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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hvernig og hvers vegna ákvörðunin um 

aukinn einkarekstur heilsugæslunnar komst á dagskrá stjórnvalda. Heilsugæslan er 

grunnþjónustustig heilbrigðiskerfisins á Íslandi og hefur að mestu leyti verið í höndum 

hins opinbera. Samkvæmt skoðanakönnunum hefur almenningur almennt ekki verið 

hlynntur auknum einkarekstri í heilbrigðiskerfinu og breytingar í málefnum 

heilsugæslunnar hafa gengið hægt. Notaðar eru kenningar í opinberri stefnumótun til 

þess að rekja hvaða vandamál voru til staðar í heilsugæslunni sem kölluðu á breytingar í 

rekstri hennar og hvers vegna farin var sú leið að bjóða út reksturinn til einkaaðila frekar 

en að styrkja Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í að opna fleiri ríkisreknar stöðvar. Staða 

heilsugæslunnar hefur verið erfið og um árabil hafa heimilislæknar þrýst á breytingar í átt 

að fjölbreyttari rekstrarformum. Mikill biðtími eftir þjónustu, fjárskortur og lítil nýliðun í 

stétt heimilislækna eru vandamál sem ýmist hafa verið forgangsmál á dagskrá stjórnvalda 

eða alls ekki á dagskrá. Vald læknastéttarinnar yfir stefnumótuninni og breytingar í 

ríkisstjórn höfðu hvað mestu áhrifin á að einkarekstur komst á dagskrá. Vandamálin í 

heilsugæslunni voru viðvarandi, lausnirnar tiltækar og þegar pólitíski viljinn var til staðar 

komust breytingar á þessari grunnþjónustu á dagskrá. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Hún er skrifuð á haustmisseri 2017 vegna 

útskriftar í júní 2018. Leiðbeinandi minn er Gunnar Helgi Kristinsson og vil ég þakka 

honum hjálpina við að afmarka efnið, liðlegheit og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn í náminu og sérstaklega vil ég þakka dóttur minni 

Hebu fyrir að vera endalaus sólargeisli og innblástur í lífi mínu. 
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1 Inngangur 

Vorið 2016 gerði Ríkiskaup í umboði Sjúkratrygginga Íslands útboð fyrir þrjár einkareknar 

heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu á grundvelli ákvörðunar Kristjáns Þórs Júlíussonar 

heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins. Þrjú tilboð bárust en tveimur var tekið. Í kjölfarið 

opnuðu tvær nýjar einkareknar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu sumarið 2017. 

Heilsugæslan Höfða opnaði þann 1. júní og heilsugæslan Urðarhvarfi þann 1. ágúst. Fyrir voru 

15 heilsugæslustöðvar ríkisreknar af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 2 einkareknar 

stöðvar, heilsugæslan í Salahverfi og heilsugæslan í Lágmúla, auk Læknavaktarinnar. Þessar 

nýju stöðvar opnuðu á grundvelli nýrrar reglugerðar sem tók gildi í janúar 2017 þar sem 

heilsugæslustöðvar fá jafnt fjármagn óháð rekstrarformi. Stöðvarnar voru strax vel sóttar og 

ljóst er að þörfin var mikil á bættu aðgengi að þessari grunnþjónustu. Ákvörðunin um að bjóða 

út reksturinn frekar en að styrkja opinberan rekstur Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu 

hefur verið umdeild. Ekki eru allir sammála um hvort þetta þýði aukna einkavæðingu í 

heilbrigðiskerfinu eða hvort þetta sé nauðsynlegt skref fyrir skilvirkari og betri þjónustu. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að komast að því hvernig og hvers vegna ákvörðunin 

um aukinn einkarekstur heilsugæslunnar var tekin. Rannsóknarspurningarnar eru tvær.              

1. Hvaða vandamál voru til staðar í heilsugæslunni sem ollu því að skoða þurfti fjölbreyttari 

rekstrarform? 2. Hvernig komst hugmyndin um að bjóða rekstur heilsugæslunnar út til 

einkaaðila frekar en að styrkja rekstur hins opinbera á dagskrá stjórnvalda?  

Í ritgerðinni verða breytingar á rekstrarformi heilsugæslunnar skoðaðar í ljósi 

dagskrárkenninga sem útskýra hvernig meiriháttar breytingar verða innan kerfa. Hugmyndir 

um fjölbreyttari rekstrarform heilsugæslunnar voru til skoðunar með hléum og voru ýmist 

forgangsmál á dagskrá stjórnvalda eða alls ekki á dagskrá. Vaxandi vandamál í rekstri 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, kjaradeilur og verkfall heimilislækna, efnahagshrunið árið 

2008 og tíð ríkisstjórnarskipti eru allt þættir sem höfðu áhrif á dagskrá stefnumótunarinnar. 

Tal um aukinn einkarekstur er oft tengt við aukna einkavæðingu sem ekki ríkir almenn sátt um. 

Einkarekstur heilsugæslunnar á Íslandi hefur verið til skoðunar í þeim skilningi að ríkið kaupi 

þjónustuna en ekki sjúklingurinn sjálfur eins og tíðkast í einkavæddum heilbrigðiskerfum. 

Heimilislæknar og hagsmunaaðilar vinnumarkaðarins höfðu um árabil þrýst á að leyfður yrði 

aukinn einkarekstur en á endanum voru það stjórnmálamenn sem höfðu mestu völdin í að 

koma einkarekstri á dagskrá. Flestir voru sammála um að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
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væri komin að þolmörkum en ekki var sátt um hvernig átti að taka á því. Skiptar skoðanir 

stjórnmálamanna í þessum efnum leiddu oftar en ekki til kyrrstöðu í stefnumótuninni þar sem 

miklu var lofað en fáu áorkað. Vandamálin höfðu verið til staðar um árabil og sérfræðingar 

boðið upp á lausnir en það var ekki fyrr en það var til staðar pólitískur vilji að stefnubreytingar 

gerðust. Þá skipti sérstaklega máli hvaða stjórnmálaflokkur fór með heilbrigðismálin. Með því 

að bjóða út reksturinn og setja á nýtt fjármögnunarkerfi var reynt að styrkja heilsugæsluna í 

hlutverki sínu sem fyrsta viðkomustað. Meiri samkeppni á að leiða til betri þjónustu og aukið 

sjálfræði heimilislækna á að auka starfsánægju þeirra og bæta úr læknaskorti síðustu ára.  

Ritgerðin er heimildaritgerð og gögn sem notuð voru við heimildavinnu eru fræðibækur, 

lög, frumvörp, skýrslur, blaðagreinar og ritrýndar greinar úr tímaritum. Ritgerðin er sett upp í 

sex hluta. Í fyrsta hluta er inngangur og kynning á efninu. Í öðrum hluta verður farið yfir 

kenningar sem stuðst er við í fræðilegum ramma ritgerðarinnar. Fjallað verður stuttlega um 

nokkrar grundvallarkenningar í stefnumótun áður en vikið er að aðalkenningaramma 

ritgerðarinnar. Þar er talað um dagskrárkenningu John W. Kingdon (1984, 2011) um glugga 

tækifæranna sem útskýrir hvernig mál komast á dagskrá stjórnvalda og kenningu Carolyn 

Tuohy (1999) um röð tilviljana en hún fjallar um hvernig stefnubreytingar verða í 

heilbrigðismálum. Þá verður fjallað um markaðsbrestina sem skýra af hverju íhlutun hins 

opinbera er nauðsynleg þegar kemur að heilbrigðismálum. Í þriðja hluta verður farið stuttlega 

yfir alþjóðlega staðla um grunnheilbrigðisþjónustu og norræna heilbrigðiskerfið til þess að 

gefa samhengi. Þá verður fjallað um einkenni íslenska heilbrigðiskerfisins og rennt yfir stöðu 

heilbrigðismála á Íslandi í tölum. Í fjórða hluta verður fjallað um vandamál Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Farið verður yfir af hverju mistekist hefur verið að gera heilsugæsluna 

að fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu og hvernig langur biðtími eftir þjónustu og óánægja 

heimilislækna með kjör og starfsaðstæður hefur áhrif á rekstur og gæði þjónustunnar. Þá 

verður fjallað um hvað hagsmunaaðilar úr atvinnulífinu hafa að segja. Í fimmta hlutanum 

verður fjallað um breytingar í pólitíska straumnum. Farið verður yfir stefnur flokka og áhrif 

ríkisstjórnaskipta. Fjallað verður um lög sem hafa mótað stefnuna, þá sérstaklega lög um 

Sjúkratryggingar Íslands. Síðan verða tekin nokkur dæmi úr umræðum þingmanna um 

einkarekstur innan heilbrigðisþjónustunnar, almenningsálitið skoðað og farið yfir fyrstu áhrifin 

sem nýju einkareknu stöðvarnar hafa haft. Í sjötta hluta verða umræður og tenging efnisins 

við kenningarammann sem settur var í byrjun. 
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2 Kenningar um dagskrársetningu og stefnumótunarferli 

Til þess að skoða hvernig aukinn einkarekstur heilsugæslunnar komst á dagskrá þarf að setja 

ákvörðunartökuferlið í kenningaramma. Ýmsar kenningar eru til í stefnumótun sem ýmist gera 

ráð fyrir að stefnubreytingar séu vel ígrundaðar eða tilviljunum háðar. Í þessari ritgerð verður 

lögð áhersla á að skoða aðdragandann að ákvörðunartöku í stefnumótun og hvernig 

stefnubreytingar komast á dagskrá stjórnvalda en ekki hvernig stefna er innleidd eða metin. Í 

lok þessa kafla verður einnig farið yfir einkenni heilbrigðismarkaðarins, helstu markaðsbresti 

og rök fyrir íhlutun hins opinbera í heilbrigðismálum. 

