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Nefndasvið Alþingis, velferðarnefnd
Akureyri, 13. janúar 2020.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 
439. mál. 
Umsögn vinnuhóps sem hefur það markmið að skoða möguleika SAk á því að verða 
háskólasjúkrahús (skipaður 8. apríl 2019).

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur í stefnu sinni og framtíðarsýn sett sér það að markmiði að 
verða skilgreint sem háskólasjúkrahús.
Í 21. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er sjúkrahúsið skilgreint sérstaklega sem 
kennslusjúkrahús og í nýjum drögum að frumvarpi til laga um breytingu á lögunum er það 
óbreytt. Það er mat vinnuhópsins að löggjöfin hefti möguleika stofnunarinnar á frekari 
framþróun.
Fyrri skilgreining á hlutverki SAk sem kennslusjúkrahús (21. gr.) miðaðist við stöðu 
sjúkrahússins fyrir setningu laganna 2007. Starfsemin er orðin mun umfangsmeiri meðal 
annars á göngu- og dagdeildum ásamt vísindastarfsemi og kennsluhlutverki.

Í liðum 1-3 í 21. gr. núverandi laga kemur fram að SAk eigi að annast starfsnám (klínískt nám) 
háskólanema í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri (HA) og taka þátt í starfsnámi 
(klínísku námi) annarra háskólanema og framhaldsskólanema í grunn- og framhaldsnámi á 
heilbrigðissviði í samvinnu við Landspítala (LSH), Háskóla Íslands (HÍ) og aðrar 
heilbrigðisstofnanir og skóla.
Núverandi staða er sú að SAk annast allt ofangreint starfsnám (klínískt nám) en auk þess 
annast það starfsnám og sérnám heilbrigðisstétta að fenginni háskólagráðu í 
heilbrigðisvísindum.

Kandídatsár lækna á Íslandi er 12 mánaða starfsnám til almenns lækningaleyfis. Það 
er sett upp í samræmi við reglugerð 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og 
skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi. Mats- og hæfisnefnd metur hvaða 
námssjúkrahús og heilsugæslustöðvar geta tekið á móti læknakandídötum og nefnd um 
skipulag kandídatsársins setur m.a. reglur varðandi mat og eftirfylgni á meðan á árinu stendur. 
Nefndirnar eru skipaðar af velferðarráðuneytinu. Á LSH og SAk er mögulegt að ljúka öllum 
sjúkrahúsmánuðum kandídatsársins.

Enn fremur hefur mats- og hæfisnefnd, skv. reglugerð nr. 467/2015 um starfs- og 
sérfræðinám lækna, viðurkennt SAk sem stofnun fyrir kennslu í framhaldsnámi í 
heimilislækningum, lyflækningum og samþættu kjarnanámi í bráðagreinum lyflækninga en þar 
undir falla svæfinga- og gjörgæslulækningar, bráðalækningar og lyflækningar. Sérnámslæknar 
í heimilislækningum geta klárað sjúkrahúshlutann á SAk en í öðrum greinum er námið útfært 
í samstarfi við LSH. Hjúkrunarfræðingar á SAk sem öðlast sérfræðileyfi í hjúkrun (reglugerð nr. 
512/2013, sett samkvæmt lögum nr. 34/2012) hafa einnig uppfyllt klíníska hluta 
viðurkenningar á SAk.
Samkvæmt ofangreindu teljum við að íb -lið  5. gr. frumvarpsins, ínýju  ákvæði um SAk, eigi að 
koma fram að SAk beri að veita háskólamenntuðum starfsmönnum sérmenntun í  
h eilbrigðisgreinum.
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Skv. 4. lið 21. gr. laganna skulu SAk og LSH stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Skv. 11. 
og 12. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 hafa siðanefndir 
heilbrigðisrannsókna á SAk og LSH lögbundið hlutverk til að veita leyfi til vísindarannsókna.

Töluvert vísindastarf er á SAk og fer vaxandi. Ákveðnir starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla 
hæfiskröfur háskóla, gegna störfum prófessora, dósenta og lektora við HA, 
Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri (HHA) og HÍ.

HHA er vísindaleg rannsóknastofnun sem var stofnuð með rammasamningi um samstarf milli 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) nú SAk og HA árið 2002. Fjórir starfsmenn SAk eru í 
sérstökum stöðum við þessa stofnun, sem fylgir að lágmarki 20% vinnuskylda við 
heilbrigðisvísindasvið HA. Stöðurnar voru að hluta kennslustöður í upphafi en á síðasta ári voru 
breytingar gerðar á fyrirkomulaginu og nú eru þessar stöður eingöngu rannsóknastöður.

Árið 2018 fékk HA heimild til að vera með doktorsnám. Háskólinn er því kominn með nám á 
öllum þrepum háskólanáms og orðinn fullvaxta. Ofangreint samstarf milli HA og SAk var 
mikilvægur þáttur í veitingu þeirrar heimildar og skapar grundvöll fyrir sameiginleg 
doktorsverkefni.

Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 er talað um að auka þurfi kröfur um gæði og öryggi í 
heilbrigðisþjónustunni. Á SAk hafa verið innleiddar markvissar aðferðir gæðastjórnunar til 
þess að tryggja gæði og öryggi í allri starfseminni og eru þær forsendur þess að sjúkrahúsið er 
með alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni. Sjúkrahúsið er fyrsta heilbrigðisstofnunin á 
Norðurlöndunum til að hljóta slíka vottun. Vottunaraðili er alþjóðlega fyrirtækið DNV GL sem 
er eitt af stærstu fyrirtækjum á þessu sviði í heiminum. Sífellt er lögð áhersla á notkun 
mælikvarða og gæðavísa til að meta gæði og árangur á sjúkrahúsinu ásamt markvissu 
umbótastarfi sem grundvallist á nýjustu þekkingu og búnaði. Öflugt vísindastarf og nýsköpun 
á SAk er leiðarstef í slíku umbótastarfi.

Í upphafi árs 2020 samþykkti framkvæmdastjórn SAk nýja og metnaðarfulla vísindastefnu til 
næstu þriggja ára. Markmið spítalans er að byggja upp öflugara rannsóknaumhverfi, efla 
rannsóknainnviði og rannsóknasamstarf. SAk ætlar sér að verða háskólasjúkrahús þar sem 
vísindastarfsemi er samofin daglegri starfsemi spítalans sbr. skilgreiningu 4. gr. laganna um 
háskólasjúkrahús. Í nýrri stefnu heilbrigðisráðherra í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði til 
ársins 2030 kemur fram að vilji sé til að jafna aðstöðu vísindamanna á landsvísu og nýta 
samlegðaráhrif til þess að standa sameiginlega að nauðsynlegum innviðum til að styðja við 
öflugt vísindastarf. Vinnuhópurinn fagnar þessari stefnu og óskar í kjölfarið eftir því, að tekið 
verði tillit til ofangreindra ábendinga. Háskólahlutverk SAk þarf að vera viðurkennt og 
skilgreiningin í lögunum um störf sjúkrahússins á að vera rétt og í samræmi við starfsemi þess 
í dag.

Í ljósi alls ofantalins er álit vinnuhópsins að ekki sé réttlætanlegt að SAk sé skilgreint 
sérstaklega sem kennslusjúkrahús.

Tillaga vinnuhópsins um breytingu á b-lið 5. gr. frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, nýtt ákvæði um SAk:
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Sjúkrahúsið á Akureyri.
Á Sjúkrahúsinu á Akureyri er veitt annars stigs heilbrigðisþjónusta en að auki þriðja stigs 
heilbrigðisþjónusta, m.a. á göngu- og dagdeildum. Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítali 
skulu hafa með sér samráð um veitingu þriðja stigs heilbrigðisþjónustu. Sjúkrahúsið á 
Akureyri annast kennslu í  grunn- og framhaldsnámi og veitir háskólamenntuðum  
starfsmönnum sérmenntun íheilbrigðisgreinum, gerir fagfólki kleift að sinna fræðastörfum  
við háskóla auk þess að stunda og veita aðstöðu til vísindarannsókna. Sjúkrahúsið á Akureyri 
er varasjúkrahús Landspítala.
Ráðherra skal í  reglugerð kveða nánar á um hlutverk og starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri 
m.a. út frá liðum 10 og 11 í  4. gr. laganna og þá heilbrigðisþjónustu sem þar skal veitt.

