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ÚTDRÁTTUR  

Heilbrigðiskerfið er ein af grunnstoðum samfélagsins og velferðarkerfisins í heild.  Í kerfi 

þar sem bjargir eins og peningar, tími og starfsfólk eru oft takmarkaðar og ákvarðanir varða 

líf og heilsu, eru kerfisbundnar aðferðir til að bæta árangur og styðja við ákvarðanatöku 

nauðsynlegar til að mæta markmiðum á sem skilvirkastan hátt.  Nýverið hafa forstjóri og 

framkvæmdastjórn Landspítala tekið ákvörðun um að árangur Landspítalans skuli skoðaður  

með hliðsjón af árangri hjá öðrum sambærilegum heilbrigðisstofnunum og 

heilbrigðiskerfum, sér í lagi á Norðurlöndum og í norður Evrópu.  Sökum smæðar íslensku 

þjóðarinnar og sérstakrar stöðu Landspítala hérlendis sem aðal sjúkrahús landsins, 

sérgreinasjúkrahús sem þjónar allri þjóðinni og háskólasjúkrahús, má oft nýta mat á árangri á 

Landspítala sem vísbendingu um árangur á landsvísu.  Samanburður við erlend sjúkrahús er 

nauðsynlegur, þar sem hérlendis er ekki að finna sambærilega stofnun við Landspítala.  

Stefnt er að því markmiði að Landspítali sé samkeppnishæfur við sjúkrahús erlendis bæði 

faglega og rekstrarlega innan nokkurra ára. 

Markmið þessa meistaraverkefnis er (1) að kanna með fræðilegri úttekt hvað einkennir 

árangursvísa sem henta til að skoða stöðu sjúkrahúsa; (2) að gera samantekt á lykilbreytum 

árangurs í spítalaþjónustu á Íslandi, í Noregi og Bretlandi í víddum er varða starfsemi, 

viðskiptamenn, fjárhag og vöxt og þekkingu innan hugmyndaramma stefnumiðaðs 

árangursmats; (3) velja samanburðarhæfa árangursvísa og bera nokkra þeirra saman milli 

Landspítala og árangurs sjúkrahúsa á landsvísu í Noregi og Bretlandi sem birtur er 

opinberlega.  

Helstu niðurstöður eru að alls fundust 29 einkenni, sem einkenna góða árangursvísa er henta 

til að skoða stöðu sjúkrahúsa.  Lykilbreytur árangurs sem fundust voru: 60 árangursvísar í 

starfsemisvídd, 14 árangursvísar í vídd víðskiptamanna, 11 árangursvísar í fjárhagsvídd og 7 

árangursvísar í vídd vaxtar og þekkingar.  Samanburður var mögulegur á nokkrum þeirra 

breytna og árangur Landspítala bæði betri og verri en árangur samanburðarþjóðanna.  Auk 

þessa eru lagðar fram tillögur um notkun sjö nýrra árangursvísa á Landspítala með hliðsjón 

af niðurstöðum samanburðar.  Niðurstöður má í mörgum tilfellum yfirfæra til notkunar á 

öðrum sjúkrahúsum og til árangursmælinga á landsvísu.   
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ABSTRACT 

The health care system is one of the welfare systems´ foundings.   Due to limited resources, 

systematic methods to improve performance and support decision making are necessary to 

meet the health care systems´ objectives in the most efficient way possible.  The board and 

CEO of Landspitali have decided to benchmark the hospital´s performance and compare it to 

other health care systems, particularly in Scandinavia and Northern Europe.  Due to the 

special circumstances of Landspitali, as by far the largest hospital and only university 

affiliated hospital in Iceland, performance measure of its activities represent in a way a 

national performance.  Furthermore, those circumstances make international comparison to 

health care systems and institutions necessary.  The goal for Landspitali is to be competitive, 

both in financial and clincial performance, to health care services in Scandinavia and 

Northern Europe, within a few years time. 

The objective of this thesis is to (1) explore the litterature and relevant information on 

characteristics of key performance measurement for hospitals; (2) compile key performance 

indicators for Landspitali and Norwegian and British hospitals in the four dimentions of 

Balanced Score Card, which are i) the business (clinical) process dimention, ii) the 

customers´ dimention, iii) the financial dimention and iv) the dimention of learning and 

growth; and (3) to choose and make comparison on key performance measurements between 

Landspitali and published performance of Norwegian and British hospitals.  

Main findings were 29 defined characteristics for ´good´ performance indicators for 

hospitals, 60 performance indicators in clinical process dimention, 14 performance indicators 

in the customers´ dimention, 11 performance indicators in the financial dimetion and finally 

7 performance indicators in the dimention of learning and growth.  Comparison was possible 

for some of those performance indicators.  Landspitali´s performance proved to both exceed 

and lack compared to the Norwegian and British results.  Suggestions for use of seven new 

performance indicators in Landspitali were made with regard to the results of the 

comparison.   
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FORMÁLI 

Þessi meistararitgerð, sem metin er til 30 ECTS eininga, er gerð í lokin á námi í stjórnun 

heilbrigðisþjónustu við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst.  Námið hefur verið fræðandi, 

skemmtilegt og uppbyggilegt og vakið áhuga minn á mörgum nýjum viðfangsefnum.  Ég vil 

þakka kennurum og samnemendum mínum fyrir góðar og gefandi samverustundir. 

Vinnan við þetta meistaraverkefni hefur verið sérstaklega áhugaverð, ánægjuleg og 

lærdómsrík.  Að leiðarlokum vil ég þakka öllum þeim sem hafa veitt mér aðstoð og stuðning 

í náminu og við ritgerðarskrifin.  Elísabet  Guðmundsdóttir, leiðbeinandi minn, fær sérstakar 

þakkir fyrir einstaka og uppbyggjandi aðstoð við mótun, framkvæmd og útfærslu 

verkefnisins.  Hvatning hennar, leiðsögn og jákvætt viðhorf hafa leitt mig í gegnum þetta 

mikla lærdómsferli, sem ritgerðarskrifin hafa verið.  

Ég vil þakka því starfsfólki Landspítala sem aðstoðaði mig við þessa vinnu.  Starfsfólk hag- 

og upplýsingasviðs Landspítala, og sér í lagi Birna Björg Másdóttir, veitti mér mikla og góða 

aðstoð við gagnaöflun og gagnavinnslu. 

Margréti Björnsdóttur og Vigdísi Hallgrímsdóttur í Heilbrigðisráðuneyti færi ég þakkir fyrir 

góðar ábendingar og hjálp við gagnaöflun. 

Eiginmanni mínum, Sigurði Böðvarssyni, færi ég hjartans þakkir fyrir hvatningu til þess að 

hefja meistaranámið, samfylgdina í náminu og stuðning í blíðu og stríðu. 

Börnunum okkar öllum verður ekki fullþakkaður sá stuðningur sem þau veittu mér á 

námstímanum.  Þeim færi ég þakkir fyrir þolinmæði og aðstoð og tileinka þeim þessa ritgerð, 

með von um að þau finni hvert og eitt sína leið til mennta. 
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1. INNGANGUR 

Heilbrigðiskerfið er ein af grunnstoðum samfélagsins og velferðarkerfisins í heild.  Í kerfi 

þar sem bjargir eins og peningar, tími og starfsfólk eru oft takmarkaðar og ákvarðanir varða 

líf og heilsu, eru kerfisbundnar aðferðir til að bæta árangur og styðja við ákvarðanatöku 

nauðsynlegar til að mæta markmiðum á sem skilvirkastan hátt (Drummond et al, 1997).  

Síðustu ár og áratugi hefur orðið mikil breyting á gerð og notkun árangurmats og það verið 

þróað til að ná betur utan um þá fjölþættu starfsemi sem heilbrigðisstofnanir veita.  

Breytingar í íslensku samfélagi á síðustu misserum hafa veruleg áhrif á velferðarkerfið og  

kallað verður eftir enn betri nýtingu auðlinda en áður.  Árangursmælingar eiga þó alltaf við, 

bæði á tímum uppgangs og tímum niðurskurðar.  Sem hluti af tækjum stjórnenda í 

heilbrigðisþjónustu geta þær stuðlað að bættum árangri og auknum gæðum 

heilbrigðisþjónustu. 

Nýverið hafa forstjóri og framkvæmdastjórn Landspítala tekið ákvörðum að árangur 

Landspítalans skuli skoðaður með hliðsjón af árangri hjá öðrum sambærilegum 

heilbrigðisstofnunum og heilbrigðiskerfum, sér í lagi á Norðurlöndum og í norður Evrópu 

(Landspítali, 2009a).  Sökum smæðar íslensku þjóðarinnar og sérstakrar stöðu Landspítala 

hérlendis, aðal sjúkrahús landsins, sérgreinasjúkrahús sem þjónar allri þjóðinni og  

háskólasjúkrahús, má oft nýta mat á árangri á Landspítala sem vísbendingu um árangur á 

landsvísu.  Samanburður við erlend sjúkrahús er einnig nauðsynlegur, þar sem hérlendis er 

ekki að finna aðra sambærilega stofnun við Landspítala.  Stefnt er að því markmiði að 

Landspítali sé samkeppnishæfur við sjúkrahús erlendis bæði faglega og rekstrarlega innan 

nokkurra ára. 

Markmið þessa meistaraverkefnis er að (1) að kanna með fræðilegri úttekt hvað einkennir 

árangursvísa sem henta til að skoða stöðu sjúkrahúsa; (2) að gera samantekt á lykilbreytum 

árangurs í spítalaþjónustu á Íslandi, í Noregi og Bretlandi í víddum er varða starfsemi, 

viðskiptamenn, fjárhag og vöxt og þekkingu innan hugmyndaramma stefnumiðaðs 

árangursmats; (3) velja samanburðarhæfa árangursvísa og bera nokkra þeirra saman milli 

Landspítala og árangurs sjúkrahúsa á landsvísu í Noregi og á Bretlandi.  Niðurstöður gætu 

nýst í þeirri stefnumótun sem framundan er á Landspítala. 
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2. STEFNA OG STEFNUMÓTUN 

2.1  Saga stefnu og stefnumótunar 

Hugtakið stefna á sér langa sögu.  Enska orðið ´strategy´ kemur úr grísku og á rætur í orðum 

sem merkja „her“ og „forskot“.  Gríska sögnin stefnumótun eða ´strategeo´ merkir að 

skipuleggja áætlun um að fella óvini með skynsamlegri og skilvirkinni notkun aðfanga 

(Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).  Hugtök tengd stefnu eiga sér um 25-30 ára sögu innan 

heilbrigðisgeirans.  Margar stjórnunaraðferðir  tengdar stefnumótun eru nýttar af heilbrigðis-

stofnunum nútímans, bæði í opinbera- og einkageiranum, en eru upprunnar innan viðskipta-

lífsins og viðskiptafræða.  Í raun hafa margir hlutar heilbrigðisþjónustunnar orðið að flóknu 

viðskiptaumhverfi sem nota sömu ferla og mikið af sama tungumáli og háþróuð 

viðskiptafyrirtæki gera.  Hugmyndafræði viðskipta hefur á ákveðnum sviðum skilað árangri 

innan heilbrigðisþjónustu og virðist bjóða upp á nauðsynlega ferla fyrir heilbrigðisstofnanir 

til að eiga við þær miklu breytingar sem eru í umhverfi slíkra skipulagsheilda (Swayne, 

Duncan, & Ginter, 2006). 

2.2   Stefna  

Skipulagsheildir, þ.e. stofnun, fyrirtæki, deild í fyrirtæki eða önnur afmörkuð og formleg 

skipulagseining, snúast um það að nota aðföng þeirra, fólk, búnað, aðstöðu og hráefni, til að 

búa til og afhenda vöru eða þjónustu með þeim aðferðum og innan þess regluverks sem 

starfað er í.  Stefnu má skilgreina sem þá leið sem skipulagsheild stefnir að fara til lengri 

tíma (Johnson og Scholes, 2002) eða sem „lýsingu á þeim árangri sem stefnt er að og 

hvernig honum skuli náð“ (Snjólfur Ólafsson, 2005).   

Í upphafi þarf skipulagsheildin að skilgreina starfsemi sína og marka stefnuna með hliðsjón 

af henni.  Stefna er unnin með því að skilgreina hlutverk, gildi, framtíðarsýn og 

lykilmarkmið skipulagsheildar.  Til að stefna sé árangursrík, þarf markvissa forgangsröðun 

og tiltaka þarf hvert sé hlutverk skipulagsheildarinnar.  Stefna snýst um að velja leiðir, oft 

nýjar leiðir, sem stefna allar að sama marki. 

Til að stuðla að velgengni heildarinnar þarf hver starfsmaður að þekkja og skilja sitt hlutverk 

innan skipulagsheildarinnar.  Stjórnendur þurfa að tryggja að starfsmenn þekki stefnu 

skipulagsheildarinnar og þannig er stuðlað markvisst að árangri þar sem áhersla er lögð á að 
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mörkuð stefna nái fram að ganga.  Stefnumótun og framtíðarhugsun er linnulaust 

viðfangsefni, sem  er aldrei að fullu lokið. 

Stefna nýtist og þjónar í grundvallaratriðum tveimur hagsmunahópum (Grant, 2002).  

Annars vegar eru það aðilar utan daglegrar starfsemi, s.s. hluthafar og stjórnvöld.  Fyrir þeim 

skýrir stefnan hvert stjórnendur vilja leiða skipulagsheildina.  Hins vegar eru það þeir sem  

sinna daglegri starfsemi, eins og stjórnendur og almennir starfsmenn.  Gagnvart þeim hefur 

stefna þrenns konar hlutverk:  

(1) Stuðningur við ákvarðanir, gerir þær samræmdar. 

(2) Miðlun upplýsinga, því þegar stefnu er miðlað er um leið áherslum stjórnenda 

miðlað. 

(3) Sýnir markmið, oft sett fram sem framtíðarsýn, er virka hvetjandi á fólk. 

Stefnan hjálpar því starfsfólki að taka ákvarðanir sem falla að markmiðum sem sett hafa 

verið fram og endurspegla áherslur stjórnenda. 

Stefna skipulagsheildar tekur til allrar starfseminnar og mætti nefna „æðstu stefnu“.  Að auki 

hafa flest stór fyrirtæki og stofnanir sett sér stefnu varðandi ýmsa afmarkaða þætti 

starfseminnar, t.d. starfsmannastefnu, gæðastefnu og þjónustustefnu.  Einnig er algengt að 

skilgreina stefnu fyrir hluta starfseminnar, t.d. fyrir hvert svið skipulagsheildar.  Sé 

starfsemin greind í nokkur lög, t.d. með skipuriti, geta svo verið enn fleiri stefnur, s.k. 

„undirstefnur“, t.d. fyrir deildir  (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Þegar stefna skipulagsheildar er orðin skýrt mörkuð með hliðsjón af hlutverki hennar og 

greiningu á stöðu, er unnt að snúa sér að næsta þætti í framkvæmd stefnumótunarinnar, sem 

er markmiðssetning.  Þá er og nauðsynlegt að skilgreina hvaða árangri þurfi að ná til þess að 

segja megi að náð hafi verið ákveðnu markmiði (Þorkell Sigurlaugsson, 1990).  Með notkun 

mælikvarða kemur möguleiki til að mæla árangur, uppfylla gæðastaðla og fjárhagsleg 

markmið (Berler, Pavolopoulos, & Koutsouris, 2005), eins og vikið verður að nánar síðar. 

2.3   Tilgangur stefnumótunar  

Stefnumótun hefur þann tilgang að skapa forskot fyrir skipulagsheildina (Johnson & Scholes, 

2002).  Hún endurspeglar val stjórnenda skipulagsheildar á að bjóða ákveðnar vörur, þjóna 

ákveðnum hópi og fara ákveðnar samkeppnisleiðir ásamt að velja milli rekstrarmöguleika 

(Thompson & Strickland, 1998).  Margbreytileiki einkennir stefnulegar ákvarðanir og 
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ýmislegt hefur áhrif á stefnu skipulagsheildar.  Auk þeirra auðlinda sem aðgengi er að og 

viðskiptaumhverfis eru það t.d. gildi skipulagsheildarinnar, væntingar hagsmunaaðila, 

viðskiptavinir, eigendur og starfsmenn (Johnson & Scholes, 2002). 

Aðgerðir fyrirtækis eru jafnframt grunnur að stefnu þess því þær gefa vísbendingar um hvað 

stjórnendur ætla fyrirtækinu og hvað það stendur fyrir.  Stefnulegar ákvarðanir geta leitt til 

breytinga á fyrirtækjum sem geta verið erfiðar og hafa oft á tíðum áhrif á ýmsa þætti eins og 

t.d. menningu.  Stundum þarf að taka ákvarðanir í óvissum aðstæðum og stjórnendur að móta 

sér skoðun um framtíðina án þess að vita hversu sannspáir þeir eru. 

Skipulagsheildir byggja flestar á kenningu og skilgreiningu um hvaða starfsemi hún er í, 

hver markmiðin eru og hvernig árangur er skilgreindur, hverjir viðskiptamenn séu og 

hvernig uppfylla megi væntingar þeirra. Stefna umbreytir þessari ákveðnu viðskiptalegu 

kenningu í frammistöðu.  Hún er jafnframt próf á kenninguna sem þarf að endurskoða ef 

árangur er ekki sem skyldi (Drucker, 1999).  Sjúkrahús í almannaeigu, eins og á Íslandi, hafa 

það að markmiði að veita þegnunum heilbrigðisþjónustu.  Stefna þeirra lýtur fyrst og fremst 

að því að því að árangur þeirrar þjónustu, sem veitt er, sé sem mestur.  Tilgangur 

stefnumótunar sjúkrahúsa er að stuðla að gæðum þjónustu, hagkvæmum rekstri og ánægðum 

viðskipta- og starfsmönnum.  Sé því náð hefur tilgangi stefnumótunar – forskoti – verið náð. 

2.4   Mótun stefnu 

Mótun stefnu (stefnumótun, stefnumörkun, e. forming strategy) er sú vinna sem unnin er í 

þeim tilgangi að ákvarða og skýra hver stefna skipulagsheildarinnar skuli vera (Snjólfur 

Ólafsson, 2005).  Stefnumótun snýst um hvert skuli fara fremur en hvernig skuli komist á 

leiðarenda.  Hún fjallar um þróun og framtíð skipulagsheildar fremur en einstök verkefni við 

að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.  Hún krefst hugsunar þar sem losna þarf úr fjötrum 

fortíðar og nútíðar.  Skilgreina þarf stefnumarkandi áhrifaþætti og drifkrafta í nútíð og 

framtíð og stefnuna sem ætlunin er að starfa eftir í framtíðinni (Þorkell Sigurlaugsson, 1990). 

Stefnumótun er flókið ferli. Það tekur til allra eininga skipulagsheildarinnar, því þróa þarf 

stjórnun, markmið og mælikvarða sem falla að stefnu stofnunarinnar í heild. Stefnu 

fyrirtækis þarf að endurskoða reglulega ef breytingar verða sem hafa veruleg áhrif á rekstur 

þess.  Framtíðarsýn er gjarnan sett fram til 3-5 ára, hún er stutt, hnitmiðuð og í skýru 

samhengi við hlutverk skipulagsheildarinnar.  Hún þarf að virka hvetjandi og höfða til 
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hlutaðeigandi, vera raunsæ en einnig metnaðarfull (Stjórnvísi, 2006).  Við mótun stefnu er 

horft á áhrifaþætti í nútíð og tilgang til framtíðar og á þeim byggir stefnan.  Fjórir 

grunnþættir eru skilgreindir og unnið nánar með þá (tafla 1).  

 

Tafla 1. Þættir sem skilgreindir eru og unnið er með í stefnumótun 

Hlutverk (e. mission) Endurspeglar tilgang og tilverugrundvöll skipulagsheildar  

        

Sýn (e. vision) Sú huglæga mynd sem stjórnendur, starfsmenn, sjúklingar og aðrir 

hlutaðeigandi hafa um skipulagsheildina þegar hún hefur lokið 
verkefnum sínum eða náð tilgangi sínum.   

 

Gildi (e. values) Þau lögmál og inntak sem aðilar skipulagsheildarinnar meta mikils, 

ótímabundnar meginreglur sem starfsmenn fylgja í daglegum störfum.   

 

Lykilmarkmið                 
(e. strategic goals) 

Heildartakmark það sem skipulagsheildin sækist eftir til að sinna 

hlutverki sínu.  Lykilmarkmið verður að skilgreina út frá hlutverki, 
gildum og framtíðarsýn.   

 (Stjórnvísi, 2006)      

 

Þessir þættir eru annars eðlis í umhverfi heilbrigðisþjónustu en í almennum fyrirtækjarekstri.  

Hlutverk sjúkrahúsa er að sinna þeim sem þurfa á þjónustu að halda og þar er veitt.   Í því 

felst mikil sérstaða því oft er ekki hægt að hafa stjórn á aðsókn.  Í heilbrigðisþjónustu þarf að 

skilgreina sérstaklega hvert hlutverk stofnana er til að tryggja að þjónusta sé veitt á 

viðeigandi stofnunum.  Sýnin, sú huglæga mynd sem hlutaðeigandi hafa af sjúkrahúsum, 

snýst ekki aðeins um að skipulagsheildin standi undir sér, heldur einnig um atriði er snúa að 

heilbrigði og öryggi viðskiptamanna, þ.e. sjúklingum og starfsmönnum.  Gildin markast af 

því sem starfsmenn fylgja í daglegum störfum.  Á Landspítala, þar sem starfsmenn sjálfir 

völdu gildin, er þau fagmennska, virðing, gæði, öryggi, samvinna og mannúð (Landspítali, 

2005a).  Heildartakmark sjúkrahúsa, út frá hlutverki, gildum og framtíðarsýn snýr m.a. að 

heilbrigði, aðgengi, öryggi og ánægju.  Í heilbrigðskerfi er heildarstefnan mótuð af 

stjórnvöldum og lykilmarkmið hérlendis eru sett fram í Heilbrigðisáætlun fyrir Ísland 2010 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004). 

Á þennan hátt er það ytra umhverfið, s.s. rammi heilbrigðisþjónustu, sem segir til um hvað 

skipulagsheild á að gera.  Hlutverk Landspítala sem sérgreina- og háskólasjúkrahús er 

skilgreint í lögum og mótar það sem spítalinn skal gera.  Sýn og markmið, þ.e. það sem 
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spítalinn vill gera og síðast þau úrræði sem hann hefur samþættast í heildarmynd sem er 

grundvöllur stefnumótunar.  Grundvöllur stefnumótunar byggir á ákveðnum atriðum sem 

hafa sín áhrif og tilgang (mynd1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  Þættir sem hafa áhrif á grundvöll stefnumótunar 

(Úr Fred Luthans, Richard M. Hodgetts, og Kenneth R. Thompson, Social Issues in Business: Strategic and Public Policy 
Perspectives, 6. útgáfa, 1990.  Aðlagað með leyfi Prentice-Hall útgáfunnar.  Í Swayne, Duncan og Ginter, 2006.) 

 

Í stefnumótunarvinnu er bæði unnið með heil kerfi innan hennar, alla heildina eða undirsvið 

sem heild, sem eru búin til úr mörgum tengdum þáttum og geta orðið mjög flókin fyrirbrigði. 

Þannig eru heilbrigðiskerfi t.d. mjög flókin fyrirbæri, búin til úr mörgum og ólíkum þáttum.  

Til að ná árangri og bæta hann, þarf djúpan grundvallarskilning á þeim hlutum sem tengjast 

innan kerfisins (Altman, 2008a).   

Markmiðin þurfa að vera skýr og í því ljósi er mikilvægt að rugla ekki saman árangri við 

hvata (e. outputs v.s. drivers).  Sem dæmi hafa margar heilbrigðisstofnanir það að markmiði 

Sýn og 

markmið 

Það sem 

skipulagsheildin 

vill gera 

 

Ytra umhverfi 

Það sem 

skipulagsheildin 
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Það sem 
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Samþætting á því sem skipulagsheild 

ætti að gera, vill gera og getur gert til 

að fá heildarmynd af stöðu mála 

Grundvöllur 

stefnumótunar 
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að halda lyfjakostnaði í lágmarki.  Ef stjórnendur færu blint eftir því markmiði væru ekki 

keypt dýr lyf en sjúklingar myndu látast sem afleiðing þess.  Þannig þarf að hafa útkomu 

meðferðar sjúklinga í fyrsta sæti sem árangur en lyfjakostnað sem hvata, þ.e. að halda 

honum í skefjum.  Ef þessu tvennu væri ruglað saman myndi fé sparast en líf glatast, sem er í 

þversögn við markmið heilbrigðisþjónustu (Phelps, 2004). 

Stjórnendur þurfa að huga að nútíð og framtíð í senn.  Virðishvatar (e. value driver) eru 

þættir sem hafa aðallega áhrif á árangur í nútíð. Um er að ræða þætti eins og hlutfallslega 

blöndun aðfanga, s.s. samsetningu starfsmanna, þætti í starfsumhverfi, gæðastjórnun, 

fjármögnun, fjárfestingu í tækjabúnaði eða stjórnunarhæfileika stjórnenda.  Það er síðan sá 

virðisefniviður (e. value builder) sem hefur langtímaáhrif á framtíðarvirði í skipulagsheild.  

Þeir gefa tækifæri á að nýta áhrif áhættu eða tækifæra sem upp koma.  Sem dæmi má nefna 

lagaumhverfi skipulagsheildar, mannauðsstjórnun innan hennar og notkun upplýsingatækni. 

Þessi atriði eru dregin fram í töflu 2. 

 

Tafla 2.  Hvatar að árangri í nútíð og framtíð 

              Nútíð       Framtíð 

        Árangur       Árangur  í nútíð Árangur í framtíð 

        Hvati       Virðishvati Virðisefniviður 

(Phelps, 2004) 

 

Stefnumótun þarf að skoða hlutina í nútíð og framtíð með heildarmyndina í huga.  Með því 

að stuðla að góðri nýtingu aðfanga, hafa áhugasama starfsmenn og hvetjandi starfsumhverfi 

er stuðlað að árangri í nútíma.  Ytri umgjörð eins og lagaumhverfi, starfsmannastjórnun og 

tileinkun tækni hafa áhrif á framtíðina og því nauðsynlegt eða huga vel að þeim þáttum til að 

tryggja árangur. 

Í stefnumótun felst einnig að sinna umbótum.  Þegar ráðast þarf í umbætur þarf að skilja 

samvirkni innan kerfis.  Umbætur byggjast á því að skoða vinnuferla og framkvæmd sem 

hluta af frammistöðu kerfis.  Sé kerfi stöðugt er framkvæmdin það einnig.  Þannig er ljóst að 

frammistaða byggir á uppbyggingu kerfisins.  Stór hluti vanda hjá skipulagsheildum er í 

grunninn ekki sprottinn hjá einstökum starfsmönnum, heldur úr samsetningu kerfisins.  Ef 

breyta á frammistöðunni þarf því að breyta kerfinu (Altman, 2008b). 
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2.5   Stefnumiðuð stjórnun 

Stefnumiðuð stjórnun er sú stjórnun sem byggir á áætlanagerð þar sem stefnan er útfærð til 

framkvæmdar og byggist á fjórum grundvallaratriðum (Þorkell Sigurlaugsson, 1990):  

1. Að vinna í samræmi við hlutverk skipulagsheildar og nota það sem leiðarljós í öllu því 

sem fyrirtæki gerir eða gerir ekki og hvert það stefnir.  

2. Að vinna að framkvæmd stefnumarkandi markmiða um árangur, og marka sér stefnu til að 

vinna að þeim markmiðum, sem að er stefnt.   

3. Að fylgja eftir og framkvæma þær stefnumarkandi áætlanir sem gerðar  hafa verið 

4. Að meta árangur og fylgjast stöðugt með þeim árangri, sem er að nást og gera breytingar 

sem reynslan sýnir að eru nauðsynlegar vegna breyttra aðstæðna, nýrra hugmynda og nýrra 

möguleika. 

Í stjórnun heilbrigðisþjónustu er grundvallaratriði að hlutverk skipulagsheildar, t.d. 

sjúkrahúss sé skilgreint, því á því byggja þau markmið og sá árangur sem því tengist.  

Áætlanir þurfa að miða við hlutverk og markmið sem endurskoða þarf stöðugt í ljósi 

aðstæðna.  Stjórnendur þurfa í þessu samhengi að vinna í þremur meginþáttum.  Í fyrsta lagi 

er um greiningarvinnu að ræða sem byggir undir val á ákveðnum kostum, í öðru lagi er 

áætlanagerð og í þriðja lagi framkvæmd stefnunnar, sem einnig felur í sér mælingar og 

eftirfylgni  (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006; Snjólfur Ólafsson, 2005).  Grunnstef í 

stefnumiðaðri stjórnun má sjá framsett á tímaás á mynd 2: 
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Mynd 2. Grunnstef stefnumiðaðrar stjórnunar í samhengi við stefnumótun 

(Snjólfur Ólafsson, 2005) 

 

Greiningarvinnan fer fram þegar skoðað er umhverfi heilbrigðisstofnunar í heildarsamhengi 

heilbrigðisþjónustu.  Þá eru hlutverk, stefna, gildi og markmið heilbrigðis-stofnunarinnar 

grunnatriði.  Nauðsynlegt er að forgangsraða á þessu stigi stjórnunar með hliðsjón af 

hlutverki og markmiðum, þar sem bjargir eru takmarkaðar.  Stjórnendur þurfa að hafa 

tilfinningu fyrir framtíðinni og koma með nýjar hugmyndir (Swayne, Duncan og Ginter, 

2006).  Við áætlanagerð er stefnan mótuð, langtímamarkmið sett og ákveðið hvaða leið skuli 

valin til að ná þeim markmiðum við stundum óvissar aðstæður (Þorkell Sigurlaugsson 1990).  

Áætlanagerð er reglubundið ferli til að þróa leið fyrir skipulagsheild til að ná markmiði sínu 

og sýn.  Niðurstaða áætlanagerðar er áætlun, sem er hjálpargagn stjórnenda til að auðvelda 

þeim að sjá lengra fram í tímann og móta framkvæmd hennar til að ná tilætluðum  árangri 

eða settum markmiðum (Þorkell Sigurlaugsson, 1990).  Hver stefnumótun er einstök, og 

þykja þær gjarnan árangursríkar sem byggja á frjórri hugsun og hönnun.  Þegar stefnumótun 

er lögð fram þarf hún að vera fullmótuð, skýr og auðskiljanleg, sem þýðir að hún þarf að 

vera einföld í framsetningu (Mintzberg, 1994).  Framkvæmd stefnu er að lokum sá þáttur 

stefnumiðaðrar stjórnunar sem felur í sér stjórnun daglegrar starfsemi til að markmið náist.  

Það ferli þarf að vera sívirkt og vera hluti af menningu og hugmyndafræði 

skipulagsheildarinnar (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).   
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2.6   Gögn til stefnumótunar 

Gögn eru lykilatriði við stefnumótun og þar með sú tækni sem heldur utan um gögnin og 

gerir þau aðgengileg.  Í þeim heimi gagnaofgnóttar sem margar skipulagsheildir starfa í, er 

mestur vandinn að velja það sem máli skiptir.  Skipulagsheildir geta þó óumdeilanlega búið 

sér til forskot í samkeppnisumhverfi með árangursríkri notkun upplýsingatækni. 

Upplýsingaöflun til stefnumótunar hefst á því að skoða innri og ytri atriði sem koma til með 

að hafa afgerandi áhrif á framtíðina.  Á grundvelli upplýsinga eru ályktanir dregnar, orsakir 

og afleiðingar metnar og komist að niðurstöðu um aðgerðir  til að ná betri árangri (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1990).  Upplýsingar eru bæði notaðar til skammtíma- og langtímaákvarðana 

og til að meta stöðu frá degi til dags. 

