þennan stuðning 
og finna þann hlýhug sem gjöfunum fylgir. 
  
 
Samantekt Esther Óskarsdóttir, skrifstofustjóri HSu 
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Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings 

Staðfesting ríkisendurskoðanda 
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Heilbrigðisstofnun Suðurlands heyrir undir Heilbrigðisráðuneytið og vinnur í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu 
nr. 40/2007. Stofnuninni er skipt upp í heilsugæslu, sjúkrahús og hjúkrunarrými. Á stofnuninni eru þrjú meginsvið; 
hjúkrunarsvið, lækningasvið og rekstrarsvið. 
 
Ný Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014 með sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suð-
Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe).  Starf-
stöðvar nýrrar stofnunar eru alls níu á tíu stöðum á Suðurlandi. Fjöldi starfsmanna er ríflega 500 manns og ný stofnun 
þjónar um 26 þúsund íbúum. Ársreikningur fyrir árið 2014 birtir því samanlagt rekstur og efnahag hinna þriggja fyrrver-
andi stofnanna sem nú mynda saman HSU.  Til samanburðar eru teknar saman upplýsingar fyrir sömu stofnanir fyrir 
árið 2013.  Ný stofnun HSU tekur því við sameininguna yfir eignir, skuldir og eigið fé, ásamt uppsöfnuðum rekstrarhalla 
hinna þriggja fyrrverandi heilbrigðisstofnanna á Suðurlandi. Á árinu 2014 var 16,3 m.kr. tekjuhalli af rekstri Heilbrigðis-
stofnunar Suðurlands. Samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2014 námu eignir stofnunarinnar 165,3 m.kr., skuldir 
505,0 m.kr.,  höfuðstóll var neikvæður um 348,8 m.kr. og annað eigið fé var 9,1 m.kr. 
 
Forstjóri staðfestir ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2014 með áritun sinni. 

 
Selfossi, október 2015 

 
Herdís Gunnarsdóttir, 

Forstjóri. 

Til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
 
Við höfum endurskoðað ársreikning Heilbrigðisstofnunar Suðurlands fyrir árið 2014. Ársreikningurinn hefur að geyma 
skýrslu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reiknings-
skilaaðferðir og aðrar skýringar. Hann er lagður fram af stjórnendum stofnunarinnar og eru þeir ábyrgir fyrir gerð og 
framsetningu hans í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins. 
 
Við erum ábyrg fyrir því áliti sem látið er í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðunin 
fólst í eftirfarandi aðgerðum: 
 
-að sannreyna að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri og efnahag í samræmi við góða reikningsskilavenju fyrir 
A-hluta ríkisstofnanir, 
-að kanna innra eftirlit og meta hvort það tryggir viðeigandi árangur, 
-að kanna hvort reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, 
starfsvenjur og rekstrarverkefni þar sem við á. 
 
Endurskoðunin byggir á skipulögðu ferli aðgerða og faglegu mati sem miðar að því að staðfesta fjárhæðir og aðrar 
upplýsingar í ársreikningnum. Hún felur meðal annars í sér áhættugreiningu, greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og 
athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum. Endurskoðunin 
felur einnig í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem gilda um A-hluta stofnanir.  Við teljum að endur-
skoðunin hafi byggt upp nægjanlega traustan grunn til að staðfesta réttmæti ársreikningsins. 
 
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á árinu 2014, efna-
hag 31. desember 2014 og breytingu á handbæru fé á árinu 2014 í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins. 
 

Ríkisendurskoðun, október 2015 
 

Sveinn Arason, 
Ríkisendurskoðandi. 
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Skýr. 2014 2013
Tekjur

  
Seld þjónusta ........................................................................... 1 288.152.376 273.309.285 14.843.091  5,4%

Ýmsar tekjur ............................................................................ 2 122.614.533 124.899.624 2.285.091 )(             -1,8%

410.766.909 398.208.909 12.558.000  3,2%

Gjöld

Laun og launatengd gjöld ........................................................ 3  2.799.391.949 2.771.059.520 28.332.429  1,0%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ......................................... 4  53.292.574 47.683.554 5.609.020  11,8%