Virðingarfyllst,
Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður deildar mennta og vísinda við SAk og lektor við 
Heilbrigðisvísindastofnun HA (formaður),
Alexander Smárason, forstöðulæknir fæðinga- og kvensjúkdómalækninga við SAk og 
prófessor við Heilbrigðisvísindastofnun HA,
Snæbjörn Guðjónsson, sérfræðingur í  geðhjúkrun við SAk,
Árún K. Sigurðardóttir, prófessor við heilbrigðisvísindasvið HA og sérfræðingur við deild 
mennta og vísinda við SAk,
Stefán B. Sigurðsson, prófessor emeritus við heilbrigðisvísindasvið HA,
Ingveldur Tryggvadóttir, upplýsingafræðingur við SAk.
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Akureyri, 9. október 2019

Efni: Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Umsögn vinnuhóps sem hefur það markmið að skoða möguleika SAk á því að verða 
háskólasjúkrahús (skipaður 8. apríl 2019).

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er háskólasjúkrahús skilgreint sem:
"Sjúkrahús sem veitir þjónustu ín æ r öllum viðurkenndum sérgreinum læknisfræði og hjúkrunarfræði, 
með áherslu á rannsóknir, þróun og kennslu. Sjúkrahúsið er ínánu samstarfi við háskóla sem sinnir 
kennslu og rannsóknum ílæknisfræði og flestum öðrum greinum heilbrigðisvísinda, svo og eftir 
atvikum framhaldsskóla. Starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla tilteknar hæfiskröfur háskóla, gegna 
störfum bæði á sjúkrahúsinu og við háskólann eða hafa önnur starfstengsl við háskólann. Meðferð 
sjúklinga, kennsla og rannsóknir eru samþætt í  daglegum störfum á sjúkrahúsinu".

Við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) er metnaður, þekking og hæfni til þess að uppfylla skilyrðin sem þarf 
til að kallast háskólasjúkrahús. Vinnuhópurinn telur raunhæft að SAk, sem er langstærsta sjúkrahúsið 
utan Landspítala (LSH) og varasjúkrahús landsins, geti uppfyllt áður téð skilyrði og styrkt með því móti 
heilbrigðisþjónustuna á Íslandi. Samkvæmt núgildandi lögum hefur SAk þó ekki möguleika á 
framgangi til að verða háskólasjúkrahús, þrátt fyrir uppfyllt skilyrði, nema að undangenginni 
endurskoðun og breytingu á 21. gr. laga nr. 40/2007.

SAk hefur í stefnu sinni og framtíðarsýn sett sér það að markmiði að verða skilgreint 
háskólasjúkrahús. Í 21. gr. laganna er sjúkrahúsið skilgreint sem kennslusjúkrahús og í nýjum drögum 
að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu er það áfram gert. Það er mat 
vinnuhópsins að slík löggjög hefti möguleika stofnunarinnar á framgangi. Hópurinn telur eðlilegra að 
formleg matsnefnd samkvæmt reglugerð meti hvort tiltekin heilbrigðisstofnun uppfylli skilyrðin til að 
kallast háskólasjúkrahús eða kennslusjúkrahús. Í heilbrigðisstefnunni til 2030 kemur fram að 
„Starfsemi háskólasjúkrahúss er ekki bundin við hús eða byggingar, heldur getur hún farið fram  á 
mörgum stöðum og á fleiri en einni stofnun að uppfylltum ofangreindum skilyrðum".

Þessi stutta skilgreining á háskólasjúkrahúsi sem kemur fram í lögunum telur vinnuhópurinn 
ekki nægjanlega, kröfurnar þurfa að vera skýrar og faglegt mat ætti að ráða því hvort stofnun uppfylli 
skilyrði til að kallast háskólasjúkrahús.

Í umræðum á Alþingi 2006 um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu spurði Steingrímur Sigfússon 
þingmaður hvort eitthvað væri því til fyrirstöðu að svo væri gengið frá málum að hér á landi væru tvö 
háskólasjúkrahús?1 Siv Friðleifsdóttir þáverandi heilbrigðisráðherra svaraði fyrirspurninni á þá leið að 
sjúkrahús sem á að standa undir nafni sem háskólasjúkrahús þyrfti að vera í tengslum við læknadeild. 
Það væri meginmunurinn. Því væri eðlilegt að Landspítalinn væri háskólasjúkrahús en Sjúkrahúsið á 
Akureyri kennslusjúkrahús.2 
Vinnuhópurinn vill benda á eftirfarandi:

1) SAk hefur um árabil annast klínískt nám háskólanema í grunnnámi við HA, HÍ og við 
erlenda háskóla, s.s. læknanema, hjúkrunarfræðinema, nema í iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, 
ljósmóðurfræði og geislafræði.

2) Því til viðbótar koma einnig læknakandídatar (hafa lokið læknaprófi) frá Háskóla Íslands og 
erlendum háskólum sem geta klárað sitt starfsnám á SAk. Mats- og hæfisnefnd metur 
hvaða námssjúkrahús og heilsugæslustöðvar geta tekið á móti kandídötum og nefnd um

1 https://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061103T161431.html
2 https://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061103T171155.html
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skipulag kandídatsársins setur m.a. reglur varðandi mat og eftirfylgni á meðan á náminu 
stendur. Nefndirnar eru skipaðar af velferðarráðuneytinu. Á Landspítala og Sjúkrahúsinu á 
Akureyri er mögulegt að ljúka öllum sjúkrahúsmánuðum kandídatsársins. Við Sjúkrahúsið 
á Akranesi er hægt er að taka hluta af þessu starfsnámi.

3) Undanfarin ár hefur einnig mikil þróun átt sér stað í uppbyggingu sérnáms lækna á Íslandi. 
Lögð hefur verið áhersla á þróun sérnáms í öllum stærstu greinum lækninga í samræmi við 
viðurkennda alþjóðlega staðla. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið þátt í þessari þróun en 
mats- og hæfisnefnd, skv. reglugerð nr. 467/2015 um starfs- og sérfræðinám lækna, hefur 
viðurkennt SAk sem stofnun fyrir kennslu í framhaldsnámi í heimilislækningum, 
lyflækningum og samþættu kjarnanámi í bráðagreinum lyflækninga en þar undir falla 
svæfinga- og gjörgæslulækningar, bráðalækningar og lyflækningar. Sérnámslæknar í 
heimilislækningum geta klárað sjúkrahúshlutann á SAk en í öðrum greinum er námið 
útfært í samstarfi við LSH.

Benda má á að háskólasjúkrahús hefur víðtækar skyldur gagnvart menntun heilbrigðisstarfsmanna, 
lækna sem og annarra. Það má nefna að hjúkrunarfræðingar á SAk sem öðlast sérfræðileyfi í hjúkrun 
(reglugerð nr. 512/2013, sett samkvæmt lögum nr. 34/2012) hafa uppfyllt klíníska hluta 
viðurkenningar á SAk.

Vinnuhópurinn hefur borið saman hlutverk LSH og SAk skv. 20. og 21 gr. laga um heilbrigðisþjónustu 
nr. 40/2007 og þykir ljóst að SAk uppfyllir þær kröfur sem þar eru settar fram með tillit til kennslu í 
grunn- og framhaldsnámi til að öðlast skilgreiningu háskólasjúkrahúss.