Það er samtímis meiriháttar áskorun og tækifæri fyrir skipulagsheildir að nota gögn, 

upplýsingar og þekkingu með notkun upplýsingatækninnar til stefnumótunar.  Áhrif 

upplýsingatækninnar eru óumdeildanlega mikil og aukast stöðugt.  Áhrifanna gætir alls 

staðar, hjá einstaklingum, skipulagsheildum, stjórnvöldum og samfélögum (Galliers & 

Newell, 2003).  Fólk sem nýtir sér gögn verður að skilja tilgang og merkingu þeirra í 

samhengi við hlutverk og stefnu skipulagsheildarinnar.  Aðgangur að gagnreyndri þekkingu 

um árangur og gæði ásamt kostnaðarliðum á sem flestum sviðum þjónustunnar er lykill að 

árangri (Gold, Siegel, & Russel, 1996). 

Skipulagsheildir eru margar hverjar mjög stórar og umfanngsmiklar.  Hætta er á við slíkar 

aðstæður að þær verði brotakenndari vegna sérhæfingar og yfirsýn yfir heildarstarfsemina 

tapist.  Það er því lykilatriði að fá gögn öllum hlutum skipulagsheilda til að samþætta 

stjórnun og rekstur (McGee, 2003).  Það er ekki óalgengt að heilbrigðisstofnanir hafi 

ófullkomin vöruhús gagna og samþættingu upplýsingakerfa sé ábótavant, sem leiðir til 

erfiðleika við að nálgast nauðsynlegar upplýsingar innan ákveðins tímaramma (Dzuik, 

2001).  Vegna þess að stefnumiðað árangursmat krefst mikilla gagna er nauðsynlegt að 

vöruhús gagna sé í stærri heilbrigisstofnunum, sem safni klínískum gögnum, starfsemistölum 

og fjárhagslegum gögnum sem nota má til stefnumótunar og ákvarðanatöku (Olivieira, 

2001). 

Í samanburði eru gæði og áreiðanleiki gagna lykilatriði.  Nauðsynlegt er að fara varlega í að 

bera saman rafræn gögn milli ára nema tryggja þá þætti.  Breytileiki í gögnum getur verið af 

margs konar völdum, t.d. vegna skipulagsbreytinga hjá stofnun, breytinga í skráningu vegna 
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mats á árangri stofnana, upptöku nýrra kóðunarkerfa og vandamála við gagnaskráningu á 

ákveðnum tímabilum svo eitthvað sé nefnt.  Þessi breytileiki getur leitt til rangra ályktana á 

ákveðnum þáttum.  Þegar skoðuð eru gögn frá ólíkum tíma er því nauðsynlegt að taka tillit 

til áðurnefndra þátta áður en nokkur ályktun er dregin af breytingum á milli tímabila 

(HESonline, 2007-8).   

Séu gögn skoðuð þar sem miklar breytingar hafa orðið á ákveðnum breytum milli mælinga, 

þarf að tryggja að ekki sé að um villu sé að ræða.  Aftur á móti er það oftast ábending um að 

frammistöðu megi bæta þegar skipulagsheildir mælast með árangur sem er miklum mun 

slakari en hjá þeim sem samanburðaraðila sem best kemur út (Griffith, Alexander, & 

Warden, 2002).  Samanburðarmælingar (e. benchmarking), þar sem samanburður er gerður 

við aðila sem talinn er standa viðkomandi skipulagsheild framar er það gert í þeim tilgangi 

að læra af honum.  Samanburðarmælingar má flokka í fjóra þætti: (1) samanburður gagna, 

(2) samanburður ferla, (3) samanburður deilda og (4) stefnumótandi samanburður 

(Stjórnvísi, 2006).  

Bætt og samræmd skráning er lykilatriði fyrir samanburðarhæfum gögnum.  Í innlendu og 

alþjóðlegu samstarfi hafa verið skilgreindir ákveðnir árangurs- og gæðavísar, sem eru 

jafnframt mælikvarðar á ýmsa þætti þjónustunnar og þróun heilsufars.  Við söfnun tölulegra 

upplýsinga fyrir vinnslu vísanna hefur komið í ljós að erfitt getur verið að fá áreiðanleg gögn 

sem endurspegla það sem þeim er ætlað að mæla. Verulegar úrbætur þarf stundum að gera til 

að unnt sé að treysta gögnunum og fá réttmætan samanburð á milli stofnana og landa. Það er 

t.d. ábending Norræna ráðherraráðsins í skýrslu frá 2007 um gæði og árangur í 

heilbrigðisþjónustu (Nordisk Ministerråd, 2007).  Við samanburð á alþjóðlegri tölfræði ber 

því einnig að slá þann varnagla að nokkur munur getur verið á skilgreiningum sem að baki 

liggja.  Því er mikilvægt að líta á skilgreiningar þegar rýnt er í slíkar tölur (Guðrún Kr. 

Guðfinnsdóttir, 2008).   

2.7   Líkön 

Stjórnendur þurfa að nýta ramma utan um starfsumhverfi og hafa ýmsar aðferðir til að halda 

utan um árangursstjórnun í skipulagsheildum verið settar fram.  Þær sem hér verða nefndar 

eiga það sameiginlegt að styðjast við mælingar á árangri á einhvern hátt.   

Evrópska árangurslíkanið eða EFQM árangurslíkanið (EFQM.org) byggir á sjálfsmati.  

Líkanið er kennti við Evrópustofnun um gæðastjórnun, og hefur verið notað í þrenns konar 
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tilgangi, (1) sem stjórntæki og til að auðvelda yfirsýn yfir starfsemi, (2) sem greiningartæki á 

þörfum fyrir umbætur og (3) sem viðmiðunartæki til að bera árangur saman við fyrirtæki 

sem skara fram úr (e. benchmarking).  Líkanið byggir á níu lykilþáttum sem skipt er í tvo 

hluta, annars vegar framkvæmdaþætti (e. enablers) og hins vegar árangursþætti (e. results).  

Framkvæmdaþættirnir eru fimm og taka á þeim aðferðum sem beitt er innan 

skipulagsheildarinnar.  Árangursþættirnir fjórir segja til um árangur af þeim aðferðum sem 

beitt hefur verið.  Grunnstefið í líkaninu byggir á eðlilegri tengingu orsaka og afleiðinga og 

má því nýta það til að meta árangur einstakra rekstrareininga eða skipulagsheilda í heild.  

Með EFQM líkaninu má greina hvernig og hvar umbóta er þörf og nýtist þannig bæði til að 

fá yfirsýn á starfsemina og stuðla að stöðugum rekstrarumbótum.  Hefur þetta líkan verið 

notað fremur til gæðastarfs en stefnumótunar (Stjórnvísi, 2006).   

Aðrir straumar og stefnur í stjórnunarfræðum tengjast stefnumiðaðri stjórnum og 

árangursvísum sterkum böndum.  Má nefna kenningu Peters M. Senge um 

lærdómsfyrirtækið.  Kenningin skýrir af hverju sumar skipulagsheildir lifa góðu lífi jafnvel 

öldum saman meðan flestar aðrar eiga sér stutta tilvist, en það er rakið til þess að stjórnendur 

hafi ekki verið þess megnugir að leysa aðsteðjandi vanda, þrátt fyrir að einkenni hans hafi 

verið þeim ljós um hríð.  Skipulagsheildin gat ekki unnið heildstætt og fundið farsæla lausn.  

Verkfæri þessarar kenningar kallast „kerfishugsun“ (e. systems thinking), sem er tæki til að 

sjá aðstæður í nýju ljósi og læra af þeim.  Áherslan er á fólk, því skipulagsheildir læra aðeins 

í gegnum þá einstaklinga, sem henni tilheyra.  Fjársjóður sé fólginn í þekkingu og áliti þeirra 

og talið að ekki finnist skapandi lausnir nema að hópurinn læri saman, stundi samræður.  Í 

lærdómsfyrirtækjum er gengið út frá því að ekki sé allt sem sýnist og því þurfi að beita 

verkfærum kerfishugsunar og fletta ofan af úreltum huglægum líkönum til að tilveran birtist í 

skýrara ljósi.  Með sameiginlegri sýn, virkjun starfsmanna og aðferðum þar sem hópurinn 

lærir saman, aukist líkur á frumlegri, betri og vænlegri ákvörðunum (Stjórnvísi, 2006).  

Sjúkrahús eru þekkingarfyrirtæki þar sem starfsemin grundvallast á þeim mannauði sem þar 

er að finna.  Kenningar um lærdómsfyrirtækið gætu stutt við árangur innan þeirra. 

Á seinni árum hefur sjónum oft verið beint að vannýttum búnaði, aðstöðu og starfsmönnum 

og fram hefur komið stjórnunarstefna sem nefnd hefur verið straumlínustjórnun (e. Lean 

Management). Hún felst í kerfisbundnum aðferðum til að útrýma sóun í ferlum og hámarka 

þannig virði fyrir hlutaðeigandi (Lean Enterprise Institution, 2009).  Í samhengi við 

árangursmælingar má segja að straumlínustjórnun komi með ákveðna „neikvæða 

árangursvísa“, þ.e. upplýsingar um þætti sem valda sóun í skipulagsheild.  Sóun er skilgreind 
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sem hver sú aðgerð sem ekki er virðisskapandi.  Sjö gerðir sóunar eru taldar: (1) 

offramleiðsla, (2) biðtími, (3) flutningur, (4) óviðeigandi vinnsla, (5) birgðasöfnun, (6) 

ónauðsynleg hreyfing, og (7) gallar.  Notaðar eru ýmsar aðferðir til að greina ferli og flokka 

niður í virðisskapandi ferli, ferli sem ekki eru virðisskapandi, og þau ferli sem beinlínis valda 

sóun. Kerfisbundið er síðan unnið að útrýmingu tveggja síðastnefndu ferlanna.  

Straumlínustjórnun á sér stað þar sem hlutirnir gerast, þ.e. þegar ráðast á í breytingar er 

grunnurinn að því að breytiaðilar séu sjálfir á vettvangi.  Þar skoða þeir, meta og umfram allt 

mæla starfsemina.  Út frá þeim gögnum eru breytingar skipulagðar.  Að sjá hlutina með eigin 

augum er lykilatriði í straumlínustjórnun (Bauer & Hagland, 2008). 

Í heilbrigðiskerfum er atvikaskráning eitt af verkfærum stjórnenda til að taka á skipulegan 

hátt á því sem miður fer og forgangsraða umbótum í starfsemi.  Það telst vera s.k. „atvik“ 

tengt sjúklingi ef greining, meðferð eða umönnun sjúklings á ábyrgð stofnunar fer úrskeiðis 

þannig að sjúklingur skaðist eða hefði getað skaðast.  Einnig er það atvik þar sem 

framkvæmd greiningar, meðferðar eða umönnunar sjúklings er í ósamræmi við viðurkennda 

faglega þekkingu, skráð fyrirmæli, verklagsreglur eða vinnuleiðbeiningar í viðkomandi 

tilfelli (Vigdís Hallgrímsdóttir, 2008).  Ný lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 gera skylt 

að skrá atvik í þeim tilgangi að finna skýringar og leiðir til að koma í veg fyrir 

endurtekningu.  Þannig er markmið skráningarinnar að læra af atvikum og stuðla að úrbótum 

en ekki að finna blóraböggla.  Landlæknir mun kalla eftir upplýsingum um atvik á íslenskum 

heilbrigðisstofnunum frá og með 2009.  Erfitt er þó að meta hvort atvikum fækkar eða 

fjölgar í raun vegna meintrar vanskráningar þeirra (Vigdís Hallgrímsdóttir, 2008). 

Ýmis líkön hafa verið sett fram til að skýra og auðvelda stefnumótun.  Líkönin fylgja þeim 

kenningum sem settar eru fram og snúa að mótun stefnu, ferli stefnumótunar, framsetningu 

stefnu og atriða sem taka þarf tillit til við stefnugerð.  Einfalt líkan sem sýnir ferli 

stefnumótunar er sett fram af Stjórnvísi (2006): 
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Stefna
Hlutverk, gildi, framtíðarsýn 

og lykilmarkmið

Árangursmælingar  
Mæla hvernig gengur að 

framfylgja settum markmiðum

Eftirfylgni 
Aðferðir og aðgerðir sem:

-Styrkja það sem vel er gert
-- Bæta það sem betur má fara

 

Mynd 3. Ferli stefnumótunar 

(Stjórnvísi, 2006) 

 

Stefnan byggir á hlutverkum, gildum, framtíðarsýn og lykilmarkmiðum.  Á þeim þáttum 

byggja mælingar á árangri, þar sem metið er hvernig gengur að ná settum markmiðum.  

Eftirfylgni er svo nauðsynlegur þáttur til að styrkja það sem vel gengur og bæta það sem 

betur má fara.  Niðurstaðan nýtist svo aftur til endurskoðunar stefnunnar í heild. 

Mat á mikilvægi áhrifaþátta á starfsemi er hluti stefnumótunar. S.k. tilhneigingarkort (e. 

Trend identification and extrapolation) er líkan sem er auðvelt en áhrifamikið greiningatæki 

til að meta stöðu mála og framtíðarþörf með því að skoða mikilvægi ákveðinna þátta.  Svo 

dæmi sé tekið er hægt að skoða áhrif umhverfisins annars vegar og ákveðin atriði hins vegar, 

eins og t.d. hækkaðan meðalaldur annars vegar og áhrif á heilbrigðisstofnanir hins vegar, 

eins og sést í töflu 3.  Einfaldast er að nota töluleg gögn inn í slíkt kort. Þessar breytur settar í 

samhengi lýsa nauðsynlegum viðbrögðum vegna þeirra (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).  

Í starfsemi hjúkrunarheimila er hækkaður meðalaldur t.d. atriði sem mun hafa mikil áhrif á 

rekstrarumhverfið.   
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Tafla 3. Dæmi um greiningu gagna fyrir tilhneigingarkort 

Efnisatriði/ mynstur Tækifæri/ 
ógnun? 

Staðreyndir Áhrif á stofnun 
(1=mjög lítil, 

10=mjög mikil) 

Hve líklegt er að mynstrið 
viðhaldist á bilin 1 (lægst) 

til 10 (hæst) 

Hækkandi 
meðalaldur 

Tækifæri 1 af hverjum 5 Bandaríkja-
mönnum nær amk 65 ára aldri 
árið 2030 

9 9 

Betri fjárhagsstaða 
aldraðra 

Tækifæri Tekjur 60 og eldri hafa aukist 10% 
hraðar en hjá öðrum 
aldurshópum 

7 6 

Samkeppni á 
svæðinu 

Ógnun Fjöldi hjúkrunarheimila hefur 
aukist úr 5 í 7 á síðustu 5 árum 

7 9 

(Swayne, Duncan, & Ginter, 2006) 

 

Hér hafa þrjú atriði verið greind m.t.t. staðreynda um þau og hvort í þeim felist tækifæri eða 

ógnun við starfsemi hjúkrunarheimilis.  Þannig er ljóst að hækkandi meðalaldur og miklar 

líkur á áframhaldandi þróun í þá átt munu hafa afgerandi áhrif starfsumhverfi 

hjúkrunarheimilis í formi aukinnar aðsóknar.  Myndræn framsetning, eins og á mynd 4,  á 

mörgum atriðum sem metin hafa verið á þennan hátt auðveldar yfirsýn yfir það sem er 

brýnast að taka tillit til, en það eru þeir þættir sem hafa mikil áhrif og eru líklegir til að halda 

áfram að þróast í sömu átt. 

Lítil    0

Mikil

Áhrif á 
stofnunina

Líkurnar á sömu þróun
Miklar

10

5

.
Efnaðri 
aldraðir

.
Hækkandi lífaldur

.
Samkeppni á svæðinu

Mikil áhrif
Ólíkleg þróun

Lítil áhrif
Ólíkleg þróun

Lítil áhrif
Líkleg þróun

Mikil áhrif
Líkleg þróun

Mikilvæg málefni sem falla utan 
þessa boga ætti að taka inn í 
stefnumiðaða áætlanagerð

5 10

 

Mynd 4. Dæmi um myndræna framsetningu niðurstaðna í tilhneigingarkorti  

(Swayne, Duncan, & Ginter, 2006) 
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Í þessu dæmi er það hækkandi lífaldur og miklar líkur á því að svo verði áfram sem skapa 

tækifæri fyrir hjúkrunarheimilið.  Til þessarar þróunar þarf að taka tillit til við stefnumótun 

svo það verði í stakk búið til að nýta sér tækifærið sem best. 

Sambærilega aðferð hafa t.d. heilbrigðisyfirvöld í Ontario, Kanada, notað við að greina 

áhrifaþætti fyrir stefnumótun sína í ákveðnum málefnum, og setja fram í annars konar 

tilhneigingarkorti: 

 

Mynd 5. Dæmi um tilhneigingarkort frá Kanada 

 (Ontario Health Care System, 2008) 

 

Á x-ás (lárétt, frá vinstri til hægri) er mælt hvernig staða mála í málaflokknum er í 

samanburði við aðra en á y-ási (upp og niður, lóðrétt) er tiltekið hversu jákvæð eða neikvæð 

þróun mála er m.v. ákveðinn samanburð eða markmið.  Þannig verða til fjórir flokkar: (1) í 

efra vinstra horni þættir sem þarf að fylgjast með; (2) í efra hægra horni þættir sem ganga 

vel; (3) í neðra vinstra horni þættir sem þarf að sinna strax; og (4) í hægra neðra horni þættir 

sem stefna í rétta átt.  Punktarnir eru síðan þau tölulegu hnit sem hvert viðmið hefur fengið 

(Ontario Health Care System, 2008).  Með þessari yfirsýn er ljóst hvaða atriði þarf að bæta 

og hversu hratt þarf að bregðast við, sem og hvað er í réttum farvegi. 
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3. ÁRANGURSMÆLINGAR 

Árangursmælingar eru mælingar á tilteknum árangri miðað við ákveðna upphafsstöðu.  Með 

notkun árangursmælinga setur skipulagsheild sér viðmið fyrir hverja árangursmælingu 

varðandi hvað teljist góður árangur, hvað sé viðunandi árangur og hvað sé óásættanlegur 

árangur (Stjórnvísi, 2006).  Árangursvísar eða lykilárangursvísar eru tölulegar mælingar á 

ákveðnum þáttum sem endurspegla lykilþætti í árangri skipulagsheildar.  Árangursvísar eru 

því ólíkir á milli skipulagsheilda þar sem það er þeirra sjálfra að velja þá þætti sem 

endurspegla hverja og eina skipulagsheild (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).   

Niðurstöður árangursmælinga eru nýttar til markvissrar ákvarðanatöku við stefnumiðaða 

stjórnun.  Aukin áhersla er víða um heim á árangursmælingar (Magistretti, Stewart, & 

Brown, 2002) og mörg ríki og stofnanir gefið út ramma fyrir notkun árangursvísa (e. 

performance measurement frameworks), eins og t.d. íslensk heilbrigðisyfirvöld eins og vikið 

verður nánar að síðar. 

Þegar árangursmælikvarðar eru notaðir sem stjórntæki þarf að draga fram þá mælikvarða 

sem skipta máli í starfseminni.  Til þess þurfa stjórnendur tvö verkfæri.  Annars vegar 

einhverja flokkun á mælikvarða, þar sem útgangspunkturinn er framkvæmd stefnu og 

lykilmarkmið skipulagsheildarinnar.  Hins  vegar þurfa stjórnendur að skilja hvaða ferli þarf 

að eiga sér stað innan skipulagsheildarinnar við að þróa mælikvarða og koma mælingum í 

framkvæmd (Huselid, Becker, & Beatty, 2005).  Hafa þarf í huga að árangursvísar eru 

vísbendingar um árangur en ekki gagnreynd vísindi (Landlæknir, 2009).   

Stjórnendur þurfa einnig að ákveða þegar árangursmælingar eru notaðar, hvaða aðferðum, 

t.d. stjórnunaraðferðum eða inngripum, er beitt til að beina starfseminni í þá átt að markmið 

hennar séu uppfyllt.  Greina þarf hverjar séu forsendur þess að lykilmarkmiðin náist. Með 

markvissum árangursmælingum er hægt að leggja áherslu á að styrkja það sem vel gengur og 

bæta það sem betur má fara (Stjórnvísi, 2006).  Tenging árangursmælinga við stefnumótun 

byggir á því að niðurstöður árangursmælinga og eftirfylgni hafi áhrif á þá stefnu sem hefur 

verið mótuð.  Endurskoðuð stefna byggir þannig m.a. á niðurstöðum árangursmælinga og 

þeirrar eftirfylgni sem unnin hefur verið. 
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Árangursmælingar snúast yfirleitt um tvo meginþættir í starfsemi.  Annars vegar árangur (e. 

effectiveness) og hins vegar skilvirkni (e. efficiency).  Þær breytur sem notaðar eru í 

árangursmælingum, eru þó margs konar, ólíkar í eðli sínu og í mörgum víddum, eins og 

vikið verður nánar að síðar.  Nauðsynlegt er að skoða sambærilega hluti þegar árangur ólíkra 

skipulagsheilda er skoðaður, að bera ekki saman epli og appelsínu og draga ályktun af 

mismuninum þar á milli.  Við mat á árangri eru samanburðarrannsóknir (e. benchmarking) 

því æskilegar til að skoða árangur og skilvirkni út á við.  Að auki er nauðsynlegt fyrir 

skipulagsheildir að vinna innra mat.  Í því felst að skilgreina mælikvarða, fá niðurstöður úr 

mælingum, túlka niðurstöður og nýta í framhaldinu til ákvarðanatöku.  Ekki er unnt að túlka 

niðurstöðurnar nema hafa einhver viðmið, sem geta verið eldri tölur úr sama mælikvarða eða 

árangursmarkmið (e. target) sem sett eru fram á eins skynsamlegan hátt og unnt er (Inga 

Guðrún Birgisdóttir & Snjólfur Ólafsson, 2005).  Innra mat getur bæði verið samanburður 

við eldri árangur innan skipulagsheildar eða árangur á þættinum hjá sambærilegri 

skipulagsheild eða einingu. 

3.1   Val á árangursvísum 

Kjarni málsins hlýtur að vera að velja „rétta“ árangursvísa fyrir skipulagsheildina.  En 

hvernig á að gera það?  Það er því miður ekki svo að til séu samhæfðar leiðbeiningar fyrir 

t.d. ákveðnar tegundir skipulagasheilda, rekstrareiningar, iðnað eða starfssvið um „rétta“ 

árangursvísa.  Ýmsar aðferðir má finna í fræðunum en lykilþemað er að finna viðmið sem 

eru sambærileg milli samanburðaraðila, hvort sem er innan eða milli skipulagsheilda.  Að 

finna og mæla breytur þar sem lítil breyting hefur mikinn ávinning, í sem flestum víddum og 

gjarnan samtímis, s.s. fjárhagslegan eða klínískan ávinning er ákjósanlegt.  Hið hagfræðilega 

Pareto-lögmál um skilvirkni, sem lýsir því hvernig oft séu 80% áhrifanna af völdum 20% 

orsakavaldanna, á til dæmis hér við (SixSigmaQ.org, 2009). 

Árangursvísarnir eru samþættaðir við hlutverk, sýn og gildi stofnana til að tryggja að þær 

grunnstoðir séu styrktar með mælingum og eftirfylgni.  Komið hefur fram hjá aðilum í 

heilbrigðisgeiranum að árangur og velgengni er oft talinn byggjast á því að vera trúr 

grunngildum stofnunarinnar (Curtright, Stop-Smith, & Edell, 2000).   

Góðir árangursvísar þurfa að sýna mikilvæga og leiðréttanlega þætti í starfseminni.  Til 

samanburðar hjá fleiri en einni skipulagsheild verða árangursvísar að hafa skýra 

skilgreiningu og vera safnað á nákvæman hátt í skilgreinda gagnagrunna.  Að lokum þarf að 
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aðlaga vegna breytna sem skipulagsheildin hefur ekki stjórn á (Griffith, Alexander, & 

Warden, 2002).  Stjórnendur, fræðimenn og aðrir sem skipuleggja árangursmælingar hafa 

ólíkar leiðir til að velja árangursvísa.  Þó eru ákveðnar grunnleiðir sem eru algengastar, sem 

útfærðar eru eftir efnum og aðstæðum.  Tafla 4 sýnir helstu leiðir og aðferðir til að velja 

árangursvísa: 

 

Tafla 4. Helstu leiðir og aðferðir til að velja árangursvísa 

Valið í ljósi sögulegrar notkunar,                      

t.d. dánartíðni í heilbrigðisþjónustu 

Valið m.t.t. verkefna, átaks, áhersluþátta í 

starfsemi 
 

Valið m.t.t. starfsemi og reksturs                       

s.s. fjöldatölur, launakostnaður 

Valið m.t.t. notkunar annarrar sambærilegrar 

stofnunar á árangursvísum  
 

Valið með hliðsjón af lögum, reglugerðum og 

stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda 

 

Rýnihópar hlutaðeigandi velja þætti sem þeir 

vilja skoða, t.d. notendur þjónustu, stjórnendur 

heilbrigðisstofnana 

Panell fræðimanna á sviðinu Lesefnisleit (e. literature review) 
 

(Magistretti, Stewart, & Brown, 2002; Brown, Alikhan, Sandoval, Seeman, Baker, & Pink, 2005; Swayne, Duncan, & 

Ginter, 2006) 

 

Það eru því nokkrar ólíkar leiðir sem farnar eru.  Engin ein leið er réttmætari en önnur heldur 

verður að taka tillit til þess hvað er talið gefast best hverju sinni.  Val á árangursvísum þarf 

að endurspegla það sem ætlunin er að skoða.  Stundum reynast þeir drýgri en upphaflegt 

hlutverk þeirra benti til og þannig virðast ákveðnir árangursvísar verða vísbending um 

afleidda þætti.  Sem dæmi má nefna að sjúkrahús sem sýna úrvals árangur er varðar 

dánartíðni og atvikatíðni virðast aðlagast hraðar og betur en aðrir, og eru fljótari að efla dag- 

og göngudeildaþjónustu og stytta legutíma (Griffith, Alexander, & Warden, 2002).  

Skilvirkni þeirra, mæld í kostnaði á hvern sjúkling er þó ekki öðruvísi en hjá öðrum 

sjúkrahúsum.  Slíkt bendir til mikilla gæða og góðs viðbragðsflýtis, sem þarf ekki endilega 

að auka kostnaðinn. 

Hægt er að skoða fjölda sjúklinga til að meta markaðshlutdeild og samkeppnisstöðu í 

markaðsdrifnum heilbrigðiskerfum sem vísbendingu um árangur.  Skoðun á heildarfjölda 

sjúklinga getur verið ónákvæmur árangursvísir þar sem aukning gæti endurspeglað 

ónauðsynlegar innlagnir.  Það eykur kostnað heilbrigðiskerfisins, þrátt fyrir að aukinn 
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heildarfjöldi gæti sýnt fram á aukningu í starfsemi skipulagsheildarinnar (Griffith, 

Alexander, & Warden, 2002).   

3.2   Einkenni góðra árangursvísa 

Árangursvísar þurfa að endurspegla ólíka þætti innan starfsemi heilbrigðisstofnana, þar sem 

starfsemin er marghátta og hefur áhrif á og verður fyrir áhrifum af mörgum, ólíkum þáttum.  

Eftirfarandi upptalning sýnir helstu svið árangursvísa á heilbrigðissviði,  en nánar verður 

fjallað um það síðar.  Helstu svið árangursvísa á heilbrigðissviði eru samkvæmt Curtright, 

Stop-Smith og Edell (2002): 

 Skilvirkni í starfsemi og innri ferlar  

 Ánægja viðskiptavina, bæði innri og ytri 

 Gæði þjónustu, meðferðar eða vöru 

 Viðleitni til stöðugra umbóta  

 Ábyrgð gagnvart borgurum og skuldbinding gagnvart samfélaginu  

 Fjárhagsleg frammistaða  

Stofnun um stefnumiðað árangursmat (Balanced Score Card.org) hefur skoðað hvað teljist 

eigindi góðra árangursmælikvarða.  Telur stofnunin helstu einkenni og eiginleika góðra 

árangursvísa vera að þeir séu vel skilgreindir, mæli það sem ætlast er til að þeir mæli og þeir 

tryggi nákvæmni í gagnasöfnum.  Einnig að þeir sýni hvort stefnumótun skipulagsheildar 

skili sér, að hægt sé að mæla það sem er gert í skipulagsheildinni og árangur af því. 

Samhliða því að skoða þær hliðar árangursvísa sem gefa þeim styrk er nauðsynlegt að huga 

að þeim takmörunum sem þeir hafa (Curtright, Stop-Smith, & Edell, 2000).  Takmarkanir 

árangursvísa eru helstar:  

 Skort getur á að skilgreining sé sambærileg milli aðila 

 Einsleitni við túlkun getur skort 

 Þeir eru vísbending um árangur en ekki gagnreynd vísindi 

 Þeir hafa fæstir vísindalegar samanburðarrannsóknir að baki sér. 

Íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa nýverið gefið út reglugerð um gerð gæða- og árangursvísa 

sem notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar, eins og vikið 

verður nánar að síðar.  Þar eru tiltekin ákveðin eigindi sem eiga að einkenna slíka vísa. 
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Kveðið er á um hvaða meginatriði þeir þættir sem mæla gæði og árangur í 

heilbrigðsiþjónustu skulu falla undir: 

a) Öryggi.  Að sjúklingar hljóti ekki skaða af þeirri þjónustu sem ætluð er til 

að bæta heilsu þeirra og lífsgæði. 

b) Rétt tímasetning.  Að biðtími sé styttur og dregið úr seinkunum sem geta 

verið skaðlegar fyrir notendur heilbrigðisþjónustunnar og að aðgengi að 

þjónustunni sé gott. 

c) Skilvirk þjónusta.  Að aðföng (fjármagn, tækjabúnaður, mannauður) séu nýtt 

á hagkvæman hátt með það fyrir augum að ná settum markmiðum. 

d) Jafnræði.  Réttur sjúklings til fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á 

hverjum tíma er völ á að veita óháð kynferði, trú skoðunum, 

þjóðernisuppruna, kynþætti, litarhætti, efnahag, ætterni og stöðu að öðru 

leyti. 

e) Notendamiðuð þjónusta.  Að heilbrigðisþjónusta sé veitt með virðingu fyrir 

þörfum og væntingum notenda heilbrigðisþjónustu og að brugðist sé við 

þeim. 

f) Árangursrík þjónusta.  Að heilbrigðisþjónusta byggð á bestu þekkingu sem 

völ er á sé veitt öllum þeim sem gætu notið góðs af henni en ekki þeim sem 

líklegt er að þjónustan komi ekki að gagni. 

Ennfremur segir að velja skuli gæðavísa sem lýsa gæðum út frá sjónarhóli notenda, 

heilbrigðisstarfsmanna, stjórnenda og stjórnvalda.  Eftirtalin viðmið skulu lögð til 

grundvallar við val á gæðavísum, og þar með mati á árangri: 

a) Mikilvægi; gæðavísir skal gefa upplýsingar um heilbrigðisþjónustu, sjúkdóma eða 

líðan sem eru mikilvægar fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu og/eða endurspegla 

mikilvæg heilsufarsvandamál 

b) Gildi; gæðavísir skal vera þannig að sýnt hafi verið fram á með rannsóknum að hann 

hafi til að bera áreiðanleika og réttmæti. 

c) Mælanleiki; gæðavísir skal vera mælanlegur. 

d) Möguleikar til að hafa áhrif; gæðavísir skal vera þannig að notkun hans geti leitt til 

umbóta 

e) Einsleitni hvað túlkun áhrærir; gæðavísir skal vera samanburðarhæfur. 

(Reglugerð nr. 1148/2008) 
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3.3   Notkun árangursvísa 

Notkun árangursmælikvarða er ákveðin áskorun og verður að túlka niðurstöður þeirra með 

varúð, þar sem þeir geta ekki gefið nákvæmari vísbendingu en gögnin sem þeir byggja á.  

