
BS ritgerð 
í hagfræði  

 

 
 
 
 
 

Kostnaðargreining á áfengismeðferð SÁÁ 
 

Elísa Hrund Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Hagfræðideild Háskóla Íslands 

Leiðbeinandi: Tinna Laufey Ásgeirsdóttir 
Júní 2009 



2 
 

Samantekt 
Undanfarin ár hefur áfengisneysla Íslendinga aukist verulega og þar með áfengisvandinn. Misnotkun 

áfengis hefur ekki einungis slæm áhrif á heilsu neytandans heldur er hún einnig gífurlega 

kostnaðarsöm fyrir samfélagið í heild vegna áfengistengdra vandamála og glataðra tækifæra. Því er 

þörf á faglegum meðferðarúrræðum sem gefa mælanlegan árangur og eru skynsamlegar með tilliti til 

kostnaðar. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna, með kostnaðargreiningu, hvort áfengismeðferð 

SÁÁ sé kostnaðarhagkvæm fyrir íslenskt samfélag. Megin áhersla er lögð á kostnaðarvirknigreiningu 

en niðurstaða hennar gefur kostnað á hvert viðbótarlífár sem fæst með meðferðinni. Til hliðsjónar er 

einnig framkvæmd kostnaðarábatagreining en hún gefur niðurstöðu á formi hagræns ábata, þ.e. 

ábati mínus kostnaður. Gögn um kostnað vegna meðferðarinnar eru fengin frá SÁÁ. Vegna skorts á 

upplýsingum fyrir Íslands er ábati meðferðarinnar metinn með því að staðfæra kostnað vegna 

misnotkunar áfengis í Englandi yfir á íslenskar aðstæður. Fjöldi þeirra einstaklinga sem nær bata með 

áfengismeðferð SÁÁ og þar með virkni meðferðarinnar í fjölda viðbótarlífára er nokkuð óljós. Það er 

þó metið út frá gögnum SÁÁ og viðbótarupplýsingum frá Þórarni Tyrfingssyni, yfirlækni á Vogi. 

 Samkvæmt niðurstöðum kostnaðarvirknigreiningar fást 14,66 viðbótarlífár með 

áfengismeðferð SÁÁ á ári. Hvert viðbótarlífár kostar samfélagið 7.431.166 kr. Kostnaðarábatagreining 

gefur neikvæðan ábata upp á 44.735.623 kr., svo kostnaður meðferðarinnar er meiri en ábati hennar. 

Sökum líklegrar skekkju í niðurstöðum vegna skorts á fullnægjandi upplýsingum er ekki fullvíst hvort 

áfengismeðferð SÁÁ er kostnaðarhagkvæm fyrir íslenskt samfélag. 
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Formáli 
Rannsókn þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til BS gráðu í hagfræði við Hagfræðideild 

Háskóla Íslands. Viðfangsefnið er kostnaðargreining á áfengismeðferð SÁÁ til ákvörðunar um 

kostnaðarhagkvæmni meðferðarinnar frá samfélagslegu sjónarmiði. Leiðbeinandi verkefnis er Tinna 

Laufey Ásgeirsdóttir, doktor í heilsuhagfræði, lektor og umsjónarmaður meistaranáms í 

heilsuhagfræði við Háskóla Íslands. Henni eru færðar miklar þakkir fyrir góðar og gagnlegar 

leiðbeiningar og aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig vill höfundur þakka SÁÁ og þá 

sérstaklega Þórarni Tyrfingssyni, yfirlækni á Vogi, fyrir upplýsingagjöf. 
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1. Inngangur 
„Þeir sem misnota áfengi og önnur vímuefni valda víðtækum vandamálum í íslensku þjóðfélagi og 

sjálfum sér félagslegum skaða og heilsutjóni. Gegn þessu duga forvarnir. Vímuefnafíkn er alvarlegra 

stig vímuefnaneyslunnar. Einstaklingurinn er orðinn veikur og ræður ekki lengur för. Þá koma 

forvarnir að litlu haldi og það eina sem dugar er nægilega viðamikil og góð meðferð.“ (SÁÁ, 2007). 

Vímuefnaneysla Íslendinga vex stöðugt þegar á heildina er litið og neyslan skoðuð yfir lengri 

tíma. Tölulegar upplýsingar frá meðferðarstofnunum, bráðamóttökum og lögreglu gefa skýrt til kynna  

að áfengis- og vímuefnavandi Íslendinga hefur versnað undanfarin 50 ár. SÁÁ bendir á að breyttar 

félagslegar aðstæður og þróun áfengismeðferða í landinu hafa þó vegið talsvert upp á móti þeim 

skaða sem annars hefði orðið vegna þessarar aukningar (SÁÁ, 2007). 

Ný þekking og tækifæri eru til staðar til að veita enn betri þjónustu en það kallar á aukna 

fjármuni frá fjárveitingarvaldinu og ríkisstjórninni, fjármuni sem fást ekki. Fordómar gagnvart áfengis- 

og vímuefnasjúkdómnum stafa af fáfræði um eðli og orsakir hans. Birtingarmynd fordómanna getur 

m.a. verið skilningsleysi, þeirra sem ráða ráðstöfun almannafjár, á þörf faglegra meðferðarúrræða og 

forvarna sem gefa mælanlegan árangur og eru skynsamlegar með tilliti til kostnaðar. Þegar kemur að 

mati árangurs meðferða gæti hins vegar reynst erfitt að velja mælistiku sem hæfir viðfanginu (SÁÁ, 

2007). 

Í þessari rannsókn verður leitast við að ákvarða hvort áfengismeðferð SÁÁ sé hagkvæmur 

kostur frá sjónarhorni samfélagsins. Framkvæmd verður kostnaðarvirknigreining þar sem skoðaður er 

samfélagslegur kostnaður á hvert viðbótarlífár sem fæst með meðferðinni. Einnig er til hliðsjónar 

framkvæmd kostnaðarábatagreining sem gefur hagrænan ábata. Í fyrstu er fjallað um 

áfengisvandamálið, orsakir þess og afleiðingar. Þá er fjallað stuttlega um þau meðferðarúrræði sem í 

boði eru og nánari umfjöllun um meðferðir SÁÁ og kostnað vegna reksturs áfengismeðferðar. Vegna 

skorts á upplýsingum er samfélagslegur kostnaður vegna misnotkunar áfengis staðfærður frá 

Englandi. Gert er grein fyrir fjölda einstaklinga sem ná bata með áfengismeðferð SÁÁ og virkni 

meðferðarinnar í fjölda viðbótarlífára. Að lokum eru greiningarnar framkvæmdar og niðurstöður 

þeirra túlkaðar og ræddar. 
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2. Áfengisvandamálið 
Áfengi og áfengisneysla hefur verið þekkt frá örófi alda. Löngu áður en sögur hófust hafði maðurinn 

lært að framleiða áfengi með gerjun og var farinn að nota það reglulega. Neysla áfengis er hluti af 

menningu okkar og áfengi er markaðssett sem vímuefni til að nota í sambandi við skemmtanir og 

hátíðleg tækifæri. Í okkar heimshluta er áfengi í raun eina löglega vímuefnið, auk tóbaks, og neysla 

þess í hófi telst hluti af eðlilegu lífi fullorðinna og heilsuhraustra einstaklinga. Þó hefur áfengi um aldir 

verið notað við kvíða, svefnleysi og ýmsum öðrum kvillum. Áfengissýki og vandamál tengd henni hafa 

því fylgt áfengisneyslunni alla tíð (SÁÁ, e.d.a). 

Flestir þeirra neyta áfengis eiga ekki í vandræðum með að stjórna neyslu sinni. Þó eru alltaf 

einstaklingar sem lenda í því að neyslan fer úr böndunum. Neyslan verður þá þungamiðja lífs þeirra 

með tilheyrandi afleiðingum fyrir þá sjálfa, aðstandendur þeirra og samfélagið í heild (SÁÁ, e.d.b).  

Langvarandi ofneysla áfengis veldur neytandanum fjölþættum líkamlegum vandamálum eins og 

vannæringu, vöðvarýrnun og ýmis konar skemmdum á heila og taugum (SÁÁ, e.d.a). Marga sjúkdóma 

má rekja beint til ofneyslu áfengis, líkt og áfengiseitrun, króníska lifrarbólgu og skorpulifur. Ofneyslan 

getur einnig átt þátt í að valda og aukið líkur á ýmsum sjúkdómum. Hjartaáföll og hjartasjúkdómar, 

brisbólgur, háþrýstingur og ýmsir fleiri sjúkdómar geta verið óbein afleiðing ofneyslunnar. Auk þess 

getur ofneysla áfengis aukið líkur á ýmsum gerðum krabbameins (Strategy Unit, 2003). Misnotkun 

áfengis og tengd vandamál eru einnig gífurlega kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Þessi kostnaður 

inniheldur útgjöld vegna áfengistengdra vandamála og glataðra tækifæra vegna áfengisnotkunar. 

Mestur hluti kostnaðar af völdum misnotkunar áfengis er vegna slæmra áhrifa áfengisneyslu á 

heilsuna. Megin flokkar heilsutengds kostnaðar vegna misnotkunar áfengis eru útgjöld vegna 

læknismeðferða, töpuð framleiðni og ótímabær dauðsföll (NIAAA, e.d.). Samfélagið ber einnig 

kostnað vegna afbrota af völdum misnotkunar áfengis (Strategy Unit, 2003). Auk þess er talið að allt 

að helmingur banaslysa í umferðinni megi rekja beint til ölvunar og sama prósentutala eigi við þegar 

morð eru framin. Tæpan þriðjung sjálfsvíga og drukknana má einnig rekja beint til ölvunar (SÁÁ, 

e.d.a). 