Vísindastarf er vaxandi á SAk. Ákveðnir starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla hæfiskröfur 
háskóla, gegna störfum prófessora, dósenta og lektora við Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands. 
Ennfremur er virkt vísindasamstarf við erlenda háskóla/háskólasjúkrahús. Sjúkrahúsið á Akureyri 
hefur metnað til að veita framúrskarandi þjónustu við sjúklinga sem byggð er á bestu þekkingu hvers 
tíma. Það felur í sér að styrkja verður vísindarannsóknir og þekkingarleit eins og mögulegt er. Í nýrri 
stefnu heilbrigðisráðherra í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði til 2030 kemur fram að vilji sé til að 
jafna aðstöðu vísindamanna á landsvísu og nýta samlegðaráhrif þess að standa sameiginlega að 
nauðsynlegum innviðum til að styðja við öflugt vísindastarf.3 Vinnuhópurinn fagnar þessari stefnu og 
óskar í kjölfarið eftir því að ráðherra taki tillit til framsettra ábendinga og endurskoði framsetninguna 
í lögunum. Vinnuhópurinn telur það efla heilbrigðisþjónustu á Íslandi að SAk eigi möguleika á því 
að verða háskólasjúkrahús. Slíkt sjúkrahús er aðlaðandi vinnustaður fyrir framsækið fagfólk og 
öflugt vísindastarf eflir gæði þjónustunnar.

Vinnuhópurinn leggur eftirfarandi til:
• Í lögum um heilbrigðisþjónustu eða meðfylgjandi reglugerð verði nákvæm skilgreining fyrir 

háskólasjúkrahús og kennslusjúkrahús/-heilbrigðisstofnun sett fram.
• Það komi ekki fram í lögunum sjálfum hvort ákveðið sjúkrahús sé háskólasjúkrahús eða 

kennslusjúkrahús/-heilbrigðisstofnun. Það sé frekar sett fram í sérstakri reglugerð. 
Stofnanir geta síðan sótt um mat á hæfi.

• Stofnuð verði formleg matsnefnd til að meta háskóla- og kennsluhlutverk sjúkrahúsa og 
heilbrigðisstofnana landsins.

Rökstuðningur: Til að stuðla að framþróun er eðlilegt að bæði sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir sem 
sinna heilbrigðisþjónustu eigi kost á því að fá viðurkenningu á kennslu- og vísindahlutverki sínu og að 
ferlið sé faglegt, gegnsætt og sanngjarnt.

3 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=60ed88c7-d862-11e9-944a-005056bc4d74
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Virðingarfyllst,

Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður deildar mennta og vísinda við SAk og lektor við 
Heilbrigðisvísindastofnun HA (formaður)
Alexander Smárason, forstöðulæknir fæðinga- og kvensjúkdómalækninga við SAk og prófessor við 
Heilbrigðisvísindastofnun HA
Snæbjörn Guðjónsson, sérfræðingur í  geðhjúkrun við SAk
Árún K. Sigurðardóttir, prófessor við heilbrigðisvísindasvið HA og sérfræðingur við deild mennta og 
vísinda við SAk
Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, dósent og forseti heilbrigðisvísindasviðs HA 
Stefán B. Sigurðsson, prófessor emeritus við heilbrigðisvísindasvið HA 
Ingveldur Tryggvadóttir, upplýsingafræðingur við SAk
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Aðfaraorð
Þann 8. apríl 2019 skipaði framkvæmdastjóri bráða - og þróunarsviðs Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) 
vinnuhóp sem fékk það verkefni að skoða möguleika SAk á því að verða háskólasjúkrahús.

Starfshópurinn er þannig skipaður:

Frá SAk: Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður deildar mennta og vísinda, formaður

Alexander Smárason, forstöðulæknir fæðinga- og kvensjúkdómalækninga 

Snæbjörn Guðjónsson, sérfræðingur í  geðhjúkrun 

Frá HA : Árún K. Sigurðardóttir, prófessor og sérfræðingur við deild mennta og vísinda við SAk

Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs 

Stefán B. Sigurðsson, prófessor emeritus 

Starfsmaður starfshópsins er Ingveldur Tryggvadóttir, upplýsingafræðingur.

Meginverkefni vinnuhópsins eru eftirfarandi:

• Safna gögnum um hvaða kröfur eru gerðar til sjúkrahúsa svo það geti kallað sig
háskólasjúkraús.

• Meta stöðu SAk í dag út frá þeim kröfum sem gerðar eru til háskólasjúkrahúsa.

• Leggja mat á getu SAk til að verða háskólasjúkrahús.

• Setja fram drög að tíma- og aðgerðaplani sé niðurstaðan að SAk geti orðið háskólasjúkrahús.

3



Hvaða kröfur eru gerðar til sjúkrahúsa svo þau geti kallað sig 

háskólasj úkrahús?

Úr skýrslunni „Hver geri hvað í heilbriðisþjónustunni"
"Í hugtakinu háskólasjúkrahús felst samþætting þriggja þátta, þ.e. klínískrar þjónustu, kennslu og 

rannsókna. Um er að ræða sjúkrahús sem hefur náið sam starf við háskóla þar sem læknisfræði er 
kennd og eftir atvikum aðrar greinar heilbrigðisvísinda. Meðferð, kennsla og rannsóknir eru hluti af 
daglegum störfum heilbrigðisstarfsfólks sjúkrahússins og sjúkrahús- og háskólastarfsemi er þétt 
tvinnuð saman. Umtalsverður hluti sérmenntaðra heilbrigðisstarfsmanna sjúkrahússins hefur 
starfstengsl við háskólann, svo sem háskólastöðu (e. faculty member). Klínísk kennsla læknanema og 
annarra nema íheilbrigðisvísindagreinum fer fram íríkum  mæli inni á sjúkrahúsinu og jafnframt 
þjálfun þeirra sem eru nýútskrifaðir. Áhersla er lögð á vísindarannsóknir og þar er stundað 
sérfræðinám, kennsla og frekari þjálfun sérhæfðra heilbrigðisstarfsmanna".

Úr heilbrigðisstefnu til 2030:
"Þriðja stigs þjónusta er nú veitt á Landspítala háskólasjúkrahúsi og að einhverju leyti einnig á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri. Háskólasjúkrahús er sú stofnun sem býr yfir mestri færni, kunnáttu og tækni 
til þess að fást við alvarlega sjúkdóma og tekur við sjúklingum frá öðrum heilbrigðisstofnunum þegar 
möguleikar þeirra eru tæmdir. Þar er veitt þjónusta ín æ r öllum viðurkenndum sérgreinum 
læknisfræði og hjúkrunarfræði með áherslu á rannsóknir, þróun og kennslu. Þar fer fram menntun 
heilbrigðisstétta og vísindastarfsemi og nýsköpun í  heilbrigðisvísindum í  nánu samstarfi við háskóla. 
Meðferð sjúklinga, kennsla og rannsóknir eru samþætt í  daglegum störfum á háskólasjúkrahúsi og 
hluti stöðugilda er tengdur viðkomandi háskóla. Starfsemi háskólasjúkrahúss er ekki bundin við hús 
eða byggingar, heldur getur hún farið fram á mörgum stöðum og á fleiri en einni stofnun að 
uppfylltum ofangreindum skilyrðum".

Úr lögum um heilbrigðisþjónustu nr 40/2007 - I. kafli.Gildissvið, stefnumörkun og skilgreiningar. 
Þar er háskólasjúkrahús skilgreint sem:
"Sjúkrahús sem veitir þjónustu í  nær öllum viðurkenndum sérgreinum læknisfræði og 
hjúkrunarfræði, m eð áherslu á rannsóknir, þróun og kennslu. Sjúkrahúsið er í  nánu sam starfi við 
háskóla sem sinnir kennslu og rannsóknum í  læknisfræði og flestum  öðrum greinum  
heilbrigðisvísinda, svo og eftir atvikum fram haldsskóla. Starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla 
tilteknar hæ fiskröfur háskóla, gegna störfum bæ ði á sjúkrahúsinu og við háskólann eða hafa 
önnur starfstengsl við háskólann. M eðferð sjúklinga, kennsla og rannsóknir eru sam þæ tt í 
daglegum störfum á sjúkrahúsinu".
Kennslusjúkrahús er skilgreint sem:
"Sjúkrahús sem veitir þjónustu íhelstu sérgreinum læknisfræði og hjúkrunarfræði og hefur tengsl við 
háskóla sem sinnir kennslu og rannsóknum ílæknisfræði og fleiri greinum heilbrigðisvísinda, svo og 
eftir atvikum framhaldsskóla. Starfsmenn sjúkrahússins, sem sinna kennslu og rannsóknum, starfa 
náið með þeim háskóladeildum er sjúkrahúsinu tengjast".

