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Útdráttur 
Vaxandi útgjöld til heilbrigðismála hafa knúið mörg Evrópulönd til að hagræða í 

heilbrigðiskerfum sínum. Til þess hafa sum þeirra gripið til kerfisbreytinga í formi 

stýrðrar, innri markaðsvæðingar. Þessi umbótastefna á sér uppruna í nýskipan í 

ríkisrekstri, sem haft hefur mikil áhrif á stjórnsýslu vestrænna landa síðastliðin tuttugu 

ár. Þrjú Evrópulönd, Bretland, Svíþjóð og Holland, hafa verið í fararbroddi í þessari 

stefnu en hafa farið ólíkar leiðir að markmiðum sínum. Rannsóknarritgerð þessi rekur 

reynslu þjóðanna þriggja, með tilliti til stefnumótunar í íslenska heilbrigðiskerfinu. 

 

Löndin hafa valið að aðskilja hlutverk kaupanda og seljanda að heilbrigðisþjónustunni, 

fyrirkomulag sem reyndar var þegar til staðar í Hollandi. Þau hafa einnig markvisst 

unnið að aukinni dreifstýringu. Áhersla hefur verið lögð á samningagerð, 

kostnaðargreiningu og að skapa stýrt samkeppnisumhverfi í því skyni að auka á 

skilvirkni og framleiðni, bæta þjónustu, auka gæði og val sjúklinga. Í löndunum hafa 

umbæturnar leitt til aukins gegnsæis og upplýsingastreymis. Kostnaðarvitund hefur 

aukist í kerfinu. Sjúklingar hafa meira val um þjónustuveitendur og eru upplýstari sem 

neytendur þjónustunnar. Tilhneiging er til aukinnar ábyrgðar sjúklings á eigin 

heilbrigði og heilbrigðisþjónustu. Í engu landanna hefur orðið marktæk aukning á 

skilvirkni eða fækkun á biðlistum. Samningagerð hefur skapað nýjan útgjaldaflokk. Þó 

aðhald og kostnaðarvitund hafi almennt aukist hafa ríkisútgjöld til heilbrigðismála 

hafa haldið áfram að vaxa. 

 

Á Íslandi hafa verið tekin svipuð umbótaskref með aðskilnaði á kaupanda- og 

seljandahlutverki og innleiðingu kostnaðargreiningarkerfis. Breytileg rekstrarform í 

heilbrigðisþjónustu hafa litið dagsins ljós. Hér hefur þó orðið ákveðið stefnurek þar 

sem einkarekin sérfræðiþjónusta hefur vaxið hratt á meðan grunnþjónustan hefur setið 

eftir. Þetta hefur leitt til misvægis í þjónustunni. Þá virðist vera þróun í átt til aukinnar 

miðstýringar, sem er drifin áfram af stærðarhagkvæmni, á kostnað samkeppni. 

Tækifæri til að skapa samkeppnisumhverfi í því skyni að auka afköst og þjónustu á 

ódýrara þjónustustigi gæti legið í heilsugæslunni, einkum á höfuðborgarsvæðinu. Með 

því að auka aðgengi og þjónustu í heilsugæslunni má draga úr því að sjúklingar sæki 

sér læknisþjónustu á bráðamóttökum sjúkrahúsanna og læknastofum sérfræðinga og 

hugsanlega lækka heilbrigðiskostnað. 
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Inngangsorð 
Á þessum síðustu og verstu tímum verður það æ áleitnari spurning hvernig á að 

hagræða í heilbrigðiskerfinu án þess að fórna gæðum. Í þróuðum löndum virðast 

útgjöld til heilbrigðisþjónustu víðast fara vaxandi þrátt fyrir tilraunir til hagræðingar. 

Fyrir þeirri þróun liggja margar ástæður. Á Íslandi hefur á góðæristímum ítrekað verið 

reynt að draga úr kostnaði í heilbrigðiskerfinu. Flatur niðurskurður í þeim tilgangi fer 

að margra mati að verða fullreyndur og kerfisbreyting hið rökrétta næsta skref.  

 

Í þróuðum ríkjum virðast heilbrigðiskerfi hafa þróast á sama veg. Glíma þau enda við 

sömu vandamálin: vaxandi kostnað, langa biðlista og skömmtun þjónustunnar. Í 

þessari ritgerð leita ég svara við því hvaða kerfisbreytingar nokkur nágrannalönd 

okkar hafa gert til að draga úr vexti heilbrigðisútgjalda og hver árangur þeirra hefur 

verið til þessa. Til að afmarka efnistökin hef ég valið að gera samanburð á ferli innri 

markaðsvæðingar í heilbrigðiskerfum þriggja Evrópulanda: Bretlands, Hollands og 

Svíþjóðar. Þessi þrjú lönd urðu fyrir valinu af nokkrum ástæðum: 

 

1. Þau eru gjarnan talin vera í fararbroddi í umbótastefnu í heilbrigðiskerfinu. 

2. Þau hafa öll, í anda nýskipanar í ríkisrekstri, valið aðferðir og tæki markaðarins 

til að reyna að auka skilvirkni, gæði og hagkvæmni í heilbrigðisþjónustunni.  

3. Hvert land fyrir sig hefur farið eigin leiðir til umbóta. 

4. Löndin eru Íslandi menningarlega og viðskiptalega nokkuð náin, hvert á sinn 

hátt. Íslenskir námsmenn hafa löngum sótt til landanna, meðal annars til náms í 

heilbrigðisvísindum og hagfræði. Einkum hafa margir íslenskir læknar sótt 

sérfræðinám til Svíþjóðar og hefur sænsk læknisfræði óneitanlega haft mikil 

áhrif á þá íslensku. Breska heilbrigðiskerfið undirgekkst róttækar og 

brautryðjandi kerfisbreytingar á 10. áratug síðustu alda, sem af má draga 

mikilvægan lærdóm. Sjálf tengist ég Hollandi þar sem ég bjó og stundaði um 

árabil framhaldsnám í lyflæknisfræði og gjörgæslulækningum. Þar hefur 

valddreifing og markaðshyggja lengi verið við lýði í heilbrigðisþjónustunni án 

þess að vega að siðferði eða jöfnuði. 

 

Nokkuð hefur verið skrifað um reynslu landanna af markaðsvæðingunni og nokkrar 

fræðilegar greinar eru til sem bera löndin saman sem vitnað er til í ritgerðinni. Ham og 

Brommels (1994) skoðuðu markaðstengdar breytingar í löndunum þremur með það 
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fyrir augum að draga lærdóm fyrir bandaríska heilbrigðiskerfið, sem er eitt það 

dýrasta í heimi og þar sem stór hluti þjóðarinnar er án sjúkratryggingar. Niðurstaða 

þeirra var sú að hollenska kerfið væri áhugavert sem fyrirmynd endurbætts bandarísks 

kerfis og töldu styrkleika þess einkum felast í grunnþjónustunni. Tólf ár liðu þó þar til 

sjúkratryggingar í Hollandi voru endanlega einkavæddar. Jacobs (1998) skoðar í ritgerð 

sinni sérstaklega hinar mismunandi leiðir sem löndin fóru og leiðir líkum að því að 

pólitískur vilji hafi í raun verið sterkari hvati til breytinga en efnahagslegur þrýstingur. 

Bók Win de Gooijer (2007) um strauma og stefnur í heilbrigðiskerfum 

Evrópusambandslandanna er einnig uppbyggileg lesning þeim sem hafa áhuga á 

efninu.  

 

Ritgerð þessi er innlegg í sömu umræðu en með fókus á Íslenskum aðstæðum. Fyrir 

liggur að kerfisbreyting þarf að verða á íslenska heilbrigðiskerfinu, að öðrum kosti 

munu ríkisútgjöld vegna þess vaxa þannig að því verði ekki viðhaldið. Í ljósi þessa er 

einkum mikilvægt að skoða reynslu annarra.  

 

Aðferðarfræði 

Ritgerðin er rannsóknarritgerð um afmarkað viðfangsefni: markaðsvæðingu í 

heilbrigðiskerfum þriggja nágrannalanda. Í rannsóknarvinnu minni hef ég borið saman 

reynslu þriggja Evrópulanda af þessari tilteknu kerfisbreytingu og skoðað í þeim 

tilgangi ritrýndar heimildir. Hef ég einkum leitað efnis í ritgerðum fræðimanna og 

greinum úr viðurkenndum fræðiritum, sem ég hef fundið í gegnum gagnagrunna 

Landsbókasafnsins,  ProQuest og Web of Science, auk læknisfræðigagnagrunnsins 

PubMed. Þá hef ég talsvert leitað í skýrslur og úttektir frá OECD og einnig 

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Að einhverju leyti hef ég stuðst við textabækur, 

þó mest við bók Win de Gooijer (2007), Trends in EU Health Care Systems.   

 

Nú til dags er mjög auðvelt að viða að sér efni af vefnum. Í þeim tilvikum þar sem ég 

hef farið þá leið hefur verið um að ræða áreiðanlegar vefheimildir, eins og hagtölur á 

vef Hagstofu Íslands, lagasafnið á vef Alþingis eða upplýsingar af heimasíðum 

ráðuneyta eða opinberra stofanna. Almennt hef ég reynt að stilla vefheimildum í hóf.  

 

Efni ritgerðarinnar er yfirgripsmikið og auðvelt að láta fara úr böndunum. Því hef ég 

reynt að takmarka það við tvær rannsóknarspurningar: 
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1. Hver er reynsla þessara þriggja nágrannalanda af ólíkum leiðum til innri 

markaðsvæðingar í heilbrigðiskerfinu? 

2. Hvernig getur reynsla þeirra orðið okkur að gagni við stefnumótun í íslenska 

heilbrigðiskerfinu? 

 

Ritgerðin byrjar á almennri úttekt á því hvað liggur til grundvallar umbótastefnunni. 

Vaxandi velferð, gránandi þýði, minnkandi frjósemi, lífsstílssjúkdómar og tækniþróun 

munu leiða til ört vaxandi útgjalda til heilbrigðismála á næstu áratugum. Nauðsynlegt 

er að finna leiðir til að stemma stigu við vexti útgjaldanna en tryggja samt góða 

þjónustu fyrir alla óháð efnahag. Jafnhliða úttektinni hef ég skoðað tengingar við 

kenningar og stefnur í opinberri stjórnsýslu. Í fjórða kafla liggur leiðin til landanna 

þriggja sem hafa farið ólíkar leiðir að, í raun sömu markmiðum. Í lokin stefni ég heim 

til Íslands og velti vöngum yfir því hvernig reynsla þessara landa getur nýst okkur 

þegar huga þarf að áframhaldandi kerfisbreytingu hér á næstu árum.  

 

Verkefnið hefur verið á annað ár í smíðum og var loks tekið með áhlaupi nú á 

útmánuðum. Leiðbeinenda mínum, Ómari H. Kristmundssyni, vil ég þakka 

handleiðsluna og auðsýndan áhuga á efninu. Hermanni Stefánssýni þakka ég 

uppbyggilegan yfirlestur og góð ráð um notkun íslensks málfars. Fjölskyldu minni 

þakka ég ævilanga hvatningu og stuðning, sem hefur fært mig á þennan stað í lífinu. 
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1.  Heilbrigðiskerfi og velferð í Evrópu 

 

Á öndverðri 18. öld komu fram samfélagsleg kerfi til að veita 

heilbrigðisþjónustu í Evrópu. Þessi fyrstu heilbrigðiskerfi voru frumstæð og 

frábrugðin því sem við þekkjum í dag. Þau komu ekki eingöngu til vegna 

mannúðarsjónamiða heldur voru ekki síður drifin áfram af eiginhagsmunum hinna 

ýmsu þjóðhöfðingja og valdamanna, því farsóttir fara ekki í manngreiningarálit þegar 

þær geisa. Frá þeim tíma má segja að heilbrigðismál hafi orðið að sameiginlegu 

hagsmunamáli almennings og stjórnvalda og að ríkið hafi orðið sá aðili sem tryggir að 

þjónustan sé tiltæk (de Gooijer, 2007). Velferðarríkið eins og við þekkjum það í dag er 

þó mun yngra og varð í flestum ríkjum ekki til fyrr en eftir seinni heimstyrjöld. Á 

síðustu 20 árum hafa komið fram nýir stjórnmálastraumar sem hafa leitt til þess að hið 

opinbera hefur haft tilhneigingu til að draga sig til baka og minnka beina hlutdeild sína 

heilbrigðisþjónustunni. 

 

1.1  Stofnun velferðarríkisins 
Eftir seinni heimsstyrjöld, þegar hagkerfið tók við sér á nýjan leik, varð sú hugmynd 

viðtekin meðal ríkari Evrópuþjóða að bæði hagræn og félagsleg velferð væru 

undirstöður velmegandi menningarsamfélaga. Eins var það viðhorf almennt í þessum 

ríkum, að félagsleg velferð væri samgæði sem allir hefðu rétt á að njóta (Geleijnse, 

Muffels og Vrooman, 1993). Á næstu 30 árum jókst umfang velferðarríkisins mikið 

þegar hvert ríkið á fætur öðru kom sér upp víðtæku samtryggingarkerfi. Lög um 

atvinnuleysisbætur, slysabætur, örorku, veikindarétt, eftirlaun o.fl. voru sett. Á 

áttunda áratugnum áttuðu menn sig á því að ríkisútgjöld höfðu vaxið mjög, þar á 

meðal útgjöld til heilbrigðismála. Hvert ríkið á fætur öðru fór á næstu tveimur 

áratugum út í stjórnsýsluumbætur og endurskoðun á ríkisrekstri. Umbætur á 

heilbrigðiskerfinu miðuðu einkum að því að minnka umfang ríkisins og hjá flestum 

þjóðum standa þær enn yfir. Þessi stefnubreyting er gjarna kennd við nýskipan í 

ríkisrekstri og hugmyndafræði frjálshyggju. Hefur hún stuðlað að minnkandi 

ríkisforsjá en vaxandi einkavæðingu og aukinni ábyrgð einstaklinganna á eigin velferð 

(de Gooijer, 2007). 

 

Á 3. áratug 20. aldar var mikill uppgangur í hagkerfum margra landa. Uppsveiflan 

endaði með ofhitnun og efnahagshruni sem markaði upphaf heimskreppunnar. 
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Uppsveifla var þó ekki eina orsök kreppunnar, heldur var einnig um að kenna ójafnri 

dreifingu auðs og gæða, bæði milli stétta sem eins milli Vesturheims og Evrópu. 

„Laissez-faire“ stefna bandarískra stjórnvalda, sem var í takt við þeirra tíma 

frjálshyggju, hafði stuðlað að því að almenningur var varnarlaus eftir hrunið. Með 

tilkomu „New Deal“ á valdaskeiði Roosevelts og við endurreisn efnahagskerfisins fyrir 

stríð, breyttust áherslur og forsjá ríkisins jókst á ný í flestum málaflokkum og 

velferðarríkið varð til (Geleijnse, o.fl., 1993).  

 Samkvæmt kenningum Geleijnse og félaga (1993) hefur velferðarríkið gengið í 

gegnum fjögur þroskastig: 

 

1. Stofnun þess á 4.-5. áratug síðustu aldar og innleiðingu nýrrar löggjafar, meðal 

annars um sjúkradagpeninga, slysabætur og atvinnuleysisbætur. 

2. Þensluskeið 1945-1975. Á þessu tímabili bættust við réttindi eins og 

örorkubætur, barneignaleyfi, bætur fyrir fatlaða, ekkjur og munaðarlausa. Á 

sama tíma óx opinberi geirinn einnig mjög á öðrum sviðum, jafnframt því sem 

efnahagsaðstæður versnuðu í upphafi áttunda áratugarins í kjölfar 

olíukreppunnar. Þessi blanda velferðarvæðingar, lýðræðisvæðingar, 

samdráttarskeiðs og verðbólgu hefur stundum verið uppnefnd „euroslcerosis“, 

sem vísar til þeirrar gíslingar sem ríkisreikningurinn var kominn í meðal flestra 

Evrópusambandsríkja undir lok áttunda áratugarins. 

3. Endurskipulagning 1975-1989. Á þessu skeiði voru félagslegar bætur víðast 

endurskoðaðar og minnkaðar og/eða kröfur auknar, aftenging bóta við laun og 

lækkun tryggingagjalda. 

4. Umbótaskeið frá 1990 sem stendur enn. Hér er leitað frá öryggi ríkisforsjár til 

aukins sjálfstæðis og ábyrgðar einstaklingsins. Þessi stefna á samhljóm með 

nýskipan í ríkisrekstri og felur í sér að umbreyta opinbera kerfinu í anda og stíl 

hins frjálsa markaðar og þar með minnka beina aðkomu ríkisins. 

 

1.2  Mismunandi heilbrigðiskerfi –Bismarck og Beveridge 
Vandi opinberra heilbrigðiskerfa er alls staðar hinn sami. Hvernig á að ráðstafa 

fjármunum til heilbrigðisþjónustunnar? Nokkuð dæmigert er að þróuð ríki verji því 

sem nemur 8-10% af vergri landframleiðslu (VLF) sinni til heilbrigðismála. Reynist 

ákveðið kerfi hagkvæmast í þeim tilgangi?  
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Þegar hin mismunandi hagkerfi Evrópu eru borin saman er almennt nokkuð mikill 

munur á þeim en þó er hægt að flokka heilbrigðiskerfin í tvo meginflokka og tvo 

undirflokka  eftir því hvernig kaupum og sölu heilbrigðisþjónustunnar er fyrir komið 

(Smith, 2004; Database for Institutional Comparisons in Europe (DICE),  2008): 

 
1. Bismarck-kerfi: sem byggir á sjúkratryggingakerfi þar sem fleiri en einn 

sjúkratryggingaaðili er kaupandi að heilbrigðisþjónustu og þeir eru jafnframt 

óháðir þeim aðilum sem veita heilbrigðisþjónustuna. Borgararnir kaupa sér 

tryggingu og greiða af henni iðgjöld. Tryggingafyrirtækin geta verið einkarekin 

eða opinber . Um getur verið að ræða:  

a. „hefðbundinn“, stýrðan markað þar sem viðskiptamönnum er deilt á 

sjúkratryggingafélög eftir atvinnu eða búsetu (Frakkland, Austurríki). 

b. „endurbættan“ samkeppnismarkað þar sem viðskiptamenn velja sér 

tryggingafélag eftir því sem kjörin bjóðast best (Holland, Belgía, 

Þýskaland). 

2. Beveridge-kerfi: einn aðili (hið opinbera) er bæði kaupandi og seljandi að 

heilbrigðisþjónustunni. Skattar kosta þjónustuna. Hér má síðan skipta upp í: 

a. Miðstýrt, opinbert kerfi kostað af ríkissjóði (Bretland, Ísland)  

b. Dreifstýrð, opinber kerfi kostuð af héraðs- eða landsstjórnum (Svíþjóð, 

Spánn). 

 

Í Evrópu eru vart lengur til lönd með hreint Bismarck- eða Beveridge-kerfi og hefur 

þróunin frekar verið að í þá átt að í hverju landi sé einhver blanda af báðum kerfum, 

þó önnur gerðin sé venjulega ráðandi (van der Zee og Kroneman, 2007). 

 

Bismarck-kerfið á rætur að rekja til daga Otto’s von Bismarck, kanslara Þýskalands á 

síðari hluta nítjándu aldar, sem leiddi í lög árið 1883 að allir þegnar landsins skyldu 

vera sjúkratryggðir. Lagði hann þar með grunn að almannatryggingum. Markmið 

Bismarcks var að draga úr óróleika í samfélaginu og vinna gegn sósíalískum 

hugmyndum, ásamt því að draga úr völdum verkalýðsfélaga.  

 

Þrennt einkennir Bismarck-kerfið (DICE, 2008): 

1. Hinir tryggðu hafa einhverja innkomu. 

2. Hinir tryggðu greiða iðgjöld af innkomu sinni eftir efnum. 

3. Iðgjöldin standa undir heilbrigðiskostnaði. 
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Beveridge-kerfið er nefnt eftir William Henry Beveridge sem kynnti fyrir breska 

þinginu skýrslu um áætlun velferðarstefnu árið 1942. Í skýrslunni var tillaga um 

stofnun heildræns almannatryggingakerfis, bæði heilbrigðis- og félagskerfis. Þessar 

tillögur lögðu grunninn að breska velferðarkerfinu eftir seinni heimsstyrjöld. Bretland 

er stærsta Beveridge-kerfi Evrópu.  

 

Beveridge-kerfið einkennist af eftirfarandi (DICE, 2008): 

1. Allir borgarar landsins eru sjúkratryggðir. 

2. Ríkið ber kostnað. 

3. Byggir á eingreiðsluframlagi/skatti borgaranna. 

 

Markmið Bismarck-kerfisins er að tryggja ákveðinn lífsstaðal en Beveridge-kerfisins að 

tryggja grunnþarfir. Ekki er alltaf auðvelt að sjá hvaða kerfi hvert land fylgir og nær 

ekkert land fylgir öðru kerfinu einvörðungu. Öðru hvoru skapast straumur í átt að 

öðru kerfinu eða hinu (DICE,2008). Samkvæmt tölum frá Eurostat (2005) voru iðgjöld 

algengasta fjármögnunarleiðin í velferðarkerfinu (59.1%). Þar næst komu skattar 

(37.6%), 3.4% annað. Sum lönd fjármagna kerfið nær alfarið með sköttum (Bretland, 

Norðurlöndin), önnur með iðgjöldum, oft og í mismunandi miklum mæli í bland við 

skatta. Norður-Evrópa hefur sterkust tengsl við Beveridge-kerfið en Mið-Evrópulöndin 

við Bismarck. Í tímans rás hafa þessi skil dofnað og skattheimta komið sterkar inn þar 

sem áður voru iðgjöld (Grikkland, Ítalía) eða öfugt (Slóvakía). Kerfin hafa í raun sömu 

markmið (DICE, 2008): 

 

1. Að vinna gegn fátækt og ójöfnuði, auka samstöðu í samfélaginu og stuðla að 

samfélagslegum framförum. 

2. Auka öryggi einstaklinganna og draga úr samfélagslegri áhættu með sjúkra-, 

atvinnuleysis- og lífeyristryggingum. 

 

Hví stefnir í meiri samruna kerfanna? Frá stofnun almannatryggingakerfanna hefur 

margt breyst í Evrópu, í bæði hagrænum og félagslegum skilningi. Lífslíkur hafa 

aukist. Fæðingartíðni hefur lækkað. Aldurssamsetning þýðisins er að breytast. Fjöldi 

yngri og vinnufærra einstaklinga minnkar, fjöldi aldraðra og eftirlaunaþega eykst. 

Færri verða til að bera byrðarnar. Fjöldi fólks eldri en 65 ára í Evrópu mun tvöfaldast 

fram til ársins 2050. Þetta setur einkum álag á Bismarck-kerfið þar sem tilhneiging er að 
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hækka iðgjöldin en Beveridge kerfið er einnig undir þrýstingi. Færri eru á vinnufærum 

aldri til að borga skattana en þeim mun fleiri aldraðir og veikir sem þurfa að nota það. 

Kerfisbreyting úr einu kerfi yfir í annað er því ekki næg ein og sér til að leysa vandann. 

Tilhneigingin í Evrópu er sú að kerfin eru að þróast í áttina hvert að öðru, þó óvíst sé 

hve langt sú þróun muni ganga. Víst er þó talið að á meðan lífsskilyrði milli landa eru 

mismunandi mun samleitni kerfanna ekki ganga alla leið (DICE, 2008). 

 

1.3  Kostir og gallar Bismarcks og Beveridge 
Deilt hefur verið um kosti og galla hvors fyrirkomulags um sig. Talið hefur verið að 

heilbrigðiskerfi þar sem kaup og sala heilbrigðisþjónustu eru á fleiri en einni hendi og 

þar sem val sjúklinga byggir á samkeppni án mismununar séu neytendavænni og bjóði 

upp á aukið aðgengi og styttri biðlista (van der Zee og Kroneman, 2007). Af tíu 

neytendavænstu heilbrigðiskerfi heims samkvæmt úttekt Björnberg og Uhlir fyrir 

Health Consumer Powerhouse (2008), eru sex Bismarck-kerfi Mið-Evrópu og fjögur 

Beveridge-kerfi Norðurlandanna. Í öllum tilfellum er um að ræða rík lönd með hátt 

velferðarstig. Gjarnan er talið að stór Beveridge-kerfi hafa tilhneigingu til að standa sig 

verr, einkum í því sem snýr að neytendum. eftirfarandi skýringar eru taldar helstar  

samkvæmt Björnberg og Uhlir (2008): 

 

1. Erfitt er að stjórna kerfi sem hefur yfir 100.000 starfsmenn. Innan breska 

heilbrigðiskerfisins starfar 1.5 milljón manna, sem hefur eigin fagleg markmið 

sem fara ekki endilega saman við markmið heilbrigðisyfirvalda. 

2. Í Beveridge-kerfi þar sem kaup og sala heilbrigðisþjónustu er á einni hendi er 

hætt við að kerfið en ekki sjúklingurinn verði í fyrirrúmi hjá 

stjórnmálamönnum og stjórnendum. 

 

Í rannsókn van der Zee og Kroneman (2007) var reynt að bera saman kosti og galla 

þessara tveggja kerfa. Var tekið tillit til kostnaðar, árangurs og ánægju viðskiptavina. 

Sautján Evrópulönd, sem ýmist voru flokkuð sem „national health system“ (NHS) eða 

„social security based health care system“ (SSH), voru borin saman samkvæmt 

fyrirliggjandi gagnaskrám OECD og WHO.  

 

Eftirtaldir gæðavísar voru notaðir til samanburðar: 
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1. Árangur: lífslíkur, dánartíðni í heild, ungbarnadauði. 

2. Kostnaðarþættir: heilbrigðiskostnaður á hvern íbúa (pppUS$) og 

heilbrigðiskostnaður sem hlutfall af VLF. 

3. Ánægja neytenda samkvæmt Eurobarometer ánægjuvoginni. 

 

Niðurstöður: SSH kerfi stóðu sig betur hvað varðar dánartíðni og lífslíkur frá 1980. 

Ekki var munur á ungbarnadauða milli kerfanna eftir 1980. SSH kerfi reyndust dýrari á 

meðan NHS kerfi héldu sig frekar innan fjárlagaramma. Íbúar á SSH svæði voru 

almennt ánægðari með þjónustuna en íbúar NHS svæðis. Út frá þessum niðurstöðum 

var ekki unnt að álykta hvort annað kerfið væri í raun betra en hitt. Alþjóðlegur 

samanburður af þessu tagi er þó varhugaverður þar sem um fá lönd er að ræða auk 

þess sem bæði skilgreiningar og aðferðir við söfnun upplýsinga eru oft mismunandi 

milli þjóða. Því er hætt við að niðurstöður verði hvorki marktækar né byggi á 

samræmdum upplýsingum (van der Zee og Kroneman, 2007).  
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2.  Útgjöld til heilbrigðisþjónustu 

 

2.1  Heilbrigðisþjónusta sem markaðsvara 
Heilbrigðisþjónusta hegðar sér ekki eins og venjuleg vara á markaði. Markaðsbrestir 

hafa áhrif á kaup og sölu. Siðfræði og gildismat í þjóðfélaginu hafur áhrif á framboð, 

dreifingu og notkun hennar. Helst viljum við dreifa henni þannig að allir hafi sem 

mestan hag af. Á þetta eru þó lagðar mismiklar áherslur í hinum ýmsu löndum. 

 

Heilbrigðisþjónusta er bæði neysluvara og fjarfesting. Eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu telst afleidd því í raun og veru er ekki eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu sem slíkri, heldur eftir heilbrigði. Óvissa ríkir um marga þætti 

hennar, þar á meðal framboð, gagnsemi og afleiðingar (Ágúst Einarsson, 2003). 

