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Abstract 
The following thesis attempts to answer questions related to pharmaceutical 
costs and further analysis of the costs incurred in drug administration. The aim 
seeks to detect an increase or decrease in the cost of medicinal products over 
time within the purchase system as a whole and for each patient. Furthermore 
the thesis investigates whether implementation of the Alfa software is justifiable 
elsewhere and examination of optimization within the system especially kept in 
mind.  
Some elements in the environment need to be considered concerning the 
organizations and changes, e.g. legislation, technology and environmental 
factors need to be implemented as shown in the PESTLE analysis. When 
pharmaceutical costs per patient receiving the drugs in ÖA is divided by the total 
drug cost one can see that costs have gradually decreased between years, but the 
confirmation complied with regression analysis. The utilization of the Alfa 
software demonstrates rationalization and transparency in the administration of 
drugs. The results of the project suggest that treatment and registration of drugs 
is lacking in Iceland and no single reason explains how, but it is obvious that 
these operations need better registrations procedures than the current ones. The 
efficiency in stock and inventory control needs to be optimized for future 
development in order to reduce disposal of drugs and safety of drug therapy. One 
of the conclusions is the recommendation to implement Alfa software in all state-
owned companies that could have a common database for all drug purchases.  
 
Keywords: Electronic registration, implementation, technology, medicine, 
aging. 
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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningum tengdum lyfjakostnaði 
og gerð frekari greining á kostnaði sem fellur til vegna lyfjaumsýslu. Leitast 
verður við að greina aukningu eða minnkun á lyfjakostnaði innan kerfisins í heild 
og fyrir hvern sjúkling. Leitast verður við að greina hvort innleiðing á Alfa 
hugbúnaðinum hafi verið réttlætanleg og athugun á hagræðingu henni tengdri er 
þá sérstaklega höfð í huga. 
Margar ástæður í umhverfinu geta orsakað að skipulagsheildir þurfi að innleiða 
breytingar en þær geta sem dæmi verið tækni, lagabreytingar, umhverfi og fleira 
eins og tekið er fram í PESTLE greiningu. Þegar lyfjakostnaði á hvern 
einstakling sem fær lyf hjá ÖA er deilt niður á heildarlyfjakostnað sést að 
kostnaður hefur minnkað á milli ára, en staðfesting var gerð á fylgni með 
aðhvarfsgreiningu.  Sýnt er fram á að með notkun hugbúnaðarins eykst meðal 
annars hagræðing og gagnsæi á lyfjanotkun. 
Út frá niðurstöðum verkefnisins má álykta að meðferð og skráning lyfja er 
ábótavant á Íslandi og margar ástæður liggja þar að baki, en greinilegt er að 
standa þarf betur að skráningu lyfja en gert er í dag. Hægt væri að ná fram 
hagræðingu í lager- og birgðahaldi, minnka förgun lyfja og auka öryggi við 
meðferð lyfja o.s.frv. Því er mælt með því að innleiða Alfa hugbúnað í öll 
ríkisrekin fyrirtæki sem nota lyf, þá væri hægt að hafa sameiginlegan 
gagnagrunn fyrir öll lyfjakaup ríkisrekinna fyrirtækja í landinu. Þar með væri 
hægt að hafa innkaupastjóra sem sæi um að fá tilboð frá apótekum og panta í 
gegnum sameiginlega innkaupasíðu en með því væri hægt að ná fram meiri 
hagræðingu en gerist í dag. 
 
Lykilorð: Rafræn skráning, innleiðing, tækni, lyf, öldrun. 
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1 Inngangur 
Eftirfarandi verkefni er greining á innleiðingu Alfa kerfisins sem er 
bókhaldskerfi fyrir lyfjainnkaup á öldrunarheimili og nánari athugun á þeirri 
hagræðingu sem henni er ætlað að skila í rekstri varðandi lyfjakostnað. Með það 
að leiðarljósi var haft samband við Halldór Sigurð Guðmundsson sem útlistaði 
verkefninu og úthlutaði gögnum fyrir og eftir innleiðingu kerfisins. 

Ríkisreknar stofnanir liggja gjarnan undir sérstakri smásjá yfirvalda og 
almennings þar sem skattfé er notað í rekstur þeirra og því mikilvægt að nýta 
fjármagn sem þeim er veitt sem best, því oft er erfitt að réttlæta mikil eða aukin 
fjárútlát af peningum skattgreiðanda í opinberan rekstur.  

Fyrirtæki þurfa almennt að huga vel að kostnaði sem fellur til og átta sig 
á því hvar hægt sé að spara. Með tilkomu tækninnar er búið að auðvelda 
fyrirtækjum að greina kostnað sem fellur til en einnig er búið að einfalda mörg 
störf. Hægt er að ráðast í greiningu á allri virðiskeðjunni og gera endurbætur á 
mörgum sviðum, komið er inn á eina af þeim lausnum sem í boði eru fyrir 
fyrirtæki og stofnanir í þessari ritgerð.  

ÖA er ríkisrekið fyrirtæki og þar af leiðandi eitt af þeim fyrirtækjum sem 
liggur undir smásjá og þarf stöðugt að einbeita sér að því að ná fram hagræðingu 
og sparnaði við rekstur. Hjá ÖA eru lyf og lyfjatengd gjöld fjórði dýrasti 
kostnaðarliðurinn á eftir launum, lífeyrisskuldbindingum og matvörum en 
heildargjöld hafa verið um tveir milljarðar á ári undanfarin ár (KPMG, 2016). 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera vel meðvituð um þá kostnaðarliði 
sem falla til og þá sérstaklega varðandi þá liði sem þarf að fyrna ef ekki er hægt 
að nýta þá. Nú þegar hefur náðst fram hagræðing á öðrum kostnaðarsviðum 
innan ÖA en hingað til hefur áherslan ekki legið í lyfjakostnaði. Það var ekki 
fyrr en Þula, sem er hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í rafrænum 
heilbrigðislausnum og hugbúnaðarkerfum á því sviði, hafði samband við ÖA 
sem farið var í það að bæta skráningu lyfja og fyrsta skrefið í átt að hagræðingu 
var tekið.  
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 Á Öldrunarheimili Akureyrar var ferlið þannig að læknir skrifaði út 
lyfseðla sem hjúkrunarfræðingur tók við og endurskrifaði, faxaði svo á lyfjaver 
þar sem pöntun var slegin inn í tölvu og þaðan send í skömmtun af róbótum en í 
dag hefur Alfa hugbúnaðurinn tekið við meirihlutanum af þessu ferli. Alfa 
hugbúnaðurinn tekur við skráningu læknis og sendir pöntunina beint í lyfjaver 
þar sem gæðaeftirlit fer fram og þaðan í skömmtun af róbótum. Því er um 
umtalsverðar hagræðingar að ræða þegar kemur að verkferlum sem annars eru 
flóknir og tímafrekir.  

Mikilvægt er að stjórnendur ríkisrekinna fyrirtækja átti sig sem best á 
kostnaðarstöðvum og hvernig hægt er að ná fram hagræðingu á hverri stöð til 
ganga úr skugga um að reksturinn sé sem hagkvæmastur. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að greina aukningu eða minnkun á 
lyfjakostnaðar innan kerfisins í heild og fyrir hvern sjúkling. Leitast verður við 
að greina hvort innleiðing á Alfa kerfinu hafi verið réttlætanleg og athugun á 
hagræðingu henni tengdri er þá sérstaklega höfð í huga. Einnig verður fjallað um 
það samstarf sem ÖA, Lyfjaver og Þula fóru í með Alfa hugbúnaðinn sem tekur 
á skráningu lyfja og sér um pantanir. Þá verður sérstaklega skoðað hvaða 
hagræðing Alfa hugbúnaðurinn hefur haft í för með sér.  

Er þetta í fyrsta skipti sem tækni hefur verið innleidd að þessu marki í 
lyfjamálum á Íslandi og því fróðlegt að sjá hvernig staðið hefur verið að þessum 
málum og hvort um er að ræða breytingar sem fleiri fyrirtæki hér á landi ættu að 
innleiða hjá sér. Með ritgerðinni var reynt að finna út hvernig lyfjatengdum 
kostnaði innan ríkisrekinna fyrirtækja væri háttað og í því samhengi var tekinn 
fyrir lyfjakostnaður ÖA fyrir og eftir innleiðingu. Einnig var litið til þess hvernig 
innleiðing hugbúnaðarins gekk fyrir sig og rætt hversu raunhæft væri að önnur 
ríkisrekin fyrirtæki tækju upp rafræna skráningu við birgðahald lyfja. 
Farið verður í ýmisleg fræðileg hugtök og tekin fyrir virðiskeðja fyrirtækja ásamt 
birgðahaldi, lagerstjórnun og fleira.  
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Til að kanna framangreint efni voru eftirfarandi rannsóknarspurningar 
hafðar til hliðsjónar: 
 

 Hvernig hefur lyfjakostnaður þróast undanfarin ár hjá ÖA og hvernig er 
framhaldið? 

 Væri raunhæft að fleiri fyrirtæki tækju upp þessa tækni? 
 

Leitast verður við að svara þessum spurningum en í þeim felst meðal annars 
greining á lyfjakostnaði inna ÖA ásamt því greiningu á samstarfi milli ÖA, Þulu 
og Lyfjavers. 
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2 Útgjöld ríkisins 
Til þess að átta sig á umfangi útgjalda ríkisins var tekin saman skýrsla með helstu 
kostnaðarliðum og greining gerð á því í hvað útgjöldin væru að fara ásamt því 
að koma með tillögur að hagræðingu. 