Í lögunum (gr. 20) er hlutverk Landspítalans sem háskólasjúkrahús skilgreint nánar með tilliti til 
þessara sjónarmiða:
Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, 
m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa 
heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk hans er að:

1. Veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samræmist skyldu slíks sjúkrahúss, m.a. 
sérfræðiþjónustu í  nær öllum viðurkenndum greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum
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öðrum greinum heilbrigðisvísinda sem stundaðar eru hér á landi, með aðgengi að stoðdeildum og 
rannsóknadeildum,

2. Annast starfsnám háskólanema og framhaldsskólanema íheilbrigðisgreinum ígrunn- og 
framhaldsnámi,

3. Stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði,

4. Veita háskólamenntuðum starfsmönnum sérmenntun íheilbrigðisgreinum,

5. Gera fagfólki kleift að sinna fræðastörfum við Háskóla Íslands eða aðra háskóla og veita 
háskólamönnum aðstöðu til þess að sinna rannsóknum og öðrum störfum við sjúkrahúsið,

6. Starfrækja blóðbanka sem hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu. Ráðherra skal 
skipa níu manns og jafnmarga til vara íráðgjafarnefnd Landspítala til fjögurra ára ísenn. Nefndin 
skal vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og rekstur 
spítalans. Skal nefndin m.a. fjalla um árlegar starfs- og fjárhagsáætlanir spítalans og 
langtímastefnu hans. Nefndin skal m.a. skipuð fulltrúum notenda þjónustu spítalans. Formaður 
skal ísam ráði við forstjóra boða til upplýsinga- og samráðsfunda eftir þvísem  þurfa þykir og eigi 
sjaldnar en tvisvar á ári.

Landspítali og Háskóli Íslands skulu gera með sér samning um samstarf sem kveði m.a. á um rétt 
fulltrúa háskólans til setu á fundum framkvæmdastjórnar. Landspítali og Háskóli Íslands skulu 
setja verklagsreglur um málefni starfsmanna sem hafa starfsskyldur gagnvart báðum 
stofnununum. Reglurnar skulu staðfestar a f ráðherra og birtar.

Landspítala er heimilt með samþykki ráðherra að eiga aðild að rannsóknar- og 
þróunarfyrirtækjum sem eru hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða félög með takmarkaða ábyrgð 
og stunda framleiðslu og sölu íþ v ísk yn i að hagnýta og þróa niðurstöður rannsókna sem spítalinn 
vinnur að hverju sinni. Forstjóri Landspítala fer með eignarhlut spítalans íslíkum  fyrirtækjum.

Ráðherra getur í  reglugerð 1) kveðið nánar á um starfsemi Landspítala og þá þjónustu sem honum 
ber að veita.

Viðmið erlendis -  skilgreining á háskólasjúkrahúsi og kennslusjúkrahúsi

Skilgreiningarnar á háskólasjúkrahúsi og kennslusjúkrahúsi sem eru í íslensku lögunum eru í raun 
lýsingar á starfseminni eins og hún var á Landspítala og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri á þeim 
tíma sem lögin voru sett.

Skilgreiningar á háskólasjúkrahúsi (university hospital) eru nokkuð mismunandi eftir löndum. Allar 
skilgreiningarnar hafa þó það sameiginlegt að þar fer fram kennsla á háskólastigi fyrir 
heilbrigðisstéttir, læknanema, hjúkrunarfræðinema o.s.frv. Vísindalegar rannsóknir eru hluti af 
starfseminni og sjúkrahúsin eru í nánu samstarfi við eða hluti af heilbrigðisvísindadeildum háskóla. 
Skilgreining á kennslusjúkrahúsi (teaching hospital) er sjúkrahús þar sem kennsla og þjálfun 
heilbrigðisstétta fer fram í samvinnu við háskóla.

Það er því í raun enginn munur á skilgreiningu á þessu tvennu og er notað jöfnum höndum yfir 
sömu stofnanirnar þ.e. þær eru ýmist kallaðar University hospital eða Teaching hospital. Að 
Teaching hospital sé skör lægri en University hospital eins og gert er í lögunum er séríslenskt 
fyrirbæri.

Dæmi um skilgreiningar á University hospital og Teaching hospital má sjá í viðauka I.
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Hver er staða SAk í dag út frá þeim kröfum  sem gerðar eru til 

háskólasjúkrahúss á Íslandi
Vísindarannsóknir hér á landi eiga að vera sterk stoð í íslensku heilbrigðiskerfi og standast alþjóðlegan 
samanburð að gæðum og umfangi. Eins og fram kemur í heilbrigðisstefnu til 2030 þá hafa 
vísindarannsóknir þýðingarmikið hlutverk í þróun heilbrigðisþjónustu sem liður í menntun 
heilbrigðisstarfsfólks og til að skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk í öllum 
heilbrigðisstéttum. SAk hefur sett í stefnu sína (Framtíðarsýn til 2021) að sjúkrahúsið sé 
háskólasjúkrahús og í þessum kafla verður farið yfir núgildandi lög um heilbrigðisþjónustu (nr 40/2007) 
þar sem SAk er nú skilgreint sem kennslusjúkrahús og LSH sem háskólasjúkrahús. SAk verður mátað við 
skilgreininguna á háskólasjúkrahúsi og greinar 20. og 21 um sérhæfða heibrigðisþjónustu bornar 
saman.

1. Heilbrigðisþjónusta
Í 20. gr kemur fram að hlutverk LSH sem háskólasjúkrahúss sé að " veita heilbrigðisþjónustu sem á 
hverjum tíma samræmist skyldu slíks sjúkrahúss, m.a. sérfræðiþjónustu ín æ r öllum viðurkenndum 
greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum öðrum greinum heilbrigðisvísinda sem 
stundaðar eru hér á landi, með aðgengi aðstoðdeildum og rannsóknadeildum".

SAk er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins og gegnir lykilhlutverki í almannavörnum. 
Sjúkrahúsið er einnig miðstöð læknisfræðilegrar þjónustu sjúkraflugs í landinu. SAk veitir annars 
og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu. Sjúkrahúsið veitir heilbrigðisþjónustu og sérfræðiþjónustu í 
mörgum viðurkenndum greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og öðrum heilbrigðisvísindum svo 
sem sjúkra- og iðjuþjálfun og hefur aðgengi að stoð- og rannsóknadeildum.

Eins og fram kemur í heilbrigðistefnu til 2030 þá bera LSH og SAk sem aðalsjúkrahús landsins í 
sameiningu ábyrgð á sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu á landinu. Meiri sérhæfing er á LSH vegna 
stærðar sjúkrahússins. Eins kemur fram í stefnunni að það megi reikna með því að þungi 
sjúkrahúsþjónustunnar til framtíðar litið færist í vaxandi mæli til LSH og SAk og að þessi sjúkrahús 
eigi að vera faglegt bakland og styrkur fyrir sjúkrahúsþjónustuna á landinu.

2. Starfsnám háskóla og framhaldskólanema í  grunn- og framhaldsnámi
Á SAk hefur lengi farið fram menntun nemenda í heilbrigðisvísindagreinum og hefur hlutverk 
sjúkrahússins sem kennslusjúkrahúss farið vaxandi. Samstarf um kennslu og rannsóknir byggir 
m.a. á samningi H.Í. og SAk sem undirritaður var 29. apríl 2003 og samningi við HA sem 
undirritaður var 7. október 2002. Samkvæmt þeim samningi er sjúkrahúsið háskólasjúkrahús HA.

Í kaflanum „Hugsað til framtíðar" í heilbrigðisstefnu til 2030 er umræða um það hvort gera megi 
breytingar á fyrirkomulagi grunnmenntunar heilbrigðisstarfsfólks til að mæta betur þörfum 
íslensks heilbrigðiskerfis og skipulagi þjónustunnar um allt land, t.d. með því að taka betur tillit til 
aðstæðna í dreifðum byggðum. Þar er tekið dæmi um svæðissjúkrahúsið í Tromsö í Noregi sem 
fékk stöðu háskólasjúkrahúss eftir að háskólinn á svæðinu var settur á fót á grundvelli 
byggðasjónarmiða. Það sama má segja um stofnun heilbrigðisvísindasviðs við HA sem efldi til muna 
samband háskólans við sjúkrahúsið, það er því mikilvægt að leita leiða til að efla enn frekar þetta 
samstarf með möguleikum á nýju námi í háskólanum og starfsnámi í samstarfi við SAk.