2.1 Nokkrar grundvallarkenningar í stefnumótun 

Stefnumótun getur verið skoðuð út frá mismunandi kenningum. Herbert Simon (1947, 1957, 

1983) setti fram skynsemislíkanið (e. rational decision making) sem gengur út frá því að við 

breytingar í stefnumótun séu markmið fyrst skilgreind og síðan valdir þeir kostir sem ná þeim 

markmiðum á sem hagkvæmastan hátt. Safnað er öllum upplýsingum áður en valkostir eru 

skilgreindir og afleiðingar þeirra metnir áður en valinn er sá kostur sem hefur mest nyt. Simon 

taldi þó að ekki væri raunhæft að safna öllum upplýsingum um alla kosti og setti fram aðra 

kenningu um raunhæfa skynsemi (e. bounded rationality).  Í henni segir hann að valið standi 

yfirleitt á milli nokkurra afmarkaðra kosta sem vitað er að takmarkanir eru á. Í stað þess að 

leita endalaust að kostinum sem hefur mest nyt er valinn sá kostur sem fullnægir ákveðnum 

lágmarksskilyrðum (e. satisficing) (Simon, 1983:12-13,19,85). Charles E. Lindblom (1959) setti 

fram smáskrefakenninguna (e. incrementalism) sem gerir ráð fyrir að breytingar í stefnumótun 

gerist hægt og sé í raun aldrei lokið heldur breytist í smáum skrefum með málamiðlunum á 

milli ólíkra markmiða. Það verða því ekki stórar breytingar í stefnumótunarferlinu heldur er 

leitast við að sætta sem flest sjónarmið og gera aðeins lágmarksbreytingar í einu (Lindblom, 

1959:87-88). Cohen, March og Olsen (1972)  lögðu fram ruslatunnulíkanið (e. garbage can 

model) en það byggir á kenningu um skipulagt stjórnleysi (e. organized anarchies). Þar eru 

ákvarðanir ekki skipulagðar fyrirfram heldur er ákvörðunartökuferlinu lýst sem ruslatunnu sem 

mismunandi þátttakendur henda í mismunandi vandamálum og lausnum. Útkoman ræðst svo 

af tilviljun og jafnvel án þess að markmið eða fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir (Cohen, March 

og Olsen, 1972:1-3). Þessar kenningar skýra ákvörðunartöku í stefnumótun út frá mismunandi 

sjónarhorni og eiga sinn þátt í að útskýra stefnumótunarferlið. 
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Efni ritgerðarinnar verður hins vegar skoðað út frá dagskrárkenningu John W. Kingdon 

(1984, 2011) um glugga tækifæranna (e. policy window) og kenningu Carolyn H. Tuohy (1999) 

um röð tilviljana (e. accidental logics). Kingdon reynir með dagskrárkenningum sínum að varpa 

ljósi á hvaða aðstæður verða til þess að meiriháttar stefnubreytingar eiga sér stað og hvers 

vegna tiltekin málefni komast á dagskrá stjórnvalda hverju sinni. Hann byggir kenningu sína á 

fyrri kenningum um stefnumótun, aðallega smáskrefakenningu Lindblom og ruslatunnulíkani 

Cohen, March og Olsen.  Að mati Kingdon skýra fyrri kenningar ekki nægilega hvernig stórar 

stefnubreytingar komast á dagskrá. Hann er sammála því að opinber stefnumótun einkennist 

oft af hægum breytingum sem verða til innan þátta kerfisins en bendir á að öðru hverju verða 

meiriháttar breytingar á stefnumótun þar sem krísa í málaflokki, hagsmunahópar, 

almenningsálit eða pólitísk öfl þrýsta stefnumálum fram á sjónarsviðið. Kenning Tuohy um röð 

tilviljana er gagnleg efninu því hún skoðar hvernig ráðandi hagsmunir innan heilbrigðiskerfa, 

til dæmis hagsmunir læknastéttarinnar, geta haft áhrif á stefnumótunina og hvaða svigrúm 

stjórnvöld hafa til að koma málum sínum á framfæri.  

2.2 Dagskrárkenning John W. Kingdon um glugga tækifæranna 

Dagskrárkenning Kingdon skoðar hvernig og hvers vegna athygli vaknar á ákveðnum 

vandamálum en ekki öðrum. Hann reynir að komast að rót vandamálanna með því að rekja 

þau frá einu stigi til annars og einbeita sér að þátttakendunum og hvernig lausnir eru tengdar 

vandamálinu. Kingdon skiptir stefnumótunarferlinu í fjóra hluta: dagskrársetningu, 

skilgreiningu valkosta, ákvörðun um valkostina á löggjafarstiginu og setningu stefnunnar. Þessi 

ferill virkar ekki alltaf og mál getur verið á dagskrá í langan tíma án þess að komast á 

löggjafarstigið. Kingdon hefur mestan áhuga á fyrstu tveim ferlunum, það er hvernig mál 

komast á dagskrá og hvernig valkostir eru skilgreindir og þeim komið á framfæri. Þetta eru 

tveir mismunandi ferlar með mismunandi þátttakendum ýmist innan eða utan ríkisstjórna.  

Dagskráin skiptist í lista af málum sem eru að fá athygli (e. governmental agenda) og lista af 

málum sem eru komin á dagskrárstig ákvörðunar hjá löggjafarvaldinu (e. decision agenda). 

Þegar mál eru komin á dagskrá er mikilvægt að hafa skilgreinda valkosti þegar leitað er lausna 

á vandamálinu til þess að koma því dagskrárstig ákvörðunar (Kingdon, 2011:1-5). Til þess að 

skilja ferlana sem eru á bakvið dagskrársetninguna og skilgreiningu valkostanna skiptir 

Kingdon ferlunum í þrjá strauma sem eru sjálfstæðir frá hvor öðrum; vandamálastrauminn, 



10 

stefnustrauminn og póltíska strauminn. Þegar allir þrír straumarnir koma saman opnast gluggi 

tækifæranna og mál geta komist á dagskrárstig ákvörðunar (Kingdon, 2011:16).   

2.2.1 Vandamálastraumurinn 

Á hverjum tímapunkti gætu verið ótal mörg vandamál á dagskrá stjórnvalda en samt eru bara 

ákveðin mál sem komast á dagskrá. Til þess að litið sé á að stefnubreytinga sé þörf þarf ástand 

að vera skilgreint sem vandamál. Það þarf að vera skýrt hvort að vandamálið eigi að vera í 

verkahring stjórnvalda að leysa. Þá skiptir máli í hvaða flokk mál eru sett og hvort þau séu 

undir réttu ráðuneyti (Kingdon, 2008:110-111). Oft á tíðum eru stjórnvöld með einhvers konar 

tæki til að mæla hvort vandamál séu til staðar eins og tölulegar upplýsingar, skýrslur, fjárlög 

og útgjaldatölur. Með því er hægt að fylgjast með breytingum og hafa yfirsýn yfir ákveðin mál. 

Vandamál geta einnig komið í ljós vegna áhrifamikilla atburða eða krísu í einhverju máli sem 

fangar athygli. Þá geta lausnir á tilteknu vandamáli sem talið var að búið var að leysa úr leitt 

af sér ófyrirsjáanleg vandamál (Kingdon 2011: 90-91, 100-101). 

Kingdon reynir líka að útskýra af hverju vandamál hverfa af dagskrá. Hann telur að 

stundum halda stjórnvöld að þau hafi lagfært vanda og snúa sér að öðru þó að raunin sé önnur. 

Jafnvel þó að ekki sé öruggt að vandamálið sé leyst finnst löggjafanum hann hafa gert eitthvað 

í vandamálinu ef lög eða reglugerð hafa verið sett. Það getur þýtt að hann fylgir ekki 

vandamálinu eftir heldur færir athyglina annað. Þá getur vandamál horfið af dagskrá af því að 

það finnst ekki nógu fljótt lausn á því og hinn almenni borgari sem og stjórnvöld verða þreytt 

á vandanum og læra að lifa með honum. Það þarf mikla viðleitni til þess að halda málum 

gangandi og ef engin lausn finnst fljótt fjara þau út (Kingdon, 2011:103-105). 

2.2.2 Stefnustraumurinn 

Í stefnustraumnum eru sérfræðingar í sérstökum stefnumálum eða svokölluð 

sérfræðingasamfélög (e. policy community). Þeir vinna í stjórnsýslunni, í háskólum, sem hluti 

af hagsmunasamtökum eða sem ráðgjafar. Oft þekkja þeir hugmyndir, tillögur og rannsóknir 

hvors annars og jafnvel þekkjast vel persónulega. Sérfræðingasamfélög geta verið sundurleit 

eða samheldin. Þar sem sérfræðingasamfélagið er sundurleitt getur orðið óstöðugleiki sem 

leiðir til sundurleitrar stefnu. Hins vegar þar sem sérfræðingasamfélagið er samheldið getur 

það haft mikil áhrif á heildræna stefnu þar sem það sýnir svipaðan hugsunarhátt og 

sameiginleg viðmið. Í heilbrigðismálum eru sérfræðingasamfélögin yfirleitt samheldin. 

Sérfræðingasamfélagið er að vissu leyti sjálfstæð eining og er ekki háð pólitískum breytingum 
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eins og breytingum í ríkisstjórn eða þrýstingi frá kjósendum. Þó hafa pólitískir atburðir áhrif á 

hugmyndir þeirra en öflin sjálf á bakvið pólitíska strauminn og stefnustrauminn eru mjög ólík 

(Kingdon, 2008:117-118). 

Í stefnustraumnum er hópur sem kalla má stefnufrumkvöðla (e. policy entrepreneurs). 

Þetta geta verið sérfræðingar, þingmenn, ráðherrar eða hagsmunaaðilar. Þeir eru hvað mest 

áberandi í að kynna hugmyndir sem þeim líkar. Þeir geta vakið athygli á lausnum að 

fyrirliggjandi vandamálum sem þeir vilja leysa en aftur á móti er algengt að þeir séu með 

tilbúnar lausnir og eru að leita að vandamálum sem passa við lausnina. Hvati þeirra gæti verið 

persónulegir hagsmunir eða vilji til að koma ákveðnum gildum og sjónarmiðum á framfæri til 

þess að móta samfélagið í kringum sig (Kingdon, 2011:122-123). 

Ótal fjöldi hugmynda og tillaga koma saman í svokallaða hugmyndasúpu (e. policy 

primeval soup). Val á hvaða hugmyndir komast áfram byggist á upplýsingasöfnun. Uppruni 

hugmyndanna er ekki mikilvægastur heldur hvernig þær þróast og allir valkostir eru í boði á 

einhverjum tímapunkti. Ný hugmynd nær oftast ekki langt fyrr en hún sameinast öðrum 

kunnuglegum hugmyndum eða er endurskilgreind þangað til hún er tekin alvarleg (Kingdon, 

2011:124). Til þess að hugmynd lifi af þarf hún að standast ákveðna prófsteina. Það þarf að 

vera tæknilega hægt að framkvæma hana og hún þarf að vera viðráðanleg fjárhagslega. 

Sérfræðingasamfélagið þróar áfram hina „réttu“ stefnumörkun með kostnað og tæknilega 

útfærslu í huga. Hún þarf líka að fela í sér ásættanleg gildi eins og til dæmis að leiðrétta 

valdajafnvægi eða jafna stöðu hópa í samfélaginu. Hún þarf líka að taka sérstakt tillit til gilda 

sérfræðingasamfélagsins. Gildi sérfræðinganna eru ekki alltaf þau sömu en 

grunnhugmyndirnar um jöfnuð og skilvirkni eru yfirleitt svipaðar. Þá þarf að vera öruggt að 

hún muni fá stuðning á þingi og að almenningur sé henni samþykkur. Hugmyndir sem ná ekki 

þessum skilyrðum um viðráðanlegan kostnað, tæknilega útfærslu, samþykkt almennings og 

tækifæri til að komast í gegnum þingið  eru ekki líklegar til að verða teknar alvarlega. Ef það 

vantar eitthvað upp á skilyrðin eru þær jafnvel teknar aftur og endurunnar og svo settar á flot 

aftur (Kingdon, 2011:131). 