Um 142 milljarðar króna fara í heildarinnkaup ríkisins á ári hverju, af því 
eru 16 milljarðar sem fara í lyf og heilbrigðisvörur. Lyf og heilbrigðisvörur eru 
því rúm 11% af heildarinnkaupum ríkisins og er líklegt að hægt sé að spara 
umtalsverða fjármuni í lyfjakostnaði. Kostnaðurinn við lyf er þó ekki aðalatriðið 
því með því að einfalda verkferlana er hægt að þjónusta viðskiptavinina betur. 
Með því að fækka klukkustundum sem fer í talningar, pöntun lyfja og fleira 
tengd því, sparast ekki bara fjármunir heldur einnig tími sem oft er mikilvægur í 
önnur verkefni innan fyrirtækjanna. Með því að hafa skilgreind markmið fyrir 
ríkisrekin fyrirtæki væri hægt að spara um 2-4 milljarða á ári en skortur á 
verkfærum til að nýta við innkaup ríkisins gerir það að verkum að 
innkaupastefna er ekki fyllilega innleidd. Samkvæmt greiningu sem starfshópur 
um árangursríkt samstarf ríkis og einkamarkaðar, ættu markmiðin að fela í sér 
að fyrirtækin beiti sameiginlegum örútboðum, innkaupum og fækki birgjum. 
Einnig ætti ríkið að vera upplýstur kaupandi og sýna ábyrgð og gagnsæi. Í dag 
eru engin viðmið sett um hvað teljist eðlileg útgjöld og enginn aðili sem ber 
ábyrgð á því að greina og benda á tækifæri til hagræðingar. Til þess að samræma 
innkaup og viðmið ásamt því að bæta innkaupaferli væri hægt að staðla innkaup, 
setja viðmið, fækka birgjum og fara í sameiginleg örútboð, svo dæmi séu nefnd. 
Í dag bera stofnanir ábyrgð á sínum innkaupum og eru 190 innkaupastjórar við 
störf og því fjölmörg tækifæri til hagræðingar (Starfshópur um árangursríka 
samvinnu ríkis og einkamarkaðar, 2015). 

Skortur á yfirsýn er einnig stór vandi en með því að þróa og innleiða 
upplýsingakerfi á borð við Alfa hugbúnaðinn sem allar stofnanir gætu nýtt sér 
væri upplýsingaflæði mun betra en áður en það gerir það að verkum að 
auðveldara væri að samræma innkaupin. Með miðlægu innkaupakerfi væri hægt 
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að leysa mikið af vandanum sem ríkisreknar stofnanir standa frammi fyrir í dag 
og þá væri algjöru gagnsæi komið á milli stofnana. 

Gerð var tilraun hjá nokkrum grunnskólum á Reykjavíkursvæðinu og 
fólst hún í því að skólarnir höfðu sameiginleg matarinnkaup en með þessu varð 
sparnaður að lágmarki 8% á tímabilinu. Einnig var gerð sambærileg tilraun hjá 
landspítalanum Háskólasjúkrahúsi (LHS) en þar varð sparnaður um 4,3% miðað 
við lyfjainnkaup ársins og 4% af vörukaupum (Starfshópur um árangursríka 
samvinnu ríkis og einkamarkaðar, 2015). 

Með þessu sést að mikil hagræðing er fólgin í því að hafa sameignleg 
innkaup hjá ríkisreknum fyrirtækjum og má því gera ráð fyrir að sparnaður sem 
hlytist með innleiðingu gæti orðið töluverður. 
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3 Rannsóknaraðferðir 
Við framkvæmd ritgerðarinnar voru megindlegar aðferðir notaðar og fólst 
gagnasöfnun að miklu leiti fram á tölulegum upplýsingum á lyfjakostnaði hjá 
ÖA. Úrvinnsla gagnanna fór að miklu leiti fram í Excel og voru tölur af gögnum 
fyrir og eftir innleiðingu bornar saman eftir að búið var að reikna upphæðirnar á 
fast verðlag fyrir árið 2016. 

Fast verðlag var reiknað með því að ná í vísitölur hjá Hagstofunni frá 
árinu 2008 til 2016, en þá er vísitölu ársins 2016 deilt með vísitölu ársins sem 
verið er að skoða og upphæð þess árs margfaldað í útkomuna frá vísitölunum. 
 
Tafla 1 Vísitala neysluverðs í janúar  (Hagstofan, 2016 a) 

Ár 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vísitala 282,3 334,8 356,8 363,4 387,1 403,3 415,9 419,3 428,3 

 
Jafna fyrir núvirðisgreiningu á fast verðlag  
 

ϥ  η ∗ θ
λ 

 
ϥ er fast verðlag núverandi árs, η er fjárupphæð, θ er vísitala núverandi árs, λ er 
vísitala umrædds árs (Sjá nánari útreikninga í viðauka C). 

3.1 Spágerðir 
Tveir flokkar eru til af spágerðum en það eru eigindlegar (e. Qualitative) og 
megindlegar (e. Quantitative). 
Undir eigindlegar aðferðir falla huglægar aðferðir þar sem lögð er áhersla á 
túlkun, reynslu og dómgreind við útreikninga. Megindlegar aðferðir byggjast 
hinsvegar á rannsóknum og tölfræðilegri greiningu. Mikill munur getur verið á 
áreiðanleika, kostnaði og tíma þessara aðferða en flest fyrirtæki nota eigindlegar 
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rannsóknir þegar gera á spálíkön til að byrja með. Þá er oft leitast eftir áliti 
stjórnenda, markaðsstjóra og sölumanna og koma þeir sér þá saman um það, sem 
að þeirra mati er æskilegt hverju sinni (Stevenson W. J., 2012, bls. 77-104).  
Megindlegar rannsóknir eru meira notaðar þegar fyrirtækin eru komin með 
upplýsingar sem hægt er að greina og vinna úr en notast þá við tengslaaðferðir 
og tímaaðferðir. Tengslaaðferðirnar sem helst eru notaðar eru aðhvarfsgreining 
og hagrannsóknir en í tímaaðferðum er verið að skoða mismunandi tíma, allt frá 
klukkutíma upp í mörg ár. Þegar verið er að nota tengslaaðferðir er nauðsynlegt 
að fyrirliggjandi séu að minnstakosti tvær breytur: önnur háð og hin óháð. Þetta 
gæti því t.d. verið hversu mikið er selt af vöru og svo sölukostnaður. Einföld 
veldisjöfnun, meðaltal, næf aðferð og sundrun eru dæmi um tímaaðferðir.  
Mikilvægt er að taka tillit til sem flestra þátta þegar verið er að undirbúa spágerð 
til að fá sem nákvæmasta spá, ásamt því að skoða hvort gögnin hafi reglulegar 
sveiflur eða leitni (Stevenson W. J., 2012, bls. 77-104).  

3.2 Aðhvarfsgreining 
Til þess að rannsaka samband og fylgni milli breyta er gott að nota 
aðhvarfsgreingu (e. Regression) en hún er ein mest notaða tölfræðigreinin í 
heiminum. Hægt er að beita greiningunni í flestum atvinnugreinum, svo sem 
hagfræði, verkfræði, stjórnun, félagsvísindum og fleira. Aðhvarfsgreininguna 
má sem dæmi nota til að lýsa fyrirliggjandi gögnum og leggja mat á þær breytur 
sem verið er að rannsaka (Montgomery og Peck, 2012, bls. 1-6). 

Aðhvarfsgreining lýsir hvernig samband breytanna X og Y er á meðan 
fylgni lýsir því svo hversu gott sambandið er á milli breytanna. Ef tengsl eru á 
milli þeirra má nota upplýsingarnar til að spá fyrir um gildi á annarri breytunni, 
út frá gildi hinnar. Til einföldunar má segja að verið sé að skoða línuleg tengsl 
tveggja breyta, þ.e. óháða breytan (e. Independent variable) og háða breytan (e. 
Dependent variable). En það að meta sambandið á milli breytanna eykur skilning 
á aðstæðum sem til verða í viðskipta- og hagfræðilegu umhverfi (Newbold, 
Carlson og Thorne, 2013, bls. 417-452). 
Hægt er að beita tveim aðferðum línulegrar aðhvarfsgreiningar en þær eru: 
einföld aðhvarfsgreining (e. Simple Regression): 



   Rafræn skráning og birgðahald lyfja  

 
8 

 

Y  β  β  X  ε 
 
og margþátta aðhvarfsgeiningu (e. Multiple Regression): 
 

Y  β  β  X  β  X  ε 
 
Í jöfnunum eru β0 og β1 óþekktir fastar og ε er handahófskenndur villuþáttur 
með meðaltalið núll og óþekkta frávikið σ2 . Gildi einnar villu veltur því ekki á 
né ræðst af villu annarrar villu og er um eina háða breytu að ræða (Montgomery 
og Peck, 2012, bls. 7-118).  

Tekin verður fyrir aðhvarfsgreining annars vegar á fylgni milli 
heildarlyfjakostnaðar á milli ára og hins vegar á milli lyfjakostnaðar fyrir hvern 
einstakling á milli ára. 
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4 Fræðilegar umræður 
4.1 Virðiskeðjan 

 
Mynd 1 Virðiskeðja Porters 
Virðiskeðja Porters samanstendur af níu hagfræðilegum og tæknilegum þáttum 
sem allir miða að virðisaukningu fyrir fyrirtækið. Þættirnir níu skiptast upp í 
frumaðgerðir (e. primary activities) og stuðningsaðgerðir (e. support activities).  
Frumaðgerðir teljast þær aðgerðir sem eru áþreifanlegar og stuðla að vörusköpun 
og þjónustu, t.d. markaðssetning og dreifing til kaupenda.  
Stuðningsaðgerðir sjá til þess að veita frumaðgerðunum þá þætti sem þeir 
þarfnast, allar aðgerðir notast við aðkeypt hráefni, mannauð, og 
tæknisamsetningu. Innviðir fyrirtækis innihalda almenna stjórnun, lögfræðideild 
og bókhald og styðja þessir þættir alla keðjuna.  
Virðiskeðja fyrirtækis er samansafn óháðra verkefna sem tengjast saman í 
gegnum keðjuna, tengslin myndast með því að hver kostnaðarstöð hefur áhrif á 
stöðvarnar í kring um sig. 
Ígrunduð stýring á virðiskeðjunni getur veitt fyrirtækjum samkeppnisforskot, 
með virðiskeðjunni er hægt að greina alla kostnaðarliði fyrirtækis með það að 
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markmiði að ná fram hagkvæmni í framleiðislunni (Drucker P. F., 2008, bls. 75-
83). 

Ríkisrekin fyrirtæki ættu að huga vel að öllum hlekkjum í virðiskeðjunni 
til þess að ná sem mestri virðisaukningu hjá fyrirtækinu því eins og fram hefur 
komið fara peningar skattgreiðenda í gjöld fyrirtækisins. 

4.2 Kostnaðarstjórnun 
Kostnaðarstýring verður sífellt mikilvægari innan fyrirtækja en með henni eru 
ekki einungis skráningar og mælingar á kostnaði sem fyrirtækið hefur þegar lagt 
út fyrir teknar inn í jöfnuna, heldur hjálpar hún einnig við að varpa ljósi á hvaða 
áhrif núverandi aðgerðir innan fyrirtækisins hefur á framtíð þess (Hilton, Maher 
og Selto, 2008). 