Samstarfið við Háskólann á Akureyri er ákaflega mikilvægt en það er samt óeðlilegt að binda 
kennsluskyldu SAk við eina háskólastofnun eins og gert er í lögunum. Í 21. gr. (lið 2) kemur fram 
að SAk eigi einungis að annast starfsnám háskólanema í heilbrigðisvísindum við HA. SAk hefur 
aftur á móti um langt árabil annast starfsnám háskólanema í grunnnámi við HA, HÍ og við erlenda 
háskóla, s.s. læknanema, hjúkrunarfræðinema, nema í iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, ljósmóður- og
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geislafræði. Framhaldsskólanemar 
í heilbrigðisgreinum eru sjúkraliða- 
og matartækninemar sem koma á 
SAk á hverju ári. Á árinu 2018 voru 
nemavikur (grunnnám) alls 768 sem 
samsvarar að meðaltali 14-15 
nemum á viku á ársgrundvelli.
Myndrit 1 sýnir fjölda nemavikna í 
mismunandi heilbrigðisgreinum.

Enn fremur kemur fram í lögunum 
að SAk taki einungis þátt í 
starfsnámi annarra háskólanema og 
framhaldsskólanema í grunn- og 
framhaldsnámi á heilbrigðissviði í 
samvinnu við Landspítala, Háskóla 
Íslands og aðrar heilbrigðisstofnanir 
og skóla (liður 3). SAk tekur ekki 
einungis þátt í starfsnámi margra 
stétta, það má nefna að á hverju ári koma 
kandídatar frá Háskóla Íslands og erlendum 
háskólum sem geta klárað sitt starfsnám á 
sjúkrahúsinu. Kandídatsár lækna á Íslandi er
12 mánaða starfsnám til almenns lækningaleyfis. Það er sett upp í samræmi við reglugerð 
467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi 
og sérfræðileyfi. Mats- og hæfisnefnd metur hvaða námssjúkrahús og heilsugæslustöðvar geta 
tekið á móti læknakandídötum og nefnd um skipulag kandídatsársins setur m.a. reglur varðandi 
mat og eftirfylgni á meðan á árinu stendur. Nefndirnar eru skipaðar af Velferðarráðuneytinu. Á 
Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri er mögulegt að ljúka öllum sjúkrahúsmánuðum 
kandídatsársins. Við Sjúkrahúsið á Akranesi er hægt er að taka hluta af kandídatsári.

Mynd 1. Fjöldi nemavikna í 
heilbrigðisgreinum 2018

Í 20. gr. er talað um að hlutverk LSH sé einnig að veita háskólamenntuðum starfsmönnum sér- 
menntun í heilbrigðisgreinum. Hvergi er talað um sérmenntun í skilgreiningu á hlutverki SAk sem 
kennslusjúkrahúss. Á undanförnum árum hefur mikil þróun átt sér stað í uppbyggingu sérnáms 
lækna á Íslandi. Lögð hefur verið áhersla á þróun sérnáms í öllum stærstu greinum lækninga í 
samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið þátt í þessari þróun 
en Mats- og hæfisnefnd, skv. reglugerð nr. 467/2015 um starfs- og sérfræðinám lækna, hefur 
viðurkennt SAk sem kennslustofnun fyrir framhaldsnám í heimilislækningum, lyflækningum og 
samþættu kjarnanámi í bráðagreinum lyflækninga en þar undir falla svæfinga- og 
gjörgæslulækningar, bráðalækningar og lyflækningar (sjá töflu 1). Sérnámslæknar í heimilis- 
lækningum geta klárað sjúkrahúshlutann á SAk en í öðrum greinum er námið útfært í samstarfi við 
LSH, mælst er til þess að sérnámslæknum bjóðist að jafnaði að starfa í 6-12 mánuði á SAk innan 
þeirra greina þar sem samstarf hefur verið samþykkt og slíkt skilgreint samkvæmt formlegri 
samstarfsyfirlýsingu.

Hjúkrunarfræðingar á SAk sem hafa fengið sérfræðiviðurkenningu sem sérfræðingar í hjúkrun 
(reglugerð nr. 512/2013, sett samkvæmt lögum nr. 34/2012) hafa farið í gegnum klíníska hluta 
viðurkenningar á SAk (Handleiðsla sérfræðingur í hjúkrun; SV-054). Sérfræðiviðurkenningu má 
einungis veita þeim hjúkrunarfræðingum sem lokið hafa meistaranámi og tveggja ára starfi undir 
leiðsögn eftir lok meistaranáms. Starfssvið sérfræðings í hjúkrun skiptist í fimm meginsvið; hjúkrun, 
fræðslu/kennslu, ráðgjöf, rannsóknir, gæða og þróunarstörf. Á leiðsagnartíma er gert ráð fyrir að 
hjúkrunarfræðingurinn vinni að verkefnum úr öllum fimm sviðunum. Sérfræðingur í hjúkrun er
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frumkvöðull og leiðtogi í klínísku starfi sem samþættir og nýtir fræðilega og gagnreynda þekkingu 
í starfi sínu. Í töflu 2 má finna upplýsingar um fjölda sérfræðinga í hjúkrun á SAk 2019.

Mikilvægur þáttur í vísindastefnu SAk til 2023 er að vinna að því að kortleggja betur 
sérfræðiþekkingu og vinna að frekari þróun sérnáms og framtíðarsýn. Mikilvægur hluti af sérnámi 
þessara stétta er rannsóknavinna, SAk vill styðja betur við þessa hópa til að þau hafi svigrúm í sínu 
námi/vinnu til að sinna þessum hluta af námi/vinnu þeirra (sjá kaflann um vísindastefnu SAk til 
2023 og aðgerðaáætlun).

Tafla 1. Upplýsingar um framhaldsnám unglækna á SAk árið 2018
Sérgrein Fjöldi 

sérnámslækna/ 
deildarlækna á 

SAk

Viðurkennd
marklýsing

Alþjóðlegir samstarfsaðilar

Lyflækningar 5 já Royal College of Physicians

Heimilislækningar 5 já nei

SKBL - Samþætt kjarnanám í 
bráðagreinum lækninga

2 já Intercollegiate Committee for 
ACCS Training (ICACCST)

Bráðalækningar 1 - -

Röntgenlækningar 2 - -

Bæklunarskurðlækningar 2 - -

Skurðlækningar 1 - -

Tafla 2. Upplýsingar um stöðu sérfræðiþekkingar í hjúkrun á SAk 2019

Bráða- og 
þróunarsvið

Handlækningasvið Lyflækningasvið

Fjöldi hjúfr. 30 74 103

Fjöldi með meistaranám 
MS/MA eða í doktorsnámi

4 2 8

Fjöldi sérfræðinga í hjúkrun í 
stöðum

1 1 2

Fjöldi sérfræðinga í hjúkrun 
með sérfræðileyfi í hjúkrun

(1) 1
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3. Fræðastörf starfsfólks og samvinna við aðrar háskólastofnanir

Í lögunum er talað um mikilvægi þess að fagfólki á LSH og SAk sé gert kleift að sinna fræðastörfum 
við háskóla. Ákveðnir starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla hæfiskröfur háskóla, gegna störfum 
prófessora, dósenta og lektora við HA, Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri (HHA) og HÍ.

HHA er vísindaleg rannsóknastofnun sem til var stofnað með rammasamningi um samstarf milli 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) nú SAk og HA 2002. Með þessum samningi vildu SAk og HA 
efla kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum með því að auka samstarf og gera þessa þætti í starfi 
stofnananna sýnilegri. Meginhlutverk HHA eru eftirfarandi:

>  að vera sameiginlegur vettvangur til rannsókna fyrir starfsmenn sjúkrahússins og HA, svo og 
annarra heilbrigðisstofnana eftir nánara samkomulagi við þær.