Neytandinn getur ekki prófað vöruna áður en hann þarf á henni að halda og veit ekki 

fyrirfram hvað þjónustan inniheldur fyrir hann sjálfan. Eins þarf neytandinn að treysta 

á hegðun þriðja aðila, þ.e. læknastéttarinnar, og að læknirinn vinni í hans þágu og velji 

rétta meðferð fyrir hann. Því er afar mikilvægt að traust ríki um að það að þjónustan 

verði til staðar þegar á þarf að halda og að unnið sé af heilindum í þágu neytandans. 

Svokölluð ytri áhrif skapast af neyslu heilbrigðisþjónustunnar . Þegar neytandinn 

læknast verður hann vinnufær og getur tekið þátt í verðmætasköpun á ný. Heilbrigði 

hans hefur áhrif á heilbrigði þeirra sem eru í kring (Arrow, 1963; Ágúst Einarsson, 

2003). Upplýsingahalli er fyrir hendi, þeim í vil sem hafa sérþekkinguna, þ.e. læknum. 

Því eru neytendur og kaupendur ekki alltaf nægilega vel upplýstir til að taka rétta 

ákvörðun. Markaðsbrestir eru þannig fyrir hendi í heilbrigðisþjónustunni (Arrow, 

1963). 

 Með markaðsbrestum er átt við að frjáls markaður ráði ekki við að ráðstafa 

framleiðslugæðum á hagkvæman hátt. Markaðsbrestir teljast samkvæmt Weimer og 

Vining (2005): samgæði, náttúruleg einokun, ytri áhrif og upplýsingabrestir. 

 

1. Samgæði: Það er tilhneiging til að líta á heilbrigðisþjónustu sem samgæði í 

okkar þjóðfélagi (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004). Gildismat 

flestra þróaðra þjóðfélaga er að allir eigi rétt á heilbrigði og hafi aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu. Viðhorf flestra Evrópubúa er ennfremur að þjónustan eigi 

að vera sem fullkomnust, aðgengi að henni gott og að hún sé gjaldfrjáls, þ.e. 

kostuð af skattfé (de Gooijer, 2007). Siðferðislegar spurningar og hugmyndir 
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um jöfnuð og réttlæti hafa þannig veruleg áhrif á það hvernig 

heilbrigðisþjónustan skal veitt. 

2. Náttúruleg einokun og fákeppni: Heilbrigðisþjónusta er kostnaðarsöm. Það er 

mikill stofnkostnaður og meðferðir, lyf og tæki eru dýr. Stærðarhagkvæmni 

leiðir til þess að stórir og fáir aðilar kaupa og veita heilbrigðisþjónustu. 

3. Ytri áhrif: Heilbrigði eins hefur áhrif á aðra í kring –t.d. berklar og 

kynsjúkdómar. Notkun eins á heilbrigðisþjónustunni hefur áhrif á aðra. Það að 

meðhöndla berkla nágrannans gerir umhverfið öruggara fyrir mig. Þegar aðilar 

nýta þjónustuna og borga fyrir hana verður þjónustan í boði fyrir aðra líka þó 

þeir þurfi ekki á henni að halda (Arrow, 1963).  

4. Upplýsingabrestir: verulegur upplýsingahalli er veitanda (fagaðilum) í hag. 

Neytandinn (leikmaður) og jafnvel kaupandinn (hið opinbera, tryggingafélög) 

vita ekki alltaf hvort þeir eru að fá það magn eða gæði þjónustunnar sem þeir 

hefðu mestan hag af að fá (Arrow, 1963). 

 

2.2  Þróun heilbrigðisútgjalda 
Heilbrigðismál eru einn stærsti útgjaldaflokkur flestra þróaðra ríkja og hafa 

heildarútgjöld vegna þeirra vaxið verulega síðasta aldarfjórðung. Árið 1980 voru 

heildarútgjöld til heilbrigðismála á Íslandi ríflega 6,4% af vergri landsframleiðslu 

(VLF). Árið 2008 námu þau 137,5 milljörðum króna eða 9,4% af VLF (Hagstofa Íslands, 

2009). OECD (2008) hefur reiknað út að árið 2050 verði útgjöld til heilbrigðismála 15% 

af VLF verði ekkert að gert. Fæðingartíðni fer lækkandi og eru vestrænar þjóðir 

almennt að eldast. Stórir árgangar eftirstríðsáranna munu innan fárra ára bætast í hóp 

aldraðra. Samkvæmt mannfjöldaspá og framreikningi á aldurshlutfalli þjóðarinnar, 

mun hlutfall íbúa eldri en 65 ára breytast úr því að hafa verið um 11,5% eins og nú er, í 

20,5% árið 2050. Hröð fjölgun verður meðal einstaklinga yfir 80 ára eftir 2030 þegar 

fjölmennir fæðingarárgangar komast á þann aldur og árið 2050 verða 7,5% landsmanna 

80 ára eða eldri (Hagstofa Íslands, 2007). Hlutfall yngri aldurshópa dregst saman. 

Aldraðir eru stærsti notendahópur heilbrigðiskerfisins og mun hlutfall þeirra fara mjög 

vaxandi í samanburði við þá sem eru á vinnualdri. Þeir sem eldri eru þurfa bæði 

annars konar og meiri heilbrigðisþjónustu en yngri einstaklingar. Þumalputtaregla 

heilsuhagfræðinnar er að einstaklingar yfir 65 ára kosti fjórfalt meira í 

heilbrigðiskerfinu en þeir sem yngri eru (Hagfræðistofnun, 2006). Samkvæmt þessu er 



 17

ljóst, burtséð frá stöðu efnahagsmála , að um ótilgreinda framtíð mun þurfa að gæta 

mun meira aðhalds en áður í útgjöldum til heilbrigðismála.  

 

Vegna þess hve útgjöld til heilbrigðismála hafa vaxið undanfarna áratugi er tilhneiging 

til að líta svo á að þau séu íþyngjandi fyrir þjóðfélagið. Hér má ekki missa sjónar á því 

að heilbrigðisgeirinn skapar mikla atvinnu; hann aflar þekkingar og miðlar menntun; 

hann miðlar verslun og þjónustu; hann hindrar og læknar sjúkdóma; hann kemur í veg 

fyrir örkuml og ótímabæran dauða og skilar einstaklingum vinnuhæfum út í 

þjóðfélagið aftur og eykur þar með á verðmætasköpun og framgang þjóðfélagsins. 

Heilbrigðisgeirinn er þannig á margan hátt samfélagslega ábatasamur og 

uppbyggilegur en hann glímir við marga markaðsbresti sem setja strik í reikninginn og 

gera það að verkum að heilbrigðisstarfsemi fylgir ekki almennum markaðslögmálum, 

a.m.k ekki þar sem gildi samfélagsins byggja á mannúð og jöfnuði (de Gooijer, 2007). Á 

Íslandi og í mörgum Evrópulöndum er ríkið helsti kaupandi og seljandi þjónustunnar 

og ber nær einhliða allan kostnað. 

 

Hið opinbera stendur því frammi fyrir því að þurfa að hagræða í heilbrigðiskerfinu á 

næstu árum. Flatur niðurskurður hefur verið notaður í íslenska kerfinu á síðastliðnum 

árum, að segja mætti í anda þriðja stigsins í þróunarferli velferðaríkisins (Geleijnse o.fl., 

1993). Má því leiða líkur að því að á næsta þróunarstigi þurfi kerfisbreyting að koma 

til. Má finna ýmis merki um að sú breyting sé þegar hafin. Mikilvægt er að reyna að 

læra af þjóðum þar sem kerfisbreytingar hafa þegar verið gerðar og forðast að falla í 

sömu gryfjur, heldur finna þær hugmyndir og lausnir sem reynst hafa vel og gera að 

okkar eigin.  

 

2.3  Meginorsakir  útgjaldaaukningar í heilbrigðisþjónustu 
Rannsóknir sýna að útgjöld til heilbrigðismála vaxa hraðar en landsframleiðsla í 

þróuðum þjóðfélögum. Þetta leiðir til þess að sífellt stærri hluta landsframleiðslunnar 

þarf til að kosta heilbrigðismál. Lögmál Baumols lýsir því að framleiðni í 

þjónustugreinum, þ.á.m. heilbrigðisþjónustu, vex hægar en í öðrum greinum en laun 

ekki. Því eykst hlutfallslegt vægi hennar í þjóðarútgjöldum með tímanum (Sólveg F. 

Jóhannsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson, 2002). Útgjöld til heilbrigðismála jukust um 

4% að raunvirði á ári tímabilið 1980 til 1998. Á sama tímabili óx verg landsframleiðsla 

að meðaltali um 2,5%. Þetta hefur leitt til þess að hlutfall heilbrigðisútgjalda af 
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landsframleiðslu hefur aukist jafnt og þétt, eða úr um 6,4% af VLF árið 1980 í um 9,2% 

árið 2007 (Hagstofan, 2008). 

 

Heilbrigðisgeirinn lýtur í raun sömu lögmálum hvað varðar vöxt og umfang 

ríkisrekstrar eins og aðrir þættir opinberrar þjónustu. Helstu áhrifaþættir til vaxtar 

ríkisútgjalda til heilbrigðismála eru: 

 

1. Lýðfræðilegir þættir. Hækkandi meðalaldur þjóðfélaga vegna aukins langlífis 

og minnkandi fæðingartíðni. Eftir því sem heilbrigði eykst aukast lífslíkur og 

meðal ævilengd. Æ stærri árgangar ná háum aldri. Eldri borgarar eru sá 

þjóðfélagshópur sem notar þjónustuna hvað mest. Þá hafa búferlaflutningar á 

milli landa einnig áhrif (Sólveig F. Jóhannsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson, 

2002). 

2. Afleiðing nútímans, einnig kallað lögmál Wagners eftir þýska hagfræðingnum 

Adolph Wagner (1835-1917) sem taldi að nútíminn væri útgjaldaaukandi fyrir 

ríkið. Hann taldi framþróun og tækninýjungar skapa yfirvöldum ný verkefni á 

sviði velferðar, menntunar og menningar. Iðn- og tækniframfarir auka 

eftirspurn eftir þjónustu hins opinbera, sem vex hraðar en þjóðartekjur (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2006). Tæknibreytingar, kröfur um heilbrigði og aukin 

notkun læknisþjónustu, hærri laun heilbrigðisstarfsmanna og aðrir þættir auka 

á útgjöld ríkisins (Sólveig F. Jóhannsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson, 2002). 

Tímabilið 1960-1980 var gullaldartímabil sérgreinavæðingar bæði í 

Bandaríkjunum og í Evrópu. Þekkingu og tækni í læknavísindum fleygði fram, 

peningar komu inn vegna rannsóknastyrkja, nánast allt virtist mögulegt. Dýrar 

rannsóknaráætlanir fengu forgang og uppbygging sérgreinalækninga var 

stunduð af miklum móð. Lítið var gert af fjárhagsáætlunum (de Gooijer, 2007). 

Heilbrigðisþjónusta í Evrópu, sem skv. hefð hefur í flestum löndum verið 

ríkisrekin, var auk þess ókeypis fyrir alla þegnana. Kostnaður við rekstur 

heilbrigðisþjónustu jókst mikið. Upp úr 1980 vöknuðu Vesturlönd við vondan 

draum þegar þessi kostnaður var orðinn þungur baggi á hagkerfum þeirra. 

Þessi mikli kostnaður hefur þvingað vestræn lönd til að hagræða og 

endurskipuleggja rekstur heilbrigðikerfa sinna. Nýskipan í ríkisrekstri hefur 

hvatt þá þróun. Alþjóðavæðing síðustu áratuga nær einnig til heilbrigðisgeirans 

og hefur opnað markaði utan heimalanda sem hefur ýtt undir frekari 



 19

markaðsvæðingu og samkeppni á stærri markaði en áður hefur tíðkast (de 

Gooijer, 2007). Sjúkrahús eru fyrir vikið í auknum mæli rekin eins og 

hátæknifyrirtæki á samkeppnismarkaði. 

3. Samfélagslegir þættir. Gildismat, jöfnuður og mannúð. Í þróuðum þjóðfélögum 

líta menn svo á að heilbrigði teljist til sjálfsagðra mannréttinda og aðgengi 

þegnanna að fullkominni heilbrigðisþjónustu sé sjálfsögð. Vilji mikils 

meirihluta almennings er sá að allir hafi jafnan og greiðan aðgang að bestu 

mögulegu heilbrigðisþjónustu. Þessi hugsun er þó dýpra greipt í menningu 

Evrópuþjóða en Bandaríkjamanna. Þetta veltur samt mjög á hagsæld og 

pólitískum vilja sem ekki endilega fara saman. Þróunin á Vesturlöndum 

almennt hefur fremur verið frá velferð og jöfnuði í átt til einkavæðingar enda 

erfitt að samræma hugmyndir um ókeypis fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu 

öllum til handa við markmið einkavæðingar og samkeppni á markaði (de 

Gooijer, 2007).  

4. Pólitískir þættir: Deilur hægri- og vinstriflokka um umsvif ríkisins virðast 

fremur auka á vöxt ríkisútgjalda. Einkum tengist aukinn styrkur vinstriflokka 

auknum ríkisútgjöldum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). Á valdatímabili 

breska Verkamannaflokksins 1974-79 var árlegur vöxtur útgjalda til 

heilbrigðiskerfisins um 5,3% en 3,3% á valdatíma Íhaldaflokksins árin 1979-

1997. Á síðara valdaskeiði Verkamannaflokksins frá 1997 hefur aukningin aftur 

verið yfir 5% á ári. (Le Grand, 2002). 

5. Veikleikar í fjárveitingaferlinu:  

a. Áhrif embættismanna. Skriffinnar í opinbera geiranum eru 

fjárveitingahámarkandi á svipaðan hátt og forstjórar einkafyrirtækja 

sem leitast við að hámarka hagnað sinn. Skriffinnarnir, þar á meðal 

forstjórar sjúkrahúsanna, þekkja betur til málaflokka en stjórnvöld og 

eru lagnir við að fá sitt fram. Rekstur hins opinbera verður á þann hátt 

óþarflega umfangsmikill (Niskanen, 1971).  

b. Hækkun í þinginu. Fjárlagaliðir hafa tilhneigingu til að vaxa í meðferð 

þingsins í samráði Fjárlaganefndar og ríkisstjórnarinnar (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2006). 

c. Framkvæmd fjárlaganna. Fjárlagagerð er dæmigert smáskrefaferli þar 

sem fjárlög síðasta árs eru tekin og endurbætt. Hingað til hefur fjölgun 

fjárlagaliða haft meiri áhrif en stækkun þeirra sem fyrir eru. Um ¾ 
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hlutar útgjaldaaukningarinnar verða til við framkvæmd fjárlaganna, þ.e. 

eyðsla umfram fjárlög. Gott dæmi um það er einmitt 

heilbrigðisþjónustan (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). 

d. Skortur á framsýni. Ekki er tekið nægilegt tillit til framþróunar eða 

breytinga á aðstæðum við fjárveitingar (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2006). 

 

Almennt virðist kostnaður til heilbrigðismála á íbúa í ríkjum OECD vera hærri því 

hærri sem verg landsframleiðsla er á íbúa (OECD, 2005a). 
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3.  Stefnumótun og umbætur í heilbrigðiskerfinu 

 

Í lok níunda áratugarins og fram eftir þeim tíunda fóru ríkistjórnir nokkurra landa þá 

leið að endurbæta ríkisrekin heilbrigðiskerfi sín með því að nýta sér lögmál 

markaðarins í rekstri heilbrigðiskerfa Þessi tegund umbóta kallast stýrð samkeppni (e. 

managed competition reform) eða innri markaðsvæðing (e. internal market reform). 

Einkum var um að ræða lönd þar sem hið opinbera var bæði kaupandi, seljandi og 

eigandi heilbrigðiskerfisins og reksturinn var fjármagnaður með sköttum. Meðal þeirra 

landa sem út í þessar aðgerðir fóru voru Svíþjóð og Bretland, auk Ítalíu, Portúgals, 

Spánar og Nýja Sjálands. Umbæturnar samanstóðu einkum af fimm markmiðum 

(Laugesen, 2005): 

 

1. Aukin kostnaðarhlutdeild sjúklinga. 

2. Aðgreining kaupanda og seljanda heilbrigðisþjónustu. 

3. Umbætur í stjórnun – nýskipan í ríkisrekstri, árangursstjórnunarsamningar. 

4. Samkeppni veitenda heilbrigðisþjónustunnar, í verði og gæðum. 

5. Skírteini eða ávísun (e. voucher) til að kaupa sjúkratryggingu. 

 

Þessi stefnumið eiga rætur í umboðskenningunni og nýskipan í ríkisrekstri (Laugesen, 

2005). 

 

3.1  Umboðsvandinn 
Umboðskenningin (Jensen og Meckling, 1976) fjallar um samband fulltrúa og 

umbjóðanda. Hún felur í sér að umbjóðandinn velur þann fulltrúa sem hann treystir 

best til að gæta hagsmuna sinna. Umboðskenningin byggir á þeirri kenningu að 

fulltrúinn og umbjóðandinn hafi mismunandi hagsmuni og að fulltrúinn búi yfir eða 

hafi aðgang að tiltekinni þekkingu umfram umbjóðandann sem hann noti til að taka 

upplýsta ákvörðun um ákveðin málefni, fyrir hönd umbjóðandans. Umboðskenningin 

skýrir framsal valds frá einum aðila til annars í umboðskeðjunni. Hún fjallar einnig um 

það hvernig vald verður misnotað af fulltrúanum, sem að lokum mun svíkja 

umjóðanda sinn.  

 

Umboðskenningin hentar vel til að útskýra framsal þekkingar og valds í 

heilbrigðisþjónustunni. Læknirinn er nánasti fulltrúi sjúklingsins og sá aðili sem helst 
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gætir hagsmuna hans gagnvart ógnum umhverfisins og kaupendum 

heilbrigðisþjónustunnar. Læknirinn leikur þó tveimur skjöldum því hann er ekki 

hlutlaus aðili heldur einn aðalseljandi þjónustunnar og á mikilla hagsmuna að gæta. 

Það er hans hagur að fá sem mest viðskipti sjúklinga til að geta innheimt sem mestan 

kostnað af sinni atvinnu. Þannig er samband læknisins við sjúklinginn ávallt að veði 

við breytingar á heilbrigðisþjónustunni (Laugesen, 2005).  

 

Annar hlekkur í umboðskeðjunni er umboð stjórnvalda til stefnumótunar í 

heilbrigðiskerfinu. Hér fara hagsmunir fulltrúa og umbjóðenda heldur ekki alltaf 

saman eins og þekkt er. Það er hlutverk stefnumótenda að finna leiðir til að hagsmunir 

fulltrúa (ríkis) og umbjóðenda (borgararanna) geti farið sem best saman. Í Evrópu urðu 

hagsmunir ríkisins (fulltrúans) til þess að hagsmunir sjúklinga og sjúkrahúsa breyttust. 

Þetta gerðist þegar hlutdeild sjúklinga í kostnaði var innleidd, þegar hlutverk 

kaupanda og seljanda í þjónustunni var aðgreint og þegar stjórnskipulag sjúkrahúsa 

var endurskoðað (Laugesen, 2005).  

 

Af umboðskenningunni má einnig leiða að neytendur sem eiga kost á gjaldfrjálsri 

heilbrigðisþjónustu hafi tilhneigingu til að misnota hana. Þetta er ástæða þess að 

margar þjóðir tóku upp þjónustugjöld (Laugesen, 2005).  

 

Umboðsvandinn er einnig orsök aðskilnaðar kaupanda og seljanda. Ríkisrekin 

heilbrigðiskerfi hafa of lítinn hvata til að hemja kostnað, einkum vegna þess að ef 

peningar verða afgangs hafa fjárframlög tilhneigingu til að minnka. Forstjórar hafa því 

tilhneigingu til að ýkja kostnað til að missa ekki fjárveitingu (Niskanen, 1971). Í því 

dæmi er spítalinn í hlutverki fulltrúans sem veitir borgurunum heilbrigðisþjónustu 

fyrir hönd ríkisins. Staða ríkisins sem kaupanda þjónustunnar er veik við þessar 

aðstæður vegna upplýsingahalla og skorts á sérfræðiþekkingu. Með aðskilnaði þessara 

tveggja þátta og með því að koma á fót stofnun með sérþekkingu í kaupum á 

heilbrigðisþjónustu batnar staða ríkisins gagnvart umbjóðanda sínum, spítalanum, 

eftir því sem upplýsingahallinn minnkar.  

 

3.1.1  Skref til breyttrar fjármögnunar 

Í löndunum þremur sem fjallað verður um hér á eftir varð hið rökrétta næsta skref á 

eftir aðskilnaði á kaupanda-seljanda hlutverkinu að kostnaðargreina þjónustuna og 
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innleiða kostnaðargreiningarkerfi (Laugesen, 2005). Kostnaðargreiningarkerfi er til 

þess fallið að minnka upplýsingahallann og þar með draga úr umboðsvandanum 

vegna sérfræðiþekkingu lækna og heilbrigðisstofna. 

 

Diagnosis Related Groups (DRG) er dæmi um alþjóðlegt kostnaðargreiningarkerfi sem 

hefur verið innleitt í mörgum nágrannalöndum okkar og er verið að innleiða hér. 

Kerfið er bandarískt og flokkar alla sjúklinga á bráðadeildum í einn af tæplega 500 

flokkum sem hafa svipaða kostnaðarvalda. Flokkunin byggir á sjúkdómsgreiningu, 

aðgerð, aldri, kyni og aukasjúkdómsgreiningu (Anna Lilja Gunnarsdóttir, 2000). 

Þannig fær til dæmis innlögn vegna fæðingar um leggöng ákveðinn verðmiða en 

innlögn vegna fæðingar með keisaraskurði annan. Hið sama gildir um innlögn vegna 

hjartaáfalls, þar sem mismunandi verð er eftir því hvort áfallið er með eða án 

hjartabilunareinkenna, og því hvort hjartaþræðing er gerð eða ekki. Þannig má 

verðleggja þjónustuna eftir starfsemi og auka líkur á raunhæfari fjármögnum. Á Íslandi 

hefur í allmörg ár verið rætt um að breyta kerfi fjárveitinga til sjúkrahúsa. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands  benti á í skýrslu sinni (1998) að unnt væri að auka 

hagkvæmni í heilbrigðiskerfinu með því að nota  afkasta- og starfsemitengdar 

fjármögnunarleiðir í stað fastra fjárlaga. DRG-kerfið má nota til að fjármagna 

starfsemina að öllu leyti eða að hluta til í bland við fasta sjármögnun, en sú leið hefur 

einmitt víða verið farin, til dæmis á Norðurlöndunum (Anna Lilja Gunnarsdóttir, 

2000). 

 

Með því að nota kostnaðargreiningarkerfi sem eins konar „sameiginlegt tungumál”    

kaupanda og seljanda, eykst kostnaðarvitund í kerfinu, bæði meðal kaupenda, sem eru 

betur upplýstir, og seljenda, sem vegna betri þekkingar kaupandans verða meðvitaðri 

um að velja hagkvæmari meðferðarkosti (Anna Lilja Gunnarsdóttir, 2000). Aukin 

kostnaðarvitund í gegnum umræðu og aðgengilegar upplýsingar um kostnað 

þjónustunnar ætti að leiða til aðhalds og sparnaðar. Aukin kostnaðarvitund gæti því 

skilað sér í lægri útgjöldum. Dæmi um slíkt er að með því að auka á kostnaðarvitund 

lækna varðandi lyf má fá þá til að skrifa út ódýrasta samheitalyf til að draga úr 

lyfjakostnaði. Kostnaðarvitundin getur einnig snúist upp í andhverfu sína bjóði 

aðstæður upp á það. Dæmi um það er læknir á Íslandi sem setur sjúkling á nýtt lyf, til 

dæmis vegna háþrýstings. Vegna þess hvernig endurgreiðslukerfið er hér á landi hefur 

læknirinn tilhneigingu til að skrifa strax út fullan, þriggja mánaða skammt af lyfinu, 
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enda þótt það sé á þessu stigi óvíst með virkni eða aukaverkanir, vegna þess að 

sjúklingurinn þarf að greiða minna úr eigin vasa fyrir þriggja mánaða skammt en eins 

mánaðar skammt. Ef lyfið hentar ekki fer hluti þess til spillis. Kostnaðurinn lendir á 

hinu opinbera sem niðurgreiðir lyfið. Hér væri heppilegra að niðurgreiða smærri 

skammta til jafns við stærri skammta. Finna má fleiri viðlíka dæmi. Mikilvægt er því 

bæði að hafa réttu hvatana til að auka líkur á að kostnaðarvitundin leiði til æskilegrar 

hegðunar. Skilgreina þarf mælikvarðana ef ætlunin er að meta áhrif kostnaðarvitundar. 

Kostnaðargreiningarkerfi er leið til þess.  

 

3.2  Nýskipan í ríkisrekstri 
Síðastliðna tvo áratugi hafa mörg lönd innan OECD innleitt nýskipan í ríkisrekstri (e. 

New Public Management, NPM) (Hood, 1991). Er það sameiginlegt álit margra 

rannsakenda að í þessum löndum hafi NPM haft mikil áhrif á starfsemi opinbera 

geirans (Ómar H. Kristmundsson, 2003, Rämö og Skålén, 2006).  

 

Nýskipan í ríkisrekstri er marghliða umbótastefna sem miðar að því að endurskoða 

alla starfssemi opinbera geirans og gera hann viðskiptamiðaðri og umfangsminni en 

jafnframt afkastameiri og ódýrari í rekstri, meðal annars með því að nýta sér aðferðir 

markaðarins og gera þannig opinbera geirann líkari einkageiranum (Hood, 1991). 

Nýskipan í ríkisrekstri er talin ein allra áhrifamesta hugmyndin um stjórnun í opinbera 

geiranum síðastliðna tvo til þrjá áratugi (Rämö og Skålén, 2006). NPM spannar yfir 

stjórnunaraðferðir og stjórntæki á borð við rammafjárlög, samningagerð, áætlanagerð, 

gæðastjórnun, árangursstjórnun, dreifstýringu, tilbúna samkeppnismarkaði, 

ánægjuvogir viðskiptavina og  kostnaðaraðhald (Hood, 1991; Ómar H. Kristmundsson, 

2003; Rämö og Skålén, 2006). Markmiðið er að skapa skilvirkari stjórnsýslu þar sem 

nýsköpun, stjórnun og úrlausnir vandamála eru í fyrirrúmi. 

 

Megineinkenni NPM eru eftirtalin samkvæmt kenningum Hood (1991): 

 

1. Áhersla á atvinnustjórnendur sem jafnframt hafa frelsi til að stjórna. Þar með er 

einnig gert ráð fyrir auknu sjálfstæði á lægri stjórnunarstigum þar sem 

millistjórnendur fá aukið svigrúm til að beita áhrifaríkari aðferðum. Hér er líka 

gerð tilraun til að aðskilja betur stjórnsýslu og stjórnmál. Atvinnustjórnendur 

taki stjórnsýsluákvarðanir og stjórnmálamenn taki pólitískar ákvarðanir.  
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2. Skilgreining markmiða og mæling árangurs. Setning árangursmælikvarða. Í 

ljósi aukins sjálfstæðis stofnana þarf að vera hægt að ákveða hvernig hægt sé að 

leggja mat á árangur þeirra og kalla til ábyrgðar atvinnustjórnendur.  