Í kjölfar tölvuvæðingarinnar í heiminum í dag hefur margt breyst og sá 
hluti sem hefur breyst hvað mest er upplýsingaflæði og -öflun. Í dag er mun 
meira gert af því en áður að vinna úr upplýsingum og greina þær í þaula. Þó svo 
að stjórnendur séu farnir að nýta tölvutæknina betur, þá vita þeir margir hverjir 
ekki ennþá hvernig vinna á úr þeim upplýsingum sem í boði eru í kjölfar 
tæknibyltingarinnar. Hana má nýta til að fylgjast með ferlinu frá því að pöntun 
á aðföngum og hráefnum frá birgjum er send inn og þar til fullunnin afurð er 
komin í hendur viðskiptavina. Það fer svo eftir stjórnendum hvort þeir kunni eða 
einfaldlega vilji tileinka sér að nýta þessa kosti. Gagnagrunnurinn sjálfur, hversu 
stór sem hann kann að vera, er ekki upplýsingar nema sá sem er með hann í 
höndunum kunni að nýta hann. Velja þarf hvaða upplýsingar á að skoða hverju 
sinni og hvernig á að nota þær. Helstu takmarkanir við tölvuna er ekki bundnar 
henni sjálfri heldur notandanum og hans færni í að nýta þær upplýsingar sem 
tölvan getur veitt á réttan hátt (Drucker P. F., 2004, bls. 10) 

Stefnumiðuð kostnaðarstjórnun miðar að því að aðlaga langtímastefnu í 
gegnum skammtímaaðgerðir að auðlindum og kostnaðarsamsetningu fyrirtækis. 
Með því að gera endurbætur í allri virðiskeðjunni er hægt að ná betri stjórn á 
kostaði sem fellur til innan fyrirtækis. Hér er ekki einungis verið að horfa á 
fjárhagslegar upplýsingar heldur er einnig verið að líta til upplýsingar varðandi 
frammistöðu birgja og annað (Anderson og Dekker, 2009). 
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4.3 Lagerstjórnun 
Lagerstjórnun (e.Inventory control) felur í sér skipulag, tímaáætlun og pöntun á 
hráefni sem notað er í framleiðsluferlinu. Um er að ræða þrjú þrep en þau eru 
hráefni, vinnsla og fullunnin vara, tilbúin til sölu. Mikilvægt er að geta greint 
hversu mikið af birgðum er nauðsynlegt að eiga til að sitja ekki uppi með of 
mikið eða of lítið af birgðum hverju sinni. Til þess að geta gert greiningu á 
birgðum og stjórna umferð þeirra er hægt að skoða núverandi birgðir, 
mánaðarlega notkun, notkun síðastliðið ár, nýlegar pantanir og fleira.  
Fjórar meginástæður eru fyrir því að viðhalda góðum vinnubrögðum við 
birgðahald: Skilvirkari notkun á fjármunum, lægri rekstarkostnaður, betri 
þjónusta við viðskiptavini og lægri einingakostnaður (Zenz, 1994, bls. 167-169). 

Þegar starfsmaður fyrirtækis tekur eftir þörf innan þess sem hægt er að 
leysa með því að kaupa vöru eða þjónustu, hefst ferli pantana. Þörf fyrirtækis 
fyrir vöru og þjónustu fer eftir þörfum og eftirspurn viðskiptavina þess. Einnig 
geta efnahagssveiflur orsakað flökt í eftirspurn viðskiptavina eftir vöru og 
þjónustu sem getur leitt af sér miklar breytingar á pöntunarmagni fyrirtækja. 
Rafræn skráning á birgðahaldi auðveldar fyrirtækjum að sjá hvenær þörf er á 
auknu vörumagni. Í flestum tilfellum sendir tölvukerfið frá sér skilaboð þess 
efnis að birgðir séu komnar niður fyrir svokallað endurpöntunarþröskuld og 
bregst við með því að senda nýja pöntun (Hollesen, 2003). 

4.4 Birgðastýring 
Markmið birgðastýringar er að lágmarka kostnað við birgðahald með hliðsjón af 
markaðsþörf. Markmiðið er sett saman úr tveimur þáttum sem oft eru andstæðir, 
annarsvegar að lágmarka kostnað við birgðahald og hinsvegar að hámarka 
þjónustustig. Það að lágmarka kostnað við birgðahald krefst þess að hafa sem 
minnst af birgðum á lager en hámörkun á þjónustustigi felur hins vegar í sér að 
eiga nóg af birgðum á lager til að geta uppfyllt þarfir allra viðskiptavina.  
Mögulegur sparnaður við birgðastýringu felst meðal annars í lækkun 
birgðamagns sem skilar sér í minni þörf fyrir húsrými, auknum veltuhraða og 
minni fjármagnsbindingu í birgðum. Miklir möguleikar á því að einfalda kerfi 
og verkferla get verið í boði með því að fá tölvukerfi sem sér um að stjórna 
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birgðahaldi. Einnig gæti það haft í för með sér lægri launakostnað þar sem hægt 
væri að fækka starfsfólki með því að láta tölvukerfið sjá um þann hluta sem 
starfsfólk sá áður um.  
 „Hagræðing birgðastýringar gerir miklar kröfur til viðkomandi fyrirtækis og 
kerfst skipulegra vinnubragða“ (Félag íslenskra iðnrekenda, 1983, bls. 36) 

4.5 Hámark og lágmark birgða 
Birgðakostnaður er allur sá kostnaður sem birgðir hafa í för með sér. Eðlilegt 
þykir að gera ráð fyrir því að hann sé um 25%-35% þó hann sé mjög breytilegur 
á milli tíma og vextir geta einnig haft áhrif á hann (Hauksson, 1990). 

Aðferð sem mikið er notuð við birgðahaldsstjórnun felur í sér að fyrirtæki 
ákvarðar svokallað hámarks og lágmarks magn birgðahalds. Ef miða á við að 
þegar síðustu birgðirnar séu notaðar þá komi ný sending þá væri lágmarkið sett 
við núll eða engar birgðir. Þá er pantað inn þegar allar birgðir eru búnar en 
hámarks magn gæti þá verið það sem fyrirtækið metur sem rétt pöntunarmagn, 
en sú aðferð nefnist EOQ (e. Economic order quantity model) (Zenz, 1994, bls. 
173-174).  

Þessi aðferð getur verið mjög áhættusöm fyrir fyrirtæki þar sem það getur 
orðið af sölu á meðan beðið er eftir nýju birgðunum. Þegar verið er að setja 
hámarks og lágmarks gildi þá er betra að finna það magn sem lagerinn má ekki 
fara niður fyrir og kallað það öryggisbirgðir sem lágmarksgildi og hámarksgildi 
er þá öryggisbirgðir ásamt réttu pöntunarmagni. Öryggisbirgðir gera það að 
verkum að nóg ætti að vera til af birgðum þó að ófyrirsjáanlegar aðstæður komi 
upp t.d að birgðir skili sér ekki inn á réttum tíma eða ef varan er gölluð. Stærðir 
öryggisbirgða felast í því hversu mikilvægt er að varan sé til á lager þegar hennar 
er þörf (Zenz, 1994, bls. 173-174) 

Þegar finna á hagkvæmasta pöntunarmagnið er hentugt að nota EOQ (e. 
Economic order quantity model) formúluna. Hún reiknar hagkvæmasta 
pöntunarmagnið á hverjum tíma með því að lágmarka árlegan kostnað sem 
breytist í takt við pöntunarstærð.  
 



   Rafræn skráning og birgðahald lyfja  

 
13 

EOQ  2 x D x S 
H  

 
Hér er EOQ því hagkvæmasta pöntunarmagnið en til að finna það þarf að vita:  

 D eftirspurn á ári 
 S kostnað við hverja pöntun  
 H kostnað við birgðahald yfir eitt ár  

Út frá þessu er svo hægt að finna væntan fjölda pantana eða N  
 

N , 
 
Væntur biðtími á milli pantana er T 

 
  á á  á á  

 
Eftirspurn á dag er d 

 
 d  á á  

 
Pöntunarmagn (e. ReOrder Point)  

 
ROP d ∗ LT 

 
þar sem LT er afhendingarími í dögum (Stevenson W. J., 2011). 
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4.6 Breytingastjórnun 
Breytingar eru óumflýjanlegar og eiga sér stað á hverjum degi jafnt stórar sem smáar 
(Quirke, 1995, bls. 75).  

Á öld breytinga er mikilvægt að ná góðum tökum á breytingastjórnun. 
Þegar talað er um breytingar er átt við að gera breytingar á vöru eða þjónustu 
eða gera hluti öðruvísi (Merrel, 2012, bls. 20-23). 

Ýmsir þættir í umhverfi fyrirtækja geta kallað á breytingar og stöðugt 
þarf að afla upplýsinga um atvinnugreinina sem fyrirtækið starfar innan. Meðal 
þess sem mikilvægt er fyrir stjórnendur að hafa upplýsingar um er stærð, umfang 
og þróun markaðar sem fyrirtækið starfar innan, en skortur á hæfu starfsfólki 
getur verið forsenda þess að nýbreytni og þróun á sér ekki stað (Runólfur Smári, 
Martein Þór og Sigurður Arnar, 1995, bls. 41-43). 
 

„Að aðlaga viðhorf og hegðun starfsfólks og fyrirtækjabrag til að styðja 
við breytingar sem gerðar eru á hlutverki, stefnu, skipulagi, vinnuferlum, eða 
kerfum fyrirtækisins til að ná varanlegum og mælanlegum bata í árangri þess“  
 
Ferli breytinga skiptist upp í fjóra hluta: tilgangur og eðli breytinga, áætlun um 
breytingar, framkvæmd breytinganna og endurmat og eftirlit með breytingum. Í 
breytingastjórnun er verið að breyta vinnubrögðum, viðhorfi og þekkingu fólks, 
en til þess að ferlið gangi vel þurfa stjórnendur að hafa góða framtíðarsýn og 
sýna gott fordæmi (Þorkell, 1996, bls. 27-28).  

Breytingar eiga sér stað á meiri hraða en áður og því hefur þörfin fyrir að 
stjórna þeim aldrei verð jafn mikil og í dag en það að innleiða breytingar gefur 
öflugt forskot á samkeppnisaðila. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að einungis 
26% stjórnenda telja að þær breytingar sem þeir hafa gengið í gegnum séu mjög 
eða nokkuð árangursríkar (Jacquemont, Maor og Reich, 2015).  

Þegar verið er að gera breytingar er oftast farið í gegn um þrjú þrep en 
þessi þrep eru kölluð Kurt Lewin‘s þriggja þrepa breytingaferli. Þessi þrep eru 
þíða (e. unfreezing), hreyfa (e. moving) og að lokum frysting(e. freezing). Á 
fyrsta stiginu eru hömlur losaðar á núverandi ástandi, á öðru stigi er breytingin 
framkvæmd og nýjar aðferðir teknar upp en á lokastiginu eru svo breytingarnar 
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festar í sessi til frambúðar með því að ná fram jafnvægisástandi (Robbins 
Coulter, 2012). 