>  að efla tengsl rannsókna og kennslu og samhæfa rannsóknir í  heilbrigðisvísindum sem unnar 
eru við HA, sjúkrahúsið og aðrar heilbrigðisstofnanir.

>  að styðja kennslu og þjálfun í  vísindalegum vinnubrögðum og veita nemendum í  
framhaldsnámi í  heilbrigðisgreinum aðstoð við rannsóknastörf eftir þvísem  kostur er.

>  að stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaaðila á sviði heilbrigðisvísinda og 
sterkum tengslum við atvinnu- og þjóðlíf, e. að sinna þjónustuverkefnum írannsóknum á 
heilbrigðissviði.

>  að gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í  heilbrigðisvísindum.
>  að veita fræðslu og ráðgjöf varðandi málefni tengd heilbrigðisþjónustu.
>  að standa fyrir og stuðla að því að haldin séu málþing og ráðstefnur á sviði 

heilbrigðisvísinda.
>  að halda eða stuðla að því að haldin séu námskeið og fyrirlestra.

Þeir starfsmenn SAk, sem gegna aðalstarfi á sjúkrahúsinu og sinna kennslu og rannsóknum, geta sótt 
um mat á hæfi til að hljóta akademíska nafnbót við HHA. Einnig eru fjórir starfsmenn SAk í sérstökum 
stöðum við stofnunina, sem fylgir að lágmarki 20% vinnuskylda við heilbrigðisvísindasvið HA. 
Stöðuhlutfallið, 20%, er hluti af stöðuhlutfalli starfsmanna við SAk og er gert ráð fyrir að það rúmist 
innan starfs viðkomandi á SAk. Forstöðumaður leitast við að hafa vinnufyrirkomulag starfsmanns 
þannig að hann geti sinnt kennslu og rannsóknum allt að einn dag í viku að jafnaði. Hinsvegar gengur 
það ekki alltaf eftir og hefur því yfirmaður einingarinnar heimild til að veita starfsmanni leyfi frá störfum 
SAk í allt að tvær vikur á ári vegna vísindastarfa sem falla til utan dagvinnutíma. Rannsóknarvirknin þarf 
að vera sýnileg í formi birtingu vísindagreina/erindi á vísindaráðstefnum svo hægt verði að sækja um 
þessar tvær vikur vegna vísindastarfa. Samhliða vegferð SAk í að verða háskólasjúkrahús þá er 
markmiðið að eyrnamerkja ákveðin stöðubrot sem verða beinlínis bundin við kennslu og 
rannsóknarskyldu. Það verður gert um leið og svigrúm skapast til aukinna stöðuheimilda -  þá munu 
heimildir til þessarar tveggja vikna fjarveru falla niður.

Í 20. gr. laganna er einnig talað um það að hlutverk LSH sem háskólasjúkrahús sé einnig að veita 
háskólamönnum aðstöðu til þess að sinna rannsóknum og öðrum störfum við sjúkrahúsið. Þetta kemur 
ekki fram í 21 gr. þar sem hlutverk SAk sem kennslusjúkrahús er listað upp. Í dag vinnur sérfræðingur 
frá heilbrigðisvísindasviði HA í hlutastarfi við deild mennta og vísinda á SAk. Sá einstaklingur er álitsgjafi 
og veitir ráðgjöf varðandi möguleg vísindaverkefni á sjúkrahúsinu. Þessi aðili er einnig virkur 
rannsakandi sem hefur aðgang að vísindasjóði SAk. Þetta samstarf er ákaflega mikilvægt og vilji hjá SAk 
að efla þennan þátt í samstarfi við HA og HÍ (sjá kaflann um vísindastefnu SAk til 2023 og 
aðgerðaáætlun).
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4. Vísindarannsóknir
Skv. 4 lið 21. gr. laganna skulu SAk og LSH stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Skv. 11. og 
12. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 hafa siðanefndir heilbrigðisrannsókna 
á SAk og LSH lögbundið hlutverk til að veita leyfi til vísindarannsókna.

SAk hefur sett í stefnu að skapa góðar vinnuaðstæður fyrir rannsóknir. Skilgreint samstarf í gegnum 
HHA og aðrar vísindastofnanir styður við þessa þróun. Stærð og landfræðileg staðsetning sjúkra- 
hússins gefur góða möguleika á þverfaglegu samstarfi og rannsóknum á heilbrigðismálum þeirra sem 
búa í dreifðum byggðum landsins. Hér er sóknarfæri og í nýrri stefnu SAk kemur fram að það sé 
mikilvægt að vinna markvisst að því að efla frekar samstarf við vísindastofnanir, háskóla og 
heilsugæslur. Einnig þarf að vinna að bættu samstarfi við fyrirtæki á sviði heilbrigðisvísinda, t.d. í 
tengslum við hagnýt rannsóknaverkefni sem leiða til nýsköpunar.

Mikilvægar breytingar hafa verið gerðar á síðustu tveimur árum til að styðja og styrkja 
rannsóknarinnviði. Nýr forstöðumaður deildar mennta og vísinda (áður deild kennslu, vísinda og gæða) 
var ráðinn 2018 og hefur áhersla deildarinnar breyst töluvert og er enn í þróun. Nú er áherslan lögð á 
að vinna að framgangi vísinda og rannsókna með því að skapa svigrúm og frjótt umhverfi til 
vísindastarfa. Einnig að efla upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu fyrir þá, sem leggja stund á rannsóknir og 
að veita aðgang að nýjustu og bestu þekkingu og fræðslu í heilbrigðisfræðum. Nú er einnig áætlað að 
deild mennta og vísinda meti umfang vísindastarfs á spítalanum árlega (sjá vísindastefnu SAk til 2023 
og aðgerðaáætlun).

Fjöldi birtinga í vísindatímaritum hefur vaxið á undanförnum árum og starfsfólk sjúkrahússins kynnir 
markvisst sínar rannsóknaniðurstöður á innlendum og erlendum ráðstefnum. Á hverju ári er einnig 
Vísindadagur SAK haldinn en á þessum degi eru rannsóknir/verkefni starfsmanna SAk og HHA kynnt 
auk þess sem veggspjöld er lýsa niðurstöðum rannsókna/verkefna eru til sýnis.

Aukning hefur verið í rannsóknum sem framkvæmdar eru á SAk eða á vegum SAk. Starfsfólk 
SAk hefur aðgang að Vísindasjóði SAk, en aldrei hafa jafn margar umsóknir borist sjóðnum eins og á 
undangengnu ári (sjá ársskýrslur). Þeim starfsmönnum á SAk sem eru með doktorspróf hefur einnig 
fjölgað á undanförnum árum (doktorspróf er krafa til að vera metin/n hæfur til stöðu í háskóla). Einnig 
hefur fjöldi starfsmanna með meistarapróf aukist. Vel menntað starfsfólk er lykill að árangri í 
vísindastarfi og í vísindastefnu SAk til 2023 er nú stefnt að því að styrkja starfsfólk í doktorsnámi og 
meistaranámi með ákveðnum námsstöðum (sjá vísindastefnu SAk til 2023 og aðgerðaáætlun).

Í skilgreiningu um háskólasjúkrahús er tekið fram að það sé mikilvægt að meðferð sjúklinga, kennsla 
og rannsóknir séu samþætt í daglegum störfum. Til að efla vísindavinnu enn frekar í daglegu starfi á 
SAk þá er mikilvægt að starfsfólk spítalans fái tíma og aðstöðu til að sinna vísindavinnu við hlið klínískrar 
vinnu og kennslu. Til að styðja við þá þróun þá þarf vísindastarf að vera með skilgreinda fjármögnun, 
þessi fjármögnun er nauðsynleg til að standa undir vísindastefnu spítalans.

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Þann 18.09.2019 komu fram drög að breytingum á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 
Í frumvarpi þessu sem er samið í heilbrigðisráðuneytinu eru lagðar til breytingar á lögunum. 
Frumvarpið er lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við tillögur heilbrigðisstefnu. Í 
fylgiskjali má sjá umsögn vinnuhópsins sem var send inn 9. október 2019.

