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ÁVARP FORSTJÓRA
Árið 2021 var sannanlega viðburðarríkt fyrir heimsbyggðina alla enda
háðum við glímu við heimsfaraldur Covid 19. Heilbrigðisstofnun
Austurlands (HSA) brást við með yfirgripsmiklum hætti í takt við allt
heilbrigðiskerfi landsins en árangurinn hefur skipað okkur í hóp þeirra
þjóða sem hvað best hafa staðið sig í baráttunni við Covid 19. Þrátt fyrir
að allt árið 2021 hafi verið markað af sóttvörnum og þjónustu við íbúa
landshlutans tengt heimsfaraldri var margt annað á döfinni hjá HSA.
HSA tók fyrstu tvö grænu skrefin og við munum taka næstu tvö skref árið 2022 en með því náum við 4
af 5 grænum skrefum. Það er algjörlega ljóst að umhverfismál eru þess eðlis að öll verðum við að láta
þau okkur varða og það mun HSA gera með myndarlegum hætti enda höfum við þegar hafið þá vegferð.
Þann 1. maí 2021 var gleði dagur fyrir HSA en þá tókum við yfir rekstur tveggja hjúkrunarheimila í
Fjarðabyggð. Með því fengum við til liðs við okkur öflugan hóp einstaklinga sem styrkir starfsmannahóp
HSA enn frekar. Árið 2021 innleiddum við í samræmi við kjarasamninga tilraunaverkefni um styttingu
vinnuvikunnar en því verkefni er ætlað að auðvelda og auka samræmingu vinnu og einkalífs.
Hlutverk HSA er að veita heilbrigðisþjónustu til íbúa Austurlands og því var ánægjulegt að fá niðurstöður
úr þjónustukönnun maskínu sem sýndi að 72% íbúa bera mikið traust til HSA og 76,3% voru ánægð með
þjónustu HSA.
HSA er og hefur þurft að vera „hugrökk“ heilbrigðisstofnun og því reglulega þróað heilbrigðisþjónustuna
í átt að meiri teymisvinnu, fjölbreyttari þjónustu fagstétta, fjarheilbrigðisþjónustu og heilsueflingu. Þessu
til staðfestingar má nefna nýjustu viðbætur í framlínu þjónustu heilsugæslunnar þegar ráðnir voru
fíkniráðgjafi og félagsráðgjafi. Árið 2021 styrktum við geðheilbrigðisþjónustu enn frekar m.a. með
ráðningu yfirlæknis geðheilbrigðismála en ennig settum við á laggirnar endurhæfingarteymi HSA sem
ætlað er að sinna þeim sem eru með langvinna verki. Við héldum áfram þróun fjarheilbrigðisþjónustu og
réðum í því samhengi til starfa fagfólk „án“ staðsetningar sem m.a. býr í Svíþjóð, Danmörku og Íslandi.
Heilsuefling er forgangsmál HSA en vinna við innleiðingu aðferðarfræði jákvæðrar heilsu er komin á fullt
skrið í samvinnu við hollensku stofnunina Institute of Positive Health og ætlum við að stíga enn stærri
skref á árinu 2022 og inn í framtíðina. Það er von okkar að í samvinnu við sveitarfélög og aðrar
heilbrigðisstofnanir verði heilsuefling íbúa númer eitt við alla ákvarðanatöku.
Allt það sem að ofan er talið og meira til hefur verið gert á sama tíma og rekstur HSA hefur verið í
jafnvægi en undanfarin 5 ár hefur HSA verið rekið fyrir þær fjárheimildir sem úthlutaðar hafa verið.
Sá árangur sem HSA hefur náð er tilkominn vegna öflugrar liðsheildar starfsfólks, starfsfólks sem er
sveigjanlegt, útsjónarsamt, lausnamiðað og einstaklega duglegt. Við munum halda áfram að vera
hugrökk og leita allra leiða til að þróa og efla heilbrigðisþjónustu með hagsmuni íbúa að leiðarljósi.
Með kveðju,
Guðjón Hauksson
Forstjóri
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Í
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hjá