Stjórnmálafræðingar eru vanir því að nota hugtök eins og vald, áhrif, þrýstingur og 

herkænska en ekki er hægt að skoða stefnumótun einungis á þann hátt. Innihald hugmynda 

er óaðskiljanlegur hluti stefnumótunar. Löng þróun hugmyndanna af sérfræðingasamfélaginu, 

rannsóknir og rökræður, mat og endurmat einkenna stefnustrauminn. Að vinna úr 
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vandamálum og tillögum en ekki nota þrýstihópa eða valdabaráttu (Kingdon, 2011:125). 

Sérfræðingasamfélagið reynir að venja fólk við ákveðnar hugmyndir eða tillögur með því að 

mýkja upp hugmyndirnar (e. softening up). Þeir sem eru í forsvari fyrir hugmyndir reyna að fá 

almenning í lið með sér með ræðuhöldum, greinum og notkun fjölmiðla í von um að ná til 

stjórnmálamanna. Tiltekin atriði eru sett fram endurtekið í mismunandi samhengi til þess að 

koma inn ákveðinni afstöðu þannig að hugmyndin verði tekin í sátt sem viðtekin skoðun. Þá er 

líka reynt að hafa áhrif á aðra í sérfræðingasamfélaginu og hugmyndir settar fram óbeint til að 

kanna móttækileika hennar. Með því að venja fólk smá saman við hugmynd er búið að 

undirbúa jarðveginn áður en hugmyndin sjálf er borin fram formlega (Kingdon, 2011:128-129).    

Sérfræðingasamfélagið kemur síðan með stuttan lista yfir þær lausnir sem hafa farið í 

gegnum hugmyndasúpuna og þróunarferlið. Þessi stuttlisti hugmyndanna stenst þá prófsteina 

sem sérfræðingasamfélagið setur og er orðinn viðtekin skoðun eftir aðlögunarferlana (e. 

softening up). Þá kemst á samstaða um að vandamál sé til staðar og möguleg lausn sé til. Smátt 

og smátt fara fleiri og fleiri innan sérfræðingasamfélagsins að sannfærast um ágæti 

lausnarinnar eftir því sem fleiri hallast að henni og hún nær útbreiðslu. Mál kemst þá á það 

stig að ekki verður aftur snúið (Kingdon, 2011:139-141). 

2.2.3 Pólitíski straumurinn 

Í pólitíska straumnum má finna stemninguna í þjóðfélaginu, áhrif þrýstihópa, niðurstöður 

kosninga, flokkadrætti og breytingar innan ríkisstjórnarinnar. Pólitíski straumurinn hefur 

meira dagskrárvald en stefnustraumurinn þar sem stjórnvöld hafa meiri áhrif á að koma 

málum áfram á næsta stig en stefnustraumurinn (Kingdon, 2011:145). Við kosningar geta 

veigamiklar breytingar í röðum áhrifamikilla manna á þingi og í ríkisstjórn leitt til þess að ný 

mál komast á dagskrá og önnur hverfa af henni. Ráðherraskipti eða nýr meirihluti á þingi getur 

því valdið breyttri forgangsröðun (Kingdon, 2011:153). Stjórnmálamenn þurfa að vera 

meðvitaðir um stemninguna í þjóðfélaginu og haga sér eftir því. Þeir fylgjast með fjölmiðlum, 

hlusta á álitsgjafa og skoða kannanir. Áhrif þrýstihópa á stjórnmálamenn ræðst af því hvort að 

samstaða ríki um málefni. Ef svo er þá er líklegra að mál komist á dagskrá heldur en ef 

ágreiningur er um málefni (Kingdon, 2011:146-148, 150).  

Kingdon fjallar líka um hvernig samstaða myndast innan pólitíska straumsins. Hann gerir 

greinarmun á milli hvernig samstaða næst innan stefnustraumsins og pólitíska straumsins. Í 

sérfræðingasamfélaginu verða áhrifin svipuð og í heimi stjórnmálanna en ferlið er ólíkt. Í 
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stefnustraumnum sannfærast fleiri og fleiri eftir því sem hugmyndin verður útbreiddari. Í 

pólitíska straumnum nást hins vegar samningar eða málamiðlanir eru gerðar. Það er verslað 

með mál og þegar málin fara að skýrast stökkva stjórnmálamenn á hugmyndina til að geta átt 

hlutdeild í útkomunni (Kingdon, 2011:139-141). 

2.2.4 Gluggi tækifæranna 

Gluggi tækifæranna opnast þegar vandamálastraumurinn, stefnustraumurinn og pólitíski 

straumurinn mætast. Þegar mál er skilgreint sem vandamál, sérfræðingasamfélagið er tilbúið 

með lausn og breytingar verða í pólitíska straumnum opnast tækifæri til að koma stefnumálum 

áfram. Glugginn opnast sjaldan og er oftast ekki opinn lengi. Stundum er fyrirsjáanlegt hvenær 

hann opnast, til dæmis þegar ríkisstjórnarskipti verða eða vitað er um breytingar í málaflokki 

fyrirfram. En oftast opnast hann skyndilega og er opinn einungis í takmarkaðan tíma og þess 

vegna er nauðsynlegt að vandamálastraumurinn og stefnustraumurinn mæti pólitíska 

straumnum á sama tíma. Ef lausnir eru ekki til reiðu eða vandamál ekki skilgreind nógu vel 

getur glugginn lokast jafn fljótt og hann opnaðist. Það þarf að grípa tækifærið þegar glugginn 

opnast þar sem mikil samkeppni getur verið um athygli og margvíslegt framboð á lausnum 

(Kingdon, 2011:165-166). 

2.3 Kenning Carolyn Tuohy um röð tilviljana 

Carolyn Tuohy rannsakaði breytingar heilbrigðiskerfanna í Bretlandi, Kanada og 

Bandaríkjunum á níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Hún þróaði kenningu sem nefnist röð 

tilviljana (e. accidental logics). Hún byggir kenningu sína að einhverju leyti á 

dagskrárkenningum Kingdon um glugga tækifæranna og hugmyndum Baumgartner og Jones 

(1993) um tímabil breytinga og stöðugleika og röskun á valdajafnvægi. Hún þróaði í 

framhaldinu skýringarlíkan sem beinir ljósinu að stofnununum sem um ræðir og 

þátttakendunum sem eiga hagsmuni að gæta í stefnumótunarferlinu. Hún reynir að skýra hvað 

þarf til á pólitíska sviðinu til að koma miklum breytingum í gegn, hvers konar hagsmunir eru til 

staðar inn í kerfinu sem breytingarnar eiga við og hvaða áhrif þeir hagsmunir geta haft á 

tilraunir stjórnvalda til að gera þessar breytingar (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:171). 

Kenning Tuohy gengur út á að þegar kemur að breytingum á opinbera kerfinu sé 

einstaklingum eðlislægt að setja hagsmuni sína í forgang. Þeir geta unnið að því að koma 

breytingum á sínum forsendum á framfæri og á sama tíma hindrað breytingar á vegum 

stjórnvalda. Einkenni breytinga stjórnvalda eru háðar því hvað nú þegar hefur verið gert og 
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erfitt getur reynst að breyta stefnu sem þegar hefur fest sig í sessi (e. path dependency), þá 

sérstaklega í stórum kerfum. Breytingar innan heilbrigðiskerfisins eru nánast ómögulegar án 

aðkomu þeirra sem eru í ráðandi stöðu við framkvæmd stefnumála. Kerfi þar sem fagstéttir 

hafa mikið ákvörðunarvald um ráðstöfun úrræða getur ekki virkað án samráðs á milli ríkis og 

fagstéttarinnar. Í heilbrigðismálum er læknastéttin í ráðandi stöðu og ríkið og læknastéttin 

stofnanir sem eru háðar hvor annarri (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:170). 

Tuohy heldur því fram að til þess að meiriháttar breyting geti átt sér stað á stofnunum 

innan kerfisins þurfi þó að vera meira til staðar en bara samráð. Það þurfa að vera til staðar 

tilteknar aðstæður sem gera breytingum kleift að komast áfram. Þessum aðstæðum skiptir 

hún í tvennt. Það þarf í fyrsta lagi að vera eindregin pólitísk samstaða yfir samfelldan tíma á 

meðal þeirra sem stjórna og í öðru lagi þá þarf málið sem þeir vilja koma áfram að njóta algjörs 

forgangs á stefnuskrá þeirra (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:171). Þá greinir Tuohy á milli 

þriggja valdablokka innan heilbrigðiskerfisins: ríkisins, læknasamtaka og fjármagnseigenda. 

Hvert kerfi hefur sitt ákvörðunartökuskipulag. Ríkið hefur stigveldi og sækir vald sitt til yfirvalds 

(e. authority). Læknasamtök hefur samráð félagsmanna og sækir vald sitt til þekkingar. 

Fjármagnseigendur hafa markaðinn og sækja vald sitt til auðs eða fjármagns. Læknastéttin 

getur haft mikil áhrif í krafti þekkingar og viðskiptahagsmunir geta aukið á upplýsingavanda 

sem er til staðar í kerfinu. Þegar breytingar eiga sér stað raskast valdajafnvægi á milli þessara 

helstu valdablokka og veikir getu stjórnvalda til að ná markmiðum sínum. Breytingarnar á 

jafnvæginu á milli þessara valdablokka ákvarðar hver hefur mestu áhrifin, stigveldið, samráðið 

eða markaðurinn (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:172). 

2.4 Af hverju getur markaðurinn ekki séð um þetta? 

Í opinberri stefnumótun þurfa tvö sjónarmið að ná jafnvægi þegar kemur að dreifingu gæða, 

skilvirkni og jöfnuður. Góð heilsa hefur áhrif á allt líf okkar og eru ein mikilvægustu gæðin sem 

við njótum. Þess vegna skiptir góð heilbrigðisþjónusta miklu máli og hvaða hlutverki hún gegnir 

í samfélaginu. Hugmyndin um að tryggja jöfnuð með sterku velferðarkerfi fjármögnuðu og 

reknu af hinu opinbera hefur verið ríkjandi hér á landi um árabil. Á undanförnum árum hefur 

hins vegar stuðningur við aukið einkaframtak vaxið og einkaaðilar fengnir í mál sem áður voru 

í verkahring hins opinbera.  