Árangursvísana skyldi skoða í því ljósi að þeir séu fyrsta þrepið í ferli sem krefst meiri 

greiningar.  Aðgengi að gögnum er grunnatriði fyrir árangursmælingar og vandkvæði 

stundum fyrir hendi í þeim efnum, t.d. vegna tæknilegra atriða.  Getur þurft að afla gagna 

sérstaklega utan reglubundinnar gagnasöfnunar á heilbrigðisstofnun til að ná fram því sem 

mæla skyldi (Magistretti, Stewart og Brown, 2002). 

Lykiláskorun er að skilgreina og innleiða gilda og áreiðanlega árangursvísa, sem endurspegla 

skipulagsheildina (Griffith, Alexander, & Warden, 2002).  Til að öðlast heildarmynd er 

nauðsynlegt að velja árangursvísa sem endurspegla gæði og þjónustu í samhengi innan allrar 

þeirrar þjónustu sem leita þarf til. Breiðara sjónarhorn fæst með því að afla gagna frá 

sjúkrahúsum, fjárhagskerfum og tölfræðilegum gögnum til að endurspegla reynslu 

einstaklinga yfir samfelldan tíma.  

Dæmi um skoðun á heildarárangri innan kerfis eru árangursvísar um skimun fyrir 

hjartasjúkdómum í samfélaginu.  Þá er þörf fyrir árangursvísa þar sem skoðað er hvernig 

skimuninni er fylgt eftir með viðeigandi tilvísun, greiningu og meðferð í bráðaþjónustunni 

og að lokum árangursvísum tengdum endurhæfingu og eftirfylgni aftur úti í heilsugæslunni 

eða í göngudeildarþjónustu (Magistretti, Stewart, & Brown, 2002).  Þannig fæst heildræn 

mynd af árangri kerfis sem hentar til stefnumótunar innan þess sem aftur býr til grunn að 

árangursvísum fyrir kerfishlutana. 

3.4   Mælikvarðar 

Ólíkar aðferðir eru notaðar til að meta árangur sjúkrahúsa, en meginaðferðirnar eru 

regulbundið eftirlit, notendakannanir, mat þriðja aðila á starfsemi og notkun tölfræðilegra 

mælikvarða (Shaw, 2003).  Þegar árangursvísir hefur verið valinn þarf að ákveða á hvaða 

mælikvarða á að mæla hann.  Í sífellt flóknara starfsumhverfi er þörf fyrir mælikvarða því 

nauðsynlegt er að gera óáþreifanlega þætti áþreifanlega.  Það er gert með því að setja á þá 

mælikvarða sem þjóna þeim tilgangi að skapa sameiginlegan skilning á markmiði og 

ávinningi (Phelps, 2004).  Mæling (e. measurement) vísar til hlutlægs mats án gildismats eða 

mati á gæðum (Shaw, 2003).   
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Mælikvarði gefur tölu á skilgreindan hátt, sem fundin er með útreikningum og sett fram sem 

t.d. hlutfall, stærð eða einkunnagjöf.  Viðeigandi notkun mælikvarða snýst um að búa til 

gegnsæi.  Þeir leiða stjórnendur áfram í ákvarðanatöku og styðja þannig við 

skipulagsheildina en hefta hana ekki (Phelps, 2004).  Þannig þarf að vera hægt að mæla 

frammistöðu þegar stefnt er að aukinni framleiðni eða bættum árangri.  Mælingar eru tæki til 

að skoða á hlutlægan hátt ómeðvitaða vanhæfni, meðvitaða vanhæfni, meðvitaða hæfni og 

ómeðvitaða hæfni. 

Val á mælikvörðum, eins og áður hefur verið rætt, þarf að endurspegla áherslur í stefnunni 

og það sem drífur áfram virði skipulagsheildar.  Stefnumarkmið vísa veginn í þeim efnum.  

Góður mælikvarði er gagnlegur, einfaldur, auðmælanlegur, auk þess sem mikilvægt er að 

hafa ekki of marga mælikvarða í notkun (Huselid, Becker, & Beatty, 2005). 

Mælingar snúast einnig um að huga að nútíð og framtíð.  Það er ekki nóg að mæla bara 

árangur eða framleiðni (e. output) ef stefnt er að virðisaukningu og að ná stefnumarkmiðum. 

Einnig verður að mæla hvata í núverandi- og framtíðar árangri, það er þá þætti sem 

stjórnendur geta haft áhrif á sem varða framleiðniþættina.  Þannig hefur t.d. launakostnaður 

áhrif á afkomu skipulagsheildar í núinu en framlegð til rannsókna og þróunar áhrif á 

framtíðarvirði hennar. 

Mælingar og mælikvarðar á ánægju sjúklinga og starfsmanna nýtast beint sem endurgjöf inn 

í stefnumótun og aðgerðir til að annað hvort styrkja eða bæta þætti í starfseminni.  

Skipulagðar stjórnunaraðferðir setja gjarnan ánægju viðskiptavina í fyrsta sæti markmiða 

sinna (Stjórnvísi, 2006).  Þegar mælistikur fyrir árangur innan heilbrigðiskerfisins eru unnar, 

fá hinir tölfræðilegu kvarðar yfirleitt skilgreinda virkni sína frá lýsandi rannsóknum fremur 

en hefðbundnum samanburðarrannsóknum.  Árangur þarf að skilgreina m.t.t. markmiða sem 

endurspegla gildi ákveðinna aðila, eins og sjúklinga, heilbrigðisstarfsmanna og 

löggjafarvaldsins.  Raunin er hins vegar að fáir mælikvarðar beina athyglinni að árangri í 

heilbrigðismálum, sem varða sérstaklega neytendurnar og þá helst sjúklinga (Shaw, 2003).  
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4. STEFNUMIÐAÐ ÁRANGURSMAT Í HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 

Það líkan sem stuðst verður við hér er stefnumiðað árangursmat (Balanced Score Card, 

BSC), sem þróað var af dr. Robert Kaplan og dr. David Norton (Kaplan & Norton, 1992).  

Það er notað til að greina virðissköpunarferli í skipulagsheildum með það að markmiði að 

meta árangur, auk þess að nýta aðferðafræðina við að lýsa stefnu og koma henni í 

framkvæmd (Aidermark, 2001; Berler, Pavolopoulos, & Koutsouris, 2005; Kaplan & 

Norton, 1992).  Aðferðarfræðin felur í sér verkfæri til að veita heildaryfirsýn yfir starfsemi, 

samhæfingu á aðgerðum allra starfsmanna og tengingu daglegs reksturs við setta stefnu 

skipulagsheildar.   

Líkan þeirra byggir upp á fjórum víddum sem starfsemin er skoðuð út frá.  Þær eru (1) 

fjármál, (2) viðskiptamenn, (3) starfsemi og (4) þekking og vöxtur.  Höfundar ganga út frá 

þeirri trú sinni að til að gera mat á raunverulegum árangri sé mikilvægt að skapa jafnvægi 

milli þessarra ólíku vídda, sem og skammtíma- og langtímaárangurs.  Tilgangur 

stefnumiðaðs árangursmats er að stuðla að bættum fjárhagslegum árangri, tengslum 

starfsmanna við stefnu skipulagsheildarinnar, samræma úthlutun auðlinda við markmið 

skipulagsheildarinnar og bæta samskipti (Niven, 2003).   

Frá því stefnumiðað árangursmat var sett fram hefur það þróast mikið, bæði í höndum þeirra 

Kaplans og Norton og annarra (Snjólfur Ólafsson, 2005).  Það hefur  á síðustu árum unnið 

sér sess innan heilbrigðisgeirans sem stjórntæki.  Þrátt fyrir að vera þróað innan umhverfis 

viðskipta, hefur það sýnt sig að það virkar sem hugmyndarammi fyrir stefnumótun á 

heilbrigðisstofnunum (Shutt, 2003).  Stefnumiðað árangursmat gefur jafnvægi milli ólíkra 

þátta sem eru fjárhagssjónarmið, starfsemi, árangur, gæði, virði og kostnaður (Kaplan & 

Norton, 1996).  Þannig verður jafnræði í víddunum og ofuráhersla á fjárhagslegu víddina 

ekki til staðar, sem hentar skipulagsheildum sem ekki starfa með ábatasjónarmið eitt í 

grunninn (Griffith, Alexander, & Warden, 2002).  Það er þó ekki notað til að stjórna hegðun 

eða meta fyrri árangur heldur til að miðla og auðvelda framkvæmd stefnu og því að ná 

sameiginlegum markmiðum (Shutt, 2003). 

Inntak aðferðafræðinnar er að virkja stefnu skipulagsheildarinnar og tryggja að starfsmenn 

þekki hana, skilji og fylgi eftir.  Stefnumiðað árangursmat er notað við innleiðingu 

árangursstjórnunar og unnið er út frá þremur hornsteinum; skýrri stefnu, mælingum og 

eftirfylgni.  Gangi vel að innleiða og festa þessa aðferðafræði er grundvöllur fyrir myndun 
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góðrar árangursdrifinnar fyrirtækjamenningar, þar sem hönnun og framkvæmd stefnu 

skipulagsheildarinnar er í höndum allra starfsmanna.  Árangurinn er undir því kominn 

hvernig tekst til við að gera stefnuna að veruleika og ná jafnvægi í stjórnun 

skipulagsheildarinnar. 

Stefnumiðað árangursmat má á einn hátt skýra með því að sýna hvernig stefna 

skipulagsheildar er notuð til að þýða hlutverk hennar yfir í æskilegan árangur (mynd 6).  

Grunnstoðirnar hlutverk, grunngildi, framtíðarsýn og stefna tvinnast saman í stefnumiðað 

árangursmat og árangur stefnunnar í heild sinni. 

Fjármál

Markmið Mælikvarðar

Viðskiptavinir

Markmið Mælikvarðar

Starfsemi

Markmið Mælikvarðar

Þekking og vöxtur

Markmið Mælikvarðar

Framtíðarsýn 
og 

stefna

 

Mynd 6. Stefnumiðað árangursmat 

 (Stjórnvísi, 2006) 

 

Framtíðarsýn og stefna eru þannig grunnur að öllum markmiðum sem sett eru og 

mælikvarðar byggja á markmiðum.  Víddirnar fjórar endurspegla þá ólíku þætti sem mynda 

heildarmynd, sem allir tvinnast saman og eru hver fyrir sig ómissandi hluti heildarinnar.  

Mælingar í hverri vídd stuðla að mati á heildarárangri (Magistretti, Stewart, & Brown, 

2002). 

Fjárhagslega víddin eru sú auðveldasta í mælingum.  Gott aðgengi er venjulega að gömlum 

og nýjum fjárhagsupplýsingum, t.d. er varða fjárflæði og kostnað, hagkvæmni í 

fjárhagsrekstri og greiðsluhæfni, sem gefur mynd af fjárhagslegri grunnstöðu 

skipulagsheildar í fortíð og nútíð. 
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Vídd viðskiptavinarins snýst um að stjórnendur skilgreini hverjir séu viðskiptamenn 

skipulagsheildarinnar.  Mælingar í víddinni snúast oft um ánægju viðskiptamanna, öflun og 

trúnað viðskiptamanna (hverjir koma aftur og aftur), ábata viðskiptamanna af viðskiptum og 

markaðshlutdeild skipulagsheildarinnar.  Með hinum miklu breytingum innan 

heilbrigðiskerfisins verður æ erfiðara að skilgreina hverjir séu viðskiptamenn þess.  Í dag eru 

viðskiptamenn skilgreindir ekki bara sem sjúklingar og læknar, heldur einnig aðrir aðilar 

eins og t.d. heilbrigðisstofnanir, greiðendur heilbrigðisþjónstu, læknasamtök, samfélög og 

bæjar- og ríkisstjórnir (Shutt, 2003). 

Starfsemisvíddin krefst þess að stjórnendur skilgreini og mæli ferla sem eru lykilferlar í 

starfseminni.  Sem dæmi má nefna árangur klínískrar meðferðar, fylgikvilla, endurinnlagnir 

og lengd dvalar að ræða.  Í brennidepli þurfa að vera þeir ferlar þar sem góður árangur þeirra 

leiðir til ánægju og öryggis viðskiptamanna.  Til að ná því markmiði getur þurft að 

endurskipuleggja ferla eða innleiða nýja til að ná markmiði um ánægju viðskiptamanna 

(Kaplan & Norton, 1996). 

Víddir viðskiptavina og starfsemi skilgreina lykilþætti fyrir núverandi og framtíðar árangur 

skipulagsheildar.  Það er þó fjórða víddin, vídd þekkingar og vaxtar sem sem ákvarðar 

hvaða eigindi eru nauðsynleg til að mæta þörfum framtíðarviðskiptamanna og eigenda 

skipulagsheildarinnar.  T.d. er átt við stöðu og þróun upplýsingatækni og samstarf sjúkrahúss 

og samfélags, t.d. háskóla.  Þrír grunnþættir byggja upp lærdóm skipulagsheildarinnar; fólk, 

kerfi og ferli.  Þannig verður skipulagsheild að fjárfesta t.d. í símenntun starfsmanna sinna, 

eflingu upplýsingatækni og samstilla ferli og venjur (Kaplan & Norton, 1996).  

Verkfæri stefnumiðaðs árangursmat eru annars vegar stefnukort og hins vegar skorkort.  

Stefnukort eiga að lýsa stefnu skipulagsheildar, þ.e. þeim árangri sem stefnt er að og hvernig 

honum skuli náð, m.þ.a. sýna meginatriði stefnunnar og orsakasamband milli þeirra. Stefna 

skipulagsheildarinnar er birt á myndrænan hátt og þar koma fram öll meginmarkmið hennar í 

að framkvæma stefnuna.  Venjulega eru æðstu markmiðin höfð efst á kortinu en síðan fylgja 

undirmarkmið og árangursþættir og jafnvel annars konar atriði.  Atriðin eru tengd innbyrðis 

með örvum sem merkja „stuðlar að“.  Þó getur útfærsla á stefnukortum verið afar 

mismunandi að mörgu leyti  en eitt af því sem einkennir nær öll stefnukort frá Kaplan og 

Norton eru víddirnar fjórar eða afbrigði af þeim sem koma fram á kortinu (Snjólfur Ólafsson, 

2005). 
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Sem dæmi um stefnukort má nefna stefnukort fyrir hjúkrun á Landspítala (mynd 7).  Þar 

kemur fram hlutverk hjúkrunar, sem er að veita árangursríka hjúkrun, efla heilbrigði, bæta 

líðan og lina þjáningar.  Víddirnar eru fjórar og eru skilgreindar sem mannauður, fjármál, 

verklag og þjónusta.  Notkun stefnukortsins hefur því hér verið aðlöguð að þörfum 

notendans þótt grunnbyggingin sé dæmigerð. 

 

 

Mynd 7. Dæmi um stefnukort.  Stefnukort hjúkrunar á Landspítala 2009-2011 

(Landspítali, 2009d) 

Á þessu stefnukorti eru engir mælikvarðar og markmiðin eru almennt orðuð.  Það er síðan 

hlutverk skorkorta, hins megintækis stefnumiðaðs árangursmats, að setja fram mælanleg 

markmið tengd því sem fram kemur í stefnukortinu.  Þannig er fyrir hvert markmið valinn 

einn eða fleiri mælikvarði sem segir til um hvernig gengur að ná því.  Mælikvarðarnir eru 

því burðarásar skorkortanna en markmiðin undirstaðan.  Í skorkorti eru einnig dregnar fram 

þær aðgerðir sem gera markmiðin að veruleika.  Sem dæmi þá væri mælikvarði fyrir 

markmiðið „markviss skráning“ hlutfallslegur fjöldi sjúklinga sem skráð er hjúkrunarbréf 

fyrir vegna útskriftar á aðra heilbrigðisstofnun, þar sem markmiðið væri 80% árangur. 
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Skorkort er að hluta til svipað og það sem kallast „mælaborð stjórnandans“, þótt einnig sé 

margt ólíkt með þessum hugtökum og því óæskilegt að rugla þeim saman.  Lagt er til að gera 

stefnukort á undan skortkortunum til að auðvelda þróun góðra mælikvarða (Snjólfur 

Ólafsson, 2005), en það er  hvort tveggja í senn afar erfitt og afar mikilvægt verkefni, eins og 

áður hefur verið vikið að. 

4.1   Stefnumiðað árangursmat á heilbrigðisstofnunum 

Mælingar á árangri og stöðu heilbrigðisstofnana hafa í gegnum tíðina oftast byggst á 

breytum tengdum fjárhagslegri stöðu annars vegar og klínískri framleiðni (t.d. fjölda  

skurðsjúklinga og fjölda koma á dag- og göngudeildir) hins vegar (Curtright, Stop-Smith, & 

Edell, 2000).  Í seinni tíð hafa bæst við aðrar víddir í árangursmælingum með upptöku nýrra 

stjórnunarhátta og útbreiðslu stefnumiðaðs árangursmats (Kaplan & Norton, 1992).  Þær 

víddir sem koma fram í stefnumiðuð árangursmati henta vel sem hugmyndarammi, þar sem 

ekki er einungis um fjárhagslega árangursvísa að ræða, heldur aðra að auki sem samanlagt 

gefa ítarlegri mynd af starfseminni. 

Mörg sjúkrahús hafa nýtt sér ramma stefnumiðaðs árangursmats með góðum árangri  

(Griffith, Alexander, & Warden, 2002; Zelman, Pink, & Matthias, 2003) á undanförnum 

árum, m.a. Landspítalinn hérlendis.  Hafa íslensk stjórnvöld hvatt til notkunar þess (Nordisk 

Ministerråd, 2007).  Ein ástæða þess er að aðgengilegt er að flokka viðeigandi árangursvísa 

fyrir heilbrigðisþjónustu innan fjögurra vídda hugmyndafræðinnar, og skapa þannig hið 

eftirsótta jafnvægi.  Þó eru ekki til samræmdar leiðbeiningar um það hvernig skuli safna og 

flokka árangursvísa innan stefnumiðaðs árangursmats (Griffith, Alexander, & Warden, 

2002). 

Fyrstu árangursríku notkun stefnumiðaðs árangursmats á stóru sjúkrahúsi er lýst af forstjóra 

Duke Children´s Hospital í Durham árið 1997 (Meliones, 2007).  Þar var stefnumiðað 

árangursmat notað sem rammi fyrir skipulagsbreytingar sem leiddu til viðsnúnings í 

starfsemi. Áður en skipulagsbreytingarnar voru gerðar var legutími á sjúkrahúsinu 20% 

lengri en landsmeðaltal og kostnaður við hvern sjúkling hærri en framlögin sem honum 

fylgdu. Með umbótaverkefnum afmörkuðum með hugmyndaramma BSC, var kostnaður 

minnkaður um 12% og ánægja viðskiptamanna orðin 8% meiri og þremur árum síðar, árið 

2000, skilaði sjúkrahúsið arði.   
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Stefnumiðað árangusmat er nú notað á alþjóðavísu, sem ljáir verkfærinu ýmsa kosti.  Skrifað 

hefur verið um góðan árangur og reynslu af notkun þess í mörgum löndum og við ólíkar 

aðstæður í ólíkum heilbrigðisstofnunum (Shutt, 2003).  M.a. hefur háskólinn í Toronto í 

Kanada frá árinu 1998 stýrt verkefni til þróunar "hospital report card" með Balanced 

Scorecard rammanum.   

Heilbrigðisstofnanir hafa frjálsræði til að aðlaga stefnumiðað árangursmat á hvern þann hátt 

sem það mætir þörfum skipulagsheildarinnar.  Þannig eru til dæmi um að mannauðsvídd 

verið bætt við hjá skipulagsheild fyrir langlegusjúklinga og hjá göngudeildarskipulagsheild 

var bætt við klínískri framleiðni og skilvirkni og mati á áhrifum ytri þátta.  En sé 

stefnumiðað árangursmat notað sem stjórntæki í heilu heilbrigðiskerfi verður að gæta þess að 

það innihaldi þá þætti sem varða margar, ólíkar stofnanir (Zelman, Pink, & Matthias, 2003).   
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5. STEFNUMÓTUN  OG  ÁRANGURSMÆLINGAR Í 

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 

Tuttugasta og fyrsta öldin mun krefjast þess af stjórnendum heilbrigðisþjónustu þeir búi til 

jafnvægi milli gæða og ánægju viðskiptavina annars vegar og nægrar fjármögnunar og 

langtímamarkmiða hins vegar (Shutt, 2003).  Stjórnendur þurfa að eiga við mikilvægar og 

flóknar ákvarðanir og jafnvel stríðandi málefni.  Þeir verða að meta mikilvægi og 

forgangsraða.  Þegar fengist er við hraðar, flóknar og ósamfelldar breytingar þarf styrka 

stjórn.  Árangursríkar heilbrigðisstofnanir hafa leiðtoga sem skilja eðli og áhrif ytri þátta, 

hafa færni til að þróa skilvirka stefnumótun sem tekur tillit til breytinga auk getu og vilja til 

að færa skriðþunga starfseminnar eftir þörfum.  Þessir þættir, sem samanlagðir mynda 

stefnumiðaða stjórnun, eru lykill í stjórnun skipulagsheilda í breytilegu umhverfi og skapa 

tækifæri til árangursríkra breytinga (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006). 

Rammi heilbrigðisþjónustu er myndaður af lögum og reglugerðum um heilbrigðisþjónustu í 

viðkomandi landi.  Í íslenskum lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir að allir 

landsmenn eigi að eiga kost á fullkomunustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök 

á að veita.  Þau lög auk fjárlaga, sem ákvarða fjárveitingu til málaflokksins árlega, mynda 

umgjörðina.  Aðalverkefni stjórnenda felist í að brúa bilið milli faglegra möguleika, krafna 

notenda og þeirrar fjárveitingar sem veitt er til málaflokksins (Hulda Gunnlaugsdóttir, 2009).   

Í stefnumörkun og framkvæmd verður ekki komist hjá því að forgangsraða (Hulda 

Gunnlaugsdóttir, 2009; Þorkell Sigurlaugsson, 1990).  Sé framtíðarsýn yfirstjórnar um stefnu 

fyrirtækis skýr, gerir það dagleg verkefni einfaldari.  Þá er unnt að meta hvort ákvarðanir og 

dagleg viðfangsefni falli að þeirri stefnu og markmiðum, sem skipulagsheildin hefur sett sér 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1990).  Árangur af áætlun fer eftir því hvernig hún er notuð.  

Stjórnendur fyrirtækis verða að tileinka sér stefnumarkandi hugsun til að geta tekið 

stefnumarkandi ákvarðanir.  Áætlun án stöðugrar stefnumarkandi hugsunar við daglega 

stjórn fyrirtækis er litils virði.   

Þegar ætlunin er að nota árangursmælingar við stefnumótun er nauðsynlegt að þátttaka 

stjórnenda og starfsmanna á öllum stigum vinnunnar sé virk, forsendur séu fyrir gagnaöflun 

og niðurstöðurnar skiljanlegar.  Slíkar aðferðir þurfa að vera stöðugar, alltaf í þróun og í eðli 

sínu nákvæmar  (Curtright, Stop-Smith, & Edell, 2000).  Árangursmælinga er krafist á 
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mörgum stigum stjórnkerfis heilbrigðisþjónustu og er það hlutverk stjórnvalda á hverjum 

stað að skilgreina eigin árangursvísa.   

5.1   Árangursmælingar á landsvísu   

Formlegar árangursmælingar á landsvísu í heilbrigðisgeiranum tíðkast víða í þróuðum 

ríkjum.  Í grunninn er oftast um tölfræðilegar upplýsingar á notkun á þjónustunni, t.d. fjölda 

innlagna, sjúklinga o.s.frv.  Bæst hafa við upplýsingar t.d. úr könnunum á upplifun sjúklinga 

af þjónustunni auk annarra breytna, sem sérstakar stofnanir sjá gjarnan um.  Þátttaka í 

alþjóðlegu starfi er einnig hluti verkefnis þeirra.  Stofnanir þessar birta niðurstöður á ýmsan 

hátt, eftir því hver markhópurinn er.  Niðurstöður eru notaðar til stefnumótunar og stuðnings 

við ákvarðanatöku.  Gagnamagn með efni á þessu sviði er orðið gríðarlega mikið á vefnum, 

en oft er erfitt að vega og meta uppruna, áreiðanleika og það sem helst er vandamálið, 

samanburðarhæfni þeirra, eins og vikið verður nánar að síðar. 

5.1.1 Ísland 

5.1.1.1 Stefnmótun í heilbrigðismálum á Íslandi 

Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram stefnumótun í heilbrigðismálum í skýrslunni 

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004) sem 

samþykkt var á Alþingi í maí árið 2001.  Hún var endurskoðuð og endurútgefin árið 2007 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007a) og grundvallast stefnumótunin m.a. á 

samþykkt alþjóðaheilbrigðisþingsins árið 1998 um heilbrigði allra á 21. öld, Evrópuáætlun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World Health Organisation, WHO) og annarri 

veigamikilli stefnumótun WHO.  Íslenska heilbrigðisáætlunin byggir auk þess á 

stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda á flestum sviðum heilbrigðismála (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið & Landlæknisembættið, 2007).   

Í stefnunni er að finna sjö meginflokka forgangsverkefna: (1) áfengis-, vímuefna- og 

tóbaksvarnir, (2) heilsufar barna og ungmenna, (3) heilsufar eldri borgara, (4) geðheilbrigði, 

(5) hjarta- og heilavernd, (6) krabbameinsvarnir og (7) slysavarnir.  Innan hvers verkefnis 

eru tiltekin meginmarkmið og ákveðnir árangursvísar (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2004). 

Einnig hefur verið sett fram stefnumótun heilbrigðisyfirvalda í gæðamálum til ársins 2010 í 

samnefndri skýrslu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & Landlæknisembættið, 
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2007).  Markmið með henni er að auka öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar og koma til 

móts við þarfir og væntingar notenda.  Samtímis er það markmið að stuðla að sem 

hagkvæmastri nýtingu fjármuna sem til ráðstöfunar eru.  Á grundvelli þessara forsendna er 

það svo hlutverk heilbrigðisþjónustunnar að veita íbúum landsins fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar líkamlegu, andlegu og 

félagslegu heilbrigði skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, eins og áður hefur komið fram.  Í 

því ljósi er heilbrigðisstofnunum ætlað að setja fram skýr markmið í áætlunum sínum um 

árangur starfseminnar, skilgreina leiðir að settu marki og gera grein fyrir hvernig staðið verði 

að mati á framkvæmd einstakra verkefna.  Á þessum grunni þurfa heilbrigðisstofnanir að 

skilgreina starfsemi sína (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & Landlæknisembættið, 

2007).   

5.1.1.2 Árangursstjórnun 

Til að ná almennt fram markmiðum ríkisstofnana hafa íslensk stjórnvöld einnig lagt áherslu 

á svo kallaða árangursstjórnun, sem fyrst var innleidd árið 1996.  Í henni felst að skipulega 

sé unnið að því að skipulagsheildir ræki hlutverk sín eins vel og unnt sé: 

„Gera verður þær kröfur til ríkisrekstursins að hann sé bæði skilvirkur og hagkvæmur á sama 

tíma og leitast er við að veita góða þjónustu og ná árangri.  Eftirspurn eftir þjónustu af hálfu 

ríkisins fer vaxandi og ljóst að aldrei verður hægt að uppfylla ýtrustu kröfur allra í þeim 

efnum.  Það er því nauðsynlegt að ráðuneyti og stofnanir hafi skýra framtíðarsýn og 

forgangsraði verkefnum með tilliti til stefnumörkunar ríkisins á hverjum tíma.“ (Geir 

Haarde, 2004).   

Árangur ríkisreksturs verði þannig metinn m.t.t. hverju sé skilað og hversu hagkvæmur 

reksturinn er. En til þess að ná árangri verður að hafa skýrt skilgreind markmið 

starfseminnar, þarfir notenda þjónstunnar skulu verða uppfylltar, hindra þarf að alvarleg 

vandamál komi upp, vald og ábyrgð verða að fara saman og stunda þarf árangursmælingar 

sem fastan þátt í starfseminni.  Á sama hátt eru markmið varðandi árangursstjórnun 

heilbrigðismála, sem sett voru fram í stefnumörkun um gæðamál til ársins 2010 að: 

 Komið verði á fót heildstæðu stjórnunar- og árangursmatskerfi í öllum stofnunum sem 

heyra undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

 Reglulegar mælingar verði gerðar á árangri meðferða, reynslu sjúklinga, innri 

vinnuferlum, starfsánægju, rannsóknarstarfi svo og fjármálum og rekstri                   

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & Landlæknisembættið, 2007). 
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Vegna áherslu á vandaða nýtingu fjármuna auk vinnu við samanburð á kostnaði og árangri, 

hefur Landspítali notast við flokkunarkerfið Diagnosis Related Groups, DRG, undanfarin ár.  

DRG byggist á flokkun sjúklinga eftir sjúkdómsgreiningum, aðgerðum/meðferðum, kyni, 

aldri og eðli útskriftar í 500 greiðsluflokka sem eru klínískt og kostnaðarlega einsleitir.  

Kerfið er í notkun víða um heim, m.a. á Norðurlöndunum (Landspítali, 2006a). 

Í skýrslu um stefnu í gæðamálum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & 

Landlæknisembættið, 2007) eru stofnanir hvattar til að gera eigin gæðaáætlanir sem ganga út 

frá hlutverki og viðfangsefnum hverrar og einnar.  Segir þar að markvisst gæðastarf 

endurspeglist m.a. í heilsufari, árangri meðferðar, kostnaði, aðgengi að þjónustu og ánægju 

sjúklinga.  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur hvatt aðildarríki sín til þess að eftirtalin 

viðmið verði höfð að leiðarljósi: 

 Góð fagleg þekking 

 Skynsamleg notkun fjármuna, mannauðs og búnaðar 

 Lágmarksáhætta fyrir sjúklinga 

 Heildarsýn á þjónustuþörf sjúklinga 

 Ánægja sjúklinga 

Ennfremur hafa heilbrigðisyfirvöld sett fram markmið um notkun mælikvarða á árangur og 

gæði í heilbrigðisþjónustu, sem eru að: 

 Heilbrigðisyfirvöld velji og birti gæðavísa sem lýsi faglegum gæðum, gæðum í 

uppbyggingu þjónustu og gæðum frá sjónarhóli sjúklings og aðstandenda. 

 Við val gæðavísa verði lögð áhersla á að þeir uppfylli vísindalegar og fræðilegar 

kröfur í þeim mæli sem unnt er. 

 Skráning upplýsinga um gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustunni verði löguð að þeim 

mælikvörðum sem settir verða 

 Gerðar verði reglulegar kannanir á reynslu sjúklinga af heilbrigðisþjónustunni. 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & Landlæknisembættið, 2007) 

Hér tvinnast saman stefnumótun í heilbrigðismálum annars vegar og stefna í gæðamálum og 

gæðamál almennt hins vegar.  Í stefnumótun gæðamála segir ennfremur að tilgangur hennar 

sé að markmiðum heilbrigðisáætlunar varðandi aukin gæði og árangur verði náð, en í 

heilbrigðisáætlun til 2010 var markmiðið að „allar heilbrigðisstofnanir þrói með sér 

árangursmælikvarða og meti starf sitt á þeim grunni og/eða með hliðsjón af viðurkenndum 
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gagnagrunnum“ sett fram (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004).  Gæðavísar hafa 

verið þróaðir til að unnt sé að bera saman starfsemi innan og milli landa, styðjast við 

samanburðarhæf viðmið um gæði og öryggi heilbrigðisþjónustunnar.  Meginmarkmið þeirra 

er að gefa vísbendingar um gæði og er birting þeirra m.a. hugsuð sem aðferð eða leið til að 

stuðla að umbótum innan heilbrigðisþjónustunnar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

& Landlæknisembættið, 2007).  Gæðamál tengjast því stefnumótun og árangursmælingum 

traustum böndum. 