Funda- og ferðakostnaður ...................................................... 5  38.419.998 41.267.643 2.847.645 )(             -6,9%

Aðkeypt sérfræðiþjónusta ...................................................... 6  472.112.787 411.200.379 60.912.408  14,8%

Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur ............................................ 7  84.910.500 92.449.381 7.538.881 )(             -8,2%

Fæðiskostnaður ...................................................................... 8  66.513.046 56.475.180 10.037.866  17,8%

Rekstur tækja og áhalda .......................................................... 9  31.313.310 29.729.831 1.583.479  5,3%

Bifreiðarekstur ........................................................................ 10  10.170.154 12.147.459 1.977.305 )(             -16,3%

Húsnæðiskostnaður ................................................................ 11  221.252.919 197.858.678 23.394.241  11,8%

Annar rekstrarkostnaður ......................................................... 12  120.028.097 108.335.039 11.693.058  10,8%

Tilfærslur ................................................................................. 13  415.001 367.000 48.001  13,1%

3.897.820.335 3.768.573.664 129.246.671  3,4%

Eignakaup ................................................................................ 14 38.227.135 38.027.621 199.514  0,5%

3.936.047.470 3.806.601.285 129.446.185  3,4%

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir hreinar fjármunatekjur 3.525.280.561)(  3.408.392.376)( 116.888.185 )(         3,4%

Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) ............................................ 15 20.601.788)(       14.733.016)(      5.868.772 )(             39,8%

 
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag 3.545.882.349)(  3.423.125.392)( 122.756.957 )(         3,6%

Ríkisframlag .............................................................................  3.529.606.344 3.312.200.000 217.406.344  6,6%

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins 16.276.005)(       110.925.392)(    94.649.387  -85,3%
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Skýr. 2014 2013

Veltufjármunir
Vörubirgðir ............................................................................ 16 21.671.016 20.790.806 880.210  

Viðskiptakröfur ..................................................................... 62.045.353 54.499.617 7.545.736  

Vörslufé ................................................................................ 79.129.896 85.630.520 6.500.624 )(             

Handbært fé ......................................................................... 2.508.432 5.580.559 3.072.127 )(             

165.354.697 166.501.502 1.146.805 )(             

  
Eignir alls 165.354.697 166.501.502

Eigið fé og skuldir

Höfuðstóll:

Höfuðstóll í ársbyrjun ........................................................... 332.475.709)(   221.550.317)(   110.925.392 )(         

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins ........................................... 16.276.005)(     110.925.392)(   94.649.387  

Höfuðstóll 18 348.751.714)(   332.475.709)(   16.276.005 )(           

Annað eigið fé:

Framlag til eignamyndunar ................................................... 9.078.296 9.078.296 0  

Annað eigið fé 9.078.296 9.078.296 0  

Eigið fé 339.673.418)(   323.397.413)(   16.276.005 )(           

Skammtímaskuldir
Ríkissjóður ............................................................................. 17 71.960.488 97.608.523 25.648.035 )(           

Viðskiptaskuldir ..................................................................... 263.811.186 213.709.202 50.101.984  

Vörslufé ................................................................................ 79.129.896 85.630.520 6.500.624 )(             

Yfirdráttarlán ........................................................................ 90.126.545 92.950.670 2.824.125 )(             

Skuldir 505.028.115 489.898.915 15.129.200  

Eigið fé og skuldir 165.354.697 166.501.502 1.146.805 )(             

Eignir

Eigið fé

Skuldir
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Sjóðsstreymi 2014 
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Skýr. 2014 2013
Rekstrarhreyfingar

Veltufé frá rekstri:  
Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins............................................  16.276.005)(       110.925.392)(    94.649.387  -85,3%

Veltufé frá rekstri: 16.276.005)(       110.925.392)(    94.649.387  -85,3%

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur (hækkun)/lækkun..................................... 7.545.736)(         9.897.738)(         2.352.002  -23,8%

Vörubirgðir lækkun/(hækkun)............................................... 880.210)(            221.892 1.102.102 )(              -496,7%

Viðskiptaskuldir hækkun/(lækkun)........................................ 50.101.984 79.887.828 29.785.844 )(           -37,3%