Mikilvægt er einnig að huga að mannlega þættinum varðandi breytingar 
og átta sig á því að starfsmenn fara oft í gegnum breytingaferlið tilfinningalega. 
Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að undirbúa starfsfólk vel fyrir breytingarnar. 
Mjög mismunandi er hvernig fólk tekst á við breytingar en algengt er að 
starfsmenn fari í gegn um svipað ferli við breytingar og þegar um er að ræða 
áfall á borð við dauðsfall eða ástvinamissi. Fyrsta stigið er afneitun (e. denial) 
en þar neitar manneskjan að horfast í augu við raunveruleikann. Á öðru stigi er 
reiði (e. anger) þar sem ásakanir eru bornar á þá sem bera ábyrgð. Þriðja stigið 
er samningaviðræður (e. bargaining) þar sem viðkomandi reynir að semja til að 
milda missinn. Fjórða stigið er kreppa eða þunglyndi (e. depression) þar er 
runnið upp fyrir viðkomandi að missirinn eða áfallið sé staðreynd og hann þurfi 
að horfast í augu við það. Á fimmta stiginu: sátt (e. acceptance), þá er komin sátt 
við ástandið og afleiðingar þess (Kübler-Ross, 2014). 

Breytingar eru bæði í innra og ytra umhverfi skipulagsheilda og er 
nauðsynlegt að fyrirtæki greini umhverfi ef þau vilja vera samkeppnishæf. Nýjir 
stjórnendur, auðlindir og þróun skipulagsheilda eru dæmi um innri breytingar í 
skipulagsheildum (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). 
Nokkrar ástæður eru fyrir andstöðu starfsmanna við breytingar og eru 
vanþekking, vantrú og ótti meðal þeirra (Eccles, 1994). 

Ytra umhverfi fyrirtækja er oft skoðað með PESTLE greininguna í huga 
(e. political, economics, social, technological, ecological and legal) en hún er 
talin vera sú besta til að greina ytra umhverfið því hún tekur á mörgum atriðum. 
Horfa verður til áhrifa frá umhverfi skipulagsheilda á starfsmenn og starfsemi 
og skýrir PESTLE samband umhverfis og skipulagsheilda. Undir pólitíska þætti 
falla hlutverk hins opinbera á borð við stefnu og reglugerðir stjórnvalda. 
Efnahagslegir þættir einblína á þjóðhagslega þætti á borð við gengi gjaldmiðla, 
hagsveiflur og hagvöxt svo dæmi séu tekin. Samfélagslegir þættir horfa til 
mismunandi menningar, lífsstíls, hækkandi aldurs samfélagsins og tísku svo 
dæmi séu nefnd. Tæknilegir þættir eru atriði eins og áhrif internetsins og 
tækninýjunga. Umhverfislegir þættir horfa til hlýnunar jarðar, orkumála og 
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endurvinnslu. Undir lagalega þætti falla lög og reglur sem gilda í hverju landi 
(Johnson, Whittingtorn, Angwin og Regner, 2014).  

Til þess að breytingar verði árangursríkar eru átta þrep sem þarf að fara í 
gegnum samkvæmt Kotter: Skynja þörf fyrir breytingar, mynda öflug teymi, 
þróa framtíðarsýn og aðgerðaáætlun, miðla sýn, hvetja skipulagsheildina til að 
vinna að sameiginlega markmiðinu, fagna litlum áföngum, viðhalda framförum 
og að lokum þarf að festa breytingar í sessi (Kotter international, 2015).  

 

 
Mynd 2 Sýnir hvernig PESTEL greining verkar á skipulagsheildir.  
(Boddy, 2008, bls. 89) 

4.7 Innleiðing og breytingarstjóri  
Þegar innleiða á ný kerfi eða gera á breytingar innan skipulagsheilda er 
mikilvægt að standa rétt að málunum og því eru fyrirtæki farin að fá 
breytingarstjóra til þess að innleiða meiri háttar breytingar innan 
skipulagsheilda.  

Breytingar innan skipulagsheilda eru líklegri til að heppnast ef að 
starfsmenn skipulagsheilda eru tilbúnir að hjálpa til og taka þátt í þeim.  
Breytingastjóri (e. Change agent) hefur hlutverkið að innleiða og framfylgja 
breytingum innan fyrirtækis til allra starfsmanna. Hans hlutverk er ekki að 
framkvæma breytingarnar sjálfur, heldur á hann að hafa þau áhrif að allir taki 
þátt í breytingunum (Gilley, Quatro, Hoekstra, Whittle og AnnMaycunich, The 
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Manager as Change Agent: A Practical Guide to Developing High-Performance 
People and Organizations, 2001, bls. 5).  

Breytingastjórnandi getur verið núverandi starfsmaður fyrirtækisins sem 
þarfnast breytinga en þá er hann kallaður innri breytingastjóri. Ytri 
breytingastjóri er sá aðili sem ekki kemur úr fyrirtækinu sjálfu heldur er ráðinn 
inn til skamms tíma þegar þörf er á breytingum innan fyrirtækisins. Eftir að 
breytingin hefur gengið í gegn lætur hann af störfum (Lacey, 1995). 

Kostir og gallar eru við bæði það að hafa innri og ytri breytingastjóra, en 
mikilvægt er að meta í hvert skipti hvort hentugra sé að notast við innri eða ytri 
breytingastjóra. Meðal kosta við innri breytingastjóra eru þekking á 
uppbyggingu fyrirtækisins, fyrirliggjandi sambönd, ábyrgð og traust en gallarnir 
eru sem dæmi skortur á hlutleysi, skortur á virðingu, vantraust og að viðkomandi 
starfsmaður hafi ekki leyfi til að neita verkefnum þar sem hann starfar innan 
fyrirtækisins. Meðal kosta við ytri breytingastjóra eru: fagmannleg ímynd, 
fjölbreytt reynsla/víðari sýn og frelsi til að hafna verkefnum. Meðal galla eru: 
skortur á ábyrgð, vanhæfni til að sjá heildarmyndina og tilhneiging til að nýta 
gamlar lausnir á viðvarandi vandamál (Gilley, Quatro, Hoekstra, Whittle og 
Maycunich, 2001) 

4.8 Lyf og öryggi 
Heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna (e. institute of medicine) gaf út skýrsluna To 
err is human árið 1999. Skýrslan fjallar um lyfjagjafir og varpar ljósi á þann 
raunveruleika að innan heilbrigðisgeirans eru mörg dæmi um mistök og mörg 
tengjast lyfjameðferðum. Áætlað er að um 7.000 manns deyi árlega í 
Bandaríkjunum vegna lyfjamistaka sem verða vegna mannlegra mistaka (Kohn, 
Corrigan og Donaldson(Ritstj.), 2000) 

Rannsókn var gerð á lyfjamistökum og kom þar fram að af þeim 393 
hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt í rannsókninni gerðu um 30% mistök á 
tímabilinu sem stóð yfir í 28 daga (Balas, Scott og Rogers, 2004). 
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5 Um ÖA 
Öldrunarheimi Akureyrar er heimili fyrir aldraða íbúa Akureyrar og nágrennis 
en þau eru rekin af Akureyrarbæ og eru hluti af félagsþjónustu bæjarins. Fimm 
heimili eru rekin af Öldrunarheimili Akureyrar en þau nefnast Vesturhlíð, 
Austurhlíð, Eini- og Grenihlíð, Aspar- og Beykihlíð. Þessi fjögur heimili eru á 
Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð sem staðsett er í Austurhlíð en fimmta og 
síðasta heimilið er Hjúkrunarheimilið Lögmannshlíð sem staðsett er í 
Lögmannshlíð. Aðstaða er fyrir 185 íbúa á þessum heimilum og eru um það bil 
200 stöðugildi á Öldrunarheimilunum en þar starfa nú 260 manns (Akureyri, 
e.d.). 

 Öldrunarheimili Akureyrar tryggir öldruðum vistlegt heimili, hjúkrun, 
þjálfun og aðhlynningu en þar er rekin dagþjónusta, þvottahús, mötuneyti og lítil 
verslun. Auk þess er boðið upp á sjúkra- og iðjuþjálfun, læknisþjónustu, 
fjölbreytt félagsstarf, hársnyrtingu, fótaaðgerðir og fleira. Markmið 
Öldrunarheimilisins er að tryggja vellíðan og öryggi íbúa þess og mikil áhersla 
er lögð á virðingu einstaklingsins og að hafa alla aðstöðu sem heimilislegasta 
fyrir íbúana. Með tilkomu Eden hugmyndafræðinnar sem innleidd var fyrir 10 
árum hefur náðst góður árangur á því sviði og leggur ÖA mikla áherslu á að 
standa vörð um sjálfsvirðingu íbúa og sjálfsmynd þeirra. Með því að hafa nána 
samvinnu milli íbúa, fjölskyldna og starfsfólks við alla umönnun nær ÖA að 
stuðla að náinni aðlögun, vellíðan og öryggi íbúa (Akureyri, e.d.). 
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6 Lyfjaver 
Lyfjaver var stofnað árið 1998 en fyrirtækið er brautryðjandi í notkun 
tölvustýrðrar lyfjaskömmtunar. Í upphafi var það stefna fyrirtækisins að selja lyf 
til fyrirtækja og einstaklinga með útkeyrslu en árið 2002 opnaði Lyfjaver eigið 
apótek. Gekk það vonum framar og fyrirtækið sprengdi utan af sér húsnæðið á 
skömmum tíma. Lyfjaver þurfti í kjölfarið stækka við húsnæðið til að komast til 
móts við auknar vinsældir. Lyfjaver er leiðandi í lágu lyfjaverði á Íslandi og er 
það lyfjafyrirtæki sem hefur oftast komið best út í verðkönnunum frá árinu 2005. 
Meginstefna fyrirtækisins er að bjóða ávallt upp á ódýrustu lyfin á markaðnum 
ásamt því að veita persónulega og góða þjónustu. Árið 2008 opnaði Lyfjaver eitt 
tæknivæddasta apótek í Evrópu en það er eina sinna tegundar á Íslandi sem notast 
við vélmenni við lagerhald og afgreiðslu lyfja (Lyfjaver, e.d. b).  