Erfitt getur verið að ákveða hvernig nota á það fjármagn sem veitt er í 

heilbrigðisþjónustuna til að ákveða hver fær hvað og hvernig. Kostnaðurinn við 
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heilbrigðisþjónustu er alltaf að aukast með uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og auknum 

tækninýjungum. Algengast er að skilvirkni í heilbrigðismálum sé túlkuð sem hlutfall ábata af 

þjónustunni og kostnaðar þjónustunnar. Það er ótal margt sem reiknast inn í kostnaðinn við 

heilbrigðisþjónustu annað en læknisþjónusta. Það þarf að gera ráð fyrir kostnaði við 

uppbyggingu húsnæðis, fjármögnun tækjabúnaðar og þjálfun lækna og hjúkrunarfræðinga. 

Hins vegar er erfitt að meta ábatann þar sem nær ómögulegt er að mæla bætta heilsu (Le 

Grand, Propper og Smith, 2008:28-30). 

Hjá flestum ríkjum vegur jöfnuður hærra í heilbrigðismálum en skilvirkni. En ekki eru allir 

á eitt sáttir um hvað felist í jöfnuði. Það getur þýtt að allir fái lágmarksþjónustu, að allir fái 

sömu meðferð fyrir sömu þarfir eða að allir hafi jafnt aðgengi að þjónustunni (Le Grand, 

Propper og Smith, 2008:31). Hinn fullkomni markaður gerir ekki ráð fyrir jafnræði heldur 

fullkominni samkeppni. Heilbrigðiskerfið hefur eiginleika sem gerir úthlutun gæða erfiða í 

markaðsumhverfi. Má þar nefna óvissu um eftirspurn, ófullkomnar upplýsingar og ytri áhrif. 

Óvissa í eftirspurn felst í því að þörfin fyrir heilbrigðisþjónustu er oftast ekki þekkt fyrirfram 

heldur óvænt og ójöfn. Ófullkomnar upplýsingar þýða að einstaklingur veit ekki hvenær hann 

þarf á þjónustunni að  halda, hvað hún muni kosta og hverjar batahorfurnar eru. Hann þarf þá 

að reiða sig á lækni til að fá upplýsingar um sjúkdómsgreiningu og framboð á þjónustu. Það 

gefur lækninum einokunarvald sem getur leitt til meiri kostnaðar fyrir einstaklinginn. 

Ófullkomnar upplýsingar geta líka leitt til freistnivanda og ofnotkunar á þjónustunni þar sem 

einstaklingur greiðir ekki lækni beint fyrir þjónustuna heldur borgar ríkið eða tryggingar fyrir 

hans hönd. Ytri áhrif geta verið fólgin í því að það sem er gott fyrir einstaklinginn er ekki 

endilega gott fyrir heildina. Notkun eins einstaklings getur haft áhrif á notkun annars í 

heilbrigðiskerfinu (Le Grand, Propper og Smith, 2008:32-36). 

Markaðurinn getur ekki fundið jafnvægið á milli jafnræðis og skilvirkni sjálfur og opinber 

íhlutun er því nauðsynleg upp að vissu marki. Inngrip stjórnvalda í heilbrigðismarkaðinn getur 

verið á ýmsan máta, til dæmis með reglusetningum, skattinnheimtu og niðurgreiðslum. 

Vandamál gætu þó skapast þegar hið opinbera reynir að laga fyrrnefnda markaðsbresti. Það 

er hætta á að ríkið öðlist einokunarstöðu, sérstaklega þegar ríkið er bæði kaupandi og veitandi 

þjónustu. Það getur leitt til þess að gæði þjónustunnar minnka. Þá getur skortur á samkeppni 

leitt til óskilvirkni í framleiðslu á þjónustu og dregið úr nýsköpun (Le Grand, Propper og Smith, 

2008:38-40). 
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Hvorki markaðslausnir né inngrip stjórnvalda mæta því á fullnægjandi hátt ein og sér 

kröfum heilbrigðiskerfisins um skilvirkni og jafnræði. Þess vegna hafa mörg ríki leitað að 

leiðum til þess að sameina kosti beggja. Meðal þeirra lausna sem hafa verið skoðuð eru 

fjölbreyttari rekstrarform sem eiga að byggja hvata inn í heilbrigðiskerfið og leysa á 

hagkvæmari hátt þau vandamál sem koma upp (Le Grand, Propper og Smith, 2008:45). 
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3 Hvernig er best að reka grunnheilbrigðisþjónustu? 

Nútímakröfur til heilbrigðisþjónustu kalla á að þjónustan snúist um þarfir einstaklingsins og 

feli í sér alhliða þjónustu frá fæðingu til grafar. Þetta þýðir að hann þarf að fá rétta greiningu 

á vandamálum sínum sem leiðir til þess að hann fái viðeigandi þjónustu, á viðeigandi stað og 

á viðeigandi tíma. Á Íslandi er reynt að mæta þessum kröfum í lögum um heilbrigðisþjónustu 

nr. 40/2007 þar sem kveðið er á um að heilsugæslan eigi að vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga 

í heilbrigðiskerfinu. Á heilsugæslustöðvum á sjúklingurinn að vera metinn og eftir þörfum 

sendur áfram til viðeigandi sérgreinalækna eða sjúkrahúss. Þetta hlutverk heilsugæslunnar 

hefur ekki verið nógu skýrt í íslenska heilbrigðiskerfinu þrátt fyrir ítrekaðar stefnuyfirlýsingar 

stjórnvalda um að styrkja stöðu heilsugæslunnar.  

Alþjóðastofnanir sem sérhæfa sig í að skoða heilbrigðismál eru með staðla um hvernig 

grunnheilbrigðisþjónustu á að vera háttað. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO og Efnahags- og 

framfarastofnunin OECD rannsaka heilbrigðiskerfi um allan heim og bera saman. Á Íslandi 

hefur Ríkisendurskoðun gefið út skýrslur um hvernig skipulag heilbrigðisþjónustu ætti að vera 

til að nýtast sem best. 

3.1 Alþjóðlegir staðlar um grunnheilbrigðisþjónustu 

Árið 1978 gaf World Health Organization (WHO) út Alma-Ata yfirlýsinguna sem fól í sér 

skilgreiningu á grunnþjónustu í heilbrigðiskerfinu. Samkvæmt henni á heilsugæslan að vera 

þungamiðja heilbrigðisþjónustunnar. Þessi grunnþjónusta þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Í 

fyrsta lagi þarf hún að vera almenn og aðgengileg. Aldur, tegund veikinda, staðsetning eða 

kostnaður eiga ekki að hindra aðgengi að henni. Þá þarf hún að veita samfellda þjónustu yfir 

langt tímabil og á að vera persónuleg en ekki snúast bara um lausn vandamála. Hún á að vera 

fjölskyldumiðuð og samfélagsmiðuð og gæta hagsmuna sjúklinganna í heilbrigðiskerfinu 

(Ríkisendurskoðun, 2017:12; Declaration of Alma-Ata, 1978). 

WHO flokkar heilbrigðisþjónustu í þrjú stig. Á fyrsta stigi er grunnþjónustan sem er 

heilsugæslan. Á öðru stigi er sérhæfðari þjónusta til dæmis sérgreinalæknar og þriðja stigið er 

skilgreint sem sjúkrahúsþjónusta. Heilbrigðisþjónusta er oft einn stærsti útgjaldaliður ríkja og 

því mikilvægt að hún sé skilvirk og vel skipulögð. Sérstaklega er mikilvægt að sjúklingar leiti 

ekki til þjónustu á hærra stigi en þeir þurfa. Ef aðgengi er of mikið að sérhæfðari þjónustu 

getur það leitt til þess að þeir sem virkilega þurfa á þeirri þjónustu að halda komast ekki að. 
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Þess vegna hefur Ríkisendurskoðun til dæmis lagt til að á Íslandi verði aðgengi á hverju stigi 

stýrt betur og hlutverk hvers þjónustustigs vel skilgreint (Ríkisendurskoðun, 2017:13).  

Efnahags- og framfarastofnunin OECD gefur reglulega út rit þar sem finna má ýmsar 

upplýsingar um stöðu heilbrigðismála innan 35 aðildarríkja hennar. OECD leggur mikla áherslu 

á að góð heilsugæsla sé grunnþjónusta og eigi að vera undirstaða heilbrigðiskerfisins. Hún á 

að vera aðgengileg fyrir alla og hjálpa til við að veita þjónustu við hæfi á hverjum tímapunkti 

(OECD, e.d.(a)). OECD skilgreinir grunnheilbrigðisþjónustu sem almannagæði en ekki 

einkagæði. Í langflestum aðildarríkjum OECD er heilbrigðiskerfið að mestu fjármagnað af hinu 

opinbera. En tækniframfarir, meiri væntingar til gæða þjónustunnar og langlífi sjúklinga hefur 

leitt af sér endurskoðun á öllu kerfinu. Útgjöld til heilbrigðismála eru sívaxandi hluti af 

útgjöldum ríkja sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri ríki leita að markaðslausnum í 

heilbrigðismálum (OECD, e.d.(b)). 

3.2 Norræna kerfið 

Grunnheilbrigðisþjónusta á Norðurlöndunum er mismunandi uppbyggð en starfar innan 

sameiginlegs ramma. Hún byggir á kerfi sem er fjármagnað af skattpeningum með það 

markmið að allir hafi jafnan rétt til þjónustunnar. Heilbrigðisþjónusta notar um það bil 9-11% 

af vergri þjóðarframleiðslu landanna. Hugmyndafræði norræna velferðarkerfisins gengur út á 

að heilbrigðisþjónusta eigi að vera fjármögnuð og veitt af hinu opinbera en það er í sífellt meira 

mæli leitað að markaðslausnum til þess að auka skilvirkni. Með auknum kröfum um verkefni 

grunnþjónustunnar koma líka miklar pólitískar væntingar. Á Norðurlöndunum hafa breytingar 

á pólitíska sviðinu umtalsverð áhrif á umræðuna í samfélaginu um hvernig framtíðarskipulagi 

heilbrigðisþjónustu eigi að vera háttað. Hins vegar hafa þær umræður yfirleitt ekki leitt til 

mikilla breytinga (Olsen, Anell, Häkkinen et al, 2016:56-57). 

Þrátt fyrir að heildarskipulag heilbrigðisþjónustu á Norðurlöndum sé mjög líkt er mikill 

munur á hvernig þjónusta heilsugæslunnar er skipulögð, þá sérstaklega þegar kemur að 

fjármögnun hennar. Auknum markaðslausnum fylgir aukin regluvæðing um skipulag 

þjónustunnar, hvatakerfi og launakerfi. Heilsugæslan í norræna kerfinu er annað hvort á 

vegum ríkisins, héraða eða sveitarfélaga og því er mismunandi valddreifing eftir löndum. 

