
Fréttaannáll 2020 (janúar–júní)

1. janúar

Almenn komugjöld í heilsugæslu 
lækkuð úr 1.200 krónum í 700 
krónum samkvæmt reglugerð 
heilbrigðisráðherra sem tók 
gildi 1. janúar. Nánar >

25. febrúar

Kynntar niðurstöður átakshóps 
sem skipaður var í byrjun ársins 
vegna vanda á bráðamóttöku 
Landspítala. Nánar >

3. mars

Hjúkrunarheimili fyrir 99 manns 
við Sléttuveg í Reykjavík form-
lega tekið í notkun. Nánar >

2. janúar

Kveðið á um úrbætur fyrir 
sykursjúka með nýrri reglugerð. 
Nánar >

5. febrúar

Heilbrigðisráðherra úthlutar 
95 milljónum króna í styrki til 
verkefna á sviði heilbrigðis- 
þjónustu. Nánar >

27. febrúar

Samningur um hjúkrunarheimili 
fyrir 60 íbúa í Reykjanesbæ undir- 
ritaður af heilbrigðisráðherra og 
bæjarstjóra. Nánar >

13. febrúar

Birtar niðurstöður þjónustukönn- 
unar  hjá Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins sem sýnir að heilsu- 
gæslan nýtur almennt mikils 
trausts meðal notenda. Nánar >

19. febrúar

Heilbrigðisráðherra úthlutar 
90 milljónum króna úr Lýðheilsu- 
sjóði til fjölbreyttra verkefna. 
Nánar >

27. janúar

Lýst yfir óvissustigi 
almannavarna vegna 
kórónaveiru. Nánar >

3. janúar

Komið til móts við ferðakostnað 
nýrnasjúkra og kveðið á um 
greiðslu fargjalds fylgdarmanns 
með konu sem þarf að ferðast til 
að fæða barn. Nánar >

9. janúar

Samið um þjónustu Ljóssins 
vegna endurhæfingar við fólk sem 
greinst hefur með krabbamein. 
220 milljónir króna tryggðar til 
rekstrarins á fjárlögum. Nánar >

13. mars

Heilbrigðisráðherra virkjar 
heimildir sóttvarnalaga til 
að takmarka samkomur í því 
skyni að sporna við útbreiðslu 
COVID-19. Nánar >

11. mars

Bakvarðasveit heilbrigðisþjón- 
ustunnar sett á fót til að tryggja 
mönnun í heilbrigðisþjónustu 
þegar á reynir vegna COVID-19. 
Nánar >

26. mars

Kynnt ákvörðun um innviðaupp- 
byggingu fyrir einn milljarð króna, 
m.a. til viðbyggingar Grensáss, 
endurbóta á heilbrigðisstofnun- 
um og nýsköpunar. Nánar >

8. apríl

Fyrsta formlega aðgerðaáætlunin 
hér á landi í þjónustu við fólk 
með heilabilun birt að undan-
genginni stefnumótunarvinnu. 
Nánar >

19. maí

Heilbrigðisráðherra ávarpar þing 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun-
arinnar í skugga heimsfaraldurs 
og leggur áherslu á samstöðu 
þjóða. Nánar >

20. maí

Ráðherra afhent skýrsla starfshóps 
um menntun lækna og mönnun. 
Áður hafði ráðherra tekið við 
sambærilegum skýrslum vegna 
fleiri heilbrigðisstétta. Nánar >

22. maí

Frumvarp um neyslurými sem 
byggjast á hugmyndafræði 
skaðaminnkunar samþykkt 
á Alþingi. Nánar >

4. júní

Afeitrunardeild fyrir ólögráða 
ungmenni opnuð á Landspítala 
í samræmi við ákvörðun heil-
brigðisráðherra. Nánar >

8. júní

Kynnt ákvörðun um að hefja 
skimun fyrir COVID-19 á landa- 
mærum hjá farþegum sem það 
kjósa frekar en að fara í 14 daga 
sóttkví. Nánar >

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/10/Laekkun-komugjalda-i-heilsugaeslu-og-adrar-gjaldskrarbreytingar-1.-januar/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/25/Tillogur-atakshops-til-ad-leysa-ur-vanda-bradamottoku-Landspitala/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/03/Hjukrunarheimili-fyrir-99-manns-vid-Slettuveg-tekid-i-notkun/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/07/Reglugerdarbreyting-i-thagu-sykursjuka/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/05/Felagasamtokum-uthlutad-95-m.kr.-til-verkefna-a-svidi-heilbrigdisthjonustu/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/27/Samid-um-hjukrunarheimili-fyrir-60-ibua-i-Reykjanesbae/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/13/Heilsugaeslan-nytur-mikils-trausts/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/19/Niutiu-milljonum-uthlutad-ur-lydheilsusjodi-til-144-verkefna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/27/Ovissustig-vegna-koronaveiru-/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/07/Nymaeli-i-nyrri-reglugerd-um-ferdakostnad-sjukratryggdra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/09/Samid-um-thjonustu-Ljossins/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/13/Takmarkanir-a-samkomu-og-skolahaldi-til-ad-haegja-a-utbreidslu-Covid-19/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/13/Takmarkanir-a-samkomu-og-skolahaldi-til-ad-haegja-a-utbreidslu-Covid-19/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/26/Milljardur-krona-til-innvidauppbyggingar-i-heilbrigdiskerfinu-a-thessu-ari/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/08/Timamot-Fyrsta-formlega-adgerdaaaetlunin-i-thjonustu-vid-folk-med-heilabilun/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/05/19/Ahersla-a-samstodu-thjoda-a-thingi-WHO/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/05/20/Tillogur-um-menntun-laekna-og-monnun-til-framtidar/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/05/22/Frumvarp-um-neyslurymi-samthykkt-a-Althingi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/04/Opnun-afeitrunardeildar-fyrir-olograda-ungmenni-mikilvaegt-framfaraskref/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/08/Breytingar-a-reglum-um-komur-ferdamanna-til-Islands/