10

https://www.sak.is/is/um-fsa/rit-og-skyrslur/arsskyrslur


Alþjóðleg gæðavottun styður háskólahlutverk SAk
Í heilbrigðisstefnu til 2030 er talað um að auka þurfi kröfur um 
gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustunni. Enn fremur er talað um að 
gæði og öryggi tengjast ótal þáttum en undirstaðan sé sú menning 
sem er ríkjandi á hverri stofnun og ræðst hún meðal annars af 
viðhorfum, reglum, hugmyndafræði og hugsjónum þeirra sem þar 
starfa. Enn fremur er bent á að háskólasjúkrahús á 
Norðurlöndunum mæli læknisfræðilegan árangur, öryggi sjúklinga, 
aðgengi að þjónustu og ánægju sjúklinga og starfsfólks. Á SAk hafa 
verið innleiddar markvissar aðferðir gæðastjórnunar til þess 
tryggja gæði og öryggi í allri starfseminni og eru þær forsendur 
þess að sjúkrahúsið er með alþjóðlega gæðavottun á starfsemi 
sinni. Sjúkrahúsið er fyrsta heilbrigðisstofnunin á Norðurlöndunum til að 
hljóta slíka vottun. Vottunaraðilinn er alþjóðlega fyrirtækið DNV GL sem er eitt af stærstu 
fyrirtækjum á þessu sviði í heiminum. Vottunin var upphaflega veitt 18. desember 2015 og 
endurnýjuð í lok árs 2018. Jafnframt hlaut SAk vottun á allri sinni starfsemi samkvæmt ISO 9001:2015 
staðlinum vorið 2019 og gildir sú vottun til 2022. Gæðavottunin tekur til öryggismenningar og 
faglegra þátta starfsemi sjúkrahússins á öllum sviðum og nær yfir alla þá þjónustu sem sjúkrahúsið 
veitir. ISO vottunin er á hinn bóginn vottun á gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ÍST EN ISO 9001:2015- 
staðli og tekur til þeirra þátta sem snúa að stjórnun, skipulagi og gæðaeftirliti í starfseminni. Sífellt er 
lögð áhersla á notkun mælikvarða og gæðavísa til að meta gæði og árangur á sjúkrahúsinu ásamt 
markvissu umbótastarfi sem grundvallist á nýjustu þekkingu og búnaði. Öflugt vísindastarf og 
nýsköpun á SAk er leiðarstef í slíku umbótastarfi.

V ísindastefna SAk til 2023 og aðgerðaáæ tlun

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur metnað til að veita framúrskarandi þjónustu við sjúklinga sem 
byggð er á bestu þekkingu hvers tíma. Það felur í sér að styrkja verður vísindarannsóknir og 
þekkingarleit eins og mögulegt er. I þessum kafla má sjá vísindastefnu SAk (samþykkt í janúar 
2020) sem vísindaráð SAk vann að. Vinnuhópurinn rýndi stefnuna og aðgerðaáætlunina.
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SAk) SJÚ K R A H Ú S IÐ  Á  A K U R E YR I
A K U R E Y R I H O SPITAL

M EG IN Á H ER SLU R , LY K ILA Ð G ER Ð IR , M Æ LIKV A RÐ A R OG EFT IR FY LG D

M egináherslur Lykilaðgerð ir 2 0 2 0 -2 0 2 3  M æ likvarðar

Vinna m arkvisst að 
kynningu og miðlun 
v ísin d astarfs til 
sta rfsfó lk s SAk, 
alm ennings og  
vísindafólks.

1Á inn lendum  og  e rlendum  ráöstefnum .

Þátttaka - Vísindadagur 
SAk og HHA.
Fjöldi tilvitnana í ritrýndar 
greinar.
Rannsóknahópar og 
rannsóknaverkefni sýnileg 
á vef sjúkrahússins.

Eftirfylgd

Starfsfólk hvatt til að kynna 
visindaniðurstöður sínar'.
Efla Vísindadag SAk og HHA 
-  gera hann sýnilegri fyrir 
almenning.
Hvatningastyrkir veittir 
til rannsakanda eða 
rannsóknahópa sem 
kynna rannsóknir sínar á 
vísindadeginum.
Nafn SAk sé greinilegt 
á öllum vísindagreinum 
sendartil birtingar2.
Starfsmenn hvattir til að 
birta greinar sínar í opnum 
aðgangi.
Visindastarfs sýnilegt á 
vefjum SAk3.
Vinnuhópur endurhannar 
ytri vefsíðu sjúkrahússins4.

? Nafn og  m erki SAk á veggsp jö ldum  o g  í e rindum  sta rfsm anna innan lands se in  utan.
3T ilkynnt á innri og ytri ve f þega r sta rfsm enn s júkrahússins b irta  greinar, eru m eö  inn legg  á ráðste fnum  eöa fá  ú th lu tað  styrk fy r ir  rannsóknaverkefni, 
4 Koma á tó l upp lýs ingavo itu /rannsóknaskrá .þar sem  hæ gt vorður að nálgast upp lýs ingar um rannsóknir, rannsóknahópa og  gagnasötn  á SAk.

Framkvæmdastjóm, 
forstöðumaður deildar 
mennta og visinda, 
vísindaráð.
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Viðauki I -  Skilgrein ingar
Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi tekin af netinu um skilgreiningar á University hospital og Teaching 
hospital:

A university hospital is a hospital that is affiliated with a university. University hospitals provide 
clinical education and training to future and current doctors, nurses, and other health professionals, 
in addition to delivering medical care to patients

A university hospital is an institution which combines the services of a hospital with the education of 
medical students and with medical research. These hospitals are typically affiliated with a medical 
school or university.

A teaching hospital or university hospital is a hospital or medical center that provides medical 
education and training to future and current health professionals and that is involved in medical 
research.

A teaching hospital, or academic medical center, is a hospital that partners with medical and nursing 
schools, education programs and research centers to improve health care through learning and 
research.

Wikipedia: A teaching hospital or university hospital is a hospital or medical center that provides 
medical education and training to future and current health professionals and that is involved in 
medical research. Teaching hospitals are often affiliated with medical schools and work closely with 
medical students throughout their period of matriculation, and especially during their clerkship 
(internship) years. In most cases, teaching hospitals also offer Graduate Medical Education (GME)/ 
physician residency programs, where medical school graduates train under a supervising (attending) 
physician to assist with the coordination of care. In addition to offering medical education to medical 
students and physician residents, many teaching hospitals also serve as research institutes.

There are really two types of teaching hospitals - academic medical centers (major teaching 
hospitals) and minor teaching hospitals. Academic medical centers, however, have two components, 
a teaching hospital and a medical school. A minor teaching hospital usually does not have a medical 
school.
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SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

Vísindastefna Sjúkrahússins á Akureyri til 2023

Sjúkrahúsið á Akureyri | Eyrarlandsvegi | 600 Akureyri | Sími 463 0100



SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

INNGANGUR FRAMTÍÐARSÝN

Forsendur góðrar heilbrigðisþjónustu eru 
rannsóknir og þróunarvinna ásamt möguleikum 
til að nýta sér nýja þekkingu.

Öflugt vísindastarf við Sjúkrahúsið á Akureyri 
(SAk) eflir gæði þjónustu, mannauð og gerir 
það að aðlaðandi vinnustað fyrir framsækið 
fagfólk.

Stærð og landfræðileg staðsetning 
sjúkrahússins gefur góða möguleika á 
þverfaglegu samstarfi og rannsóknum á 
heilbrigðismálum þeirra sem búa í dreifðum 
byggðum landsins.

Markmið SAk er að byggja upp 
öflugt rannsóknaumhverfi, efla 
rannsóknarinnviði, rannsóknasamstarf og 
kynningu vísindarannsókna.

SAk er háskólasjúkrahús með réttindi og skyldur 
eins og lýst er í lögum um heilbrigðisþjónustu.

Starfsfólk SAk er eftirsótt í rannsóknasamstarfi 
á Íslandi og erlendis.

Sjúkrahúsið hvetur starfsfólk sitt og 
veitir ásættanlega aðstöðu og svigrúm til 
rannsókna. Meðferð sjúklinga, kennsla og 
rannsóknir eru samþætt í daglegum störfum á 
sjúkrahúsinu.