5.1.1.3 Landlæknisembættið 

Landlæknisembættið er ábyrgt fyrir eftirliti með heilbrigðisstofnunum og starfsemi þeirri 

sem þar fer fram skv. 4. gr. laga um landlækni nr. 41/2007.  Enn fremur er hlutverk hans að 

að safna og vinna upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu og vinna að gæðaþróun 

innan heilbrigðisþjónustu.  Til að afla gagna um heilsufar og heilbrigðisþjónustu birti 

Landlæknisembættið fyrstu tilmæli sín um lágmarksskráningu vistunarupplýsinga á 

sjúkrahúsum árið 1999.  Þá var í fyrsta sinn gefin út heildstæð handbók þar sem 

skráningaratriði á sjúkrahúsum og hugtök voru skilgreind.  Í ársbyrjun 2001 voru gefin út 

endurskoðuð tilmæli um lágmarksskráningu vistunarupplýsinga. Helstu nýmæli þar voru 

skráning hjúkrunar og skráning biðlista (Landlæknir, 2008a).  Helstu upplýsingar lúta að 

lýðfræðilegum breytum sjúklings, greiningu, læknis- og hjúkrunarmeðferð.  Landlæknir 

kallar reglubundið eftir gögnum úr lágmarksskráningu vistunarupplýsinga frá sjúkrahúsum.  

Töflu yfir tilmælin er að finna í viðauka 3.   

Hlutverk landlæknis samkvæmt lögum er einnig að meta gæði og árangur innan 

heilbrigðisþjónustunnar samkvæmt mælikvörðum sem settir eru af ráðherra með reglugerð.  

Samanburðarhæfar niðurstöður gæða- og árangursmælinga skulu birtar í heilbrigðisskýrslum 

sem hann gefur út.  Reglugerðin sem landlæknir vinnur eftir er því rammi sem segir til um 

eigindi og svið árangurs- og gæðamælinga.  Í kjölfarið hefur Landlæknisembættið ákveðið 

að birta árlega yfirlit yfir gæðavísa og árangursvísa, er embættið nefnir „heilsuvísa“: 

„Heilsuvísar eru skilgreindir mælikvarðar sem varpa ljósi á gæði og árangur í 

heilbrigðisþjónustu, svo og við nýtingu fjárframlaga til heilbrigðismála.  Heilsuvísa má nota 

til að bera saman árangur og gæði á heilbrigðisstofnunum, bæði innan og á milli landa. Við 

val á mælikvörðum þarf að leggja eftirfarandi viðmið til grundvallar; mikilvægi, mælanleika, 

áreiðanleika og réttmæti, samanburðarhæfni og möguleika til að hafa áhrif til umbóta“ 

(Landlæknir, 2008b). 
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Árleg yfirlit munu bera saman stöðu heilbrigðismála Íslandi í samanburði við nokkur önnur 

aðildarlönd Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, (Landlæknir, 2009) auk meðaltals 

allra OECD-ríkja.  Löndin sem hafa verið valin til samanburðar eru fimm: Noregur, 

Ungverjaland, Kanada, Nýja-Sjáland og Japan, en tölfræði þeirra er fengin úr gagnasafni 

OECD.  Áætlað er að yfirlitið verði endurskoðað og uppfært árlega.  Taflan sýnir þá 

heilsuvísa sem landlæknir hefur ákveðið að birta árlega: 

 

Tafla 5. Heilsuvísar (árangursvísar) sem Landlæknir birtir árlega 

LÝÐFRÆÐILEGAR BREYTUR NOTKUN OG ÚRRÆÐI Í HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 

Heildarmannfjöldi, milljónir Samskipti við lækna utan legudeilda sjúkrahúsa, fjöldi á hvern íbúa 

Meðalfjölgun á milli ára (%) Útskriftir af sjúkrahúsum, fjöldi á hverja 1.000 íbúa 

Mannfjöldi, hlutfall 65 ára og eldri Meðallegutími á bráðadeildum sjúkrahúsa 

 
Aðgerðir á kransæðum -   

HEILSUFAR   (æðavíkkanir og hjáveituaðgerðir) á hverja 100.000 íbúa 

Lífslíkur við fæðingu, ár Keisaraskurðir á hverja 100 lifandi fædda 

Dánartíðni, aldursstöðluð, á hverja 100.000 Lyfjanotkun 

     Brjóstakrabbamein, konur Þunglyndislyf, DDD  (seldir skammtar) á hverja 1000 íbúa á dag 

     Blöðruhálskirtilskrabbamein Sýklalyf, DDD á hverja 1000 íbúa á dag 

     Blóðþurrðarhjartasjúkdómur Tækjabúnaður 

     Heilaáfall Segulómunartæki, fjöldi á hverja milljón íbúa 

     Lungnakrabbamein Sneiðmyndatæki, fjöldi á hverja milljón íbúa 

     Sjálfsvíg 
      Umferðarslys GÆÐI HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 

Ungbarnadauði (dánir á hverja 1000 lifandi fædda) Hlutfall sjúklinga sem deyr á sjúkrahúsum <30 daga frá innlögn v/ : 

Tannheilsa barna, meðalfjöldi DMF tanna hjá 12 ára börnum      Bráðrar kransæðastíflu (hjartaáfall) 

Alnæmi, nýgengi (ný tilfelli á hverja milljón íbúa      Heilablóðfalls vegna blóðþurrðar 

Áfengisneysla, lítrar á hvern íbúa, 15 ára og eldri      Heilablóðfalls vegna blæðingar 

Reykingar, hlutfall 15 ára og eldri sem reykja daglega Krabbamein - fimm ára lifun, % 

Offita, hlutfall fullorðinna með BMS yfir 30 (offita)      Brjóstakrabbamein, konur 

 
     Leghálskrabbamein 

ÚTGJÖLD OG FJÁRMÖGNUN HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU Skimun 

Heildarútgjöld til heilbrigðismála, % af vergri landsframleiðslu (VLF)     Hlutfall kvk á aldrinum 50-69 sem fór í brjóstamyndatöku á árinu  

Hlutfall hins opinbera í heildarútgjöldum til heilbrigðismála     Hlutfall kvk á aldrinum 20-69 sem fór í leghálskrabbameinssk. á árinu 

(Landlæknir, 2008b) 

Í töflunni eru því bæði upplýsingar úr tilmælum um lágmarksskráningu vistunarupplýsingar 

auk upplýsinga sem landlæknir þarf að innkalla frá meðferðaraðilum.  

5.1.1.4 Mat á árangri og gæðum á Íslandi 

Nýverið var samþykkt reglugerð nr. 1148/2008 um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að 

meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar.  Þar segir um markmið með notkun 

gæðavísa: 
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„Markmið með notkun gæðavísa er að fylgjast með gæðum og öryggi 

heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að því að þessir þættir séu sýnilegir þannig að notendur 

heilbrigðisþjónustu, stjórnvöld, stjórnendur heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstarfsmenn geti 

metið gæði þjónustunnar og tekið ákvarðanir á faglegum og upplýstum grundvelli.  

Markmið með notkun gæðavísa er ennfremur að veita heilbrigðisstarfsmönnum og 

heilbrigðisstofnunum aðhald við veitingu heilbrigðisjónustu, auka gæðavitund þeirra, skapa 

samkeppni á milli þeirra um árangur og gæði og stuðla þannig að umbótum innan 

heilbrigðisþjónustunnar“.  

Er það síðan í hlutverki landlæknis að gefa heilbrigðisstofnunum og –starfsmönnum 

fyrirmæli um að nota gæðavísa skv. fyrrnefndri reglugerð og er það á hans ábyrgð að birta 

upplýsingar um niðurstöðurnar, eins og komið hefur verið að.  Það er ljóst af ofantöldu að 

lagarammi, reglugerðir og stefnumótun stjórnvalda í heilbrigðis- og gæðamálum leggja þá 

ábyrgð á hendur stjórnenda heilbrigðisstofnana að nýta tæki og tól árangursmælinga og 

gæðastjórnunar og byggja ákvarðanatöku á þeim. 

5.1.2 Noregur 

Noregur er dæmi um land sem gerir skipulegar úttektir á heilbrigðisþjónustu sinni.  

SAMDATA upplýsingarnar sem endurspegla sérgreinaheilbrigðisþjónustu, eru unnar eftir 

tilmælum norska heilbrigðisráðuneytisins (SAMDATA, 2008a).  Tilgangurinn er að þróa, 

greina og birta unnar og samanburðarhæfar stjórnunarupplýsingar og eru þær til afnota fyrir 

stjórnvöld, heilbrigðisyfirvöld og tryggingafélög.  Með þeim er markmiðið að þróa 

þjónustuna, bæta notkun bjarga og auka framleiðni.  Þar myndast grunnur fyrir stjórnun, 

áætlanagerð, mat og eflingu þróunar.  Upplýsingarnar lýsa hvernig heilbrigðisstofnanir starfa 

með hliðsjón af áhersluatriðum heilbrigðisstefnu Norðmanna.  Birt er heildarskýrsla árlega, 

auk hlutaskýrslna fyrir sómatíska þjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og vímuefnameðferð.  Að 

auki eru birtar greiningaskýrslur um ákveðin málefni eins og tilefni gefur til (SAMDATA, 

2008b).  Gögnin koma frá National Patient Register (NPR) (sjúklingaskráningu), gögn um 

starfsmannahald eru frá Statistisk sentralbyrå (SSB) og rekstrartölur frá samstarfi SSB og 

SINTEF Helse, sem er norsk rannsóknastofnun (SAMDATA, 2008c).   

Norðmenn hafa sett fram þrjú meginmarkmið í heilbrigðisþjónustunni til að stuðla að gæðum 

þjónustunnar.  Þau eru (1) að í það minnsta 80% læknabréfa séu send til heimilislækna innan 

sjö daga frá útskrift af sjúkrahúsi, (2) að almennt liggi sjúklingar ekki á göngum sjúkrahúsa, 

og (3) að skurðaðgerðir séu niðurfelldar í innan við 5% tilvika (SINTEF, 2008). 
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Þróunarsetur heilbrigðisþjónustu í Noregi (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) er 

stofnun sem vinnur að söfnun gagna úr heilbrigðisþjónustunni, miðlun upplýsinga og 

kennslu, gæðamálum, gæðaeflingu og öryggi sjúklinga (Kunnskapssenteret, 2008a).  Hefur 

hún einnig birt mikið efni um stöðu og árangur í málaflokknum. 

Norska heilbrigðismálaráðuneytið heldur auk þessa úti vefsíðu, sem er ætluð til að auðvelda 

almenningi val á sjúkrahúsþjónustu (frittsykehusvalg.no).  Þar eru birtar eru m.a. upplýsingar 

um biðtíma og fjölda ákveðinna aðgerða framkvæmdum á ákveðnum sjúkrahúsunum og 

einnig tölur um framleiðslumælikvarða hvers sjúkrahúss eða svæðis með DRG upplýsingum. 

Með því að skoða skýrslu, sem norska heilbrigðisráðuneytið gaf út í júní 2008, með 

samanburði á starfsemi á sómatískum sjúkrahúsum á árunum 2002-2007, má sjá helstu 

árangursmælikvarða Norðmanna (Helsedirektoratet, 2008).  Þar eru einnig margar breytur 

skoðaðar til að leggja mat á breytingar á heilbrigðisstarfsemi þarlendis.  Starfsemisgreiningin 

byggist á því að skoða hlutina frá ólíkum sjónarhornum.  Starfsemin er t.d. greind með 

áherslu á fjölda sjúklinga, fjölda lega,  tegundir meðferða og þjónustustig. 

Norðmenn birta upplýsingar um árangursvísa sem falla innan allra vídda stefnumiðaðs 

árangursmats, þótt þar, eins og algengt er annars staðar, sé minnst áhersla og aðgengi að 

upplýsingum um starfsemi á sviði vaxtar og þekkingar.    

5.1.3 Bretland 

Bretar hafa á sínum snærum Hospital Episode Statistics (HES) sem rekur vöruhús gagna 

með öllum upplýsingum um innlagnir í sjúkrahús opinbera kerfisins (National Hospital 

Services; NHS) í Englandi.  Þar finnast upplýsingar í víddum starfsemi, viðskiptamanna og 

fjárhags frá bráða-, geð- og heilsugæsluþjónustu. Upplýsingarnar ná einnig utan um 

sjúklinga sem eru á eigin vegum á sjúkrahúsum NHS (eru ekki með opinberar, breskar 

heilsutryggingar), sjúklinga sem búsettir eru utan Englands og meðferðir sem greiddar eru af 

NHS á öðrum sjúkrastofnunum en þeirra eigin.  Gögnin eru nýtt til alhliða greiningarvinnu 

fyrir NHS, stjórnvöld og margar aðrar stofnanir og einstaklinga.  Þau ná aftur til 1989 og 

bætast við upplýsingar úr meira en 12 milljónum innlagna árlega.  Gögnin eru geymd þannig 

að hver innlögn eða koma á sjúkrahús er aðskilin.  Upplýsingarnar varða m.a. klínískar 

upplýsingar um greiningu og aðgerðir; lýðfræðilegar breytur eins og aldur, kyn og kynþátt; 

stjórnunarlegar upplýsingar eins og biðtíma og dagsetningu innlagnar; og landfræðilegar 
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upplýsingar um það hvar sjúklingur fékk meðferð og hvar hann er búsettur (Health Episode 

Statistics, 2005-9a). 

Að auki er starfrækt í Englandi sjálfstæð og óháð stofnun, The Care Quality Commission 

(www.CQC.uk.org), sem skoðar starfsemi alls heilbrigðiskerfisins auk félagsþjónustu fyrir 

fullorðna m.t.t. gæða þjónustunnar.  Markmiðið er að tryggja bætta þjónustu og efla gæði 

hennar, hvort sem er á sjúkrahúsum, með heimaþjónustu eða annars staðar.  Stofnunin 

skoðar hvort þjónustan sé örugg, hver árangur sé (t.d. hvort fólk fái viðeigandi meðferð og 

hve vel því er sinnt), hvort upplifun sjúklinga og aðstandenda þeirra af heilbrigðis-

þjónustunni sé jákvæð; hvort fyrirbyggjandi og heilsueflandi aðferðir séu nýttar, hvort 

þjónustan sé aðgengileg þeim sem þurfa á henni að halda þegar þeir þurfa hana og hvort 

skynsamlega sé farið með fjármuni til málaflokksins (Center for Quality Care, á.á.).  Einnig 

hefur stofnunin leiðir til inngripa þar sem þjónustan er óásættanlega slök.   

Árlega eru þar birtar kannanir á upplifun sjúklinga af meðferð og veru á sjúkrahúsum NHS 

(CQC.org.uk, 2008).  Samanburðarskýrslur eru birtar um reynslu og árangur að mati 

sjúklinga ákveðinna stofnana með hliðsjón af landsárangri.  Eru þær hugsaðar fyrir 

neytendur til að glöggva sig á árangri og aðstæðum til að taka ákvörðun um hvar þeir vilja 

sækja sér þjónustu.  Árið 2008 var sjötta skýrsla þeirrar tegundar unnin þar (hinar fyrri eru 

frá árunum 2002, 2004, 2005, 2006 og 2007) og náði hún til 165 bráða- og 

sérfræðiþjónustuveitenda innan NHS.   

Í Bretlandi er stefnumótun í heilbrigðismálum á höndum ákveðinna stefnumótunarstjórna 

(Strategic Health Authorities), sem voru 28 talsins árið 2002 en frá 2006 10 talsins, dreift 

jafnt um landið. Eru þær hlekkurinn milli breska heilbrigðisráðuneytisins og NHS. 

Ábyrgðarsvið þeirra er að þróa áætlanir til að efla heilbrigðisþjónustu í hverju héraði; tryggja 

gæði og skilvirkni staðbundinnar heilbrigðisþjónustu; auka þjónustugetu heilbrigðisstofnana; 

og tryggja að starfsemin sé í takt við forgangsröðun á landsvísu (National Health Services, 

á.á.).  

Breska heilbrigðiskerfið rekur vefveitu með upplýsingum fyrir notendur sínar sem kallast 

NHS Choises.  Á ritstjórnarsíðunni segir að hlutverk vefveitunnar sé að birta ýmsar 

upplýsingar á hlutlægan og traustvekjandi máta um flest er varðar heilsufar og 

heilbrigðisþjónustuna í samhengi fyrir notendur hennar (NHS choises, á.á.).  Þar eru m.a. 

birtir árangursvísar og í skýrslu NHS Choises frá október 2008 er lýst aðferðafræði og 

rökstuðningur er við val á þeim árangursvísum sem stofnunin notar (NHS Choises, 2008).  
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Upplýsingarnar eru ætlaðar til að aðstoða fólk við að svara þeim spurningum sem kunna að 

vakna varðandi árangur meðferðastofnana.  Þær eru valdar í samráði við klíníska sérfræðinga 

og starfsfólk háskólanna (NHS choises, 2009).  Þessir árangursvísar eru því aðallega ætlaðir 

almenningi en gefa einnig heilbrigðisstarfsfólki góðar upplýsingar um árangur ákveðinna 

skipulagsheilda.  Fylgja þeir með í viðauka.  Einnig er vert að nefna að NHS hefur unnið 

reglubundnar kannanir á starfsánægju starfsfólks síns, og kom skýrsla úr sjöttu könnuninni út 

í mars 2009 (Healthcare Commission, 2009).    

5.1.4 Danmörk 

Í Danmörku er unnið að því að setja fram staðlað matstæki á gæðum og árangri 

heilbrigðisþjónustu.  Markmiðið er að ná til allra veitenda heilbrigðisþjónustu og ná yfir 

atriði í klínískri og almennri starfsemi.  Verða skipulagsheildir metnar eftir getu þeirra til að 

standast staðla er varða ferla og árangur meðferðar.  Kjarni matskerfisins er reglubundin 

vottun byggð á árlegu sjálfsmati og mati utanaðkomandi aðila, sem gert er þriðja hvert ár af 

viðurkenndri stofnun.  Sjálfsmatið felst í því að birta árangur m.v. landsstaðla um framleiðni, 

ferla og árangur, sem gefur möguleikann á samanburði yfir tíma og milli stofnana.  Hið ytra 

mat hefst með sjálfsmati og fer yfir sviðið allt til þess að meta stöðu þróunar gæðamála.  Það 

er farið að birta nokkuð af þessum upplýsingum á vefnum (www.sundhedskvalitet.dk) til að 

auðvelda notendum val á heilbrigðisstofnun og hvetja skipulagsheildir til að gera betur 

(Vrangbaek, 2008).   

Í viðleitni Dana til að auka skilvirkni í heilbrigðiskerfinu hefur sérstök áhersla verið lögð á 

starfsemi sjúkrahúsa.  Stefna hefur verið mörkuð um styttingu legutíma og færslu á 

sólarhringsþjónustu yfir í dag- og göngudeildarþjónustu hefur verið áhersluatriði.  Einnig 

hafa verið framkvæmdar kerfisbreytingar til að bæta skilvirkni, t.d. var heilbrigðisstjórnunar-

héruðum fækkað í 5 úr 14 og sveitafélögum úr 275 í 98.  Þá hafa Danir eins og Norðmenn 

notað flokkunarkerfið Diagnostic Related Groups (DRG) sem flokkar sjúklinga samkvæmt 

sjúkdómsgreiningum og skurðaðgerðum.  Dönum hefur frá því seint á níunda áratug síðustu 

aldar verið kleift að skoða starfsemi sem greidd er á þann máta að hluta eða öllu leyti með 

vísan til DRG.  T.d. hefur verið hægt að skoða þann fjölda sjúklinga sem leita sér meðferðar 

í öðrum löndum sem greitt er fyrir með dönsku skattfé.  Einnig hafa DRG upplýsingar nýst í 

samanburðarrannsóknum (Vrangbaek, 2008). 

Heilbrigðisgæðastofnun Dana (Sundhedskvalitet) var stofnuð árið 2006 í samvinnu 

heilbrigðisyfirvalda og ráðuneytis heilbrigðismála (Indenrigs- og Sundhedministeriet, sem 

http://www.sundhedskvalitet.dk/
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nú er ráðuneyti heilbrigðis og forvarna) í þeim tilgangi að styðja við val neytenda á 

sjúkrahúsum og efla stöðu þeirra til að taka ábyrgð á eigin heilsu.  Hlutverk hennar er að 

gefa sjúklingum og aðstandendum aðgengilegan og yfirgripsmikinn aðgang að mikilvægum 

tölfræðilegum upplýsingum (Sundhedskvalitet.dk, á.á.) um gæði og þjónustu hinna ýmsu 

sjúkrahúsa til að byggja val sitt á (Sundhedsministeriet, 2008).   

Upplýsingavefur Sundhedskvalitet innheldur bæði klínískar upplýsingar, t.d. upplýsingar um 

fylgikvilla og í sumum tilvikum samanburð á stofnunum m.t.t. fjölda legudaga, 

endurinnlagna, biðtíma o.s.frv.  Þá eru niðurstöður landskannana um reynslu sjúklinga af 

notkun heilbrigðisþjónustu birtar og niðurstöður um stöðu og gæði stofnana, t.d. er varðar 

hreinlæti og fylgni við staðla  (Sundhedsministeriet, 2008).  Danir birta þannig upplýsingar í 

öllum víddum stefnumiðaðst árangusmats. 

Þar sem tekin hefur verið sú ákvörðun að skoða starfsemi Landspítala sérstaklega með 

hliðsjón af norsku heilbrigðiskerfi sem fulltrúa norrænna heilbrigðiskerfa, verður ekki um 

frekari umfjöllun eða samanburð við danskt heilbrigðiskerfi í þessum  skrifum að ræða. 

5.2.  Árangursmælingar á heilbrigðisþjónustu í erlendri samvinnu   

5.2.1 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO) hefur unnið mikið 

starf í greiningu á stöðu heilbrigðismála.  Frá henni berast upplýsingar um marga og ólíka 

þætti er lúta að heilbrigði og velferð á heimsvísu.  WHO stýrir og samhæfir heilsutengt efni á 

vettvangi Sameinuðu þjóðanna.  Ábyrgð WHO lýtur að því að vera leiðandi í 

heilbrigðismálum á alþjóðavísu, móta rannsóknastefnu, setja norm og staðla, skýra 

rannsóknabyggða stefnu í heilbrigðismálum, veita tæknilegan stuðning fyrir aðildarríkin og 

skoða og meta þróun í málaflokknum (WHO, 2009a). 

Söfnun og miðlun heilbrigðisupplýsinga er eitt af meginhlutverkum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.  Til þess að afla nauðsynlegra upplýsinga treystir 

WHO á tengiliði í hverju aðildarlandi og sjá þeir um að safna saman gögnum og aðlaga þau 

skilgreiningum WHO.  Upplýsingum frá aðildarlöndum er safnað í svokallaðan HFA 

gagnagrunn (Health for All Database (www.euro.who.int/hfadb)).  Heilbrigðistölfræðisvið 

Landlæknisembættisins ber ábyrgð á að senda árlega gögn frá Íslandi í HFA-gagnagrunninn 

og tekur þátt í því samstarfi sem gagnasöfnunin leiðir af sér (Landlæknisembættið, 2008c).  

http://www.euro.who.int/hfadb
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Á alheimsvísu hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin unnið að því að skoða árangur 

heilbrigðiskerfa í heild sinni.  Stofnunin gaf út skýrsluna ´The world health report 2000 – 

Health systems: improving performance´ (World Health Organization, 2000).  Er skýrslan sú 

fyrsta sinnar tegundar, þar sem skoðaðir eru og bornir saman þættir í heilbrigðiskerfum 191 

þjóðar.  Ályktað er að sum heilbrigðiskerfi starfi vel en önnur síður og að sá munur sé ekki 

endilega tilkominn vegna tekna eða eyðslu til heilbrigðisþjónustu.  Þekkt sé að árangur getur 

verið mjög ólíkur, jafnvel milli landa sem eyða sambærilegum upphæðum til málaflokksins.  

Þannig kemur fram að Bandaríkjamenn eyða hærri hluta vergrar landsframleiðslu til 

heilbrigðsimála en nokkurt annað ríki, en árangur þjóðarinnar er í 37. sæti af 191.  Bretland, 

sem eyðir 6 prósent vergrar landsframleiðslu í heilbrigðismál, er í 18. sæti listans. Það er 

uppbygging heilbrigðisþjónustunnar, stjórnun og fjármögnun sem skiptir stóru máli í þessu 

samhengi.  Muninn milli kerfa sem starfa annars vegar vel og hins vegar illa megi mæla í 

dauða, fötlun, fátækt, niðurlægingu og örvæntingu (Brundtland, 2000). 

WHO hefur einnig unnið sérstakt starf innan Evrópuskrifstofu sinnar, og tekið saman 

yfirlitsskýrslur um heilsufar í flestum evrópskum aðildarlöndum.  Skýrsla um Ísland sem 

gefin var út árið 2000 var unnin í samvinnu við Landlæknisembættið ásamt fleiri aðilum og 

stofnunum (Landlæknisembættið, 2008c).  

5.2.2 OECD 

OECD, efnahags- og framfarastofnun Evrópu, heldur margs konar gagnasöfn og safnar m.a. 

gögnum um heilbrigðismál til nota við alþjóðasamanburð.  Val á mælikvörðum til 

alþjóðasamanburðar byggir aðallega á þremur þáttum: mikilvægi þeirra fyrir áætlanagerð,  

hversu aðgengilegir þeir eru og hversu samanburðarhæfir.  Norrænu þjóðirnar (Noregur, 

Svíþjóð, Finnland, Ísland, Danmörk, Færeyjar og Grænland) taka þátt í þróun á árangurs- og 

gæðavísum í gegnum samstarfsverkefni með OECD (Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, 2008).   

Stofnunin gefur út rit, s.s. Health at a Glance 2007: OECD Indicators, árið 2007, þar sem 

birtir eru árangursvísar og mælingar á þeim fyrir aðildarlöndin, auk meðaltals OECD-

landanna.  Er þar um að ræða ýmiss konar efni varðandi lýðfræðilegar breytur, heilsufar, 

áhrifaþætti heilsu, sjúkdóma, aðgerðir á sjúkrahúsum, notkun úrræða í heilbrigðisþjónustu, 

mannafla í heilbrigðisþjónustu og fjármögnun hennar.  Enn fremur eru birtir þar gæðavísar 

til að leitast við að varpa ljósi á gæði heilbrigðisþjónustunnar (OECD, 2007).  Á Íslandi er 

það Landlæknisembættið sem vinnur tölulegt efni fyrir OECD og hefur tekið þátt í vinnu 

Norrænu ráðherranefndarinnar og OECD á þessu sviði (Landlæknisembættið, 2008c).   

http://www.who.dk./countryinformation
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5.2.3 Norrænt samstarf 

Norden, opinbert samstarf norrænu ríkjanna (oft nefnt Norræna ráðherraráðið) 

(www.norden.org), starfar m.a. á vettvangi árangurs- og gæðamála í heilbrigðisþjónustu.  

Hófst sú ákveðna samvinna árið 2000 (Sundhedsstyrelsen, á.á.).  Norrænt samstarf á félags- 

og heilbrigðissviðinu byggir á undirstöðugildum norræna velferðarlíkansins en markmið 

samstarfsins er að stuðla að aukinni velmegun á Norðurlöndum með því að bæta forsendur 

góðrar lýðheilsu. Markmiðið er einnig að minnka ójöfnuð í heilbrigðismálum og miðla 

upplýsingum og þekkingu um heilbrigðismál. Félagsmála- og heilbrigðisgeirinn á í miklu 

samstarfi við grannsvæði Norðurlandanna en það beinist sérstaklega að fyrirbyggjandi starfi 

til að vernda og bæta heilbrigði og lífskjör. Að auki taka Norðurlöndin virkan þátt í evrópsku 

samstarfi á sviði heilbrigðismála jafnframt því að starfa með alþjóðlegum samtökum og 

stofnunum (www.norden.org, á.á.). 

Vinnulag norrænu nefndarinnar hefur verið á þá leið að skipa starfshópa til að þróa og velja 

samanburðarhæfa gæða- og árangursvísa í þeim tilgangi að bera saman þjónustu 

Norðurlanda og auka gegnsæi.  Fyrsti starfshópur verkefnsins vann skýrslu þar sem eigindi 

heilbrigðiskerfanna voru kortlögð.  Á þeim tíma var hvorki hægt að birta tölur né 

samanburðarhæf gögn.  Skýrslan kallast Kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet (NHV-rapport 

2003:1).  Árið 2007 gaf næsti vinnuhópur út skýrsluna Kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet i 

Norden (TemaNord 2007:519), sem er skýrsla með tölulegum niðurstöðum.   

Um þessar mundir er verið að vinna að næstu útgáfu slíks rits og eru fulltrúar frá Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytinu og landlækni þátttakendur fyrir Íslands hönd (Margrét 

Björnsdóttir, munnleg heimild 15. júní 2009).  Áhersla er á að draga fram í skýrslunni hvað 

megi betur fara innan heilbrigðiskerfanna.  Einn stýrihópur er fyrir verkefninu og fjórir 

undirhópar.  Þeir fjalla um (1) almenna gæða- og árangursvísa, (2) gæða- og árangursvísa 

tengdum öryggi sjúklinga, (3) árangurs- og gæðavísa tengdum reynslu sjúklinga og (4) 

gæða- og árangursvísa tengdum tannheilsu (Sundhedsstyrelsen, á.á.).  Árið 2010 munu þessir 

hópar birta árangur vinnu sinnar og halda ráðstefnu í Danmörku þegar verkefninu lýkur 

formlega, tíu árum frá upphafi þess.   

Norðurlöndin eiga sameiginlegan samstarfsvettvang um samræmingu staðtalna um 

heilbrigðismál, sem er Norræna tölfræðinefndin, NOMESKO (The Nordic Medico-Statistical 

Committee) (www.nom-nos.dk).  Nefndin var sett á laggirnar eftir samþykki norræna ráðsins 

árið 1966.  Frá 1979 hefur nefndin verið fastanefnd með sérstaka fjárveitingu og hefur hún 

http://www.nom-nos.dk/
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aðsetur í Kaupmannahöfn.  Nefndin gefur árlega út skýrslu um staðtölur í heilbrigðismálum á 

Norðurlöndum og vinnur auk þess að því að upplýsingar í norrænum skýrslum um staðtölur í 

lyfjageiranum séu eins nýjar og mögulegt er. NOMESKO á einnig frumkvæði að 

þróunarverkefnum sem fylgja þróuninni í staðtölum lyfja á alþjóðavettvangi. Markmið 

NOMESKO (www.nom-nos.dk, á.á.) er að: 

 Vera ábyrgðaraðili fyrir samræmingu heilbrigðistölfræði Norðurlandanna. 

 Standa fyrir nýjum verkefnum, efla og bæta samanburðartölfræði og stuðla að sem 

ákjósanlegastri nýtingu þekkingar á þessu sviði á Norðurlöndunum. 

 Upplýsa um norræna starfsemi í tölfræðilegri greiningu með birtingu árlegra 

tölfræðiskýrslna og annars efnis, t.d. niðurstaðna sérverkefna, kannana o.s.frv. 

 Samhæfa og taka þátt í alþjóðlegum tölfræðiverkefnum, m.a. þar sem baltnesku ríkin 

eru þátttakendur.  

Helstu efnisþættir sem teknir eru fyrir í ársskýrslu NOMESKO eru upplýsingar er varða 

uppbyggingu heilbrigðiskerfis hvers lands; fjármögnun heilbrigðisþjónustu; lýðfræðilegar 

breytur eins og mannfjöldi og mannfjöldabreytingar; upplýsingar um frjósemi, fæðingar, 

ungbarnadauða og getnaðarvarnir; dánartíðni; læknisfræðilegar upplýsingar t.d. um 

lífsstílstengda sjúkdóma og krabbamein; stöðu ráðgefandi læknisþjónustu (medical 

consultations); fjölda ónæmisaðgerða; um þjónustu sem í boði er á sjúkrahúsum, útskriftir og 

meðallegutíma; skurðaðgerðir; slys; þróun lyfjanotkunar og upplýsingar um 

heilbrigðisstarfsmenn.  Einnig eru tekin fyrir gögn er varða reynslu sjúklinga.  Haustið 2009 

verður birt sérstök skýrsla með gögnum um árangur í meðferð krabbameina og hjarta- og 

æðasjúkdóma (Sundhedsstyrelsen, á.á.).   