41.676.038 70.211.982 28.535.944 )(           -40,6%

Handbært fé frá rekstri 25.400.033 40.713.410)(      66.113.443  -162,4%

Fjármögnunarhreyfingar
 

Gjafaframlög hækkun/(lækkun)............................................. 6.500.624 23.034.960 16.534.336 )(           -71,8%

Bankainnstæður vegna gjafa lækkun/(hækkun).................... 6.500.624)(         23.034.960)(      16.534.336  -71,8%

Yfirdráttarlán hækkun/(lækkun)............................................ 2.824.125)(         20.522.668 23.346.793 )(           -113,8%

Breyting á stöðu við ríkissjóð:

Framlag ríkissjóðs................................................................... 3.529.606.344)( 3.312.200.000)( 217.406.344 )(         6,6%

Greitt úr ríkissjóði..................................................................  3.503.958.309 3.333.916.641 170.041.668  5,1%

Fjármögnunarhreyfingar 28.472.160)(       42.239.309 70.711.469 )(           -167,4%

3.072.127)(         1.525.899 4.598.026 )(              -301,3%

5.580.559 4.054.660 1.525.899  37,6%

Handbært fé í lok ársins 2.508.432 5.580.559 3.072.127 )(              -55,1%

Handbært fé í ársbyrjun.............................................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé..............................................
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Skýringar 

Grundvöllur reikningsskila 
Ársreikningur Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU) er gerður í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997, lög um árs-
reikninga nr.3/2006 og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga nr.696/1996.                                                                                                                                                                       
HSU var stofnuð 1. október 2014 við sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
(HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe).  Samanburðartölur í ársreikningi eru fengnar með því að leggja saman 
tölur þessara þriggja stofnana. 
Samkvæmt fjárreiðulögunum eiga A-hluta ríkisstofnanir ekki að eignfæra varanlega rekstrarfjármuni heldur skulu þeir gjald-
færðir á kaupári.  Stofnanirnar eiga almennt ekki að taka lán til langs tíma og mega ekki gangast undir skuldbindingar til lengri 
tíma nema með heimild í fjárlögum. 
Skattar 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands greiðir ekki tekjuskatt. 
Skráning tekna 
Tekjur eru bókaðar í þeim mánuði sem reikningar eru gefnir út. 
Skráning gjalda 
Gjöld eru almennt bókuð þegar reikningar berast stofnuninni. Í lok ársins eru áfallin gjöld, er tilheyra viðkomandi rekstrarári, 
færð á rekstrarreikning sem ógreidd gjöld í árslok. 
Vörubirgðir 
Vörubirgðir samanstanda af lyfjum, matvælum, rannsóknarvörum og almennum rekstrarvörum og eru metnar á kostnaðarverði.  
Skammtímakröfur 
Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á. 
Handbært fé 
Handbært fé samanstendur af peningum í sjóði og bankainnstæðum. 
Lífeyrisskuldbinding 
Lífeyrisskuldbinding vegna starfsmanna stofnunarinnar er áhvílandi. Í samræmi við reikningsskilareglu A-hluta ríkissjóðs er líf-
eyrisskuldbinding ekki færð í ársreikning einstakra ríkisstofnana heldur er hún færð í einu lagi hjá ríkissjóði. 
Skammtímaskuldir 
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á. 
Bókhald og fjárvarsla 
Bókhald Heilbrigðisstofnunar Suðurlands er fært hjá stofnuninni í Orra, fjárhagskerfi Oracle. Auk þess sér skrifstofan um allar 
fjárreiður og starfsmannahald. Laun eru unnin hjá stofnuninni í mannauðskerfi Oracle og launavinnsla er hjá Fjársýslu ríkisins. 
Fjárheimildir og rekstur 
Fjárveitingar á fjárlögum til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU) námu samtals 3.434,8 m.kr. á  árinu 2014.  Launabætur voru 
22,1 m.kr.  Millifærðar fjárheimildir af öðrum fjárlagaliðum námu  72,7 m.kr., þar af voru 33,2 m.kr. vegna tækjakaupa, 8,0 m.kr. 
voru fluttar af fjárlagalið 08-500 til að mæta kostnaði við heilbrigðisþjónustu við fanga og 15,0 m.kr. vegna sameiningar heil-
brigðisstofnana.  Þá voru færðar 15,0 m.kr. af fjárlagalið 08-379 uppí rekstrarhalla í Vestmannaeyjum og 1,5 m.kr. komu af fjár-
lagalið 08-700 vegna launa forstjóra í september. 
Fjárheimildir ársins 2014 námu því samtals 3.529,6 m.kr. Rekstrargjöld, að frádregnum sértekjum, námu samtals um 3.545,9 
m.kr. og voru því 16,3 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.  Sundurliðun er sem hér greinir: 
 