Fjárstuðningur stjórnvalda til vísindarannsókna 
á SAk er sambærilegur við það sem þekkist 
hjá norrænum háskólasjúkrahúsum.



SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur

Vísindastarf er með 
skilgreinda fjármögnun.

Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar

Stjórnendur SAk sækja 
aukið fjármagn til 
vísindastarfs.
Efla vísindasjóð SAk. 
Vísindasjóður sé það 
öflugur að hann standi 
undir öðrum markmiðum 
vísindastefnunnar.
Efla fjárstreymi frá 
styrktaraðilum utan 
spítalans, þ.e. frá ein- 
staklingum, fyrirtækjum og 
stofnunum.

A.m.k. 3% af veltu 
spítalans verði sérmerkt 
vísindastarfi, og því marki 
verði náð í áföngum næstu 
fimm árin. Þar af skuli 
a.m.k 0,2% af veltu SAk 
fara í vísindasjóðinn.

Eftirfylgd

Framkvæmdastjórn.
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MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur

Innviðir stuðla að betri 
samfellu og auknum 
gæðum í vísindastarfi.

Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar

Aðlaga þarf klíníska vinnu 
rannsakenda þannig að þeir 
geti samþætt vísindavinnu 
starfi sínu.
Gera þarf ráð fyrir fjármagni 
til að ráða í hlutastöður. 
Gagnagrunnar og 
lífsýnasöfn eru opin 
og aðgengileg 
vísindamönnum sem hafa 
tilskilin leyfi.
Bæta aðgengi að 
hugbúnaði sem styður við 
vísindavinnu.
Efla aðgang að ritrýndum 
vísindagreinum/ 
gagnasöfnum. Skoða 
mögulegt samstarf 
heilbrigðisbókasafna.

Fjöldi akademískra 
starfsmanna og 
starfsmanna með klíníska 
nafnbót.
Fjöldi birtra ritrýndra 
greina.

Eftirfylgd

Framkvæmdastjórn og 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda.



SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar Eftirfylgd

Efla samstarf við 
vísindastofnanir, 
háskóla, heilsugæslur 
og fyrirtæki á sviði 
heilbrigðisvísinda.

Unnið að
samstarfssamningum 
um sameiginleg 
vísindaverkefni, klíníska 
gagnagrunna og tengdar 
stöður vísindamanna.
Einnig unnið að bættu 
samstarfi við fyrirtæki á sviði 
heilbrigðisvísinda.

Þrír samstarfssamningar 
við innlendar og erlendar 
stofnanir og fyrirtæki.

Framkvæmdastjórn, 
framkvæmdastjóri bráða 
og þróunarsviðs og 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda.



SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur

Stoðþjónusta verði 
efld til að auka 
gæði umsókna og 
vísindagreina.

Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar

Bæta aðgengi að 
sérfræðingum í tölfræði 
og lífupplýsingafræði, 
gagnavinnslu, 
prófarkarlestri og öðru 
tengdu umsóknum 
og birtingum 
rannsóknarniðurstaða. 
Unnið að samstarfs- 
samningum við Rannsókna- 
miðstöð HA og Heilbrigðis- 
vísindasetur HÍ.

Fjöldi styrkumsókna. 
Fjöldi og upphæðir 
aðfengna styrkja. 
Fjöldi birtra ritrýndra 
greina.

Eftirfylgd

Framkvæmdastjórn, 
framkvæmdastjóri bráða- 
og þróunarsviðs og 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda.



SAk) SJÚKRAHÚSIÐÁAKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL

MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar

Efla fræðslu og 
hækka menntunarstig 
starfsmanna.

• Kortlagning
sérfræðiþekkingar, unnið 
að þróun sérnáms og 
framtíðarsýnar.

Viðurkennt sérnám lækna 
boði á fleiri einingum. 
Fjöldi sérnámslækna og 
hjúkrunarfræðinga með 
sérfræðileyfi.

Eftirfylgd

í • Framkvæmdastjóri 
lækninga, 
framkvæmdastjóri 
hjúkrunar, forstöðumaður 
deildar mennta og vísinda.

Auglýsa námsstöður við 
deild mennta og vísinda.

Staða fyrir doktorsnema 
(50%) til tveggja ára 
og námsstöður fyrir 
meistaranema (eitt 
stöðugildi sem dreifist á 
þrjá til fimm nemendur).

Framkvæmdastjórn, 
framkvæmdastjóri 
bráða- og þróunarsviðs, 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda.

Fræðsla sem tengist 
vísindavinnu efld.

Tvö námskeið í fræðslu- 
áætlun sem tengjast 
vísindavinnu.

Framkvæmdastjórn, 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda, 
vísindaráð, fræðsluráð
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MEGINÁHERSLUR, LYKILAÐGERÐIR, MÆLIKVARÐAR OG EFTIRFYLGD

Megináherslur Lykilaðgerðir 2020-2023 Mælikvarðar Eftirfylgd

Vinna markvisst að 
kynningu og miðlun 
vísindastarfs til 
starfsfólks SAk, 
almennings og 
vísindafólks.

Þátttaka - Vísindadagur 
SAk og HHA.
Fjöldi tilvitnana í ritrýndar 
greinar.
Rannsóknahópar og 
rannsóknaverkefni sýnileg 
á vef sjúkrahússins.

• Starfsfólk hvatt til að kynna 
vísindaniðurstöður sínar1.

• Efla Vísindadag SAk og HHA 
-  gera hann sýnilegri fyrir 
almenning.
Hvatningastyrkir veittir 
til rannsakanda eða 
rannsóknahópa sem 
kynna rannsóknir sínar á 
vísindadeginum.

• Nafn SAk sé greinilegt 
á öllum vísindagreinum 
sendar til birtingar2.
Starfsmenn hvattir til að 
birta greinar sínar í opnum 
aðgangi.

• Vísindastarfs sýnilegt á 
vefjum SAk3.

• Vinnuhópur endurhannar 
ytri vefsíðu sjúkrahússins4.

2 Nafn og merki SAk á veggspjöldum og í erindum starfsmanna innan lands sem utan.
3Tilkynnt á innri og ytri vef þegar starfsmenn sjúkrahússins birta greinar, eru með innlegg á ráðstefnum eða fá úthlutað styrk fyrir rannsóknaverkefni. 
4 Koma á fót upplýsingaveitu/rannsóknaskrá,þar sem hægt verður að nálgast upplýsingar um rannsóknir, rannsóknahópa og gagnasöfn á SAk.

Framkvæmdastjórn, 
forstöðumaður deildar 
mennta og vísinda, 
vísindaráð.

1 Á innlendum og erlendum ráðstefnum.
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EFTIRFYLGNI OG MÆLINGAR Á ÁRANGRI ÁBYRGÐ Á STEFNU OG AÐGERÐUM

Gerð verði árleg úttekt á stöðu vísindastarfs 
við SAk sem undirstaða fyrir eftirfylgni 
vísindastefnunnar. Þar koma upplýsingar um 
vísindastarfsemi við sjúkrahúsið á viðkomandi 
ári skýrt fram, ásamt því hvaða fjármunum hefur 
verið varið til hennar.

Árangur mældur með því að skoða:
- Fjölda birtra greina í ritrýndum tímaritum.
- Fjöldi veggspjalda og kynninga.
- Fjöldi tilvitnana.
- Staða vísindasjóðs og fjöldi vísindastyrkja.
- Fjöldi og upphæðir aðfengra styrkja.
- Fjöldi rannsóknaverkefna á grunn-, meistara- 
og doktorsstigi.
- Fjöldi verkefna sem breyta vinnulagi og byggja 
á gagnreyndri þekkingu (evidence-based 
practice).

• Vísindastefnan skal endurskoðuð á þriggja ára 
fresti og samþykkt af framkvæmdastjórn SAk.

• Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á framkvæmd 
vísindastefnu sjúkrahússins.

• Sjúkrahúsið ber lögbundna ábyrgð á öllum 
gögnum um sjúklinga og lífsýnum sem safnað 
er á vegum SAk.

• Forsvarsmenn rannsóknarhópa og einstakir 
vísindamenn bera ábyrgð á sínum rannsóknum.