5.2.3.1 Árangursvísar norrænu ráðherranefndarinnar 

Norræna ráðherranefndin hefur valið 36 árangursvísa til notkunar í samanburði á árangri 

milli Norrænu ríkjanna.  Niðurstöður mælinga á þeim verða birtar árlega.  Þeir voru valdir 

með hliðsjón af þessum atriðum: 

- Hve miklu máli hluturinn skiptir (relevans), þ.e. hve yfirgripsmikill heilsufarsvandinn 

er og hversu alvarlegur hann telst vera. 

- Lögmæti, gildi (viliditet) árangursvísa.  

- Hvort árangursvísirinn sé mælanlegur. 

- Að gögn um árangursvísinn séu til í norrænu löndunum. 
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Valið var einnig með hliðsjón af OECD vísum úr OECD Health Care Quality Indicators 

Projects (merktir með (*)), til hægt væri að samnýta það starf.  Í eftirfarandi töflu eru 

árangursvísar Norræna ráðherraráðsins á heilbrigðissviði taldir upp.  

 

Tafla 6. Árangurs- og gæðavísar Norræna ráðherraráðsins á heilbrigðissviði 

Sjúkdómstengdir árangursvísar Skilgreining 
Heilablóðfall/heilablæðing (*) Hlutfall sj. sem látast í legu innan 30 daga.  

Heilablóðfall/heilablæðing  Hlutfall sj.  sem látast innan 30 daga  

Heilablóðfall/blóðtappi í heila (*)  Hlutfall sj. með sem látast í legu innan 30 daga  

Heilablóðfall/blóðtappi í heila  Hlutfall sj. sem látast innan 30 daga 

Blóðtappi í hjarta Hlutfall sj.  sem látast í legu innan 30 daga  

Blóðtappi í hjarta   Hlutfall sj. sem látast innan 30 daga 

Ristil- og endaþarmskrabbamein Hlutfall sj. sem látast í legu innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

Ristil- og endaþarmskrabbamein Hlutfall sj.sem látast innan 30 daga frá fyrstu skurðaðgerð  

Lungnakrabbamein Hlutfall sj.  sem látast í legu innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

Lungnakrabbamein Hlutfall sj.  sem látast innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

Brjóstakrabbamein Eins árs lifun fyrir konur með brjóstakrabbamein  

Brjóstakrabbamein Eins árs hlutfallsleg lifun fyrir konur með brjóstakrabbamein  

Brjóstakrabbamein (*) Fimm ára lifun fyrir konur með brjóstakrabbamein  

Brjóstakrabbamein (*) Fimm ára hlutfallsleg lifun fyrir konur  

Blöðruhálskirtilskrabbamein  Fimm ára lifun fyrir karla með blöðruhálskirtilskrabbamein   

Blöðruhálskirtilskrabbamein Fimm ára hlutfallsleg lifun  

Hjartaaðgerðir Hlutfall sj. sem deyr sem í legu innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

Hjartaaðgerðir Hlutfall sj. sem deyr innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

PTCA (Percutan Transluminal Coronar Angioplastik) Hlutfall sj. sem deyr sem í legu innan 30 daga frá fyrstu aðgerð  

PTCA  Hlutfall sj. sem deyr innan 30 daga frá fyrstu aðgerð 

Fæðingar. Spangarrifur, III. og IV. gráðu. Hlutfall kvenna með III. og IV. gráðu spangarrifu eftir fæðingu  

Fæðingar. Burðarmálsdauði. Hlutfall látinna barna innan við 28 dögum frá fæðingu 

Inflúensubólusetningar Hlutfall 65 ára og eldri með skráða inflúensubólusetningu 

MMR bólusetningar -                                                                           
hettusótt, mislingar, rauðir hundar 

Hlutfall bólusettra með MMR 1. bólus. fyrir fyrir tveggja ára aldur 

MMR bólusetningar Hlutfall bólusettra með MMR 2. bólus.fyrir fyrir tólf ára aldur 

Notkun af penisillíns  Selt magn (DDD) á hverja þúsund íbúa daglega 

Tóbaksnotkun (*) Hlutfall fólks, 15 ára og eldra, sem segist reykja tóbak daglega 

Ofþyngd Hlutfall fólks, 15 ára og eldra, sem segist vera með BMI ≥25 <30 og BMI ≥30 

Klamidíusýkingar Fjöldi nýrra staðfestra tilfella af klamidíusýkingu hjá konum og körlum 

Nauðungarinnlagnir Fjöldi nauðungarinnlagna sem hluti af innlögnum á geðdeildir, sviptun beitt  

Nauðungarinnlagnir Fjöldi nauðungarinnlagna pr. 1.000 íbúa 

Sjálfsvíg – í innlögn Fjöldi sjálfsvíga í innlögn á geðdeild pr. 1000 innlagnir á geðdeildir 

Sjálfsvíg – í innlögn Fjöldi sjálfsvíga í innlögn á geðdeild sem hlutfall af heildarfjölda sjálfsvíga 

Sjálfsvíg – í innlögn Fjöldi sjálfsvíga í innlögn á geðdeild pr. 100.000 íbúa. 

(Nordisk Ministerråd, 2007) 

 

Þessir sjúkdómstengdu árangursvísar tengjast því bæði árangri af meðferð, s.s. lifun, og 

atriði er varða forvarnir, heilsueflingu og almennt heilsufar, eins og reykingar og offitu, auk 

þætti sem lýsa ákveðnum atriðum í framkvæmd sjúkrahúsþjónustu eins og 

nauðungarinnlagnir á geðdeildir. 
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Norræna ráðherraráðið hefur einnig til skoðunar nokkra árangursvísa sem það telur líklegt að 

verði mikilvægt að fylgjast með á næstu árum vegna heilsufarsþróunar.  Þó sé ekki á þessu 

stigi málsins hægt að nota þá til samanburðar milli landa, því samanburðarhæf gögn skorti.  

Þessir árangursvísar lúta m.a. að astma, sykursýki, fjölda skurðaðgerða sem hætt er við, 

lærleggsbrotum, blóðgjöfum, augnaðgerðum, slysum, hreyfingu, eftirfylgni á göngudeildum 

eftir útskrift, öryggismenningu og sjúkraskráningu (Nordisk Ministerråd, 2007). 
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6. ÁRANGURSMÆLINGAR Á SJÚKRAHÚSUM 

Hið endanlega markmið heilbrigðisþjónustu er eðli málsins samkvæmt að stuðla að bættu 

heilbrigði.  Markmið, er snúa að hefðbundinni spítalastarfsemi, varða helst árangur í þáttum 

eins og greiningu, meðferð, umönnun og endurhæfingu auk kennslu og rannsóknastarfs.  

Skilgreiningar á sjúkrahúsum og starfsemi þeirra taka þó tíðum breytingum og áherslan hefur 

í mörgum tilfellum flust frá sólarhringsmeðferð til dag- og göngudeildarmeðferða og jafnvel 

fyrirbyggjandi starfsemi í formi heilsugæslu (Healy & McKee, 2002).   

Sjúkrahús hafa mörg markmið og marga hlutaðeigandi (skattgreiðendur, sjúklinga, 

starfsmenn o.s.frv).  Þannig þarf að taka tillit til samansafns gilda og markmiða þegar 

árangursmælingar eru gerðar (Shaw, 2003) og huga þanniga að mörgum ólíkum þáttum: 

- Umbætur á þjónustu.  Greiðendur og veitendur þurfa að geta borið saman starfsemi innan 

og milli sjúkrahúsa til að örva og mæla breytingar.  

- Rannsóknir.  Gögn um uppbyggingu starfsemi og skilvirkni þarf að vera hægt að nota til að 

skoða tengsl skipulagsheildar og árangurs og til að byggja skipulagningu og kerfisþróun á. 

- Val skjólstæðinga og heilbrigðisstarfsmanna.  Sjúklingar og heilbrigðisstarfsmenn þurfa að 

geta nýtt upplýsingar eins og t.d. biðtíma, árangur meðferða og upplifun sjúklinga þegar þeir 

velja sér meðferðaraðila. 

- Notkun bjarga.  Greiðendur og stjórnendur þurfa upplýsingar um árangur, kostnað og 

umfang starfsemi  til að ákveða hvernig bjargir séu best nýttar. 

- Áreiðanleiki.  Stjórnmálamenn og almenningur krefst aukins gegnsæis, verndar og 

áreiðanleika  í starfsemi.   

Sjúkrahús eru yfirleitt ekki opin fyrir því að opinbera upplýsingar sem gætu leitt til ásakana, 

lögsókna, missis á starfsfólki eða starfsleyfisheimildum.  Birting upplýsinga er því oft 

takmörkuð þegar niðurstöður benda á þannig atriði (Shaw, 2003).  Til að stuðla að 

viðsnúningi á slíku hugarfari er grundvallaratriði að s.k. gæðamenning ríki í 

skipulagsheildum, því  forsendan fyrir öflugu gæðastarfi innan heilbrigðisþjónustunnar ræðst 

af menningu stofnana eða stofnanabrag (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið & 

Landlæknisembættið, 2007).   
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Í grunninn eru til fimm ólíkar aðferðir til að meta árangur sjúkrahúsa (Shaw, 2003).  Þær eru: 

(1) eftirlit opinberra aðila   

(2) notendakannanir  

(3) mat þriðja aðila á starfsemi  

(4) notkun tölfræðilegra mælikvarða  

(5) innra mat skipulagsheildar                                     

Hið fyrsta varðar helst fylgni við lög og reglugerðir er varða starfsleyfi, s.s. brunavarnir, 

hreinlæti, meðhöndlun lyfja og sýkingavarnir.  Þessir staðlar eru gegnsæir og opinberir. 

Staðlaðar kannanir á ánægju og upplifun sjúklinga eru áreiðanlegur mælikvarði á 

frammistöðu sjúkrahúsa er varða ákveðna staðla eða frammistöðu.  Starfsemi sjúkrahúsa 

snýr í æ auknum mæli að eflingu heilbrigðisfræðslu, eflingu þátttöku sjúklinga (e. patient 

empowerment), bættu ferli kvartana og aukningu á samfellu í meðferð.  Slíkar 

sjúklingakannanir eru allt frá blöðungi sem sjúklingur fyllir út á staðnum í að vera könnun á 

landsvísu unnin af utanaðkomandi aðila.  Aðferðafræðin er þó ekki á sterkum grunni og 

þykir of oft byggja á markmiðum heilbrigðisstarfsmanna og stjórnenda fremur en 

sjúklinganna sjálfra (Shaw, 2003).  Í Harvard Medical School hefur þó verið hannað staðlað 

tæki sem hefur verið notað á landsvísu í BNA, Ástalíu, Kanada og nokkrum Evrópuríkjum.  Í 

Englandi er skylduþátttaka hjá öllum sjúkrahúsum um framkvæmd slíkra kannana og þær 

birtar í National Performance Assessment Framework (National Health Service Patients´ 

survey), sem birt er síðan á veraldarvefnum.  Rannsóknir, t.d. í Frakklandi, Grikklandi, 

Póllandi, Svíþjóð og í Bretlandi hafa sýnt fram á að samanburður á ánægju sjúklinga sé 

ákjósanlegur matsvettvangur m.t.t. frammistöðu, bæði svæðisbundið og milli landa (Shaw, 

2003).  Á Norðurlöndunum hefur átta spurninga listi, NorPeq, verið þróaður.  Hann er stutt 

mælitæki á upplifun sjúklinga sem tekur til mikilvægra þátta í heilbrigðisþjónustu.  Sýnt 

hefur verið fram á áreiðanleika og gildi og þykir hann auðveldur í notkun (Oltedal, Garratt, 

Bjertnæs, Bjørnsdottir, Freil, & Sachs, 2007).  Hann hefur verið þýddur og forprófaður á 

Íslandi (Margrét Björnsdóttir, munnleg heimild, 15. júní 2009). 

Nokkrar útfærslur eru á mati þriðja aðila á starfsemi sjúkrahúsa.  Sem dæmi er vinnsla 

samanburðar með gæðastaðli, eins og International Organization Standardization (ISO).  

Staðlarnir eru mælitæki til að skoða svörun við alþjóðlegum gæðastöðlum (ISO, 2009), 

fremur en starfsemi spítala og hlutverk hans.  Slíkar upplýsingar eru ekki gerðar opinberar.  
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Upprunninn í framleiðslugeiranum, er staðallinn fremur tengdur stjórnunaraðferðum fremur 

en árangri sjúkrahúsa.  Einnig hefur reynst erfitt að nota þau hugtök sem þar er að finna 

innan heilbrigðisgeirans (Shaw, 2003).  Vottun metur árangur spítala m.t.t. fylgni við 

ákveðna staðla og einnig klíníska ferla og árangur, þar sem kostur er.  Yfirleitt er um 

sjálfstæðar stofnanir eða verkefni að ræða, sem þróast hafa í kringum þverfaglegt mat á 

heilbrigðisstofnunum og starfsemi. Því fylgir að slík vottun er mismunandi á milli aðila og 

þátttaka er með eigin ákvörðun.  Einnig hefur komið í ljós að skipulagsheildir hafa 

tilhneigingu til að auka fylgni sína við staðla til að bæta árangurinn áður en mat fer fram 

(Shaw, 2003).    

Önnur gerð ytra mats er endurskoðun jafningja (e. peer review), sem oft er gagnkvæmt mat 

milli sambærilegra aðila.  Niðurstöður eru yfirleitt ekki birtar opinberlega.  Slík skoðun er 

gjarnan á klínískum grunni.  Takmarkanir slíkra skoðana eru að aðferðin byggir á ákveðnu 

faglegu innsæi og nær ekki yfir heildarstarfsemi sjúkrahúsa sem og að erfitt getur reynst að 

halda trúnaði um viðkvæmar upplýsingar (Shaw, 2003).     

Við tölfræðilegt mat á árangri sjúkrahúsa er t.d. hægt að fá hlutlausa aðila til verksins.  Það 

er framkvæmt á þann hátt að hvert sjúkrahús sendir árangurstengdar breytur sem hrágögn 

sem er safnað, unnið úr, greint og kynnt af miðlægu matsstofnuninni.  Niðurstöður eru 

yfirleitt birtar af opinberum aðilum, á vefsíðu eða á óháðum miðlum sem miða að því að ná 

til skjólstæðinga stofnananna.  Tölfræðilegir árangursvísar eru aðgengilegar en margt þarf 

samt að varast.  Túlkun á „hrá“-gögnum á árangri sjúkrahúss, jafnvel eftir að aðlagaða 

(hreinsað) hefur verið fyrir eigindi sjúklingahópsins (e. case-mix) eða alvarleika (e. severity) 

er háð mörgum félagslegum eða efnahagslegum breytum sem sjúkrahúsið hefur ekki stjórn á.  

Einnig er ljóst að sjúkrahús eiga það til að breyta eigin gagnasöfnun til að „ná“ settum 

markmiðum eða neita meðferð hjá sjúklingum með marga áhættuþætti til þess eins að 

árangur sýnist betri (Shaw, 2003).     

Mörg sjúkrahús hafa ekki nóg gögn til að kanna árangur á ákveðnum árangursvísi.  

Kostnaður við gagnasöfnun getur farið framúr virði þess að safna þeim.  Tími og vinna sem 

fer í að þróa og árangursmæla alþjóðlega árangursvísa er oft vanmetinn (Shaw, 2003).   

Ályktað hefur verið að árangursmælingakerfi ætti að skilgreina í áætlunum á landsvísu um 

gæði og árangursstjórnum, þannig að gildi og þátttaka hlutaðeigandi sé ljós (Shaw, 2003).  

Einnig sé nauðsynlegt að gildi, viðmiðunarstaðlar og hlutverk sem metið er þegar árangur 
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sjúkrahúsa sé metinn, sé opinbert og fái samþykki hlutaðeigandi aðila.  Það er því ánægjuleg 

þróun að hérlendis skuli nú þegar vera í gildi reglugerð í þeim efnum  

6.1   Öryggi og reynsla sjúklinga 

Vaxandi áhersla hefur verið á þróun og notkun gæða- og árangursvísa er snúa að öryggi og 

reynslu sjúklinga á sjúkrastofnunum (Landlæknir, 2009).  Einnig hefur annars konar mat 

tengt sjúklingum beint, t.d. mat á aðbúnaði og heilsufari íbúa á öldrunarstofnunum með RAI 

– mælitækinu (Resident Assessment Instrument) (Landlæknir, 2009) verið framkvæmt 

reglubundið, en felur það í sér ákveðna gæða- og árangursvísa. 

Kannanir á reynslu sjúklinga hafa eflst.  Sem dæmi um það má nefna hinar mörgu opinberu 

vefsíður, þar sem niðurstöður slíkra kannanna og almennar niðurstöður á árangri 

skipulagsheilda eru aðgengilegar (frittsykehusvalg.no, sundhedskvalitet.dk, cqc.org.uk).  

Engar sambærilegar vefsíður er að finna hérlendis.  Eflir þetta til muna getu fólks til að velja 

sér þjónustuveitanda í ljósi slíkra niðurstaðna, þar sem það er hægt. Rannsóknir á reynslu 

sjúklinga er ólík nálgun á mati á árangri m.v. hin hefðbundnu gildi eins og fjölda legudaga 

eða dánartíðni og falla því undir ólíkar víddir þjónustunnar.   

Danir hafa framkvæmt kannanir á reynslu sjúklinga af heilbrigðisþjónustu annað hvert ár frá 

árinu 2000 og stefna að því halda áfram með slíka vinnu.  Þátttaka sjúklinga í eigin meðferð, 

t.d. með vali á meðferðaraðila, er eitt af meginverkefnum danskra heilbrigðisyfirvalda.  

Danir hafa birt skýrslurnar opinberlega, en helstu þemu sem spurt er út í er klínísk meðferð, 

öryggi, samfella í meðferð, samskipti og þátttaka sjúklinga, upplýsingaflæði, téð mistök í 

meðferð og atriði er varða útskrift (Enheden for Brugerundersögelser på vegne af 

Regionerne og indenrigs- og sundhedsministeriet, 2006).    

Í Noregi er það Kunnskapssenteret sem sér um kannanir á reynslu sjúklinga 

(Kunnskapssenteret, 2008).  Þar er safnað saman gögnum, þau greind og síðan birt.  Einnig 

fer fram þróun á mælitækjum fyrir þennan málaflokk og stuðningur við aðrar stofnanir.  

Norðmenn hafa framkvæmt landskönnun á upplifun sjúklinga þriðja hvert ár.   

Færeyingar hafa framkvæmt slíkt einu sinni (Sjúklinganögdsemis Kanningen millum 879 

innlagdar sjúklingar (2007)) og ætla að vinna slíkt reglubundið í framtíðinni (Margrét 

Björnsdóttir, munnleg heimild 15. júní 2009). 



58 

 

Á Íslandi hafa bæði verið framkvæmdar nokkrar rannsóknir á þætti sjúklinga á 

heilbrigðisstofnunum (Margrét Björnsdóttir, 2002) og ánægju aðstandenda (Helga 

Bragadóttir, Ragnheiður Sigurðardóttir, Herdís Gunnarsdóttir, Auður Ragnarsdóttir, & Anna 

Ólafía Sigurðardóttir, 2007).  Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og Landlæknis-

embættið fékk Gallup til að vinna yfirgripsmikla skýrslu árið 2003 þar sem 41 spurning var 

lögð fyrir 519 sjúklinga (Gallup, 2003).  Hún var birt sem trúnaðarmál.  Sambærilega skýrslu 

vann Gallup á svipuðum tíma fyrir Landspítala með þátttöku 257 sjúklinga, sem einnig var 

trúnaðarmál ætlað ákveðnum aðilum (Gallup, 2003). 

Norræna ráðherranefndin hefur komið með tillögu að samnorrænum spurningum til sjúklinga, 

sem byggjast á NorPeq-mælitækinu (Nordisk Ministerråd, 2007).  Með honum er ætlunin að 

meta þjónustuna frá sjónarhóli sjúklinga á sómatískum deildum.   Eftirfarandi spurningar eru 

m.a. lagðar þar fyrir: 

- Skildir þú það sem læknarnir sögðu við þig? 

- Hefurðu trú á fagþekkingu læknanna? 

- Hefurðu trú á fagþekkingu hjúkrunarfólks? 

- Upplifðir þú umhyggju hjúkrunarfólks? 

- Fannst þér að læknar og hjúkrunarfólk væri áhugasamt þegar þú lýstir líðan þinni? 

- Fékkstu viðeigandi upplýsingar um hvernig rannsóknum yrði háttað? 

- Var meðferð og umönnun á sjúkrahúsinu í heildina séð ásættanleg að þínu mati? 

- Fannst þér eins og þú hefðir einhvern tíman fengið ranga meðhöndlun, að þínu mati? 

Ekki verður farið nánar efnislega út í þessar rannsóknir á gæðum þjónustu frá sjónarhóli 

sjúklinga, en ljóst er að sá vinkill sem þær gefa er mjög mikilvægur í allri stefnumótun.  

Þjónustuþegarnir eru jú greiðendur þjónustunnar og eiga sinn rétt á að fá upplýsingar um 

hana.  Það eru mikil verðmæti sem felast í því fyrir heilbrigðisstofnanir að fá sjónarhorn 

neytenda því ánægja þeirra er undirstöðuatriði í velgengni, góðum anda á stofnun og 

jákvæðum árangri.  Einnig er það stefna heilbrigðisstjórnvalda  að vinna slíkar rannsóknir og 

því lagt upp með að halda áfram á sömu braut  (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40, 2007; 

Reglugerð nr. 1148/2008). 
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6.2   Landspítali 

Um Landspítala 

Landspítali er aðalsjúkrahús Íslands og eina háskólasjúkrahúsið.  Árið 2008 leituðu þangað 

106.699 manns.  Fjöldi rúma var 788,  legudagarnir 232.570 talsins og komur á dag- og 

göngudeildir 435.374 og 94.650 á slysa- og bráðamóttökur.  Framkvæmdar voru alls 14.583 

skurðaðgerðir, fæðingar á sjúkrahúsinu voru 3.376 og ársverk (stöðugildi) voru 3.872.  

Rekstrarkostnaður var 39.3 milljarðar íslenskra króna og launakostnaður 66% þeirrar 

upphæðar (Landspítali, 2009a).  Sjúkrahúsið á Akureyri, sem er næst stærsta sjúkrahús 

landsins, hefur sem svarar 5,5% af legum og legudögum Landspítala.  Önnur sjúkrahús eru 

mun minni.  Fjárhagslegur samanburður sýnir hve stór Landspítali er af heildarumfangi 

sjúkrahúsþjónustu.  Framlag til Landspítala sem hlutfall heildarútgjalda ríkisins var 7,43%.  

Af  útgjöldum ríkisins til heilbrigðismála, sem alls námu 95.200 milljónum króna árið 2007, 

voru gjöld til sjúkrahúsþjónustu 65.819 milljónir króna og runnu þar af 33.096 milljónir til 

Landspítalans, eða  34,13% (Örn Þ. Þorvarðarson, 2009).  Fjárveiting til Landspítala er því 

ríflega á við alla aðra sjúkrahússtarfsemi í landinu.  Starfsemin og umfang skapar honum 

algera sérstöðu hérlendis.  Það er grundvöllur þess að samanburður á starfsemi hans þarf að 

vera við erlenda aðila. 

Forgangsverkefni Landspítala 

Á Landspítala hafa verið sett fram sex forgangsverkefni eða markmið fyrir árið 2009 

(Landspítali, 2009a).  Þau eru:  

1) Samanburður við erlend háskólasjúkrahús  

2) Setja fram mælanleg markmið í öllum helstu þáttum spítalans 

3) Nýtt stjórnskipulag LSH 

4) Aukin almannatengsl og gengsæi í stjórnun LSH 

5) Stefnumótun LSH sett til næstu 3-5 ára 

6) Nýtt háskólasjúkrahús. 

Fyrstu tvö verkefnin lúta að samanburði og markmiðasetningu.  Með samanburði við erlend 

sjúkrahús sjáist hvað sé dýrt, hver staða sjúkrahússins er í samanburði við önnur og hvar má 

bæta starfsemina.  Forstjóri spítalans hefur komið opinberlega fram og fjallað um þá vinnu 

sem hefur farið fram við skipulagsbreytingar á Landspítala.  Skipulagsbreytingarnar snúi að 

því að betur verði hægt að vinna að markmiðum spítalans. Landspítali vinnur að því að 
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skilgreina mælanleg markmið á öllum helstu þáttum spítalans, á almennri þjónustu sem og 

gæðamálum og starfsmannahaldi. Þá skapist það gegnsæi sem geri þjóðinni kleift að sjá 

hvernig skattfé til spítalans er nýtt (Morgunblaðið, 2009). 

Árangursmælingar á Landspítala 

Í gegnum tíðina hafa hinir dæmigerðu árangursvísar eins og í fjárhagsvídd og vídd 

viðskiptamanna, t.d. rekstrartölur og starfsmannavelta, verið birtar opinberlega, m.a. í 

ársskýrslum Landspítala.  Frá árinu 2000 hefur Landspítali gefið mánaðarlega út 

Starfsemisupplýsingar, þar sem aðrir árangurvísar í fleiri víddum hafa bæst við (Landspítali, 

2009b).  Á flestum sviðum Landspítala hefur verið unnið innanhúss með stefnu- og skorkort.  

Ekki hefur verið mótuð heildarstefna um hvaða árangursvísa skuli meta reglubundið á 

sjúkrahúsinu en ljóst að markmið þar að lútandi hefur verið sett. 

Stefnumótun hefur verið unnin á ýmsum þáttum starfsemi spítalans í gegnum tíðina.  Ásamt 

þeim stefnu- og skorkortum hafa verið gerðar stefnumótandi tillögur í kjölfarið á störfum 

vinnuhópa.  Nefna má sem dæmi stefnumörkun í endur- og símenntun fyrir starfsmenn 

Eflingar, Starfsmannafélags Reykjavíkur og Sjúkraliðafélags Íslands (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, 2004); stefnumótun hjúkrunar á göngudeildum (Landspítali - 

Háskólasjúkrahús, 2004a); stefna um starfsþróun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á LSH 

(Landspítali - Háskólasjúkrahús, 2005); heildarstefnumótunaráætlun (Landspítali - 

háskólasjúkrahús, 2006); og stefnumótun um þátttöku sjúklinga og aðstandenda í meðferð 

(Landspítali, 2008).  Einnig hefur verið gerð stjórnsýsluúttekt á árangri sjúkrahússins á 

árabilinu 1999-2004 í ljósi sameiningarinnar árið 2000 (Ríkisendurskoðun, 2005).  Í þessum 

skýrslum er að finna upplýsingar um ýmis stefnuatriði og markmið þeim tengdum. 

Á vinnudegi stjórnenda Landspítala í janúar 2009  unnu átta hundruð stjórnendur m.a. að  sjö 

ólíkum, afmörkuðum verkefnum.  Eitt þeirra var árangursvísar Landspítala.  Í skýrslu sem 

unnin var fyrir Landspítala upp úr gögnum fundarins og vinnuskýrslum hópa er að finna 

spurningar sem hóparnir unnu með og niðurstöður hópanna (VJI Ráðgjöf, 2009).   

Í inngangi að verkefnum rýnihópanna fjögurra um árangursvísa Landspítala segir: „LSH vill 

skilgreina og mæla með reglubundnum hætti lykilstærðir í starfsemi spítalans, t.d. 

mánaðarlega, og fylgjast náið með árangrinum m.v. fyrirfram tilgreind mörk (VJI Ráðgjöf, 

2009)“.  Rýnihóparnir voru síðan beðnir um að finna út hvaða mælistærðir (8-20 mælingar) 

þeir telji að séu bestu árangursvísarnir fyrir starfsemi Landspítala, hvernig þeir skuli 

skilgreindir og hvernig ætti að mæla þá og/eða reikna.  Leitað var að árangursvísum fyrir 
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Landspítalann í heild.  Er þessi vinna hluti af stefnumótunarvinnu Landspítala og 

fyrirhuguðum samanburði við önnur sjúkrahús.  Þegar árangursvísar eru valdir er algengt að 

spyrja stjórnendur í viðkomandi skipulagsheild eins og segja má að gert hafi verið hér. 

Þátttakendur vinnuhópanna töldu almennt að góðir árangursvísir væru einfaldir og auðskildir 

og niðurstöður út frá þeim berist jafnt og þétt og þær væru aðgengilegar, t.d. á vefnum.  

Skýrsluhöfundar draga þá ályktun um að almennur áhugi virðist vera hjá stjórnendum um 

rekstur spítalans og tíðri, skilmerkilegri upplýsingagjöf honum tengdum. Stjórnendur sýni 

vilja og áhuga á að spara rekstrarfé og var trú fundarmanna að slíkt væri hægt, t.d. með að 

eyða ofnotkun og/eða sóun á aðföngum.  Þeir óskuðu einnig eftir breytingum á útgáfu 

Starfsemispplýsinga, t.d. með því að þær berist fyrr, helst rafrænt og myndrænt inn á 

vefsvæði eða með tölvupósti. Þá voru einnig óskir um að  upplýsingar væru sérsniðnar handa 

hverjum stjórnanda eða stjórnendahópi. 

Óskir bárust frá bæði rýnihópunum fjórum og öðrum þátttakendum í salnum um notkun 

árangursvísa, að notaður yrði alþjóðlegur samanburður og fundin yrðu erlend sjúkrahús til 

samanburðar.  Stungið var upp á að nota ,,árangurspróf“ sem til eru erlendis, eða reyndir 

árangursvísar, og fram kom að Landspítali þyrfti í heild alþjóðlega mælikvarða.  Einnig 

þyrftu einstakar deildir og hlutar spítalans sértæk árangursmarkmið.  Þannig yrði hægt að 

bera saman árangur (e. benchmarking) við eins konar „systurstofnun“ erlendis.  Einnig ætti 

að koma á samanburði milli eininga innan  LSH eins og kostur er, t.d. varðandi mannauð, 

gæði og rekstur, notkun á  rekstrarvöru og fleira samanburðarhæft. 

Skýrsluhöfundar drógu saman í fimm flokka þá árangursvísa sem nefndir voru á 

stjórnendadeginum: rekstur og fjárhagur,  klínísk starfsemi, gæði og þjónusta, mannauður og 

ferlar og að lokum vísindi og  kennsla. Þeir árangursvísar, sem mælanlegir eru og þeim sem 

rýnihóparnir tiltóku, eru í töflu 7 flokkaðir af höfundi eftir fjórum víddum stefnumiðaðs 

árangursmats.  Upplýsingar um suma þeirra er hægt að nálgast, t.d. rekstrarkostnað, fjarvistir 

starfsmanna og fjölda aðgerða.  Aðrar tillögur þurfa nánari útfærslu eins og afkastamælingar 

og ánægjukannanir.   
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Tafla 7.  Árangursvísatillögur frá stjórnendadegi á Landspítala í janúar 2009  

Vídd       Árangursvísar er vinnuhóparnir nefndu 

Fjárhagsleg vídd  Rekstrarkostnaður 

 Lyfjakostnaður [á framleidda einingu] 

 Rannsóknakostnaður [á framleidda einingu] 

 Heildarlaun á starfseiningu á móti launaheimild 

 Yfirvinnukostnaður á móti heimild 

 Hvernig tekst til að fylgja eftir fjárhagsáætlunum 

 Mæling á afköstum með beinni tenginu við kostnað 

 DRG kostnaður 

 Notkun DRG flokkunarkerfis í samanburði við alþjóðlega staðla 

Vídd 
viðskiptamanna 

 Mælikvarðar á árangur (t.d. lifun krabbameinssjúklinga,  árangursrík 
endurlífgun ofl.) 

