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Saga samnings Sjúkratryggingar Íslands 

Viðræður  hafa staðið í yfir nær allt árið 

2020. Undirbúningur velferðarssviðs 

hefur staðið yfir lengur m..a með 

sviðsmyndagreiningu sem lögð var til 

grundvallar samningsvinnu.

Ný verkefni – nýjir viðaukar

Á síðasta samningstímabili voru gerðir 

tveir stórir viðaukar um ný verkefni. 

„Velferðartækni og aðrar fagstéttir“ og 

„Sérhæft teymi og styrking innviða“

Sameiginleg framtíðasrsýn

Á komandi samningstíma skal vinna að 

því að gera viðauka um meiri sérhæfingu 

í heimahjúkrun með því að koma á fót

sérhæfðu líknarteymi og teymi til að 

sinna fólki með heilabilun.
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Fyrsti samningur um rekstur 

heimahjúkrunar í Reykjavík milli

ríkis og Reykjavíkurborgar var gerður í 

lok árs 2008 og er þetta fjórði 

samningurinn. 

Samningi fylgir kröfulýsing (útgáfa III) 

með alls 99 kröfum sem lýsa verkefni 

og gæðum sem samið er um varðandi 

rekstur, þjónustu við sjúklinga og 

upplýsingaskyldu og eftirlit.



Reykjavíkurborg Skipulagssvið

Markmið  samnings

Að styðja við aldraða og gera þeim kleift 

að búa heima þrátt fyrir veikindi eða 

færnisskerðingu með samfelldri 

þjónustu, á réttu þjónustustigi með 

jafnræði og hagkvæmni að leiðarljósi. 

Velferðartækni, t.d. skjáheimsóknir, verði 

nýtt á öllum stigum þjónustunnar í þeim 

tilgangi

Lágmarka komur eldri íbúa borgarinnar 

aldraðra í heimahúsum á bráðamóttöku 

og að skjólstæðingar með bráð einkenni 

og/eða langvinna sjúkdóma fái sérhæfða 

hjúkrun heim, m.a. með því að reka 

sérhæft hreyfanlegt öldrunarteymi

Auka þjónustu við fatlað fólk í búsetu á 

vegum velferðarsviðs, og meta 

mögulegan ávinning af slíkri sérhæfingu 

í þjónustunni
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Verkefni og 

umfang

Heilbrigðisþjónusta 

Veita heimahjúkrun og aðra 

heilbrigðisþjónustu í heimahúsi innan 

þjónustueininga Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar.

Sameinuð þjónusta 

Þjónustan skal sameinuð með rekstri 

stuðningsþjónustu (áður félagsleg 

heimaþjónusta) í Reykjavík, í 

þjónustukerfi sem myndar samhæfða 

heild gagnvart notanda. 

Tilgangur samnings 

Tilgangurinn er að gera íbúum kleift að 

búa heima þrátt fyrir veikindi og skerta 

getu til daglegra athafna og ná þannig 

fram betri nýtingu fjármuna og mannafla 

og betri og meiri þjónustu við íbúa í 

Reykjavík
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Þjónustusvæði

Reykjavík: Allan sólarhringinn alla daga 

ársins. Seltjarnarnesbær: Allan 

sólarhringinn alla daga ársins. 

Mosfellsbær: Kvöld og helgar þjónusta. 

Höfuðborgarsvæðið: Næturþjónusta

Sléttuvegur

Víðtæk og umfangsmikil hjúkrun til 

einstaklinga sem þurfa hjúkrun alla daga 

ársins allan sólarhringinn.

Vel skilgreint verkefni

Velferðarsvið skal uppfylla allar þær

kröfur sem fram koma í kröfulýsingu
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Greiðslur og Gæði

• Til að standa undir þjónustu og kröfum sem 

samningur þessi tekur til greiða SÍ mánaðarlega 

1/12 af fjárveitingu til verkefnisins skv. fjárlögum 

hvers árs. Í frumvarpi til fjárlaga 2021 eru 

ætlaðar til verkefnisins 1.928,4 m.kr. Ekki 

staðfest af Alþingi. Við upphaf síðasta saming 

árið 2016 var upphæðin 1.283,4 m.kr.

• Greiðslur SÍ miðast við að verksali beri fulla 

fjárhagslega ábyrgð á öllum rekstri sínum, þ.m.t. 

á greiðslu launa, lífeyrisiðgjöldum vegna 

starfsmanna sinna, starfstengdum kostnaði eins 

og t.d. launum staðgengla vegna lengri veikinda, 

námsleyfa og námskostnaðar, svo og 

hugsanlegum skaðabótakröfum

• Fjárhæð er á verðlagi ársins 2020. Hún breytist 

árlega (1. janúar) í samræmi við launa- og 

verðlagsforsendur fjárlaga hvers árs. 

• Af heildarframlagi ríkisins er miðað við að 83% 

sé vegna launakostnaðar og 17% sé framlag 

vegna annars kostnaðar.

• Verksali skal setja sér mælanleg gæða- og 

árangursmarkmið. Beitt verði viðurkenndum 

árangursmælingum til að meta árangur 

þjónustunnar
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Samningstími

Samningur þessi er gerður í framhaldi af samningi 

dags 23. desember 2015 um heimahjúkrun í 

Reykjavík. 

Hann er gerður til fjögurra ára og gildir frá og með 

1. janúar 2021 til og með 31. desember 2024. 
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Vissir þú að…
Stöðugildi í heimahjúkrun… 

…eru 128 og þar af eru stöðugildi 

hjúkrunarfræðinga 38  og sjúkraliða 72

Fjöldi skjólstæðinga í 

ágúst…

. …var 2051 og þar af voru 1.020 yfir 80 

ára og 1.265 með sameinaða þjónustu

Nýsköpun í heimahjúkrun…

….er t.d. geðheilsustöð Breiðholts sem 

er fyrirmynd geðheilsuteyma og var veitt 

nýsköpunarverðlaun fyrir. 
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Frumkvöðlar í nýrri þjónustu

Endurhæfing í heimahúsi varð til  hjá

heimahjúkrun í Reykjavík og 

hjartabilunarverkfni og gæðahandbók og 

velferðartækni í heimahjúkrun.

Viðaukar við samning…

…hafa verið gerðir nokkrum sinnum til 

að fela heimahjúkrun ný verkefni síðast 

var það SELMA sem er sérhæft 

færanlegt öldrunarteymi

Doktorsnemar…

…í heimahjúkrun eru þrír og tveir af 

þeim eru jafnframt eru starfsmenn okkar
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