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Landspítali á breytingatímum



Lífið á Landspítala

Frá 2000 - 2009
5 forstjórar
6 heilbrigðisráðherrar
Skipulagsbreytingar
– Skipurit 
– Breytingar á þjónustu

Hagræðingaraðgerðir
– Uppsagnir



Rekstur 2001 – 2008
Hlutfallsbreyting (frá árinu 2001) á útgjöldum hins opinbera, 

staðvirtum á mann á verðlagi samneyslu 2008

Heimild: Þjóðhagsreikningar - Fjármál hins opinbera 2008, bráðabirgðauppgjör (Hagstofan, mars 2009)
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Vinnufundur 8. janúar 2009
Skýr skilaboð 

– Sjúklingurinn í öndvegi
– Fækkun á stjórnunarlögum
– Dreifstýring
– Styrkja klíníska starfsemi
– Samræming á vinnubrögðum, reglum og 

leiðbeiningum
– Aukning á dag- og göngudeildarþjónustu



Áherslur í starfi

Styrkja forystu, 
– Leiðtogaþjálfun
– Forysta sem styður við klíníska starfsemi

Samskipti við starfsmenn og stéttarfélög
– Upplýsingaflæði

Rétt þjónustustig 
Skilvirkt flæði sjúklinga
Nýr spítali



Áfangar á Landspítala
Aukið vægi mannauðs í framkvæmdastjórn
Áhersla á starfsþróun, endur- og símenntun
– Leiðtogaþjálfun, starfsdagar, starfsþróunaráætlanir

Stuðnings- og ráðgjafarteymi

Öryggisnefnd
– Net öryggistrúnaðarmanna og gæðastjóra

Áhættumat starfa



Áfangar á Landspítala frh.

Heilsuvernd/heilsuefling starfsmanna

Kannanir á starfsumhverfi
– Mannauðsmælikvarðar

Rafrænt ráðningakerfi

Mannauðsráðgjafar á svið



Hvað skiptir máli ?

Að þróa vinnustað sem byggir á:
– Samræmdum og vönduðum vinnubrögðum
– Skýrri stefnu
– Sameiginlegum markmiðum og gildum
– Trausti



Sameiginleg markmið

Forysta

Stefna

Drifkraftur

(Starfsmenn í kíník)

Forysta sem styður við 
starfsemi

Þroski sjúkrahússins

Byggt á hugmyndafræði frá Aker 
sjúkrahúsinu 2009



Hollráð
Styrkja forystu
Samskipti, samskipti, samskipti...............
Áhættumat starfa,
– Heilsuefling og vinnuvernd hluti af daglegum 

rekstri
Vanda til ráðninga
Setja markmið og mælikvarða

2+1



Staðan í dag

Miklir erfiðleikar í rekstri framundan
Starfsfólk uggandi um eigið atvinnuöryggi
Starfsfólk Landspítala hluti af alþjóðlegum 
markaði heilbrigðisstarfsmanna, hætta á 
að dýrmæt þekking fari úr landi
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