 Ánægja sjúklinga; t.d. mæld með könnun meðal sjúklinga og aðstandenda 

 Vannýttur tími starfsmanna, t.d. biðtími 

 Ánægja starsfólks 

 Starfsmannavelta 

 Tíðni fjarvista (veikindi starfsmanna, veikindi barna, önnur fjarvera) 

 Samanburður milli eininga og landa á á tíðni fjarvista 

 Mat starfsmanna á hæfni stjórnenda 

Starfsemisvídd  Talning á klínískum inngripum 

 Fjöldi endurkoma í kjölfar inngripa 

 Endurinnlagnir sjúklinga 

 Fjöldi legudaga 

 Fjölgun skurðaðgerða sem hafa færst á dagtíma 

 Framleiðslumarkmið (t.d. biðtími eftir þjónustu, hve margir og hve lengi á 
rekstrareiningu, sem hlutfall af sjúklingum eða starfsmönnum) 

 Fjöldi aðgerða 

 Spítalasýkingar og önnur óvænt atvik 

 Biðtímar og biðlistar eftir þjónustu 

Vídd þekkingar og 
vaxtar 

 Ánægja nemenda 

 Fjöldi útgefinna fræðigreina 

 Vottun á kennslu/fræðastarfsemi 

 Fjöldi styrkja til vísindastarfs 

 Fjöldi og frammistaða þeirra sem fara í framhaldsnám 

 Frammistaða nema að námi loknu 

 Alþjóðleg viðmið í prófum 

 

Stjórnendur Landspítala virðast í ljósi þessarar upptalningar hafa hug á að margir ólíkir 

þættir starfseminnar séu skoðaðir reglubundið. 

Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 er að finna nokkra árangursvísa sem aðgengilegt er að 

skoða innan Landspítala vegna sérstöðu hans í að sinna ákveðinni heilbrigðisþjónustu.  

Álykta má í því ljósi að upplýsingar sem þar fást endurspegli árangur á landsvísu.  Þeir 

árangursvísar sem þar má skoða í þessu ljósi eru:  
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 Geðheilbrigðisþjónustan nái árlega til 2% barna og unglinga á aldrinum 0-18 ára, 

óháð búsetu;  

 Bið eftir vistun á hjúkrunarheimili fyrir fólk, sem er í mjög brýnni þörf, verði ekki 

lengri en 90 dagar;  

 Dregið verði úr tíðni mjaðma- og hryggbrota um 25%;  

 Dregið verið úr tíðni geðraskana um 10%;  

 Dregið verið úr dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma hjá fólki á aldrinum 25-74 

ára, hjá körlum um 20% og konum um 10%; 

 Dregið verði úr tíðni heilablóðfalla um 30%;  

 Dánartíðni vegna krabbameina hjá fólki yngra en 75 ára lækki um 10% 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004).   

Heilbrigðisstarfsemi sem tengist þessum atriðum er aðallega veitt á Landspítala, t.d. 

geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga.  Aðra þætti má skoða innan sjúkrahússins og fá 

vísbendingu um þróun mála.  Fjöldi meðferða vegna mjaðma- og hryggbrota gefa t.d. 

vísbendingu um hvort markmiðið sé nær eða fjær. 

Í rannsóknarhluta þessa verkefnis er ætlunin að koma með ábendingar um hvaða 

árangursvísar geti reynst nytsamlegir í þeim tilgangi að meta árangur á Landspítala.  Það sem 

á eftir fer byggir aðallega á gögnum frá þremur meginaðilum.  Bresk gögn frá NHS eru frá 

annars vegar frá vefsíðu Hospital Episode Statistics (www.hesonline.nhs.uk) og hins vegar 

Care Quality Commission (www.cqc.org.uk).  Norsk gögn eru frá vefsíðu SAMDATA 

(www.sintef.no).  Íslensk gögn eru annars vegar opinber og birt gögn af vefsíðum, t.d. frá 

Landlækni (www.landlaeknir.is) og Landspítala (www.landspitali.is).  Að auki voru fengin 

gögn frá hag- og upplýsingasviði úr vöruhúsi gagna Landspítalans.  Leyfi fyrir öflun og 

notkun gagnanna var fengið frá lækningaforstjóra Landspítala og rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar.  Vísindasiðanefnd taldi ekki ástæðu til að taka umsókn vegna þessa 

verkefnis fyrir, þar sem ekki er um nein persónugreinanleg gögn að ræða. 

  

http://www.hesonline.nhs.uk/
http://www.cqc.org.uk/
http://www.sintef.no/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.landspitali.is/
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7. NIÐURSTÖÐUR 

Hér verða dregnar saman niðurstöður fyrir hina þríþættu rannsóknarspurningu, sem lagt var 

upp með: (1) að kanna með fræðilegri úttekt hvað einkennir árangursvísa sem henta til að 

skoða stöðu sjúkrahúsa; (2) að gera samantekt á lykilbreytum árangurs í spítalaþjónustu á 

Íslandi, í Noregi og Bretlandi í víddum er varða starfsemi, viðskiptamenn, fjárhag og vöxt og 

þekkingu innan hugmyndaramma stefnumiðaðs árangursmats; (3) velja samanburðarhæfa 

árangursvísa og bera nokkra þeirra saman milli Landspítala og árangurs sjúkrahúsa á 

landsvísu í Noregi og á Bretlandi 

7.1   Einkenni árangursvísa fyrir sjúkrahús 

Þegar litið er yfir sviðið í umfjöllun um árangursvísa er ljóst að til að teljast „góðir“ 

árangursvísar þurfa ákveðin atriði að einkenna þá.  Hér kemur samantekt höfundar á þeim 

einkennum og eigindum sem talin eru prýða það sem kallast góðir árangursvísar í 

heilbrigðisþjónustu. 

 

Tafla 8. Samantekt á einkennum góðra árangursvísa í heilbrigðisþjónustu 

1 Áreiðanlegir 
2 Gildir - mæla það sem ætlast er til að þeir mæli 
3 Mælanlegir 
4 Réttmætir 
5 Samanburðarhæfir 
6 Tengjast hlutverki, sýn og gildi stofnana 
7 Sannanlegir (e. verifiable) til að tryggja nákvæmni í gagnasöfnun 
8 Vel skilgreindir  m.t.t. hvað þeir mæla, mælikvarða, tíðni gagnasöfnunar, gæði gagna, 

markmiða og þröskulda                                                                                                                                                                                                                                      
9 Mæla það sem er gert 
10 Mæla árangur af því sem er gert  
11 Lýsa frammistöðu (e. effectiveness) á hinum ólíkum sviðum þjónustunnar 
12 Lýsa skilvirkni (e. efficiency) í starfsemi 
13 Virka sem sameiginlegt tungumál hlutaðeigandi 
14 Sýna fram á öryggi starfseminnar, þ.a. að sjúklingar hljóti ekki skaða af þjónustunni 
15 Lýsa frammistöðu í mismunandi víddum BSC  
16 Lýsa ánægju hlutaðeigandi aðila 
17 Sýna aðstöðutengda þætti, s.s. fjölda legurýma og gæði lækningatækja   
18 Lýsa aðgengi að þjónustu 
19 Sýna hversu viðeigandi þjónustan er, t.d. hvort rétta þjónustan sé veitt rétta sjúklingnum á 

réttum   tíma við réttar aðstæður 
20 Lýsa innri ferlum í starfsemi  
21 Lýsa mikilvægum þáttum í þjónustunni 
22 Lýsa notkun á þjónustu 
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23 Sýna hvort stefnumótun skili sér 
24 Sýna tímaþátt þjónustunnar 
25 Lýsa gæðum þjónustu eða vöru 
26 Eru þess eðlis að notkun þeirra getur leitt til umbóta 
27 Sýna hvernig megi styrkja það sem vel gengur  
28 Lýsa ábyrgð þjónustuveitenda gagnvart borgurum og skuldbinding gagnvart samfélaginu 
29 Sýna hvort jafnræði sé í skiptingu á þjónustu á milli borgaranna 

(Balanced Score Card.org; Landlæknir, 2008b; Reglugerð nr. 1148/2008; Curtright, Stop-Smith, & Edell, 2000; Griffith, 

Alexander, & Warden, 2002; Phelps, 2004; Huselid, Becker, & Beatty, 2005). 

Það eru  margir og ólíkir þættir sem einkenna góða árangursvísa.  Ljóst er að einstakir 

árangursvísar geta ekki staðist öll viðmiðin, enda er ekki sérstakur tilgangur eða ávinningur 

fenginn með því.  Hins vegar er nauðsynlegt að þeir árangursvísar sem notaðir eru standist 

öll eftirfarandi atriði til að notkun þeirra sé þess eðlis að byggja megi umbætur á.  Lykilatriði 

er að þeir séu allir:  

 Mælanlegir 

 Einsleitnir í túlkun 

 Skapi möguleika til að hafa áhrif 

Einnig þarf að velja árangursvísa vegna málefna sem teljast mikilvæg og til að þeir gagnist 

einhverjum, þurfa þeir að lýsa árangri frá sjónarhóli neytenda, starfsmanna, stjórnenda eða 

stjórnvalda.  Þar að auki beri þeir eitthver önnur einkenni góðra árangursvísa eins og að 

mæla öryggi í heilbrigðisþjónustu, tímaþátt, skilvirkni, árangur eða jafnræði.  Þessi 

grunnuppbygging skapar árangursvísi styrk og áreiðanleika.  

7.2   Lykilbreytur árangurs í spítalaþjónustu eftir víddum 

Í þessum hluta niðurstöðukaflans verða dregnar saman þær breytur sem henta til að skoða 

stöðu sjúkrahúss í samanburði við sambærilegar stofnanir.  Flokkað er eftir fjórum víddum 

stefnumiðaðs árangursmats. 

Niðurstöður eru settar fram í töflum þar sem dregið er fram hvort upplýsingar séu 

aðgengilegar og/eða birtar á Landspítala.  Þá er skoðað hvort sambærilegar upplýsingar sé að 

finna eða tilmæli stjórnvalda um söfnun slíkra upplýsinga hafi verið gefin út varðandi 

árangursvísa í Noregi og í Bretlandi.  Það er grundvöllur þess að samanburður við þau lönd 

sé mögulegur.  Þegar talað er um samanburð við Noreg, með upplýsingum frá SAMDATA 

sem SINTEF gefur út, og Bretland, með upplýsingum frá HESonline og Care Quality 

Commission, er átt við samanburð við meðaltal sjúkrahúsa, ekki annars konar 
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heilbrigðisstofnanir eins og hjúkrunarheimili eða öldrunarstofnanir.  Upplýsingar eru fengnar 

víða að, úr greinum, ýmsum heimildum, skoðun á heimasíðum þeirra landa sem viðmiðunin 

er við auk þess sem nokkrir árangursvísar eru að tillögu höfundar. 

 

Tafla 9.  Uppruni árangursvísa í niðurstöðum 

(1) Úr stefnumótun íslenskra heilbriðgisyfirvalda 
(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004) 

(8) SAMDATA                                   
(SINTEF, 2008)                          

(2) Árangursvísar Norrænuráðherranefndarinnar 
(Nordisk Ministerråd, 2007) 

(9) Tillögur höfundar 

3) Norskir árangursvísar skv. Helsedirektoratet 
(Helsedirektoratet, 2008) 

(10) Health Care Commission           
(Healthcare Commission, 2008) 

(4) NHS árangursvísar                                                 
(Care Quality Commission, 2009) 

(11) Vísindastarf 08 Landspítali      
(Landspítali, 2008a) 

(5) Heilsuvísar Landlæknisembættisins    
(Landlæknir, 2008b) 

(12)  Skýrsla um skilvirkt flæði sjúklinga 
(Landspítali, 2007) 

(6) Stjórnendaskýrsla LSH frá 2009                              
(VJI Ráðgjöf, 2009) 

(13) Starfsemisupplýsingar LSH          
(Landspítali, 2009) 

(7)Magistretti, Stewart og Brown, 2002                                                       (14) Ársskýrsla LSH 2008                                        
(Landspítali, 2009a) 

 

Heimildir eru því bæði innlendar og erlendar, frá stjórnendum heilbrigðiskerfa og 

sjúkrahúsa, vefsíðum og skýrslum og útgefnu efni frá stofnunum, auk tillagna að 

árangursvísum frá höfundi (sjá töflu 16).  Í töflunum er merkt við með táknum,  fyrir já, ÷ 

fyrir nei,  × fyrir óvíst og – þegar atriðið á ekki við.  Hér eru settar fram stuttar 

skilgreiningar eða markmið heilbrigðisyfirvalda, en víða eru ítarlegri skilgreiningar fyrir 

hendi (viðaukar 1 og 2).  Ef tilmæli eru fyrir hendi er gögnum nú þegar safnað eða innköllun 

framundan á næstu árum. 

7.2.1 Starfsemisvídd 

Árangursvísar í starfsemisvídd sjúkrahúsa verða settir fram í ákveðinni skiptingu.  Annars 

vegar í töflu 10, þar sem árangursvísar sem geta nýst til að meta á sjúkrahús almennt og hins 

vegar töflum nr. 11 og 12 þar sem eru árangursvísar til notkunar innan ákveðinna sviða 

sjúkrahúsa.  Stuðst er við sviðaskiptingu Landspítala en skv. nýju skipuriti eru klínísku 

sviðin sex; lyflækninga-, skurðlækninga-, bráða-, kvenna og barna-, geð- og rannsóknarsvið 



67 

 

(Landspítali, 2009c).  Sjónum verður sérstaklega beint að fjórum fyrstu sviðunum. Alls 

fundust 60 árangursvísar í starfsemisvídd sem hægt er að nota í samanburði. 

Í töflu 10, þar sem árangursvísar í starfsemisvídd fyrir sjúkrahús í heild eru tilteknir, snúa þeir 

í meginatriðum að þáttum er varða komutölur, innlagnir, lengd legu, flæði sjúklinga og 

sjúkrahússýkingar.  

 

Tafla 10. Árangursvísar sjúkrahúsa í starfsemisvídd, sem henta fyrir sjúkrahús í heild 

 

Um er að ræða árangursvísa sem eru dæmigerðir fyrir spítala og gefa heildarmynd af 

starfsemi sjúkrahúsa.  Þar eru mikilvægir hlutir eins og lengd legu, sýkingatíðni og biðlistar.  
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Einnig eru árangursvísar sem ekki eru mikið notaðir eins og hlutfall gangainnlagna og 

biðtími eftir göngudeildartíma.   

Næstu tvær töflur, töflur nr. 11 og 12, eru einnig í starfsemisvídd en henta sérstaklega til 

árangursmælinga á ákveðnum sviðum.  Árangursvísarnir eru hér flokkaðir eftir klínískum 

sviðum spítalans.  Báðar töflurnar innihalda í meginatriðum árangursvísa sem snúa að 

sjúkdómum eða ákveðnu heilsufarsástandi og meðhöndlun þess.  Árangur meðferðar er t.d. 

táknaður með hlutfallslegri lifun.  Atriði er snúa að flæði þeirra sjúklingahópa sem leita til 

þessara ákveðnu sviða eru einnnig í töflunum.   

Tafla 11.  Árangursvísar sjúkrahúsa í starfsemisvídd, fyrir bráða- og lyflækningasvið 
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Árangursvísar sem henta á lyflækningasviði snúa aðallega að meðhöndlun hjartasjúkdóma 

og krabbameina.  Í næstu töflu er haldið áfram að telja upp árangursvísa í starfsemisvídd sem 

tengjast sjúkdómum og meðhöndlun á kvenna- og barnasviði og skurðsviði.   

 

Tafla 12. Árangursvísar sjúkrahúsa í starfsemisvídd, fyrir skurð- og kvenna- og barnasvið 

 

 

Árangursvísar eru fyrir algengar skurðaðgerðir eins og liðskiptaaðgerðir auk aðgerða vegna 

alvarlegra hjartakvilla og tengjast flestir hlutfallslegri lifun.  Einnig er árangursvísir sem 

lýtur að tímaþætti aðgerðar eftir lærleggsbrot.  Árangursvísar fyrir kvenna- og barnasvið 

tengjast einungis meðferð fæðandi kvenna.  Ekki fundust árangursvísar sem snúa sérstaklega 

að heilbrigðisþjónustu við börn á barnasviði.  Töflur nr. 10, 11 og 12 gefa samanlagt mynd 

af starfsemi sérgreinasjúkrahúss, þar sem þeir ná til sérhæfðrar þjónustu á mörgum sviðum.    

7.2.2 Vídd viðskiptamanna 

Vídd viðskiptamanna lýtur bæði að innri viðskiptamönnum, þ.e. starfsmönnum, og þeim ytri, 

þ.e. sjúklingum og aðstandendum.  Í töflu nr. 13 eru tilteknir alls 14 árangursvísar í vídd 

viðskiptamanna.  Helst er um að ræða fjölda og fjöldabreytingar hjá ákveðnum 

starfsmönnum og ánægju þeirra og upplifun sjúklinga og aðstandenda. 
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Tafla 13.  Árangursvísar í vídd viðskiptamanna 

 

Gott aðgengi er að upplýsingum sem tengjast árangursvísum tendum fjölda starfsmanna.  

Upp á skortir að upplýsingar um starfsánægju sé safnað með reglubundnum hætti, sem og 

upplýsingum um ánægju og reynslu sjúklinga og aðstandenda hérlendis.  Árangursvísirinn 

vannýttur tími starfsmanna er í anda Lean – stjórnunar, þar sem ráðist er að sóun.  Ekki er 

ólíklegt að slíkir árangursvísir verði algengari á tímum þrenginga.   

7.2.3 Fjárhagsvídd 

Fjárhagsvíddina má telja til klassískra mælikvarða á árangur, bæði í heilbrigðisþjónustu og í 

öðrum rekstri.  Rekstrarkostnaður og launakostnaður eru dæmigerðir, en mikilvægir, 

mælikvarðar á rekstur og starfsemi.  Í heilbrigðiskerfinu er launakostnaður stærsti einstaki 

liðurinn.  Aðgengi er almennt gott að slíkum upplýsingum.  Nýrri mælikvarðar eru tengdir 

flokkunarkerfum sjúkdóma og aðgerða, DRG.  Er það liður í að gera kostnað vegna 

ákveðinna sjúkdóma og meðferða samanburðarhæfan á milli landa.  Ætla má að sá þáttur 

muni eflast og fá meiri athygli.  Alls eru 13 árangursvísar í fjárhagsvídd dregnir fram í töflu 

nr. 14.  

 

 



71 

 

Tafla 14.  Árangursvísar í fjárhagsvídd 

 

Almennt er gott aðgengi að upplýsingum í fjárhagsvídd á Íslandi.  Erlendis eru nokkrir 

árangursvísar sem hægt er að bera saman við, t.d. rekstrarkostnað og launagjöld.  DRG kerfið 

er notað á Íslandi og í Noregi og lag að nýta það í áframhaldandi samanburði. 

7.2.4 Vídd vaxtar og þekkingar 

Vídd vaxtar og þekkingar er sú vídd sem minnst hefur verið fjallað um.  Almennt er í 

fræðilegri umfjöllun lítil áhersla á hana og fáir árangursvísar notaðir á þeim stöðum sem 

skoðaðir voru.  Helst er að ræða samanburðarhæfni milli háskólasjúkrahúsa, t.d. er varðar 

birtingu vísindagreina.  Tafla nr. 15 sýnir sjö árangursvísa í vídd vaxtar og þekkingar.  

 

Tafla 15.  Árangursvísar í  vídd vaxtar og þekkingar 
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Helstu þættir varða námsmenn og vísindastarf á háskólasjúkrahúsi auk vottunar matsaðila.  

Að lokum eru fimm árangursvísar í töflu 16 sem eru tillaga höfundar.  Fjórir þeirra tilheyra 

starfsemisvídd og snúa að flæði sjúklinga og einn þeirra tilheyrir vídd vaxtar og þroska og 

snýr að menntunarstigi starfsmanna. 

 

Tafla 16.  Árangursvísar, tillögur höfundar 

 

 

Fyrsti árangursvísirinn snýr að komum aldraðra frá hjúkrunarheimilum á slysa- og 

bráðamóttökur.  Með því að skoða innlagnarástæður og fjölda koma hjá þessum hópi er 

hugsanlegt að greina heilsufarsástand sem mætti meðhöndla fyrirbyggjandi eða aðstoða við 

að veita á hjúkrunarheimilunum sjálfum, t.d. með sérhæfðri hjúkrun aldraða.  Hugsanlegt er 

að koma mætti í veg fyrir óþarfar komur á bráðamóttökur og efla þátt hjúkrunarheimilanna 

sem heilbrigðisstofnana.   

Nánar verður fjallað um árangursvísa nr. 2 og 3 í töflu 16 síðar í niðurstöðukaflanum. 

Árangursvísir nr. 5 lýtur að menntunarstigi starfsmanna.  Þekking og menntun starfsfólks 

heilbrigðisstofnana, sem snýr að öðrum þátttum en þeim sem tengjast starfinu beint, s.s. 

tungumálakunnátta eða ákveðin verkfærni, gæti nýst.  Hugsanlegt er að nota megi þann 

mannauð t.d. til sérhæfðra verkefna, ef vel er haldið utan um slíkar upplýsingar og þær 

notaðar markvisst.   

7.3   Samanburður 

Í þessum hluta niðurstöðukaflans verða valdar ákveðnar lykilbreytur og þær skoðaðar með 

lýsandi tölfræði.  Í sumum tilfellum er um innri samanburð að ræða þegar starfsemi og 

árangur Landspítala er skoðaður.  Í öðrum tilfellum er samanburður við Noreg eða Bretland 
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eða bæði löndin í einu.  Árangursvísarnir voru valdir m.t.t. mikilvægis, hversu áhugavert 

viðfangsefnið er, aðgengi að gögnum og samanburðarhæfni. 

7.3.1 Starfsemisvídd   

Fjöldi og gerð koma á sjúkrahús 

Upplýsingar um fjölda koma, t.d. á sjúkrahús, göngu- og dagdeildir lýsa þróun í umfangi og 

eðli starfseminnar.  Þeir árangursvísar eru mælanlegir, og þeir eru einsleitir svo fremi sem 

skilgreining skýr og samanburðarhæf, og þeir útbúa grundvöll til að hafa áhrif á starfsemina.  

Það er bæði gagnlegt að gera innra mat, þ.e. samanburð milli tíma innan skipulagsheildar og 

ytra mat, þ.e. samanburð milli stofnana eða landa.  Fjöldatölur sýna umfang starfseminnar og 

breytingu á því.  Með því að fylgjast með lengd dvalar á sjúkrahúsi og gerð koma, þ.e. 

hvernig viðdvöl sjúklingar eiga þar, fæst mynd af eðli starfseminnar.  Næsta mynd lýtur að 

breytingum í innri starfsemi, þ.e. hjá Landspítala frá 2000-2008, og tengist árangursvísum 

nr. 2, 3, 4 og 7 í töflu nr. 10.  Þar sést að legum fækkar, meðallegutími styttist og komur á 

göngudeildir, slysa- og bráðamóttökur eykst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Hlutfallsleg breyting í starfsemi Landspítala 2000-2008 

(Landspítali, 2009)     
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Legutími 

Legutími skapar kostnað og því algengt markmið að gera hann eins stuttan og hægt sé.  

Einnig getur styttur legutími verið vísbending um að meðferð hafi flust yfir á dagdeildarform 

og langlegusjúklingar hafi fengið viðeigandi lausn utan bráðasjúkrahúsa.  Í næstu mynd 

kemur fram legutími á Landspítala, eins og fjallað er um í árangursvísi nr. 8 í töflu 10.  

Annars vegar er legutími á Landspítala á öllum deildum hans nema geðdeildum og hins 

vegar legutími á bráðadeildum, sem eru allar deildir spítalans án endurhæfingardeilda, 

öldrunardeilda og barnadeilda.  Samanburðurinn er við Noreg, þar sem annars vegar er 

meðallengd legu án geðdeilda og hins vegar samanburður við þrjú háskólasjúkrahús. Tölur 

eru birtar án geðsviðs til að gera þau samanburðarhæf við Noreg, sem birtir gögn á þann hátt. 

 

 

Mynd 9. Meðallengd sjúkrahúslegu í Noregi og á Landspítala, fjöldi daga. 

*LSH: Landspítali, starfsemistölur, ** Noregur: SAMDATA, Nökkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, ***Haukeland 
Universitets Sykehus, St. Olavs og Universitets Sykehus Nord Norge (TromsØ) 

 

Meðallegutími tengdur ákveðnum sjúkdómsgreiningum gefur m.a. innsýn í verkferla þeim 

tengdum.  Næsta mynd, mynd 10, sýnir meðallegutíma heilablóðfallssjúklinga, annars vegar 

á Landspítala og hins vegar í Noregi skv. SAMDATA (SINTEF, 2008). 
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Mynd 10. Meðallegutími heilablóðfallssjúklinga á Landspítala, í Noregi og á Bretlandi 

(HESonline, 2007-8; SINTEF, 2008; Landspítali, 2009) 

 

Í þessum samanburði er legutíminn er afgerandi stystur í Noregi en er sambærilegur á Íslandi 

árið 2007 við  Bretland á árstímabili 2007-8.  Um fimmtungi lengri legutími er á Landspítala 

árið 2008 m.v. árið 2007.  Slíkar sveiflur má skýra m.a. með hlutfallslega litlu úrtaki á 

Íslandi. 

Útskriftir og flæði sjúklinga 

Útskriftir eru þáttur sem vitna um flæði sjúklinga og þar með ákveðna verkferla.  Á 

Landspítala hefur sérstök skoðun á því farið fram og skýrsla um stýrt flæði sjúklinga gefin út 

(Landspítali, 2007).  Eitt þeirra markmiða sem þar er talið er fjölgun útskrifta fyrir klukkan 

13, sbr. árangursvísi nr. 13 í töflu 10.  Á Landspítala árið 2007 voru 46% legusjúklinga 

útskrifaðir fyrir kl. 13 og 50% árið 2008.  Ekki fengust upplýsingar um þetta atriði erlendis 

frá. 

Gangainnlagnir 

Þegar sjúklingar þurfa að liggja í rúmi sem stendur úti á gangi en er ekki inni á sjúkrastofu 

kallast það gangainnlagnir.  Þá skortir legurými þegar inniliggjandi sjúklingar eru fleiri en 

opnar sjúkrastofur geta tekið við.  Árangursvísir nr. 20 í töflu 10 lýtur að þessu efni.  

Norðmenn hafa opinberlega sett sér það markmið að undir „eðlilegum kringumstæðum“ 

liggi sjúklingar ekki á göngum (SINTEF, 2008).  Markmiðið hefur ekki náðst þar.  Árið 

2007 tilkynntu meira en helmingur fleiri norskra heilbrigðisstofnana hærra hlutfall 

gangainnlagna en gerðu árið 2004.  Aðeins fimm stofnanir höfðu skráðar gangainnlagnir 

undir einu prósenti 2007.  Meðaltalstölur frá norsku umdæmunum voru frá 1,9 – 2,8% það 

ár.  Veturinn 2008-9 tókst að mestu að útrýma gangainnlögnum á Landspítala nema á 

20,1

25,1

11,5

19,7

0 5 10 15 20 25 30

LSH - 2007

LSH - 2008

Noregur - 2007

Bretland 2007- 8

Meðallegutími (dagar)



76 

 

hjartadeildum (Landspítali, 2007), en ekki fengust töluleg gögn um það vegna þessa 

verkefnis.   

Biðtími 

Biðtími hefur mikið verið skoðaður í heilbrigðisþjónustu, enda grundvallatriði sem lýsir 

skilvirkni og tímaþætti þjónustunnar.  Grunnþættirnir mælanleiki, einsleitni og möguleiki til 

að hafa áhrif eru allir fyrir hendi og allir hlutaðeigandi – sjúklingar, starfsmenn og stjórnvöld 

– hafa not fyrir slíkar upplýsingar.  Árangursvísar nr. 10, 19 og 23 í töflu nr. 10, nr. 18 í töflu 

11 og nr. 11 í töflu 12 lúta allir á einhvern hátt að biðtíma. 

Með skoðun á biðlistum er hægt að mæla hlutfall sjúklinga sem ekki fá meðhöndlun innan 

þess tíma sem læknisfræðilega telst ásættanlegur.  Í Noregi árið 2007 fengu þannig 83% 

sjúklinga meðhöndlun eftir læknisfræðilega ásættanlegan biðtíma en 17% ekki 

(Helsedirektoratet, 2008).  Það er nauðsynlegt að fylgjast með breytingum á biðtíma til að 

þekkja hvar þarf breyta áherslum, auka fjölda aðgerða, bæta eða breyta vinnuferlum. 

Lagaumhverfið er farið að hafa áhrif á biðlista.  Milliríkjasamningar eru komnir á sem 

tryggja rétt sjúklinga til að leita til annarra þjóða eftir að hafa beðið ákveðið lengi eftir 

meðhöndlun.  Í þeim löndum sem það þetta ákvæði er komið í framkvæmd munu biðlistar 

styttast af þeim völdum.  Sjúklingar munu leita meðferðar þar sem umframgeta er í 

heilbrigðiskerfi til að veita hana.  Frá 1. október 2007 juku Danir valmöguleika sjúklinga 

vegna biðlista, t.d. vegna liðskiptaaðgerða, og hafa opnað fyrir möguleikann á að sækja sér 

meðferð á kostnað ríkisins á einkasjúkrahúsi þegar biðlisti er lengri en einn mánuður, 

samanborið við tvo mánuði frá árinu 2001 (Strandberg-Larsen, Nielsen, Vallgårda, Krasnik, 

& Vrangbæk, 2007).  Biðlistar eru að verða tæki sem nota má, sé gætt að skilgreiningum, til 

að fylgjast með klínískum afköstum annars vegar og flæði sjúklinga hins vegar.  Hérlendis er 

ekki farið að reyna að áhrif milliríkjasamninga á heilbrigðissviði í neinum mæli.  Sjúklingar 

hafa sjaldnast val um meðferðarstað vegna smæðar landsins en aðgengi að meðferðarstöðum 

erlendis gæti orðið meira í náinni framtíð. 

Til að þekkja afköst og þörf fyrir breytingar þarf að fylgjast með bið eftir ákveðnum  

aðgerðum.  Næsta mynd, mynd 11, sýnir samanburð á meðalbiðtíma í mánuðum eftir 

tveimur algengum skurðaðgerðum. 
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Mynd 11. Samanburður á meðalbiðtíma eftir völdum skurðaðgerðum (mánuðir) 

*Fjöldi á bið- og vinnulistum LSH 2007-8.  

Bresk heimild HESonline, 2007-8. 

 

Bið eftir skurðaðgerð á augasteini er sérstaklega löng á Landspítala árið 2008, og þrisvar 

sinnum lengri en árið 2007.  Í Bretlandi var stöðugleiki í biðtíma, sem var skemmri en 

biðtíminn hér 2007.  Ekki er hægt að bera saman norskar tölur við þennan biðtíma, þar sem 

Norðmenn gefa upp miðgildi biðtíma en ekki raunbiðtíma í SAMDATA upplýsingunum.  

Næsta mynd sýnir innri samanburð á Landspítala á raunbiðtíma í dögum eftir nokkrum 

skurðaðgerðum.  Lengstur er biðtíminn eftir liðskiptaaðgerðum, en hluti skýringarinnar er 

lokun legudeildar bæklunarskurðlækninga á árinu 2007.  Af því sést að heildarferli 

sjúkrahúsþjónustunnar verður að vera starfhæft til að árangur sé ákjósanlegur. 
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Mynd 12. Raunbiðtími í dögum í október 2007 og 2008 eftir aðgerðum á Landspítala 

1) Aukning á biðtíma skýrist af hluta af lokun legudeildar á tímabilinu. 2) Biðlisti þessara sjúklinga er í skoðun 

vegna verkaskiptingar milli LSH og St. Jósefsspítala.  Einnig eru á biðlistanum sjúklingar sem eru að vinna í að 

mæta forkröfum aðgerðar um þyngdartap. 