Sérstaða Lyfjavers felst í því að lyfjum er skammtað af róbótum og er 
lyfjum hvers sjúklings komið fyrir í sértilgerðum pokum sem eru settir saman á 
rúllum. Hver poki er merktur eftir degi og tíma svo auðvelt er að sjá hvort lyfin 
hafi verið tekin eftir fyrirmælum eða hvort gleymst hafi að taka þau. Þessa 
þjónustu geta einstaklingar jafnt og heilbrigðiskerfi nýtt sér sem gerir það að 
verkum að lyfjaskömmtun og -inntaka verður einfaldari, þægilegri og öruggari 
(Lyfjaver, e.d. a).  
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7 Þula  
Þula var stofnuð árið 1988 og er einkahlutafélag sem starfar á sviði 
upplýsingatækni sem ráðgjafafyrirtæki (Þula, e.d. a).  
Um er að ræða norrænt hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun rafrænna 
heilbrigðislausna og samþættingu hugbúnaðarkerfa á því sviði. Undanfarið hefur 
fyrirtækið einbeitt sér að þróun, hönnun og þjónustu ásamt viðhaldi á 
viðamiklum lausnum fyrir heilbrigðistofnanir í Danmörku, Noregi, Hollandi og 
á Íslandi. Árið 2015 hafnaði Þula í efsta sæti á Fast50 lista Deloitte á Íslandi og 
staðfesti það gæði og áræðanleika lausna fyrirtækisins. Þula fær styrk frá 
Tækniþróunarsjóði og vinnur með því að lausnum fyrir aðra markaði.  
(Þula, e.d. b). 

Aðalskrifstofa félagsins er á Akureyri en einnig eru útibú starfrækt í Osló. 
Markmið fyrirtækisins er að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á 
sviði heilbrigðistengdrar upplýsingatækni, byggða á áralangri reynslu og góðum 
árangri við útfærslu á hugbúnaðarverkefnum og samþættingu. Starfsemin í dag 
snýr að mestu að þjónustu við norskan heilbrigðismarkað og því eru 
Heilbrigðisráðuneytið í Noregi og samtök norskra sjúkrahúsapóteka meðal 
stærstu viðskiptavinanna (Þula, e.d. a). 

7.1 Delta og Alfa 
Delta er hugbúnaðarlausn sem hönnuð var af Þulu fyrir lyfjamarkaðinn í Noregi 
en hún styður við verkferla í lyfjaumsýslu og tengir saman sjúkraskrárkerfi, 
birgðakerfi apóteka og sjálfvirka lyfjaskömmtunarróbóta. Þula hlaut styrki frá 
Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og Tækniþróunarsjóði Íslands til þess að 
yfirfæra hugbúnaðinn yfir á íslenskan markað. Öldrunarfélag Akureyrar var því 
fyrsta stofnunin til að innleiða kerfið og er enn verið að vinna í því að aðlaga og 
þróa kerfið fyrir íslenskan markað (Þula, e.d. c). 
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8 Öldrunarheimili Akureyrar greining 
8.1 Íbúar ÖA 

Frá árinu 2008 hafa íbúar verið í kring um 190 og nýir íbúar sem koma á hverju 
ári á milli 50 og 70 manns. Rýmin sem eru í boði eru rúmlega 200 talsins, þar af 
eru um 170 hjúkrunarrými, 20 dvalarrými og 20 dagvistarrými. Undir 
hjúkrunarrými eru einnig talin skammtímarými sem eru hugsuð fyrir þá 
einstaklinga sem koma til styttri dvalar en þeir einstaklingar koma þá í 
tímabundna hjúkrun og endurhæfingu en fara svo aftur heim að því loknu 
(Öldrunarheimili Akureyrar). 

Dagþjónusta er hugsuð fyrir þá einstaklinga sem búa enn heima en þurfa 
á stuðningi að halda við það. Þeim er boðin aðstoð við athafnir daglegs lífs, fá 
þjálfun, afþreyingu og fleira. Með því að bjóða upp á fjölbreytta möguleika fyrir 
einstaklinga er hægt að þjóna sem flestum og hefur það gefið góða raun fyrir ÖA 
því með þessu móti er hægt að koma fleiri einstaklingum að en alls nýttu um 510 
einstaklingar hjúkrunar, dvalar- og dagþjónustu öldrunarheimilanna árið 2015 á 
móti 400 manns árið 2008 (Öldrunarheimili Akureyrar). 

Mikill munur getur verið á því hve mikið og hver kostnaðarsöm lyf 
einstaklingar taka t.d. gæti verið hjartasjúklingur á dvalarheimili sem þarf fleiri 
eða dýrari lyf en sá sem liggur á hjúkrunarrými en hér er gert ráð fyrir því að 
allir einstaklingar séu að fá eins lyfjaskammt. 
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Mynd 3 Fjöldi einstaklinga sem fengu þjónustu hjá ÖA 
Eins og sést á mynd 3 fjölgar þeim einstaklingum sem fá þjónustu á ári hverju 
en fór örlítið lækkandi á síðasta ári. Miðað við þróun síðustu ára má gera ráð 
fyrir að þessi fjölgun eigi þó eftir að halda áfram (Öldrunarheimili Akureyrar). 
 

 
Mynd 4 Einstaklingar sem fá lyf frá ÖA 
Þó að einstaklingum sem fá þjónustu fjölgi eru ekki allir þeirra sem fá lyf. Þeir 
sem koma einungis í dagvist, koma eingöngu í skamman tíma yfir daginn og sjá 
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þeir sjálfir um að kaupa og skammta sér þau lyf sem þeir þurfa á að halda en 
hægt er að sjá fjöld einstaklinga sem fá lyf á mynd 4 (Öldrunarheimili 
Akureyrar). 
 

 
Mynd 5 Lyfjakostnaður á hvern íbúa ÖA 
Eins og sést á mynd 5 þá hefur sá kostnaður sem farið hefur í lyf á hvern íbúa á 
ÖA farið lækkandi frá árinu 2008 en hækkaði svo aftur árið 2014. Ætla má að 
með innleiðingu Alfa hugbúnaðarins fari þessi kostnaður lækkandi. Hér er 
heildarkostnaði lyfja fyrir hvert ár deilt á fjölda íbúa ÖA en íbúafjöldi hefur lítið 
breyst á milli ára. Á móti kemur að hlutfall þeirra sem fengið hafa þjónustu á 
vegum ÖA hefur hækkað mikið á undanförnum árum eins og sést á mynd 3 
(Öldrunarheimili Akureyrar). 
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Mynd 6 Heildarkostnaður lyfja deilt á þá sem fá lyf 
Ef skoðaður er fjöldi þeirra sem fá lyf frá ÖA og heildarlyfjakostnaði er deilt á 
þann fjölda, má sjá að lyfjakostnaður fór lækkandi til ársins 2014 en hækkaði 
svo aftur árið 2015 eins og sést á mynd 6 (Öldrunarheimili Akureyrar).  
 

 
Mynd 7 Einstaklingar á bið eftir fastri búsetu hjá ÖA 
Eins og sést á mynd 7 hefur orðið fjölgun á milli ára á einstaklingum sem bíða 
eftir fastri búsetu hjá ÖA en ef litið er á fjölgun einstaklinga sem verða 65 ára á 
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ári hverju má gera ráð fyrir að þessum einstaklingum eigi eftir að fjölga 
(Öldrunarheimili Akureyrar). 
 

 
Mynd 8 Meðalaldur einstaklinga í hjúkrunar og dvalarrýmum ÖA 
Lítil breyting hefur þó orðið á meðalaldri einstaklinga í hjúkrunar og 
dvalarrýmum ÖA á undanförnum árum eins og sést á mynd 9. Miðað við 
áframhaldandi þróun á fjölgun einstaklinga yfir 65 ára aldri gæti meðalaldur 
einstaklinga þó farið hækkandi (Öldrunarheimili Akureyrar). 
 

 
Mynd 9 Fjölgun einstaklinga sem verða 65 ára og eldi 
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Eins og sést á mynd 9 fjölgar einstaklingum sem eru 65 ára og eldri mjög ört og 
var fjölgunin á milli áranna 2008 til 2015 rúm 22% yfir þetta 7 ára tímabil og 
gert er ráð fyrir að á næstu 7 árum eða tímabilinu 2015-2022 verði fjölgunin um 
26% (Hagstofan, 2016 b).  

Út frá þessum upplýsingum má gera ráð fyrir að mikil fjölgun verði á 
einstaklingum 65 ára og eldri með komandi tímum og því gæti lyfjakostnaður 
hjá hjúkrunarheimilum farið hækkandi. 

8.2 Tækni og ÖA 
Mikil tækniþróun hefur átt sér stað á síðustu árum, heimurinn hefur breyst mikið 
með tilkomu tölvunnar en sú fyrsta sem leit dagsins ljós var ENIAC árið 1946. 
Henni var ætlað að vinna upplýsingar úr gögnum sem voru óskiljanleg en með 
henni tókst að greina þau (Goldstine, H. og Goldstine, A., 1996). 

Í dag er ekki verið að nota tækni mikið í heimi lyfja og heilsu þegar kemur 
að lyfjagjöf og umsýslu,  en segja má að Lyfjaver hafi verið frumkvöðull fyrir 
þá staðreynd að þeir voru með tölvustýrða lyfjaskömmtun þegar þeir stofnuðu 
fyrirtækið ári 1998.   
Áður fyrr virkaði ferlið þannig að læknir skrifuðu út lyfseðil sem 
hjúkrunarfræðingur tók við, endurskrifaði og sendi með faxi á Lyfjaver. Þar tók 
starfsmaður við pöntuninni og skráði í tölvu. Þaðan var pöntunin send í 
tölvukerfið þar sem gæðaeftirlit fór fram af öðrum starfsmanni. Síðan fór 
pöntunin í gegn um kerfið og var skömmtuð út af róbótum og pakkað niður af 
starfsmanni. Að lokum var pöntunin send á Öldrunarheimilið þar sem 
starfsmaður tók  við og fór yfir hvort pöntunin hafi skilað sér rétt.  
Í dag felur kerfið í sér rafræna skráningu strax hjá læknum sem senda pöntun af 
stað og kerfið sér um að senda beint í gæðaeftirlit sem er rafrænt og þaðan í vélar 
sem skammta lyfin. Síðan er lyfjunum pakkað og send af stað á Öldrunarheimilið 
(Marta Guðnadóttir, 2015).  
Önnur breyting sem rafræn skráning hefur haft í för með sér að nú eru öll lyf 
Öldrunarheimilisins skráð í sameiginlegan gagnagrunn svo auðvelt er að sjá 
hvort annað heimili á vegum Öldrunarheimilisins eigi lyfið til og þá er hægt að 
fá lánað á milli heimila með því að skrá lyfið út á einum stað og inn á næsta 
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heimili. Því hefur símtölum til að athuga hvort lyfið sé til annars staðar og 
ferðum í apótekið fækkað til muna (Marta Guðnadóttir, 2015) 