 

Í þús. kr. Fjárlög Fjárheimild Reikningur Frávik kostnaðarhlutd.

millideildarsala

Sértekjur ................................................. 550.800 )(     550.800 )(     412.096 )(         138.704 )(            25,2% 265.734.021  

Laun og launatengd gjöld ....................... 2.811.200  2.833.906  2.799.392  34.514  1,2%

Önnur rekstrargjöld ............................... 1.166.800  1.205.800  1.120.360  85.440  7,1% 265.734.021  

3.427.200  3.488.906  3.507.655  18.749 )(              -0,5%

Eignakaup ............................................... 7.600  40.700  38.227  2.473  6,1%

3.434.800  3.529.606  3.545.882  16.276 )(              -0,5%

 
Rekstrarreikningur, sundurliðun í þús.kr.

2014 2013

1.974.110 1.910.662 63.448            3,3%

1.821.493 1.748.112 73.381            4,2%

428.110 411.506 16.604            4,0%

4.223.713 4.070.280 153.433          3,8%

677.830)(          647.154)(             30.676 -           4,7%

Samtals 3.545.882 3.423.125 122.757          3,6%

Hjúkrunarrými ......................................................................................

Sértekjur ...............................................................................................

Heilsugæslusvið ....................................................................................
Sjúkrasvið .............................................................................................
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Sundurliðanir

1. Seld þjónusta

2014 2013 33.733.637 bætt við samanburðart.

130.549.721 108.811.508 21.738.213    20,0%

67.017.359 70.813.499 3.796.140 -     -5,4%

62.779.592 68.183.481 5.403.889 -     -7,9%

12.309.425 12.213.766 95.659            0,8%

15.496.279 13.287.031 2.209.248      16,6%

288.152.376 273.309.285 14.843.091    5,4%

2. Ýmsar tekjur

7.415.061 bætt við samanburðart.

12.821.852 12.864.001 42.149 -           -0,3%

19.122.034 15.525.358 3.596.676      23,2%

12.618.574 13.748.090 1.129.516 -     -8,2%

22.279.335 32.038.787 9.759.452 -     -30,5%

36.495.838 37.540.979 1.045.141 -     -2,8%

19.276.900 13.182.409 6.094.491      46,2%

122.614.533 124.899.624 2.285.091 -     -1,8%

3. Laun og launatengd gjöld

608.073.597 bætt við samanburðart.

1.406.580.676 1.395.945.037 10.635.639    0,8%

340.407.973 341.276.251 868.278 -         -0,3%

410.637.592 424.262.244 13.624.652 -   -3,2%

111.815.689 84.663.817 27.151.872    32,1%

527.326.264 524.729.021 2.597.243      0,5%

2.623.755 183.150 2.440.605      1332,6%

2.799.391.949 2.771.059.520 28.332.429    1,0%

4. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

2014 2013

11.386.889 bætt við samanburðart.

438.380 581.773 143.393 -         -24,6%

45.936.714 40.155.845 5.780.869      14,4%

3.960.758 1.976.010 1.984.748      100,4%

2.822.306 4.758.067 1.935.761 -     -40,7%

134.416 211.859 77.443 -           -36,6%

53.292.574 47.683.554 5.609.020      11,8%

5. Funda- og ferðakostnaður

7.354.783 bætt við samanburðart.

5.286.626 2.601.962 2.684.664      103,2%

6.084.290 10.068.296 3.984.006 -     -39,6%

2.758.536 4.681.916 1.923.380 -     -41,1%

24.290.546 23.915.469 375.077          1,6%

38.419.998 41.267.643 2.847.645 -     -6,9%

Launatengd gjöld .................................................................................