 

Það er áhugavert að stuttur biðtími er eftir nýjum og flóknum skurðaðgerðum vegna offitu 

sem og ígræðslu nýra.  Að frátöldum liðskiptaaðgerðum og brjóstaminnkunum er biðtími 

almennt um og undir 70 dögum.  Það er áhugavert að skoða sérstaklega biðtíma eftir 

skurðaðgerðum vegna krabbameins.  Í næstu mynd, mynd nr. 13, er skoðaður samanburður á 

biðtíma eftir nokkrum slíkum aðgerðum.  Biðtími eftir brottnámi á blöðruhálskirtili, sem í 

meginatriðum er framkvæmt vegna vegna æxlisvaxtar, er innan viðmiða Breta, sem er 31 

dagur, og er mun skemmri en staðreyndin er í Noregi um þessar mundir.  Þar hefur biðin 

lengst á milli ára, úr 77 dögum að meðaltali árið 2006 í 101 dag árið 2007.  

 

 

 

51

117

227

368

71
53

33 18 30

80
45

89

175

257

66 62
32 23 12

70

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ó
fr

jó
se

m
is

að
ge

rð
 á

 k
o

n
u

G
er

vi
lið

að
ge

rð
ir

 á
 m

jö
ð

m
 1

)

G
er

vi
lið

að
ge

rð
ir

 á
 h

n
é 

1)

B
rj

ó
st

am
in

n
ka

n
ir

 2
)

A
ð

ge
rð

ir
 v

/v
él

in
d

ab
ak

fl
æ

ð
is

M
ag

aa
ð

ge
rð

ir
 v

eg
n

a 
o

ff
it

u

A
ð

ge
rð

ir
 v

/ 
kv

ið
sl

it
s

G
al

ls
te

in
aa

ð
ge

rð
ir

Íg
ræ

ð
sl

a 
n

ýr
a

A
ð

ge
rð

ir
 v

/l
eg

si
gs

D
ag

ar

2008

2007



79 

 

 

Mynd 13. Samanburður á biðtíma eftir skurðaðgerðum vegna krabbameins (fjöldi daga) 

* SINTEF, 2008, ** Gögn frá Landspítala 

 

Biðtími á slysa- og bráðamóttökum 

Biðtími á slysa- og bráðamóttökum er vísbending um skilvirkni og flæði í þeirri starfsemi.  

Árangursvísar nr. 1 í töflu 11 og nr. 3 og 4 í töflu 17 snúa að biðtíma eftir þjónustu á slysa- 

og bráðamóttökum. NHS setti fram það markmið að frá janúar 2005 og þaðan í frá myndu 

a.m.k. 98% sjúklinga eyða að hámarki fjórum klukkustundum í öllum gerðum bráðamóttaka 

frá komu til innlagnar, færslu eða útskriftar og er þetta markmið enn í fullu gildi.  Bretar hafa 

birt skýrslu með það sem þeir kalla tilraunagögn (e. experimental statistics) frá bráðadeildum 

NHS á tímabilinu 2007-8 (Hospital Episode Statistics, 2009).  Niðurstaða ársins árið 2007 

m.t.t. þessa tímamarkmiðs var 98,9% eða 95,1% eftir því hvort miðað var við að tími 

sjúklings í sjúkrabifreið væri innifalinn í tímarammanum eða ekki (lægra hlutfallið).  Að baki 

þessum tölum voru 11.900.146 komur á slysa- og bráðamóttökur og innlagnarhlutfall var 

20,7% (Hospital Episode Statistics, 2009).  Landspítali hefur ekki sett sér slíkt tölulegt 

markmið, en hefur unnið að því að breyta ferlum til að stytta bið og auka skilvirkni. 

Biðtími á biðstofu slysa- og bráðamóttöku Landspítala var kannaður með þremur 

þverskurðarkönnunum, viku í senn, í febrúar 2007, og í febrúar og desember 2009.  

Þversniðsrannsóknir gefa mynd af stöðu mála á ákveðnum tímapunkti sem getur verið góð 

vísbending, sérstaklega ef þær eru endurteknar reglulega. Á mynd nr. 14 kemur fram  biðtími 
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á biðstofu og dvalartími á slysa- og bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi.  Dvalartíminn er 

annar vegar fyrir innlögn á deild og hins vegar fyrir útskrift. 

 

 

Mynd 14. Dvalar- og biðtími á slysa- og bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi 

*) Raungögn úr vöruhúsi gagna Landspítala fyrir árin 2006, 2007 og 2008 í þeirri röð. 

**) Þversniðskannanir á biðtíma sjúklinga á biðstofu, viku í senn: febrúar 2007, desember 2007 og febrúar 2009 í þeirri röð.  

 

Bið á biðstofunni er allt frá því að vera engin í að vera allt að rúmar 5 klukkustundir.  

Meðalbiðtíminn er stöðugur milli kannanna, um þrír stundarfjórðungar.  Inni á 

bráðamóttökunni er viðveran undir fjórum klukkustundum öll árin hjá þeim sem fara þaðan 

heim og næst þar með breskt viðmið.  Þeir sjúklingar sem leggjast inn á deild dvöldu þar að 

meðatali í um tíu klukkustundir síðastliðin þrjú ár.   

Fæðingar  

Árangursvísar sem snúa að fæðingum eru nr. 12-15 í töflu 12.  Árangursvísir nr. 12 snýr að 

tíðni burðarmálsdauða (börn dáin á fyrstu viku eða andvana fædd börn ≥22 vikur eða 500 

gr.).  Á Landspítala var tíðnin 0.51% 2006, 0.56% 2007 og 0.55% 2008 (bráðabirgðatölur 

fyrir 2008).  Nauðsynlegt er að halda utan um þessar tölur þar sem samanburður á 

heilbriðgiskerfum tekur gjarnan tillit til þessa árangursvísis. 

Inngripi í fæðingu fylgir gjarnan aukin áhætta á fylgikvillum fyrir móður og barn.  Konur eru 

venjulega lengur að ná sér eftir fæðingu með inngripi heldur en þar sem þess er ekki þörf.  
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Að fylgjast með tíðni inngripa skoðar hvernig staða mála er og sýnir breytingar í meðferð.  

Næsta mynd sýnir hlutfall spangarskurða og keisaraskurða hjá fæðandi konum í samanburði 

milli Landspítala og Bretlands. 

 

 

 

Mynd 15. Tíðni spangarskurða og keisarafæðinga á Landspítala og í Bretlandi 

* HESonline 2005-6 tölur fyrir 2006 , 2006-7 tölur fyrir 2007 og 2007-8 tölur fyrir 2008 (HESonline, 2007-8) 

 

Tíðni beggja inngripa er hærri í Bretlandi en á Landspítala.  Einnig er algengt að skoða tíðni 

spangarrifa, en ekki fundust birt gögn frá Bretum um það hlutfall. 

Sjúkdómstengdir árangursvísar 

Bið eftir aðgerð vegna lærleggsbrots 

Biðtími eftir aðgerð vegna lærleggsbrota hefur mikil áhrif á hver árangur verður af 

aðgerðinni.  Árangursvísir nr. 8 í töflu 12 snýr að þessu.  Lærleggsbrot verða aðallega í 

kjölfar falls hjá eldra fólki.  Árið 2007 voru 46% allra sem lagðir voru inn vegna slíks brots 

konur, áttræðar eða eldri.  Í Noregi árið 2007 fóru 17% sjúklinga 65 ára og eldri í aðgerð 

vegna lærleggsbrots meira en tveimur dögum eftir innlögn.  Árið 2007 voru yfir 80% 

aðgerða vegna lærleggsbrota sem framkvæmdar voru  á Íslandi gerðar á Landspítala.  Á 

Landspítala voru árið 2007 voru 5% og árið 2008 10% utan 48-klukkustunda rammans 

(mynd 16).   
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Mynd 16. Tímasetning aðgerða vegna lærleggsbrota árin 2007 og 2008 hjá sjúklingum 65 

ára og eldri á Landspítala og í Noregi.   

 

Sýkingar 

Sjúklingar sem leggjast inn á sjúkrahús geta fengið sýkingar úr sjúkrahúsumhverfinu sem 

kallaðar eru sjúkrahússýkingar (e. hospital aquired infections).  Sjúkrahússýking eru sýking 

sem kemur fram í eða eftir sjúkrahúslegu, og var ekki til staðar eða einkenni ekki komin 

fram, þegar sjúklingur lagðist inn  (Sosial- og helsedirektoratet, 2003).  Árangursvísar nr. 14-

18 í töflu 10 og nr. 1 í töflu 12 snúa að sýkingum.  Í Noregi eru sjúkrahússýkingar kannaðar 

tvisvar á ári með þverskurðarrannsóknum, þ.e. skráður er fjöldi sýkinga á ákveðnum degi.  

Fjórar gerðir sýkinga eru taldar til sjúkrahússýkinga: þvagfærasýkingar, neðri 

öndunarvegasýkingar, sýkingar í skurðsári og blóðsýkingar.  Landsmeðaltal 

sjúkrahússýkinga í Noregi er um þessar mundir 5,4%, eins og það er orðað á vefsíðunni 

(Fritt Sykehusvalg Norge, 2009).  Í þverskurðarúttekt á Landspítala 11. maí 2009 var 

meðaltalstíðnin 6,1% (58 sýkingar í 946 inniliggjandi sjúklingum).  Tíðni þeirra fjögurra 

flokka sýkinga sem flokkast saman sem sjúkrahússýkingar í Noregi og á Landspítala var 

eftirfarandi.  
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Mynd 17. Tíðni sjúkrahússýkinga á Landspítala og í Noregi 

1) Ekki var hægt að sjá í Landspítalagögnum hvort sýkingar í sárum væru í skurðsárum.  Norsk heimild frá 

Fritt Sykehusvalg Norge, 2009. 

 

Sumar tegundir sýkla hafa þróað með sér ónæmi gagnvart sýklalyfjum.  MÓSA, eða  

methycillin ónæm staphylococcus aureus baktería, er hættuleg fólki sem er veikt fyrir.  Það 

er því sérstakt áhyggjuefni þegar slík batkería greinist inni á sjúkrahúsum.  Á Landspítala 

voru greind sýni sem reyndust jákvæð fyrir MÓSA hjá 21 einstaklingi í sýnum sendum frá 

Landspítala 2007 og 20 einstaklingum árið 2008.  Engin þessara sýkinga var merkt „hospital 

aquired“ í rannsóknastofukerfi sýkladeildar.  Önnur baktería, Clostridium difficile, sem á 

sama hátt reynist ónæmisbældum sjúklingum skeinuhætt og veldur einkennum í 

meltingarvegi, var á Landspítala greind  (með C.diff toxin AB prófi) samtals 161 sinnum 

árið 2007 og 174 árið 2008, en ekki kom fram hvort þær voru  „hospital aquired“ eða ekki.   

Atvik 

Atvik eru atriði tengd sjúklingi þar sem greining, meðferð eða umönnun hans á ábyrgð 

stofnunar fer úrskeiðis, þannig að sjúklingur skaðist eða hefði getað skaðast.  Til að hægt sé 

að koma í veg fyrir endurtekningu atvika er nauðsynlegt að fylgja þeim eftir.  Árangursvísir 

nr. 24 í töflu nr. 10 er um atvikaskráningu.  Atvikaskráning á Landspítala er í gegnum 

rafræna gátt sem aðgengileg er á öllum tölvum spítalans.   
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Mynd 18. Fjöldi skráðra atvika á Landspítala 2007 og 2008 

 

Flest atvik tengjast umhverfi/aðstæðum og næstflest lyfjameðferð.  Ekki er mikil breyting á 

tíðni á milli ára þegar litið er á heildarmyndina.  Atvikaskráning af þessu tagi er ekki 

framkvæmd, eða a.m.k. ekki aðgengileg, frá norskum og breskum aðilum.  Ljóst er að ennþá 

eru atvik vanskráð og því ekki enn sem komið er hægt að nota gögnin til samanburðar. 

Sóun og vannýting 

Árangursvísir nr. 22 í töflu nr. 10 snýr að fjölda bókana á göngudeild sem fellur niður.  

Ástæður þess geta verið ólíkar, t.d. gleymska, skróp eða veikindi sjúklings eða vegna 

ástæðna hjá viðkomandi heilbrigðisstarfsmanni.  Það er vert að greina ástæður og skoða 

þróun mála, þar sem það veldur óþægindum fyrir alla aðila auk þess sem vannýttur tími 

starfsmanna er kostnaðarsöm sóun.   

Þannig var hlutfall bókaðra göngudeildartíma á Landspítala sem féll niður af einhverjum 

ástæðum árið 2007 5,3% og 6,6% árið 2008.  Í Bretlandi er hlutfallið hærra.  Frá febrúar 

2007 til mars 2008 var hlutfallið 8,3% og frá mars 2008 til febrúar 2009 var það 8,0% 

(Hospital Episode Statistics, 2005-2009).  Þessar tölur eru settar fram í mynd 19. 
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Mynd 19. Hlutfall ónýttra bókaðra göngudeildartíma á Landspítala og í Bretlandi 

  (Hospital Episode Statistics, 2005-2009) 

 

Annað dæmi um árangursvísi er snýr að sóun er nr. 2 í töflu 12 sem lýtur að aðgerðum sem 

hætt er við samdægurs.  Við slíka niðurfellingu getur vinna starsfmanna, tími og aðstaða 

farið forgörðum.  Nauðsynlegt er að greina ástæður slíkra niðurfellinga og lágmarka þær.  

Norðmenn hafa sett sér það markmið að slíkar niðurfellingar séu að hámarki 5% af 

heildarfjölda skurðaðgerða.  Aðeins fjórar norskar heilbrigðisstofnanir náðu því markmiði 

þar árið 2007 og hlutfall niðurfelldra skurðaðgerða hækkaði hjá helmingi norskra 

heilbrigðisstofnana á árunum 2004-2007 (SINTEF, 2008).  Gögn um niðurfelldar 

skurðaðgerðir voru ekki fáanleg frá Landspítala en munu verða það fyrir 2009, þar sem nýtt 

skurðstofukerfi sem hefur verið innleitt safnar m.a. þessum gögnum, sem verða þá 

aðgengileg í klínísku vöruhúsi. 

Læknabréf 

Samskipti á milli lækna byggja að stórum hluta á læknabréfum, sem send eru til 

heimilislæknis eða sérfræðings eftir að ákveðinni meðferð eða komu er lokið.  Árangursvísir 

nr. 27 í töflu nr. 10 fjallar um hlutfall læknabréfa sem sent hefur verið innan viku frá útskrift 

sjúklings úr legu.  Norðmenn hafa sett markmið um að minnsta kosti 80% læknabréfa hafi 

borist til heimilislæknis innan viku frá meðferðarlokum.  Hjá Norðmönnum hefur hlutfallið 

almennt hækkað á árabilinu 2002-2007, en aðeins ein stofnun náði settu markmiði árið 2007 

um 80% skil eða hærra, en lægsta gildi var 44,2% (SINTEF, 2008).  Á Landspítala var 

hlutfall sendra læknabréfa að hámarki viku frá lokum meðferðar á sjúkrahúsi 2,9% árið 2007 
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og 3,4% árið 2008.  Engin áhersla hefur verið lögð á sjö daga tímaramma á Landspítala og 

algengt er að læknar skrái síðasta læknabréf legunnar í eftirfylgdartíma á göngudeild, sem 

gjarnan er 4-6 vikum frá útskrift. 

Lengd síðustu legu á sjúkrahúsi 

Það er eðlilegt að sjúklingar látist á sjúkrahúsum.  Að sama skapi er það allra hagur að fólk 

sé á stað við hæfi þegar andlát ber að höndum.  Áhugavert er að skoða lengd síðustu legu 

sjúklinga sem látast á bráðasjúkrahúsum og fjallar árangursvísir nr. 2 í töflu 17 um það. 

Mynd 20 sýnir meðallegutíma sjúklinga sem látast í þeirri legu sem er þeirra síðasta á 

sjúkrahúsinu í dögum talið.  Deildirnar eru hjartadeild, krabbameinslækningadeild, 

líknardeild og allar deildir öldrunarsviðs Landspítala.  Að baki þessum tölum eru 379 

banalegur árið 2007 og 359 banalegur árið 2008.  

 

 

Mynd 20. Meðallegutími í banalegu sjúklinga á Landspítal, meðallegutími í dögum 

 

Í ljós kemur að banalega á líknardeild er um helmingi lengri en banalega á legudeild 

krabbameina árið 2007.  Á líknardeild liggja auk krabbameinssjúklinga sjúklingar með aðra 

ólæknandi sjúkdóma, s.s. taugasjúkdóma.  Á deildum öldrunarlækningarsviðs er 

meðaltalslegutími fyrir líknardeild aldraðra innifalinn.   
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7.3.2 Vídd viðskiptamanna 

Árangursvísar í vídd viðskiptamanna lúta aðallega að starfsmönnum og sjúklingum, fjölda 

og fjarvistum starfsmanna, starfsmannaveltu og ánægju starfsmanna, sjúklinga og 

aðstandenda.  Árangursvísar nr. 1-8 í töflu 13 fjalla um fjölda starfsmanna og 

starfsmannaveltu, nr 10. um fjarvistir.  Stofnanir halda almennt vel utan um tölur um fjölda 

og veltu starfsmanna, sem gefur bæði mynd af samsetningu fagstétta og stærð og eðli 

stofnunar.  Launakostnaður er gjarnan stærstur hluti rekstrarkostnaðar heilbrigðisstofnana.  Á 

Landspítala var hann t.d. 68% rekstrarkostnaðar á árinu 2007 og 66% árið 2008 (Landspítali, 

2009a).   

 

Tafla 17. Starfsmannavelta á Landspítala 2005-2008 

  2008 2007 2006 2005 
       Fjöldi Hlutfall Hlutfall Hlutfall Hlutfall 
Meðalfjöldi ársverka 
(dagvinnustöðugilda) 3.872 

    Heildarfjöldi starfsmanna á skrá 5.022 
    Starfsmannavelta á LSH 1) 2) 601/4205 14,3% 15,7% 13,9% 14,1% 

Þar af í stéttarfélögum með yfir 100 stm:            

Efling 80/323 24,8% 22,0% 24,4% 27,4% 
Félag ísl. hjúkrunarfr. og ljósmæðrafélag 
Ísl. 155/1328 11,7% 11,3% 9,6% 9,7% 

Félag lífeindafræðinga 4/160 2,5% 5,6% 5,0% 7,5% 

Læknafélag Íslands 21/395 5,3% 4,1% 5,6% 7,4% 

SFR 184/853 21,6% 28,6% 21,2% 20,1% 

Sjúkraliðfélag Íslands  86/555 15,5% 16,2% 16,6% 15,1% 

Meðal veikindahlutfall 3) 249/3872 6,4% 6,3% 6,3% 5,7% 
 
1) Fjöldi starfsmanna með ótímabundna ráðningu þ.e. undanskildir þeir sem eru í starfsnámi og afleysingum. Margir eru í 

hlutastarfi. 

2)  Starfsmannavelta er skilgreind sem hlutfall starfsmanna sem hættu störfum á árinu af meðalfjölda starfsmanna. 
3)  Hlutfall veikinda af heildarfjölda greiddra stöðugilda. Formúla: Fjöldi skráðra veikindadaga umreiknað í stöðugildi / Greidd 
stöðugildi . Fjarvistartegundir: veikindi og veikindi vegna vinnuslyss.  Kauplaus veikindi talin sér. 

(Landspítali, 2009a)            

 

Tölulegir árangursvísar eru mælanlegir og einsleitir sé skilgreining og skráning með sama 

hætti og þeir eru nýtilegir sem stjórntæki til að hafa áhrifgerð starfseminnar.  Þeir eru til þess 

fallnir að hafa áhrif í starfsmannastjórnun.  Árangursvísar er mæla huglæga þætti eins og 

ánægju eru erfiðari viðfangs.  Í töflu nr. 13 eru árangursvísar nr. 8 og 9 sem snúa að 

starfsánægju en slíkir árangursvísar eru þess eðlis.  Til að þeir séu samanburðarhæfir er 

ákjósanlegast að sama mælitæki sé notað hjá samanburðarhópum. Árangursvísir nr. 14 í töflu 

13 snýst um vannýttan tíma starfsmanna, sem þarf sérstaka aðferðafræði til að skoða og er 

það flókið viðfangsefni og getur verið erfitt að mæla.   
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Hvað varðar innri viðskiptamenn, sjúklinga og aðstandendur, eru árangursvísar 12 og 13 í 

töflu nr. 13 um ánægju þeirra.  Þar sem slíkar kannanir um ánægju og reynslu þeirra eru ekki 

gerðar reglubundið á Landspítala liggja ekki fyrir gögn.   

Starf heilbrigðisstétta miðar að því að efla heilbrigði og  bæta líðan.  Í stefnukorti hjúkrunar 

2009-2011 segir að hlutverk hjúkrunar á Landspítala sé að veita árangursríka hjúkrun, efla 

heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar (Landspítali, 2009).  Engin viðmið eða árangursvísar 

hafa verið settir fram þessu tengdu.  Almennt er ekki aðgengilegt hlutlæt mat á t.d. líðan eða 

þjáningu sjúklinga.  Tækifæri til eflingar slíks árangursmats finnast t.d. í notkun 

flokkunarkerfisins NOC, Nursing Outcomes Classification, þar sem árangur klínískrar 

meðferðar og svörun sjúklinga er metin á fimm punkta skala.  Flokkunarkerfið hefur verið 

þýtt og forprófað hérlendis  (Gudmundsdottir, Delaney, & Thoroddsen, 2003; Elísabet 

Guðmundsdóttir, Linda Kristmundsdóttir, Unnur Heba Steingrímsdóttir, Helga Jörgensdóttir, 

& Sólveig Guðlaugsdóttir, 2004; Guðmundsdóttir, Delaney, & Thoroddsen, 2004). 

7.3.3 Fjárhagsvídd 

Árangursvísar í fjárhagsvídd snúa að rekstrarkostnaði, fjárhagsáætlunum, gjöldum og 

sértækum kostnaði.  Slíkir árangursvísar mælast aðallega í fjárupphæðum og eru því 

mælanlegir.  Einföldustu árangursvísar þessarar víddar eru einsleitnir í túlkun, svo 

framarlega sem hægt er að bera saman fjárhagsstærðir vegna gengis, myntar, vaxta o.þ.h.  

Nauðsynlegt er að huga að gengis- og vaxtarbreytum ýmiss konar þegar samanburður er 

gerður.  Fjármálatengdir árangursvísar hafa mikil áhrif á alla þætti skipulagsheildar inn og út 

á við auk þess að mæla ákveðna gerð skilvirkni, þeir eru mælanlegir og einnig lýsa þeir 

árangri frá sjónarhóli starfsmanna og stjórnenda.  Notkun þeirra getur leitt til umbóta og er 

nauðsynlegur rammi.  Heilbrigðisþjónusta getur alltaf notað meira fjármagn heldur en lagt er 

til hennar.  Afkastatengdir árangursvísar eru erfiðari í skilgeiningu og mælingu.  Mæling á 

afköstum með tengingu við kostnað er málefni sem hefur fengið aukið vægi og athygli með 

tilkomu s.k. vigta, til dæmis DRG-vigta.  Er þá tengdur saman kostnaður og fjöldi verka og 

greitt fyrir hluta, amk. hérlendis, fyrir hverja DRG einingu sem skipulagsheild vinnur.  Á 

tímum fjárhagsþrenginga má ætla að enn frekar verði horft til þessarar tegundar 

árangursvísa. 
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7.3.4 Vídd vaxtar og þekkingar 

Að síðustu er hér vikið að árangursvísum innan víddar þekkingar og vaxtar.  Minnst umræða 

og fæstar ábendingur hafa komið fram um notkun árangursvísa innan þessarar víddar.  

Skýringin gæti verið að erfiðara er að skilgreina og setja mælistikur á árangursvísa innan 

hennar en innan hinna víddanna.  Á hinn bóginn er nauðsynlegt að huga að þessari vídd 

þegar horft er til framtíðar.  Þeir árangursvísar sem fram koma í niðurstöðutöflu eru þó allir 

mælanlegir og einsleitir, séu skilgreiningaratriði uppfyllt.  Þeir eru til þess fallnir að hafa 

áhrif á starfsemina og hafa fókus á árangur bæði frá sjónarhóli innri og ytri viðskiptamanna, 

s.s. ánægja nemenda og fjöldi útgefinna fræðigreina.   

Á næstu mynd, mynd 39, er sýndur fjölda meistara- og doktorsnema við Landspítala á 

árunum 2003-2008.  Flestir nemanna stunduðu nám við Háskóla Íslands, en nokkrir við 

erlenda háskóla.  

 

  

Mynd 21. Fjöldi meistara- og doktorsnema við Landspítala 2003-2008 

(Landspítali, 2008a) 

 

Stígandi er í fjölda bæði meistara- og doktorsnema á þessu tímabili (mynd 21).  Það sama á 

við um fjölda birtra greina á ólíkum vettvangi þar sem starfsmenn Landspítala eru a.m.k. 

einn höfunda að (mynd 22), eins og árangursvísir nr. 5 í töflu 15 snýr að. 
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Mynd 22. Fjöldi birtra greina eftir starfsmenn Landspítala 2001-2007 

(Landspítali, 2008a)  

 

Ritrýndar greinar í erlendum tímaritum eru stærsti hluti útgáfunnar.  Vísindastarf krefst 

fjármuna og áætlað er að Landspítali verji um 1.5% af ársveltu til vísindarannsókna.  Til 

samanburðar fær Karolinska sjúkrahúsið í Svíþjóð upphæð sem samsvarar um 12% af árlegri 

veltu til vísindarannsókna.  Þar af kemur tæpur helmingur eða um 5% beint frá sjúkrahúsinu 

sjálfu eða heilbrigðisyfirvöldum (Landspítali, 2008a).   
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8. UMRÆÐA 

Mikið liggur við að árangur í heilbrigðisþjónustu sé sem mestur.  Til þess þarf að móta 

stefnu um hvað sé góður árangur og stýra starfseminni með hliðsjón af því.  Árangursvísar 

eru eitt þeirra tækja sem geta nýst í þeim tilgangi.  Í þessu verkefni hefur fræðilegur 

bakgrunnur árangursvísa verið skoðaður og dregnar fram breytur í starfsemisvíddd, vídd 

viðskiptamanna, fjárhagsvídd og vídd vaxtar og þekkingar sem henta til notkunar á 

sjúkrahúsum.  Með hliðsjón af því voru svo valdar breytur sem aðgengilegar voru í norskum 

og breskum gögnum, og þær bornar saman við gögn frá Landspítala, opinber eða úr vöruhúsi 

gagna.  

Við upphaf þeirrar vinnu sem fólst í að skoða árangursvísa í sjúkrahúsumhverfi var leitað 

fanga víða.  Leitast hefur verið við að draga fram árangursvísa sem skipta máli í 

rekstrarumhverfi sjúkrahúsa með það að markmiði að nota megi þá til að bæta árangur. 

Upplýsingar og samanburður 

Sá sem leitar upplýsinga um heilbrigðiskerfið getur leitað fanga víða.  Finna má upplýsingar 

um árangur, gæði, kostnað og skipulag t.d. á heimasíðum heilbrigðisstofnana, stjórnvalda, 

stjórnvalddstofnana, rannsakenda, háskóla sem og í tímaritsgeinum, bókum og skýrslum.   

Óhætt er að segja að ákveðin gagnaofgnótt felist í því magni sem aðgengilegt er.  Gallinn er 

hins vegar sá að gögn eru ekki skilgreind með sama hætti á milli staða.  Gjarnan þarf að 

leggja mikla vinnu í að skoða hvort gögn séu samanburðarhæf, gera þau samanburðarhæf og 

skrá fyrirvara þegar úttektir eru gerðar.  Það er ljóst að ef niðurstöður samanburðar eru ekki 

byggðar á eins skilgreindum gögnum dregur úr áreiðanleika og gæðum samanburðar. 

Skráning er undirstöðuatriði í gagnaöflun.  Styðja þarf við samræmda, áreiðanlega 

skráningu.  Í heilbrigðisþjónustu er rafræn skráning og notkun alþjóðlegra flokkunarkerfa 

stöðugt er að verða algengari.  Rafræn skráning er lykill að aðgengi að gögnum og 

flokkunarkerfin, með kóðuðum upplýsingum, stuðla að aukinni samanburðarhæfni.  Slík 

gögn gera notkun þeirra, m.a. til árangursmælinga, mögulega.  Á Landspítala eru fyrir hendi 

rafræn kerfi með m.a. sjúkraskrár-, fjárhags-, starfsmannaupplýsingum og 

rannsóknaniðurstöðum.  Við öflun upplýsinga kom í ljós að stundum var ekki hægt að fá 

upplýsingar frá ákveðnum árum, t.d. vegna breytinga á hugbúnaði á þeim tíma, skorti á 

samtengingu kerfa og skilgreiningar á gögnum.  Það verður að teljast eðlilegur hluti af því 

ferli sem innleiðing og samræming á skráningu í rafrænu umhverfi er.  Æskilegt er að rafræn 
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gögn fari beint úr skrám í vöruhús gagna svo hægt sé að skoða þau beint og óunnin frá 

skráningaraðilum, því það eykur áreiðanleika þeirra.  Styðja þarf við áframhaldandi 

uppbyggingu á klínísku vöruhúsi rafrænnar sjúkraskrár og tengdra kerfa í 

heilbrigðisþjónustunni til að m.a. nýta gögnin til árangursmælinga.  Skoðun, eins fylgir t.d. 

verkefnavinnu, getur gefið ábendingu um það hvar mikilvægt er að upplýsingakerfi tengist.  

Dæmi um það er þegar skoða átti hlutfall „hospital aquired“ sýkinga, var það ekki hægt 

nema með sérstakri, handtalinni úttekt þar sem bæði skorti aðferð til þess í skráningarferlinu 

og tenging milli rannsóknastofu- og legukerfis var ófullkomin.   

Stefnumótunarvinna vegna árangursmælinga 

Stefnumótun getur skýrt fyrirfram hvaða árangursmælingar séu viðeigandi.  Mikilvægt er að 

setja töluleg markmið og skilgreina árangursvísa áður en gögnum er safnað, en það er 

grundvallaratriði til að geta unnið með þá.  Sérstaklega er mikilvægt að skilgreiningar séu 

skýrar og einsleitar þegar bera á saman gögn á milli landa.  Þannig væri hægt að stuðla að 

notkun heilbrigðisstofnana á fyrirfram skilgreindum árangursvísum og gera samanburð 

gagnsærri.  Ákjósanlegt að birting gagna væri samræmd, t.d. sem hlutfall, fjöldi, tilvik í 

heild, tilvik sem hluti af heild eða fjöldi á ákveðinn fjölda íbúa eða sjúklinga.  Samanburður 

á meðalbiðtíma eftir skurðaðgerðum við Noreg er t.d. ekki aðgengilegur í SAMDATA 

upplýsingum, því þar er notast við miðgildi en á Landspítala er aðallega unnið með 

meðalbiðtíma.  Hugsanlegt er að grunngögnin séu sambærileg, en vegna mismunandi 

framsetningar nú verður samanburður erfiðari en ella.   

Ljóst er að aldrei er hægt að ná utan um alla þá árangursvísa sem mikilvægir teljast á 

hverjum tíma í heilbrigðisþjónustunni.  Kemur það til af því stöðug endurskoðun og þróun er 

nauðsynleg.  Samvinna hlutaðeigandi aðila er nauðsynlegt, notkun flokkunarkerfa og stöðlun 

lykilatriði.  Hugsanlegt er að athuga hvort fagfélög, sérgreinar eða aðrir hagsmunaaðilar hafi 

hug á að skilgreina þá árangursvísa sem þeir telja mikilvæga á sínu sviði.  Landspítali gæti ef 

til vill haft forgöngu um slíka vinnu.  Velja þarf breytur sem skipta máli og eru líklegar til að 

stuðla að jákvæðum breytingum fyrir hlutaðeigandi.  T.d. eru breytur er varða upphaf og lok 

lífs áhugaverðar,  því þar skapast mestur kostnaður í heilbrigðiskerfum (Altman, 2008b).   

