
Kynning á NPA verkefninu 

MAKING IT WORK

Ársfundur Byggðastofnunar 11. apríl 2019

Hildigunnur Svavarsdóttir, 

framkvæmdastjóri SAk



Fyrstu skrefin ...

• Recruit and Retain verkefnið / 

2011 – 2014

➢How can we affect recruitment and retention of health 

care professionals in the rural areas of the north?

✓Vitneskja fengin úr bókasafnsleit, spurningakönnun, 

viðtölum

✓Engin ein lausn er til en fullt af leiðum ☺



MAKING IT WORK



Þátttakendur verkefnisins

• Þátttakendur frá Noregi, Svíþjóð, Canada, Skotlandi og Íslandi

• Vinnuhóparnir voru allir tengdir dreifbýli á einhvern hátt og bjuggu yfir

ákveðinni sérhæfingu. Þátttakendur endurspegluðu:

✓ Heilbrigðisstarfsfólk

✓ Forstjóra og aðra stjórnendur í heilbrigðiskerfinu

✓ Fræðimenn (academics) með sérhæfingu í heilbrigðisþjónustu í 

dreifbýli

• Þátttakendur voru með góðan skilning á mikilvægi þess að tryggja

staðbundnar lausnir til að nálgast viðfangsefnið. 



Verkefnahluti Íslands 

• Langvarandi skortur á 

sérfræðingum við SAk

• Tækifæri í því að prófa líkanið

úr fasa I (business model) með

sérstakri áherslu á að virkja

samfélagið



Framework for 

sustainable 

rural remote

workforce



LÍKANIÐ

PLAN

• Review of population 
service needs

• Review of service 
model

• Review of target 
recruits

RECRUIT

• Emhasize information 
sharing

• Community 
engagement

• Supporting for families 
/ spouses

RETAIN

• Supporting team 
cohesion

• Relevant professional 
development

• Training on future 
professions



Leiðir til árangurs

✓ Viðurkenning

✓ Virkja samfélagið

✓ Næg fjárfesting

✓ Árleg hringrás verkefna

✓ Stöðugt eftirlit og mat



Hvað getum 

við gert 

„praktískt“ með 

þetta líkan?



Mögulegar aðgerðir

• Regluleg endurskoðun 
mönnunar- og fjárhagsáætlana 

• Reglulegar kannanir / viðtöl

• Tryggja nægar upplýsingar

• Efla þjónustu við starfsmenn 
og fjölskyldur

• Tryggja áframhaldandi 
samstarf við Akureyrarbæ

• Styðja við faglegar þarfir 
starfsmanna

• Fjárfesta í menntun 
heilbrigðisstarfsmanna 
(„framhaldsnámsprogram“)

• Kynna heilbrigðisþjónustu í 
dreifbýli fyrir nemum á öllum 
stigum

• Starfa með háskólum varðandi 
leiðir til menntunar 

• Hafa gaman í vinnunni ☺



“I´m happy here and so far, 

this has been a good life 

and medical  experience”.



TAKK FYRIR

Hildigunnur Svavarsdóttir

hildig@sak.is
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