3. Áhersla á úttaks (e. output) stýringu. Stjórnvöld leggja áherslu á að stofnanir 

skili ákveðnu úttaki eftir atvikum í formi þjónustu eða framleiðslu. Þau leggja 

minni áherslu á hvaða aðferðum skal beita til þessa. 

4. Einingar opinbera geirans brotnar upp í smærri og þar með skilvirkari og 

sjálfstæðari einingar í anda greinaskipulags. Yfirstjórnin setji frekar fram stefnu, 

markmið og kröfur og beiti árangursstjórnun sem stjórntæki.  

5. Aukin samkeppni í opinbera geiranum. Stofnanir þurfi að keppa ýmist á 

tilbúnum markaði eða einkamarkaði um samninga eða útboð. 

6. Aukin áhersla á stjórnunarstíl einkageirans. Atvinnustjórnendur ráðnir inn 

frekar en að menn klifri sjálfkrafa upp metorðastigann frá unga aldri og erfi 

embættin. Aukin áhersla á mannauðsstjórnun.  

7. Áhersla á aðhald og sparsemi í rekstri. Aukinn agi í fjármálum. 

 

Íslendingar hafa jafnan verið duglegir að fylgja tískustraumum. Á það einnig við í 

stjórnun og stjórnsýslu. Á tíunda áratug síðustu aldar áttu sér stað margvíslegar 

umbætur í stjórnsýslunni í anda NPM og er það tímabil talið eitt hið merkasta í sögu 

stjórnsýslunnar hérlendis (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Níundi áratugurinn hafði 

einkennst af niðursveiflu í hagkerfinu og vaxandi ríkisútgjöldum. Opinberi geirinn 

hafði þanist út og var ríkið með alls kyns atvinnustarfsemi á sínum herðum. 

Alþjóðstofnanir á borð við OECD PUMA höfðu haft framgöngu um að kynna 

Íslendingum nýskipunarhugmyndir þær sem verið var að innleiða í 

nágrannalöndunum. Í kjölfar stjórnarmyndunar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, 

1991, skapaðist andrúmsloft til að takast á við nýjar hugmyndir um umbætur í 

stjórnsýslunni, sem miðuðu að því að minnka umfang ríkisins og gera opinbera 

geirann viðskiptamiðaðri, nútímalegri og sveigjanlegri. Rammafjárlögum var komið á 

og aðferðir árangursstjórnunar voru innleiddar í mörgum ríkisstofnunum. Ný lög um 

útboð voru samþykkt á Alþingi 1993. Árið 1997 tóku gildi ný fjárreiðulög ríkisins og 

með þeim opnaðist heimild fyrir gerð þjónustusamninga. (Ómar H. Kristmundsson, 

2003). Á næstu árum fór af stað bylgja einkavæðingar þar sem mörg ríkisfyrirtæki voru 

ýmist, seld, sameinuð eða lögð niður. Einkaaðilar buðu í framkvæmdir fyrir ríkið og 

einkaframkvæmdir og þjónustusamningar um ýmsa starfsemi litu dagsins ljós. 
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Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík, fyrst Landakots og Borgarspítalans í Sjúkrahús 

Reykjavíkur 1996 en síðar Sjúkrahúss Reykjavíkur við Ríkisspítalana í Landspítala-

háskólasjúkrahús 2001, er dæmigerð fyrir anda hinnar nýju stefnu (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2005). Umfang ríkisins dróst nokkuð saman og útgjöld sem hlutfall af 

VLF lækkuðu svolítið, en aðeins tímabundið. Upp úr aldamótum hafa ríkisútgjöld 

aukist á ný og náðu nýjum hæðum í 45,6% af VLF  árið 2003 (Hagstofa Íslands, 2009b). 

 

Umfangsmiklar umbætur í stjórnsýslunni hafa ýtt undir hugmyndir um sambærilegar 

umbætur í heilbrigðiskerfinu. Er hér átt við markaðsvæðingu og einkavæðingu í 

einhverri mynd. Þar sem almenn viðhorf um mannúð og jafnræði samrýmast illa 

lögmálum hins frjálsa markaðar gripu sum Evrópuríki til þess næstbesta, stýrðrar, 

innri markaðsvæðingar í formi samkeppni á tilbúnum markaði innan opinbera geirans 

og einkareksturs um opinbera þjónustu. Hugmyndin er sú að með því að draga úr 

beinni þátttöku ríkisins og nýta sér lögmál markaðarins til að stuðla að samkeppni 

meðal þjónustuveitenda (seljenda) eða kaupenda heilbrigðisþjónustunnar, um 

fjármagn, umbun og viðskiptavini, megi ná fram aukinni hagræðingu og skilvirkni í 

rekstri án þess að fórna gæðum. Þessi bylgja markaðstengdra umbóta í 

heilbrigðiskerfum vestrænna landa á 10. áratug síðustu aldar kom fyrst og fremst til 

framkvæmda af pólitískum vilja, lituðum af anda þeirra tíma umbótatísku, sem var og 

er enn, nýskipan í ríkisrekstri (Laugesen, 2005).   
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4.  Umbætur í heilbrigðiskerfum Evrópulanda 
 

Umbætur í heilbrigðiskerfinu hafa verið forgangsverkefni margra Evrópuríkja frá því á 

níunda áratug síðustu aldar. Samanburðarrannsóknir á umbótum heilbrigðiskerfa 

hinna ýmsu ríkja hafa leitt í ljós að ákveðin samleitni er til markaðsvæðingar, líklega 

vegna þess að ríkin eru að bregðast við sams konar tæknilegum, efnahagslegum, 

lýðfræðilegum og félagslegum vandamálum (Ham og Brommels, 1994; Jacobs, 1998; de 

Gooijer, 2007).  

 

Hin ýmsu lönd hafa farið mismunandi leiðir í markaðsvæðingunni en í öllum tilfellum 

er markmiðið hið sama, þ.e. að skapa samkeppni meðal veitenda þjónustunnar í þeim 

tilgangi að auka skilvirkni og hagkvæmni. Í Bretlandi má líklega finna eitt þekktasta 

dæmi markaðsvæðingar í heilbrigðiskerfinu, en þar var í byrjun 10. áratugarins komið 

á fót samkeppnisumhverfi á tilbúnum, innri markaði þar sem sjúkrahúsum og 

sérfræðiþjónustunni var gert að keppa sína á milli um að veita hagkvæmustu 

þjónustuna (Koen, 2000; de Gooijer, 2007). Í Portúgal var árið 1996 ákveðið að 

sjúkrahúsin skyldu hafa framsæknari stjórnunarstíl og semja um og bjóða út þjónustu. 

Löggjöf 2003 breytti síðan um þriðjungi ríkisrekinna sjúkrahúsa landsins í 

sjúkrahúsfyrirtæki (de Gooijer, 2007). Í Danmörku var markmiðssetning og 

áætlanagerð innleidd í stjórnunarhætti og aukin áhersla lögð á útvistun og 

þjónustusamninga. Í mörgum löndum hefur verið skapaður innri markaður á sviði 

ýmissar stoðþjónustu, svo sem ræstingu, þvotta og eldhúss. Í Svíþjóð fóru margar 

lénsstjórnir út í það að aðgreina kaupendur og seljendur og í sumum tilvikum 

einkavæða heilsugæslu og sjúkrahús með það fyrir augum að skapa aukna samkeppni 

(Quaye, 2001; de Gooijer, 2007). Á Spáni var í nokkrum héruðum ákveðið að taka upp 

samningaferli milli tryggingafélaga og sjúkrahúsa um þjónustustig sem sjúkrahúsin 

veittu. Voru þróuð reiknimódel til að meta þau og er talið að það hafi gert samanburð 

mun nákvæmari (de Gooijer, 2007). Í Þýskalandi snérust hinar svo kölluðu Blum-

umbætur um það að hvetja til samkeppni meðal þjónustuveitenda og að innleiða DRG-

kostnaðargreiningarkerfi ásamt  nýju eftirlitskerfi sjúkratryggingasjóða, sem voru 

hvattir til sameiningar. Heilbrigðisútgjöld lækkuðu um 2,6 milljarða þýskra marka 

(Quaye, 2001).  
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Í Hollandi voru árið 1989 gerðar lagabreytingar á umhverfi sjúkratryggingafélaga og 

þau urðu í fyrsta sinn að taka raunverulega áhættu á markaði. Árið 2006 var 

sjúkratryggingakerfið landsins endanlega einkavætt (de Gooijer, 2007). Í öðrum 

löndum var af ásetningi ekki farið út í neina markaðsvæðingu eins og í Frakklandi. Þar 

er sterk hefð fyrir forsjá ríkisins. Þjónustan er að mestu gjaldfrjáls, sjúklingar geta valið 

sér lækna, sem fá greitt samkvæmt sjúklingafjölda. Kerfið þykir hvetjandi og biðlistar 

eru sjaldséðir (de Gooijer, 2007). 

 

Mörg lönd hafa farið þá leið að markaðsvæða heilbrigðiskerfi sín en Bretland, Svíþjóð 

og Holland eru gjarnan tekin sem dæmi um lönd sem fóru til þess mjög ólíkar leiðir. 

Þau eru meðal þeirra ríkja sem verið hafa í fararbroddi meðal Evrópuþjóða í umbótum 

á sínum heilbrigðiskerfum. Öll hafa nýtt sér markaðsvæðingu og skapað 

samkeppnisumhverfi en haft ólík markmiðað leiðarljósi: í Bretlandi var keppt í verði, í 

Svíþjóð í skilvirkni og gæðum og í Hollandi um sjúklinga (Jacobs, 1998). Segja má að 

löndin séu í dag komin vel yfir fyrsta og erfiðasta hjallann sem kerfisbreytingum fylgir 

og séu nú að þróa sín umbreyttu heilbrigðiskerfi áfram. Hvert og eitt þeirra hefur þurft 

að glíma við erfiðleika í tengslum við breytingarnar (Ham og Brommels, 1994). Reynsla 

þeirra er verðmæt fyrir þá stefnumótendur sem á eftir koma. Með því að skoða sögu 

þeirra getum við lært og verið betur undirbúin fyrir það að taka upplýstar ákvarðanir 

fyrir okkar eigin kerfi hér á Íslandi, því ýmis teikn eru á lofti um að á því gætu orðið 

umtalsverðar umbætur á næstu árum. 

 

4.1  Kerfisbreyting  í Bretlandi 

4.1.1  Inngangur 

Breska heilbrigðiskerfið (The National Health Service, NHS) var stofnsett 1948 sem 

miðstýrð, ríkisrekin og gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta fyrir alla breska þegna. Kerfið var 

fjármagnað með sköttum og fjárveiting ríkisins til heilbrigðisumdæma miðaðist við 

höfðatölu að teknu tilliti til samsetningar þýðis. Heilbrigðisyfirvöld í hverju umdæmi 

deildu síðan peningunum á heilbrigðisstofnanir þess. Heimilislæknar voru sjálfstætt 

starfandi og fengu greitt samkvæmt samningi við hið opinbera sem byggði einkum á 

höfðatölu í samlagi og unnum læknisverkum. Þeir veittu alla grunnþjónustu og voru 

tilvísunaraðilar fyrir sérfræðiþjónustu og sjúkrahúsþjónustu. Í þessu kerfi var lítil 

samkeppni milli heilbrigðisstofnana. Þjónustan var skömmtuð og biðlistar voru langir. 

Árið 1990 var kostnaður heilbrigðiskerfisins 6% af vergri landsframleiðslu (VLF) og 
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þótti of mikið. Síðan þá hefur kerfið gengið í gegnum róttækar breytingar (Koen, 2000; 

Le Grand, 2002; de Gooijer, 2007). Árið 2006 nam heildarkostnaður NHS um 8,4% af 

VLF (OECD, 2008d). Um ein milljón manns starfar innan NHS og nemur 

launakostnaður þeirra um 25% af heildarlaunakostnaði breska ríkisins. 

 

4.1.2  Aðdragandi breytinga 

Í kjölfar samdráttarskeiðs á 8. og 9. áratugnum hafði fjármagn til NHS verið skorið 

mjög við nögl, einkum til sjúkrahúsanna. Fjársveltið birtist í skömmtun aðfanga, 

meðferðartakmörkunum, biðlistum og tillitsleysi við þarfir og viðhorf sjúklinganna. 

Spítalana skorti hvatningu til að gera betur, auka hagkvæmni og skilvirkni, endurnýja 

aðstöðu og tækjakost. Óánægja með kerfið óx í tímans rás. Ríkisstjórn Thatchers hafði á 

valdatíma sínum unnið hörðum höndum að umbótum í stjórnsýslunni og tók 

heilbrigðiskerfið til gagngerrar endurskoðunar 1988. Það leiddi til umbótaferlis sem 

enn sér ekki fyrir endann á (Koen, 2000).  

 

4.1.3  Meginatriði kerfisbreytingar 1990-1997 

Árið 1990 samþykkti breska þingið ný lög um NHS og samfélagsþjónustu; „The NHS 

and Community Care Act 1990“. Markmið laganna var að varðveita hina gjaldfrjálsu 

heilbrigðisþjónustu sem fjármögnuð yrði að mestu fyrir skattfé en ná fram aukinni 

hagræðingu með því að nýta lögmál markaðarins um framboð og eftirspurn. Ríkið 

framseldi seljendahlutverk sitt til tveggja aðila (Koen, 2000): 

 

1. Heilbrigðisyfirvalda í heilbrigðisumdæmum (e. local health authorities), sem 

undirgengust jafnframt endurskipulagningu. Var umdæmisyfirvöldum bæði 

fækkað úr um 200 í 100 og þau sameinuð héraðslæknisembættum. 

Heilbrigðisyfirvöld fengu sem fyrr úthlutað fé samkvæmt höfðatölu og 

samsetningu þýðis. 

2. Heimilislækna (GP fund holders), sem voru ýmist sjálfstætt starfandi einyrkjar 

eða hópar lækna með stór samlög sem sóttust eftir þátttöku í kerfinu. Þessir 

læknar réðu yfir sjóðum sem áttu að fjármagna lyfjameðferð, 

sérfræðingsmeðferð og sjúkrahúsvist sjúklinga í þeirra samlagi og máttu auk 

þess ráðstafa afgangi. Þeir heimilislæknar sem ekki fóru í þetta fyrirkomulag 

voru háðir samningum við heilbrigðisyfirvöld umdæmisins.  
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Þjónustuveitendum, sérfræðingum og sjúkrahúsum, var síðan gert að keppa innbyrðis 

á tilbúnum markaði um samninga við kaupendur. Þannig var hlutverk seljanda og 

kaupanda aðgreint. Markmiðið með þessu fyrirkomulagi var að bæta skilvirkni og 

afköst og jafnframt draga úr kostnaði og stytta biðlista sem höfðu einkum skapast í 

kjölfar samdráttarskeiðsins á 9. áratugnum (Koen, 2000; de Gooijer, 2007). Fyrir 

breytingarnar hafði þunglamalegt skrifræði ríkt í stjórnun NHS. Eftir breytingarnar 

varð miðstýring minni og dreifskipt fyrirkomulag í raun tekið við (de Gooijer, 2007).  

 

Eftir því sem kerfið þróaðist voru mismunandi stig sjóða leyfð. Minni samlög fengu 

leyfi til að kaupa vissa sérfræðiþjónustu en stærri samlög gátu keypt alla þjónustu, 

þ.á.m. bráðaþjónustu og aukið þannig gæði og verðmæti síns samlags. 

Heilbrigðisyfirvöld urðu eftir sem áður að standa straum af öllum kostnaði sem 

samlög heimilislæknanna gátu ekki keypt. Þar á meðal var bróðurpartur 

bráðaþjónustunnar. Veitendur sérfræðiþjónustunnar (spítalar) mynduðu samsteypur 

(NHS trusts) sem lutu eigin yfirstjórn og voru í samkeppni við aðrar sambærilegar 

samsteypur. Samsteypurnar sömdu hverjar fyrir sig við heilbrigðisyfirvöld og 

heimilislækna um sölu á þjónustu og nutu þar mikils sjálfræðis. Þær gátu einnig tekið 

lán með vissum skilyrðum. Ákveðnar reglur giltu um verðlagningu og fjárfestingar. 

Heilbrigðisyfirvöld höfðu eftirlit með viðskiptaáætlunum og fjármálum. Árið 1991 

höfðu verið stofnaðar 57 sjúkrahússamsteypur og árið 1995 var nær öll 

sérfræðiþjónusta á þessu formi. Þjónustuveitendur kepptu þannig sín á milli og í 

vissum tilvikum einnig við einkaspítala um samninga við heilbrigðisyfirvöld, 

heimilislækna og tryggingafélög. Á hinn bóginn kepptu heimilislæknar við 

heilbrigðisyfirvöld og tryggingafélög um úthlutun í sjóðina (Koen, 2000). 

 

4.1.4  Áhrif breytinganna 1990-1997 

Áhrif hins nýja kerfis voru misjöfn. Við mat á því þarf að taka tillit til þess að kerfið var 

innleitt í nokkrum stigum, því breytt í ferlinu og í raun lagt niður 1997. Þrátt fyrir það 

hlutust af því nokkrar mikilvægar umbætur (Koen, 2000): 

  

1. Aðskilnaður kaupenda og seljenda leiddi til samningaferla sem juku yfirsýn 

yfir einstaka kostnaðarliði og staðla þjónustunnar. 

2. Kostnaðarvitund jókst í öllu kerfinu. 
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3. Staða heimilislækna styrktist og þeir fengu aukin völd. Þeir voru sá hópur sem 

hvað mest högnuðust af umbótunum.  

4. Legutími styttist og á það jafnt við um bráðapláss og hjúkrunarpláss.  

5. Aukin áhersla var á dagdeildir og göngudeildarþjónustu. 

6. Aukin áhersla var á öldrunarþjónustu og heimaþjónustu.  

 

Önnur áhrif voru óljósari. Ekki tókst að sýna fram á aukna skilvirkni svo óyggjandi 

væri. Þó styttist biðtími í vissum sérgreinum. Heilbrigðiskostnaður fór ekki  minnkandi 

eins og vænst hafði verið og ýmis vandmál komu fram:  

 

1. Eitt fyrsta vandamálið laut að samningagerð. Samningarnir byggðu ekki 

eingöngu á viðræðum um framkvæmd og innihald þjónustunnar heldur flæktu 

bæði fjárhagsleg og eftirlitsleg atriði málin. Umsýslukostnaður og yfirbygging í 

kerfinu óx hratt. Þá reyndust heilbrigðisyfirvöld í veikri samningsstöðu vegna 

upplýsingahalla og skorts á þekkingu til að semja við þjónustuveitendur á 

jafnræðisgrundvelli (Koen, 2000).  

2. Samkvæmt Le Grand (2002) var samkeppni hamlað á margan hátt: 

a. Sjúklingar gátu ekki valið sér samlag, það réðst af búsetu.  

b. Úrval sérfræðiþjónustu var takmarkað. Á mörgum svæðum var bara eitt 

sérgreinasjúkrahús.  

c. Heilbrigðisyfirvöld stóðu undir ¾ hlutum kostnaðar 

sérfræðiþjónustunnar en máttu ekki ráðstafa afgangsfé eins og 

heimilislæknarnir.  

d. Verðlagningu læknisverka og launakostnaði var enn miðstýrt . 

3. Samkeppni meðferðaraðila ýtti undir tvíverknað og kostnaðarsamri, sérhæfðri 

þjónustu var haldið úti á óþarflega mörgum stöðum til að auka 

samkeppnishæfni (Koen, 2000). 

4. Þeir sem buðu besta verðið fengu samninga. Sjúkrahússamsteypur sem fyrir 

höfðu búið  við knappan fjárhag, voru undir pressu að bjóða lægsta verð og 

áttu fyrir vikið erfitt með að mæta fjárhagsmarkmiðum sínum. Gæðin liðu fyrir 

það. Skafið var af þeim fyrir lægra verð. Tæki voru ekki endurnýjuð og aðstaða 

drabbaðist niður (Koen, 2000). 
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5. Heilbrigðisyfirvöld þurftu að standa straum af öllum kostnaði þeim sem féll 

utan samnings heimilislækna auk þess sem kostnaður vegna sjúklinga 

heimilislækna utan sjóðakerfisins féll á þau einnig (Koen, 2000).  

6. Sjúklingar heimilislækna sem voru með sjóðssamning fengu meðferð fyrr en 

þeirra sem voru bara með launasamning við heilbrigðisyfirvöld. Þannig 

mismunaði kerfið sjúklingunum eftir því hvernig samning heimilislæknirinn 

var með (Koen, 2000). 

 

Þetta tvöfalda kerfi skapaði mikla óánægju. Auk þess jókst heilbrigðiskostnaður á 

næstu árum úr um 6% af VLF 1990 í um 7% árið 1997. Ljóst þótti að umbæturnar höfðu 

ekki skilað því sem þær áttu að gera. Árið 1996 var bið eftir sérfræðiþjónustu enn mun 

lengri í Bretlandi en í öðrum OECD löndum (Koen, 2000). Annað vandamál sem ekki 

hafði verið leyst með nýja kerfinu var misskipting í dreifingu sjúkrarúma og 

heilbrigðisþjónustu milli landshluta. Þó sjúkrarúmum hefði fækkað um 20% á 

landsvísu voru enn héruð með umframpláss á meðan skortur var í öðrum (Koen, 2000). 

Einkarekstur þreifst í þessu umhverfi sem aldrei fyrr, sem jók enn á misskiptinguna. Á 

sama tíma jókst lyfjakostnaður og meðalaldur þjóðarinnar fór vaxandi eins og í öðrum 

Evrópulöndum. Að áliti margra hafði samkeppnismódelið í raun mistekist. Jöfnuði og 

gæðum hafði verið fórnað í of miklum mæli í samkeppni um lægsta verð (Le Grand, 

2002). Hins vegar var aðskilnaður kaupanda og seljanda talinn auka bæði gegnsæi og 

kostnaðarvitund og var til þess fallin að dreifa ábyrgð (Koen 2000; Le Grand 2002).  

 

4.1.5  Endurskoðun umbótaferlis 1997 

Verkamannaflokkurinn hafði verið í stjórnarandstöðu á umbótatímabili Thatchers. 

Þingmenn hans, með Tony Blair í fararbroddi, gagnrýndu innra markaðskerfið mjög. 

Þeir sögðu þjónustuna hafa versnað og ójöfnuð vaxið auk þess sem yfirbygging hefði 

aukist úr öllu valdi. Þeir gagnrýndu þá aðferð að láta markaðinn ráða ferðinni og töldu 

að hinn eiginlegi ásetningur Íhaldsflokksins væri að einkavæða heilbrigðiskerfið. 

„Björgum NHS” varð helsta kosningaslagorð Verkamannaflokksins (de Gooijer, 2007). 

Þegar hann svo komst til valda árið 1997 einsetti Blair sér að leggja niður innri 

markaðinn í þeirri mynd sem hann var til að losna við alla galla hans en stefndi hins 

vegar að því að halda áfram með það sem hafði reynst vel. Ný stefnuyfirlýsing var sett 

fram þetta sama ár; „The New NHS. Modern and Dependable“. Hún byggði á sex 

markmiðum (Koen, 2000): 



 33

1. Að endurnýja NHS sem heilbrigðiskerfi allra landsmanna og veita aðgengilega, 

skilvirka og góða þjónustu um allt land.  

2. Færa ábyrgð og framkvæmd í auknum mæli til sveitarfélaganna.  

3. Eyða hindrunum og auka samvinnu milli fagaðila og heilbrigðisyfirvalda 

umdæmisins.  

4. Hvetja til aukinna afkasta og skilvirkni með árangursmælingum, minnka 

skrifræði og yfirbyggingu og nýta þannig betur fjármagn. 

5. Setja gæði þjónustunnar í brennidepil og tryggja öllum þegnum úrvalsþjónustu 

á öllum stigum. 

6. Endurheimta traust almennings á heilbrigðiskerfinu. 

 

Með þessu boðaði Verkamannaflokkurinn nýja stefnu heilbrigðisrekstri (Koen, 2000): 

 

1. Rekstur skyldi nú vera á grunni samvinnu í stað samkeppni en eigi síður drifinn 

áfram af frammistöðu.   

2. Aðskilnaður kaupanda og seljanda var áfram í miðpunkti og gat kaupandi gert 

vissar kröfur á hendur seljanda.  

3. Áhersla skyldi vera á frammistöðu og samkeppnishæfni í skilvirkni og gæðum 

frekar en kostnaði.  

4. Sjóðsamningar einstakra heimilislækna voru lagðir af og öllum heimilislæknum 

var gert að starfa í félagi í heilsugæslunni í sínu umdæmi (primary care 

groups). Heilsugæslustöðvar mynduðu síðan með sér samsteypur (primary 

care trusts) sem fengu nú yfirráð yfir sjóðum til að kaupa alla sérfræðiþjónustu 

fyrir sjúklinga síns umdæmis, á grunni samninga milli heilbrigðisyfirvalda, 

sjúkrahúsa og heilsugæslunnar, sem endurspegla skyldi kröfur og markmið um 

bætta heilbrigðisþjónustu. Þá fengu heimilislæknar sem fyrr ráðstöfunarrétt yfir 

öllu umframfjármagni sjúklingum sínum til handa. 

5. Heilbrigðisyfirvöld hættu að vera kaupendur nema fyrir mjög sérhæfða 

þjónustu. Þar með varð aðeins einn kaupandi á markaði, heilsugæslan.  

6. Heilbrigðisumdæmi voru sameinuð í skrefum og heilbrigðisyfirvöldum 

fækkað. Eru nú alls tíu umdæmisyfirvöld í Bretlandi frá árinu 2006. Þeirra 

aðalhlutverk varð stefnumótun og eftirlit.  
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7. Meginbreyting nýja fyrirkomulagsins fólst í því að heilsugæslan sem aðal 

kaupandi heilbrigðisþjónustunnar, hafði nú eigið forræði í stað þess að vera 

eins konar undirdeild heilbrigðisyfirvalda áður (de Gooijer, 2007). 

 

Í nýja kerfinu var aukin áhersla á árangurssamninga, gæða- og áhættustjórnun. 

Markmiðin voru betri heilsa, bætt aðgengi, aukin skilvirkni og markvirkni 

þjónustunnar, sem og bætt útkoma. Settir voru staðlar um starfshætti og þjónustu. 

Árlega voru gerðar viðhorfskannanir almennings til heilbrigðisþjónustunnar. 

Stefnumiðuð heilbrigðisáætlun NHS var sett fram sem setti markmið fyrir þjónustuna 

varðandi gæðastaðla, aðföng og mönnun. Eftirlit með hæfni lækna var aukið og þeim 

gert skylt að undirgangast regluleg hæfnispróf. Margar nýjar opinberar 

eftirlitsstofnanir litu dagsins ljós. Eftirtaldar eru þær helstu (Le Grand, 2002): 

  

1. National Institute for Clinical Effectiveness (NICE) sem reyndar sameinaðist 

annarri þróunar- og eftirlitsstofnun, Health Development Agency, árið 2005. 

NICE hefur að markmiði að veita handleiðslu um stuðlun að heilbrigði, 

beitingu forvarna og meðferð sjúkdóma. Stofnunin gerir úttektir og ráðleggur á 

sviði lýðheilsu, tækni og klínískrar starfsemi.  

2. Commission for Health Improvement (CHIMP) sameinaðist Healthcare 

Commission árið 2004 og er eftirlitsstofnun í heilbrigðisþjónustu. 

3. Stofnun nútímavæðingar, Modernisation Agency, sem aðstoðar við 

endurskipulagningu heilbrigðisstofnana. 

4. National Care Standards Commission, sem er eftirlitsstofnun í 

öldrunargeiranum.  

5. National Clinical Assessment Authority, sem veitir heilbrigðisyfirvöldum 

umdæmis aðstoð við mat á hæfni lækna.  