Engir þeirra árangursvísa sem fundust í þessu verkefni uppfylltu öll einkenni góðra 

árangursvísa samtímis en allir einhver þeirra.  Sambærileg skilgreining er aðalatriðið og ljóst 

að þegar samanburður á að vera á milli skipulagsheilda og sérstaklega á milli landa þarf að 
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byrja á að ganga úr skugga um hana.  Enn farsælara er að skoða skilgreiningar og samræma í 

upphafi samstarfs til að útgangspunktur samanburðar sé skýr. 

Landspítali þarf aðallega að nýta sér samanburð milli landa þar sem samanburðarhæft 

sjúkrahús er ekki til hérlendis.  Í samanburði milli landa þarf alltaf að huga að breytileika 

milli þjóðfélaga og menningarheima.  Í þessu verkefni hefur verið stuðst við samanburð við 

Noreg og Bretland.  Menningu þessara þjóða svipar til íslenskrar menningar og er gjarnan 

litið til þeirra, ásamt hinum Norðurlöndum, þegar samanburður á hinum ýmsu sviðum er 

gerður.  Í framtíðarsamanburði getur verið áhugavert að skoða Landspítala með hliðsjón af 

samanburðarhæfum háskólasjúkrahúsum erlendis.  Engin tvö sjúkrahús eru þó algerlega 

áþekk en það yrði annars konar samanburður en landssamanburður, sem gæfi enn aðra sýn á 

stöðu Landspítala.  Í niðurstöðum er að finna árangursvísa þar sem ekki er hægt að fullyrða 

um hvort þeim sé safnað reglubundið eða tilmæli séu um slíkt, sérstaklega í Noregi og í 

Bretlandi.  Það var ekki markmið þessarar ritgerðar að bera saman notkun árangursvísa í 

Noregi og Bretlandi innbyrðis, heldur Landspítala saman við þessi tvö lönd.  Það eitt að 

árangursvísir sé í notkun á einum stað gefur tækifæri og ábendingu á að skoða hvort hann 

henti til notkunar á öðrum stað.  Samanburður á Landspítala við breskan og norskan árangur 

gefur bæði jákvæðar og neikvæðar niðurstöður.  Lag er að fylgjast með því sem gengur vel 

og styðja áfram við.  Tækifæri til umbóta felast í neikvæðum samanburði. 

Það er mikill fengur fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu að út sé komin reglugerð um árangurs- 

og gæðavísa.  Skapar hún grunn á landsvísu fyrir samræmdar árangursmælingar.  Markviss 

notkun hennar og þeirra viðmiða efla áreiðanleika árangursmælinga.  Þau skilmerki sem þar 

eru sett fram um árangursvísa eiga að vera útgangspunktur stjórnenda í vali á árangursvísum.  

Stjórnendur þurfa að velja árangursvísa og setja þarf markmið - mælanleg markmið - sem 

veita áreiðanleg viðmið um hvort gangi eða reki.   

Markmiðasetning og árangursmiðuð stjórnun er nýjung í stefnu Landspítala, sem kynnt var 

af nýjum forstjóra fyrr á þessu ári (Hulda Gunnlaugsdóttir, 2009).  Breyting af þessum toga 

tekur tíma að verða hluti af menningu skipulagsheildarinnar. Því er lag að setja heldur færri 

markmið en fleiri og hafa þau skýr.  Framkvæmd sérstakra verkefna, t.d. árangursmælinga, 

getur orðið hluti af slíkri breytingu.  Klínísk þjónustumarkmið ættu að vera í sérstökum 

fókus, því þar er kjarna sjúkrahússtarfseminnar að finna.  Eftirfylgni er nauðsynleg og 

birtingar á niðurstöðum á einfaldan og aðgengilegan máta hluti þess að styðja við 

innleiðingu slíkrar stefnu.  Notkun stefnumiðaðs árangursmats hefur verið stunduð á 
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Landspítala á síðustu árum.  Lag er að byggja á þeirri reynslu, endurskoða stefnukort eins og 

þarf og vinna skorkort með þeim árangursvísum, sem hafa þau viðmið sem einkenna góða 

árangursvísa.  Mikilvægt er að í skorkortum komi fram þau viðmið og markmið sem 

spítalinn setur sér.  Myndræn birting upplýsinga, eins og lýst er með tilhneigingarkorti í kafla 

2.7 er til þess fallin að hlutaðeigandi sjái í einni svipan þá stöðu sem verið er að lýsa hverju 

sinni. 

Tillögur og rökstuðningur 

Fundist hafa alls 92 árangursvísar fyrir notkun á sjúkrahúsum sem notaðir eru á Íslandi, í 

Noregi og í Bretlandi og hægt er að nota til samanburðar.  Þeir geta gagnast við árangursmat 

á Landspítala og einnig í sumum tilvikum á öðrum sjúkrahúsum eða á landsvísu.  Til 

viðbótar við notkun þessara árangursvísa eru hér settar fram tillögur um sjö árangursvísa til 

viðbótar til að skoða sérstaklega á Landspítala.  Um er að ræða árangursvísa tengda þáttum 

sem vísbendingar eru um notkunargildi við átaksverkefni eða atriði sem gætu bætt eða 

viðhaldið árangri. 

 

Tafla 18. Tillögur að nokkrum klínískum árangursvísum til notkunar á Landspítala 

Tillaga 
nr. 

Tilvísun         
í töflur 

Heiti    Skilgreining 

1. Nr. 14 í t. 10 Sjúkrahússýkingar, þvagfærasýkingar Sýkingar sem sjúklingur fær í 
innlögn á sjúkrahúsi 

2. Nr. 4 í t. 16 Biðtími á slysa- og bráðadeild fyrir 
innlögn 

Fjöldi mín. sem sj. þarf að bíða 
áður en hann kemst í rúm á 
legudeild 

3. Nr. 11 í t. 12 Biðtími eftir skurðaðgerðum vegna 
krabbameins 

Fjöldi daga sem sjúklingur er á 
biðlista eftir aðgerð 

4. Nr. 15 í t. 10 Hlutfall ónýttra bókaðra tíma á 
göngudeild 

Hlufall af heildarkomum á 
göngudeildir sem ekki mætir 

5. Nr. 6 í t. 10 Endurinnlagnir Hlutfall sjúklinga sem leggjast 
inn á sjúkrahús innan 28 daga frá 
útskrift, 18 ára og eldri 

6. Nr. 2 í t. 16 Lengd síðustu legu sj. sem deyja á 
legudeildum 

Fj. legudaga á legudeildum e. 
sérgreinum fyrir andlát þar 

7. Nr. 12 í t. 13 Ánægja sjúklinga Könnun meðal sjúklinga unnin 
með ákv. millibili 
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Tillaga 1.   Árangursmælingar vegna sjúkrahússýkinga - þvagfærasýkinga 

Sjúkrahússýking eru sýking sem kemur fram í eða eftir sjúkrahúslegu, og var ekki til staðar 

eða einkenni ekki komin fram, þegar sjúklingur lagðist inn.  Sjúkrahússýkingar eru 

árangursvísir sem norsk heilbrigðisyfirvöld fylgjast með og rökstyðja á þann hátt að þær séu 

slæmir fylgikvillar allra sjúkrahúsinnlagna.  Þær valdi vanlíðan og hafi mikil áhrif á rekstur 

og efnahag heilbrigðisstofnana.  Tilgangurinn með því að hafa þennan árangursvísi sé að 

fylgjast með almennri þróun málaflokksins og þar með að setja fókus á fyrirbyggingu 

vandans (Sosial- og helsedirektoratet, 2003).  Rannsóknargögn benda til þess að ná megi 

árangri í að draga úr tíðni þvagfærasýkinga. 

Á Landspítala er ekki enn hægt að fá áreiðanleg gögn úr sjúklingabókhaldskerfinu Legu með 

hliðsjón af spítalasýkingum.  Því þurfti að „handtelja“ sýkingar í ofantöldum flokkum á 

einum degi. Einnig var óaðgengilegt að finna út hvaða sýkingar af völdum fjölónæmra 

baktería voru „hospital aquired“ og hverjar ekki.  

Tíðni þvagfærasýkinga er há á Landspítala í samanburði við norskar tölur, sbr. niðurstöður í 

mynd nr. 17.  Með því að setja fram markmið um heildartíðni og tíðni einstakra gerða 

sýkinga samhliða umbótum á skráningarkerfi væri hægt að stuðla að bættum árangri.  Átak 

vegna þvagfærasýkinga á sjúkrahúsinu gæti sparað fé og fyrirhöfn hlutaðeigandi. 

Tillaga 2.  Árangursmælingar tengdar biðtíma á slysa- og bráðadeild eftir innlögn 

Biðtími á slysa- og bráðamóttökum er títt nefndur meðal þeirra sem þjónustuna nota.  Það er 

gjarnan kappsmál hjá stjórnendum heilbrigðisstofnana að sá biðtími sé ásættanlegur.  Bresk 

stjórnvöld hafa sett það markmið að hámark fjórar klukkustundir líði frá komu sjúklings á 

bráðamóttöku þar til hann hefur verið lagður inn, fluttur, eða útskrifaður þaðan.  Landspítali 

hefur ekki sett sér slíkt tölulegt markmið. 

Eins og sést í niðurstöðum á mynd nr. 14 er meðaldvalartími þeirra sem útskrifast heim frá 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi undir fjórum klukkustundum síðastliðin þrjú ár.  Hjá 

þeim sem þurfa að leggjast inn á legudeildir eru hins vegar mun lengri dvöl á 

bráðamóttökunni.  Sé viðmið Breta um fjögurra tíma heildarviðdvöl haft í huga er ljóst að 

gera má betur.  Það getur verið spurning um vinnuferla hvernig til tekst með tímaþátt flæðis.  

Með því að setja markmið skv. þessum árangursvísi væri hægt að skoða verkferla sem stefna 

að því stytta þennan tíma.   
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Tillaga 3.  Árangursmælingar tengdar biðtíma eftir skurðaðgerðum vegna 

krabbameins 

Það er mikils vert að styðja við hluti sem ganga vel.  Bið eftir krabbameinsaðgerðum þarf að 

vera sem styst til að byggja undir líkur á lækningu og því æskilegt að halda sérstaklega utan 

um þennan biðtíma.  Biðtími vegna skurðaðgerða vegna krabbameins hefur ekki verið langur 

á Landspítala s.l. tvö ár, eins og sjá má á mynd nr. 13 í niðurstöðum.  Biðin var 15 dagar eftir 

brjóstnámi, 9 dagar árið 2008 vegna skurðaðgerðar tengdri ristil- og endaþarmskrabbameini 

og 25 dagar eftir brottnámi blöðruhálskirtils.  Viðmið Breta er að biðtími sé að hámarki 31 

dagur vegna brottnáms blöðruhálskirtils. Norðmenn þurftu árið 2007 að bíða að meðaltali í 

101 dag árið 2007 eftir slíkri aðgerð Á Landspítala voru upplýsingar ekki aðgengilegar 

vegna fleiri gerða krabbameina innan tímaramma rannsóknarinnar.  Æskilegt væri að halda 

utan um þessar tölur með það að markmiði að viðhalda góðum árangri.  Norðmenn hafa 

þannig með eftirfylgni á þessum upplýsingum orðið varir við óeðlilega langa bið vegna 

skurðaðgerða tengdum blöðruhálskirtilskrabbameini.  Samanburður við Norðmenn og innri 

samanburður styður við að góðum árangri sé náð eða viðhaldið. 

Tillaga 4. Hlutfall sjúklinga sem ekki mætir í pantaðan tíma á göngudeild 

Skoðaður var sá fjöldi sjúklinga sem ekki mætti í pantaðan göngudeildartíma.  Ástæður þess 

að ekki er mætt geta verið ólíkar, t.d. gleymska, skróp eða veikindi sjúklings eða vegna 

ástæðna hjá viðkomandi lækni.  Það er þó vert að greina ástæður og skoða þróun mála, þar 

sem vannýttur tími starfsmanna er kostnaðarsöm sóun.  Til eru einfaldar og ódýrar leiðir til 

að koma í veg fyrir gleymsku, t.d. sending smáskilaboða í síma.  Eins og staðan er í dag, sbr. 

mynd nr. 19, er samanburður við Breta jákvæður en svigrúm er til að minnka þessa sóun með 

markvissum aðgerðum. 

Tillaga 5.  Árangursmælingar tengdar endurinnlögnum 

Endurinnlögn er skilgreind sem innlögn á sjúkrahús innan 28 daga frá síðustu útskrift þaðan.  

Árangursvísir nr. 6 í töflu 10 fjallar um þær.  Ástæða þess að sjúklingur þarf að leggjast aftur 

inn getur verið að hann hafi ekki fengið viðunandi lausn sinna mála í síðustu legu, vandinn 

hafi tekið sig upp eða nýr vandi steðji að.  Hugsanlegt er að áður en að endurinnlögn kemur 

hafi verið reynt að meðhöndla viðkomandi á dag- eða göngudeildum, þar sem innlögn er 

úrræði sem yfirleitt er gripið til síðar en meðferðar án innlagnar.  Greina þarf ástæður 

endurinnlagna með það fyrir augum að draga úr þeim, enda er innlögn íþyngjandi fyrir alla 

hlutaðeigandi. 
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Tillaga 6.   Árangursmælingar tengdar síðustu legu sjúklinga sem deyja á legudeildum 

Í niðurstöðum á mynd nr. 20  kemur fram lengd legu á ákveðnum deildum þar sem 

sjúklingar látast.  Dvöl á á bráðasjúkrahúsum felur í sér eril sem getur verið erfiður lang- og 

mikið veiku og jafnvel deyjandi fólki.  Einnig er slík þjónusta mun kostnaðarsamari en lægra 

þjónustustig, s.s. heimahlynning.  Mestur kostnaður innan heilbrigðisþjónustunnar verður til 

við upphaf og lok lífs.  Það er því til mikils að vinna þjónustustigið sé viðeigandi.  

Niðurstöður frá Landspítala benda til, án þess að hægt sé að fullyrða um það, að hugsanlegt 

sé að einhverjir í þessum sjúklingahópi hefðu getað legið skemur á sjúkrahúsinu og fengið 

þjónustu á öðru þjónustustigi hluta þeirra legu.  Í þessu ljósi er athyglivert að sjá að banalega 

á líknardeild er aðeins um helmingi lengri en banalega á legudeild krabbameina.  Hugsanlega 

er teppt flæði af bráðadeildinni á líknardeild þar sem hún annar ekki eftirspurn.  Það gæti 

aftur teppt rúm á bráðadeild og aðgengi fyrir bráðveika krabbameinssjúklinga sé ekki sem 

skyldi.  Þegar skoðuð er lengd banalegu á deildum öldrunarlækningarsviðs, verður að hafa í 

huga að innifalinn er meðaltalslegutími fyrir líknardeild aldraðra.  Þrátt fyrir það verður það 

að teljast langur meðaldvalartími fyrir aldraðra einstaklinga á bráðasjúkrahúsi fyrir andlát, 

49,15 dagar árið 2008.  Með því að skoða ofan í kjölinn aðstæður þessa hóps og setja 

markmið um æskilega hámarksdvöl, gæti verið hægt að athuga hvort þjónustan sé viðeigandi 

eða hvort sóknarfæri finnist í færslu þjónustu langveikra og deyjandi á lægri þjónustustig, 

s.s. heimahlynningu.   

Tillaga 7.  Árangursmælingar á upplifun sjúklinga 

Fram hefur komið mikilvægi þáttar sjúklinga og aðstandanda í mati á árangri 

heilbrigðisþjónustu.  Í Bretlandi og í Noregi er slíkum upplýsingum safnað saman með 

reglubundnum hætti.  Til er mælitæki, hið s.k. NorPeq mælitæki sem hefur verið þýtt og 

forpófað hérlendis og einnig er notað á hinum Norðurlöndunum.  Með því að setja það að 

markmiði að framkvæma slíkar kannanir, t.d. á þriggja ára fresti, má skoða mat og þróun 

mats, sem nýtist inn í stefnumótun Landspítala og við samanburð erlendis. 

 

 

 



98 

 

Hugmyndir að öðrum árangursmælingum 

Markmiðssetning um hlutfall dag- og göngudeildarþjónstu 

Á Landspítala hefur orðið um 70% aukning í starfsemi göngudeilda frá árinu 2000 

(Landspítali, 2009a).  Færsla þjónustu úr sólarhringsþjónustu yfir í dag- og 

göngudeildarþjónustu getur sýnt fram á aukna skilvirkni þar sem óbein mæling verður á 

færslu meðferða úr sólarhringsform í dag- og göngudeildarform.  Það er gjarnan til hagsbóta 

fyrir marga hagsmunaaðila, s.s. sjúklinga og stjórnvöld í hlutverki greiðanda sem dæmi.   

Komum á göngu- og dagdeildir fjölgar og legutími styttist að sama skapi.  Sjúkrahúsið getur 

sett fram markmið um hvers konar blöndu af starfsemi legusjúklinga annars vegar og 

sjúklinga á fæti hins vegar það vill sjá. 

Landspítali þarf að  gera enn betur í styttingu legutíma eins og samanburður við Norðmenn á 

meðallegutíma á mynd nr. 9 sýnir. Sú niðurstaða er vísbending, því æskilegt væri að 

Landspítali sé skoðaður með hliðsjón af sambærilegum stofnunum, en landsmeðaltal 

Norðmanna um lengd dvalar tekur eðlilega einnig til stofnana sem ekki líkjast Landspítala í 

starfsemi.  Þróun legutíma á  Landspítala hefur verið jákvæð síðustu tvö ár.  Samanburðurinn 

er enn jákvæðari þegar aðeins er litið til bráðaþjónustunnar.  Það getur verið vísbending um 

að sá hluti þjónustunnar sem lýtur að langlegu, t.d. við aldraðra og endurhæfingarsjúklinga, 

mætti enn frekar aðskilja frá bráðastarfseminni.  Það má hugsa sér að þetta sé skoðað í 

samhengi við hlutverk Landspítala. Fylgjast þarf með þessari þróun, skoða og birta gögn til 

að fylgja henni eftir.   

Markmiðssetning vegna gangainnlagna 

Sjúklingar ættu ekki að þurfa að dvelja utan sjúkrastofu og líklega má fullyrða að öll 

sjúkrahús stefni að því að það tíðkist ekki.  Norðmenn hafa opinberlega sett sér það markmið 

að undir „eðlilegum kringstumstæðum“ liggi sjúklingar ekki á göngum (SINTEF, 2008).  Þó 

var það svo að meira en helmingur af norskum heilbrigðisstofnunum tilkynntu um hærra 

hlutfall þeirra árið 2007 en árið 2004.  Aðeins fimm stofnanir höfðu skráðar gangainnlagnir 

undir einu prósenti árið 2007.  Meðaltalstölur frá norsku umdæmunum voru frá 1,9 – 2,8% 

það ár.    Hérlendis voru gögn ekki aðgengileg vegna gangainnlagna.  Bæta mætti úr því með 

því að gera slíka innlögn atvikaskráningarskylda.   
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Markmiðssetning varðandi notkun DRG vigta 

Skipulagsheildir á heilbrigðissviði verða að huga vel að fjárhagsgögnum og samanburður á 

rekstrarkostnaði er mikilvægur hluti árangursmælinga.    Notkun þeirra getur leitt til umbóta 

og er nauðsynlegur rammi.  Fjármagn til heilbrigðisþjónustu er alltaf takmarkað og 

hagkvæmniskrafa gerð.  Framleiðnimælingar verða eflaust algengari en nú er og Landspítali 

hefur komið á DRG flokkunarkerfi í því skyni.  Afkastatengdir árangursvísar eru erfiðari í 

skilgreiningu en hreinir fjárhagsmælikvarðar.  Mæling á afköstum með tengingu við kostnað 

er málefni sem hefur fengið aukið vægi og á tímum fjárhagsþrenginga má ætla að enn frekar 

verði horft til þessarar tegundar árangursvísa.  Frekari efling þess er æskileg.   

Niðurstöður 

Aðaláhersla þessa verkefnis hefur verið á árangursvísa í starfsemisvídd því þar er lýst 

kjarnastarfsemi sjúkrahúsa og árangri þeim tengdum.  Ætíð verður að hafa í huga að 

árangursmælingar eru vísbendingar um árangur og ályktunin, sem fylgir í kjölfarið, þarf að 

draga dám af þeirri staðreynd.  En í vísbendingum felast tækifæri til að meta stöðuna og slík 

vísbending er mikilvæg þegar verið er að skoða árangur í málefnum er varða líf og heilsu. 

Samræmd tilmæli eða tilmæli um æskilega árangursvísar í ákveðnum tegundum heilbrigðis-

þjónustu er ekki að finna hérlendis.  Í núverandi stöðu er takmarkaður fjöldi árangursvísa 

nothæfur til samanburðar í heilbrigðisstarfsemi á milli landa.  Mestur fjöldi árangursvísa 

fannst í starfsemisvídd og flestir þeirra falla að heildarstarfsemi sjúkrahúss, sem og starfi á 

lyf- og skurðlækningasviðum.  Aðeins tveir árangursvísar fundust sem tengdust sérstaklega 

heilbrigði barna. 

Á Íslandi tekur almenningur takmarkaðan þátt í mati á heilbrigðisþjónustu og aðgengi hans 

að upplýsingum um árangur og gæði heilbrigðisþjónustunnar er lítið.  Efla mætti birtingu 

heilbrigðistölfræði á landsvísu, t.d. með útgáfu á vefsíðum, og styðja þannig almenning til að 

taka frekari ábyrgð á eigin heilbrigði. 

Landspítali getur verið leiðandi aðili í stefnumótunarvinnu með árangursmælingar á 

sjúkrahúsum hérlendis.  Setja þarf markmið sem fylgt er eftir, þau þarf að kynna fyrir 

heilbrigðisstarfsmönnum og efla gæðamenningu.  Þekking þeirra á málinu skapar slíkum 

verkefnum styrk og skapar fylgni við stefnumótandi tillögur.  Á Landspítala gæti orðið til 

vísir að samræmdum tilmælum um árangursmælingar á sjúkrahúsum, sem sett eru fram með 

hliðsjón af skilmerkjum góðra árangursvísa.   
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VIÐAUKI 1 

Helstu klínískir árangursvísar sem NHS mælir  

1. Biðtími vegna fyrsta göngudeildartíma á sjúkrahúsi eftir að heimilislæknir óskar eftir þjónustu 

fyrir sjúkling. 

2. Biðtími eftir aðgerð 

 
     -Hlutfall sjúklinga sem fær meðhöndlun innan 18 vikna frá tilvísun 

 
      -Fjöldi vikna sem líður þar til helmingur sjúklinga hefur hafið meðferð í kjölfar tilvísunar 

3. Lengd legu  

 
     -Meðallengd sjúkrahúslegu 

 
     -Aðlöguð lengd sjúkrahúslegu (aðlagað m.t.t. aldurs sjúklinga, kyns og félagslegrar stöðu)  

 
          eftir eftirfarandi aðgerðir: 

 
                 Viðgerð á ósæðargúli í kviðarholi 

 
                 Aðgerð á hálsslagæðum 

 
                 Liðsskiptaaðgerð á mjöðm 

 
                 Liðsskiptaaðgerð á hné 

4. Hlufall skurðaaðgerða án innlagnar 

5. Aðlöguð hlutfallsáhætta á endurinnlögnum 

 
      þ.e. fjöldi sjúklinga sem lagður er inn brátt innan 28 daga frá útskrift.  Aðlagað er fyrir 

aldur,   kyn og félagslega stöðu 

6. Aðgerðafjöldi, fjöldi ákv. aðgerða á einstökum sjúkrahúsum 

7. Lifun 

 
     þ.e. dánartíðni á sjúkrahúsi innan 30 daga eftir ákv. skurðaðgerðir: 

 
                 Viðgerð á ósæðargúli í kviðarholi (bráð eða valkvæð aðgerð) 

 
                 Liðsskiptaaðgerð á mjöðm 

 
                 Liðsskiptaaðgerð á hné 

8. Sýkingatíðni vegna MOSA (fjölónæmra staphylococcus aureus baktería) 

 
     -Tíðni blóðsýkinga vegna MOSA hjá öllum sjúklingum 

 
     -Tíðni blóðsýkinga vegna MOSA hjá sjúklingum sem eru innkallaðir til aðgerða 

 
             Nefnarinn er áætluð sýkingatíðni á hverja 10.000 daga sem sjúklingur dvelur yfir nótt á 

sjúkrahúsi 

9. Aðrir árangursvísar 

 
     -Árangursvísar tengdir upplifun sjúklinga, þættir úr landskönnun (National Patient Survey) 

 
          Hlufall sjúklinga sem telur að fram hafi verið komið við þá af virðingu 

 
          Hlutfall sjúklinga sem telur sig hafa fengið viðeigandi upplýsingar 
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           Hlutfall sjúklinga sem metur að umhverfi á heilbrigðisstofnun hafi verið hreint og 

þægilegt 

 
          Hlutfall sjúklinga sem finnst að þeir hafi fengið vel skipulagða þjónustu 

 
-Hlufall sjúklinga sem deildu aðstöðu sinni á sjúkrahúsi með sjúklingi/um af gagnstæðu kyni 

 
-Gæði þjónustu skv. stigagjöf frá Healthcare Commission (www.healthcarecommission.org.uk) 

 
-Árangursvísar frá sjúkrahúsunum sjálfum 

 
          Hvort bráðaþjónusta sé opin allan sólarhringinn 

 
          Hvort í boði sé æðamyndataka með litómun 

 
          Hvort sjúkrahúsið noti aðeins mjaðmaliði sem uppfylla ákv. NICE staðal 

 
-Árangursvísar sem byggja á niðurstöðum klínískra úttekta (clinical audit) 

 
           Hlutfall innlagðra sjúklinga með hjartaáfall sem fá blóðflöguhemla, blóðfitulækkandi lyf 

og betablokkera 

 
           Lifunarhlutfall sjúklinga sem fara í opna kransæðaaðgerð og lifunarhlutfall sjúklinga 

sem skipt er um ósæðalokur í 
 

          Tíðni sýkinga í skurðsárum 

 
 

(NHS Choises, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.healthcarecommission.org.uk/
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VIÐAUKI 2 

Helstu klínískir árangursvísar sem Norðmenn skoða 

 Fjöldi meðhöndlaðra sjúklinga á 

sjúkrahúsum 
(1)

 

 Fjöldi skurðaðgerða, og hlutfall 

skurðaðgerða án innlagnar (dagkirurgi)
(3)

 

.   

 Fjöldi koma á göngudeildir og dagdeildir 

auk tilvísana milli sérgreina og á 
bráðamóttökur 

 Fjöldi skurðaðgerða vegna krabbameina 

(í lifur og gallvegum, brisi, vélinda, ristli, 
endaþarmi, blöðruhálskirtli, brjóstum og 

lungum) 

 

 Meðferðir/legur sem innkallað er til 
 Innlagnir vegna sýkinga: lungnabólgur, 

þvagfærasýkingar og blóðeitranir 

 Bráðameðferðir 
 Meðferðir sem tengjast krónískum 

sjúkdómum, s.s. 
krabbameinslyfjameðferðir og 

blóðskilun. 

 

 Innlagnir (innleggelser) 
 Fjöldi greiningaaðgerða á hjarta 

 Fjöldi sjúkrarúma, þörf fyrir 

 

 Notkun heilbrigðisþjónustu sem ekki er í 

opinbera geiranum
(2)

 

 Fjöldi tilvísana til sjúkrahúsa 

 

 

 

(1): Tölurnar byggjast á földa sjúklinga við ákveðin sjúkrahús á almanaksárinu.  Í slíkri talningu felst þó 

ákveðin kerfisvilla, því ekki er hægt að greina þegar sami sjúklingur er meðhöndlaður vegna ólíkra ástæðna á 

almanaksárinu. 

(2): Sérstaklega augnaðgerðir og meðferð við sjúkdómum í vöðva- og stoðkerfi. 

(3): Mest aukning í Noregi tengist aðgerðum á augum, bæklunarskurðaðgerðum (gerviliðaaðgerðum), 

aðgerðum á húð, kransæðaaðgerðum og ísetningu hjartagangráða.  Hlutfallslega jukust offituaðgerðir mest og 

aðgerðir vegna kæfisvefns jukust einnig mikið á fyrri hluta athugunartímabilsins. 

 

(Helsedirektoratet, 2008). 

  



103 

 

VIÐAUKI 3 

Tilmæli Landlæknis um lágmarksskráningu vistunarupplýsinga á sjúkrahúsum 

Skráningaratriði        Legusjúklingar        Ferlisjúklingar  

Skammtíma Langtíma á dagdeild á göngud. á sólarhr.d. slysa-
/bráðam. 

Kennitala stofnunar 
x x x x x X 

Númer sérgreinar 
x x x x x X 

Ábyrgur læknir 
x x x x x X 

Ábyrgur hjúkrunarfr./ljósmóðir 
x x x x x X 

Flokkun sjúklings 
x x x x x X 

Kennitala sjúklings 
x x x x x X 

Ríkisfang
1) 

x x x x x X 
Nafn 

X x x x x X 
Kyn 

x x x x x X 
Hjúskaparstaða 

x x x x x X 
Lögheimili 

x x x x x X 
Sveitarfélag 

x x x x x X 
Heilsugæslulæknir/-svæði 

x x x x x X 
Dags. sjúkl. á biðlista

2) 

x x x    
Innritunardagur

3) 

x x x x x X 
Innritunartími 

x x x   X 
Innlagnarmáti 

x x x    
Kringumstæður innlagnar

4) 

x x x    
Kom frá 

x x x   X 
Hver vísaði sjúklingi 

x x x x x X 
Ástæða innlagnar 

x x x   X 
Helgarleyfi/leyfi 

x x     
Útskriftardagur 

x x x x x x 
Útskriftartími 

x x x   x 
Dags. meðferðarloka

5) 

x      
Meðferðardagar

6) 

  x    
Komur á göngudeild

 7) 

   x (x)  
Fór til 

x x x   x 
Eftirlit eftir útskrift 

x x x   x 
Sjúkdómsgreiningarnúmer 

x x x x x x 
Dags. sjúkdómsgreiningar 

x x x x x x 
Hjúkrunargreining 

x x x x x x 
Dags. hjúkrunargreiningar 

x x x x x x 
Hver skráir hjúkrunargreiningu 

x x x x x x 
Slysaskráning

8) 

x x    x 
Aðgerðarnúmer 

x x x x x x 
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Skráningaratriði Legusjúklingar                                         Ferlisjúklingar 

 Skammtíma Langtíma á dagdeild á göngud. á sólarhr.d. slysa-
/bráðam. 

Læknir ábyrgur fyrir aðgerð 
x x x x x x 

Hjúkrunarmeðferð 
x x x x x x 

Dags. hjúkrunarmeðferðar 
x x x x x x 

Hver skráir hjúkrunarmeðferð 
x x x x x x 

Biðlistar 
x x x x x x 

 

 

 
1)  Eingöngu fyrir þá sem ekki eiga íslenska kennitölu. 6) Eingöngu fyrir ferlisjúklinga á dagdeild.  

2) Eingöngu ef biðlistaskráning er ekki tengd sjúklingabókhaldi. 7) Eingöngu fyrir ferlisjúklinga á göngudeild 

3) Innlagnardagur; fyrsti dagur á legudeild eða     (og ferlisjúklinga á legudeild ef við á). 

fyrsta koma ferlisj. á dagdeild, göngudeild, slysa-/bráðamóttöku. 8) Ítarleg skráning slysa ef ástæða innlagnar er fyrsta koma 

4) Eingöngu á geðdeildum.      vegna slyss, sjálfsvígs/sjálfsvígstilraunar eða ofbeldis.  

5) Notað til að aðgreina skammtíma- og langlegusjúklinga. (X) Ef við á. 

 

(Landlæknir, 2008a) 
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