Heimilislæknar eru annaðhvort opinberir starfsmenn á föstum launum eða sjálfstæðir 

atvinnurekendur. Í Danmörku og Noregi er notað tilvísanakerfi og heilsugæslan er hliðvörður 

(e. gate keeper) fyrir restina af heilbrigðiskerfinu. Þar eru heimilislæknar aðallega í einkarekstri 
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og eru sjálfstæðir atvinnurekendur. Í Finnlandi er tilvísunar til sérgreinalækna þörf en hún þarf 

ekki að vera frá heimilislækni. Á Íslandi og í Svíþjóð er ekki tilvísanakerfi. Í Finnlandi, Svíþjóð 

og á Íslandi er blanda af einkareknum og ríkisreknum heilsugæslustöðvum. Einkennandi fyrir 

Norðurlöndin er að það er reynt að hafa stjórn á því launakerfi sem er í gangi þar sem öll hafa 

þau jákvæðar og neikvæðar hliðar. Ef borgað er eftir afköstum gæti verið offramboð á 

þjónustu. Þá er komið á meira eftirliti og upplýsingaskyldu sem leiðir til þess að læknarnir eru 

ekki lengur eins sjálfstæðir.  Ef borgað er eftir föstum launum gæti framboð á þjónustu fallið. 

Þá hafa sum lönd eins og Ísland reynt að koma á samkeppni með því að nota markaðslausnir. 

Öll þessi kerfi hafa kosti og galla en svo virðist sem hið norræna opinbera heilbrigðiskerfi sé að 

nýta sér markaðslausnir í auknum mæli til að koma til móts við auknar kröfur (Olsen, Anell, 

Häkkinen et al 2016:59- 60,65).  

3.3 Uppbygging íslenska heilbrigðiskerfisins 

Heilbrigðiskerfið á Íslandi er félagslegt heilbrigðiskerfi þar sem þjónustan er aðallega 

fjármögnuð af hinu opinbera. Ríkið sér að mestu leyti um að skipuleggja og borga fyrir 

þjónustuna og á flest tækin og aðstöðuna sem til er. Reynt er að tryggja öllum aðgang að 

heilbrigðisþjónustu með því að halda notendagjöldum í lágmarki (Rúnar Vilhjálmsson, 

2007:198). 

Árið 1973 voru sett fyrstu heildstæðu lögin um heilbrigðisþjónustu og út frá þeim var 

byrjað að byggja upp heilsugæslu um land allt. Lögin voru endurskoðuð árið 1990 og ný 

heildarlöggjöf var samþykkt árið 2007. Samkvæmt 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007 er markmið þeirra að „allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu 

sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.“ 

Í 3. gr. laganna kemur fram að ráðherra markar stefnuna og er heimilt að grípa til nauðsynlegra 

ráðstafana hvað varðar forgangsröðun verkefna, skipulag og hagkvæmni, gæði, öryggi og 

aðgengi að þjónustu. Þar kemur einnig fram að stefnt skuli að því að þjónusta sé „ávallt veitt 

á viðeigandi þjónustustigi og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga.“ Í 

4. gr. laganna kemur fram að undir heilsugæslu flokkist „almennar lækningar, hjúkrun, 

heilsuvernd og forvarnir, bráða- og slysamóttaka og önnur heilbrigðisþjónusta sem veitt er á 

vegum heilsugæslustöðva.“ (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Í félagslegum heilbrigðiskerfum er gert ráð fyrir einkarekstri að takmörkuðu leyti. Yfirleitt 

er það þá viðbótarþjónusta sem er fjármögnuð af sjúklingunum sjálfum. Á Íslandi hefur verið 
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sú þróun að samtök lækna og samtök atvinnurekenda gera kröfu um að einkaaðilar fái aukið 

hlutverk í rekstri heilbrigðisþjónustunnar og sé gert kleift að vera í samkeppni við hið opinbera. 

Þeir sem tala fyrir auknum einkarekstri benda á að það geti gefið sjúklingum valkosti og aukið 

á fjölbreytni þjónustunnar. Þá myndi það bæta kjör og aðbúnað starfsfólks og gera stéttina 

meira aðlaðandi (Rúnar Vilhjálmsson, 2007:200,204). Einkarekstur í heilbrigðiskerfinu getur 

verið tvenns konar. Annars vegar borgar sjúklingur læknisþjónustu að fullu sjálfur eða þá að 

hið opinbera borgar fyrir þjónustuna. Þegar hið opinbera borgar einkarekna þjónustu borgar 

sjúklingur það sama hvort sem um opinberan eða einkarekstur er að ræða. Á 

grunnþjónustustigi á Íslandi eins og heilsugæslunni er það hið opinbera sem borgar og gerir 

ríkið þá samninga við einkaaðila. Embætti Landlæknis sér um að kröfur um gæði og öryggi 

þjónustunnar séu til staðar og Sjúkratryggingar Íslands sjá um að greiða þjónustuna fyrir hönd 

hins opinbera (Hávar Sigurjónsson, 2015). 

3.4 Nokkrar tölur um Ísland í alþjóðlegu samhengi 

Árangur heilbrigðiskerfa er hægt að mæla á mismunandi hátt. Hægt er að skoða bæði útgjöld 

til heilbrigðismála og ýmsa mælikvarða á heilsu. Útgjöld til heilbrigðismála segja þó ekki 

endilega til um hvort heilbrigðiskerfið fullnægi kröfum og þörfum almennings. Útgjöld og 

heilbrigðismælikvarða ber því að skoða í samhengi til þess að reyna að meta hver hinn 

raunverulegi árangur sé. Heilbrigðismælikvarðar eru notaðir til að mæla heilsufar og langlífi. 

Meðal þess sem hægt er að skoða er tíðni ungbarnadauða, dánartíðni vegna krabbameina og 

lífstílstengdir þættir eins og reykingar og ofþyngd. Efnahags- og framfararstofnunin OECD 

gefur út ritið Health at a Glance reglulega þar sem aðildarríkin 35 eru borin saman með nýjustu 

tölum um útgjöld og heilbrigðismælikvarða. Þar má finna samhengi um árangur einstakra 

heilbrigðiskerfa, en það sem meðal annars kemur fram er meðalævilengd, heilbrigðisástand, 

aðgengi og gæði þjónustu og útgjöld til heilbrigðismála. (OECD, e.d.(c)) 

Íslenska heilbrigðiskerfið kemur yfir höfuð vel út í tölum OECD. Samkvæmt ritinu Health 

at a Glance 2017, OECD Indicators eru lífslíkur íslenskra karlmanna hæstar meðal OECD 

ríkjanna eða 81,2 ár. Lífslíkur kvenna eru 83,8 ár og eru þær í 15. sæti. Aldursbilið á milli 

kynjanna er auk þess einna minnst hér á landi. Dánartíðni vegna krabbameins lækkaði um 22% 

á Íslandi á tímabilinu 1990-2015 en um 18% að meðaltali OECD ríkja. Ungbarnadauði er fátíðari 

hér en í öðrum ríkjum og börn með lága fæðingarþyngd voru hlutfallslega fæst hér á landi. 

Dregið hefur mikið úr reykingum á Íslandi en 10% fullorðinna reyktu árið 2016 á móti 18% í 
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öðrum ríkjum OECD og 3% 15 ára ungmenna á móti 12% í öðrum ríkjum. Þá virðast þeir 

Íslendingar sem telja sig almennt vera við góða heilsu vera yfir meðaltali, en 76% töldu sig vera 

við góða eða mjög góða heilsu á móti 68,2% meðaltali OECD ríkja. Þegar skoðuð eru útgjöld til 

heilbrigðismála má sjá að vöxtur er í útgjöldum miðað við fyrri tölur frá árinu 2009. Á árunum 

2003-2009 var árlegur meðalvöxtur útgjalda 3,6% að meðaltali hjá ríkjum OECD en 0,4% á 

Íslandi. Á árunum 2009-2016 var meðalvöxtur útgjalda 1,4% að meðaltali í ríkjum OECD en 1% 

á Íslandi. Heildarútgjöld til heilbrigðismála á Íslandi árið 2016 voru 8,6% af vergri 

landsframleiðslu, þar af 7,1% fjármagnað af hinu opinbera og 1,5% af heimilum landsins. 

Heildarútgjöld í ríkjum OECD voru að meðaltali 9% á sama tímabili (Hagstofa Íslands, 2017). 
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4 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

Heilsugæslan á að vera sá staðurinn sem fólk leitar fyrst til þegar veikindi koma upp samkvæmt 

alþjóðlegum stöðlum um uppbyggingu heilbrigðiskerfa. Hún á að veita almenna og alhliða 

þjónustu um heilsuvernd og forvarnir, veita frummeðferð við veikindum og hafa yfirsýn yfir 

heilsufar, einstaklinga og fjölskyldna til lengri tíma (Ríkisendurskoðun, 2002:5). 

Ríkið tók við rekstri heilsugæslustöðva af sveitarfélögum árið 1990 og ráðherra 

heilbrigðismála sér því um ákvörðunartöku á því sviði. Heilsugæslu á landsbyggðinni sinna 

aðallega heilbrigðisstofnanir sem reka saman heilsugæslu og sjúkrahús en á 

höfuðborgarsvæðinu eru það heilsugæslustöðvar sem sinna heilsugæslu (Axel Hall og Sólveig 

F. Jóhannsdóttir, 2003:67-68). Hér eftir verður einungis talað um heilsugæslustöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu en ekki aðrar heilbrigðisstofnanir. 

4.1 Heilsugæslan sem fyrsti viðkomustaður 

Lengi vel hefur hlutverk heilsugæslunnar í heilbrigðiskerfinu á Íslandi verið óljóst og 

verkaskipting innan kerfisins ekki skýr. Alltaf hefur þó verið lögð mikil áhersla á að 

heilsugæslan þurfi að vera sterk undirstaða heilbrigðiskerfisins. Framan af var hlutverk hennar 

ekki skilgreint í lögum og aðgangur einstaklinga að grunnþjónustu var mjög almennt orðaður. 