 

Tvær þjónustunýjungar voru settar fram fyrir sjúklingana: NHS Direct sem er 

símaþjónusta sem veitir almenningi aðstoð og ráð og NHS Walk-in Centres, 

læknastöðvar sem hægt er að leita á án bókaðs tíma. Þessar starfseiningar eru 

hjúkrunardrifnar (Le Grand, 2002). 

 

Í hverju heilbrigðisumdæmi var sett fram heilbrigðisáætlun og markmiðsáætlun. Auk 

þess setti ríkisstjórnin fram frammistöðumatskerfi  til að fylgjast með frammistöðu 
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heilbrigðisstofnanna. Einnig var tekin upp einkunnargjöf og fá allir spítalar stjörnugjöf 

frá 0-3. Matið byggir á gæða- og framleiðsluþáttum svo sem biðtíma, tíðni 

spítalasýkinga, fjölda læknisverka og aðgerða. Núll-stjörnu spítalar fá þrjá mánuði til 

að bæta sig, að öðrum kosti er skipt um stjórnendur. Stjórnendur þriggja-stjörnu spítala 

fá áskorun um að taka að sér lélegu spítalana gegn kauphækkun. Þeim er einnig boðið 

aukið sjálfræði, auknar bjargir og færri frammistöðuúttektir. Þá varð breyting á 

launakerfi. Heimilislæknar fá nú greitt fyrir ákveðinn fjölda sjúklinga í stað greiðslu 

fyrir hvern sjúkling. Framlínulæknar spítalanna fá einnig aukagreiðslur ef þeir standa 

sig í að ná settum þjónustumarkmiðum (Le Grand, 2002).  

 

4.1.6  Mat á árangri  frá 1997 

Helstu vandamál breska heilbrigðiskerfisins voru samkvæmt því sem að framan hefur 

verið rakið, einkum þessi:  

 

1. Ósveigjanleiki og lítið val. 

2. Ónóg framleiðni og óskilvirkt. 

3. Óstöðugleiki í gæðum.  

4. Lítill hvati til að halda aftur af kostnaði.  

 

Þessi vandamál eru einmitt af þeim toga sem gjarnan einkenna rekstur í umhverfi 

fákeppni og ríkisforsjár. Markaðsmódelinu og samkeppnisumhverfinu hefur verið 

ætlað að auka framleiðni og ná fram meiri hagkvæmni og skilvirkni án þess að fórna 

gæðum og auka jafnframt val neytandans. Árangurinn er hins vegar umdeildur. Enn 

eimir töluvert eftir af samkeppnismarkaði Thatcher-stjórnarinnar. 

Verkamannaflokkurinn sem áfram hefur þróað markaðsmódelið hefur verið sakaður 

um nýfrjálshyggju og einfaldlega að klæða hægri stefnu í vinstri kjólföt með orðskrúði 

og slangurorðum (Le Grand, 2002).  

 

Árangurinn má taka saman sem hér segir: 

 

1. Aðskilnaður kaupanda og seljenda hefur gert kaupanda kleift að meta betur og 

velja viðsemjendur, sem eru í samkeppni (Le Grand, 2002; de Gooijer, 2007).  

2. Auknu fé er nú varið til heilbrigðismála og hafa útgjöld til heilbrigðismála 

vaxið sem hlutfall af VLF. Blair-stjórnin hafði einsett sér að auka fjármagn og 



 36

aðföng sem á hafði verið tilfinnanlegur skortur í mörg ár. Árin 1974-79 jukust 

ríkisútgjöld vegna heilbrigðismála um 5,3% árlega en á dögum 

Íhaldsstjórnarinnar 1979-1997 jukust þau um 3,3% á ári að meðaltali. Frá 1997 

hefur vöxtur ríkisútgjalda vegna heilbrigðismála verið rúm 5% á ári (Le Grand, 

2002). 

3. Lögð var áhersla á að auka þyrfti framleiðni bæði í grunnþjónustu og 

sérfræðiþjónustu. Mat margra hefur verið að breska kerfið veiti of litla 

þjónustu. Það endurspeglist í árangurstölum sem liggja nær Austur-evrópskum 

tölum en því sem best gerist í Vestur-Evrópu. Framleiðni hefur þó ekki aukist 

eins og vænta mátti. Læknisverk í sérfræðiþjónustunni jukust um 8% 1997-2000 

eða um 2,7% á ári, sem er minna en árin 1989-1997 þegar aukningin var 4,4% á 

ári. Fjöldi læknisverka í grunnþjónustunni breyttist lítið og fækkaði reyndar úr 

270 milljónum í 251 milljón milli ára 1996/97 til 1998/99 (Le Grand, 2002).  

4. Biðlistar styttust heldur. Sjúklingum á biðlistum hafði fækkað um 160 þúsund 

frá 1997 til 2001 (Le Grand, 2002).  

5. Skilvirkni jókst ekki marktækt. Flókið er að reikna skilvirkni þar sem margt 

kemur inn í þá útreikninga. Breska heilbrigðisráðuneytið gefur þó út 

framleiðnitölur (e. cost weighted activities index) og reiknar ákveðinn stuðul 

fyrir notkun aðfanga við framleiðsluna sem mat á skilvirkni. Ákveðið mynstur 

kom í ljós. Á fyrsta ári innri markaðarins 1991-92, jókst skilvirkni í kerfinu og 

fór hækkandi fram til 1996-97 en minnkaði síðan aftur næstu tvö ár á eftir (Le 

Grand, 2002).   

6. Kaupendur (heilsugæslan) reyndust almennt gera auknar kröfur til 

sjúkrahúsanna og vænta markmiða um bætta þjónustu.  

7. Aukið aðhald var í lyfjameðferð og ódýrari samheitalyf oftar valin.  

 

Nýi markaðurinn einkenndist brátt mjög af stjórnun og eftirliti. Fjöldi eftirlitsstofnana 

og stjórntækja hins opinbera hafa sett honum ákveðnar skorður. Þessu eftirlitsvaldi 

hefur verið þrýst fram með fjölda tilskipana, reglugerða og leiðbeininga til 

heilbrigðisyfirvalda og heimilislækna að settum viðurlögum (Le Grand, 2002). 

Kerfisbreytingin hefur hvorki aukið á sveigjanleika né bætt afköst eins og ætlunin var. 

Kerfið einkennist enn mjög af samkeppni þó það eigi að byggja á samvinnu. Í Skotlandi 

hefur það mætt verulegri pólitískri andstöðu, einkum vegna þess ónauðsynlega 

skrifræðis af hefur hlotist  (de Gooijer, 2007).  
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Tilkoma innri markaðanna hefur breytt bresku heilbrigðisþjónustunni. Samskipti hins 

opinbera, læknastéttarinnar og sjúklinga hafa breyst. Samkvæmt Greener og Powell 

(2008) hafa stjórntæki ríkisins hafa tekið breytingum og valdajafnvægi er annað  : 

  

1. Fyrirkomulag NHS fyrir 1990 var gamaldags, miðstýrt, opinbert skrifræðiskerfi. 

Samband lækna og heilbrigðisyfirvalda var í miðpunkti. Umboðsvandi 

einkenndi sambandið. Hið opinbera sem bæði kaupandi og veitandi var háð 

kröfum læknastéttarinnar um hvernig veita ætti þjónustuna. Með tilkomu innri 

markaðanna var læknastéttin „keypt út“ að vissu marki með loforðum annars 

vegar til sjúkrahúslækna um betri kjör og vinnuaðstæður og hins vegar til 

heimilislækna um aukið sjálfstæði og samninga. Við þetta breyttist áhersla 

stjórnunar í kerfinu. Læknastéttin fékk aukið forræði yfir rekstri kerfisins. Auk 

þess að ráða yfir þjónustuhluta heilbrigðiskerfisins hélt hún einnig fyrri 

yfirráðum yfir því hverjir og hve margir fengu að stunda lækningar sem og 

fjölda í framhaldsnámi einstakra sérgreina og stýrðu þannig áfram fjölda lækna 

á markaði.  

2. Hlutverk hins opinbera breyttist úr því að vera kaupandi og veitandi yfir í það 

að verða kaupandi og eftirlitsaðili, auk þess að vera einn af mörgum veitendum 

á markaði.  

3. Heimilislæknar eru í þeirri aðstöðu að þurfa að skammta heilbrigðisþjónustu 

fyrir hönd ríkisins, sem er í hlutverki eftirlitsaðilans og getur kennt öðrum um 

þegar settum markmiðum í rekstri og þjónustu er ekki náð.  

4. Læknar hafa eftir innreið sannreyndrar læknisfræði (e. evidence based 

medicine) og stofnun fjölda nýrra eftirlitsstofnana minna frelsi til að praktísera 

eftir geðþótta. Eftir því sem vegur klínískra leiðbeininga hefur vaxið hefur 

reynst auðveldara að grannskoða störf læknastéttarinnar. Jafnframt því að vera 

undir auknu eftirliti hafa læknar nú minni stjórn yfir eigin stétt. Þeir þurfa að 

fylgja reglum og stöðlum heilbrigðisráðuneytisins og stofnana eins og NICE.  

5. Þá hefur læknastéttin sem slík breyst í gegnum áratugina. Konum hefur fjölgað 

sem og læknum af erlendum uppruna. Með því hefur gildismat og 

framtíðarsýn stéttarinnar einnig breyst.  

 

Sjúklingar höfðu framan af lítið val og voru valdalaus peð í þessu tafli. Engu líkara var 

að breytingarnar snérust um alla aðra en þá. Neytendur í dag eru upplýstari og vanir 
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því að hafa valkosti. Sjúklingum er ætlað að bera aukna ábyrgð á eigin heilsu og hafa 

aukið val í meðferð og meðferðaraðilum. Raunverulegt val sjúklingsins hjá NHS hefur 

þó líklega lítið aukist ef frá eru taldir þeir sem eru betur stæðir og hafa t.d. efni á að 

kaupa sig út af biðlistum. Þó fengu menn nú frelsi til að velja sér samlag (Le Grand, 

2002). Val sjúklinga takmarkast ennfremur af kerfisgalla þar sem kaupendur og 

seljendur eru mjög háðir hver öðrum. Hvert samlag hefur í raun bara viðskipti við einn 

stóran spítala í umdæminu. Spítalarnir eiga gjarna allt sitt undir einum 

umdæmisyfirvöldum. Kaupendur geta ekki beint viðskiptum annað vegna pólitísks 

þrýstings og þeirrar ógnunar sem lokun spítala hefði í för með sér fyrir samfélagið. 

(Greener og Powell, 2008). 

 

Umbætur í heilbrigðiskerfinu halda áfram og einkennast nú meira af breytilegum 

rekstraformum með áherslu á hagkvæmni og betri stjórnun. Þróunin síðastliðin 10-15 

ár er sú að vægi markaðarins hefur almennt aukist í NHS og fjölbreytileiki 

rekstrarforma aukist. Stjórnun heilbrigðisstofnana byggir æ meira á 

árangursstjórnunarsamningum við yfirvöld og eftirliti sem er í höndum sjálfstæðra 

eftirlitsstofnana. Þar með hefur dreifstýring aukist en ábyrgð heilbrigðisyfirvalda í 

umdæmum hefur einnig aukist þar sem ríkið hefur framselt aukið ákvarðanavald til 

þeirra. Kaup á þjónustu frá einkaaðilum hefur aukist, einkum í öldrunarþjónustunni 

(Greener og Powell, 2008). 

 

4.2  Kerfisbreyting í Svíþjóð 

4.2.1  Inngangur 

Á tíunda áratug síðustu aldar hóf sænska ríkisstjórnin umbótaferli í heilbrigðiskerfinu 

þar sem markmiðið var að markaðsvæða vissan hluta hennar. Markaðsvæðingin var 

hins vegar afmörkuð og frelsi markaðarins takmarkað og varð ekki til þess að leysa 

þau vandamál sem fyrir voru. Fyrir vikið telst Svíþjóð dæmi um heilbrigðiskerfi þar 

sem markaðsvæðing gekk ekki nógu langt (Hogberg, 2007). 

 

Svíþjóð er þróað iðnríki þar sem velferðarstig er hátt. Þar búa rúmar 9 milljónir manna. 

Þrjú stig mynda hið sænska stjórnkerfi: 1) ríkið, 2) lénsstjórnir og 3) sveitarfélög. Deila 

þau með sér kostnaði vegna heilbrigðisþjónustunnar. Í Svíþjóð ríkir hefð fyrir sterku, 

opinberu heilbrigðiskerfi. Hið opinbera ber allan kostnað af kerfinu sem fjármagnað er 

með sköttum. Í Svíþjóð hefur heilbrigðiskostnaður verið að aukast líkt og annars 
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staðar. Brugðist hefur verið við með skömmtun þjónustunnar í formi tilvísunarkerfis 

og biðlista (Hogberg, 2007). Árið 2006 námu útgjöld Svíþjóðar til heilbrigðisþjónustu 

9,2% af vergri landsframleiðslu (OECD, 2008c). 

 

Sænska heilbrigðiskerfið er dreifstýrt, opinbert heilbrigðiskerfi þar sem ríkið, lénsstjórn 

eða sveitarfélag, greiða fyrir þjónustuna. Einkarekstur þekkist en var lengst af 

takmarkaður þó breytingar hafi orðið þar á síðustu árum. Á 7. áratug síðustu aldar 

störfuðu 80% allra lækna í Svíþjóð innan opinbera heilbrigðisgeirans. Lög um 

almannatryggingakerfi voru samþykkt 1946 en komu þó ekki til framkvæmda fyrr en 

1955 vegna fjárhagslegra aðstæðna. Frá þeim tíma hefur þátttaka lénsstjórnanna og 

sveitarfélaganna í heilbrigðisrekstrinum markvisst verið aukin. Í dag er hlutdeild 

þeirra meiri en ríkisins. Þrátt fyrir það er hlutdeild ríkisins enn mikil (Hogberg, 2007). 

 

Heilbrigðisráðuneytið ber ábyrgð á að heilbrigðiskerfið sé rekið með markvirkum hætti 

og hefur yfirumsjón með lénsstjórnunum. Það er einnig ráðgefandi til þingsins um 

löggjöf og stefnumótun. Löggjöfin markar leikreglurnar í heilbrigðisþjónustunni 

(Hogberg, 2007). Nokkrar stofnanir og nefndir starfa á vegum ríkisins. Flestar hafa 

aðeins ráðgefandi hlutverki að gegna en nokkrar gegna virku eftirlitshlutverki 

(Glenngård, Hjalte, Svensson, Anell og Bankauskaite, 2005; Hogberg 2007): 

 

1. Läkemedelsverket er lækningavörueftirlitið, sem hefur eftirlit með og 

samþykkir öll lyf og lækningavörur fyrir markaðssetningu. 

2. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket er tannlækna- og lyfjastofnun sem 

ákveður hvort tiltekin lyf eða tannviðgerðir eigi erindi þannig að ríkið eigi að 

bera kostnað af þeim og ákveður jafnframt verð. Ef tiltekið lyf eða tannaðgerð 

hefur ekki verið samþykkt af lyfjanefnd fær sjúklingurinn það ekki endurgreitt 

frá tryggingunum. 

3. Apoteket AB (Apoteksbolaget) er lyfjaverslun sænska ríkisins og rekur öll 

apótek í landinu og heldur úti og tryggir dreifingu um allt land. Undir 

reksturinn falla bæði sjúkrahúsapótek og almenn apótek. Ríkið sér þannig um 

lyfjadreifingu um allt land á föstu verði. 

 

Lénsstjórnirnar eru ábyrgar fyrir rekstri stærsta hluta heilbrigðiskerfisins, allt frá 

heilsugæslu til sjúkrahúsþjónustu. Þau ákveða fyrirkomulag sjúkrahúsþjónustunnar í 
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heimahéraði, skipa fulltrúa í stjórnir sjúkrahúsanna og ákveða stjórnskipulag þeirra.  

Sama gildir um heilsugæsluna, sem veitir alla grunnþjónustu og mestalla 

göngudeildaþjónustu. Einkarekstur er háður takmörkunum. Hið opinbera takmarkar 

bæði fjölda nýrra sjúklinga í einkarekstri og hve mörgum sjúklingum sjálfstætt 

starfandi læknar mega sinna á ári. Sjálfstætt starfandi læknar gera samning við 

lénsyfirvöld um endurgreiðslu á kostnaði sjúklings í þjónustunni. Hafi læknirinn ekki 

samning ber sjúklingurinn fullan kostnað. Tannlæknaþjónusta er gjaldfrjáls til 20 ára 

aldurs og er ýmist veitt í gegnum opinbera eða einkarekna tannlæknaþjónustu. 

Lénsyfirvöld greiða kostnaðinn. Eftir tvítugt er tannlæknaþjónusta niðurgreidd af 

ríkinu upp að ákveðinni upphæð og greiðir sjúklingurinn það sem umfram er. 

Sveitarfélögin sjá um öldrunarþjónustu, þjónustu við fatlaða og geðfatlaða sem og 

rekstur hjúkrunarheimila og sambýla fyrir fatlaða og geðveika (Glenngård o.fl., 2005; 

Hogberg, 2007).  

 

Fjármögnun sænska heilbrigðiskerfisins er sem fyrr segir, með sköttum. Bæði ríki og 

héruð hafa viðtækar heimildir til skattheimtu. Um 90% tekna lénsumdæma er varið til 

heilbrigðisþjónustu. Árið 2003 fengu lénin um 72% tekna sinna með sköttum en 18% í 

styrk frá ríkinu, 3% tekna voru vegna þjónustugjalda og 7% annað. Sveitarstjórnir 

fengu á sama tíma 69% tekna sinna með sköttum og eyddu 20% til heilbrigðisþjónustu 

(Hogberg, 2007). 

 

Sjúklingar í Svíþjóð greiða fyrir hluta af þjónustunni, bæði komugjöld til heimilislækna 

og sérfræðinga, sjúkrahúsgjöld og hlutdeild í lyfjakostnaði. Þak er á þeim kostnaði. 

Lénin hafa samvinnu um mjög sérhæfða þjónustu sem dýrt er að halda úti og er 

landinu skipt í sex svæði hátæknimeðferðar. Sveitarfélög innheimta gjöld fyrir 

heimaþjónustu og dvöl á öldrunarstofnun. Á þeim er einnig hóflegt hámark. Þátttaka 

einkaaðila til kaupa á heilbrigðisþjónustu er mjög takmarkaður. Aðeins um 2.3% íbúa 

hafa eigin sjúkratryggingu, sem nýtist helst til að komast framar á biðlista (Glenngård 

o.fl. 2005). 

 

4.2.2  Aðdragandi kerfisbreytingar 

Eftir uppgangsskeið á 6. og 7. áratug síðustu aldar dró tímabundið úr hagvexti í kjölfar 

olíukreppunnar á níunda áratugnum. Sænska ríkið brást þá við með uppbyggingu og 

þenslu hagkerfisins sem leiddi til verðbólgu og verðhækkana. Þá hafði aukið frelsi á 
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fjármála- og gjaldeyrismörkuðum jafnfram leitt til aukinnar lántöku og skuldsetningar. 

Varð þetta til þess að hagkerfið ofhitnaði. Hátt verð og verðbólga varð til þess að 

samkeppnisstaða sænskra framleiðenda veiktist. Þegar alþjóðamarkaðir gáfu eftir í 

upphafi 10. áratugarins dróst útflutningur verulega saman, sem leiddi til 

efnahagskreppu og atvinnuleysis. Auk þess hafði stöðutaka fjárfesta gegn sænsku 

krónunni leitt til gengisfellingar og gjaldeyriskreppu. Við þetta minnkuðu tekjur hins 

opinbera og leita varð leiða til hagræðingar (Glenngård o.fl., 2005).  

 

Atvinnuleysi jókst frá því að vera undir 2% á níunda áratugnum upp í 8-10% á miðjum 

tíunda áratugnum. Fjöldi borgara á bótum jókst frá 12-20%, í fyrstu mest vegna 

atvinnuleysis en síðar jókst mjög sókn í veikindaleyfi og örorku þrátt fyrir minnkandi 

atvinnuleysi. Árið 2004 voru 14% manna á vinnufærum aldri ýmist í veikindaleyfi eða 

á örorkubótum (OECD, 2009). Heilbrigðiskostnaður jókst hröðum skrefum úr 7,2% af 

VLF árið 1972 af VLF í 9,3% árið 1982 (Hogberg, 2007). Ljóst þótti undir lok 9. 

áratugarins að kerfið gæti ekki staðið undir sér í óbreyttri mynd (Glenngård o.fl. 2005).  

 

 4.2.3  Meginatriði kerfisbreytingar 

Á níunda áratugnum miðuðu umbætur í sænska heilbrigðiskerfinu að því reyna að 

draga úr beinum kostnaði ríkisins, með því að auka þátttöku lægri stjórnstiga í 

þjónustunni. Með nýjum heilbrigðislögum 1982 var lénshéruðunum gert að sjá íbúum 

sínum fyrir allri heilbrigðisþjónustu auk þess að bera ábyrgð á eflingu heilbrigðis og 

forvörnum. Nokkrar aðrar kerfisbreytingar litu ennfremur dagsins ljós næsta 

áratuginn. Glenngård o.fl. (2005) tóku saman þær helstu: 

 

1. DAGMAR umbæturnar 1985. Fram til 1985 hafði ríkið endurgreitt 

lénsstjórnunum kostnað vegna heilbrigðisþjónustu samkvæmt fjölda verka. 

Með DAGMAR umbótunum breyttist þetta og föstum fjárlögum var komið á í 

lénunum og byggði það á ákveðnu reiknilíkani. Þá var endurgreiðslu ríkisins 

vegna sjúklinga í læknismeðferð hjá sjálfstætt starfandi læknum hætt. 

Lénsstjórnirnar urðu þar með einnig ábyrgar fyrir kostnaði vegna einkareksturs 

í heilbrigðiskerfinu. Eins og gjarnan gerist í ríkisrekstri hafði framleiðni farið 

minnkandi. Rammafjárlagafyrirkomulagið dró enn frekar úr framleiðni. 

Biðlistar lengdust og skömmtun heilbrigðisþjónustu jókst. Árið 1988 var biðtími 

eftir hjartaþræðingu 11 mánuðir. Biðtími eftir opinni hjartaaðgerð var 8 
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mánuðir til viðbótar. Með DAGMAR fluttist ábyrgðin á að veita 

heilbrigðisþjónustu alfarið frá ríki til lénsstjórnanna.  

2. ÄDEL umbæturnar 1992, fólust í því að flytja meðferð aldraðra og langveikra 

frá lénsstjórnunum til sveitarfélaganna.  

3. Handikapp reformen 1994: flutti meðferð fatlaðra einnig til sveitarfélaganna. 

4. Psykiatri reformen 1995: meðferð geðfatlaðra fluttist einnig til sveitarfélaganna.  

5. Aukið frelsi í lyfjakaupum. Frá 1997 máttu lénin kaupa lyf beint frá 

lyfjaframleiðanda fyrir sjúkrahúsin. 

6. Ný lyfjalög 1998: allur lyfjakostnaður færður frá ríki til lénsstjórna. Hlutdeild 

sjúklings í lyfjakostnaði var aukin og varð ekki lengur reiknuð inn í hámarkið 

með kostnaði vegna læknismeðferðar.  

7. Hlutdeild sjúklinga vegna tannviðgerða var aukin. Fastri endurgreiðslu var 

komið á en verðlagning þjónustunnar gefin frjáls.  

8. Árið 2002 var sett á laggirnar Läkemedelsförmånsnämnden eða lyfjanefnd til að 

ákvarða lyfjaverð og hvaða lyf hið opinbera skyldi endurgreiða. Ef tiltekið lyf 

hefur ekki verið samþykkt af lyfjanefnd fær sjúklingurinn það ekki endurgreitt 

frá tryggingunum. Frá 2008 nær starfsemi stofnunarinnar einnig til 

tannlæknaþjónustu og kallast hún nú Tandvårds och läkemedelsförmånsverket.  

9. Þá var ráðist í umbætur á félagslega bótakerfinu sem ekki verður farið út í hér.  

 

Við breytingarnar 1992-1995 fluttust um 20% útgjalda lénsstjórnanna vegna 

heilbrigðisþjónustu til sveitarfélaganna. Útgjöld til heilbrigðisþjónustu féllu úr 9,3% 

1982 í 8,3% af VLF 1986 og héldust á því bili fram að síðustu aldamótum þegar 

heilbrigðisútgjöld tóku að vaxa á ný (Hogberg, 2007). Frá þeim tíma hefur umræðan 

mest snúist um nauðsyn þess að samhæfa þjónustuna og er einkum drifin áfram af 

þörf lénsstjórnanna til að lækka kostnað. Frá 2003 hefur aukinnar miðstýringar gætt í 

sérfræðiþjónustu og bráðaþjónustu og aukin samvinna er milli minni stærri lénshéraða 

um sérhæfða læknisþjónustu. Árið 2003 var sett nefnd til að yfirfara enn á ný skiptingu 

kostnaðarþátta milli hinna þriggja stjórnsýslulaga ríkisins. (Glenngård o.fl., 2005). 

 

4.2.4  Stokkhólmsmódelið 

Þó umbæturnar hefðu áhrif til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu olli skömmtun 

þjónustunnar og biðlistarnir megnri óánægju. Í upphafi tíunda áratugarins velti 

ríkistjórnin enn meiri kostnaðarábyrgð yfir á lénsstjórnirnar en gaf þeim jafnframt 
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lausari tauminn um fyrirkomulag og útfærslu þjónustunnar. Margar lénsstjórnir tóku 

til við að prófa sig áfram með marksvæðingu. Stokkhólmur fór þar fremstur í flokki og 

gerði snemma árs 1992 áætlun um breytta fjármögnun og skipulag 

heilbrigðisþjónustunnar í Stokkhólmsléni til að auka á val sjúklinga og skilvirkni 

þjónustunnar. Stokkhólmsmódelið, eins og umbæturnar kölluðust gjarnan, byggði á 

eftirtöldum atriðum:  

 

1. Aðskilnaði á hlutverkum kaupanda og seljanda heilbrigðisþjónustunnar. 

Lénsstjórnin bar áfram allan kostnað en þjónustan var aðskilin frá 

kaupandahlutverkinu (Quaye, 2001; Hogbeg, 2007).  

2. Breytt fjármögnun. Greiðslur voru afkastatengdar. Verð voru ákveðin 

samkvæmt DRG-kostnaðargreiningu (Quaye, 2001; Hogbeg, 2007).  

3. Hvatt var til aukinnar einkavæðingar, einkum í grunnþjónustunni, en 1994 

voru sett ný lög um heimilislæknaþjónustu sem leyfði einkarekstur í auknum 

mæli með samningum við hið opinbera. Markmiðið var að auka aðgengið að 

heilsugæslunni til að fækka komum á bráðamóttökur. Fengu einkareknar 

heilsugæslustöðvar afkastatengdar greiðslur og þar með hvatningu til að taka 

að sér fleiri sjúklinga en halda jafnframt kostnaði í lágmarki. Árið 2002 voru 

60% heilsugæslustöðva í Stokkhólmsléni einkareknar. Auk þess hafði eitt af 

sjúkrahúsum borgarinnar, St. Goran sjúkrahúsið, verið einkavætt og rekið með 

hagnaði frá 1994 (Quaye, 2001).  

 

Önnur lén fylgdu fordæmi Stokkólms með aðgreiningu kaupanda og seljanda og 

fjármögnun byggðri á DRG en hvergi náði markaðsmódelið jafn langt. 

 

4.2.5  Mat árangri 

Vandi sænska heilbrigðiskerfisins hafði einkum einkennst af: 

 

1. Ónógu aðgengi að grunnþjónustu. 