 Á undanförnum árum hefur áfengisneysla Íslendinga aukist mjög verulega og þar með 

áfengisvandinn. Það sem einkum er að breytast og veldur aukinni áfengisneyslu þjóðarinnar er að 

fleiri og fleiri þeirra sem eru 40 ára og eldri nota áfengi í vaxandi mæli og margir hverjir daglega. Á 

Íslandi er því í fyrsta sinn að sjást áfengissýki sem byrjar eftir miðjan aldur en það fyrirbrigði hefur 

verið vel þekkt erlendis þar sem drykkjan er meiri en hér á landi. SÁÁ telur þó að breyttar félagslegar 

aðstæður og mikil og góð áfengismeðferð í landinu hafi vegið talsvert upp á móti þeim skaða sem 

annars hefði orðið vegna þessarar miklu aukningar (SÁÁ, 2007). 
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3. Meðferðarúrræði 
Meðferð er lækningarúrræði sem felur í sér sérmeðhöndlun að einhverju tagi. Meðferðir eru af 

margvíslegum toga og þeim úrræðum sem standa til boða fjölgar sífellt með aukinni þekkingu á 

sálrænum, tilfinningalegum og líkamlegum vanda einstaklinga. Með aukinni þekkingu hafa batahorfur 

einnig aukist (Líf án áfengis, e.d.). 

 Áfengis- og vímuefnafíknir einstaklingar eru misjafnlega illa farnir vegna sjúkdómsins, bæði 

líkamlega og andlega. Það er því augljóst að meðferðarþörf einstaklinga er mismunandi. Áfengis- og 

vímuefnameðferð þarf því að bjóða upp á mismunandi valkosti eða meðferðarúrræði til að koma til 

móts við mismunandi þarfir sjúklinganna. Mikilvægt er að meðferðin og aðstoð eða stuðningur eftir 

hana sé nægilegur til að tryggja árangur en til að vel takist þarf eftirfylgnin helst að standa í tvö ár. Á 

sama tíma þarf að gæta þess að meðferðin verði ekki of viðamikil og dýr þegar slíks er ekki þörf (SÁÁ, 

2007).  

Meðferð við alkóhólisma snýst um að fræða alkóhólistann um sjúkdóm sinn og hvernig megi 

ná bata við honum. Í upphafi meðferðar þurfa margir alkóhólistar á afeitrun og annarri læknisaðstoð 

að halda eftir langvarandi áfengisneyslu. Auk fræðslu um alkóhólisma frá sjúklingar aðstoð við 

undirbúning þess að lifa án vímugjafa. Alkóhólismi er ólæknandi að því leyti að alkóhólistinn getur 

aldrei notað áfengi á eðlilegan hátt. Hann getur aldrei lært að stjórna neyslu sinni og ævarandi 

bindindi er eina tryggingin fyrir varanlegri lækningu. Í meðferð ástunda sjúklingar einnig sjálfskönnun, 

læra að fást við tilfinningar og streitu og gera áætlun um nýtt líf. Meðferð er því í raun líkamleg, 

andleg og félagsleg endurhæfing (SÁÁ, e.d.b). 

 Stærstur hluti þeirra sem koma til meðferðar á áfengisfíkn á Íslandi koma til SÁÁ (SÁÁ, 2007). 

Þó eru nokkrir fleiri möguleikar til staðar. Samhjálp hefur rekið meðferðarheimili að Hlaðgerðarkoti í 

Mosfellsdal frá árinu 1973. Teigar er meðferðarstöð, rekin af Landspítalanum, þar sem bæði er boðið 

upp á dagsprógramm og innlögn. Götusmiðjan er sérhæft meðferðarheimili fyrir unglinga. Einnig eru 

rekin meðferðarheimili fyrir unglinga á vegum félagsmálayfirvalda, líkt og Stuðlar sem er 

meðferðarstöð fyrir unglinga sem eiga við hegðunar- og vímuefnavanda að stríða (Líf án áfengis, e.d.) 

3.1 SÁÁ  
SÁÁ eru samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann sem stofnuð voru árið 1977. Aðal 

markmið samtakanna er að sjá til þess að íslenskir áfengis- og vímuefnafíklar og aðstandendur þeirra 

eigi ávallt völ á bestu sjúkrameðferð og endurhæfingu sem í boði er (SÁÁ, 2007). Einnig hafa þau að 

markmiði að útrýma vanþekkingu og fordómum á áfengisvandamálinu og hafa áhrif á álit almennings 

með fræðslu um eðli sjúkdómsins alkóhólisma (SÁÁ, e.d.b). Samtökin binda sig ekki við neina eina 

meðferðarhugmynd heldur byggja þau meðferðarstarf sitt á tiltækri vísindalegri þekkingu í 
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læknisfræði, sálarfræði og félagsvísindum. Samtökin hófu rekstur sjúkrastöðvar aðeins tveim 

mánuðum eftir að samtökin voru stofnuð, en þar voru áfengis- og vímuefnaskjúklingar afeitraðir og 

undirbúnir fyrir AA-starf eða frekari meðferð í Bandaríkjunum eða á Vífilstöðum sem Landspítalinn 

rak (SÁÁ, 2007). 

 Í dag starfrækja samtökin sjúkrahúsið Vog í Reykjavík, sem var tekið í notkun árið 1984. Þar er 

tekið á móti áfengis- og vímuefnafíklum til afeitrunar og greiningar auk þess sem mat er lagt á 

meðferðarþörf sjúklinganna og áætlanir gerðar um endurhæfingu þeirra. Á Vogi eru rúm fyrir 60 

einstaklinga og þangað hafa frá upphafi leitað yfir 18.000 einstaklingar á aldrinum 14-86 ára af 

báðum kynjum. Þar af hafa 50,5% einstaklinga einungis innritast einu sinni og tæp 79% hafa verið 3 

sinnum eða sjaldnar í meðferð. Um 2,8% sjúklinga hafa verið 10 sinnum eða oftar á Vogi. Auk þess að 

reka sjúkrahúsið Vog starfrækir SÁÁ tvö endurhæfingarheimili, að Staðarfelli í Dölum og að Vík á 

Kjalarnesi. Á hvorum stað er pláss fyrir 30 sjúklinga eða 60 sjúklinga alls og um 800 manns nýta sér 

þessa inniliggjandi endurhæfingu ár hvert. Á Staðarfelli fer fram 28 daga hefðbundin endurhæfing að 

amerískum hætti sem staðfærð hefur verið að íslenskum aðstæðum. Auk þess er þar boðið upp á 

svokallaða víkingameðferð sem er sérstök meðferð fyrir endurkomukarla, það er þá karla sem áður 

hafa verið í fullri áfengis- og vímuefnameðferð en ekki náð árangri sem skyldi. Á Vík fer fram sérstök 

meðferð fyrir konur og einnig meðferð sem sniðin er að þörfum karla eldri en 55 ára. Samtökin veita 

einnig viðamikla göngudeildarþjónustu sem miðar að því að undirbúa áfengis- og vímuefnasjúklinga 

fyrir meðferð á Vogi og styðja þá eftir að meðferð líkur á Vogi, Staðarfelli eða Vík. Á göngudeildum 

SÁÁ er einnig boðið upp á endurhæfingarmeðferð fyrir félagslega vel stadda einstaklinga að lokinni 

10 daga meðferð á Vogi. Göngudeildirnar veita einnig aðstandendum áfengis- og vímuefnaneytenda 

viðamikla þjónustu. Göngudeildir SÁÁ eru staðsettar bæði í Reykjavík og á Akureyri og heimsóknir 

þangað eru um 25-30.000 á hverju ári (SÁÁ, 2007). 

Greina má sjö meginleiðir í meðferðarúrræðum og aðstoð sem standa sjúklingum til boða að 

lokinni dvöl á Vogi. Í fyrsta lagi er sá möguleiki fyrir hendi að sjúklingur fari í enga frekari meðferð en 

fái hins vegar óskipulagðan stuðning frá göngudeild eftir þörfum. Annar möguleiki er daglegur 

stuðningur í hópmeðferð á göngudeild í þrjár vikur. Þriðji möguleikinn er svokallaður M-hópur á 

göngudeild en hann er ætlaður fyrir þá sjúklinga sem búa á Reykjavíkursvæðinu, eru eldri en 25 ára 

og búa við nógu góðar félagslegar aðstæður og líkamlega heilsu. Þessir einstaklingar fá 

göngudeildarmeðferð fjögur kvöld í viku fyrstu fjórar vikurnar en síðan einu sinni í viku næstu þrjá 

mánuðina. Í fjórða lagi er möguleiki fyrir karla að fara á Staðarfell í fjögurra vikna endurhæfingu og 

þiggja að þeirri dvöl lokinni stuðning frá göngudeild í 4 mánuði. Fimmti möguleikinn er fyrir 

endurkomukarla og felst hann í sérstakri meðferð fjórar vikur á Staðarfelli, víkingameðferð, og að 

henni lokinni stuðningi frá göngudeild í eitt ár. Sjötti möguleikinn er fyrir konur sem felst í sérstakri  

fjögurra vikna kvennameðferð á Vík og þaðan í göngudeildarstuðning í eitt ár. Í sjöunda lagi eru ýmsir 
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kostir opnir fyrir unga sjúklinga þar sem komið er til móts við þá bæði í meðferð, 

göngudeildarstuðningi og félagsstarfi. Í byrjun árs 2000 tók til starfa sérstök deild að Vogi, fyrir 

unglinga 19 ára og yngri (SÁÁ, 2007). 

 Á árinu 2006 voru innritanir á sjúkrahúsið Vog 2.391 en þar áttu konur í hlut í 745 tilvika eða 

31,2%. Innritanir karla voru 1.646. Meðaldur innritaðra var 36,9 ár, eða 35,9 ár fyrir konur og 37,3 ár 

fyrir karla. Legudagar voru 24.212 og meðaldvöl því 10,1 dagur, þegar bæði er talinn komudagur og 

brottfarardagur. Heildarfjöldi sjúklinga á Vogi árið 2006 var 1.851. Að lokinni dvöl á Vogi voru 569 

einstaklingar sem fóru í enga frekari meðferð. Að Staðarfelli sóttu 354 einstaklingar 

framhaldsmeðferð, 259 í hefðbundna endurhæfingu og 95 í víkingameðferð. Á Vík komu 317 

einstaklingar í framhaldsmeðferð, 223 í kvennameðferð og 94 í endurhæfingu fyrir eldri menn. 621 

sóttu eftirmeðferð á göngudeildum, þar af 275 í M-hóp (SÁÁ, 2007). 