8.3 Reynsla af Alfa hugbúnaðinum 
Á hjúkrunarheimilum hefur starfsfólk mörgum mikilvægum hlutverkum að 
gegna, sem dæmi má nefna lyfjaumsýslu sem felur í sér skráningu, pantanir, 
tiltekt og gjöf á lyfjum. Þetta ferli getur verið tímafrekt og því var innleiddur 
hugbúnaður til að taka við meiri hluta þessa verkefna. Mesti tíminn felst í 
lyfjapöntunum en þær fela í sér að hjúkrunarfræðingur yfirfari birgðir, ákveði 
hvað á að panta, handskrifi pöntunina og sendi hana síðan á Lyfjaver með faxi. 
Hjá ÖA eru lyfjapantanir sendar með tveggja vikna millibili og taka lyfjapantanir 
tæpa klukkustund í hvert skipti samkvæmt mælingum sem gerðar hafa verið á 
þeim, aukinheldur bjóða handvirkar pantanir lyfja upp á ýmis mannleg mistök.  
Eins og kerfið var sett upp, fól það oft í sér mörg símtöl og ferðir á milli deilda 
til að kanna hvort ákveðið lyf, sem búið var á einni deild, væri til á þeirri næstu. 
Einnig kom fyrir að senda þurfti starfsfólk eftir lyfjum í apótek eða senda leigubíl 
til þess að sækja þau (Marta Guðnadóttir, 2015). 

Ef gert er ráð fyrir að hver lyfjapöntun hafi tekið um klukkustund og 
heimilin hjá ÖA eru fimm þá eru það um 130 klukkustundir á ári sem fóru í 
lyfjapantanir. Ef litið er til tímasparnaðar sem felst í kerfinu út frá Landspítalnum 
mætti setja dæmið upp á þann hátt að fyrir hverjar 5 mínútur sem sparast á dag 
á hverjum deildarlager væri hægt að fækka vinnuklukkustundum um 3.300 á ári 
sem fara í lyfjaumsýslu á deildarlagerum (Marta Guðnadóttir, 2015). 

Ásamt því að spara umtalsverðan tíma og fjármuni hefur öryggi og gæði 
aukist til muna hvað varðar lyf og þáttum tengdum þeim. Með því að innleiða 
Alfa hugbúnaðinn hjá ÖA hefur það sparað umtalsverðan tíma og einnig má gera 
ráð fyrir að öryggi, starfsánægja, umsýsla og birgðastjórnun/lagerstaða hafa 
aukist til muna. 

8.4 ÖA starfsmenn 
Almennt er mikil ánægja með Alfa hugbúnaðinn meðal starfsmanna ÖA sem 
nota kerfið og þó mælingar segi að um klukkutíma hafi tekið að gera 
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lyfjapantanir með gamla kerfinu sagði einn starfsmaður að það hefði stundum 
tekið hálfan daginn. Þegar verið var að gera pantanir kom einnig uppá að sinna 
þurfti örðum erindum en þá varð það þess valdandi að erfitt var að koma sér inn 
í verkefnið aftur. Þó starfsmenn tali um að nokkur tími hefði farið í upphafi í það 
að læra á kerfið þá er einnig rætt um að ávinningur af notkun kerfisins sé mjög 
mikill. Hann felst í tímasparnaði og þægindum, starfsánægju, öryggi, betri 
lagerstöðu og öðru. Þegar verið var að innleiða kerfið var hugsun starfsmanna 
sú að til lengri tíma litið myndi borga sig að læra á kerfið og því gekk mjög vel 
á innleiðingarstiginu þar sem starfsmenn sáu strax ávinninginn af kerfinu (Marta 
Guðnadóttir, 2015). 

8.5 Lyfjalager ÖA  
ÖA var með sjö lyfjalagera en í dag er búið að fækka þeim niður í fimm og með 
því móti hefur náðst ákveðin hagræðing í birgðahaldi. Í staðinn fyrir að handtelja 
lyfin og nota huglæga aðferð til að áætla hversu mikið af lyfjum þarf að vera til 
var búið til hámarks og lágmarks birgðahaldsmagn. Það var gert með því að 
skoða innkaupalista frá liðnum árum og út frá þeim var ákveðið bæði hámark og 
lágmark á hve mikið af lyfjum ætti að vera til á hverjum lager. Það að horfa á 
hversu mikið hefur verið keypt inn á síðastliðnum árum og áætla frá því þörfina 
getur verið ágæt leið en margar aðferðir eru hins vegar í boði sem geta skilað 
betri niðurstöðum. Sem dæmi má nefna línulega bestun en til þess að nota hana 
þarf að eiga gögnin til að geta greint þörfina, ætla má að hægt væri að fara í 
þannig greiningu í byrjun næsta árs (Marta Guðnadóttir, 2015). 

Með tilkomu rafrænna skráninga mun svo koma í ljós hversu mikið af 
lyfjum þarf í raun að vera til á hverjum stað því nú sést hversu mikið af lyfjum 
er í raun notað á hverjum tíma og má gera ráð fyrir að með tímanum eigi 
lagerhald eftir að minnka enn meira. Einnig má gera ráð fyrir að fyrningar lyfja 
eigi eftir að minnka til muna en í dag eru engar skráningar sem hægt er að skoða 
um hversu mikið af lyfjum er í raun fargað á hverju ári.  

Rétt eins og matvara hafa lyf síðasta söludag og er mikilvægt að þeim sé 
fargað á réttan hátt því lyf geta mengað náttúruna og umhverfi. Lyf missa virkni 
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sína og er síðasti neysludagur lyfja sá tími sem lyfjaframleiðendur ábyrgjast að 
100% virkni sé á lyfjunum (Frumtök, 2013). 

Árið 2010 tók efnamóttakan í Reykjavík á móti um átta tonnum af lyfjum 
sem send voru til eyðingar í Sorpeyðingarstöð Suðurnesja og Hringrás tók við 
um fimm tonnum af lyfjum og sprautunálum til eyðingar (Ingibjörg Bára, 2011).  

Þó er ekki tekið fram hvers konar lyf er um að ræða eða kostnað þeirra 
lyfja sem er fargað en kerfi á borð við Alfa ætti að geta tekið á þessu. Ef gert er 
ráð fyrir því að um 5% lyfja sem keypt eru á ári hverju af ÖA fyrnist væri hægt 
að segja að kostnaðurinn við fyrningar sé um þrjár milljónir á ári. Því getur verið 
um gífurlegar fjárhæðir að ræða þegar kemur að förgun lyfja og ætla má að með 
betri skráningu mætti spara umtalsverðar fjárhæðir. 

Hugbúnaður eins og Alfa gæti mögulega haldið utan um fyrningu lyfja 
en eins og staðan er í dag vantar aðhald og yfirumsjón yfir förgun. Skoðað var 
hvort möguleiki væri á því að fækka lyfjalagerum niður í tvo með því að sameina 
fjóra lagera í einn sem allir eru í Austurbyggð. Ef það yrði gert þyrfti að hafa að 
minnsta kosti tvo hjúkrunarfræðinga á vakt hverju sinni og lagerinn yrði að vera 
opinn allan sólarhringinn. Þeir sem sæju um lagerinn á hverri vakt yrðu svo að 
sjá til þess að taka til lyfin og koma lyfjum á heimilin þegar þeirra er þarfnast og 
yrði því annar starfsmaðurinn í því að koma lyfjunum á milli húsa en töluverð 
fjarlægð er á milli heimilanna þó öll séu staðsett í Austurbyggð. Eins og er þá 
eru þeir hjúkrunarfræðingar sem sjá um lyfjalageranna einnig í öðrum verkum 
en bara umsýslu lyfja og hefur sá tími sem sparast hefur t.d. farið í það að 
þjónusta íbúa ÖA betur.  

8.6 Lyfjakostnaður hjá Öldrunarheimili Akureyrar 
Mikill kostnaður felst í lyfjalager ÖA en til að glöggva sig betur á hve mikill 
kostnaður felst í raun og veru í lyfjum er hér farið í frekari útlistun á því ásamt 
því að taka fyrir launakostnað. 
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Mynd 10 Heildarkostnaður lyfja ÖA í þús. kr. 
Eins og sjá má á mynd 10 þá breytist heildarlyfjakostnaður hjá Öldrunarheimili 
Akureyrar lítið á milli ára, en búið er að núvirða kostnaðinn á fast verðlag ársins 
2016.  Hægt er að bera saman þá upphæð sem farið hefur í lyf keypt hjá Lyfjaveri 
á móti heildarkostnaði sem fór í lyf hjá ÖA á ári. Þá sést að meirihluti 
lyfjakostnaðar felst í kaupum hjá Lyfjaveri en mikið af aukalegum kostnaði felst 
í því þegar lyf vantar og þarf að kaupa frá næsta apóteki. Með betri greiningum 
á lágmarksbirgðum og lyfjahaldi væri líklega hægt að komast hjá því að hafa 
aukakostnaðinn svo mikinn eins og raun ber vitni (Öldrunarheimili Akureyrar). 
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Mynd 11 Samanburður á janúar og febrúar 2008-2015 í þús. kr. 
Ef kostnaður sem farið hefur í lyf fyrstu tvo mánuði hvers árs er skoðaður er 
hægt að sjá hver þróunin hefur verið eftir að nýja kerfið var tekið upp eins og 
sést á mynd 11 (Öldrunarheimili Akureyrar).  

Í desember 2014 var Alfa hugbúnaðasrkerfið innleitt og sjá má að 
lyfjakostnaður hefur farið lækkandi síðan kerfið kom í notkun. Gera má ráð fyrir 
því að lyfjakostnaður eigi eftir að halda áfram að lækka með komandi tíma og í 
því samhengi væri fróðlegt að gera frekari greiningu á lyfjainnkaupum þegar 
kerfið er komið í fulla notkun. Til að byrja með þá var hámark og lágmark birgða 
ákvarðað með því að skoða sölutölur síðustu ára og pöntunarmagn ákvarðað 
útfrá því. Seinna meir þegar meiri reynsla er komin á kerfið og hægt er að ná í 
allar upplýsingar í gegnum hugbúnaðinn er hægt að beita línulegri bestun á 
lagerinn. Það ætti að fela í sér meiri hagræðingu en nú er við líði. Því má gera 
ráð fyrir að lyfjakostnaður eigi eftir að fara enn lækkandi með komandi tímum 
þó að gera megi ráð fyrir að minnst þurfi að vera búið að nota hugbúnaðinn í ár 
til þess að sjá hvernig þróun í lyfjapöntunum er.  