Það var ekki fyrr en árið 2007 með lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 sem kom fram í 

lagatextanum að „Við skipulag á heilbrigðisþjónustu skal stefnt að því að hún sé ávallt veitt á 

viðeigandi þjónustustigi og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga.“  

Á Íslandi er ekki aðgangsstýrt kerfi (e. gate keeper system) eins og víða tíðkast heldur hafa 

sjúklingar óhindraðan aðgang að sérgreinalæknum og bráðamóttöku spítalanna auk 

heilsugæslunnar. Það hefur ríkt sú hefð að sjúklingar eru ekki skyldaðir til að leita á einn stað 

með veikindi sín heldur hafa val. Heilsugæslan er ekki fyrsta val allra og þrátt fyrir ýmsar 

tilraunir til að styrkja stöðu heilsugæslunnar sem fyrsta viðkomustað hefur lítið verið gert til 

að fylgja því eftir (Axel Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003:64,70). Vandamál 

heilsugæslunnar er ef til vill hægt að rekja að einhverju leyti til þessa óljósa hlutverks í gegnum 

tíðina. Sú hugmynd að heilsugæslan eigi að vera fyrsti viðkomustaður stangast að mörgu leyti 

á við hugmyndina um að sjúklingar hafi rétt á að velja hvert þeir sækja þjónustu. Á Íslandi hefur 

verið sú þróun að sérgreinalæknar eru fleiri á hvern íbúa en heimilislæknar sem hefur leitt til 

tvöfalds kerfis. Einkafjármagnið og sérhæfingin sem hefur komið inn í kerfið á undanförnum 
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árum hefur grafið undan því hlutverki heilsugæslunnar að vera sá hliðvörður kerfisins sem 

stjórnvöld gera ráð fyrir að hún sé (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:162-163).  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um hlutverk heilsugæslunnar frá árinu 2002 kom fram að 

valfrelsi sjúklinga virtist hafa forgang yfir það markmið að heilsugæslan skuli vera fyrsti 

viðkomustaðurinn. Var það byggt á því að ekki hafði verið skilgreint hversu víðtækt val 

sjúklingur hefði og að ekki væri skýr verkaskipting. Komufjöldi á bráðamóttökur og aukinn 

fjöldi sérgreinalækna leiddi þetta í ljós. Ríkisendurskoðun benti á að ef slík valfrjáls stefna ætti 

að verða tekin upp þyrfti að skoða hvaða afleiðingar það gæti haft bæði fjárhagslega og 

heilsufarslega (Ríkisendurskoðun, 2002:10). 

Árið 2017 gaf Ríkisendurskoðun út aðra skýrslu um Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 

kemur þar fram að litlar sem engar úrbætur höfðu verið gerðar á þeim árum sem liðið höfðu 

frá skýrslunni árið 2002. Þar er áréttað að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins standi ekki undir 

markmiði laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 um að vera fyrsti viðkomustaður í kerfinu. 

Meginástæður þess eru ófullnægjandi heildarskipulag heilbrigðiskerfisins sem takmarkar 

aðgengi sjúklinga að þessari grunnþjónustu. Þegar sjúklingar leita í auknum mæli til 

bráðamóttöku og sérgreinalækna með vandamál sem heilsugæslan getur leyst leiðir það til 

aukins kostnaðar fyrir ríkið og slæmri nýtingu á sérhæfðu starfsfólki (Ríkisendurskoðun, 

2017:3). 

4.2 Deilur um þörf á tilvísanakerfi 

Í ríkjum þar sem er aðgangstýrt heilbrigðiskerfi er ekki hægt að fara til sérgreinalæknis án þess 

að hafa tilvísun frá heimilislækni. Þessi tilvísanakerfi skylda sjúklinga til þess að leita fyrst til 

heilsugæslunnar sem beinir þeim svo áfram á réttan stað í kerfinu. Deila má um hvort 

heilsugæslan sé í stakk búin til að taka upp tilvísanakerfi. Hlutfall heimilislækna á hvern íbúa á 

Íslandi er lágt miðað við hin Norðurlöndin en hlutfall sérgreinalækna hátt. Samkvæmt tölum 

OECD frá árslokum 2013 voru 1724 íbúar á hvern heimilislækni á Íslandi, en 1539 íbúar í 

Svíþjóð, 1389 í Danmörku og 1149 í Noregi (Ríkisendurskoðun 2017:34). Þá voru að meðaltali 

450 íbúar á hvern sérgreinalækni hér á Íslandi miðað við 602 í Danmörku og 578 í Noregi. 

Hlutfallið í Svíþjóð er svipað og á Íslandi (Ríkisendurskoðun 2017:36-37).  

Oft hefur þó verið reynt að koma á tilvísanakerfi án árangurs. Árið 1992 var lögum nr. 

67/1971 um almannatryggingar breytt og sett inn heimild til þess að innleiða tilvísanakerfi í 

heilbrigðisþjónustuna. Það þýddi að til þess að geta fengið greitt frá sjúkratryggingum þurfti 
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sjúklingur að vera með tilvísun frá heimilislækni um að hann þyrfti í raun að leita til 

sérgreinalæknis. Þetta var gert að sumu leyti vegna þess að fleiri og fleiri leituðu beint til 

sérfræðinga utan sjúkrahúsa sem leiddi af sér aukinn kostnað fyrir ríkið. Þessi heimild var hins 

vegar ekki virkjuð strax og var sett í biðstöðu. Reglugerð var svo gefin út árið 1995 um að 

innleiða ætti tilvísanakerfið en henni var frestað um óákveðinn tíma. Eftir að reglugerðin árið 

1995 var samþykkt urðu harðvítugar deilur á milli heimilislækna og sérgreinalækna. 

Sérgreinalæknar voru mjög á móti því að tilvísanakerfið yrði tekið upp þar sem að þeir myndu 

missa sjúklinga og þar af leiðandi tekjur. Fram til þessa hafði aðgangur að sérgreinalæknum 

verið frjáls og óheftur og vildu þeir að það héldi áfram. Heimilislæknar voru ekki sáttir með að 

sérgreinalæknar væru í raun að taka af þeim vinnu og voru mjög fylgjandi reglugerðinni. Það 

eimir enn af áhrifum þessara deilna innan læknasamfélagsins (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2015:175-176). 

Árið 2011 kom út skýrsla frá ráðgjafafyrirtækinu Boston Consulting Group sem hafði verið 

falið að gera úttekt á íslenska heilbrigðiskerfinu. Sú skýrsla blés nýju lífi í hugmyndina um 

tilvísanakerfi. Þar kom fram að þjónustustýringu væri mjög ábótavant. Bráðamóttaka 

sjúkrahúsa og einkarekin vaktþjónusta var fyrsti viðkomustaður í auknum mæli sem jók 

hættuna á ofnotkun þjónustunnar. Enn og aftur varð hins vegar ekkert úr tilvísanakerfinu og 

því hefur enn ekki verið komið á nema í mjög takmörkuðum mæli (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2015: 176-177). 

4.3 Fjárskortur, biðtími og nýtt fjármögnunarkerfi 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá 2017 kemur fram að 

útgjöld til allra heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt fjárlögum 2017 nema 8,3 

milljörðum króna. Þar af fara 6,7 milljarðar króna til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og um 

1,6 milljarðar króna til einkareknu stöðvanna í Salahverfi, Lágmúla, Höfða, Urðarhvarfi og 

Læknavaktarinnar (Ríkisendurskoðun, 2017:16). Að mati Ríkisendurskoðunar hefur skipting 

útgjalda í heilbrigðiskerfinu verið ójöfn. Á tímabilinu 2007-2016 jukust fjárframlög til 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um 3% að raunvirði á meðan íbúum á svæðinu fjölgaði um 

11%. Á sama tímabili jukust útgjöld vegna sérgreinalækninga um 57% að raunvirði vegna 

aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu þeirra. Fjárframlög til heilsugæslunnar eru því enn af 

skornum skammti og ójöfn staða heilsugæslunnar og sérgreinalækna kemur vel fram í þessum 

tölum. Sjúkratryggingar Íslands greiða jafnframt fyrir rannsóknir sem sérgreinalæknar óska 
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eftir en heilsugæslan þarf að borga sjálf þær rannsóknir sem hún biður um. Það getur hvatt 

heilsugæsluna til að vísa sjúklingum til sérgreinalækna til að spara kostnað hjá sér sem síðan 

endar á að auka kostnað hjá ríkinu (Ríkisendurskoðun, 2017:4-5).  

Biðtími eftir þjónustu er oft lengri en æskilegt þykir og ljóst er að það hefur áhrif á gæði 

þjónustunnar sem er í boði á heilsugæslustöðvum. Ef biðtími er langur aukast líkurnar á að 

sjúklingar leiti til dýrari úrræða í kerfinu, svo sem vaktþjónustu eða bráðaþjónustu. Í 

þjónustustefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins kemur fram að biðtími eftir læknisþjónustu 

eigi að vera að hámarki tveir sólarhringar í að minnsta kosti 85% tilvika (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Heilsugæslan gerir eina til tvær biðtímamælingar á ári til að meta 

stöðuna hverju sinni. Þessar biðtímamælingar mæla þó bara einn tiltekinn dag í einu og ber að 

hafa fyrirvara á að það eru miklar sveiflur á tölum á milli mælinga. Þær eiga það samt 

sameiginlegt að markmiði heilsugæslunnar er í flestum tilvikum langt frá því að verða náð. Í 

biðtímamælingum sem gerðar voru á árunum 2014-2016 er meðaltal þeirra sem báðu um tíma 

og fengu innan tveggja sólarhringja 36,9% 17. febrúar 2014, 22,1% 18. mars 2015, 31,3% 7. 

apríl 2016 og 46,1% 17. nóvember 2016. Þetta hlutfall var breytilegt á milli einstakra stöðva, 

eða frá 13% til 74,4%. Mikill munur er á milli heilsugæslustöðva þar sem í sumum mælingum 

fær enginn tíma innan tveggja sólarhringa en á öðrum fæst tími í kringum 70% tilvika. Þessar 

mælingar sýna að aðgengi að þjónustu heilsugæslunnar var verulega ábótavant. Á þeim 

stöðvum þar sem aðgengi var ábótavant fór einnig mikill tími í að vísa fólki frá og beina því 

annað, sérstaklega þegar sömu erindi komu upp oftar en einu sinni. Þetta skapar vítahring í 

þjónustunni, þar sem eftirspurn er mikil en enga tíma er að fá (Ríkisendurskoðun 2017:26-29).  