3.1.1 Kostnaður SÁÁ 
Stærstur hluti tekna SÁÁ kemur frá framlagi á fjárlögum ríkisins vegna sjúkrareksturs félagsins. 

Hækkun þess framlags milli ára hefur þó ekki dugað til að halda í við verðlagsþróun undanfarin ár. Því 

hafa samtökin þurft að greiða með lögboðinni sjúkrastarfsemi samtakanna síðastliðin ár. Aðrar 

tekjulindir SÁÁ eru fjáraflanir, líkt og álfasala og spilakassar, og framlög frá bakhjörlum samtakanna. 

Heildar rekstrartekjur SÁÁ árið 2006 voru 986.604.627 kr., á verðlagi ársins 2008. Stærstur hluti 

rekstrargjalda samtakanna eru vegna sjúkrarekstursins eða 82,5%. Heildargjöld SÁÁ, án óreglulegra 

liða, árið 2006 voru 950.281.618 kr., á verðlagi ársins 2008 (SÁÁ, 2007). Í Töflu 1 má sjá sundurliðun 

gjaldanna. Samandreginn rekstrarreikning félagsins á verðlagi ársins 2007 má sjá í Viðauka.  

Árið 2006 var heildarfjöldi sjúklinga á Vogi 1.851. Þar af voru 41% eða 759 einstaklingar sem 

eingöngu áttu við áfengisvanda að stríða og 15% eða 278 einstaklingar sem voru með áfengissýki sem 

aðal vanda. Heildarfjöldi innskráninga árið 2006 var þó 2.391 sem gefur að hver sjúklingur hefur að 

meðaltali verið innskráður 1,3 sinnum á því ári. Samkvæmt Þórarni Tyrfingssyni, yfirlækni á Vogi 

(munnleg heimild, 30.mars 2009), eru endurkomur ekki jafn algengar hjá áfengissjúklingum og hjá 

þeim einstaklingum sem háðir eru sterkari efnum, t.d. sprautufíklum. Því er gert ráð fyrir að þeir 

einstaklingar sem áttu við áfengisvandamál að stríða hafi að meðaltali innskráð sig 1,1 sinni á árinu 

2006. Líkt og áður hefur komið fram kusu sjúklingar mismunandi meðferðarúrræði að lokinni dvöl á 

Vogi. Einstaklingar með áfengisvandamál eru jafn líklegir og aðrir sjúklingar til að nýta sér 

áframhaldandi þjónustu SÁÁ, hvort sem það er framhaldsmeðferð eða stuðningur frá göngudeild 

(Þórarinn Tyrfingsson munnleg heimild, 30.mars 2009). Því er gert ráð fyrir að 47,7%1 af gjöldum SÁÁ 

árið 2006 séu vegna einstaklinga sem eingöngu eiga við áfengisvandamál að stríða og þeirra þar sem 

áfengisvandi er aðal vandinn. 

                                                           
11 ((759+278)*1,1)/2391 = 47,7% 
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                         Tafla 1: Sundurliðun gjalda SÁÁ árið 2006, á verðlagi ársins 2008 

Rekstrargjöld:  

Laun og launatengd gjöld 514.286.739 kr. 

Ýmis meðferðar- og sjúkrakostnaður 25.277.890 kr. 

Rannsóknarkostnaður 5.573.765 kr. 

Lyfjakostnaður 32.805.445 kr. 

Eldhús-/fæðiskostnaður 53.250.964 kr. 

Þvottahúskostnaður 924.455 kr. 

Ræstingarkostnaður 21.586.053 kr. 

Húsnæðiskostnaður 28.894.322 kr.  

Viðhald húsnæðis 31.810.915 kr. 

Húsaleiga 65.624.464 kr. 

Bifreiðakostnaður 2.031.626 kr. 

Póstur og sími 8.094.773 kr. 

Tölvu- og kerfisleigukostnaður 12.618.676 kr. 

Kostnaður vegna félagsstarfsemi 3.114.931 kr. 

Sameiginlegur kostnaður óskiptur á deildir 57.152.725 kr.  

Vörukaup m/ VSK 12.173.911 kr. 

Afskriftir 29.734.515 kr. 

Fjármunagjöld:  

Fjármagnskostnaður 45.325.449 kr. 

Heildargjöld án óreglulegra liða 950.281.618 kr. 

  

 
Heimild: SÁÁ, 2007 
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4. Samfélagslegur kostnaður vegna misnotkunar áfengis 
Cabinet Office í Englandi gaf út skýrslu Strategy Unit í september 2003 um kostnað samfélagsins af 

misnotkun áfengis í Englandi fyrir árið 2000. Heildarkostnaður var metinn vera um 19.281 milljónir 

punda, á verðlagi ársins 2001. Áfengisneysla í Englandi árið 2000 var 8,5 lítrar af hreinu alkóhóli á 

mann, 15 ára og eldri. Algengni áfengisvandamála er fundin með spurningakönnun (SAD-Q2). Árið 

2000 áttu 29 af hverjum 1000 konum og 119 af hverjum 1000 körlum í Englandi við áfengisvandamál 

að stríða. Heildarfjöldi áfengissjúkra í Englandi var 2.833.824 einstaklingar árið 2000, en það gerir 

7,9% þjóðarinnar, 15 ára og eldri. Mikill minnihluti þessara einstaklinga var konur eða 589.435 sem er 

einungis 20,8%. Fjöldi karla var um fjórfalt meiri eða 2.244.389 (Strategy Unit, 2003). 

Engar upplýsingar um kostnað af völdum misnotkunar áfengis eru til fyrir Ísland. Því eru 

kostnaðartölur fyrir England staðfærðar yfir á Ísland í samræmi við fjölda áfengissjúkra einstaklinga. 

Árið 2006 var áfengisneysla á Íslandi 7,2 lítrar af hreinu alkóhóli á mann, 15 ára og eldri (Hagtíðindi, 

2007). Sama ár voru Íslendingar 299.891 talsins og þar af voru 234.538 einstaklingar 15 ára eða eldri 

(Hagstofa Íslands, 2009d). Þar sem áfengisneysla á mann er einhverju lægri hér á Íslandi en í Englandi 

er gert ráð fyrir að fjöldi áfengissjúkra miðað við höfðatölu sé einnig lægri hér á landi. Með því að 

deila prósentuhlutfalli áfengissjúkra einstaklinga í Englandi með áfengismagni á mann þar og 

margfalda með áfengismagni á mann á Íslandi fæst að 6,7%3 Íslendinga, 15 ára á eldri, ættu að eiga 

við áfengisvandamál að stríða. Heildarfjöldi áfengissjúkra Íslendinga er því talinn vera 15.714 

einstaklingar. Einnig er gert ráð fyrir að hlutfall kvenna og karla í hópi áfengissjúkra sé það sama og í 

Englandi en það gefur að 3.269 konur eigi við áfengisvandamál að stríða og 12.445 karlar. 

 Líkt og áður hefur komið fram var kostnaður vegna misnotkunar áfengis í Englandi árið 2000 

19.281 milljónir punda. Sé því deilt niður á fjölda áfengissjúkra einstaklinga gerir það 6.804 pund á 

mann. Gera má ráð fyrir að kostnaður á hvern áfengissjúkan einstakling á Íslandi sé svipaður og í 

Englandi og því er notast við kostnað á mann þegar kostnaður í Englandi er heimfærður á Ísland. Við 

breytingu úr pundum yfir í íslenskar krónur er miðað við meðaltals miðgengi breska pundsins árið 

2001, eða 140,71 kr. (Seðlabanki Íslands, 2005). Eins eru allar fjárhæðir yfirfærðar á verðlag ársins 

2008, miðað við vísitölu neysluverðs án húsnæðis4 (Hagstofa Íslands, 2009b). 

Líkt og áður hefur komið fram veldur misnotkun áfengis neytandanum fjölþættum 

líkamlegum vandamálum. Kostnaður samfélagsins vegna líkamlegra vandamála þess sem misnotar 

áfengi er einnig gífurlegur. Samfélagslegum kostnaði af völdum misnotkunar áfengis má í raun skipta í 

fernt, þ.e. kostnað vegna umframnotkunar heilbrigðiskerfisins, kostnað vegna minni framleiðni þeirra 

                                                           
2 The Severity of Alcohol Dependence Questionnaire. 
3 (7,9% / 8,5L) * 7,2L = 6,7% 
4 Vísitala neysluverðs án húsnæðis árið 2001 var 211,4 og 276,8 árið 2008. 
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sem misnota áfengi, óáþreifanlegan kostnað líkt og sársauka og þjáningar og kostnað vegna afbrota 

sem einstaklingar með áfengisvanda fremja (Strategy Unit, 2003). Óáþreifanleg kostnað er erfitt að 

meta til fjár og er honum því sleppt hér. Það veldur þó vanmati á kostnaði samfélagsins. 

4.1 Umframnotkun heilbrigðiskerfisins 
Samfélagslegur kostnaður vegna líkamlegra vandamála áfengissjúklinga er fjölþættur og má skipta í 

nokkra flokka; sjúkrahúskostnað vegna sjúkdóma sem rekja má beint og óbeint til misnotkunarinnar, 

kostnað vegna heimsókna á göngudeildir, kostnað vegna komu á bráðamóttöku og 

sjúkrabílaþjónustu, kostnað vegna ráðgjafar og þjónustu hjúkrunarsérfræðinga (e. practice nurse), 

kostnað vegna heimsókna til heimilislækna og kostnað vegna annarar grunn heilbrigðisþjónustu 

(Strategy Unit, 2003). 