Launagjöld hjá stofnuninni hækkuðu milli ára um 28,3 m.kr. eða 1,0%. Á árinu 2014 voru unnin 286,8

heilsársverk samanlagt hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

sem er fækkun um 7,2 ársverk frá fyrra ári. Hækkun launagjalda að teknu tilliti til fækkunar ársverka var

3,6% sem skýrist af hækkunum samkvæmt kjarasamningum. Áfallið orlof er ekki reiknað og fært í

ársreikninginn.

Önnur laun ...........................................................................................

Ýmis kostnaður ....................................................................................

Tekjur af seldri þjónustu hækkuðu um 14,8 m.kr. eða 5,4%. Komugjöld hækkuðu m.a. vegna fjölda

koma en einnig vegna innkomu í Vestmannaeyjum.

Lyfsala  .................................................................................................

Ýmsar tekjur lækkuðu um 2,3 m.kr. eða 1,8%. Aðrar tekjur hækkuðu aðallega vegna aukins akstur

sjúkrabifreiða með erlendra ferðamanna en gjafir lækkuðu töluvert.

Læknisvottorð ......................................................................................

Rannsóknir ...........................................................................................
Komugjöld og önnur þjónusta .............................................................

Sala til hjúkrunarheimila vegna læknisþjónustu ..................................

Funda- og ferðakostnaður lækkaði um 2,8 m.kr. eða 6,9%. 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður hækkaði um 5,6 m.kr. eða 11,8%. Undir þennan lið fellur kostnaður

sem tengdur er skrifstofuhaldi stofnunarinnar. 

Tímarit, blöð, bækur  ...........................................................................

Prentkostnaður, auglýsingar og kynningar ..........................................

Skrifstofuvörur .....................................................................................

Yfirvinna ...............................................................................................
Dagvinna ..............................................................................................

Vaktaálag ..............................................................................................

Sérfræðiþjónusta .................................................................................

Aðrar tekjur ..........................................................................................

Fæðissala ..............................................................................................
Vistunargjöld ........................................................................................
Húsaleiga ..............................................................................................
Gjafir .....................................................................................................

Síma- og afnotagjöld, burðargjöld .......................................................

Starfsmannatengdur kostnaður ...........................................................

Ferða- og dvalarkostnaður innanlands ................................................

Akstur ...................................................................................................
Funda- og ráðstefnugjöld, risna ...........................................................
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis .....................................................
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6. Aðkeypt sérfræðiþjónusta

281.811.447 bætt við samanburðart.

46.509.238 54.742.987 8.233.749 -     -15,0%

135.901.035 92.764.186 43.136.849    46,5%

46.002.514 40.093.206 5.909.308      14,7%

243.700.000 223.600.000 20.100.000    9,0%

472.112.787 411.200.379 60.912.408    14,8%

7. Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur

2014 2013
30.176.689 bætt við samanburðart.

52.538.323 55.108.003 2.569.680 -     -4,7%

32.372.177 37.341.378 4.969.201 -     -13,3%

84.910.500 92.449.381 7.538.881 -     -8,2%

8. Fæðiskostnaður

16.461.463 bætt við samanburðart.

56.164.170 54.434.462 1.729.708      3,2%

10.348.876 2.040.718 8.308.158      407,1%

66.513.046 56.475.180 10.037.866    17,8%

9. Rekstur tækja og áhalda

13.444.177 bætt við samanburðart.

9.018.624 8.097.582 921.042          11,4%

16.934.351 11.750.141 5.184.210      44,1%

5.360.335 9.882.108 4.521.773 -     -45,8%

31.313.310 29.729.831 1.583.479      5,3%

10. Bifreiðarekstur

1.695.310 bætt við samanburðart.

3.507.676 5.374.218 1.866.542 -     -34,7%

2.029.901 1.725.486 304.415          17,6%

1.022.496 2.071.962 1.049.466 -     -50,7%

3.315.516 2.818.255 497.261          17,6%

294.565 157.538 137.027          87,0%

10.170.154 12.147.459 1.977.305 -     -16,3%

11. Húsnæðiskostnaður

2014 2013
46.862.710 bætt við samanburðart.