Fréttaannáll 2020 (júní–nóvember)

27. nóvember

Mönnun, menntun og nýsköpun 
í heilbrigðisþjónustu til 
umfjöllunar á þriðja heilbrigðis- 
þingi ráðherra, sem haldið var 
27. nóvember. Nánar >

31. ágúst

Heilbrigðisráðherra veitir 
Sjúkrahúsinu á Akureyri rúmar 70 
milljónir króna til endurnýjunar 
á myndgreiningarbúnaði. Nánar >

7. október

Samið um byggingu hjúkrunar-
heimilis í Hveragerði. Aðstaða 
heimilisfólks í Ási í Hveragerði 
batnar, tvíbýlum verður útrýmt 
og rýmum fjölgar. Nánar >

26. júní

Frumvarp heilbrigðisráðherra til 
breytinga á lögum um heilbrigðis- 
þjónustu í samræmi við heil- 
brigðisstefnu til ársins 2030 
samþykkt á Alþingi. Nánar >

30. júní

Frumvarp heilbrigðisráðherra 
til nýrrar heildstæðrar löggjafar 
um lyfjamál samþykkt á Alþingi. 
Nánar >

10. ágúst

Önnur aðgerðaáætlun heil-
brigðisstefnu sem kveður á um 
helstu verkefni til næstu fimm 
ára, lögð fyrir Alþingi. Nánar >

25. ágúst

Hjúkrunarfræðingum og 
ljósmæðrum veitt heimild til 
að ávísa hormónatengdum 
getnaðarvörnum með reglugerð 
heilbrigðisráðherra. Nánar >

22. september

Ráðherra styrkir Rótina um 
10 milljónir króna vegna 
nýsköpunarverkefnisins 
Ástuhúss. Nánar >

18. september

Um 6,5 milljarðar króna merktir 
framkvæmdum til að byggja 
nýja legudeild við Sjúkrahúsið á 
Akureyri í fjármálaáætlun áranna 
2021–2025. Nánar >

22. september 

Tilkynnt um sameiginlega fjár- 
mögnun Íslands og Noregs á kaup- 
um bóluefnis gegn COVID-19 fyrir 
lágtekjuþjóðir í gegnum alþjóðlega 
samstarfið COVAX. Nánar >

14. ágúst

Endurnýjun sjúkrabílaflotans. 
Afhentir fyrstu sjúkrabílarnir sem 
keyptir voru í samræmi við sam-
komulag Sjúkratrygginga Íslands 
og Rauða krossins. Nánar >

4. nóvember

Tilraunaverkefni um bætt aðgengi 
íbúa Austurlands að þjónustu 
sérgreinalækna fest í sessi með 
ákvörðun ráðherra um varanlega 
fjármögnun þjónustunnar. Nánar >

5. nóvember

Sérnámsstöðum í geðlækningum 
fjölgað með auknu fjármagni 
til Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins. Nánar >

6. nóvember

Ráðherra tryggir Landspítala fé 
til að fjölga líknarrýmum og bæta 
aðbúnað hlutaðeigandi sjúklinga 
samhliða því að létta álagi af 
bráðadeild spítalans. Nánar >

20. nóvember

Drög að frumvarpi til breytinga 
á sóttvarnalögum kynnt. Ráðherra 
mælti fyrir frumvarpinu 
á Alþingi 25. nóvember. Nánar >

9. júní

Þingsályktunartillaga heil-
brigðisráðherra um siðferðileg 
gildi og forgangsröðun, 
á grundvelli heilbrigðisstefnu, 
samþykkt á Alþingi. Nánar >

12. júní

Tímamót í framkvæmdum við 
nýjan Landspítala. Uppsteypa 
meðferðarkjarna að hefjast. 
Nánar >

27. ágúst

Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
falið að koma á fót 4 rýmum 
til að veita líknar- og lífsloka- 
meðferð. Nánar >

1. september

Vinna hafin á vegum heilbrigðis- 
ráðherra við kortlagningu 
heilsufars landsmanna út frá 
kynja- og jafnréttissjónar- 
miðum. Nánar >