Nýtt fjármögnunarkerfi var kynnt árið 2016 af velferðarráðuneytinu og tók gildi í janúar 

2017. Veigamiklar breytingar urðu þá á fjármögnun þjónustu heilsugæslustöðva. Fjármögnun 

allra heilsugæslustöðva byggist nú á sömu forsendum óháð rekstrarformi. Umbunað á að vera 

fyrir skilvirka og góða þjónustu og opinberir og einkaaðilar sitja við sama borð. Þar sem 

þjónustan er að mestu fjármögnuð í fjárlögum óháð rekstrarformi er gerð krafa um að opinber 

stofnun eða félag sé stofnað um reksturinn. Félagið verður að vera sjálfstæður lögaðili og þarf 

að vera í eigu meirihluta heilbrigðisstarfsmanna sem við hana starfa í að minnsta kosti 80% 

starfshlutfalli. Þá á að skilgreina þarfir sjúklingahópsins sem er skráður á heilsugæslustöðina 

að sænskri fyrirmynd og veita fjármagn eftir því. Til þess eru notaðar þekktar breytur eins og 

til dæmis aldur og kyn, sem og félagslegir þættir á borð við hlutfall öryrkja og aldraðra, nýbúa 
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og barna yngri en fimm ára í hverfinu. 90% fjármögnunarinnar miðast við þessar breytur en 

10% miðast við gæði þjónustunnar sem metnir eru samkvæmt fyrirfram skilgreindum 

mælikvörðum. Þannig á að vera hvati fyrir heilsugæslustöðvar að vera með góða þjónustu 

hvort sem að sjúklingar þurfa mikla eða litla þjónustu. Þannig á líka að hvetja sjúklinga til þess 

að leita úrlausn sinna vandamál á heilsugæslustöðinni frekar en að leita eitthvað annað 

(Ríkisendurskoðun 2017:48-49). 

4.4 Hagsmunaárekstrar og ímyndarvandi 

Laun heimilislækna taka lítið mið af afköstum og fjárhagslegir hvatar fyrir að sinna fólki á 

dagvinnutíma hafa verið litlir. Enn sem komið er er meiri hvati til að taka við sjúklingum á 

síðdegisvaktinni eða á Læknavaktinni. Yfir helmingur lækna sem vinna á heilsugæslustöðvum 

vinna líka á Læknavaktinni, margir hverjir sem hluthafar. Venjan hefur verið að læknar þurfa 

ekki að biðja um sérstakt leyfi fyrir því að starfa hjá Læknavaktinni þó að hún teljist fyrirtæki í 

einkaeigu. Þetta þýðir að rúmur helmingur heimilislækna hefur í raun aukavinnu hjá 

Læknavaktinni sem gæti falið í sér hagsmunaárekstra. Þegar nýju fjármögnunarkerfi 

heilsugæslunnar var komið á jukust hætturnar á hagsmunaárekstrum. Samkvæmt nýja kerfinu 

dragast fjárveitingar frá einstökum heilsugæslustöðvum í hvert sinn sem skjólstæðingur 

stöðvarinnar leitar annað í heilbrigðiskerfinu. Til dæmis dregst ráðstöfunarfé heilsugæslunnar 

sem sjúklingurinn er skráður á saman ef sjúklingur leitar til Læknavaktarinnar en tekjur 

Læknavaktarinnar aukast. En á móti kemur að Læknavaktin er um margt nauðsynleg 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Notendur stöðva þar sem er mikill biðtími þurfa oft að 

leita þangað og geta þá fengið tíma hjá sínum heimilislækni þegar hann er á vakt 

(Ríkisendurskoðun 2017: 32). 

Mikið hefur verið rætt um skort á heimilislæknum og svartar horfur eru á endurnýjun 

stéttarinnar. Nýliðun í stétt heimilislækna er áhyggjuefni og aldursdreifingin er ójöfn. Búast 

má við að ekki verði hægt að fylla í stöður þeirra heimilislækna sem fara á eftirlaun næstu 10 

árin nema nýútskrifuðum fjölgi verulega á komandi árum. Talið er að árlega sé þörf á að 

útskrifa 15 lækna á ári en núna er einungis verið að útskrifa um 8. Samkvæmt tölum frá 2016 

eru aðeins 8 heimilislæknar á aldrinum 35-40 ára en þeir eru 30 talsins á aldrinum 66-70 ára. 

Sömu sögu er að segja með aldursbilin 41-45 ára en þeir eru alls 17 og alls 34 á bilinu 61-65 

ára (Ríkisendurskoðun 2017:34-35). Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er líka að glíma við 

ímyndarvanda. Í könnun sem gerð var meðal sérnámslækna árið 2014 vildu einungis 4 læknar 
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af 40 starfa þar (Jón Hákon Halldórsson, 2016). Í augum læknanema hefur verið litið á 

heimilislækningar sem láglaunasérgrein miðað við aðrar sérgreinar. Þá hefur verklegt sérnám 

í heimilislækningum farið fram á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en fjármagnið sem fylgir 

nemum í heimilislækningum hefur hingað til ekki dugað fyrir kostnaði við námið 

(Ríkisendurskoðun 2017:35). 

4.5 Kjaradeilur þrýsta á breytingar 

Mikil óánægja heimilislækna með kjör sín og starfsumhverfi í gegnum tíðina hefur verið tilefni 

mikillar hagsmunabaráttu þeirra. Árið 1996 sagði meirihluti heimilislækna upp störfum í 

mótmælaskyni við kjör sín og lofuðu stjórnvöld að stefna á valfrelsi innan heilbrigðiskerfisins 

og skýra betur að heilsugæslan yrði fyrsti viðkomustaður. Þetta varð hins vegar ekki að 

veruleika meðal annars vegna mikillar andstöðu sérgreinalækna. Á árunum 2000 - 2002 lét 

Félag íslenskra heimilislækna reyna á það fyrir dómstólum hvort þeir gætu nýtt réttindi sín hjá 

Tryggingastofnun og fengið að starfa á sínum eigin forsendum líkt og aðrir sérgreinalæknar. 

Félagið tapaði hjá Samkeppnisstofnun, áfrýjunarnefnd samkeppnismála og í Héraðsdómi. 

Hæstiréttur vísaði svo málinu frá. Í kjölfarið gaf heilbrigðisráðherra Framsóknarflokks Jón 

Kristjánsson út viljayfirlýsingu árið 2002 þess efnis að ráðherra myndi beita sér fyrir því að 

heimilislæknar fengju samningsrétt og hefðu val um hvort þeir ynnu á heilsugæslustöðvum 

eða á læknastofum utan heilsugæslustöðva. Það varð hins vegar ekkert úr þessum loforðum. 

Á meðan heimilislæknum miðaði lítið í baráttu sinni héldu sérgreinalæknar áfram að fá aukið 

svigrúm, sérstaklega eftir sameiningu sjúkrahúsa Reykjavíkur sem leiddi til þeirrar þróunar að 

starfsemi sem áður fór fram samkvæmt verkgreiðslum á spítölunum sjálfum færðust á 

einkastofur rannsókna. Þetta leiddi til stóraukinnar aðsóknar læknisþjónustu utan hinnar 

hefðbundnari opinberrar þjónustu (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2015:178). 

Árið 2007 kom vilyrði frá heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokks Guðlaugi Þór Þórðarsyni 

fyrir því að samningur yrði gerður við heimilislækna varðandi sjálfstæðan rekstur. Þá átti að 

vinna að því að allir hefðu skráðan heimilislækni sem myndi gera þeim kleift að skipuleggja 

sjálfir þjónustu við sjúklinga sína og hafa bein áhrif á starfsaðstöðu sína. Samningurinn var 

undirritaður árið 2008 og þótti tímamótasamningur (Stjórnarráðið, 2008). Hins vegar varð 

ekkert úr þeim samningi meðal annars vegna efnahagshrunsins árið 2008 og í kjölfarið tók ný 

ríkisstjórn við sem vildi ekki nýta samninginn (Þórarinn Ingólfsson, 2013). 
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Það var svo í febrúar árið 2014 að dró til tíðinda þegar kjarasamningar Læknafélags Íslands 

voru lausir, þar með talið samningar heimilislækna. Síðla árs 2013 fór Læknafélag Íslands að 

undirbúa verkfallssjóð eftir að fram kom mikil óánægja meðal félaga um kjör sín á aðalfundi 

félagsins og þá staðreynd að íslenskir læknar erlendis skiluðu sér ekki heim. Voru flestir 

sammála um að umtalsverðar kjarabætur væru nauðsynlegar til þess að afstýra verkfalli. Það 

yrði að sporna við þróun síðustu ára annars væri hætta á að missa heila kynslóð af læknum. 

Ítrekað var þó að reynt yrði að semja áður en til verkfallsaðgerða kæmi (Morgunblaðið, 2013). 

Í október 2014 taldist fullreynt að semja og verkfall lækna skall á í fyrsta skipti síðan þeir fengu 

takmarkaðan verkfallsrétt tæplega 30 árum áður. Verkfallið var í tveggja daga lotum með 

hléum á milli. Yfir 95% af þeim 80% lækna sem kusu um verkfallsaðgerðirnar samþykktu þær 

(Stefán Árni Pálsson, 2014).  

Í byrjun janúar 2015 leystist úr kjaradeilunni og frekari verkfallsaðgerðum var aflýst. 

Haldnir höfðu verið 42 fundir og almenningur var farinn að þrýsta á lausn (Ríkisútvarpið, 2015). 

Ríkisstjórnin og Læknafélag Íslands skrifuðu undir sameiginlega viljayfirlýsingu samhliða 

kjarasamningunum um að ráðist yrði í átak í stefnumótun heilbrigðismála með virkri þátttöku 

lækna. Þar kom líka fram að skýr vilji væri til að koma á fjölbreyttari rekstrarformum, með 

öðrum orðum auka einkarekstur. Að auki innihélt yfirlýsingin vilja stjórnvalda til að auka 

fjárveitingar og stefna að markvissari verkaskiptingu í heilbrigðiskerfinu (Stjórnarráð Íslands, 

2015). 

4.6 Hagsmunaaðilar úr atvinnulífinu tjá sig um fjölbreyttari rekstrarform 

Þrýstihópar úr atvinnulífinu hafa ýmissa hagsmuna að gæta þegar kemur að því hvernig 

heilbrigðisþjónustu er háttað. Forsvarsmenn mismunandi samtaka úr atvinnulífinu hafa tjáð 

sig um heilbrigðismál og yfirleitt er áherslan á aukna markaðsvæðingu og aukinn einkarekstur.  

Framkvæmdastjóri og formaður Samtaka verslunar og þjónustu Andrés Magnússon og 

Margrét Sanders hafa talað fyrir að byggja upp samkeppni innan heilbrigðiskerfisins. Með því 

eiga að koma hvatar til að nýta fjármagn sem best og þjónustan verður betri. Þau benda á að 

einkarekstur og einkavæðing er ekki sami hluturinn og oft er nauðsynlegt fyrir ríkið að kaupa 

þjónustu til þess að geta veitt fyrsta flokks þjónustu. Umræður um heilbrigðiskerfið eigi að 

snúast um hvað er best fyrir notendur þjónustunnar, sjúklingana. Margir tali um að vilja 

norrænt velferðarkerfi í því samhengi að það sé opinbert félagslegt heilbrigðiskerfi en 

staðreyndin er sú að í Norðurlöndum eru heilsugæslustöðvar að stórum hluta einkareknar. 
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Reynslan af því fyrirkomulagi sé góð og ekki séu áform um að færa reksturinn aftur til ríkisins 

eingöngu. Það að hafa fjölbreytt rekstrarform skilar mestum ábata bæði fyrir sjúklinga og ríkið 

(Andrés Magnússon og Margrét Sanders, 2017).  