HSA

í

293

stöðugildum. Kynjahlutfallið skiptist í 88% konur og
12% karla. Í stjórnunarstörfum innan HSA er hlutfallið
71% konur og 29% karlar.
HSA hefur nýverið farið í gegnum endurúttekt vegna
jafnlaunavottunar og fengið nýtt skírteini sem gildir
til 2025. Í launagreiningu sem var framkvæmd árið
2022 reyndist óútskýrður kynbundinn launamunur
HSA nánast enginn og frávik telst óverulegt eða
0,5% körlum í hag og fylgnin á milli starfaflokkunar og launagreiningar (R2) er 95,4%. Árið 2021 var
óútskýrður launamunur 0,3% konum í hag.
Starfsandi í stofnun ársins lækkar lítillega á milli ára 2020 (4,25) og 2021 (4,14) en heildareinkunn HSA
í stofnun ársins 2021 var 3,904. HSA framkvæmir nú mannauðsmælingar í hverjum mánuði í gegnum
HR monitor. Síðustu 3 mánuði er meðaltal heildarárangurs 3,84 af 5 mögulegum.
HSA hefur verið virkur þátttakandi í Grænum skrefum í ríkisrekstri og náði tveimur skrefum af fimm
mögulegum árið 2021 og stefnan er að klára skref þrjú og fjögur á þessu ári.
HSA innleiddi Workplace í nóvember 2021 til að auka upplýsingagjöf og auðvelda boðleiðir milli
starfsfólks. Hlutfall þeirra sem skoðar Workplace vikulega er 65% og þeir sem skoða það
mánaðarlega 72%. Starfsmannavelta HSA er 27,74% sl. 12 mánuði og veikindahlufall vegna ársins
2021 var 7,2%.
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ÁRSREIKNINGUR
Heilbrigðisstofnun Austurlands er ríkisaðili í A-hluta sem sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og
veitir almenna heilsugæslu-, sjúkra- og hjúkrunarþjónustu. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar
Austurlands nær frá Djúpavogi til Bakkafjarðar.
Á árinu 2021 var ársveltan kr. 5.560,- milljónir og jákvæð afkoma kr. 227,8 milljónir. Samkvæmt
efnahagsreikningi er hrein eign kr. 381,1 milljónir í árslok og eignir samtals kr. 1.038,5 milljónir.
Með aðhaldi í rekstri, útsjónarsemi, aukinni kostnaðarvitund, tækninýjungum og teymishugsunum
starfsfólks hefur Heilbrigðisstofnun Austurlands tekist að vera með jákvæða

afkomu á

undanförnum árum. Það skýrir þó ekki jákvæða stöðu HSA 2021 að öllu leyti því viðbótarframlag
barst stofnuninni í janúar 2022. Sú upphæð gerir það að verkum að HSA gat skilað rekstraráætlun
fyrir árið 2022 á núlli.
Gjöld HSA hækka um kr. 862,7 milljónir á milli ára og stafa einkum af jákvæðri viðbót í starfsemi
HSA og krefjandi verkefnum eins og yfirtöku á tveimur hjúkrunarheimilum í Fjarðabyggð, covid
kostnaði, betri vinnutíma, sérhæfðri þjónustuþörf og almennum launahækkunum.
Meðalfjöldi stöðugilda hækkaði um 42,5 stöðugildi á milli ára sem er jákvæð viðbót í öflugan hóp
starfsmanna HSA.
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STARFSEMISTÖLUR
Heilsugæslusvið
Heilsugæsla HSA þjónustar allt Austurland.
Heilsugæslustöðvar