2. Ófullnægjandi skilvirkni, einkum í grunnþjónustunni. 

3. Skömmtun sérfræðiþjónustu og löngum biðlistum. 

 

Áhrif umbótanna voru umtalsverð, einkum í Stokkhólmsléni. Þar jókst framleiðni um 

16% fyrsta árið. Innlögnum fjölgaði um 8%, dagdeildarmeðferð jókst um 50% og 
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heimsóknum á göngudeild fjölgaði um 15%, úttak jókst um 11% og verð lækkaði um 

4% (Håkansson, 1994). Biðlistar styttust um 20% 1992-1993 og eru styttri í Stokkhólmi 

en í öðrum lénum. St. Goran sjúkrahúsið hefur mælst með 10-15% meiri framleiðni en 

önnur sambærileg sjúkrahús. Hefur þess samt ekki orðið vart að þeir hafi fleytt 

rjómann og valið sér sjúklinga (Hjertqvist, 2002). Fljótt varð vart við kostnaðarlækkun á 

vissum þáttum þjónustunnar. Til dæmis lækkaði rannsóknakostnaður um 30%. 

Heilbrigðisútgjöld jukust ekki þrátt fyrir aukna framleiðni (Hogberg, 2007).   

 

Þessi þróun endurspeglaðist líka í breyttu viðhorfi þjónustuveitenda, sem urðu bæði 

þjónustumiðaðri og viljugri til verka (Quaye, 2001). Aðgreining kaupanda- og 

seljandahlutverksins jók á gegnsæi og kostnaðarvitund líkt og í Bretlandi og varð brátt 

ráðandi fyrirkomulag í flestum lénshéruðum en þó ekki öllum (Whitehead, Gustafsson 

og Diderichsen, 1997). Val sjúklinga var aukið. Ný sjúklingalög 1992 veittu sjúklingum 

rétt á sérfræðimeðferð innan þriggja mánaða og aukið frelsi til að velja sér sjúkrahús, 

jafnvel út fyrir lénið. Þannig gat sjúklingurinn haft áhrif á nýtingu þjónustunnar (Ham 

og Brommels, 1994). Fjárveiting var látin elta sjúklinginn og varð það fyrirkomulag 

læknum og sjúkrahúsum hvatning til að auka afköst og skilvirkni. (Hogberg, 2007).  

 

Árangurinn var þó fyrst og fremst bundinn við Stokkhólmslén en hefur ekki náð 

landsútbreiðslu. Ný ríkisstjórn jafnaðarmanna afnam 1996 sjúklingalögin frá 1992 og 

stöðvaði einkavæðingarferlið. Biðlistar fóru að lengjast aftur. Þá hefur 

heilbrigðiskostnaður aftur farið vaxandi (Hogberg, 2007).  Þessi vandi hefur ýmist 

verið rakinn til aðskilnaðarins á hlutverki kaupanda og seljanda eða skorti á þeim 

aðskilnaði. Sum lénin ákváðu að aðgreina ekki, önnur einungis að hluta. Því skapaðist 

ekki nægur hvati eða þrýstingur á seljendur að laða til sín sjúklinga. Auk þess var 

aðgreiningin oft ógreinileg, samningar voru ónákvæmir og á stundum lítið annað en 

viljayfirlýsingar. Þá var ávallt hægt að fara til baka í gamla fyrirkomulagið. 

Sjúklingarnir gátu valið um meðferðaraðila og þannig högnuðust sjúkrastofnanir sem 

stóðu sig vel. Samt var sjúkrahúsum sem ekki löðuðu að sér sjúklinga ekki refsað. 

Pólitískar íhlutanir stjórnmálamanna þar sem þeir reyndu að hafa áhrif á rekstur 

stofnana höfðu truflandi áhrif á markaðsmódelið. Vegna pólitískra afskipta fengu 

sjúkrastofnanir ekki að hætta rekstri þó svo rekstur væri í halla. Árið 2004 setti 

jafnaðarmannaflokkurinn lög gegn einkavæðingu spítalanna og bann við því að 

sjúklingar gætu keypt sig fram fyrir biðlista hjá einkaaðilum (Hogberg, 2007) 
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Ein af forsendum vel heppnaðrar markaðsvæðingar er að lögmál markaðarins fái að 

gilda, einnig lögmál gjaldþrota. Fyrirtæki sem ekki standa sig verða undir í samkeppni. 

Einn helsti dragbítur á markaðsvæðingu sænska heilbrigðiskerfisins var sá að 

einkaaðilum var ekki leyft að fara á hausinn. Því dró úr skilvirkni og biðlistar lengdust 

að nýju (Hogberg, 2007). 

 

Svíar státa af einu besta heilbrigðiskerfi heims sem skilar þjóðinni góðum 

árangurstölum (OECD, 2008c). Sænska heilbrigðiskerfið hefur gengist undir ýmsar 

mikilvægar breytingar á síðastliðnum tveimur áratugum. Almennt má segja að 

umbæturnar hafi náð til þriggja meginþátta heilbrigðiskerfisins (OECD, 2005): 

  

1. Þeirrar kvaðar sem á hinu opinbera hvílir um að halda úti heilbrigðisþjónustu. 

2. Forgangsröðun þjónustuþátta, réttar sjúklinga á þjónustu og frelsi þeirra til að 

velja. 

3. Tilrauna til að halda aftur af kostnaði. 

 

Svíar hafa ekki haft neina stóra heildaráætlun fyrir augum í umbótaferli sínu heldur 

hafa breytingar verið gerðar í skrefum og sjónum verið beint að þeim vandamálum 

sem hafa verið efst á baugi hverju sinni. Á áttunda áratugnum var lögð mikil áhersla á 

jafnræði í þjónustunni, á þeim níunda á aðhald og sparnað. Á fyrri hluta tíunda 

áratugarins voru skilvirkni og afköst í fyrirrúmi og skipulagsbreytingar með aðskilnaði 

kaupanda og seljanda og upptöku DRG kostnaðargreiningakerfis litu dagsins ljós. Upp 

úr aldamótum hefur aftur verið áhersla á sparnað og aðhald (Glenngård o.fl., 2005).  

 

Helstu styrkleikar sænska heilbrigðiskerfisins samkvæmt úttekt OECD (2005) : 

 

1. Jafnræði - öllum er þjónað skv. þörfum,án tillits til efna 

2. Lýðræðisleg stjórnun 

3. Ábyrgð í heimahéraði 

4. Stjórn útgjalda á einni hendi 

5. Stjórnun og eftirlit með þjónustunni sem veitt er 

 

Samkvæmt þessu virðist Svíþjóð á réttri leið. Árangurstölur eru betri en meðaltalstölur 

OECD landanna (OECD, 2005; OECD 2008c) og fara batnandi. Þrátt fyrir það eru 
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biðlistar enn vandamál. Aðgengi mætti vera betra, einkum að grunnþjónustunni 

(OECD, 2005; Hogberg, 2007). Of margir leita í sérfræðiþjónustu spítalanna vegna 

skorts á heimilislæknum og vinnutími læknanna er stuttur. Að mati OECD (2005) þarf 

að hvetja sænska lækna til að vinna meira og auka skilvirkni.  

 

Á meðan of mikil miðstýring þykir draga úr gæðum og afköstum, þykir hæfileg 

dreifstýring hafa kosti í heilbrigðisþjónustunni (OECD, 2005). Í Svíþjóð hefur 

dreifstýring hvatt lénsstjórnirnar til að prófa sig áfram með mismunandi rekstrarform. 

Nýsköpun og sveigjanleiki þykir fyrir vikið einkenna heilbrigðiskerfi Svíþjóðar. Of 

mikil dreifstýring þykir að sama skapi óheppileg og getur bitnað á gæðum og öryggi 

sjúklinga. Of litlar einingar hafa tilhneigingu til að starfa undir öryggismörkum og 

draga auk þess úr samhæfingu og ýta undir tvíverknað. OECD (2005) mælir með því 

að huga að stærðarhagkvæmni og stækka heilbrigðisumdæmin. 

 

Tæknilega hefur reynst flókið að mæla árangur umbótanna, þar sem margar breytingar 

voru gerðar í einu auk þess sem ekki hefur með vissu verið hægt að rekja 

árangurstölur, og þá einkum framleiðnitölur, til breytinganna sjálfa (Whitehead o.fl., 

1997). Þá reyndust sumar lausnir ekki henta til að leysa hin virku vandamál þegar til 

kastanna kom og voru þannig eiginlega „lausnir við vandamálum gærdagsins“. Í 

Stokkhólmi reyndust afkastatengdar greiðslur ekki leiða til lækkunar 

heilbrigðisútgjalda þó þær byðu lausn við vandanum um aðgegni og framboð. Þegar 

þær komu til framkvæmda höfðu tekjur hins opinbera dregist verulega saman vegna 

niðursveiflu í hagkerfinu (Whitehead o.fl., 1997). Þá hefur mönnum einnig orðið ljóst 

mikilvægi þess að langtímamarkmiðum um jöfnuð, sanngirni og mannlega reisn sé 

ekki fórnað fyrir skammtímaávinning (Whitehead o.fl., 1997).  

 

Af reynslu Svía má draga þann lærdóm að í fyrirkomulagi sem hið opinbera er eini 

kaupandinn að heilbrigðisþjónustunni er erfitt að halda niður kostnaði, sem getur leitt 

til skömmtunar á þjónustunni. Stokkhólmsmódelið hefur sýnt að stýrð markaðsvæðing 

með réttum hvötum getur skilað góðum árangri en undir þeim kringumstæðum má 

ekki hefta markaðinn um of og leyfa verður heilbrigðisstofnunum að hætta rekstri ef 

þær standa sig ekki (Hogberg, 2007).  
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4.3  Kerfisbreyting í Hollandi 

4.3.1  Inngangur 

Í Hollandi er áralöng hefð fyrir dreifstýringu í heilbrigðiskerfinu. Þar hefur aðskilnaður 

ávallt ríkt milli kaupenda og seljenda heilbrigðisþjónustunnar. Árið 1941 var almennu 

sjúkratryggingakerfi komið á með lögum, sem hefur verið endurbætt allnokkrum 

sinnum frá 6. áratug síðustu aldar (Ham og Brommels, 1994).  

 

Hollenska heilbrigðiskerfið sér öllum borgurum fyrir sjúkra- og örorkutryggingu. Frá 

1941-2006 var um að ræða tvöfalt sjúkratryggingarkerfi sem að hluta til var opinbert og 

hluta til einkarekið. Opinberir sjúkratryggingasjóðir (nl. ziekenfonds) voru 

svæðisbundnar, sjálfstæðar stofnanir sem kostaðar voru af skattfé. Voru allir þegnar 

undir ákveðnum tekjumörkum sjúkratryggðir hjá þeim eða um 60% landsmanna. 

Launþegar yfir ákveðnum tekjumörkum vor hins vegar skyldugir til að kaupa sér 

sjúkratryggingu hjá einkaaðila og greiða full iðgjöld (Ham og Brommels, 1994).  

Opinber samtryggingasjóður (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ) dekkaði 

kostnað vegna langvarandi veikinda, örorku og geðsjúkdóma. Frá 1. janúar 2006 gengu 

í gildi breytingar sem fela í sér fulla einkavæðingu sjúkratryggingakerfisins. Eftir nær 

tuttugu ára smáskrefaferli er nú öllum borgurum í Hollandi skylt að kaupa sér 

sjúkratryggingu af einkareknu sjúkratryggingafélagi (Knottnerus og ten Velden, 2007). 

 

Fjármögnun heilbrigðiskerfisins er annars vegar með sköttum á launþega og 

atvinnurekendur (50%), ríkisstyrkja (5%) og iðgjöldum til tryggingafélaganna (45%). 

Iðgjöldin dekka nær allan kostnað við grunnþjónustuna. Er algengt að þau séu um 

100€ á mánuði. Sjúkratryggingar fyrir launþega undir ákveðnum tekjumörkum eru 

niðurgreiddar af hinu opinbera í formi styrkja. Öllum borgurum er skylt að kaupa sér 

tryggingu að viðlagðri sekt (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2006) 

 

Sjúkratryggingin dekkar bæði lækniskostnað og lyfjakostnað en allir þurfa að bera 

ákveðna eiginábyrgð, sem er um 150 € á ári. Hófstillt greiðsluþátttaka er fyrir vissa 

þjónustuþætti og lyf. Sjúkratrygginganefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins ákveður 

samsetningu grunntryggingar sem allir verða að hafa og er tryggingafélögum skylt að 

bjóða hana öllum á sama verði. Hægt er að tryggja sig aukalega fyrir 

tannlæknakostnaði, sjúkraþjálfun, gleraugnakostnaði o.fl. þjónustuþáttum sem eru 

valkvæðir (Knottnerus og ten Velden, 2007).  
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Sjúkratryggingafélögum er óheimilt er að vísa viðskiptavinum frá vegna óhagstæðs 

áhættuprófíls. Áhættujöfnunarsjóður á vegum hins opinbera greiðir 

sjúkratryggingafélögunum bætur vegna óvenjumikils sjúkrakostnaðar einstakra 

viðskiptavina, sem auðveldar þeim að tryggja einstaklinga með fyrirsjáanlega mikinn 

sjúkrakostnað (Knottnerus og ten Velden, 2007). 

 

Heilbrigðisstofnanir eru reknar sem ábatafrjálsar stofnanir1 eða sjálfseignarstofnanir. 

Læknar eru flestir í sjálfstæðum rekstri eða sem verktakar á heilsugæslustöðvum eða 

sjúkrahúsum. Ríkið setur lög og reglur um greiðslur til lækna, fjárhag sjúkrahúsa og 

nýtingu heilbrigðistækni í landinu (Erdman og Wilson, 2001).  

 

Árið 2006 eyddu Hollendingar 9,3% af VLF til heilbrigðismála. Það er nokkuð fyrir 

ofan  meðallag OECD ríkjanna sem var 8,9%það ár (OECD, 2008b). Sjúkrarúmum hefur 

fækkað í Hollandi undanfarinn árátug þar sem aukin áhersla er á dagdeildar- og 

göngudeildarmeðferðir. Árið 2006 voru 3,0 bráðasjúkrarúm á hverja 1000 íbúa, sem er 

nokkuð undir  meðaltali OECD landanna sem á sama tíma var 3,9/1000 (OECD, 

2008b). 

 

Hollenska heilbrigðiskerfið byggir á öflugri grunnþjónustu, sem veitir um 95% af allri 

heilbrigðisþjónustu. Allir borgarar eru skyldugir til að hafa heimilislækni, sem 

jafnframt skal ávallt vera aðgengilegur. Heimilislæknirinn er sá aðili sem er miðlægur í 

allri meðferð sjúklingsins. Sérfræðiþjónustan er aðgangsstýrð í gegnum heilsugæsluna. 

Sjúklingum er markvisst vísað aftur til síns heimilislæknis til meðferðar þegar 

sérfræðimeðferð lýkur og þegar ástand sjúklings leyfir. Meðferðaraðilar (sjálfstætt 

starfandi læknar, sjúkrahús) fá greitt fyrir þjónustuna frá sjúkratryggingafélögum 

(Knottnerus og ten Velden, 2007).  

 

4.3.2  Aðdragandi kerfisbreytingar 

Í lok 9. áratugarins þegar heilbrigðiskostnaður hafði hækkað verulega í flestum 

þróuðum ríkum og mörg lönd gripu til markaðsvæðingar til að ná niður kostnaði og 
                                                 
1 Það hefur vantað góða þýðingu fyrir orðið non-profit organization. Hagfræðiorðasafn Íslenskrar 
málnefndar (2000:437) skýrir hugtakið sem „stofnun, fyrirtæki eða samtök sem ekki eru rekin í 
hagnaðarskyni” . Leiðbeinandi minn hefur einnig bent mér á þá ágætu þýðingu félag eða 
stofnun sem rekin er án hagnaðarvonar. Í þessari ritgerð hef ég þó valið þýðinguna ábatafrjálsar 
stofnanir, fyrirtæki eða félög, sem ég rakst á í skýrslu um skattaumhverfi félagasamtaka eftir 
Jónas Guðmundsson hagfræðing (2004). Ábatafrjáls fyrirtæki eða stofnanir eru stundum 
flokkuð sem þriðji geirinn í hagkerfinu. 
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auka skilvirkni, fór mikil umræða fram í Hollandi um endurbætur á 

sjúkratryggingarkerfinu. Sáu menn fram á að kerfið myndi ekki bera sig öllu lengur í 

óbreyttri mynd (de Gooijer, 2007). Í mörg ár höfðu verið uppi raddir um að hverfa frá 

hinu tvöfalda sjúkratryggingakerfi og taka upp eitt kerfi fyrir alla. Þó hollenska 

heilbrigðiskerfið veitti góða þjónustu á tiltölulega hagkvæmu verði voru margir þeirrar 

skoðunar að þrátt fyrir einkatryggingar hefðu menn of lítið val og ekki væri nægur 

samkeppnishvati í kerfinu. Byrðum væri of misskipt og aðhald vantaði til að halda 

niðri kostnaði. Töldu menn að með því að hverfa frá hinu tvöfalda kerfi næðist meiri 

jöfnuður fyrir borgaranna vegna auk þess sem sjúkratryggingafélög sætu þá loks við 

eitt borð (Knottnerus og ten Velden, 2007).  

 

4.3.3  Dekkernefndin 

Árið 1987 var stofnuð nefnd til að skoða þessi mál og koma með tillögur. Starfaði 

nefndin undir formennsku Wisse Dekker, sem áður var forstjóri Philips. Hefur nefndin 

því gjarnan verið kölluð Dekkernefndin, eftir formanninum. Tillögur nefndarinnar 

fjölluðu um stýrða markaðsvæðingu sjúkratryggingakerfisins. Nefndin lagði til eitt 

kerfi sjúkratrygginga þar sem einkarekin tryggingarfyrirtæki sæju um kaup á 

heilbrigðisþjónustu fyrir hönd viðskiptavina sinna á gagnrýninn og ábyrgan hátt. Þá 

skyldi val sjúklinga aukið og með því sköpuð samkeppni milli tryggingafélaganna. 

Þessar hugmyndir þóttu á þeim tíma bæði djarfar og framsæknar og mættu strax mikill 

mótstöðu af hálfu hinna ýmsu hagsmunaaðila. Tæp tuttugu ár liðu þar til þær urðu að 

raunveruleika (Bartholomeé og Maarse, 2006).  

 

Í millitíðinni áttu sér stað röð smáskerfabreytinga þó almennt væri lítið rætt um nýtt 

sjúkratryggingakerfi fram að aldamótunum síðustu (Bartholomeé og Maarse, 2006): 

 

1. 1991 var ákveðið að sjúklingar skyldu greiða hlutdeild í lyfja- og 

lækniskostnaði. Sjúklingar eldri en 65 ára, fatlaðir og atvinnulausir voru áfram 

undanþegnir kostnaðarþátttöku. 

2. 1994 var fjármögnun heilbrigðiskerfisins breytt. Hlutfalli skattgreiðslna var 

breytt þannig að launþegar báru þyngri byrðar en atvinnurekendur, en það 

hafði fram að því verið öfugt. Ennfremur var kostnaðarþátttaka sjúklinga aukin 

og tryggingar minnkaðar. Komið var á fót samtryggingarsjóði. 

3. 1995 duttu bæði sjúkraþjálfun og tannlæknakostnaður úr grunntryggingunni.  
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4. 1996 var tekið upp lyfseðilgjald.  

5. Frá 1997 urðu sjúklingar að greiða fyrir rannsóknir og innlagnir á spítala. 

Gjaldið er upp að ákveðnu hófstilltu hámarki.  

 

Þrýst var á spítalana til að gera fjárhagsáætlanir. Greiðslur til lækna breyttust og 

byggðust eftirleiðis á föstum greiðslum á sjúkling. Er gjald greitt að fullu fyrir fyrstu 

1600 sjúklingana en greiðslur fyrir sjúklingafjölda umfram það byggja á aðlöguðum 

greiðslum. 16% álag bætist ofan á greiðslur fyrir sjúklinga yfir 65 ára. Meðalfjöldi í 

samlagi er 2350 sjúklingar og er ekki mikill hvati til að auka afköst. Læknar fá þó 

aukagreiðslur, fyrir lífeyrissjóð og rekstur. Árlegar endurgreiðslur byggja á föstum 

greiðslum á hvern sjúkling og er samið um þær við sjúkratryggingafélögin 

(Bartholomeé og Maarse, 2006). 

 

Þessar róttæku umbætur mættu talsverðri andstöðu meðal bæði sjúklinga og seljenda 

heilbrigðisþjónustunnar. Árið 1997 fengu hagsmunasamtök sjúklinga því framgengt að 

endurgreiðslur fullorðinna vegna tannlæknakostnaðar yrðu endurvaktar með þeim 

skilyrðum að sjúklingar sýndu fram á að þeir stunduðu forvarnir. Aðgerðir neytenda 

komu einnig fram í auknum fjölda lögsókna á hendur tryggingafélögunum. Þetta hefur 

veitt visst aðhald og skerpt á reglunum. Dæmi eru um að menn hafi kært 

sjúkratryggingafélög fyrir neitun um endurgreiðslur vegna nálastungumeðferðar og 

eitt sjúkrahús var kært fyrir að neita að gera fleiri bráðaaðgerðir þar sem fé þess væri 

uppurið. Í því tilviki féll dómur þannig að sjúkrahúsið var dæmt til að meðhöndla 

sjúklinga þrátt fyrir fjárþurrð án bóta (Erdman og Wilson, 2001). 

 

Þrátt fyrir þessar breytingar eyða Hollendingar miklu til heilbrigðismála. Umbætur 

hafa mikið snúist um  skilvirkni og aðhald í kostnaði. Þá hefur verið reynt að stuðla að 

aukinni ábyrgð og vitundavakningu hjá sjúklingum. Væntingar einkareknu 

tryggingarfélaganna takmarkast af lögum og reglugerðum og eftirliti með samkeppni 

og gróðahegðun. Áhersla er á aðgegni og grunnþjónustu, sem er aðall hollenska 

heilbrigðiskerfisins. Þá eru forvarnir, meðgöngu- og ungbarnaeftirliti miðlað af hins 

opinbera. Heilbrigði þjóðarinnar er með því besta sem gerist í Evrópu (Erdman og 

Wilson, 2001; OECD 2008b). 
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4.3.4  Meginatriði kerfisbreytingar 

Til að mæta kröfu um aukna samkeppni, hagkvæmni og skilvirkni var 

sjúkratryggingakerfið stokkað upp og nýtt fyrirkomulag tók gildi 1. janúar 2006. 

Meginatriði hins nýja kerfis eru (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

2006): 

 

1. Allir borgarar eru skyldutryggðir. 

2. Fullt frelsi er til að velja sér sjúkratryggingafélag. 

3. Sjúkratryggingakerfin keppa innbyrðis um viðskiptavini. 

4. Viðskiptavinir og vátryggjendur hvetja veitendur heilbrigðisþjónustunnar til að 

veita gæði og skilvirkni í þjónustunni. 

5. Efnalitlir og öryrkjar fá sjúkratryggingabætur svo þeir geti keypt tryggingu. 

 

Opinberu sjúkratryggingasjóðirnir voru þannig einkavæddir og allir borgarar 

skyldaðir til að kaupa sér sjúkratryggingu með eigin ábyrgð að upphæð 150 € á 

ársgrundvelli. Sekt liggur við því að trassa að kaupa sér tryggingu. Fjármögnun 

sjóðanna var tekin til endurskoðunar. Þjónustuþættir trygginganna voru 

endurskilgreindir og skipt upp í grunntryggingu (85%) og valfrjálsar tryggingar (15%). 

Grunntryggingin er skyldutrygging og dekkar alla læknisþjónustu, spítalakostnað, 

lyfjakostnað, tannlæknaþjónustu til 22 ára aldurs, sérstakar tannaðgerðir og falskar 

tennur, kostnað vegna sjúkraflutninga, mæðravernd, fæðingarhjálp, endurhæfingu, 

iðjuþjálfun og næringarráðgjöf. Kerfið byggir á áhættujöfnun í gegnum 

áhættujöfnunarsjóð á vegum hins opinbera sem fjármagnaður er með sköttum. Á þann 

hátt er unnt að bjóða öllum grunntryggingarpakka sem dekkar kostnað vegna lyfja- og  

læknismeðferðar, á hófstilltu verði, án tillits til fyrra heilsufars eða ættarsögu. Valkvæð 

þjónusta er aukatrygging sem menn geta keypt, til dæmis fyrir tannlæknakostnaði, 

sjúkraþjálfun, gleraugum eða jafnvel nálastungumeðferð (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2006). 

 

Iðgjöld ákvarðast af samkeppni en tryggingafélög eru skyldug til að bjóða öllum 

einstaklingum sama grunnpakkann á sama verði og mega ekki vísa fólki frá vegna 

fyrirséðrar áhættu eða sjúkrakostnaðar. Iðgjöld þarf að greiða fyrir allt heimilisfólk yfir 

18 ára. Börn fá frítt. Láglaunafólk fær sjúkratryggingabætur. Hjúkrunarmeðferð og 

öldrunarvistun í samfélaginu er kostuð af tekjutengdri skyldutryggingu allra þegna, 
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sem er í raun hlutfallslegur skattur sem hið opinbera sem dreifir til sjúkrasjóðanna (van 

de Ven og Schut, 2008). 

 

Greiðslur til heimilislækna breyttust úr því að greitt væri að fullu fyrir hvern sjúkling 

yfir í umreiknað meðaltalsgjald fyrir læknisþjónustu auk  fastra greiðslna fyrir hvern 

skráðan sjúkling. Þá eru aukagreiðslur fyrir eldri en 65 ára og fátæka. Þá fá læknar 

umbun fyrir þátttöku í gæðaverkefnum og starfsþróunarverkefnum (Knottnerus og ten 

Velden, 2007).   

 

Sjúklingar voru hvattir til að verða meðvitaðri um kostnað og til að reyna að verða sér 

úti um gæði fyrir peningana sína. Þeir voru hvattir til að versla meira á 

sjúkratryggingamarkaðinum (Knottnerus og ten Velden, 2007).  

 

Ný tegund kostnaðargreiningar, Diagnostic-Treatment Combinations, DTC, sem er 

náskylt DRG kerfinu sem verið er að innleiða hérlendis, er nú undirstaða 

kostnaðarþátta og fjárhagsáætlana í heilbrigðisþjónustunni. DTC getur verið örlítið 

mismunandi milli sjúkrahúsa og hvetur til samkeppni. Árið 2008 gátu sjúkrahús samið 

um verð og gæði 20% þjónustuþátta sinna. Þessar takmarkanir eru settar vegna þess að 

ekki má vísa neinum frá, hvorki úr meðferð eða frá tryggingu. Því er samkeppnin stýrð 

en ekki frjáls (Knottnerus og ten Velden, 2007). 

 

4.3.5  Mat árangri 

Vandamál hollenska sjúkratryggingakerfisins höfðu, samkvæmt því sem að framan 

greinir,  einkum verið þessi: 

 

1. Of lítill hvati til að halda aftur af kostnaði. 

2. Mismunun, meðaltekjufólk og tekjulágir (60% íbúa) voru tryggðir af hinu 

opinbera og á meðan aðrir með hærri laun þurftu að borga full iðgjöld á 

einkamarkaði. 

3. Of lítið val neytenda. 

 

Fyrstu áhrif breytinganna voru þau að mikil hreyfing komst á markaðinn. 

Sjúkratryggingafélögin hófu verðstríð af ótta við að neytendur myndu leita annað. 