Ef farið væri í að fækka lagerum úr fimm niður í tvo er líklegt að hægt 
væri að ná fram enn meiri hagræðingu í lyfjakostnaði og birgðahaldi. Á móti 
kæmi að vegalengdin sem hver starfsmaður þyrfti að fara til að sækja lyfin yrði 
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of löng. og þá þyrfti líklega að fjölga starfsmönnum og þar með eykst 
launakostnaður til muna. 
 

 
Mynd 12 Hlutfall heildarkostnaðar ÖA sem fer í lyf og lyfjatengd gjöld 
Eins og sjá má á mynd 12 er hlutfallið sem fer í lyf og hjúkrunarvörur hjá ÖA 
ekki hátt en það má þó alltaf gera betur. Ef horft er til þess að ná fram betri 
stjórnun á virðiskeðjunni þá má ætla að hægt væri að ná fram hagræðingu á 
mörgum stöðum innan fyrirtækisins (Öldrunarheimili Akureyrar).  
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Mynd 13 Hlutfall launakostnaðar af heildarútgjöldum ÖA (KPMG, 2016) 
Til þess að glöggva sig betur á stöðunni hjá ÖA sést að meirihluti gjalda ÖA fer 
í laun og hefur sá kostnaðarliður farið ört vaxandi undanfarið ár eins og sést á 
mynd 13 (Öldrunarheimili Akureyrar). 
 

Á mynd 10 sést hve stór hluti heildargjalda ÖA fer í lyf og lyfjatengdan 
kostnað en þetta er kostnaður sem hugsanlega væri hægt að lækka með því að 
hafa betri birgðastýringu og lagerhald. Ásamt því að geta lækkað kostnað 
umtalsvert við lyf og lyfjatengd gjöld er einnig hægt að velta því fyrir sér hvort 
ekki sé hægt að ná fram hagræðingu í launamálum því búið er að einfalda 
verkferla í kring um lyf og því ekki þarf lengur að sjá um talningu, skráningu og 
annað sem tengdist gamla verklaginu á lyfjum. 
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8.7 Pestle greining á ÖA 
Undir pólitíska þætti falla öll samskipti við ríkisvaldið og þær ákvarðanir sem 
ríkið tekur um fjárúthlutanir til öldrunarheimilanna geta haft mikil áhrif á rekstur 
ÖA en einnig þarf að horfa til þátta á borð við atvinnulöggjöf og skattastefnu 
ríkisins. Þegar horft er til efnahagslegra áhrifa þá hafa þættir á borð við 
hagvöxt, verðbólgu og vexti áhrif en örar breytingar hafa orðið á þessum þáttum 
í landinu á undanförnum árum. Sem dæmi hækkuðu laun vegna nýrra 
kjarasamninga á síðasta ári og gekk það nokkuð þvert á fyrirtækin, því hækkaði 
þessi kostnaðarliður nokkuð hjá ríkinu.  

Félagslegir þættir snúa að meðalaldri í landinu sem hefur hækkað 
undanfarin ár og búist er við því að hann muni halda áfram að hækka á komandi 
árum. Einnig er hér horft til þátta á borð við heilsu fólksins í landinu og er líklegt 
að eldra fólk noti meira af lyfjum en þeir sem yngri eru. Tækni hefur verið að 
breytast mjög hratt á undanförum árum og það er þáttur sem öll 
heilbrigðisfyrirtæki ættu að hafa í huga. Eins og komið hefur fram studdist ÖA 
við handskrifaða seðla og faxtæki þangað til þeir innleiddu Alfa hugbúnaðinn en 
líklegt er að hægt hefði verið að innleiða tæknina fyrr inn í verkferlana.  

Undir lagalega þætti falla öll þau lög og reglur sem fyrirtækjum er gert 
að starfa eftir en ÖA er gert að fara eftir Reglugerð nr. 241 frá 2001 eða 
„Reglugerð um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og öðrum 
heilbrigðisstofnunum.“ en þar kemur fram meðal annars að skylt er að hafa 
lyfjafræðing starfandi og honum beri að halda gæðahandbók um pantanir og 
afgreiðslu lyfja á deildir. Mikilvægt er að huga að umhverfislegum þáttum en 
hjá ÖA er lyfjum sem renna út fargað. Ætla má að með betra birgðahaldi minnki 
förgun lyfja en efnin geta verið skaðleg umhverfinu þó rétt sé staðið að henni. 
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8.8 Ferlið 
Alfa hugbúnaðurinn tekur á öllum þeim þáttum sem taldir eru upp í fræðilega 
hlutanum, þ.e. kostnaðarstjórnun, birgðastjórnun, lagerstjórnun, pöntunarmagni 
birgða, öryggi og fleira. 

Hjá ÖA gekk vel að innleiða nýtt kerfi til að taka við af gamla kerfinu 
sem fólst í sér langan feril þar sem byrjað var á því að skrifa út lyfseðla sem 
hjúkrunarfræðingur tók við, endurskrifaði og sendi með faxi á Lyfjaver, þar sem 
starfsmaður tók við pöntuninni og skráði í tölvukerfi. Þaðan fór svo pöntunin í 
gegnum gæðaeftirlit af öðrum starfsmanni og beiðni fór í róbótann um að 
skammta lyfin út til sendingar. Sendingin var að lokum móttekin af starfsmanni 
ÖA sem yfirfór hvort pöntunin væri rétt og allt skráð niður í bók (Marta 
Guðnadóttir, 2015). 

Nú í dag hefur Alfa hugbúnaðurinn og kerfin tekið við að því leyti að 
rafræn skráning fer fram hjá lækni, þaðan fer pöntunin beint í gegnum rafrænt 
gæðaeftirlit og svo beiðni send til róbóta um að skammta lyfin. Kerfið sér líka 
um að panta lyf sjálfkrafa þegar það er komið niður fyrir skilgreind öryggismörk, 
en með tíma verður hægt að bæta úr því hve mikið þarf að vera til af lyfjum á 
hverjum tíma. Í gamla kerfinu notuðu starfsmenn huglæga aðferð til að áætla 
hversu mikið magn af hverju lyfi þyrfti að panta inn á hverjum tíma en. Því hefur 
mikil einföldun orðið á vinnuferlunum nú þegar (Marta Guðnadóttir, 2015). 

ÖA hefur þegar hafið endurbætur á virðiskeðju sinni með því að innleiða 
nýtt kerfi sem sér um að minnka kostnað við lagerhald, birgðahald, fyrningar og 
vinnu starfsmanna við pantanir, skráningar og fleira tengt lyfjum.  
Ætla mætti að með komandi tíma væri hægt að fækka hjúkrunarfræðingum sem 
starfa hjá ÖA því umtalsverður tími starfsmanna hefur sparast við þessa 
innleiðingu.  

Kostnaðarstjórnunin felst í því að vinna úr gögnum, en ÖA hefur nú þegar 
tekið næsta skef í því að stuðla að betri kostnaðarstjórnun því að með tilkomu 
hugbúnaðarins er hægt að fara í miklar greiningar á tölulegum gögnum sem 
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kerfið býður upp á. Áður fyrr voru allar upplýsingar í bókum og því aðgangur að 
þeim upplýsingum sem hægt var að nýta ekki auðveldur. 

ÖA hefur einnig náð betri lagerstjórnun og birgðastýringu en með 
lagerstjórnun er átt við skipulag, pöntun og tímaáætlun. Alfa hugbúnaðurinn sér 
um að greina og panta lyfin auk þess að taka á birgðastjórnun sem felur í sér að 
lágmarka kostnað og hámarka þjónustustig við birgðahald. Með því að láta 
hugbúnaðinn greina þörfina fyrir lyf og setja öryggisbirgðir ætti að vera minni 
fjármagnsbinding í birgðum. Búið er að taka á þeim þáttum sem snúa að 
lagerstjórnun og birgðastýringu.  

Þegar meiri reynsla er komin á kerfið og hægt er að lesa meira úr þeim 
gögnum sem í boði eru, ætti kerfið að geta greint betur hvað ætti að vera hámark 
og lágmark birgða, en við þessa greiningu er EOQ formúlan oft notuð. 

Umhverfi heilbrigðisstofnanna kallar stöðugt á framfarir og breytingar, 
en öryggi og rétt skráning í þessum efnum er mikilvæg því um mannslíf er að 
ræða og því nauðsynlegt að standa sem best að meðferð og öðru sem tengist 
lyfjaumsýslu. En fyrsta skrefið í rétta átt var tekið með innleiðingu á Alfa 
hugbúnaðinum. Um miklar breytingar er að ræða því eins og komið hefur fram 
var öll umsýsla eins og pantanir, skráning og fleira gerð á pappír en er nú orðin 
rafræn. 

Þegar fara á út í breytingar innan skipulagsheilda er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að möguleiki er á að breytingarnar mæti andstöðu og því 
mikilvægt að standa rétt að breytingum hversu stórar eða smáar sem þær kunna 
að vera. Í tilfelli ÖA var um að ræða samstarf milli Þulu, Lyfjavers og ÖA. Þeir 
sem komu að því að innleiða Alfa hugbúnaðinn voru því yfirmenn á ÖA og 
starfsmenn Þulu sem voru í sameiningu breytingastjórar og því um bæði innri og 
ytri breytingastjóra að ræða sem í sameiningu kenndu starfsfólki á hugbúnaðinn 
og gerðu þeim grein fyrir því hver ágóðinn af því að taka upp þessa nýju tækni 
var. Eins og komið hefur fram, tókst mjög vel til með innleiðingu hugbúnaðarins 
og er það meðal annars breytingastjórum að þakka. 

Í mörgum tilfellum getur verið gott að hafa bæði innri og ytri 
breytingastjóra þegar kemur að því að innleiða breytingar og í tilfelli ÖA gekk 
það mjög vel. 
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Ætla mætti að með tímanum muni það koma enn frekar í ljós hve mikil þörf 
er á lyfjum því með betri upplýsingum er hægt að meta betur hve mikið þarf af 
lyfjum á hverjum tíma og fyrningar ættu að minnka verulega.  

 
8.9 Aðhvarfsgreining á lyfjakostnaði ÖA 

Nánast engin fylgni er á kostnaði á milli ára þegar búið er að færa kostnaðinn á 
fast verðlag. 