eru

átta

Komur á heilsugæslu HSA 2021

og

heilsugæslusel þrjú. Heilsugæslan er fyrsti
viðkomustaður

allra

sem

þurfa

á

heilbrigðisþjónustu að halda, hvenær sem
er sólarhrings, hvort heldur er slys eða
veikindi, stórt eða smátt, brátt eða ekki
brátt. HSA annast heimahjúkrun á sínu
starfssvæði og er sú þjónusta yfirleitt veitt
út frá heilsugæslum stofnunarinnar nema
á Vopnafirði þar sem Vopnafjarðarhreppur sér um þjónustuna út frá Sundabúð. Á Seyðisfirði er
heimahjúkrun veitt út frá hjúkrunarheimilinu Fossahlíð. Árið 2021 fóru starfsmenn heimahjúkrunar að
meðaltali í 1700 vitjanir í hverjum mánuði til 120 einstaklinga. Þá eru mæðra- og fjölskylduvernd, ung- og
smábarnaeftirlit og skólaheilsugæsla mikilvægir og lögbundnir þættir grunnþjónustunnar. Svo fjölbreytt
hlutverk kallar á breiða fagþekkingu í fremstu línu þjónustukeðjunnar. Auk hinna hefðbundnu fagstétta
hjúkrunarfræðinga og lækna, þá starfa í heilsugæslu HSA sjúkraþjálfari, iðjuþjálfi, fíkniráðgjafi,
félagsráðgjafi og sálfræðingar og æskilegt er að breikka þennan hóp enn og fjölga í honum. Teymisvinna
þvert á fagstéttir og byggðarlög eru áhersluatriði starfsfólks og stjórnenda. Mikil fjarlægð í sérhæfða
sjúkrahúsþjónustu á Landspítala og á Akureyri er sérstök fagleg áskorun fyrir fagfólk heilsugæslu HSA.
Innan HSA er starfrækt flýtivakt eða samdægurs þjónusta og þurfa því skjólstæðingar með bráð erindi
ekki að bíða eftir þjónustu. Á hana komu á árinu 3.970 í heildina eða 330 á mánuði og voru símtöl í
heildina 5.890 eða 490 á mánuði.
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Heilsugæsla HSA hefur langa reynslu af þátttöku í
kennslu verðandi heilbrigðisfagfólks, einkum lækna
og

hjúkrunarfræðinga.

Læknanemar

og

sérnámsgrunnslæknar (áður kandídatar) sækja hér
starfsnám.

Þá

kennslustofnun

er
í

heilsugæslan

sérnámi

viðurkennd

heimilislækna

og

í

heilsugæsluhjúkrun. Af þeim fimm sérnámsnemum í heimilislækningum sem átt hafa sína ”móðurheilsugæslu” í HSA og lokið sínu sérnámi, þá hafa
tveir snúið hingað aftur til fastra starfa að námi loknu. Fjöldi læknanema og sérnámsgrunnslækna hafa
einnig snúið til baka í skemmri og lengri afleysingar og oft endurtekið. Nú eru þrír sérnámslæknar í HSA.
Þeir 6 hjúkrunarfræðingar sem lokið hafa sérnámi í heilsugæsluhjúkrun í HSA starfa allir við stofnunina.
Þetta kennsluhlutverk og með virkri aðkomu alls starfsfólks HSA hefur því reynst ein besta leiðin til
nýliðunar fagfólks og það er sérstakt áhersluatriði að styrkja HSA sem kennslustofnun.

Covid-19

Starfsfólk HSA og Securitas kom að sýnatökum vegna Covid 19 en í heildina voru tekin 17.897 sýni
víðsvegar um Austurland á árinu 2021. Alls greindust 296 einstaklingar með Covid 19. Margvísleg
verkefni voru unnin í tengslum við heimsfaraldurinn þar sem allt starfsfólk HSA tók höndum saman
að leysa.

HSA

Sjúkraflutningar og sjúkraflug
Þar sem starfssvæði HSA er víðfeðmt eru nokkrir aðilar sem
skipta með sér sjúkraflutningum á þessu svæði. Það eru
Slökkviliðið í Fjarðabyggð, Heilbrigðisstofnun Austurlands,
Brunavarnir á Héraði og Björgunarsveitin Ísólfur á Seyðisfirði.
Samtals voru sjúkraflutningar innan starfssvæðis HSA fyrir árið
2021 1.368 talsins. Þar af voru 536 flutningar til Neskaupstaðar
á Umdæmissjúkrahúsið og um 200 flutningar á flugvelli
(Egilsstaðaflugvöll, Norðfjarðarflugvöll og Vopnafjarðarflugvöll)
með skjólstæðinga sem fluttir voru með sjúkraflugi út fyrir
fjórðunginn.
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Þjónustukönnun heilsugæslusviðs
Samkvæmt niðurstöðum úr þjónustukönnun á
vegum Maskínu sem varðar þjónustu heilsugæslu
á landsbyggðinni má túlka niðurstöður á þann veg
að heilt yfir er starfsfólk heilsugæslu HSA að veita
afbragðs

