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Lagarammi heilbrigðisþjónustu  

 
 

» Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40 2007 
 Markmið þeirra er að allir landsmenn eigi kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma 
eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og 
félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga 
þessara, [lög um sjúkratryggingar],1) lög um réttindi 
sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á. 
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» Lög um sjúkratryggingar 112, 2008   
» Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34, 2012 

 
 Heilbrigðisþjónusta: Hvers kyns heilsugæsla, 

lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð 
sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, 
hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 
heilbrigðisstarfsmanna innan og utan 
heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla 
heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla 
sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga. 

 

Lagarammi heilbrigðisþjónustu  



Heimahjúkrun  

» Samþætt heimaþjónusta í Reykjavík  –  frá 2009 
 

» Heimaþjónusta Reykjavíkur. Heimahjúkrun rekin skv. 
þjónustusamningi milli Sjúkratrygginga Íslands og 
Reykjavíkurborgar (2012).   

» Heimaþjónustan ber ábyrgð á allri heimahjúkrun og 
félagslegri kvöld- og helgarþjónustu í borginni. Á að auka 
og efla samvinnu milli félagslegrar þjónustu og 
heimahjúkrunar. 
 

» Annars staðar á landinu er ekki formleg samþætting á 
þessum þáttum.  
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 Viðmið fyrir heima/heilbrigðisþjónustu 
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»  Viðmið fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir fatlaða einstaklinga 
sem hafa gert samning um NPA en telja sig þar að auki 
þurfa sérhæfða heilbrigðisþjónustu eins og heimhjúkrun.  
 

» Viðmiðin eru helstu þættir  sem kalla  á sérhæfða 
heimahjúkrun þ.e. innkomu heilbrigðisstarfsmanns.  



 
 

Viðmið fyrir heima/heilbrigðisþjónustu 
 
 » Endurnýjun á þvaglegg 

 Hj.fr. tekur þvaglegg úr þvagrás eða kviði og setur upp nýjan 
legg. 
 

» Sárameðferð  
 Hj.fr. skipuleggur og sér um meðferð á sárum sem þarfnast 

flókinnar meðferðar,  eru langvinn eða mikil hætta er á sýkingu. 
 
» Sérhæfðar lyfja- eða vökvagjafir  

 Hj.fr. sér um lyfja-og eða vökvagjafir í æð, lyfjagjöf í vöðva eða 
undir húð. 

 
» Sérhæfð heilbrigðisráðgjöf og leiðbeiningar 

 Hj.fr. veitir ráðgjöf um heilbrigði, sjúkdóma, meðferð og 
meðhöndlum tækja í tengslum við meðferð.  

 
 21. nóvember 2016 

6 



Verkferlið við mat á heimahjúkrun  

 
Mat á heimahjúkrun byggir á beiðni frá lækni eða öðrum 
heilbrigðisstarfsmanni sem og faglegu mati 
hjúkrunarfræðings og niðurstöðum úr RAI-HC mati og fleiri 
kvörðum.  
 
Gerð er hjúkrunargreining- og áætlun skv. ofangreindu og 
þjónusta skipulögð. 
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 Takk fyrir  
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