Sjúkrahúskostnaður byggir á fjölda daga sem einstaklingar með sjúkdóma af völdum 

áfengisneyslu lágu í rúmum sjúkrahúsanna auk þeirra tilvika sem sjúklingar komu yfir dag en voru 

ekki lagðir inn (Strategy Unit, 2003). Sjúkrahúskostnaður vegna þeirra sjúkdóma sem rekja má beint 

til misnotkunar áfengis er metinn 128.971.509 kr., sem gerir 8.207 kr. fyrir hvern þeirra 15.714 

einstaklinga sem talið er að eigi við áfengisvandamál að stríða. Sjúkrahúskostnaður vegna þeirra 

sjúkdóma sem má að hluta rekja til misnotkunarinnar er hinsvegar erfiðara að meta þar sem erfitt 

getur verið að segja nákvæmlega til um að hversu stórum hluta rekja megi sjúkdóminn til ofneyslu 

áfengis. Sá kostnaður er því metinn á bili, þar sem lægsta mat kostnaðar á áfengissjúkan einstakling 

er 22.376 kr. en hæsta mat er 25.995 kr. Sé miðað við meðaltal kostnaðar á einstakling, 24.186 kr., 

fæst heildarkostnaður að upphæð 380.050.771 kr. Einstaklingar sem eiga við áfengisvandamál að 

stríða eru helmingi tíðar gestir á göngudeildum en aðrir (Strategy Unit, 2003). Kostnaður vegna 

göngudeildarþjónustu við þessa einstaklinga er metinn 455.250.294 kr. eða 28.971 kr. fyrir hvern 

áfengissjúkan einstakling. Ef aðeins er tekið tillit til umframnotkunar þessara einstaklinga er 

heildarkostnaðurinn 227.617.290 kr. eða 14.485 kr. fyrir hvern einstakling. Talið er að 35% koma á 

bráðamóttöku megi rekja til misnotkunar áfengis. Að sama skapi má telja að 35% ferða sjúkrabíla á 

bráðamóttöku séu vegna áfengismisnotkunar (Strategy Unit, 2003). Heildarkostnaður vegna þjónustu 

á bráðamóttöku og aksturs sjúkrabíla er því 521.204.407 kr. eða 33.168 kr. fyrir hvern einstakling 

með áfengisvanda. Marktæk tengsl eru á milli áfengisneyslu og heimsókna til hjúkrunarsérfræðinga 

(Strategy Unit, 2003). Kostnaður vegna ráðgjafar og annarar þjónustu hjúkrunarsérfræðinga vegna 

áfengistengdra vandamála er metinn 1250 kr. fyrir hvern áfengissjúkan einstakling eða 19.636.186 kr. 

í heildarkostnað. Kostnað vegna heimsókna til heimilslækna er erfitt að meta líkt og sjúkrahúskostnað 

vegna sjúkdóma sem að hluta má rekja til misnotkunar áfengis. Í skýrslu Strategy Unit (2003) er gert 

ráð fyrir að af komum til heimilislækna séu 20-35% þeirra vegna áfengistengdra vandamála. 

Heildarkostnaður vegna heimsókna til heimilislækna er því metinn á bilinu 28.403.925 kr. til 
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49.706.868 kr. Kostnaður fyrir hvern einstakling sem á við áfengisvandamál að stríða er þá á bilinu 

1.808 til 3.163 kr. Þó ber að geta að heimilislæknanotkun í Englandi er ólík því sem við þekkjum hér. 

Þar er notað tilvísanakerfi þar sem sjúklingar fá tilvísun til sérfræðings frá heimilislækni. Því má teljast 

líklegt að skekkja sé á mati á kostnaði vegna heimsókna til heimilislækna en ekki er víst í hvora áttina 

skekkjan er, þ.e. ofmat eða vanmat á kostnaði, þar sem kostnaður vegna heimsókna til sérfræðinga á 

Íslandi er ekki talinn með en þeir sinna að einhverju leyti heimilislæknaþjónustu hér. Kostnaður vegna 

annarar grunn heilbrigðisþjónustu líkt og ráðgjafar, heimsókna til geðhjúkrunarfræðinga og annarar 

þjónustu er metinn 2.294 kr. fyrir hvern einstakling með áfengisvanda. Heildarkostnaður vegna 

annarar grunn heilbrigðisþjónustu er því  36.052.397 kr.  

Heildarkostnaður samfélagsins árið 2006 vegna umframnotkunar heilbrigðiskerfisins þeirra 

sem misnota áfengi er því rúmar 1.352 milljónir, á verðlagi ársins 2008, eða 86.075 kr. fyrir hvern 

áfengissjúkan einstakling.  

4.2 Framleiðnitap 
Á fullkomlega skilvirkum vinnumarkaði eiga laun að endurspegla framleiðni einstaklinga. Kostnaður af 

minnkandi framleiðni er því borinn af einstaklingnum sjálfum í formi lægri launa en enginn ytri 

kostnaður er til staðar. Þar sem vinnumarkaðir eru hins vegar ekki fullkomlega skilvirkir veldur minni 

framleiðni ytri kostnaði fyrir samfélagið. Almennt er talið að misnotkun áfengis hafi áhrif á framleiðni 

einstaklinga vegna aukinnar fjarveru frá vinnu sökum sjúkdóma og veikinda, minnkandi vinnuafkasta, 

aukins atvinnuleysis og ótímabærra dauðsfalla (Strategy Unit, 2003).  

Talið er að þeir sem eiga við áfengisvanda að stríða séu 1,27 líklegri til að vera frá vinnu vegna 

sjúkdóma eða veikinda. Aðeins 42,3% áfengissjúkra í Englandi voru starfandi árið 2001 eða 1.199.006 

einstaklingar (Strategy Unit, 2003). Árin 2003-2006 komu að meðaltali 85,8% sjúklinga á Vogi heiman 

frá en aðrir komu m.a. af götunni, úr fangelsi eða af öðrum sjúkrastofnunum (SÁÁ, 2007). Gera má 

ráð fyrir að sama hlutfall eigi við áfengissjúka einstaklinga. Á sama tímabili var meðal atvinnuþátttaka 

82% og atvinnuleysi 3% (Hagstofa Íslands, 2009a). Því má gera ráð fyrir að 79,5%5 áfengissjúkra á 

Íslandi séu starfandi eða 12.493 einstaklingar. Fjöldi veikindadaga er því metinn 114.490 dagar á ári 

eða 9,2 dagar fyrir hvern áfengissjúkan einstakling. Kostnaður vegna þessara veikindadaga er fundinn 

út frá meðal launakostnaði. Árið 2006 var meðaltal mánaðarlauna 301 þúsund fyrir karla og 226 

þúsund fyrir konur (Hagstofa Íslands, 2009e). Uppfært á verðlag 2008 miðað við launavísitölu eru 

meðal árslaun karla árið 2006 4.257 þúsund kr. og meðal árslaun kvenna 3.197 þúsund kr. (Hagstofa 

Íslands, 2009c). Ekki fengust gögn um launatengd gjöld  en samkvæmt ársreikningum nokkurra 

fyrirtækja má sjá að heildarlaunarkostnaður er í kringum 20% hærri en greidd laun (BÍSN, 2007; 

Byggðastofnun, 2009; Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, 2008; Orkuveita Reykjavíkur, 2009). Miðað við 

                                                           
5 82% - (82% * 3%) = 79,5% 
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það er meðal launakostnaður árið 2006, á verðalagi ársins 2008, 5.109 þúsund  kr. fyrir karla og 3.836 

þúsund kr. fyrir konur. Eins og áður kom fram eru konur 20,8% af áfengissjúkum og gera má ráð fyrir 

að það hlutfall haldi einnig fyrir starfandi áfengissjúklinga. Heildarkostnaður samfélagsins vegna 

veikindadaga af völdum misnotkunar áfengis, árið 2006, er því  2.200.850 þúsund kr., á verðlagi ársins 

2008. 

Minnkuð vinnuafköst af völdum misnotkunar áfengis geta komið fram í minni gæðum og/eða 

lengri tíma í framkvæmd verkefna. Kostnað vegna þess getur reynst erfitt að meta þar sem nær 

ómögulegt er í flestum tilvikum að mæla hversu mikið vinnuafköstin hafa minnkað þó augljóst sé að 

þau hafi minnkað að einhverju leyti (Strategy Unit, 2003). Þar af leiðandi er kostnaði vegna minni 

vinnuafkasta einstaklinga með áfengisvanda sleppt hér sem veldur vanmati á kostnaði. 

Tengslin á milli misnotkunar áfengis og atvinnuleysis eru alls ekki augljós og eru talin geta 

verið í báðar áttir. Misnotkun áfengis getur valdið auknu atvinnuleysi  en einnig getur atvinnuleysi og 

þær tilfinningalegu og fjárhagslegu áhyggjur sem því fylgja leitt til misnotkunar. Þó svo að skammtíma 

atvinnuleysi geti aukið drykkju verður að teljast ólíklegt að það valdi áfengisfíkn.  Því er gert ráð fyrir 

að það séu 7% minni líkur á að áfengissjúkir einstaklingar séu í vinnu en aðrir (Strategy Unit, 2003). 

Samkvæmt því eru þeir einstaklingar sem háðir eru áfengi og eru á vinnumarkaði að meðaltali 16,7 

daga á ári án vinnu eða 208.492 daga í heildina. Líkt og áður er gert ráð fyrir að hlutfall kvenna sé 

20,8%. Heildarkostnaður vegna þessa framleiðni taps er 4.007.860 þúsund kr. Atvinnuleysisbætur eða 

aðrar bætur eru tilfærsla frá skattgreiðendum til bótaþega. Þar sem raunkostnaðurinn er töpuð 

framleiðni eru bætur ekki teknar með sem kostnaður því þá væri um tvítalningu að ræða. 

Tengsl áfengisneyslu og vinnumarkaðarins hafa lítið verið skoðuð út frá gögnum frá Íslandi. 

Kristinn Tómasson, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Guðbjörg L. Rafnsdóttir og Berglind Helgadóttir 

(2004) skoðuðu áhrif misnotkunar áfengis á heilsu og fjölda veikindadaga hjúkrunarfræðinga á 

Íslandi. Samkvæmt þeirri rannsókn virtust engin tengsl vera á milli misnotkunar áfengis og fjölda 

veikindadaga. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir (2007a) rannsakaði tengsl misnotkunar áfengis á bæði 

atvinnu (e. employment) og vinnustundir. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar rannsóknar hefur 

misnotkun áfengis neikvæð áhrif á atvinnu karla en niðurstaðan er ómarktæk. Fyrir konur hefur 

misnotkun jákvæð áhrif á atvinnu en niðurstöðurnar eru þó aðeins marktækar við 10% mörkin. 