þjónustu

og

er

viðmót

þeirra

og

framkoma almennt til fyrirmyndar. Langflestir
þátttakenda fengu tíma við hæfi og er flýtisvörun
hjúkrunarfræðinga
varðar

bætta

einstaklingar

hrósað

þjónustu.
sem

sótt

sérstaklega

hvað

Í

voru

úrtakinu
höfðu

þjónustu

heilsugæslunnar síðustu 12 mánuði.
Á

Austurlandi

tóku

863

einstaklingar

þátt

í

könnuninni. Ánægja með þjónustu heilsugæslu
HSA var yfir meðaltali borið saman við aðra
landshluta og aðgengi almennt metið gott. Þá
sögðu um 70% svarenda að þeir bæru mikið traust
til heilsugæslu HSA.
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Gæðaviðmið í heilsugæslu
Gæðavísar í heilsugæslu eru teknir saman
í gagnagátt Sjúkratrygginga Íslands og er
hluti af fjármagnslíkani heilsugæslunnar.
Hluti af breytilegu fjármagni sem úthlutað
er til heilsugæslustöðva fer eftir stöðu
hverrar

stöðvar

gæðaviðmiðum

samkvæmt
og

einum

tilteknum
tilteknum

áhersluþætti. Þessi gæðaviðmið voru valin
af Heilbrigðisráðuneytinu í samvinnu við
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Yfirferð lyfjalista er eitt af gæðaviðmiðunum þar sem lögð er
áhersla á umsjón með lyfjanotkun og að farið sé einu sinni á ári yfir lyfjalista einstaklinga 60 ára og
eldri. Í desember 2021 var búið að fara yfir lyfjalista 8,55% þessara þjónustuþega heilsugæslu HSA.

Ávísun sýklalyfja til kvenna er annað viðmið. Þar er markmiðið að tiltekið sýklalyf við þvagfærasýkingu
verði undir 10% ávísana. HSA fer fjórum sinnum yfir viðmiðunarmörk árið 2021.

Þá er horft til þess að áhættuhópar* séu bólusettir gegn inflúensu á a.m.k. 15 mánaða fresti. HSA er vel
yfir 50% viðmiðum hér. *• Sykursýki • Blóðþurrðarhjartasjúkdómar • Langvinn lungnateppa • Astmi
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Blóðþrýstingur skráður á a.m.k. 15 mánaða fresti hjá einstaklingum í ákveðnum áhættuhópum*.
HSA helst alltaf yfir 60%-75% viðmiðinu.
*• Sykursýki • Háþrýstingur • Blóðþurrðarhjartasjúkdómar • Langvinn lungnateppa

