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Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var 
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta 
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 
Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe).

Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er 
um 3,6 milljarðar króna og hjá stofnuninni 
starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa á 
svæðinu eru um 26.000 manns.

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi 
almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja 
íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og 
öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum 
á svæðinu, jafnan aðgang að bestu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 
tök á að veita.

Skipað verður í stöðurnar frá 1. janúar 2015.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga og 
framkvæmdastjóra hjúkrunar.
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Framkvæmdastjóri lækninga                                     
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

•	 Fagleg forysta um læknisfræðilega þjónustu við sjúklinga
•	 Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 

sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
•	 Samhæfing  á sviði heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu         

við læknisfræðilega meðferð
•	 Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
•	 Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar       

ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
•	 Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 
•	 Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging   

starfsnáms lækna 
•	 Innleiðing nýjunga

Framkvæmdastjóri hjúkrunar                          
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

•	 Fagleg forysta um hjúkrun og þjónustu við sjúklinga
•	 Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 

sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
•	 Samhæfing  á sviði heilsueflingar,  forvarna og 

hjúkrunarþjónustu
•	 Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
•	 Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar 

ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
•	 Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri. 
•	 Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging 

sérhæfingar í hjúkrun
•	 Innleiðing nýjunga

á

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu       
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

•	 Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu

•	 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
•	 Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
•	 Mjög góð hæfni í tjáningu í ræðu og riti
•	 Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 

árangursmiðað viðhorf
•	 Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga eru      

skilyrði og viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu 
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

•	 Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu

•	 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
•	 Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
•	 Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
•	 Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 

árangursmiðað viðhorf
•	 Íslenskt hjúkrunarleyfi og viðbótar- eða framhalds-

menntun í hjúkrun eru skilyrði og viðbótarmenntun í 
stjórnun æskileg