Misnotkun áfengis hefur jákvæð áhrif á fjölda vinnustunda fyrir bæði karla og konur en í báðum 

tilvikum eru niðurstöðurnar ómarktækar. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi það sem almennt er 

talið erlendis og því getur reynst varhugavert að taka kostnað vegna veikindadaga og atvinnuleysis 

með í greininguna þar sem um ofmat getur verið að ræða. 

Í verstu tilfellum getur misnotkun áfengis valdið ótímabærum dauða. Kostnaður vegna 

ótímabærra dauðsfalla er ekki tekinn inn í kostnaðarvirknigreiningu þar sem sú aðferð er notuð til 

þess að komast hjá því að meta mannslíf til fjár. Niðurstaða greiningarinnar, kostnaðarvirknihlutfall, 
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gefur kostnað aukinnar virkni, sem oft er mæld í viðbótarlífárum. Því myndi það leiða til tvítalningar á 

dauðsföllum að taka einnig kostnað vegna ótímabærra dauðsfalla inn í greininguna. 

Kostnaðarábatagreining tekur hins vegar tillit til kostnaðar vegna ótímabærra dauðsfalla og gefur 

niðurstöðu sem hagrænan ábata, þ.e. ábati mínus kostnaður. 

Ótímabær dauðsföll í Englandi árið 2000 voru talin á bilinu 15.316 til 21.958 og þar af 5.789 

tilfelli sem rekja má beint til misnotkunar áfengis. Erfiðara er að meta ótímabær dauðsföll sem má að 

hluta til rekja til misnotkunar áfengis heldur en þau tilfelli sem eru bein afleiðing misnotkunarinnar. 

Því  eru þau dauðsföll metin á bili (Strategy Unit, 2003). Miðað við gefinn fjölda áfengissjúkra 

einstaklinga á Íslandi eru ótímabær dauðsföll hér á landi metin vera á bilinu 85 til 122 tilfelli. Fjölda 

ótímabærra dauðsfalla má einnig túlka sem mat á fjölda tapaðra lífára. Þar sem kostnaður vegna 

ótímabærra dauðsfalla er reiknaður með mannauðsaðferðinni (e. human capital approach), sem 

tekur mið af núvirði framtíðartekna, er miðað er við fjölda tapaðra lífára upp að 65 ára aldri6 líkt og 

gert var fyrir England. Fjöldi tapaðra lífára á Íslandi árið 2006 er því 822 ár miðað við lægsta mat en 

904 ár miðað við hæsta mat. Fyrir konur er lægsta mat 243 ár en 270 ár miðað við hæsta mat, eða 

30% af heildarfjölda tapaðra lífára, en fyrir karla er lægsta mat 579 ár og hæsta mat 634 ár. Miðað við 

meðaltal ótímabærra dauðsfalla og meðaltap tapaðra lífára er fjöldi tapaðra lífára 8,34 ár fyrir hvert 

ótímabært dauðsfall. 

Frá árinu 1989 hefur hækkun launa milli ára verið að meðaltali 6,4% sem er í samræmi við 

þann mikla hagvöxt sem hefur einkennt íslenskt hagkerfi undanfarin ár og áratugi (Hagstofa Íslands, 

2009c). Þessi mikli hagvöxtur var meðal annars tilkominn vegna þess hversu langt Ísland var á eftir 

öðrum löndum á mörgum sviðum. Nú er svo komið að Ísland stendur jafnfætis öðrum löndum og 

möguleikarnir á jafn gífurlegum hagvexti því ekki til staðar. Í skýrslu Strategy Unit (2003) er miðað við 

2% árlegan vöxt og er nærri lagi að áætla að sú tala geti átt við um Ísland þegar efnahagskreppa 

heimsins er liðin hjá. Við val á afvöxtunarstuðli er oft notast við ávöxtun á öruggri fjárfestingu líkt og 

ríkisskuldabréfum eða íbúðarhúsnæði. Samkvæmt Íbúðalánasjóði (2008) eru vextir þeirra 4,9% sem 

því mætti nota sem afvöxtunarstuðul. Hér verður þó notast við 3% afvöxtunarstuðul í samræmi við 

skýrslu Strategy Unit (2003).  Næmnigreiningu á samfélagslegum kostnaði vegna ótímabærra 

dauðsfalla, á verðlagi ársins 2008, miðað við mismunandi hagvöxt (g) og afvöxtunarstuðul (δ), 

samkvæmt lægsta mati má sjá í Töflu 2 og samkvæmt hæsta mati í Töflu 3.  

 

 

                                                           
6 Víða er eftirlaunaaldur miðaður við 65 ár og því telst það nokkuð raunhæft viðmið þrátt fyrir að á Íslandi séu 
mörkin nokkuð sveigjanlegri.  
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Tafla 2: Næmnigreining á kostnaði vegna ótímabærra dauðsfalla m.v. lægsta mat, í þúsundum kr., á verðlagi ársins 2008. 

g 
δ 

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

0% 3.104.145 3.214.428 3.329.211 3.448.667 3.572.972 3.702.308 3.836.865 
1% 3.000.254 3.105.216 3.214.428 3.328.052 3.446.255 3.569.208 3.697.088 
2% 2.901.197 3.002.272 3.106.265 3.214.428 3.326.916 3.443.892 3.565.522 
3% 2.809.853 2.905.153 3.004.253 3.107.295 3.214.428 3.325.803 3.441.577 
4% 2.722.539 2.813.450 2.907.958 3.006.197 3.108.306 3.214.428 3.324.711 
5% 2.640.000 2.726.789 2.816.984 2.910.712 3.008.105 3.109.297 3.214.428 
6% 2.561.911 2.644.824 2.730.966 2.810.456 2.913.418 3.009.979 3.110.270 

Tafla 3: Næmnigreining á kostnaði vegna ótímabærra dauðsfalla m.v. hæsta mat, í þúsundum kr., á verðlagi ársins 2008. 

g 
δ 

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

0% 4.455.361 4.613.650 4.778.398 4.949.851 5.128.265 5.313.901 5.507.030 
1% 4.306.247 4.456.898 4.613.650 4.776.734 4.946.390 5.122.863 5.306.409 
2% 4.165.649 4.309.144 4.458.404 4.613.650 4.775.104 4.942.998 5.227.573 
3% 4.032.966 4.169.749 4.311.986 4.459.882 4.613.650 4.773.505 4.939.675 
4% 3.907.644 4.038.128 4.173.775 4.314.776 4.461.332 4.613.650 4.771.939 
5% 3.789.177 3.913.744 4.043.200 4.177.728 4.317.515 4.462.756 4.613.650 
6% 3.677.096 3.796.100 3.919.739 4.048.183 4.181.611 4.320.205 4.464.153 

4.3 Afbrot 
Tengslin milli misnotkunar áfengis og afbrota eru jákvæð en erfitt er þó að gera grein fyrir því hversu 

sterk tengslin eru. Afbrot geta verið bein orsök misnotkunar áfengis en einnig getur misnotkunin 

verið allt frá lítill til stór þáttur í orsök afbrota (Strategy Unit, 2003). Í Töflu 4 má sjá hversu stórt 

hlutfall afbrota, eftir tegundum,  má rekja til misnotkunar áfengis.  

 Í skýrslu Strategy Unit (2003) er metinn samanlagður kostnaður afbrota í Englandi og Wales. 

Sé gert ráð fyrir að áfengismagn á mann í Wales sé það sama og í Englandi og þar af leiðandi að 

hlutfall áfengissjúkra sé það sama eða 7,9% er fjöldi áfengissjúkra einstaklinga í Englandi og Wales 

3.001.087. 

Kostnaður samfélagsins af völdum afbrota er þrískiptur; kostnaður vegna fyrirbyggjandi 

aðgerða, kostnaður vegna afleiðinga afbrota og kostnaður dómskerfisins. Kostnaður vegna 

áfengistengdra afbrota er metinn út frá fjölda slíkra brota í Englandi og Wales sem staðfærður er yfir 

á Ísland þar sem slíkar tölur eru ekki til hér á landi. Kostnaður vegna fyrirbyggjandi aðgerða, aðgerða 

sem miða að því að minnka líkurnar á að verða þolandi afbrota, felur meðal annars í sér kostnað 

vegna ýmis konar öryggisbúnaðar, kaup á tryggingum og varúðarhegðun (e. precautionary behavior) 

einstaklinga. Þessum kostnaði gætu einstaklingar komist hjá ef afbrot  væru ekki til staðar (Strategy 

Unit, 2003). Heildarkostnaður vegna fyrirbyggjandi aðgerða vegna afbrota af völdum misnotkunar 

áfengis er því 1.441.852.986 kr. eða 91.756 kr. fyrir hvern áfengissjúkan einstakling. Afleiðingar 

afbrota eru oft á tíðum kostnaðarsamar en kostnaður vegna þeirra tekur tillit til stolinna eða 

skemmdra eigna, stuðnings við fórnarlömb og tilfinningalegra áhrifa á þau og tapaðrar framleiðni 
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fórnarlamba. Heildarkostnaður vegna afleiðinga afbrota af völdum misnotkunar áfengis er 

7.881.212.921 kr. eða 501.541 kr. fyrir hvern áfengissjúkan einstakling. Kostnaður dómskerfisins 

vegna áfengistengdra afbrota felur í sér kostnað lögreglu sem skráir og rannsakar afbrot, auk 

kostnaðar dómstóla og fangelsa. Heildarkostnaður dómskerfisins vegna afbrota af völdum 

misnotkunar áfengis er 1.688.541.318 kr. eða 107.455 kr. fyrir hvern áfengissjúkan einstakling, en þá 

er einnig tekið tillit til beinna áfengisbrota (e. alcohol specific offences).  