8. september

Heilbrigðisráðherra staðfestir 
samning um framkvæmd á um 
700 augasteinsaðgerðum við 
fyrirtækið LazerSjón. Nánar >

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/17/Heilbrigdisthing-um-menntun-monnun-og-nyskopun-27.-november/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/31/Endurnyjun-myndgreiningarbunadar-vid-Sjukrahusid-a-Akureyri/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/10/07/Samid-um-byggingu-hjukrunarheimilis-i-Hveragerdi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/26/Logum-um-heilbrigdisthjonustu-breytt-til-samraemis-vid-heilbrigdisstefnu/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/30/Ny-heildarloggjof-um-lyf-samthykkt-a-Althingi/
http://Önnur aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu sem kveður á um helstu verkefni til næstu fimm ára, lögð fyrir Alþingi. 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/25/Reglugerd-um-heimild-hjukrunarfraedinga-og-ljosmaedra-til-ad-avisa-getnadarvornum/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/22/Radherra-styrkir-Rotina-um-10-milljonir-krona-til-nyskopunarverkefnisins-Astuhuss/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/18/Fjarmagn-fyrir-legudeildarbyggingu-vid-Sjukrahusid-a-Akureyri-i-fjarmalaaaetlun/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/22/COVID-19-Island-og-Noregur-fjarmagna-kaup-a-tveimur-milljonum-skammta-af-boluefni/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/fleiri-rit/rit/2019/11/21/Endurnyjun-sjukrabilaflotans-hafin-25-nyir-bilar-keyptir/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/04/Baett-adgengi-ibua-Austurlands-ad-thjonustu-sergreinalaekna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/05/Sernamsstodum-i-gedlaekningum-fjolgad/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/06/Liknarrymum-fjolgad-a-liknardeild-Landspitala-i-Kopavogi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/20/Frumvarp-til-breytinga-a-sottvarnalogum-lagt-fyrir-Althingi-a-naestunni/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/09/Thingsalyktunartillaga-um-sidferdileg-gildi-og-forgangsrodun-samthykkt-a-Althingi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/12/Timamot-i-framkvaemdum-vid-nyjan-Landspitala/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/27/Heilbrigdisstofnun-Sudurlands-gert-kleift-ad-opna-4-rymi-fyrir-liknandi-medferd/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/01/Greining-a-kynbundnum-mun-a-heilsu-og-heilbrigdisthjonustu/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/08/-Samid-um-augasteinsadgerdir/


Fréttaannáll 2020 (desember)

3. desember

Heilbrigðisráðherra og bæjar- 
stjóri Akureyrar undirrita 
samning um byggingu 60 rýma 
hjúkrunarheimilis. Nánar >

9. desember

Á fjórða þúsund manns fylgdust 
með geðheilbrigðisþingi í beinu 
streymi. Þingið er liður í mótun 
framtíðarstefnu í málaflokknum. 
Nánar >

10. desember

Framlög til hjúkrunarrýma aukin 
um 1,7 milljarða króna, einkum 
til að fjölga rýmum á höfuðborgar- 
svæðinu. Nánar >

16. desember

Greint frá samkomulagi heil- 
brigðisráðuneytis, fjármála- 
ráðuneytis og Landspítala vegna 
uppsafnaðs hallareksturs spíta-
lans á liðnum árum. Nánar >

17. desember

Heilbrigðisráðherra kynnir 
metnaðarfulla aðgerðaáætlun 
á sviði endurhæfingar til ársins 
2025. Nánar >

22. desember

Kynnt ákvörðun um að setja 
á fót 12 rýma sérhæfða 
hjúkrunardeild fyrir heimilis-
laust fólk í samvinnu ríkis og 
sveitarfélaga. Nánar >

29. desember

Bólusetning hafin við COVID-19. 
Fjórir heilbrigðisstarfsmenn 
bólusettir fyrstir allra og Þor-
leifur Hauksson fyrstur íbúa á 
hjúkrunarheimili. Nánar >

11. desember

Greint frá undirritun samnings 
um kaup á bóluefni Pfizer gegn 
COVID-19 og að fyrsti skammtur 
bóluefnisins sé væntanlegt 
fyrir áramót. Nánar >

30. desember

Samningur undirritaður um 
byggingu 64 rýma hjúkrunar- 
heimilis við Boðaþing í Kópavogi. 
Nánar >

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/03/Nytt-hjukrunarheimili-fyrir-60-ibua-a-Akureyri/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/11/Gedheilbrigdisthing-2020-Framtidarsyn-til-2030/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/10/Storfjolgun-hjukrunarryma-a-naesta-ari/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/16/Samkomulag-um-uppsafnadan-halla-Landspitala/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/17/Adgerdaaaetlun-um-endurhaefingu-til-fimm-ara/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/22/Hjukrunardeild-fyrir-heimilislaust-folk-sett-a-fot-a-naesta-ari/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/29/Bolusetning-hafin-vid-COVID-19/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/11/Samningur-Islands-vid-Pfizer-i-hofn/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/12/30/Samningur-um-byggingu-64-ryma-hjukrunarheimilis-vid-Bodathing-i-Kopavogi/