Fyrsta árið er talið að tryggingafélögin hafi tapað á milli 375-950 milljónum evra á 
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verðstríðinu. Þetta hafði þó lítil áhrif á reksturinn þar sem flest félögin voru vel sett og 

áttu digra varasjóði (Douven, Ligthart, Mot og Pomp, 2007).  

 

Helstu áhrif breytinganna eru eftirfarandi: 

 

1. Aukið val neytenda. Fyrsta árið (2006) breyttu 18% íbúa um tryggingafélag, en 

aðeins 3% höfðu gert slíkt árið áður og er þetta mun meira en áður hefur sést. 

Árið 2007 skiptu 6% íbúa um félag. Svo virðist sem menn hafi orðið meðvitaðri 

um að þeir hefðu raunverulegt val. Ótti hafði verið um að fleiri en áður yrðu 

ótryggðir en hlutfall ótryggðra lækkaði og var 1,5% eftir fyrsta árið sem er 

lægra en áður (Douven o.fl. 2007). 

2. Aukin fjölbreytni í sjúkratryggingarleiðum. Nýlunda af hálfu 

tryggingafélaganna var að bjóða hóptryggingar, sem hafa náð vinsældum. Var 

nú boðið upp á að tryggja sig með öðrum og lækka þannig iðgjöld með 

áhættudreifingu. Þessi kostur hefur verið að meðaltali 6-7% ódýrari en 

einstaklingstrygging. Dæmigert er að hópum af vinnustöðum, úr 

félagasamtökum, íþróttafélögum eða viðskiptavinum ákveðinna banka sé boðin 

hóptrygging. Einnig hafa ýmis samtök aldraðra og langveikra gengið til 

samninga fyrir sína félagsmenn um sérsniðnar hóptryggingar. 

Áhættujöfnunarkerfi sem tryggir sjúkratryggingafélögin veldur því að iðgjöld 

hækka ekki, sem gerir þessa kosti aðlaðandi (Douven o.fl. 2007).  

3. Aukinn hvati til að halda aftur af kostnaði. Til dæmis hafa sum tryggingafélög 

reynt að ná niður kostnaði með því að reka eigin lyfjaverslanir og heilsugæslu 

(Knottnerus og ten Velden, 2007). 

4. Sameining til aukinnar stærðarhagkvæmni. Árin 2005-2007 sameinuðust mörg 

tryggingafélög vegna stærðarhagkvæmni. Eftir stóðu um sex stór 

sjúkratryggingafélög með um 90% markaðshlutdeild og sjö minni 

svæðisbundin félög með 10% markaðshlutdeild (van de Ven og Schut, 2008). 

 

Enn á eftir að reyna nýja fyrirkomulagið að fullu hvað varðar skilvirkni. 

Tryggingafélögin geta nú valið sér viðsemjendur. Þau hafa hingað til lítið nýtt sér þann 

kost. Hvatinn til að semja við einstaka spítala hefur ekki verið sterkur. Ekki er mikill 

verðmunur milli spítala. Þá hefur skort á upplýsingar um gæði einstakra stofnana. 

Einnig er viss ótti er um að undirboð geti verið ávísun á skert gæði. Þá er líklegt að 
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tryggingarfélögin hafi ekki nægilega sterka samningsstöðu til að ná góðum 

samningum við einstaka spítala vegna upplýsingahalla, þar sem spítalarnir standa 

betur. Þá er hætt við að samkeppni verði engin á svæðum þar sem sjúkrahús eru fá. Þar 

að auki ganga samningar við ákveðna veitendur gegn valfrelsi sjúklingsins 

(Knottnerus og ten Velden, 2007). 

 

Samband sjúklings, læknis og sjúkratryggingafélags hefur breyst. Veitendur þurfa nú 

að leggja meira á sig í samningum við sjúkratryggingafélög og sýna fram á gæði og 

skilvirkni. Þannig ríkir nú meiri samkeppni milli bæði sjúkratryggingafélaga og 

veitenda heilbrigðisþjónustunnar, sem á að veita sjúklingnum meira val. 

Tryggingaraðili getur neitað samningum við veitanda þó það sé almennt ekki gert til 

að skerða ekki val sjúklingsins. Þess í stað reyna þau að höfða til faglegs metnaðar 

heilbrigðisstofnana til að gera betur (Knottnerus og ten Velden, 2007). 

 

Neytendur eru meðvitaðri og virkari í eigin meðferð. Sjúklingasamtök hafa verið 

stofnuð til að gæta hagsmuna gagnvart stjórnvöldum, læknum og tryggingafélögum 

sem hefur ýtt undir þróun gæðastaðla og klínískra leiðbeininga (Knottnerus og ten 

Velden, 2007).  

 

Læknar og heilbrigðisstofnanir eru undir auknum þrýstingi að sýna fram á gæði og 

uppfylla staðla. Læknar sem óska eftir aukagreiðslum verða að sýna fram á þátttöku í 

gæðaverkefnum. Til að bæta samningsstöðu sína gagnvart tryggingafélögunum hafa 

læknar myndað samningahópa. Á þann hátt hafa þeir einkum náð fram betri 

samningum fyrir langveika og auknu fé inn í starfseiningar sínar. 2006 var 17% 

aukning á beiðnum um greiðslur  þó sjúklingum fjölgaði einungis um  2,7%. 

Heilbrigðiskostnaður í heild hefur ekki aukist frá því sem fyrr var (Knottnerus og ten 

Velden, 2007). 

 

Sjúkrahúsin hafa nú aukna hvatningu til að auka samkeppni sína í hátæknilækningum. 

Háskólasjúkrahúsin hafa vegna þessa lýst yfir áhyggjum sínum um að minni sjúkrahús 

reyni nú að taka að sér flókin læknisverk án þess að hafa nægan sjúklingafjölda eða 

reynslu til að tryggja öryggi og gæði (Knottnerus og ten Velden, 2007). 
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Grunntryggingin, sem sjúkratrygginganefnd heilbrigðisráðuneytisins ákveður, er talin 

mikilvægt öryggistæki og verndandi gegn ójöfnuði. Samsetning pakkans byggir á 

gegnrýndu læknisfræðilegu mati á hugsanlegri sjúkdómsbyrði, meðferðarmöguleikum 

og æskilegri skilvirkni miðað við þekkt staðla. Sérfræðingar á vegum ráðuneytisins 

vinna matið sem byggir á stöðlum frá hollenska heimilislæknafélaginu og 

eftirlitsstofnun heilbrigðisþjónustunnar, sem bæði eiga fulltrúa í nefndinni ásamt 

landlæknisembættinu, ráðuneytinu og tryggingafélögunum (Knottnerus og ten 

Velden, 2007). 

 

Læknar og sjúklingar eru almennt jákvæðir í garð stýrðrar markaðsvæðingar svo lengi 

sem þeir sjá fram á bætta heilbrigðisþjónustu í landinu. Góð heilbrigðisþjónusta er 

hagkvæm með tilliti til markaðarins sjálfs og hvetur bæði atvinnuþátttöku og hagvöxt 

(Knottnerus og ten Velden, 2007).  

 

4.4  Samanburður 
Eftir að hafa skoðað umbótastefnur landanna þriggja hér að framan kemur glöggt í ljós 

að þrátt fyrir að löndin hafi farið ólíkar leiðir eru ákveðin grunnmarkmið sameiginleg 

hjá þeim öllum. Þessi grunnmarkmið eru: 

 

1. Innri markaðsvæðing. 

2. Aðskilnaður kaupenda og seljenda.  

3. Dreifstýring. 

4. Aukin samkeppni meðal veitenda og/eða seljenda. 

5. Hvati til bættrar þjónustu og aukinna gæða. 

6. Aukið val sjúklinga. 

7. Áhersla á samninga og kostnaðarvitund. 

8. Upptaka DRG-líkra kostnaðargreiningakerfa. 

 

1. Stýrð, innri markaðsvæðing 

Í engu landanna hefur verið pólitískur eða almennur vilji fyrir óheftri markaðsvæðingu 

heilbrigðiskerfisins. Menning og hefðir þjóðanna byggja á samhyggju og jöfnuði. Er 

það almennt viðhorf í löndunum að heilbrigðisþjónusta eigi að vera öllum aðgengileg 

og helst gjaldfrjáls. Í öllum löndunum hefur verið farin sú leið að hið opinbera setji 

leikreglurnar og hafi eftirlit með markaðinum. Í Bretlandi setti ríkið á fót röð 
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eftirlitsstofnana í þeim tilgangi. Í Hollandi eru reglurnar þannig að mismunun er 

bönnuð á sjúkratryggingamarkaðinum en ríkið tekur að sér áhættujöfnun vegna 

sjúkrakostnaðar.  

 

2. Aðskilnaður kaupenda og seljenda 

Bretland og Svíþjóð hafa bæði farið þá leið að aðskilja kaupendur og seljendur að 

heilbrigðisþjónustunni. Í Holland hefur ekki þurft að aðgreina kaupendur og seljendur 

þar sem það fyrirkomulag þegar til staðar.  

 

3. Dreifstýring 

Í Bretlandi og Svíþjóð hefur einnig verið horfið frá miðstýringu og forsjá ríkisins með 

því að færa ábyrgð og kostnað frá ríki til héraða, þ.e. þróun í átt til dreifstýringar. Í 

Svíþjóð hafa lénsyfirvöld þá ábyrgð að veita og semja um heilbrigðisþjónustu við 

heilbrigðisstofnanir sem ekki lúta þeirra valdi. Í Bretlandi fara heimilislæknar með 

hlutverk kaupanda að sérfræðiþjónustu í samvinnu við héraðsyfirvöld. Í Hollandi 

hefur ávallt verið dreifstýrt fyrirkomulag. Þar hefur hins vegar orðið samþjöppun á 

markaði sjúkratrygginga. 

 

4. Samkeppni meðal kaupenda og/eða seljenda  

Það er nokkur eðlismunur á kaupendum milli landanna þriggja. Í Svíþjóð eru 

heilbrigðisyfirvöld í lénunum kosin lýðræðislegri kosningu 4. hvert ár. Í Bretlandi eru 

heilbrigðisyfirvöld í héraði skipuð. Í Hollandi eru kaupendur allir einkaaðilar. Í 

Svíþjóð þar sem hver lénsstjórn ber ábyrgð kaupum þjónustu fyrir hönd sinna íbúa er 

engin samkeppni meðal kaupenda. Þar er reynt að leggja frekar áherslu á samkeppni 

meðal seljenda. Þessu er öfugt farið í Hollandi, þar sem kaupendur keppa við 

viðskiptavini á stýrðum markaði í samræmi við leikreglur stjórnvalda og í skjóli 

áhættujöfnunar. Engin raunveruleg samkeppni er þar á milli veitenda. Í Bretlandi eru 

bæði kaupendur og seljendur í samkeppni. Heimilislæknar keppa að einhverju leyti 

um sjúklinga í samlögum og sjúkrahúsin keppa sín á milli sölu á um hagkvæmustu 

þjónustunni og gæðum. Stefna allra landanna þriggja er að auka samkeppni meðal 

þjónustuveitenda í því markmiði að bæta stjórnun og ná niður kostnaði. Þá hefur 

einnig verið ákveðinn pólitískur vilji fyrir þessari þróun í anda nýskipanar í 

ríkisrekstri. Þessi stefna hefur gengið hvað lengst í Bretlandi en styst í Hollandi, sem 

hafa viljað fara varlega í þessum efnum (Jacobs, 1998). 

5. Hvatar til bættrar þjónustu 
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Mikilvægu þáttur umbóta er að skapa hvata til að gera betur, hvort heldur sem er í 

afköstum, kostnaði eða gæðum, en helst þarf þetta að fara saman.  

a. Afkastatengdar greiðslur til sjúkrastofnana eru almennt sterkur 

framleiðsluhvati hvort sem er í grunnþjónustu, sérfræðiþjónustu eða 

félagsþjónustu. Í þessu tilliti hefur verið reynt að hanna kerfi þar sem fé 

fylgir sjúklingi. Þetta hefur einkum verið stefnan í Stokkhólmsléni í Svíþjóð. 

Þar fá sjúkrahúsin afkastatengdar greiðslur samkvæmt DRG. Stefnan hefur 

verið að halda afkastatengdum greiðslum sem lægstum til að örva 

framleiðslu. Í Bretlandi fá spítalarnir ýmist greitt á hvern sjúkling, gera 

samninga um ákveðinn fjölda meðferða eða sambland af þessu tvennu. 

Þegar um er að ræða samninga um fjölda aðgerða er hætt við að val 

sjúklings minnki og að sjúklingur verði að elta féð í stað þess að fé elti 

sjúkling.  

b. Afkasttengd laun lækna. Í Svíþjóð hafa greiðslur til heimilislækna breyst 

þannig að í stað fastara launa semja menn á einstaklingsgrunni. Eru 

greiðslur reiknaðar skv. fjölda sjúklinga í samlagi. Lágmarksfjöldi í samlagi 

er í þessum tilgangi 1000 sjúklingar. Í Bretlandi er svipað fyrirkomulag í 

gangi. Þar eru 60% launa afkastatengd. Auk þess fá læknarnir greitt 

aukalega fyrir þátttöku í gæða- og starfsþróunarverkefnum. Í Hollandi fá 

heimilislæknar fastar greiðslur fyrir hvern sjúkling í samlagi auk 

meðaltalsgreiðslu fyrir læknisverk. Þar er einnig umbun fyrir þátttöku í 

gæðaverkefnum og starfsþróunarverkefnum.  

c. Daggjöld. Gott dæmi um fjárhagslegan hvata er það fyrirkomulag í Svíþjóð 

að þegar virkri meðferð sjúklings lýkur á bráðasjúkrahúsinu er ætlast til að 

hann útskrifist, ýmist heim, eða ef hann getur ekki farið heim, á 

hjúkrunarheimili í sínu sveitafélagi. Ef sveitarfélagið tekur ekki við honum 

eru lagðar á það sektir í formi daggjalda fyrir hina framlengdu 

sjúkrahúsvist. Þetta hefur reynst sveitarfélögunum sterkur hvati til að auka 

framboð hjúkrunarrúma og varð til þess að fjöldi sjúklinga sem biðu eftir 

vistunarúrræðum í bráðplássum minnkaði verulega.  

d. Þjónustugjöld. Greiðslur og gjöld hafa líka verið notaðar til að draga úr 

eftirspurn eftir sérfræðiþjónustu, ýmist með því að fá meðferðaraðila á 

ódýrara þjónustustigi til að taka að sér meiri þjónustu eða fæla neytendur 

frá ofnotkun á sérfræðiþjónustu. Þessu hefur mest verið beitt í Svíþjóð þar 
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sem sjúklingar þurfa að greiða fyrir sérfræðiþjónustu og spítalavist upp að 

ákveðnu hámarki.  

e. Staðlar (e. benchmarking). Með tilkomu alþjóðasamtaka og 

lýðheilsustofnana hefur reglulegur samanburður við önnur lönd orðið 

stjórnvöldum og þjónustuveitendum í mörgum löndum hvati til að gera 

betur og huga að ekki bara að forvörnum,  lýðheilsumálum eða gæða- og 

árangurstölum, heldur einnig að stjórnun, stefnumótun og fjármálum. Hið 

opinbera beitir sér fyrir þessum málaflokkum í Bretlandi og Svíþjóð. Í 

Hollandi eru þessir málaflokkar einnig á vegum hins opinbera en ekki 

tryggingafélaganna. 

 

6. Val sjúklinga 

Öll þrjú lönd hafa að markmiði að auka val sjúklinga og nýta það til samkeppni. Í 

Hollandi hafa menn ávallt haft frelsi til að velja sér sjúkratryggingafélag og 

meðferðaraðila þó hvatinn til þess hafi ekki alltaf verið jafn sterkur. Í Svíþjóð hafa 

menn lagt hvað mesta áherslu á að auka val sjúklinga og látið fé fylgja honum, jafnvel 

yfir lénsmörk. Í Bretlandi hafa menn getað valið sér heimilislækni en þó ekki samlag 

fyrr en á síðustu 10-12 árum. Heimilislæknirinn hefur hins vegar séð um að velja 

sérfræðiaðila fyrir sjúklinginn og hafa gert samninga við ákveðna meðferðaraðila um 

sérfræðimeðferð sjúklinga í samlögum. Þetta breyttist að einhverju leyti í umbótum 

Blair-stjórnarinnar og geta sjúklingar nú ráðið meiru um val á sérfræðiaðila.  

 

7. Áhersla á samninga og kostnaðarvitund  

Reynsla Bretlands og Svíþjóðar er að aðgreining seljanda og kaupanda hafi aukið á 

kostnaðarvitund og gegnsæi. Í Bretlandi hefur það leitt til lækkunar á lyfjakostnaði. 

Reynslan er sú að kostnaður og skrifræði fylgir samningagerð. Þó áralöng hefð sé fyrir 

aðgreiningu kaupenda og seljenda í Hollandi voru sjúkratryggingarsjóðirnir lengst af 

aðgerðarlitlir greiðendur fyrir þjónustuna. Þeim var hvort eð er gert að bera alla áhættu 

og fengu fyrir það bætur frá ríkinu. Stór hluti þeirra var í opinberri eigu. Samkeppni 

var lítil. Hvati til gagnrýni var lítill. Eftir markaðsvæðinguna hefur þetta breyst, 

samkeppnin er meiri og sjúkratryggingasjóðirnir hafa þurft að semja á faglegri hátt. 
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8. Innleiðing DRG-líkrar kostnaðargreiningar 

Kostnaðargreiningakerfi hefur verið innleitt í Svíþjóð (DRG) og Hollandi (DTC). DRG 

hefur verið innleitt að einhverju leyti í Englandi og Wales. Einnig er verið að þróa þar 

HRG kostnaðarkerfið (healthcare resource groups), sem byggir á greiningu á 

samsetningu sjúklingaþýðis. 

 

4.5  Ályktun 
Markaðsvæðing í heilbrigðiskerfinu í þessum þremur löndum hefur heppnast 

misjafnlega. Hvergi þó það illa að menn vilji snúa til baka, heldur hafa menn reynt að 

læra af reynslunni og þróa umbæturnar áfram (Smith, 2004). Almennt er reynslan af 

aðskilnaði á hlutverki kaupanda og seljanda jákvæð og til þess fallin að auka gegnsæi 

og kostnaðarvitund. Hefur það leitt til lækkunar á lyfjakostnaði og aukinnar þekkingar 

og gagnrýni í kaupum á þjónustu. Einnig er reynsla Svía af DRG almennt jákvæð og 

þykir kerfið hvetja til afkasta (Quaye, 2001). 

 

Í Bretlandi hefur innri markaðsvæðingin þó hvorki aukið marktækt á sveigjanleika né 

bætt afköst eins og ætlunin var (OECD, 2003). Þar einkenndist nýi markaðurinn brátt af 

stjórnun og eftirliti þar sem fjöldi nýrra eftirlitsstofnana og stjórntækja ríkisins höfðu 

sett honum þröngar skorður (Le Grand, 2002).  Þar er samt vaxandi áhersla á að 

þjónustuveitendur sýni fram á  samkeppnishæfni og gæði og birti um það tölur. 

 

Í Svíþjóð er talið að pólitísk afskipti hafi orðið til þess að draga úr virkni 

markaðsvæðingarinnar sem hafi í raun ekki fengið að ganga nógu langt. Ekki hefur því 

fengist fram sú aukna skilvirkni eða hagkvæmni sem vonast var eftir. Sá árangur sem 

náðist er að mestu bundinn við  Stokkhólmslén (Hogberg, 2007).  

Hollenska kerfið var fyrir talsvert ólíkt því breska og sænska. Þar hafa breytingarnar 

leitt til réttlátara sjúkratryggingakerfis og aukinnar samkeppni meðal 

sjúkratryggingafélaga. Fjöldi ósjúkratryggða hefur lækkað (Knottnerus og ten Velden, 

2007).   

  

Í löndunum þremur hefur orðið sú vakning að efla þurfi skilvirkni og gæði 

þjónustunnar. Almennt er talið að samkeppnisumhverfi hvetji til þess. 

Heilbrigðiskostnaður sem hlutfall af VLF haldið áfram að vaxa í löndunum þó líklegt 

sé að með umbótunum hafi dregið úr hraða þess vaxtar (OECD, 2003).  
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Innri markaðvæðing getur verið til þess fallin að auka val og bæta þjónustu við 

sjúklinga, einkum ef fé er látið fylgja þeim (Hogberg, 2007). Sjúklingar eru upplýstari 

og gagnrýnni neytendur í dag en þeir voru fyrir 15 árum, sem eflaust má að stórum 

hluta þakka bættri almennri menntun og tækninýjungum eins og veraldarvefnum. 

Samhliða markaðsvæðingunni hefur kostnaðarhlutdeild sjúklinga jafnt og þétt verið 

aukin. Einnig hefur ábyrgð þeirra á eigin heilsufari aukist (Le Grand, 2002; Knottnerus 

og ten Velden, 2007). Stjórnun heilbrigðisstofnana byggir meira á 

árangursstjórnunarsamningum og atvinnustjórnendum. Fjölbreyttari rekstrarform með 

áherslu á hagkvæmni og stjórnun eru algengari. Kaup á þjónustu frá einkaaðilum 

hefur aukist, einkum í öldrunarþjónustunni. Eftirlit er æ meira í höndum sjálfstæðra 

eftirlitsstofnana. (Le Grand, 2002; Glenngård o.fl., 2005).  Of litlar einingar hafa 

tilhneigingu til að starfa undir öryggismörkum og auk þess dregur mikill fjöldi lítilla 

eininga úr samhæfingu og ýtir undir tvíverknað. OECD mælir með því að huga að 

stærðarhagkvæmni og stækka heilbrigðisumdæmin (OECD, 2005a). Greinileg 

tilhneiging er í löndunum þremur til samruna heilbrigðisumdæma og/eða 

sjúkratryggingafélaga, sem og samstarfs og sameiningar heilbrigðisstofnana.  

 

Til að innri markaðsvæðing skili árangri í heilbrigðisrekstri verður að setja leikreglur 

sem tryggja sanngirni og jöfnuð en ekki eru of heftandi. Þá er afar mikilvægt að finna 

réttu hvatana sem tryggja afköst og skilvirkni (Le Grand, 2002). Ekki má grípa um of 

inn í markaðinn eða hefta hann og leyfa verður heilbrigðisstofnunum sem ekki standa 

sig að fara á hausinn og hætta rekstri (Hogberg, 2007).  
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5.  Umbætur í íslensku heilbrigðiskerfi 
 

5.1  Inngangur 
Á Íslandi er í dag miðstýrt, ríkisrekið heilbrigðiskerfi en það hefur ekki alltaf verið svo. 

Fram til 1900 báru menn sjálfir allan sjúkrakostnað en upp úr aldamótunum höfðu 

sjúkratryggingasjóðir verið stofnaðir um allt land. Árið 1936 var 

almannatryggingakerfi lögleitt á Íslandi sem hluti af velferðarkerfinu. Tryggingatakar 

greiddu iðgjöld til sjóðanna og tilheyrðu þar með sjúkrasamlagi síns heimahéraðs. 

Einstaklingar yfir ákveðnum tekjumörkum voru ekki skyldugir til þátttöku í 

almannatryggingakerfinu en máttu gjarnan taka þátt gegn því að greiða tvöföld 

iðgjöld. Ríkið og sveitarfélög greiddu síðan 25% hvort á móti tryggingatökum í sjóðina. 

Almannatryggingasjóðirnir greiddu fyrir alla grunnþjónustu og 75% af kostnaði við 

sérfræðiþjónustu. Þá greiddi sjóðirnir allan lyfjakostnað á sjúkrahúsum og 75% 

lyfjakostnaðar utan sjúkrahúsa. Greitt var fyrir allt að 32 vikna sjúkrahúsdvöl á ári en 

þó að hámarki 26 vikur vegna sama heilsufarsvandamáls. Kostnaður vegna langveikra 

og fatlaðra var utan við almannatryggingarnar og á herðum ríkisins. Þetta 

fyrirkomulag var við lýði nær óbreytt fram til 1972 en þá fannst mönnum 

fjármögnunarleiðin óréttlát og var kerfinu breytt þannig að skattar kostuðu eftirleiðis 

almannatryggingakerfið, 80% frá ríki og 20% frá sveitarfélögum. Við þetta minnkaði 

mikilvægi einstakra almannatryggingafélaga og 1989 voru þau lögð niður og við 

hlutverki þeirra tók Tryggingastofnun ríkisins  (Matthías Halldórsson, 2003). 

 

Á Íslandi hefur almennt verið vel haldið utan um sjúkraskrár og 

heilsufarsupplýsingum þjóðarinnar verið safnað. Heilbrigðistölur hafa verið birtar 

hérlendis frá 1896. Heilbrigði þjóðarinnar er gott og árangur íslensku 

heilbrigðisþjónustunnar er með því besta sem gerist. Ungbarnadauði er sá lægsti meðal 

OECD ríkja 1,4/1000 fæðinga; meðallífslíkur, 81,2 ár (karlar + konur), eru þær þriðju 

bestu í heimi á eftir Japan og Sviss; reykingar fara minnkandi úr 33% 1988 í 19% 2006, 

sem er vel undir 23,7% meðaltali OECD; fimm ára lifun eftir krabbameinsmeðferð er 

einnig vel fyrir ofan meðallag (OECD, 2008a).  

 

Ólíkt því sem hefur verið í Bretlandi er almenningur hérlendis almennt ánægður með 

heilbrigðisþjónustuna (Capacent-Gallup, 2007), sem er jafnframt ágætlega skilvirk. 

Aðgengi að heilbrigðisþjónustu er gott og boðleiðir stuttar. Biðlistar eru fáir og fremur 
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stuttir miðað við það sem gerist víða erlendis. Þó er um ársbið eftir gerviliðaaðgerð og 

um 6 mánaða bið eftir hjartaþræðingu. Þá er einnig nokkuð löng bið eftir 

augnaðgerðum vegna drera í augasteini (Landlæknisembættið, 2009).  

 

5.2  Stefnurek í íslenskri heilbrigðisþjónustu 
Það er stefna stjórnvalda að fyrsti viðkomustaður sjúklings sé í heilsugæslunni (lög nr. 

40/2007, 3. gr., 2.mgr.). Fram til 1985 var tilvísanakerfi í gildi vegna 

sérfræðingsþjónustu. Á sama tíma hafði sérfræðilæknum fjölgað mjög. Erfiðara varð að 

stýra aðgangi og mikið var um undantekningar og frávik frá tilvísanakerfinu. Árið 

1985 var tilvísanakerfið lagt niður og aðgengi að sérfræðingsþjónustu varð frjálst 

(Matthías Halldórsson, 2003). Sérfræðilæknar á einkastofum fá greitt fyrir unnin 

læknisverk, sem er afkastahvetjandi. Einkareknum læknastöðvum hefur fjölgað mjög 

síðastliðin tuttugu ár. Auðveldara er fyrir sérfræðilækni að fá samning og opna 

læknastofu en að fá starf á sjúkrahúsi eða heilsugæslu (Matthías Halldórsson, 2003). Á 

sama tíma hefur heilsugæslan verið í fjársvelti og skortur er á heimilislæknum, ekki síst 

á höfuðborgarsvæðinu, þar sem þúsundir eru án heimilislæknis. Hefur hér skapast 

ástand þar sem aðgengi að grunnþjónustunni er ófullnægjandi en offramboð er af 

aðgangsfrjálsri sérfræðiþjónustu. Þessa þróun hefur Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2005) 

nefnt stefnurek í heilbrigðisþjónustunni. 