Tafla 4: Hlutfall glæpa sem rekja má til misnotkunar áfengis 

Ofbeldi 37% 

Kynferðisleg áreitni 13% 

Rán 12% 

Innbrot 17% 

Þjófnaðir og varðveisla stolinna muna 13% 

Fjársvik og falsanir 16% 

Skemmdarverk 47% 

Fíkniefnabrot 19% 

Annað 26% 

 

Kostnaður vegna slysa, bæði vægra og alvarlegra, af völdum ölvunaraksturs, þ.e. kostnaður 

vegna fyrirbyggjandi aðgerða, kostnaður vegna afleiðinga afbrota og kostnaður dómskerfisins, er 

metinn sérstaklega og í einu lagi. Sá kostnaður er þó metinn með sama hætti og annar kostnaður 

vegna afbrota, þ.e. út frá fjölda áfengistengdra afbrota í Englandi og Wales. Talið er að 6% allra 

umferðarslysa og 16% banaslysa verði vegna ölvunaraksturs, þar sem alkóhólmagn í blóði er yfir 

leyfilegum mörkum (Strategy Unit, 2003). Heildarkostnaður vegna slysa af völdum ölvunaraksturs er 

506.700.522 kr. eða 32.245 kr. fyrir hvern áfengissjúkan einstakling. 

Heildarkostnaður samfélagsins vegna áfengistengdra afbrota er því 11.437.299.342 kr., á 

verðlagi ársins 2008. 

4.4 Heildarkostnaður 
 Heildarkostnaður samfélagsins af misnotkun áfengis, árið 2006, er 22.782.083.299 kr. 

Skiptingu kostnaðarins má sjá í Töflu 5 en þar er einnig kostnaður vegna hvers áfengissjúks 

einstaklings. Kostnaður vegna hvers einstaklings er mishár, eftir því hvort einstaklingur er starfandi 

eða ekki. Ekkert framleiðnitap er vegna einstaklinga sem ekki eru í vinnu og því er kostnaður 

samfélagsins minni vegna þeirra heldur en þeirra sem eru starfandi. Samfélagslegur kostnaður vegna 

hvers starfandi, áfengissjúks einstaklings er 1.613.748 kr. en 813.916 kr. vegna hvers áfengissjúks 

Heimild: Strategy Unit, 2003 
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einstaklings sem ekki er starfandi. Fyrir hvern einstakling sem fer í áfengismeðferð og nær bata 

minnkar kostnaður samfélagsins sem því nemur. 

Tafla 5:  Heildarkostnaður samfélagsins árið 2006, á verðlagi ársins 2008 og kostnaður vegna hvers áfengissjúks einstaklings 

  
Heildarkostnaður 

Kostnaður vegna hvers 
áfengissjúks einstaklings 

Umframnotkun heilbrigðiskerfis   
Sjúkrahúskostnaður v/ sjúkdóma sem rekja má beint 
til misnotkunarinnar 128.971.509 kr. 8.207 kr. 

Sjúkrahúskostnaður v/ sjúkdóma sem rekja má óbeint 
til misnotkunarinnar 380.050.771 kr. 24.186 kr. 

Göngudeildarþjónusta 227.617.290 kr. 14.485 kr. 
Bráðamóttaka og akstur sjúkrabíla 521.104.407 kr. 33.168 kr. 
Þjónusta hjúkrunarsérfræðinga 19.636.186 kr. 1.250 kr. 
Þjónusta heimilislækna 39.055.397 kr. 2.485 kr. 
Önnur grunn heilbrigðisþjónusta 36.052.397 kr. 2.294 kr. 
Framleiðnitap   
Veikindadagar 2.200.850.000 kr. 176.167 kr. 
Atvinnuleysi 4.007.860.000 kr. 320.808 kr. 
Ótímabær dauðsföll7 3.783.586.000 kr. 302.856 kr. 
Afbrot   
Fyrirbyggjandi aðgerða 1.441.852.986 kr. 91.756 kr. 
Afleiðingar 7.881.212.921 kr. 501.541 kr. 
Dómskerfi 1.607.532.913 kr. 102.299 kr. 
Ölvunarakstur 506.700.522 kr. 32.245 kr. 
Samtals: 
 

22.782.083.299 kr. 1.613.748 kr.8 
813.916 kr.9 

 

                                                           
7 Kostnaður vegna framleiðslutaps af völdum ótímabærra dauðsfalla er meðaltal hæsta og lægsta gildis og 
miðast við 2% árlegan vöxt og 3% afvöxtunarstuðul. 
8 Kostnaður vegna hvers áfengissjúks einstaklings sem er starfandi. 
9 Kostnaður vegna hvers áfengissjúks einstaklings sem ekki er starfandi. 
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5. Matsaðferðir 

5.1 Aðferðarfræðin 

5.1.1 Kostnaðarvirknigreining 
Kostnaðarvirknigreining (e. cost-effectiveness analysis) byggist á því að árangur valmöguleika er 

metinn í samanburðarhæfum einingum. Þessi aðferð er yfirleitt farin þegar rannsakendur vilja forðast 

að meta líf til fjár líkt og gert er í kostnaðarábatagreiningu (Þórólfur Guðnason, Kristján Oddsson, 

Jakob Jóhannsson og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2008). Með kostnaðarvirknigreiningu er yfirleitt ný 

aðferð borin við núverandi aðferð til þess að meta hvort virkni nýju aðferðarinnar umfram núverandi 

sé nægileg miðað við aukinn kostnað. Aðeins er þörf á kostnaðarvirknigreiningu ef nýja aðferðin er 

dýrari en núverandi aðferð og hefur aukna virkni eða er ódýrari og hefur minni virkni en núverandi 

aðferð. Ef nýja aðferðin er ódýrari og hefur meiri virkni er augljóst að hún er betri kostur en 

núverandi aðferð og eins ef nýja aðferðin er dýrari og hefur minni virkni er hún augljóslega verri 

kostur. Niðurstöður greiningarinnar eru túlkaðar út frá kostnaðarvirknihlutfalli (e. incremental cost-

effectiveness ratio, ICER) sem er hlutfall breytingar á kostnaði og breytingar á virkni. 

Kostnaðarvirknihlutfallið gefur því kostnað aukinnar virkni, þ.e. jaðarkostnað virkninnar (American 

college of physicians, 2000).  

 Hér verður áfengismeðferð SÁÁ borin saman við það tilfelli að engin meðferð sé til staðar, en 

þá er kostnaðurinn enginn og engin virkni. Virkni meðferðarinnar er mæld í fjölda viðbótarlífára sem 

fást með henni. 

5.1.2 Kostnaðarábatagreining 
Kostnaðarábatagreining (e. cost-benefit analysis) byggir á forgangsröðun aðgerða og nýtist m.a. við 

samanburð á margþættum og ólíkum niðurstöðum mismunandi aðgerða. Í kostnaðarábatagreiningu 

eru er allur ábati aðgerðar metinn til fjár, þar með talin þau mannslíf sem bjargast. Vandasamt getur 

hins vegar verið að meta mannslíf til fjár og eru til þess nokkrar mismunandi aðferðir. Kostnaður 

aðgerðar er einnig metinn til fjár og dreginn frá ábatanum. Niðurstaða kostnaðarábatagreiningar er 

hagrænn ábati aðgerðar, þ.e. ábati mínus kostnaður (Ágúst Einarsson, 2003). Kosturinn við 

kostnaðarábatagreiningu er sá að greiningin tekur ekki einungis tillit til efnahagslegra þátta heldur 

einnig til þeirra huglægu þátta sem geta haft áhrif á niðurstöðuna. Huglæga þætti getur reynst mjög 

erfitt að meta og er því sleppt í greiningunni hér (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2007b). 

5.2 Kostnaður 
Kostnaður samfélagsins vegna áfengismeðferðar SÁÁ er jafn gjöldum félagsins því ef meðferðin væri 

ekki til staðar væri hægt að nota þá fjármuni sem fara í rekstur hennar í aðrar fjárfestingar. Líkt og 
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áður hefur komið fram voru heildargjöld SÁÁ árið 2006 950.281.618 kr., á verðlagi ársins 2008. Eins 

hefur komið fram að ráðgert er að 47,7% af heildargjöldum SÁÁ sé vegna þeirra sem eiga eingöngu 

við áfengisvandamál að stríða og þeirra þar sem áfengissýki er aðal vandinn. 

Tafla 6: Samfélagslegur kostnaður áfengismeðferðar SÁÁ, á verðlagi ársins 2008. 

Laun og launatengd gjöld 245.314.775 kr. 

Ýmis meðferðar- og sjúkrakostnaður 12.057.554 kr. 

Rannsóknarkostnaður 2.658.686 kr. 

Lyfjakostnaður 15.648.197 kr. 

Eldhús-/fæðiskostnaður 0 kr. 

Þvottahúskostnaður 440.960 kr. 

Ræstingarkostnaður 10.296547 kr. 

Húsnæðiskostnaður 13.782.592 kr.  

Viðhald húsnæðis 15.173.806 kr. 

Húsaleiga 31.302.869 kr. 

Bifreiðakostnaður 960.086 kr. 

Póstur og sími 3.861.207 kr. 

Tölvu- og kerfisleigukostnaður 6.019.108 kr. 

Kostnaður vegna félagsstarfsemi 1.485.822 kr. 

Sameiginlegur kostnaður óskiptur á deildir 27.261.850 kr.  

Vörukaup án VSK 4.664.221 kr. 

Afskriftir 14.183.364 kr. 

Fjármagnskostnaður 21.620.239 kr. 

Samfélagslegur kostnaður 426.731.883 kr. 

