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Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta, sbr. lög nr. 7/1998 um 

hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum 
 

Starfsleyfisskilyrði fyrir heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir 
 

1 Almenn ákvæði og gildissvið. 
 
1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir rekstur fyrirtækja sem veita 

heilbrigðisþjónustu, meðferð og endurhæfing s.s. sjúkrastofnanir, 
hjúkrunarheimili, læknastofur, heilsugæslustöðvar, sjúkraþjálfun, 
fótaaðgerðarstofur o.fl. 

1.2 Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur 
samþykki byggingarnefndar. 

1.3 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi 
starfsleyfisskilyrði. 

1.4 Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um 
neysluvatn. 

1.5 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum 
og reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í 
starfsleyfisskilyrðum. Ábyrgðin er gagnvart þjónustuþegum, eigin heilbrigði og 
heilbrigðisyfirvöldum.  

 

2 Húsnæði og búnaður 
 
2.1 Húsnæði skal vera vel viðhaldið. Húsnæði skal vera aðskilið frá óskyldri 

starfsemi eða íbúð.  
2.2 Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi 

hátt.  
2.3 Rými sem ætluð eru til aðgerða skulu vel aðgreind og þannig útbúin að ekki 

verði hætta á mengun frá öðru rými. 
2.4 Aðgangur skal vera að loftræstri ræstiaðstöðu og skolvaski á hverri hæð eða 

rekstrareiningu. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiáhöld og 
efnavöru. 

2.5 Starfsfólk og þjónustuþegar skulu hafa greiðan aðgang að salerni og handlaug 
með sápulegi og einnota handþurrkum í hverri rekstrareiningu. Þar sem við á 
skal vera fullnægjandi aðskilnaður á snyrtiaðstöðu starfsfólks og  almennings. 

2.6 Gólfflötur salernisrýmis skal vera minnst 1,2 m² og 3,3m² fyrir hreyfihamlaða.  
Salerni skulu loftræst með opnanlegum glugga eða vélrænni loftræsingu. 

2.7 Hitastýrð blöndunartæki skulu vera í handlaugum og böðum almenns notanda, 
þannig að vatnshiti fari ekki yfir 43°C á töppunarstað. Fyrirtæki sem voru með 
gilt starfsleyfi 10.janúar 2003 hafa frest til 1. janúar 2006 til úrbóta. 

2.8 Fatahengi og búningsaðstaða skal vera eftir því sem við á. 
2.9 Þar sem heil húð er rofin eða snerting starfsmanns við þjónustuþega er mikil 

skal vera sérstök handlaug í tengslum við meðferðarrými. Við hana skal vera 
fljótandi sápa, einnota handþurrkur og gerileyðir. 
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2.10 Fullnægjandi búnaður þarf að vera fyrir hendi, svo sem borð og vaskar, sem 

sérstaklega er ætlaður til þvotta og sótthreinsunar á áhöldum og vinnu með 
sterk efni, þar sem við á. 

2.11 Þar sem við á skal vera útbúnaður og aðstaða til dauðhreinsunar áhalda.  
2.12 Þar sem óvarin lyf og sjúkragögn eru meðhöndluð skal vera handlaug. 
 
3 Hreinlæti og þrif 
 
3.1 Húsnæði og öll aðstaða skal þrifin daglega eða oftar eftir þörfum. 

Hreinlætisáætlun skal vera skrifleg. Allsherjar hreingerningu skal gera minnst 
árlega. 

3.2 Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld. Óheimilt 
er að hafa teppi á gólfum meðferðarrýmis. 

3.3 Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega. Þjónustuhandbók eða 
samsvarandi leiðbeiningar fyrir loftræsikerfi skulu vera aðgengilegar fyrir 
eftirlitsaðila.  

3.4 Fara skal að ákvæðum laga um tóbaksvarnir, eftir því sem við á. 
3.5 Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsnæðið. 
 
4 Sóttvarnir 
 
4.1 Starfsmenn skulu ástunda fullnægjandi handþvott. 
4.2 Fara skal að leiðbeiningum heilbrigðiseftirlits og Umhverfisstofnunar um 

hreinsun sótthreinsun og dauðhreinsun.  
4.3 Dauðhreinsibúnað skal yfirfara reglulega. 
4.4 Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu í starfsleyfi um innra eftirlit í starfsemi þar 

sem smithætta er fyrir hendi eða sérstakra öryggisráðstafana er þörf. 
4.5 Fyrir hvern þjónustuþega skal eftir því sem við á nota hreinar hlífar s.s. úr taui 

eða einnota pappírshlífar. 
4.6 Ef upp kemur sjúkdómur eða smit meðal starfsfólks eða þjónustuþega, sem ætla 

má að tengist fyrirtækinu/stofnuninni ber að tilkynna atvikið tafarlaust til 
héraðslæknis eða sóttvarnalæknis. 

 
5 Matvæli 

 
5.1  Fara skal að ákvæðum matvælareglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti             

við framleiðslu og dreifingu matvæla. 
 

6 Umhverfismál 
 
6.1 Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið. 
6.2 Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu/-nýtingu úrgangs. 
6.3 Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætta á mengun umhverfis eða 

skaðlegum áhrifum á lífríki. Spilliefni, þ.m.t. nálar og oddhvass úrgangur skal 
safna, geyma og flytja í þar til gerðum umbúðum til viðurkenndra 
móttökustöðva.  Kvittanir fyrir skilum skulu aðgengilegar eftirlitsaðilum. 

6.4 Sóttmengaður úrgangur sem búið er að dauðhreinsa flokkast sem almennt sorp.  
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6.5 Gera skal ráð fyrir kældri og læstri sorpgeymslu fyrir sóttmengaðan úrgang og 

spilliefni eftir því sem við á.  
6.6 Lyf og hættuleg efni skulu geymd á viðhlítandi hátt. Öryggisleiðbeiningar fyrir 

hættuleg efni skulu vera aðgengilegar. Efnavara skal merkt á fullnægjandi hátt 
6.7 Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar. 
6.8 Leitast skal við að nota umhverfisvæn efni til þrifa o.þ.h. þar sem því verður við 

komið og forðast óþarfa notkun á efnavöru.  
6.9 Fara skal að ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólp eftir því sem við á. 
 
 
Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari 
breytingum:  
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, reglugerð 
nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 933/1999 um 
hávaða, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og lögum nr. 
19/1997 um sóttvarnir, lögum nr. 93/1995 um matvæli, reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti 
við framleiðslu og dreifingu matvæla nr. 522/1994, reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, reglugerð nr. 
236/1990 um flokkun og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni og 
byggingarreglugerð nr. 441/1998. 
 
 
Atvinnugreinaflokkur (ISAT): 85.1 heilbrigðisþjónusta 
 
ISAT undirflokkar: 
85.11.1 Deildskipt sjúkrahús 
85.11.2 Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu 
85.11.3 Endurhæfing 
85.11.4 Hjúkrunarvistun 
85.11.5 Áfengismeðferð 
85.12.1 Heilsugæsla 
85.12.2 Sérfræðiþjónusta lækna 
85.13.1 Tannlækningar 
85.14.1 Starfsemi sjúkraþjálfara 
85.14.2 Starfsemi sálfræðinga 
85.14.4 Sjúkraflutningar 
85.14.9 Önnur heilbrigðisþjónusta 
 
 