 

Samkvæmt lögum er markmiðið að veita þá bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á 

hverju sinni (lög nr. 40/2007,  1. gr.) og á Íslandi er rekið eitt dýrasta heilbrigðiskerfi í 

heimi. Þjóðin leggur Norðurlandaþjóða mest til heilbrigðismála sem hlutfall af VLF en 

er þó með yngsta þýðið. Helstu opinberu skýringar á hinum háa kostnaði eru að 

tölurnar endurspegli ekki raunveruleikann (Matthías Halldórsson, 2003): 

  

1. Hluti af félagsþjónustu aldraðra er hérlendis talin sem heilbrigðisþjónusta en er 

annars staðar talin sem félagsþjónusta. 

2. Kennsla heilbrigðisstétta er hér hluti af rekstri stærstu spítalanna en víðast 

erlendis ekki. 

 

Matthías Halldórsson (2003) telur þó í úttekt sinni á íslenska heilbrigðiskerfinu, að hér 

muni litlu þar sem stærstur hluti samanburðarins er staðlaður. Hér er einfaldlega 

mikið lagt í þjónustuna og fólkið gerir einnig miklar kröfur til hennar.  
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Góðar árangurstölur bera vitni um góða heilbrigðisþjónustu og hún er dýr. Þjóðin er 

fámenn og það er dýrt að halda úti jafn heildstæðri sérfræðiþjónustu í jafn litlu landi. 

Ungir læknar fara erlendis til sérfræðináms. Það þýðir að hluti þeirrar vinnu sem 

unglæknar sinna á lágum launum í sínu sérnámi erlendis, lendir á sérfræðilæknum, 

sem eru öllu dýrari starfskraftur. (Matthías Halldórsson, 2003). Við bætist að aðgengi 

að sérfræðiþjónustu er óheft og lítil höft á fjölda læknastofa sérfræðinga. Á sama tíma 

er aðgengi að heilsugæslunni skert því of fáir heimilislæknar eru í landinu og illa 

gengur að manna heilsugæslustöðvar í afskekktustu héruðunum. Þetta veldur því að 

fólk sækir frekar læknishjálp á bráðamóttökur sjúkrahúsanna og til sérfræðinga á 

læknastofum (Matthías Halldórsson, 2003). Fyrir vikið er of mikil þjónusta veitt á of 

dýru þjónustustigi fyrir of léttvæg vandamál. 

 

5.3  Leiðir stærðarhagkvæmni til  aukinnar miðstýringar? 
Á miðjum tíunda áratugnum, gerði Hagsýsla ríkisins einingasamanburð  meðal 

heilsugæslustöðva í landinu (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Ein af ábendingum 

hennar laut að fjölda heilsugæslustöðva, sem voru bæði margar og smáar og hver með 

sína yfirstjórn. Hagsýslan ráðlagði að skoða sameiningu til bæði til aukinnar ráðdeildar 

og faglegrar styrkingar þeirra smæstu, sem voru allt niður í eins manns héruð. Í 

kjölfarið skipaði heilbrigðisráðherra starfshóp um stefnumörkun í heilsugæslunni. 

Starfshópurinn mælti með sameiningu heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa í 

heilbrigðisstofnanir í héraði. Þar með myndi yfirbygging minnka og fagleg efling 

aukast. Á þessum tíma höfðu hugmyndirnar ekki nægilegt pólitískt fylgi og aðeins á 

tveimur stöðum varð sameining. Annars vegar á Vestfjörðum þar sem Flateyri, 

Þingeyri, Suðureyri og Súðavík sameinuðust heilsugæslu og Fjórðungssjúkrahúsi 

Ísafjarðar í Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og á Austurlandi þar sem heilsugæslan allt 

frá Vopnafirði til Djúpavíkur sameinaðist við sjúkrahúsin á Seyðisfirði og Neskaupstað 

í Heilbrigðisstofnun Austurlands með aðalstöðvar á Egilstöðum (Ómar H. 

Kristmundsson, 2003). Síðan þá hefur komið til frekari sameiningar, til dæmis á 

Suðurlandi og Suðurnesjum. Fyrrum heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, 

boðaði sem kunnugt er frekari sameiningu heilbrigðisstofnana, sem á eftir að koma til 

framkvæmda. 

 

Flaggskip íslenska heilbrigðiskerfisins er Landspítali (LSH), sjúkrahús 

höfuðborgarsvæðisins og allra landsmanna. Fyrir 1992 voru þrjú sérgreinasjúkrahús í 
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Reykjavík: Landspítalinn sem var ríkisrekinn, Borgarspítalinn sem var í eigu 

Reykjavíkurborgar og Landakot sem var einkarekinn fyrir opinbert fé.  Í tilraun til 

hagræðingar, voru tvö minni sjúkrahúsin sameinuð í Sjúkrahús Reykjavíkur, sem ríkið 

tók síðan yfir. Árið 2000 sameinuðust Landspítalinn og Sjúkrahús Reykjavíkur í 

Landspítala – háskólasjúkrahús (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2005). LSH er nú eina 

hátæknissjúkrahús landsins. FSA er næst stærstur, sérgreinaskiptur og útnefndur 

varaspítali landsins, en býr ekki yfir nema broti af sömu aðföngum og LSH. Önnur 

sjúkrahús eru mun minni. Á landsbyggðinni hafa héraðssjúkrahús verið sameinuð og 

þeim fækkað eða breytt í öldrunarstofnanir. Samkeppnisumhverfi sjúkrahúsanna er 

því minnkandi og miðstýring vaxandi.  

 

OECD (2005a) hefur bent á mikilvægi þess að huga að stærðarhagkvæmni og í þeim 

tilgangi sameina læknishéruð og heilbrigðisstofnanir. Hefur þetta verið þróunin 

hérlendis þar sem mörg héruð og margar heilbrigðisstofnanir hafa verið smá og 

veikburða. Sigurbjörg Sigurgeirdóttir (2005) hefur þó bent á það að Ísland sé líklega 

eina Evrópuþjóðin sem hefur tekið jafn afgerandi skref til aukinnar miðstýringar í 

heilbrigðiskerfi sínu og vísar þar einkum til sameiningar stóru sjúkrahúsanna í 

Reykjavík. Hún bendir ennfremur á að fyrir lækna hefur þessi þróun leitt til minnkandi 

valmöguleika í starfi. Valið standi á milli þess að vinna á LSH, fara í einkarekstur eða 

flytja úr landi. Þessi þróun hafi í raun ýtt undir það stefnurek sem minnst hefur verið á 

hér að framan. 

 

5.4  Þörf fyrir hagræðingu 
Íslensk stjórnvöld sjá nú fram á niðurskurð í heilbrigðiskerfinu, bæði vegna 

efnahagshrunsins 2008 og minnkandi tekna ríkissjóðs í kjölfar kreppunnar, en einnig 

vegna þess að útgjöld til heilbrigðisþjónustu munu vaxa mjög næstu áratugina vegna 

vaxandi meðalaldurs þjóðarinnar, vaxandi offitu og aukinnar tíðni langvinnra 

sjúkdóma, tækni og fleiri þátta (Sólveig F. Jóhannsóttir og Tryggvi Þór Herbertsson, 

2002; OECD, 2008). Líkt og ríkisstjórnir nágrannalandanna munu stjórnvöld hér þurfa 

að horfa til kerfisbreytingar. Segja má að Ísland sé með því að færast inn á fjórða stig 

velferðarríkisins skv. kenningum Geleijnse og félaga (1993), eftir að hafa þegar reynt að 

draga úr útgjöldum heilbrigðiskerfisins með flötum niðurskurði í anda þriðja 

þroskastigsins. 
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Í Evrópu hafa umbætur í heilbrigðiskerfinu gengið í gegnum ákveðna fasa og nánast 

verið þematengd, sem endurspeglar vissa tískustrauma í þessu sem öðru. Smith (2004) 

hefur lýst þessu svona:  

1. Á níunda áratugnum var áhersla á að halda aftur af kostnaði. Helstu aðferðir til 

þess eru: 1) aðgangsstýring (e. gatekeeping), venjulega í gegnum 

heilsugæsluna; 2) velta kostnaði út í samfélagið, annars vegar með aukinni 

greiðsluþátttöku sjúklinga og hins vegar með úthýsingu verkefna til einkaaðila; 

3) efling grunnþjónustunnar, til að hindra óþarfa innlagnir og draga úr aðsókn 

að sérfræðiþjónustu vegna vandamála sem leysa má innan heilsugæslunnar. 

2. Á tíunda áratugnum var aðaláherslan á skilvirkni og markaðsvæðingu. Hér er 

aðskilnaður kaupanda og seljanda lykilatriði til að efla kaupendur að 

þjónustunni þannig að þeir verði upplýstari, gagnrýnni og beittari í hlutverki 

sínu. Þetta hefur venjulega haldist í hendur við stýrða innri markaðsvæðingu í 

einhverri mynd á einhverju sviði þjónustunnar.  

3. Frá síðustu aldamótum er aukin áhersla á gæði. Reynsla Breta á tíunda 

áratugnum var jú einmitt sú að samkeppni í verði varð of oft á kostnað gæða og 

öryggis, sem leiddi til lakari árangurs og jafnvel aukins kostnaðar vegna 

ófyrirséðra aukaverkana. 

 

Ef við berum okkur saman við ofantalda tískustrauma Smiths, kemur í ljós að enn 

höfum við ekki gripið til allra tiltækra ráða til að draga úr heilbrigðiskostnaði: 

1. Kostnaðaraðgerðir. Hér á landi hefur flötum niðurskurði einkum verið beitt og 

hafa stjórnendur heilbrigðisstofnana kvartað undan sparnaðarkröfum sem á 

endanum hljóti að koma niður á þjónustunni. Greiðsluþátttaka sjúklinga fyrir 

lyf og læknisþjónustu hefur einnig aukist talsvert frá því sem var (Matthías, 

Halldórsson, 2003). Hér er hins vegar engin aðgangsstýring að 

sérfræðiþjónustunni auk þess sem grunnþjónustan þykir veikburða og lélegt 

aðgengi er að henni, einkum á höfuðborgarsvæðinu þar sem margir eru án 

heimilislæknis. Þannig má segja að kostnaðarþátttaka sjúklinga og flatur 

niðurskurður sé það sem heilbrigðisyfirvöld hafa gripið til en þau hafa ekki 

gripið til ráðstafana til að stýra notkuninni.   

2. Markaðsvæðing. Hérlendis má finna mörg dæmi um umbætur í markaðsátt. 

Aukin fjölbreytni í reksatraformum, einkum í öldrunar- og 

endurhæfingarþjónustunni, bera vitni um það sem og þjónustusamningar við 
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einkaaðila í völdum verkefnum. Aðgreining kaupanda- og seljandahlutverks er 

annað afgerandi skref sem kom til framkvæmda 2008. Hins vegar vantar 

skýrari stefnumótum um hvað skuli koma næst. Til stendur að breyta 

fjármögnun í blandaða fjármögnun. Á ekki einnig að skapa 

samkeppnisumhverfi til að ná fram hagkvæmni og skilvirkni? Hvar myndu 

slíkar umbætur hafa mest áhrif til gagns? Til þessa hefur markaðs- og 

samkeppniumræðan mest snúist um stofnun einkaklíníkur fyrir offitu- og 

lýtaaðgerðir þar sem markmiðið virðist fremur að þjónusta útlendinga heldur 

en Íslendinga. Hér ætti frekar að beina sjónum þangað sem þörfin er og 

áhrifanna myndi gæta mest. 

3. Gæði. Það verður ekki annað sagt en að það sé vakning í að tryggja gæði 

þjónustunnar og öryggi sjúklinga. Gæðastjórnun og áhættustjórnun eru 

tískustraumar í stjórnun sem hafa náð hingað og mikill áhugi er fyrir, til dæmis 

á LSH (Landspítalinn, 2006). Góðar árangurstölur bera vitni um að gæðum sé 

almennt ekki ábótavant í íslenskri heilbrigðisþjónustu. En það eru tvær hliðar á 

málinu. Sá sem fer til hjartalæknis til að láta meðhöndla blóðþrýsting fær 

eflaust nútíma háþrýstingsmeðferð og bestu möguleg lyf. Flestir sjúklingar með 

háþrýsting þurfa hins vegar ekki mjög flókna meðferð. Heimilislæknir er í 

flestum tilvikum fullfær um að veita sömu meðferð og hjartalæknirinn og hann 

tekur á ýmsum öðrum heilsufarsvandamálum sjúklingsins í leiðinni sem hinn 

gerir ekki, t.d. sykursýkinni, þvaglekanum og kvíðavandamálinu. Því fær 

sjúklingurinn meira fyrir aurinn hjá heimilislækninum án þess að gæði séu 

skert. Ríkið fær einnig meira fyrir aurinn auk þess sem þjónustustigið er 

ódýrara. 

 

Hérlendis, líkt og í Svíþjóð er sterk hefð fyrir sjúkrahúsþjónustu. Stór hluti lækna er 

sérfræðimenntaður og starfar á sjúkrahúsum. Í Svíþjóð hafa menn verið að reyna að 

styrkja grunnþjónustuna allt frá áttunda áratugnum og bæta samvinnu milli hennar og 

sjúkrahúsanna. Samþáttun milli öldrunarþjónustu, heilsugæslu og sérfræðiþjónustu er 

lykilatriði í því skyni. Þar hefur þó enn ekki tekist að koma á nógu góðu jafnvægi milli 

þjónustustiga (Glenngård o.fl., 2005). Hér er sama vandamálið uppi á teningnum. Það 

er offramboð af sérfræðiþjónustu en of lítil grunnþjónusta er veitt, þó þetta sé reyndar 

mismunandi milli landshluta. Í Svíþjóð er nú lögð aukin áhersla á aukna 

grunnþjónustu og heimaþjónustu. Að styrkja grunnþjónustuna krefst aukinna aðfanga 
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og í Svíþjóð hefur sú skoðun verið sett fram að hugsanlega þarf að úthluta meiri 

læknisþjónustu þangað, frá sjúkrahúsunum (Glenngård o.fl., 2005). Hér er verið að 

ræða um að flytja hluta sérfræðiþjónustunnar frá spítölunum til heilsugæslunnar, þá 

væntanlega helst göngudeildarþjónustu og létt bráðatilfelli. Þetta er um margt 

athyglisverð hugsun og getur falið í sér tækifæri til að færa hluta sérfræðiþjónustunnar 

á ódýrara þjónustustig og auka um leið samkeppni og úrval atvinnukosta fyrir lækna 

og annað heilbrigðisstarfsfólk. Sú staðreynd að þjóðin er að eldast leggur auknar 

kröfur á okkur að finna skynsamar lausnir í þessu sambandi. 

 

Í nýlegri hagfræðilegri úttekt OECD (2008) um Ísland  var mælt með eftirfarandi 

aðgerðum til að auka á skilvirkni íslenska heilbrigðiskerfisins:  

 

1. Hvetja til einkavæðingar og samkeppni á markaði til að auka á afköst og val 

sjúklinga.  

2. Hvetja til aukinnar greiðsluþátttöku til að stýra aðgengi og koma í veg fyrir 

ofnotkun á þjónustu sem er mikil niður greidd. 

3. Styrkja hið opinbera sem kaupanda á heilbrigðisþjónustu. Setja þak á útgjöld, 

gera úttekt á raunverulegri markvirkni stærstu kostnaðarliða þjónustunnar og 

íhuga afkastatengingu fjármögnunar. 

4. Draga úr sókn í óþarflega dýra þjónustu á spítalana eða til sérfræðinga.  

5. Hvetja til aukinnar skilvirkni þeirra aðila sem veita kostnaðarsama meðferð 

(sjúkrahúsin). 

6. Flýta innleiðingu DRG-kostnaðargreiningarkerfis sem grundvöll fjármögnunar 

þjónustunnar. 

7. Lækka lyfjakostnað með því að auka hlut samheitalyfja á markaði. 

 

Heilbrigðisyfirvöld ættu, samkvæmt ráðleggingum OECD (2008), að nýta sér betur 

stöðu sína sem aðalkaupandi og veitandi heilbrigðisþjónustu í landinu til að auka á 

skilvirkni kerfisins. Gera þarf þarfagreiningu og forgangsraða verkefnum. Sem 

aðalkaupandi þjónustunnar  ættu yfirvöld að leggja meiri áherslu á að ná niður 

kostnaði með því að beina henni niður á ódýrasta mögulegt þjónustustig. OECD (2008) 

mælir með umbótastefnu sem miðar að þessu og brúa þar með það bil sem er á milli 

grunnþjónustunnar og sérfræðiþjónustu spítalanna.   
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Til hámarka aðgerðir til hagræðingar þarf samkvæmt þessu að:  

 

1. Taka upp aðgangstýringu til að beina þjónustunni niður á hagkvæmasta 

þjónustustig hverju sinni. Hér ætti líka að leita leiða til að samþætta betur 

þjónustu heilsugæslu og sérfræðinga. Miðlægur gagnagrunnur rafrænnar 

sjúkraskrár væri gott fyrsta skref í þeim tilgangi og vel til þess fallinn að auka 

yfirsýn og koma í veg fyrir óþarfa tvíverknað. 

2. Efla grunnþjónustuna til að hún geti tekið að sér þau verkefni sem hún á að 

sinna. Ekki gengur að setja síu á sérfræðiþjónustu ef ekkert kemur í staðinn. 

Gera verður þá kröfu líkt og í Hollandi, að allir sjúklingar hafi heimilislækni 

sem er ávalt aðgengilegur og að ekki megi vísa sjúklingum frá nema tryggt sé 

að aðrir getir tekið við þeim. 

3. Stíga næsta skref í markaðsvæðingunni, sem í rökréttu samhengi ætti að beinast 

að grunnþjónustunni. Hér er átt við að skapa stýrt markaðsumhverfi í  

heilsugæslunni og finna til þess réttu hvatana, t.d afkastatengingu launa. 

Einkavæðing kemur vel til greina. Með því að heilsugæslan veiti meiri þjónustu 

má draga úr óþarfa aðsókn á sjúkrahúsin og læknastofur sérfræðinga. 

Öldrunarþjónusta ætti að vera hluti af eða í náinni samvinnu við hverja 

heilsugæslu. 

4. Gæðaeftirlit og staðlar í þjónustunni. Rætt hefur verið um að setja á fót 

eftirlitsstofnun í heilbrigðisþjónustu. OECD (2008) hefur bent á að sé ætlunin 

hvetja til fjölbreyttari rekstrarforma og einkavæðingar þurfi stjórnvöld að koma 

sér upp betri þekkingu og öflugri stjórntækjum til að geta samið um og fylgt 

eftir afurðum þjónustunnar. Gæða- og eftirlitsstofnun í heilbrigðisþjónustu 

myndi veita þjónustuveitendum nauðsynlegt aðhald og leiðsögn um að 

þjónustan sé samkvæmt viðurkenndum stöðlum. Hingað til hefur gæðaeftirlit 

mikið verið á herðum heilbrigðisstofnanna sjálfra. Neytendur geta beint 

kvörtunum til landlæknis sem hefur eins konar úrskurðarvald um hvað telst 

eðlilegt eða óeðlilegt í þjónustunni. Í því árferði sem nú ríkir eftir efnahagshrun 

þarf að huga að kostnaði og mætti jafnvel láta nægja að hafa sérstaka deild 

innan Landlæknisembættisins.  
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5.5  Sjúkratryggingar Íslands 

Aðgreining hlutverks kaupanda og seljanda/veitanda heilbrigðisþjónustunnar var 

tilkynnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðiflokks og Samfylkingarinnar 2007 

(Forsætisráðuneytið, 2007). Ári síðar kom stefnan til framkvæmda með stofnun 

Sjúkratrygginga Íslands (lög nr. 112/2008). Stofnunin er að norrænni fyrirmynd þar 

sem hið opinbera er eftir sem áður í kaupandahlutverkinu. Í stefnuyfirlýsingu 

heilbrigðisráðherra kom fram að einn aðili, ríkið, hafi eftirleiðis öll kaup á 

heilbrigðisþjónustu í landinu í sinni hendi og verði eini kaupandi 

heilbrigðisþjónustunnar (Heilbrigðisráðuneytið, 2008a). Með því er enn leitni til 

miðstýringar, ólíkt nágrannalöndunum þar sem áhersla er á dreifstýringu til héraða. 

Ræður hér stærðarhagkvæmnin væntanlega mestu. Ráðherra lýsti jafnframt yfir 

áherslu á samningagerð meðal annars við fjölbreyttari rekstraform og fjármögnun á 

grunni DRG-kostnaðargreiningarkerfis.  

 

5.5.1  Jónínunefndin 

Stofnun Sjúkratryggingastofnunar hefur haft nokkurn aðdraganda. Í stjórnarsáttmála 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks árið 1999 var tekið fram að skilja þyrfti á milli 

hlutverks ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu annars vegar og veitanda hennar 

hins vegar í því skyni að auka ráðdeild. Ekkert varð þó úr þeirri framkvæmd á því 

kjörtímabili. Árið 2006 skilaði nefnd um endurskilgreiningu verksviða Landspítala og 

Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar, eða „Jónínunefndin“ svokallaða, skýrslu með 

yfirskriftinni „Hver geri hvað í heilbrigðisþjónustunni“ (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006). Í þessari nefnd  áttu sæti alþingismenn, forstöðumenn 

sjúkrahúsa og faghópa innan heilbrigðisþjónustunnar sem og fulltrúar Háskóla 

Íslands. Hópurinn starfaði undir formennsku Jónínu Bjartmarz, þáverandi 

alþingismanns. Í skýrslunni var bent á það að ýmsar rannsóknir sýndu að 

samningsbundin kaup á heilbrigðisþjónustu væru áhrifaríkari leið en föst fjárlög til að 

bæta árangur í heilbrigðisþjónustu. Jafnfram var þar bent á nauðsyn þess að aðgreina 

hlutverk kaupanda og seljenda/veitenda þjónustunnar. Þá hvatti nefndin til þess að 

taka upp blandaða fjármögnun á grunni DRG-kostnaðargreiningar á móti föstum 

fjárlögum að hluta. Þannig mætti tengja fjármögnun við afköst og gæði. Þá lagði 

nefndin einnig til að fjármagn fylgdi sjúklingi. 
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Sjúkratryggingar Íslands tóku til starfa 1. október 2008. Á fréttasíðu 

heilbrigðisráðuneytisins þann dag var upplýst að markmið stofnunarinnar væru að 

semja um og kaupa heilbrigðisþjónustu af þjónustuveitendum fyrri hönd ríkisins, að 

styrkja ríkið í kaupandahlutverkinu og kostnaðargreina þá heilbrigðisþjónustu sem 

veitt er. Stofnunin tók yfir hlutverk samninganefndar heilbrigðisráðherra ásamt öllum 

samningum við sjúkrahús, heilsugæslustöðvar og alla aðra þjónustuveitendur. 

Stofnuninni er ætlað að stuðla að jöfnum aðgangi að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. 

Einnig að stuðla að rekstrar- og þjóðhagslegri hagkvæmni í heilbrigðisþjónustu og 

tryggja bestu mögulegu gæði (Heilbrigðisráðuneytið, 2008b). 

 

Hlutverk Sjúkratryggingastofnunar er nokkuð margþætt. Það er skilgreint í lögum nr. 

112/2008 um stofnunina: 

  

1. Að annast framkvæmd sjúkratrygginga. 

2. Semja um heilbrigðisþjónustu [við þjónustuveitendur]. 

3. Annast kaup á vörum og þjónustu sem henni ber að veita. 

4. Greiða endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu sem veita ber samkvæmt lögum eða 

samið hefur verið um. 

5. Hafa eftirlit með gæðum og árangri starfsemi þjónustuveitenda. 

6. Sinna öðrum verkefnum samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða 

ákvörðun ráðherra.  

7. Birta reglubundið glöggar upplýsingar um alla starfsemi sína. 

8. Kynna almenningi rétt sinn samkvæmt lögunum með upplýsingastarfsemi.  

 

Í lögunum er, fyrir utan lýsingu á starfssviði, sérstaklega kveðið á um gegnsæi og 

upplýsingaskyldu gagnvart almenningi, sem hlýtur að teljast í anda nýtísku 

stjórnsýslu. Athygli vekur hins vegar að stofnunin á ekki einvörðungu að sjá um kaup 

á heilbrigðisþjónustu heldur hefur henni verið fengið eftirlitshlutverk um gæði 

þjónustunnar líka. Í stjórnsýslulögunum (lög nr. 37/1993) er í 3.-6 grein í II. kafla, 

fjallað um sérstakt hæfi. Samkvæmt lögum þeim má ljóst vera að fyrirkomulag þar sem 

samningagerð og eftirlit er á sömu hendi getur hæglega boðið heim árekstrum vegna 

vanhæfis. Í anda stjórnsýslulaganna væri því heppilegra að aðskilja þessi hlutverk.  
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Í 39. grein sjúkratryggingalaganna um samningsaðila er tilgreint að 

Sjúkratryggingastofnunin muni gera samninga við heilbrigðisstofnanir, sveitarfélög, 

sjálfseignarstofnanir, fyrirtæki og einstaklinga um veitingu heilbrigðisþjónustu. Í 

nefndaráliti meirihluta heilbrigðisnefndar Alþingis um þessa tilteknu lagagrein var 

tekið fram að hér eftir ekki verði lengur samið við einstaka faghópa sérgreinalækna 

heldur einungis lögaðila (þingskjal nr. 1161, mál 613). Þetta hefur þá þýðingu að 

hjartalæknar eða annar hópur sérgreinalækna geta ekki lengur sagt sig frá samningum 

sem faghópur. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort þetta fyrirkomulag kalli á 

„fyrirtækjavæðingu“, þar sem einstaklingar munu eftirleiðis þurfa að starfa undir hatti 

fyrirtækis. Allir læknar í einkarekstri hafa fyrirtæki um reksturinn. Vel má vera að 

þetta fyrirkomulag leiði til samruna fyrirtækja í stærri blokkir til samtryggingar og 

sterkari samningsstöðu. Læknafélag Íslands ályktaði um lagafrumvarpið í maí 2008 og 

hafði þá ekkert út á þetta lagaákvæði að setja enda hafi samninganefndir 

heilbrigðisráðherra og lækna verið sammála um að þessi tilhögun að semja við faghópa 

væri óvenjuleg og ekki endilega heppileg en hefði þó ekki síst verið við lýði að vilja 

samninganefndar heilbrigðisráðherra, til að fækka samningum og minnka þar með 

vinnu við samningsgerð (Læknafélag Íslands, 2008). 

 
5.6  Að nýta reynslu nágrannalandanna 

Það er augljóst að hérlendis hafa verið tekin ákveðin skref til markaðsvæðingar, sem 

eru um margt samhljóma Stokkhólmsmódelinu, sem virðist vera helsta fyrirmyndin. 

Hér hafa þó enn ekki öll skrefin verið stigin. Hvað er líklegt til að koma Íslandi til góða 

þegar litið er til reynslu annarra? Til að reyna að svara þessu mun ég rekja þá 

lykilþætti sem einkennt hafa umbótaferli nágranna okkar og reyna að finna möguleika 

í þeim lykilþáttum til stefnumótunar hér. 

 

1. Eins kaupanda kerfi (Beveridge) eða sjúkratryggingakerfi (Bismarck). 

2. Innri markaðsvæðing. 

3. Aðskilnaður kaupenda og seljenda.  

4. Dreifstýring. 

5. Aukin samkeppni meðal veitenda og/eða seljenda. 

6. Hvati til bættrar þjónustu og aukinna gæða. 

7. Aukið val sjúklinga. 

8. Áhersla á samninga og kostnaðarvitund. 

9. Upptaka DRG-líkra kostnaðargreiningakerfa. 
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1.  Á Ísland að halda sig við Berveridge eða fara yfir í Bismarck? 