 
Mynd 14 Fylgni heildarlyfjakostnaðar á milli ára 
Mynd 14 sýnir fylgni í heildalyfjakostnaði á milli ára og þar sem fylgnistuðullinn 
er 0,36 er hægt að hafna núlltilgátunni og ekki reynist vera línulegt samband á 
milli X og Y (eins og sjá má í viðauka A). 

Þar sem búið er að færa kostnaðinn á fast verðlag endurspeglar hann 
raunveruleikann en gera þarf einnig ráð fyrir því að það er ekki sami fjöldi 
einstaklinga sem fær lyf á hverju ári og því var einnig gerð greining á kostnaði 
á hvern einstakling á milli ára.  

y = -1626,5x + 3E+06R² = 0,3614
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Mynd 15 Fylgni lyfjakostnaðar á hvern einstakling milli ára 
Mynd 15 sýnir fylgni í lyfjakostnaði á hvern einstakling á milli ára og er fylgnin 
hér marktæk og núlltilgátan er samþykkt þ.e. að línulegt samband er á milli X 
og Y (sjá viðauka B).  

Lyfjakostnaður á hvern eintakling hefur því verið að minnka á milli ára 
en þar sem lyfjakostnaður hefur lítið verið að breytast á milli ára en fjöldi 
einstaklinga sem taka inn lyf hefur verið að aukast sést að því fleiri sem 
eintaklingar sem deila með sér lyfjakosnaði. Út frá þessu er svo hægt að reikna 
út lyfjakostnað fram í tímann og má áætla kostnað uppá 120.000,- kr/sjúkling 
fyrir árið 2016. 
  

y = -11,024x + 22355R² = 0,7335
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9 Umræður 
Hjá ÖA búa íbúar á mismunandi rýmum og hafa mismunandi þarfir fyrir 
þjónustu og lyf og gerir það að verkum að kostnaðargreining sem farið er í er 
ábótavant. Til að hægt sé að greina upplýsingarnar betur er þörf á því að geta 
fengið meiri upplýsingar úr kerfinu en nú eru í boði, en kerfið er í stöðugri þróun 
og því ætti ekki að líða á löngu þar til hægt er að greina meira úr gögnunum. 

Eins og stendur liggja engar upplýsingar fyrir um hve mikið af lyfjum er 
fargað og því erfitt að átta sig á því hvernig staðið er að lyfjamálum, hvort of 
mikið eða lítið af lyfjum sé pantað eða hvort viðeigandi magn sé pantað af lyfjum 
með núverandi hætti.  

Miðað við það sem áður hefur komið fram í þessari greiningu má ætla að 
með tilkomu Alfa hugbúnaðarins standi bókhald, skráning, öryggi, aðgengi og 
veltuhraði mun betur að vígi en áður en kerfið kom til sögunnar. Í framhaldi af 
því ætti að fara í frekari greiningu á lyfjalager ÖA með það að markmiði að 
lágmarka birgðir sem eru til hverju sinni. Væri þá möguleiki á því að gera þá 
greiningu með línulegri bestun. 

Með gamla kerfinu var lítið hægt að lesa úr gögnum sem til voru því 
einungis var hægt að sjá dagsetningu, hvar lyfið var pantað, hvert það var pantað 
og verð. Spurning er því hvort að með því að hafa einn sameiginlegan lyfjalager 
sem er stjórnað af starfsmanni sem gæti þá keyrt með lyfin sem ekki eru skráð á 
kennitölu á milli staða og með því náð fram hagkvæmni í birgðahaldi lyfja. Þá 
væri ekki þörf á að setja upp kerfið á mörgum stöðum og hægt að spara kostnað 
með því að hafa einn sameiginlegan lager fyrir allar deildir. Á móti kæmi þó að 
launakostnaður gæti vegið það mikið að það borgi sig ekki. Ætla má að með því 
að hafa sameiginlegan lager ætti lyfjaförgun og kostnaður við birgðahald að 
lækka til muna.  

Eins og kemur fram í kafla 2 varðandi útgjöld ríkisins væri einnig hægt 
að velta fyrir sér hvort hægt væri að innleiða Alfa hugbúnaðinn í öll ríkisrekin 
fyrirtæki, þá væri hægt að hafa sameiginlegan gagnagrunn fyrir öll lyfjakaup 
þeirra í landinu. Aukinni hagræðingu væri mögulega hægt að ná með því að hafa 
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einn innkaupastjóra sem sæi um að fá tilboð frá apótekum þar sem pantað yrði í 
gegnum sameiginlega innkaupasíðu. 

Skýrsluhöfundur telur að ríkið ætti að einbeita sér að því að ná fram 
hagræðingu í gjöldum sem falla til, eins og fram hefur komið er búið að sýna 
fram á að miklir möguleikar eru í boði í þeim efnum. Ef Alfa kerfið væri innleitt 
á þá staði sem kaupa inn lyf hjá ríkinu mætti ætla að mikil hagræðing felist í því, 
ekki bara kostnaðarlega séð heldur  mundi inleiðing kerfisins stuðla að meira 
öryggi.   

Það er nokkuð ljóst að þessar breytingar geta haft umtalsverð áhrif á 
rekstur fyrirtækja og því ættu fleiri fyrirtæki að kanna möguleikana á því að taka 
upp sambærilegt fyrirkomulag. Alfa hugbúnaðurinn er auðveldur í notkun og 
gefur aukið gagnsæi og bætt skráningu lyfja. Það hefur aukið öryggi og tekur á 
þáttum sem snúa að virðisaukningu í hlekkjum virðiskeðjunnar, 
kostnaðarstjórnun, lagerstjórnun, birgðastýringu, pöntunarmagni birgða og 
fleira. 

Skýrsluhöfundur dregur þá ályktun út frá niðurstöðu aðhvarfsgreiningar 
á lyfjakostnaði hvers sjúklings að þó svo að meðalaldur Íslendinga fari hækkandi 
og sífellt fleiri Íslendingar verði eldri, þarf ekki að horfa neikvætt á aukinn 
lyfjakostnað. Því þó að lyfjakostnaður ríkisins hækki, þá sýnir Alfa 
hugbúnaðurinn fram á að lyfjakostnaður á hvern einstakling lækkar með fleiri 
einstaklingum sem eru innan kerfisins. 

Að mati skýrsluhöfundar hefur ÖA haft það að leiðarljósi í gegnum tíðina 
að hagræða í kostnaði og stjórnun innan skipulagsheilda og hefur náð góðum 
árangri í þeim málum, ætla mætti að það sé alltaf rými fyrir frekari hagræðingu 
innan ríkisrekinna fyrirtækja á borð við ÖA.  
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10 Niðurstöður 
Af greiningunni að dæma er hægt að ætla að Alfa hugbúnaðurinn sé að skila 
meðal annars hagræðingu, gegnsæi og betri birgðastýringu. Þá sé lyfjakostnaður 
að fara lækkandi með tímanum og eins og sjá má á mynd 15 (niðurstöðu 
aðhvarfsgreiningar) má áætla að lyfjakostnaður fyrir árið 2016 sé um 120.000,- 
kr. á einstakling innan kerfisins.  

Skýrsluhöfundur telur að vel sé staðið að flestum málum er varðar rekstur 
ÖA og þeir leiti alltaf nýrra leiða til að gera einstaklingum sem þangað sækja 
lífið auðveldara. Mikilvægt er að gera einstaklingum sem sækja þjónustu á 
öldrunarheimili lífið sem einfaldast, það hefur ÖA haft að leiðarljósi í rekstri 
sínum, meðal annars með því að innleiða Eden hugmyndafræðina þar sem rík 
áhersla er lögð á að stuðla að vellíðan, öryggi, samvinnu milli íbúa og fleira (sjá 
kafla 5). 

Vegna þess hve mikill hluti kostnaðar fer í lyf og lyfjatengd gjöld hjá 
ríkisreknum fyrirtækjum á borð við ÖA, Landspítalann og öldrunarheimili mætti 
að standa betur að því hvernig lyfjamálum er háttað. Oft er skráningu ábótavant 
en með því að bæta skráningu lyfja eykst meðal annars gegnsæi, birgðahald og 
öryggi einstaklinga sem nota þurfa lyfin.  

Miklu magni af lyfjum er hent á ári hverju eins og áður hefur komið fram, 
en ætla má að með innleiðslu Alfa kerfisins á fleiri staði mætti að draga úr sóun 
á lyfjum sem skaða umhverfið og síðast en ekki síst mætti að bæta stjórnun á 
lagerhaldi og kostnaði er varðar lyfin.  
Mælst er til þess að bætt verði inn í Alfa kerfið, hvaða lyfjum er fargað, yfir 
hvaða tíma og kostnaðinn við þessi lyf. Í framhaldinu þegar betur verður hægt 
að lesa út úr kerfinu hversu mikið af lyfjum er notað á hverjum tíma, væri svo 
áhugavert að fara í línulega bestun. Mtti þá að greina t.d. hve mikið af lyfjum 
þarf að vera til á hverjum tíma og hverjar raunverulegar öryggisbirgðir ættu að 
vera. 

Önnur fyrirtæki, hvort sem þau eru ríkisrekin eða ekki ættu að taka upp 
kerfi á borð við Alfa hugbúnaðinn að mati höfundar. Væri það mjög raunhæft 
og verðugt verkefni fyrir önnur fyrirtæki að innleiða kerfið í sínar 
skipulagsheildir. Með þvi væri hægt að hafa sameiginlegan gagnagrunn þar sem 
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tilboð og aðrar upplýsingar koma fram. Í framhaldinu væri svo hægt að fækka 
innkaupastjórum sem sjá um að panta inn og annað er varðar innkaup og láta 
kerfið taka við meirihlutanum af greiningum, pöntunum og fleira.  

Höfundur skýrslunnar gerir sér grein fyrir takmörkun á greiningum vegna 
skorts á gögnum sem hægt er að fá úr kerfinu að svo stöddu, þegar meiri reynsla 
er komin á kerfið verður þó hægt að gera mun betri greiningar á lyfjakostnaði úr 
kerfinu en er nú í boði, ásamt því að greina lyfjaþörf með línulegri bestun. Það 
er þó aftur á móti annað og stærra verkefni, að fara í frekari greiningar og verður 
því ekki farið í það að svo stöddu.  
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12 Viðaukar 
12.1 Viðauki A 

 
Mynd 16 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á heildarlyfjakostnaði 
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12.2 Viðauki B 

 
Mynd 17 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á lyfjakostnaði á einstakling 
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12.3 Viðauki C 
 
Sem dæmi um þetta er reiknað 10.000,- kr frá árinu 2008 á árið 2016. 
 

10.000 ∗ 428,3
282,3  15.171,8 

 