 
Í Töflu 6 má sjá skiptingu samfélagslegs kostnaðar vegna áfengismeðferðar SÁÁ. Eldhús- og 

fæðiskostnaði er þó sleppt út þar sem hann er ekki viðbótarkostnaður fyrir samfélagið. Einstaklingur 

þarf alltaf á fæði að halda, hvort sem hann er í meðferð eða ekki og miðað við þá forsendu að 

fæðiskostnaður á einstakling sé sá sami hjá SÁÁ og á heimilum einstaklinga eru viðbótarkostnaður 

samfélagsins vegna þessa enginn. Inni í rekstrargjöldum SÁÁ voru vörukaup með virðisaukaskatti. Þar 

sem virðisaukaskattur er tilfærsla frá neytanda til hins opinbera og því ekki aukinn kostnaður 

samfélagsins var skatturinn dreginn frá þeim gjaldalið áður en samfélagslegur kostnaður var 

reiknaður. Miðað var við almenna skattahlutfallið, 24,5% (Íslenski lögfræðivefurinn, e.d.). Aðrir liðir 

samfélagslega kostnaðarins eru 47,7% af gjöldum SÁÁ. Samfélagslegur kostnaður vegna 

áfengismeðferðar SÁÁ er því 426.731.883 kr. á verðlagi ársins 2008. 
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5.3 Ábati 
Líkt og áður hefur verið getið minnkar kostnaður samfélagsins, vegna umframnotkunar 

heilbrigðiskerfisins, framleiðnitaps og afbrota, við hvern þann einstakling sem fer í áfengismeðferð og 

nær bata. Það er því í raun samfélagslegur ábati. Samfélagslegur ábati af starfandi einstaklingi sem 

nær bata með áfengismeðferð er 1.613.748 kr. en 813.916 kr. af einstaklingi sem ekki er starfandi. 

Samkvæmt SÁÁ (2007) hafa 50,5% sjúklinga á Vogi einungis innritast einu sinni og gert er ráð 

fyrir að þeir einstaklingar hafi því náð fullum bata. Árið 2006 voru 639 einstaklingar sem leituðu sér 

áfengis- og vímuefnameðferðar í fyrsta sinn, þar af 358 sem höfðu áfengissýki sem eina eða aðal 

vanda10. Því má gera ráð fyrir að 181 einstaklingur sem kom í fyrsta sinn í áfengismeðferð hjá SÁÁ 

árið 2006 hafi náð fullum bata. Líkt og áður hefur komið fram komu 1.851 einstaklingur til meðferðar 

á Vogi árið 2006 sem gefur að 1.212 einstaklingar voru ekki að leita sér meðferðar í fyrsta sinn. 78,6% 

heildarsjúklinga á Vogi hafa komið þrisvar sinnum eða sjaldnar í meðferð svo 28,1% sjúklinga hafa 

komið 2-3 sinnum í meðferð. 18,6% heildarsjúklinga á Vogi hafa komið 4-9 sinnum í meðferð og 2,8% 

hafa komið tíu sinnum eða oftar í meðferð (SÁÁ, 2007).  

Samkvæmt hlutfalli sjúklinga á Vogi sem eingöngu eiga við áfengisvandamál að stríða eða hafa 

áfengisvandamál sem aðal vanda má gera ráð fyrir að 1037 einstaklingar hafi leitað sér 

áfengismeðferðar hjá SÁÁ árið 2006 og þar af 679 einstaklingar sem ekki  voru í sinni fyrstu meðferð. 

Samkvæmt hlutföllum endurkoma heildarsjúklinga voru 385 þeirra sem komu í áfengismeðferð á 

Vogi árið 2006 að leita sér meðferðar í annað eða þriðja sinn, 255 í 4.-9. sinn og 39 í tíunda sinn eða 

oftar. En líkt og áður hefur komið fram eru endurkomur ekki jafn tíðar meðal áfengissjúklinga og 

annarra sjúklinga. Ekki fengust þó gögn um hversu mikið minni tíðnin væri og því er notast við 

tölurnar hér að ofan en gæta þarf að það skekkir niðurstöðurnar, þ.e. gefur vanmat á ábata.  

Nánari skipting á fjölda meðferða sem sjúklingar sækja er ill fáanleg og því þarf að gefa sér tölur 

um hversu margir ná bata að lokinni fleiri en einni meðferð og framkvæma næmnigreiningu með 

breytilegum fjölda einstaklinga. Líklegt verður að teljast að eftir því sem einstaklingur kemur oftar í 

meðferð minnki líkurnar á að einstaklingur nái bata. Miðað við að af þeim 385 sem voru í meðferð í 

annað eða þriðja sinn árið 2006 muni 255 þeirra koma 4 sinnum eða oftar í meðferð er gert ráð fyrir 

að 58 þessara einstaklinga, eða 15%, hafi náð bata á árinu 2006. Eins er gert ráð fyrir að 26 þeirra 255 

sjúklinga sem voru í meðferð í 4.-9. sinn hafi náð bata. Þegar einstaklingur hefur farið í 

áfengismeðferð 10 sinnum eða oftar eru taldar mjög litlar líkur á að einstaklingur nái bata en þó er 

gert ráð fyrir að 2 af þeim 39 sjúklingum sem svo oft höfðu komið í meðferð næðu bata. Af þeim 

1037 einstaklingum sem sóttu áfengismeðferð hjá SÁÁ árið 2006 er því gert ráð fyrir að 267 hafi náð 

bata. 

                                                           
10 Árið 2006 áttu 41% sjúklinga á Vogi einungis við áfengisvandamál að stríða og 15% höfðu áfengissýki sem 
aðal vandamál (SÁÁ, 2007). Gert er ráð fyrir að sama hlutfall haldi fyrir þá sem koma í fyrsta sinn til meðferðar. 
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Líkt og áður hefur komið fram er gert ráð fyrir að 79,5% áfengissjúkra séu starfandi. Ef það 

hlutfall á einnig við um þá sem ná bata ættu 212 þeirra sem náðu bata að vera starfandi og 49 

óstarfandi. Samfélagslegur ábati vegna starfandi einstaklinga sem ná bata er 1.613.748 kr. og 813.916 

kr. vegna þeirra sem ekki eru starfandi. Ef ábati vegna fækkunar ótímabærra dauðsfalla er ekki tekinn 

með er ábatinn vegna starfandi einstaklinga 1.310.892 kr. en það hefur engin áhrif á ábata vegna 

þeirra sem ekki eru starfandi þar sem kostnaður vegna ótímabærra dauðsfalla er reiknaður með 

mannauðsaðferðinni sem tekur mið af núvirði framtíðartekna. Heildar samfélagslegur ábati vegna 

þeirra sem náðu bata á árinu 2006 er því 381.996.460 kr. en 317.790.988 ef ekki er tekið tillit til 

ótímabærra dauðsfalla. Í Töflu 7 er næmnigreining á samfélagslegum ábata miðað við fjölda 

einstaklinga sem náðu bata. Hæsta mat er miðað við að fjöldi þeirra sem ekki voru í meðferð í fyrsta 

sinn sé aukinn um helming og lægsta mat er miðað við að fjöldi þeirra sé minnkaður um helming. 

Fjöldi þeirra sem voru í meðferð í fyrsta skipti og náðu bata er þó óbreyttur. 

Tafla 7: Næmnigreining á samfélagslegum ábata, á verðlagi ársins 2008. 

 

Fjöldi sjúklinga sem náðu bata 

 

Samfélagslegur ábati 

Samfélagslegur ábati án 

ótímabærra dauðsfalla 

353 einstaklingar 512.065.140 kr. 426.962.604 kr. 

267 einstaklingar 381.996.460 kr. 317.790.988 kr.  

224 einstaklingar 324.687.280 kr. 270.778.912 kr. 

 

Gæta skal þó að því að þrátt fyrir að einstaklingur nái bata kemur hann tæplega út úr 

meðferð með fulla heilsu og með atvinnu sem bíður hans. Allar líkur eru á að ábatinn falli til yfir 

ákveðinn tíma svo rökrétt væri að núvirða ábatann. Það er þó ekki gert hér því óljóst er á hve löngum 

tíma ábatinn fellur til. 

5.4 Hreinn kostnaður 
Hreinn kostnaður samfélagsins, eða kostnaður mínus ábati, vegna áfengismeðferðar hjá SÁÁ árið 

2006 er 44.735.423 kr., á verðlagi ársins 2008, miðað við að fjöldi þeirra sem náðu ábata sé 267 

einstaklingar. Án ótímabærra dauðsfalla er hreinn kostnaður hins vegar 108.940.895 kr. Næmni fyrir 

breytingu á fjölda sjúklinga er þó nokkur. Sé miðað við hæsta mat, 353 einstaklinga, er hreinn 

kostnaður samfélagsins -85.333.257 kr. en án ótímabærra dauðsfalla er hann -230.721 kr., svo 

samfélagið hefur í raun ábata af áfengismeðferð SÁÁ. Þá er áfengismeðferð bæði kostnaðarminni og 

með meiri virkni en engin meðferð11 og þá er kostnaðarvirknigreining óþörf. Sé hins vegar miðað við 

                                                           
11 Svo lengi sem að minnsta kosti einn einstaklingur nær bata með áfengismeðferð er virkni hennar meiri en ef 
engin meðferð er til staðar og því engin virkni. 



24 
 

lægsta mat er hreinn kostnaður samfélagsins 102.044.603 kr. en 155.952.971 kr. án ótímabærra 

dauðsfalla. 

5.3 Virkni 
Virkni áfengismeðferðar SÁÁ er hér metin í fjölda viðbótarlífára. Eins og áður hefur komið fram er 

fjöldi ótímabærra dauðsfalla af völdum misnotkunar áfengis talinn vera á bilinu 85 til 122 tilfelli á ári 

og fjöldi tapaðra lífára 822 til 904 ár. Af þeim 15.714 Íslendingum sem eiga við áfengisvandamál að 

stríða er talið að 267 hafi náð bata á árinu 2006 eða 1,7%. Miðað við meðaltal fjölda tapaðra lífára af 

völdum misnotkunar áfengis eða 863 ár er virkni áfengismeðferðar SÁÁ 14,66 viðbótarlífár. 
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6. Niðurstöður 

6.1 Kostnaðarvirknigreining 
Eins og áður hefur komið fram er niðurstaða kostnaðarvirknigreiningar túlkuð út frá 

kostnaðarvirknihlutfalli, sem er viðbótarkostnaður deilt með viðbótarvirkni. Viðbótar samfélagslegur 

kostnaður vegna áfengismeðferðar SÁÁ árið 2006 er metinn vera 108.940.895 kr., á verðlagi ársins 

2008. Virkni meðferðarinnar er talin vera 14,66 viðbótarlífár. Að því gefnu kostar hvert viðbótar lífár 

samfélagið 7.431.166 kr. á verðlagi ársins 2008. 