Einn af gæðavísunum tekur til reiknaðs hlutfalls barna sem hafa fengið 12 mánaða, 18 mánaða og 4ja
ára bólusetningar. HSA vantar aðeins herslumun til að ná viðmiðunarmörkum í yfir 95% árangri á
öllum starfsstöðvum vegna bólusetninga barna.
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Sjúkrasvið
Í Neskaupstað rekur HSA Umdæmissjúkrahús. Þar er
sjúkradeild með 23 rými og sinnir sjúklingum á handog lyflæknissviði sem og fæðingardeild og
hágæslurými. Meðalfjöldi sjúklinga á dag árið 2021 var
15 og meðalfjöldi legudaga 4. Skráðar fæðingar
á fæðingardeild voru 60 árið 2021. Á sjúkrasviði er rekin öflug göngudeild sem sinnir
krabbameinslyfjagjöfum ásamt ýmsum öðrum lyfjagjöfum. Þar koma einstaklingar í blóðskilun
þrisvar í viku allt árið um kring. Komur á göngudeildina voru 470 árið 2021.
Á sjúkrahúsinu er skurðdeild og árið 2021 voru skráð 790 inngrip á skurðstofu, bæði speglanir
og aðgerðir.
Innan sjúkrasviðs er einnig rekin endurhæfingardeild bæði í Neskaupstað og á Egilsstöðum og
sinnir hún sjúklingum á sjúkradeild, íbúum á hjúkrunarheimilum og skjólstæðingum í
göngudeildarþjónustu. Árið 2021 voru alls skráðar 7.000 meðferðir sjúkraþjálfa og voru
iðjuþjálfar með skráðar um 500 meðferðir.
Rannsóknir árið 2021 voru alls 10.200 talsins, bæði á rannsóknarstofu í Neskaupstað og á
Egilsstöðum.
Þá er í Neskaupstað tölvusneiðmyndatæki og voru 913 skráðar komur þangað árið 2021.
Röntgentæki er staðsett bæði í Neskaupstað og á Egilsstöðum og voru alls 1.927 komur þar á
árinu 2021.
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Hjúkrunarsvið

HSA rekur hjúkrunarheimili á 5 stöðum á Austurlandi, alls 104 rými. Stærsta einingin er
hjúkrunarheimilið Dyngja á Egilsstöðum þar sem eru 36 rými. Á hjúkrunarheimilinu Fossahlíð Seyðisfirði
eru 18 rými. Þá er hjúkrunardeild í Neskaupstað með rými fyrir 10 íbúa og í maí árið 2021 tók HSA yfir
rekstur hjúkrunarheimila í Fjarðabyggð, Uppsali á Fáskrúðsfirði þar sem eru 20 rými og Hulduhlíð á
Eskifirði einnig með 20 rými.

Árið 2021 var meðalfjöldi íbúa á hjúkrunarheimilunum 103 í hverjum mánuði, meðalfjöldi á dag var um
96

íbúar

og

var

meðalnýting

hjúkrunarrýma

ársins

93,6%.

Þá

mældist

hjúkrunarþyngd

á

hjúkrunarheimilum HSA 1,02 sem er töluvert undir landsmeðaltali þar sem hjúkrunarþyngd er 1,21.
Hjúkrunarþyngd er notuð til að gefa til kynna hversu mikið álag er á hjúkrunarheimilum yfir ákveðið
tímabil.
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Gæðavísar RAI mat á hjúkrunarheimilum
RAI-gæðavísar eru notaðir til að fylgjast með gæðum þjónustunnar á hjúkrunarheimilum. Hafa þarf í huga
að gæðavísar eru vísbendingar um hvernig meðferð og umönnun er á hjúkrunarheimilum en ekki algildur
sannleikur. Gæðaviðmið fyrir einstaka gæðavísa hafa bæði efri og neðri gæðaviðmið. Lélegt gæðaviðmið
(efri mörk) gefur til kynna að viðfangsefni þurfi að kanna frekar og leita leiða til umbóta. Gott
gæðaviðmið (neðri mörk) er það viðmið sem talið er lýsa góðri eða framúrskarandi umönnun og
meðferð. Af 20 gæðaviðmiðum fer HSA yfir efri gæðaviðmið í 6.
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Atvikaskráning
Á árinu 2021 voru skráð 210 atvik á deildum HSA sem 87 skjólstæðingar urðu fyrir. 19 á Heilsugæslusviði
þar sem jafn margir urðu fyrir atvikunum, 140 á hjúkrunarsviði þar sem 54 einstaklingar urðu fyrir
atvikum og 14 á sjúkrasviði þar sem 11 einstaklingar urðu fyrir atvikum. Algengasta tegund atviks var bylta,
síðan atvik tengd lyfjameðferð og þar á eftir atvik tengd ofbeldi eða átökum. Eitt lífshótandi atvik var
skráð. Alls varð 41 karl fyrir atviki og 46 konur.

Flest atvikin verða á dagvakt eða 110 en fæst á nóttunni eða 37.