Á Íslandi er nú Beveridge-kerfi en áður var hér Bismarck-afbrigði þegar 

heilbrigðisþjónustan var kostuð af almannatryggingasjóðunum. Íbúarnir greiddu 50% 

á móti ríki og sveitarfélögum. Heilbrigðisútgjöld árið 2008 námu 137,5 milljöðrum 

króna eða 9,4% af VLF (Hagstofa Íslands, 2009). Ef við miðum við hollenska módelið, 

þar sem iðgjöld standa undir 45% af kostnaði, skattar 50% og þjónustugjöld 5% og að 

samkvæmt hagtölum frá Hagstofu Íslands (2009a) voru 184.300 manns starfandi hér 

það sama ár, má reikna út gróflega að launþegar hefðu þurft að greiða 61,8 m.a. í 

iðgjöld eða sem nemur rúmum 335.000 kr. á mann á ári eða tæplega 28.000 kr. á 

mánuði, miðað við fjölda starfandi manna. Þetta er nokkuð dýrt. Þessi upphæð er ekki 

tekjutengd. Ekki er tekið tillit þeirra sem ekki eru starfandi í þessum útreikningi. Eftir 

standa tæplega 69 m.a. sem þarf að innheimta með skatti sem deilist á launþega og 

atvinnurekendur. 6,8 m.a. kæmu síðan með þjónustugjöldum.  

 

Reynsla nágrannalandanna er að Bismarck-kerfi hafi tilhneigingu til að vera heldur 

dýrari en tryggja almennt betra aðgengi og meiri ánægju viðskiptavina (OECD, 2003; 

van der Zee og Kroneman, 2007). Miðað við þær forsendur og það að aðgengi er 

almennt gott að Íslenska heilbrigðiskerfinu (Landlæknisembættið, 2009), auk þess sem 

viðskiptavinirnir eru almennt ánægðir (Capacent, 2007), virðist í fljótu bragði ekki 

líklegt að það að skipta yfir í sjúkratryggingakerfi komi til með að draga úr kostnaði 

eða auka á ánægju neytenda, hvað sem síðar verður. Eftir nokkra áratugi má vera að 

staðan hér verði gjörbreytt og ef hagspár ganga eftir er jafnvel líklegt að skattkerfið geti 

ekki lengur staðið undir heilbrigðiskerfinu eins og við þekkjum það í dag. Áður hefur 

verið minnst á að í löndum Evrópu virðist vera ákveðin samleitni milli þessara tveggja 

meginkerfa og líkur á að í mörgum löndum verði blanda af skatta- og sjúkratrygginga- 

eða ávísanakerfi. Í rótgrónum Beveridge löndum á borð við Svíþjóð er hugsunin þegar 

farin að beinast í þá átt (Hjertqvist, 2002).   

 

2. Markaðsvæðing 

Innleiðing breytilegra rekstraforma hefur þegar haldið innreið sína í íslenska 

heilbrigðiskerfið og getur verið virk leið til að ná niður kostnaði án þess að fórna 

gæðum. Þjónustuþættir eins og þvottur, eldhús, ræsting og jafnvel 

göngudeildarþjónusta gætu hentað vel til útvistunar. Nokkrar ábatafrjálsar öldrunar- 

og endurhæfingarstofnanir eru reknar af einkaaðilum með þjónustusamning við ríkið. 



 73

Þetta eru hófsamar markaðsumbætur en tæpast kerfisbreyting. Hér þarf að íhuga vel 

næstu skref og velja kerfisbreytingu sem hefur samkeppni í gæðum og þjónustu að 

markmiði Að mínu mati væri áhugavert að líta til heilsugæslunnar í þeim efnum.  

 

3. Aðskilnaður kaupenda og seljenda 

Eins og þegar hefur verið nefnt hefur þegar verið komið á aðskilnaði kaupenda og 

seljenda í heilbrigðisþjónustunni. Með Sjúkratryggingastofnun færist samningagerð 

um kaup og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu á einn stað. Fæst þá aukin yfirsýn og 

reynsla í samningagerð. Annar kostur þessa fyrirkomulags er að kerfislæg áhætta 

minnkar, það er hættan á því að einn samningur um tiltekna þjónustu raski þjónustu 

annars staðar í kerfinu. (Heilbrigðisráðuneytið, 2008b). Reynsla nágrannalandanna er 

sú að samningagerð fylgi bæði kostnaður og aukin yfirbygging. 

 

4. Dreifstýring 

Frá ríki til sveitar og einkaaðila. Hér er kerfið lítið og mörg sveitarfélög smá og með 

takmarkaða burði til að veita heilbrigðis- og félagsþjónustu. Eins og fyrr segir hefur 

tilhneigingin frekar verið í átt til aukinnar miðstýringar í leit að aukinni 

stærðarhagkvæmni. Allt fram til 1990 kostuðu sveitarfélögin um 15% 

heilbrigðisþjónustunnar. Ríkið rak aðeins einn spítala, Landspítalann. 1991 tók ríkið 

yfir rekstur heilsugæslunnar og héraðssjúkrahúsanna á landsbyggðinni. 1995 

sameinuðust Borgarspítalinn og Landakot í Sjúkrahús Reykjavíkur. Frá 1998 er öll 

sjúkrahúsþjónusta á herðum ríkisins þegar borgin seldi ríkinu sjúkrahúsið (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2005). Frá 1995 hefur markvisst verið unnið að sameiningu 

heilsugæslustöðvar og smærri sjúkrahúsa á landsbyggðinni í stærri heilbrigðisstofnanir 

(Ómar H. Kristmundsson, 2003). Rætt hefur verið um tilfærslu heilsugæslunnar til 

sveitarfélaganna. Til að slíkt gæti orðið þyrfti að koma til endurskoðun á kerfinu og 

jafnvel frekari sameining sveitarfélaga. Fé þyrfti að fylgja sjúklingi.  

Öldrunarþjónustan er síðan í höndum ýmissa aðila: ríkis, sveitarfélaga, 

sjálfseignarstofnana og fyrirtækja. Þjónustan er ýmist flokkuð sem heilbrigðisþjónusta 

eða félagsþjónusta og fellur undir tvö ráðuneyti.  Margir kostir lægju í því að samþætta 

hana enn nánar við heilsugæsluna. 

5. Samkeppni meðal þjónustuveitenda  

Í Svíþjóð og Bretlandi hefur verið stuðlað að aukinni samkeppni sjúkrahúsanna. LSH 

er, eins og komið hefur fram, eina fullbúna hátæknisjúkrahúsið hér á landi. Það hefur á 
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flestum sviðum ekki mikla samkeppni og er samkeppnin því helst í formi viðmiðunar 

við sambærileg sjúkrahús erlendis (e. benchmarking). Þó er viss grundvöllur fyrir 

samkeppni innanlands á sviði vissra aðgerða og meðferða. St. Jóseps sjúkrahúsið í 

Hafnarfirði og sjúkrahúsin á Akureyri og Akranesi framkvæma til dæmis öll 

bæklunaraðgerðir, kvenaðgerðir og/eða lýtaaðgerðir. Einnig hafa menn rætt um að 

færa samkeppnina út fyrir landsteinana og bjóða t.d. Færeyingum og Grænlendingum 

að koma hingað til bæklunaraðgerða í stað þess að fara til Danmerkur, jafnvel Bretum 

og Svíum, en hjá þeim eru biðlistar fyrir þessar aðgerðir langir. Það eru því ýmsir 

möguleikar á að stuðla að samkeppni meðal þjónustuveitenda þó landið sé smátt. 

Annað dæmi er það að nýlega samdi Sjúkratryggingastofnun við tvær 

augnlæknastöðvar í einkaeigu um að taka að sér hluta aðgerða vegna drera í augasteini 

til að létta á biðlista sem er langur (Landlæknisembættið, 2009). Einkastöðvarnar eru 

samkeppnishæfar við LSH bæði í gæðum og verði. Hér með hefur verið opnað fyrir 

innri markað með þessar aðgerðir. Auðveldlega má hugsa sér að bjóða út fleiri 

tegundir dagdeildarmeðferða. Stærstu möguleikarnir og þeir sem myndu gagnast 

flestum lægju þó líklega í því að skapa samkeppnisumhverfi í heilsugæslunni, jafnvel 

með einkavæðingu. 

 

6. Hvati til bættrar þjónustu og aukinna gæða 

Samkeppnisumhverfi er hvetjandi fyrir afköst og gæði. Stærsta stofnun landsins, 

Landspítalinn, hefur hins vegar litla virka samkeppni eins og fyrr hefur komið fram og 

verður að miða sig við sambærilegar stofnanir erlendis. Í þeim tilgangi er notast við 

þekkta gæðavísa eins og spítalasýkingar, legulengd, dánartíðni, kostnað við meðferðir 

og fleiri, allt eftir eðli þeirrar starfsemi sem á að bera saman við. Þó spítalinn hafi 

gengið í gegnum miklar breytingar á síðustu árum hefur hann ekki enn náð sömu 

þróun og víðast gerist erlendis, þar sem hlutur göngudeildarþjónustu og dagdeilda fer 

vaxandi á kostnað leguplássa. Á LSH er þessi starfsemi enn frekar takmörkuð miðað 

við það sem hún gæti verið en er þó hratt vaxandi. Hefur komum á dag- og 

göngudeildir fjölgað um 65% frá árinu 2000. Sömu sögu er að segja um slysa- og 

bráðamóttökur spítalans en komum þangað hefur fjölgað um tæp 29% frá árinu 2000. 

(Landspítalinn, 2007).  Halda þarf áfram að auka veg dag- og göngudeildarstarfsemi. Í 

því skyni þarf að breyta fyrirkomulagi þjónustugjalda þannig að sjúklingar sem þurfa 

að koma í endurtekin skipti á göngudeild þurfi ekki að greiða fullt gjald í hvert sinn. 

Fyrir sjúklinga með langvinn vandamál er þessi kostnaður þungbær. Margir sjúklingar 
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sem gætu unnist upp á göngudeild eru í raun lagðir inn til rannsókna til að spara þeim 

að greiða komugjöldin í hvert sinn. Hagur sjúklingsins er látinn ganga fyrir hag hins 

opinbera hér. Þessir hagsmunir þurfa að geta farið saman. 

 

7. Val sjúklinga  

Hér er frelsi sjúklinga til að velja sér meðferðaraðila algert og engar hömlur í kerfinu. 

Gott aðgengi er einn þeirra þátta sem má þakka góðar árangurstölur okkar í 

samanburði við aðrar þjóðir. Hér virðist ekki vera um að ræða þær aðgengishömlur 

sem stundum einkennir Beveridge-kerfin -eða hvað? Jú, aðgengi að heilsugæslu er 

nefnilega lélegt af ástæðum sem fyrr hafa verið nefndar. Því leita margir beint til 

sérfræðinga eða á sjúkrahúsin vegna bráðaþjónustu.  Þetta ýtir undir hegðun sem á 

ensku kallast „doctor shopping“, þar sem sjúklingurinn í leit sinni að 

heilbrigðisþjónustu gengur á milli lækna sem hver um sig meðhöndlar aðeins sinn 

sérgreinatengda part af vandamálum sjúklingsins. Enginn hefur nægilega yfirsýn, 

samhæfir lyfjameðferð eða heldur utan um mál sjúklingsins, sem fyrir vikið verður af 

vissum gæðum í þjónustunni.  

 

8. Áhersla á samninga og kostnaðarvitund  

Viss skref hafa verið stigin í þessu með tilkomu rammafjárlaga og 

árangursstjórnunarsamninga og nú síðast með tilkomu sjúkratryggingastofnunar. Þá 

hefur verið vaxandi krafa um betri menntun stjórnenda, nútímalegri stjórnunarhætti 

og stefnumótun. 

 

9. Upptaka DRG kostnaðarkerfis  

Notkun afkastatengds kostnaðargreiningarkerfis eins og DRG-kerfið, tengir kostnað 

betur við verkefni og eykur líkur á að ná árangri í aðhaldi. Auk þess auðveldar kerfið 

allan samanburð (Anna Lilja Gunnarsdóttir, 2000). Í stefnuyfirlýsingu ríkistjórnarinnar 

frá 2007 var boðað að taka skuli upp blandaða fjármögnun sem að hluta til yrði föst og 

að hluta til breytileg, það er afkasta- og gæðatengd (Forsætisráðuneytið, 2008). Þetta er 

í takt við þá stefnu sem nágrannaþjóðir okkar hafa þegar tekið upp. Hérlendis hefur 

þegar verið unnin mikil vinna til undirbúnings fjármögnunar samkvæmt DRG 

kostnaðargreiningarkerfi. Búið er að kostnaðargreina og vigta mælieiningarnar og 

verið er að innleiða kerfið á LSH. 
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5.7  Veikburða grunnþjónusta eykur á útgjöldin 
Heilsugæslan ætti að vera flaggskip íslenska heilbrigðiskerfisins ef við sækjum okkur 

fyrirmynd til landa eins og Hollands. Öflug grunnþjónusta dregur úr kostnaði í 

heilbrigðiskerfinu (Ham og Brommels, 1994; Ríkisendurskoðun, 2002). Á árunum 1997-

2007 fjölgaði komum hjá sérfræðilæknum með samning við Tryggingastofnun Ríkisins 

úr 386.070 í 493.678 komur eða um 20% (Tryggingastofnun, 2008). Þó sérfræðilæknar í 

einkarekstri séu margir, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, er engin virk samkeppni 

milli þessara aðila, þar sem ríkið hefur hingað til ekki verið gagnrýninn kaupandi og 

allir hafa í raun sama samning. Þetta kann hugsanlega að breytast með tilkomu 

Sjúkratryggingastofnunar. Biðtímakönnun á vegum slysa- og bráðadeildar LSH (2007), 

leiddi í ljós að á þeim væng deildarinnar þar sem léttari tilfelli koma („gönguvaktin“, e. 

„minor track“ eða „walk-in patients“) og sem eru 75% allra koma á deildina, fá 46% 

sjúklinga úrlausn á 15 mínútum eða minna. Þetta þýðir að hér er um að ræða allt að 

30.000 sjúklinga árlega sem ekki þurfa sérstakar rannsóknir eða sérhæfða meðferð og 

sem allt eins gætu leitað á heilsugæslu. Þetta ber einnig að túlka sem vísbendingu um 

að þarna sé verið að veita sérfræðimeðferð þar sem hennar er ekki þörf. Líkleg skýring 

er að þessi þjónusta sé standi ekki til boða eða sé ekki aðgengileg í heilsugæslunni.  

 

Ríkisendurskoðun (2002) telur að launafyrirkomulag geti haft mikil áhrif á það hvernig 

heimilislæknar haga störfum sínum. Eftir langvarandi kjaradeilur heilsugæslulækna 

við ríkið, fólu stjórnvöld kjaranefnd að semja um laun heilsugæslulækna 1998. Til stóð 

að taka upp afkastatengt launakerfi sem byggði á blöndu af greiðslum vegna höfðatölu 

og greiðslum fyrir unnin verk samkvæmt gjaldskrá. Launin áttu að hafa afkastahvata, 

bæði beina og óbeina líkt og eldra launafyrirkomulag sem byggðist að 2/3 hlutum á 

verkagreiðslum. Meginbreytingin fólst í hinni óbeinu afkastatengingu sem átti að felast 

í höfðatölugreiðslu þannig að læknirinn myndi leitast við að hámarka fjölda skráðra 

sjúklinga og þar með laun sín. Frelsi sjúklinga að velja sér lækni átti að hvetja lækninn 

til að leggja sig fram og þannig myndu læknar „keppa“ um sjúklinga sín í milli.  

Vandamál tengd skráningu sjúklinga olli því að horfið var frá því að tengja 

launagreiðslur við fjölda skráðra sjúklinga hjá hverjum lækni. Þess í stað var tekin 

ákvörðun um það innan heilsugæslunnar í Reykjavík að íbúafjölda á þjónustusvæði 

stofnunarinnar skyldi deilt jafnt niður á lækna hennar þannig að þeir fengju allir 

greidda sömu upphæð. Með þessu samkomulagi var í raun tekið upp fastlaunakerfi og 

samkeppnisumhverfið var þar með úr sögunni (Ríkisendurskoðun, 2002). 
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Heilsugæslulæknar eru ekki lengur undir kjaradómi en fastlaunakerfið er enn við lýði. 

Geta heilsugæslulæknar samkvæmt kjarasamningi lækna (2006), valið að taka 20% 

afkastatengd laun gegn 20% skerðingu á föstum launum auk þess sem helgun, sem er 

15% álag sem heimilt er að greiða ofan á föst laun hjá þeim læknum sem eru í fullu 

starfi við stofnun sína, fellur niður. Litlu munar á föstum launum með helgun og 

afkastatengdum launum miðað við hámarksafköst (fjóra sjúklinga á klukkustund). 

Felur það í sér nægilega óvissu til að margir kjósa ekki að afkastatengja laun sín. Hér 

með fór forgörðum ágætt tækifæri til að skapa samkeppnisumhverfi og bæta afköst og 

skilvirkni í heilsugæslunni. 

 

5.8  Möguleikar í markaðsumbótum hérlendis 
Það er skoðun flestra lækna sem hafa bæði starfað innan íslenska heilbrigðiskerfisins 

og erlendis að grunnþjónustuna hér þurfi að stórefla. Öflug grunnþjónusta er til dæmis 

einmitt meginstyrkleiki hollenska heilbrigðiskerfisins og í flestum löndum álitin 

nauðsynleg sía á dýrari sérfræðiþjónustu. Í ljósi þróunar í átt að innri markaðsvæðingu 

í velfestum nágrannalöndum okkar og sem rökrétt næsta skref við aðskilnað kaupanda 

og seljandahlutverks heilbrigðisþjónustunnar, mætti hugsa sér kerfisbreytingu í þá 

veru að samkeppnisvæða heilsugæsluna í umhverfi leikreglna sem tryggir aðgengi 

íbúanna og hvetur til aukinna afkasta og gæða. Þetta gæti verið áhrifarík leið bæði til 

að efla grunnþjónustuna og einnig til að ná niður kostnaði í sérfræði- og 

sjúkrahúsþjónustunni þar sem hluti hennar færðist aftur niður á meira viðeigandi og 

ódýrara þjónustustig. 

 

Hvað þyrfti að gera? 

 

1. Heilsugæslan á landinu yrði endurskoðuð og gerð þarfagreining til grundvallar 

aðgerðaráætlunar til endurskipulagningar. 

2. Allir heimilislæknar yrðu skyldaðir til að vera hluti af ákveðnu þjónustusvæði 

heilsugæslunnar.  

3. Allir landsmenn yrðu skyldaðir til að hafa heimilislækni.  

4. Heilsugæslustöðvum yrði bannað að vísa fólki frá nema tryggt sé að menn fái 

annars staðar inni. 

5. Heilsugæslustöðvar myndu keppa sín á milli í gæðum og þjónustu um 

samninga við Sjúkratryggingastofnun.  
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6. Heilbrigðisyfirvöld setja leikreglurnar um framkvæmd og innihald 

þjónustunnar og hafa með henni eftirlit.  

7. Einkavæðing heilsugæslunnar kæmi vel til greina. Nú þegar er dæmi um 

einkarekna heilsugæslustöð á höfuðborgarsvæðinu þar sem rekstur gengur vel.  

8. Heilsugæslan fái viðeigandi hvata til að auka og bæta þjónustuna, til dæmis í 

formi afkastatengingu launa lækna, auk fjármagns eða styrkja til að geta sinnt 

t.d. smáslysum og minniháttar bráðatilvikum. Þá mætti umbuna fyrir 

gæðaverkefni og þjónustuþróun líkt og gert er erlendis. Þær 

heilsugæslustöðvar sem veittu heildstæðustu þjónustuna fengju betri 

samninga. 

9. Vaktafyrirkomulag heilsugæslunnar yrði endurskoðað með það fyrir augum að 

auka þjónustu utan dagvinnutíma. Þannig gætu heilsugæslustöðvar innan 

umdæmis skipst á að hafa vakt á kvöldin og um helgar og sinnt minniháttar 

bráðatilfellum og smáslysum. Þetta væri einkum praktískt hér á 

höfuðborgarsvæðinu og mynda leysa af Læknavaktina og létta af 

slysadeildinni. Úti á landi eru aðstæður víðast aðrar.  

 

Markmiðið hér væri að efla heilsugæsluna og skapa henni hvata til að vaxa og veita 

meiri þjónustu, þar á meðal meiri bráðaþjónustu. Við það færist þjónusta frá 

sjúkrahúsum og læknastofum sérfræðinga niður á ódýrara þjónustustig. Til þess að 

það gangi þarf eftirfarandi:  

 

1. Fleiri heimilislækna. 

2. Að finna efnahagslegan hvata fyrir stöðvarnar til að auka þjónustu sína og sýna 

fram á aukin gæði. 

3. Fé að fylgja sjúklingi.  

4. Skilgreina gæðavísa. 

5. Semja um þætti þjónustunnar. 

6. Gera kjör og vinnuaðstöðu heimilislækna samkeppnishæfa svo að aukinn fjöldi 

ungra lækna sæki í það sérnám. 

7. Afkastatengja laun til að efla samkeppni, skilvirkni og afköst. 

 

Íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa ekki lengur efni á að láta leika á reiðanum og þurfa að 

taka til, forgangsraða og leiðrétta það stefnurek sem orðið hefur í 
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heilbrigðisþjónustunni. Hér verður ekki haldið fram að einkarekstur í sérfræðiþjónustu 

eigi ekki rétt á sér, þvert á móti er hann nauðsynlegur fjölbreytileiki í þjónustunni. 

Hins vegar þarf að gæta að réttum hlutföllum og jafnvægi í heilbrigðisþjónustunni. Sé 

það stefna stjórnvalda að fyrsti viðkomustaður sé í heilsugæslunni þarf að byggja 

píramídann þannig að grunnurinn sé breiðastur. Tel ég afar áhugavert að nýta sér 

markaðstengdar umbætur til að ná því markmiði. 
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6.  Niðurstaða 
Markaðsvæðing er áhugaverð umbótaaðferð í heilbrigðisþjónustunni. Hún hefur 

heillað stjórnmálamenn og stefnumótendur en ber með sér vissar hættur. Reynsla Breta 

var til að mynda sú að óánægja og tortryggni neytenda jókst. Upp spratt þyrnigerði 

eftirlitsstofnana og reglugerðavirkja (Le Grand, 2001). Almennt eru neytendur jákvæðir 

í garð markaðsfrelsis en síður þegar það varðar heilbrigðisþjónustuna. Laugesen (2005) 

telur nokkrar ástæður fyrir því: 

 

1. Neytendur líta heilbrigðisþjónustu öðrum augum og eru mótfallnari 

markaðstengdum lausnum þar en í öðrum greinum opinbera geirans, fyrst og 

fremst af ótta við misrétti og spillt siðferði. 

2. Erfitt er að hanna viðskipta-og markaðslíkt umhverfi í þessum geira, vegna 

stærðar og umfangs og vegna tregðu skriffinna til að skipta úr 

skrifræðisumhverfi í samkeppnisumhverfi. 

3. Mótstaða fagaðila, sem eru fljótir að skynja aðhald og þverrandi fé og aðföng. 

Þeir hafa traust og álit almennings með sér. 

4. Tregða stjórnmálamanna til að taka óvinsælar ákvarðanir um sparnað og  

minnkandi ríkisforsjá í viðkvæmum málaflokki sem varðar samgæði og 

almannaheill. 

5. Erfitt er að samræma kröfur samfélagsins um jöfnuð og mannúð í 

heilbrigðisþjónustunni við markmið um skilvirkni og hagkvæmni. 

 

Lönd sem hyggja á umbætur heilbrigðiskerfisins með markaðsvæðingu þurfa að huga 

vel að leikreglunum til að tryggja aðgengi, jöfnuð, öryggi og gæði handa öllum 

þegnum. Í löndum með ríkisrekið heilbrigðiskerfi sem byggir á jöfnuði og samhyggju, 

hefur aðaláherslan verið að tryggja öllum þegnum nauðsynlega heilbrigðisþjónustu en 

val sjúklinga hefur ekki alltaf verið í forgangi. Í löndum þar sem sjúkratryggingakerfi 

eru við lýði er ánægja sjúklinga almennt meiri en kostnaður hefur tilhneigingu til að 

vera hærri, einkum vegna yfirbyggingar (OECD, 2005; van der Zee og Kroneman, 2007; 

DICE, 2008). Hollenska heilbrigðiskerfið virðist hafa verið farsælt í gegnum árin og er 

ástæðan fyrst og fremst firnasterk grunnþjónusta, sem er einmitt lykilatriði í því að 

tryggja aðgang að heilbrigðisþjónustu og halda niðri kostnaði (Ham og Brommels, 

1994).  
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Þá hefur reynsla þessara þriggja landa kennt okkur það að gagnrýnir og upplýstir 

kaupendur að heilbrigðisþjónustu hafa mikilvægu hlutverki að gegna í að auka 

kostnaðarvitund, gegnsæi og samkeppni sem hvetur seljenda til að auka hagkvæmni 

og gæði. Hingað til hefur seljandinn verið í sterkari stöðu vegna upplýsingahalla á 

grunni sérfræðiþekkingar og kaupandinn sá sem hefur borgað möglunarlaust. 

Fyrirkomulag þar sem áhersla er lögð á upplýst hlutverk kaupandans er til þess fallið 

að ýta undir betri ákvarðanir og gagnrýnni kaup á þjónustunni. Til að stuðla að 

aukinni framleiðslu á sem hagkvæmastan hátt er mikilvægt að finna réttu hvatana. 

Innri markaðsvæðing getur verið gagnleg hér við réttar kringumstæður. 

  

Undirrituð telur eftir að hafa kynnt sér umfjöllunarefnið að Ísland ætti að halda sig við 

kerfi þar sem ríkið er eini kaupandinn en nýta sér aðskilnað kaupenda- og 

seljendahlutverksins til gagnrýnni og betur upplýstra viðskipta. Áherslu á að leggja á 

eflingu grunnþjónustunnar, heilsugæslu og öldrunarþjónustu og leyfa í því skyni 

breytileg rekstraform og jafnvel einkavæðingu. Mikilvægt er að endurskipuleggja 

heilsugæsluna með tilliti til þess að tryggja öllum þegnum aðgang að henni, auka 

þjónustuna og koma þannig í veg fyrir sóun fjármuna vegna óþarfa þjónustu á of dýru 

þjónustustigi. Laða þarf að unga lækna til að læra heimilislækningar, auka aðföng og 

aðgengi að rannsóknaraðstöðu og jafnvel íhuga aðkomu annarra sérgreina í formi 

þjónustu, kennslu og ráðgjafahlutverks til að styrkja heilsugæsluna sem 

meðferðaraðila. Hér gæti verið ávinningur af samkeppni og markaðsumhverfi ef 

vandað er til verka og réttir efnahagshvatar notaðir, bæði til að laða að 

þjónustuveitendur, hraða umbótunum og halda aftur af kostnaði í starfseminni. 

 

Þá þarf að skoða sérstaklega umhverfi einkareksturs sérfræðiþjónustunnar, setja um 

hann ramma og skilgreina betur hlutverk hans í þjónustunni, ekki síst til að forða því 

að þar sé verið að leysa úr vandamálum sem leysa á í heilsugæslunni.  Ennfremur væri 

æskilegt að koma upp eftirlitsstofnun í heilbrigðisþjónustu til að sjá um úttektir, setja 

staðla og halda utan um upplýsingar um gæðatölur frá hinum einstöku 

heilbrigðisstofnunum, frekar en að láta stofnanirnar um það sjálfar eða 

sjúkratryggingastofnun sem einnig á of mikilla hagsmuna að gæta. Þannig fengist 

aukið aðhald að þjónustunni og samanburður á milli aðila yrði áreiðanlegri. 
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