161.899.302 135.137.001 26.762.301    19,8%

38.926.400 35.850.317 3.076.083      8,6%

9.085.041 13.597.697 4.512.656 -     -33,2%

10.458.518 12.445.631 1.987.113 -     -16,0%

883.658 828.032 55.626            6,7%

Opinber gjöld og tryggingar .................................................................
Rekstrarleiga ........................................................................................

Viðgerðir og viðhald .............................................................................

Viðhald og verkkaup ............................................................................

Aðkeypt sérfræðiþjónusta hækkaði um 60,9 m.kr. eða 14,8%. Hækkanir skýrast m.a. af auknum

verktakagreiðslum til lækna. Þá hækkar kostnaður vegna Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands um

20,1 mkr.

Rekstrarsamningar um Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands ...............

Leigugjöld .............................................................................................

Smátæki og áhöld ................................................................................

Fasteignagjöld og húsatryggingar ........................................................

Rekstrarleiga tækja og búnaðar ...........................................................

Rekstur tækja og áhalda hækkaði um 1,6 m.kr. eða 5,3%. Stofnunin er m.a. með tölvubúnað á

rekstrarleigu.

Matvæli ................................................................................................
Máltíðir .................................................................................................

Rekstrarvörur og þjónusta ...................................................................
Viðgerðir og viðhald .............................................................................

Orkukostnaður .....................................................................................

Lyf og tengd efni ..................................................................................

Kostnaður við lyf og lækninga- og hjúkrunarvörur lækkaði um 7,5 m.kr. eða 8,2%. 

Húsnæðiskostnaður hækkaði um 23,4 m.kr. eða 11,8%. Stofnunin greiðir leigugjöld fyrir húsnæðið til

Fasteigna ríkissjóðs.

Lækninga- og hjúkrunarvörur ..............................................................

Bensín og olía .......................................................................................

Ýmis húsnæðiskostnaður .....................................................................

Aðkeypt rannsóknarstofuþjónusta ......................................................

Fæðiskostnaður hækkaði um 10,0 m.kr. eða 17,8%. Hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands er rekið

mötuneyti fyrir sjúklinga, starfsmenn stofnunarinnar og tilfallandi gesti s.s. aðstandendur sjúklinga.

Hækkun skýrist af meiri innkaupum hjúkrunardeilda og almennum verðhækkunum.

Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta ..............................................................

Kostnaður við bifreiðarekstur lækkaði um 2,0 m.kr. eða 16,3%. Lækkun stafar af . Stofnunin var með 13

bifreiðar í rekstri árið 2013. Á öllum heilsugæslustöðvum stofnunarinnar er bifreið vegna

heimaþjónustu hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og vaktþjónustu lækna. Þá hefur umsjónarmaður

fasteigna bifreið til umráða. 

Sérfræðiþjónusta .................................................................................
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12. Annar rekstrarkostnaður

sjúkraflutn

26.531.598 bætt við samanburðart.

17.620.812 13.547.117 4.073.695      30,1%

37.127.860 39.649.317 2.521.457 -     -6,4%

25.613.489 26.003.428 389.939 -         -1,5%

31.121.108 20.560.081 10.561.027    51,4%

8.544.828 8.575.096 30.268 -           -0,4%

120.028.097 108.335.039 11.693.058    10,8%

13. Tilfærslur

14. Eignakaup

2.357.090 bætt við samanburðart.

5.081.702 7.536.740 2.455.038 -     -32,6%

3.292.585 2.683.383 609.202          22,7%

801.978 230.792 571.186          247,5%

0 2.652.000 2.652.000 -     -100,0%

14.373.454 19.795.826 5.422.372 -     -27,4%

14.677.416 5.128.880 9.548.536      186,2%

38.227.135 38.027.621 199.514          0,5%

15. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 2014 2013

 
1.329.512 1.137.454 192.058          16,9%

21.655.752)(     15.825.587)(        5.830.165 -     36,8%

275.548)(          44.883)(               230.665 -         513,9%

20.601.788)(     14.733.016)(        5.868.772 -     39,8%

16. Vörubirgðir

4.610.724 3.091.000 1.519.724      49,2%

5.908.569 4.439.000 1.469.569      33,1%

6.200.446 3.403.000 2.797.446      82,2%

4.951.277 489.800 4.461.477      910,9%

21.671.016 11.422.800 10.248.216    89,7%

17. Staða við ríkissjóð

Staða 1. janúar 2014 ....................................................................................................... 98.097.410)(        25.648.035 )(        