Kostnaðarvirknihlutfall = Viðbótarkostnaður/viðbótarvirkni  

             = 108.940.895 kr./14,66 lífár = 7.431.166 kr./lífár 

  

6.2 Kostnaðarábatagreining 
 Kostnaðarábatagreining gefur hagrænan ábata aðgerðar, þ.e. ábati aðgerðarinnar mínus kostnaður. 

Heildarábati samfélagsins vegna áfengismeðferðar SÁÁ árið 2006 er metinn 381.996.260 kr., á 

verðlagi ársins 2008. Heildarkostnaður samfélagsins vegna meðferðarinnar er hins vegar talinn vera 

426.731.883 kr., einnig á verðlagi ársins 2008. Hagrænn ábati áfengismeðferðar SÁÁ er því neikvæður 

að upphæð 44.735.623 kr. 

Hagrænn ábati = ábati – kostnaður 

               = 381.996.260 – 426.731.883 = -44.735.623 kr.  
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7. Umræður 
Miðað við gefnar forsendur gefur kostnaðarvirknigreining að hvert viðbótarlífár með áfengismeðferð 

SÁÁ kostar samfélagið 7.431.166 kr. Að öllum líkindum er þó skekkja í niðurstöðum vegna skorts á 

upplýsingum en ekki er ljóst í hvora áttina skekkjan er. Eins og áður kom fram getur reynst 

varhugavert að taka tillit til þess ábata sem hlýst af minnkun atvinnuleysis og veikindadaga við það að 

einstaklingur nær bata. Með því að taka þann ábata inn í greininguna er kostnaður á hvert 

viðbótarlífár vanmetinn. Þar sem bæði óáþreifanlegum kostnaði þeirra sem misnota áfengi og 

kostnaði vegna minnkandi vinnuafkasta er sleppt, og þar með þeim ábata sem hlýst þegar 

einstaklingar ná bata, veldur það ofmati á kostnaði á hvert viðbótarlífár. Stærsti þáttur skekkjunnar er 

þó eflaust vegna fjölda einstaklinga sem nær bata. Upplýsingar um fjölda þeirra sem nær bata með 

áfengismeðferð og eftir hve mörg skipti í meðferð einstaklingur nær bata voru illfáanlegar en það var 

þó reynt að meta eftir bestu getu. Niðurstöðurnar eru mjög næmar fyrir fjölda þeirra einstaklinga 

sem ná bata og ekki er ljóst hvort um er að ræða of- eða vanmat á kostnaði á viðbótarlífár. Einnig 

getur það valdið skekkju, í hvora áttina, að ábati er staðfærður frá Englandi þar sem slíkar upplýsingar 

um Ísland voru ekki fáanlegar. 

Í kostnaðarvirknigreiningu er virkni oft mæld í lífsgæðavegnum lífárum (e. quality adjusted 

life years, QALY) en þá er ekki einungis tekið tillit til viðbótarlífára heldur einnig aukinna lífsgæða sem 

fást með meðferðinni. Á Íslandi hafa ekki verið gefnar upp neinar upphæðir, hvorki á viðbótarlífár né 

lífsgæðavegið lífár, til viðmiðunar hvort aðgerð teljist hagkvæmur kostur. Því er ekki hægt að segja 

með fullri vissu hvort þessi kostnaður sé innan þeirra marka sem íslensk stjórnvöld telja ásættanleg. 

Erlendis eru þó til viðmiðunarupphæðir fyrir lífsgæðavegið lífár. Í Kanada er upphæðin 40.000 CAD 

(Baldwin, Brown og Maynard, 2005). Miðað við meðaltals miðgengi Kanadadollars árið 2008 eru það 

3.263.402 kr. (Seðlabanki Íslands, 2005). Í Bandaríkjunum er miðað við $50.000-100.000 (Matza, 

Paramore og Prasid, 2005). Það eru 4.403.697 til 8.807.394 kr. miðað við meðaltals miðgengi dollars 

árið 2008 (Seðlabanki Íslands, 2005). Í Bretlandi er miðað við 20.000-30.000 GBP (Devlin og Parkin, 

2004). Miðað við meðaltals miðgengi pundsins árið 2008 eru það 3.186.914-4.780.371 kr. (Seðlabanki 

Íslands, 2005).  

Ekki er ljóst hvort kostnaður á lífsgæðavegið lífár er hærri eða lægri en kostnaður á 

viðbótarlífár. Hinsvegar má sjá að niðurstöður greiningarinnar, 7.431.166 kr. á hvert viðbótarlífár, er 

hærri en viðmiðunarupphæðir í Kanada og Bretlandi en nálægt hærri mörkum í Bandaríkjunum. Ekki 

er þó með fullri vissu hægt að segja til um hvort niðurstöður þessar bendi til þess að áfengismeðferð 

SÁÁ sé kostnaðarhagkvæm eða ekki en höfundur telur þessa upphæð þó nokkuð háa. 
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Niðurstöður kostnaðarábatagreiningar miðað við gefnar forsendur gefa neikvæðan hagrænan 

ábata að upphæð 44.735.623 svo samfélagslegur kostnaður vegna áfengismeðferðar SÁÁ er meiri en 

ábati hennar. Töluverðar líkur eru á að skekkjur séu í þeirri niðurstöðu líkt og í niðurstöðum 

kostnaðarvirknigreiningarinnar. Auk þeirra þátta sem taldir eru vera skekkjuvaldandi í 

kostnaðarvirknigreiningunni er huglægum þáttum í kostnaðarábatagreiningunni sleppt sem getur 

valdið skekkju í hvora áttina sem er. Einnig er ábati vegna fækkunar á ótímabærum dauðsföllum 

nokkuð næmur fyrir vali á bæði ávöxtun og afvöxtunarstuðli. Þar sem kostnaður samfélagsins af 

áfengismeðferð SÁÁ er umfram þann ábata sem hlýst af meðferðinni verður hún að teljast 

óhagkvæmur kostur samkvæmt gefnum forsendum. 

Samkvæmt þessari rannsókn er ekki fullljóst hvort áfengismeðferð SÁÁ sé 

kostnaðarhagkvæm fyrir íslenskt samfélag en með nákvæmari upplýsingum er möguleiki á að komast 

að skýrari niðurstöðu sem gefur stjórnvöldum möguleika að taka ákvörðun út frá.  
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8. Viðauki  
Samandreginn rekstrarreikningur SÁÁ 2006 
REKSTRARTEKJUR Sjúkrarekstur Samtök Fasteignir Samtals  2005 
Framlag á fjárlögum 516.976.000   516.976.000 489.400.000 
Seld þjónusta og framlög 83.195.761 10.911.601  94.107.362 53.787.664 
Stofnframlag    0 20.000.000 
Fjáraflanir  180.766.432  180.766.432 147.785.309 
Aðrar tekjur   33.045.064 33.045.064 0 
Húsaleigutekjur   54.423.644 54.423.644 53.040.615 

 600.171.761 191.678.033 87.468.708 879.318.502 764.013.588 

REKSTRARGJÖLD 
Laun og tengd gjöld 421.005.700 27.315.680 10.040.392 458.361.772 400.890.527 
Ýmis meðferðar- og sjúkrakostn. 21.164.252 1.364.850  22.529.102 17.203.402 
Rannsóknarkostnaður 4.967.658   4.967.658 4.022.608 
Lyfjakostnaður 29.238.090   23.238.090 28.614.044 
Eldhús-/fæðiskostnaður 38.493.917 8.966.389  47.460.306 41.642.721 
Þvottahús 761.645 62.282  823.927 336.840 
Ræsting 19.111.502 127.224  19.238.726 9.526.034 
Húsnæðiskostnaður 14.258.073 697.615 10.796.585 25.752.273 17.267.770 
Viðhald húsnæðis 2.975.040 5.319.930 20.056. 738 28.351.708 11.170.881 
Húsaleiga 54.811.529 3.676.749  58.488.278 52.859.487 
Bifreiðakostnaður 1.810.701   1.810.701 1.938.910 
Póstur og sími 6.239.565 974.960  7.214.525 6.968.855 
Tölvur. kerfisleiga 8.829.954 2.416.532  11.246.486 3.133.317 
Félagsstarfsemi  2.776.205  2.776.205 837.211 
Sameiginlegur kostnaður 
 óskiptur á deildir 31.805.993 19.131.786  50.937.779 44.865.419 
Útgáfustarfsemi    0 8.634.303 
Vörukaup m/ vsk 10.264.773 585.313  10.850.086 7.512.046 
Afskriftir   26.501.101 26.501.101 29.834.595 

 665.738.392 73.415.515 67.394.816 806.548.723 687.258.970 

 
Rekstrarhagn./-Rekstrartap -65.566.631 118.262.518 20.073.892 72.769.779 76.754.618  
 
FJÁRMUNATEKJUR OG –GJÖLD  
Fjármagnskostnaður -527.751 1.835.980 -41.704.863 -40.396.634 -29.270.316 
 
Hagnaður/-Tap 
 án óreglulegra liða -66.094.382 120.098.498 -21.630.971 32.373.145 47.484.302 
 
ÓREGLULEGIR LIÐIR 
Framlag samtakanna til sjúkrareks 39.488.568   39.488.568 -56.608.815 
Framlag samtakanna til sjúkrareks  -64.102.633  -64.102.633 56.608.815 
Eftirlaunaskuldbinding áætluð -32.192.461 -2.007.540  -34.200.001 30.000.000 

 7.296.107. -66.110.173 0 -58.814.066 30.000.000 

 
Hagnaður/-Tap ársins -58.798.275 53.988.325 -21.630.971 -26.440.921 17.484.302  
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