Staða 1. janúar 2014 frá öðrum sameinuðum heilbrigðisstofnunum ............................. 488.887
Ríkisframlag ..................................................................................................................... 3.529.606.344
Greiðslur .......................................................................................................................... 3.473.223.102)(  

x Millifærslur ...................................................................................................................... 30.735.207)(        
Staða 31. desember 2014 71.960.488)(        

18. Höfuðstóll

Höfuðstóll 1. janúar 2014 ................................................................................................ 218.470.111)(     16.276.005 )(        

Höfuðstóll 1. janúar 2014 frá öðrum sameinuðum heilbrigðisstofnunum ..................... 114.005.598)(     

Rannsóknarvörur .................................................................................

Matvæli ................................................................................................

Rannsóknastofuefni .............................................................................

Skilgreining á framlagi ríkissjóðs og færsluaðferð leiðir það af sér að höfuðstóll stofnunarinnar sýnir

uppsafnaðan rekstrarárangur hennar gagnvart fjárlögum og fjárheimildum. Í lok ársins 2014 sýnir

höfuðstóll stofnunarinnar að tæplega 348,8 m.kr. hafa verið notaðar umfram fjárheimildir og hafði

staðan versnað um 16,3 m.kr. frá árinu á undan eða sem nam tekjuhalla ársins 2014.

Opinber gjöld .......................................................................................

Í efnahagsreikningi er gerð sérstök grein fyrir greiðslustöðu stofnunarinnar gagnvart ríkissjóði. Þannig

er skuld eða inneign færð um viðskiptareikning ríkissjóðs í reikningsskilum hennar. Í árslok 2014 nam

skuld stofnunarinnar við ríkissjóð um 72,0 m.kr. og lækkaði frá fyrra ári um 25,6 m.kr.

Lyf og hjúkrunarvörur ..........................................................................

Aðrar vörubirgðir .................................................................................

Eignakaup hækkuðu um 0,2 m.kr. Lækninga- og rannsóknartæki, ásamt öðrum tækjum og búnaði, voru

að stærstum hluta keypt fyrir gjafafé.  

Vaxtatekjur ...........................................................................................

Tilfærslur að fjárhæð 0,4 m.kr. eru styrkir til ýmissa samtaka og félaga.

Vaxtagjöld ............................................................................................
Önnur fjármagnsgjöld ..........................................................................

Önnur tæki og búnaður .......................................................................

Rekstrarvörur .......................................................................................

Annar rekstrarkostnaður hækkaði um 11,7 m.kr. eða 10,8%. Opinber gjöld eru aðallega vegna

virðisaukaskatts sem greiddur er af lyfsölu og matsölu. 

Skrifstofubúnaður ................................................................................

Tölvubúnaður .......................................................................................
Húsgögn ...............................................................................................

Bifreiðar ...............................................................................................

Lyf til endursölu ...................................................................................

Lækninga- og rannsóknartæki .............................................................

Ýmis þjónusta og kostnaður ................................................................
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 Tveggja ára yfirlit í þúsundum króna á verðlagi hvers árs:

2014 2013
Rekstur
Rekstrartekjur .................... 412.096 399.346
Rekstrargjöld ..................... 3.957.978)( 3.822.471)(  
Gjöld umfram tekjur 3.545.882)( 3.423.125)(  
Ríkisframlag ....................... 3.529.606 3.312.200
Tekjuafgangur (-halli) ársins 16.276)(       110.925)(      

Efnahagur
Veltufjármunir  .................. 165.355 166.502
Eignir alls 165.355 166.502

Höfuðstóll .......................... 348.751)(     332.475)(      
Annað eigið fé ................... 9.078 9.078
Skammtímaskuldir  ............ 505.028 489.899
Eigið fé og skuldir alls 165.355 166.502
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