Samtök atvinnulífsins fögnuðu breytingum á rekstrarumhverfi heilsugæslunnar með þeim 

rökum að það væri verið að færa faglega og fjárhagslega hvata inn í reksturinn sem myndi 

bæta þjónustu, skila sér í hagkvæmari rekstri og styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað 

í heilbrigðiskerfinu. Með því sé verið að verðlauna góða þjónustu með breytingu á fjármagni 

til reksturs og endurspegla þannig þarfir og valfrelsi notenda (Samtök atvinnulífsins, 2016). 

Í skoðun Viðskiptaráðs árið 2015 um hvernig heilbrigðisþjónustan mætti betur fara kemur 

fram að ákveðin svið í heilbrigðisþjónustunni eru sambærileg við almenna atvinnustarfsemi. 

Ávinningur einkareksturs gæti þess vegna verið mikill á sviðum þar sem ríkið er með einokun 

á markaðnum. Með útboðum til einkaaðila væri hægt að auka samkeppni sem myndi skila sér 

í auknu hagræði í rekstri. Það gæti stuðlað að meiri sérhæfingu hins opinbera í að skilgreina 

þjónustuna ef það þyrfti ekki að reka hana líka. Þá myndu útgjöld vera fyrirsjáanlegri og 

áhættan liggja hjá rekstraraðilanum en ekki skattgreiðendum. Þar er líka talað um vanda 

stjórnvalda við að forgangsraða fjármunum. Til þess að mæta kröfum um aukin útgjöld standa 

stjórnvöld frammi fyrir fjórum valkostum. Í fyrsta lagi auka skattheimtu, í öðru lagi auka 

kostnaðarhlutdeild sjúklinga, í þriðja lagi auka hagkvæmni í rekstri og í fjórða lagi forgangsraða 

í þjónustu. Viðskiptaráð mat það sem svo að aukin rekstrarhagkvæmni og forgangsröðun í 

þjónustu væru helstu tækifæri stjórnvalda. Aðgreining fjármögnunar og reksturs væri 

lykilatriði. Þá er lagt til að skilgreina fjármagn til heilbrigðisþjónustu sem fast hlutfall af 

verðmætasköpun hagkerfisins. Hið opinbera ákvarði ákveðinn ramma um hvaða þjónustu á að 

veita og rekstraraðilar fá svo fjármagn til þess að veita þá þjónustu. Fagráðum væri falið að 

meta úrræði fyrir sjúklinga áður en hið opinbera borgar fyrir þau. Þar með væri hægt að 

forgangsraða og nýta fjármuni betur og ríkari hvatar væru þá til að hámarka verðmætasköpun. 

Þar sem kostnaðarhlutdeild sjúklinga myndi breytast væri nauðsynlegt að skilgreina 

grunnþjónustu sem allir hefðu rétt á óháð efnahag. Síðan væru í boði úrræði utan 

grunnþjónustunnar sem væru lítið eða ekkert greidd niður. Tilgangurinn með því væri að 

takmarka aðgengi að dýrari þjónustu sem væri ef til vill ekki nauðsynleg (Viðskiptaráð Íslands, 

2015:1,8-10). 
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5 Sviptingar á stjórnmálasviðinu 

Stefnur stjórnmálaflokka hafa hvað mest um það að segja hvaða mál eru á dagskrá hverju 

sinni. Örar breytingar á stjórnmálasviðinu og tíð ríkisstjórnarskipti síðustu ár hafa haft áhrif á 

stefnu í heilbrigðismálum og ýmist sett breytingar í bið eða ýtt á eftir þeim. Efnahagshrunið 

árið 2008 hafði nokkur áhrif en ekki síst ólík hugmyndafræði flokkanna um afskipti ríkisins. 

5.1 Stefnur flokkanna og áhrif ríkisstjórnarskipta 

Heilbrigðismál er stór og flókinn málaflokkur sem flestir eru sammála um að þurfi að vera 

skilvirkur og gæta jafnræðis. Á Íslandi var framan af þverpólitísk sátt um að hið opinbera 

fjármagnaði og ræki heilbrigðiskerfið. Á seinni árum hefur færst í aukana að talað er um 

fjölbreyttari rekstrarform til að hagræða í kerfinu og það er vilji hjá sumum flokkum að auka 

einkaframtak í málaflokknum. 

Í stjórnarsáttmálum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á árunum 1995-2003 komu 

fyrst fram þessar breyttu áherslur í heilbrigðismálum og opnað var fyrir hugmyndina um 

fjölbreyttari rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Í  öllum þremur sáttmálunum er nefnt að skoða 

þurfi breytt rekstrarform heilbrigðisstofnana. Auk þess kom fram í stjórnarsáttmála þeirra árið 

2003 sá vilji að efla heilsugæsluna sem hornstein heilbrigðisþjónustu í landinu (Stjórnarráð 

Íslands, 1995, 1999, 2003).  

Það var samt ekki fyrr en með stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar árið 2007 

að breytingar byrjuðu að gerast. Samfylkingin hafði ályktað á landsfundi árið 2003 að opna 

fyrir möguleikana á fjölbreyttari rekstrarformum og áréttaði formaðurinn Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir þá stefnu í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Í grein í Morgunblaðinu vorið 2007 

skrifar hún að gæðum heilbrigðisþjónustunnar sé best borgið í blöndu af opinberum rekstri og 

einkarekstri, miðstýringu og dreifstýringu (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007). 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk heilbrigðisráðuneytið í sinn hlut og Guðlaugur Þór Þórðarson varð 

heilbrigðisráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn hafði þá ekki verið með ráðherra í heilbrigðismálum 

í 20 ár eða frá árinu 1987 (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Í viðtali við Læknablaðið í byrjun tímabils 

síns var hann spurður út í hvort heimilislæknar yrðu leystir undan því að vinna einungis á 

heilsugæslustöðvum og yrði leyft að vera með sjálfstæðan rekstur. Hann svaraði því til að meiri 

fjölbreytni myndi verða á því sviði og að kerfið eins og það var væri ekki endilega að ganga 

upp. Það þyrfti að breyta til ef laða ætti lækna sem störfuðu erlendis heim og fjölbreyttari 

starfsmöguleikar gætu leyst úr því (Hávar Sigurjónsson, 2007). Um haustið 2008 voru 
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samþykkt lög um sjúkratryggingar og ný ríkisstofnun Sjúkratryggingar Íslands hóf starfsemi 

sína. Stofnunin átti að sjá um gerð samninga við veitendur heilbrigðisþjónustu hvort sem það 

voru einkaaðilar eða opinberir aðilar og opna þar með fyrir fjölbreyttari rekstrarform sem var 

á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar. 

Ekkert varð þó úr áformum ríkisstjórnarinnar þar sem efnahagshrunið á Íslandi skall á árið 

2008 og ríkisstjórnarskipti urðu í kjölfarið. Árið 2009 tók við ríkisstjórn Samfylkingar og 

Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs. Vinstrihreyfingin-grænt framboð var alfarið á móti 

fjölbreyttari rekstrarformum og taldi það vera skref í átt að einkavæðingu heilbrigðiskerfisins. 

Áherslur breyttust með ráðherraskiptum og Ögmundur Jónasson og síðar Álfheiður Ingadóttir 

tóku við sem heilbrigðisráðherrar fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs. Á 

Landsfundi Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs árið 2009 var talað afdráttarlaust gegn 

hverskonar einkavæðingu. Þar segir meðal annars „VG hafnar einka- og markaðsvæðingu á 

grunnþjónustu heilbrigðisþjónustunnar og á sjúkra- og almannatryggingakerfinu, sem og 

einkarekstri í ábataskyni.“ Þá sé lögð áhersla á „öfluga heilbrigðisþjónustu sem er fjármögnuð 

með skattfé, starfrækt á opinberum grunni og þar sem beinn kostnaður sjúklinga er í 

lágmarki.“ Og að  „einkarekstur í ágóðaskyni á ekki heima í kjarna velferðarþjónustunnar þar 

sem tryggja þarf öllum jafnan aðgang að henni óháð efnahag, aðstæðum og búsetu.“ 

(Landsfundur Vinstri grænna – græns framboðs, 2009). Hin nýlega stofnaða ríkisstofnun 

Sjúkratryggingar Íslands var því sett í nokkurs konar biðstöðu. Guðbjartur Hannesson 

þingmaður Samfylkingar tók svo við heilbrigðismálunum á árunum 2011-2013 og lét gera 

ítarlega úttekt á öllu heilbrigðiskerfinu, meðal annars með ítarlegri skýrslu Boston Consulting 

Group og sérstökum ráðgjafahóp velferðarráðherra. Ekki var þó unnið markvisst með 

niðurstöðurnar á kjörtímabilinu (Hávar Sigurjónsson, 2013).  

Árið 2013 tók aftur við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar kemur ekki beint fram að stefnt sé að fjölbreyttari rekstrarformum í 

heilbrigðisþjónustu en hins vegar er sagt að virkja þurfi til fulls lög um Sjúkratryggingar Íslands 

(Stjórnarráð Íslands, 2013). Sjálfstæðisflokkurinn fékk heilbrigðisráðuneytið í sinn hlut á ný og 

Kristján Þór Júlíusson tók við embætti heilbrigðisráðherra. Í ávarpi sínu á aðalfundi 

Læknafélagsins þegar hann var nýlega tekinn við sagði hann að í embætti sínu myndi hann 

byggja á þeirri greiningarvinnu sem hafði verið gerð á undanförnum árum. Nefndi hann að 

heilsugæslan þyrfti á endurskipulagningu að halda þar sem einfalda þyrfti innviðina. 
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Fjölbreyttari rekstrarform kæmu vel til greina þar sem reynsla af einkareknum stöðvum sem 

þá þegar voru til staðar höfðu gefið góða raun. Þá talaði hann einnig fyrir að koma á 

aðgangsstýringu eins og margir á undan honum til að stýra flæði sjúklinga á milli heilsugæslu, 

ségreinalækna og sjúkrahúsa (Kristján Þór Júlíusson, 2013). 

5.2 Sjúkratryggingar Íslands 

Stofnun Sjúkratrygginga Íslands lagði grunninn að möguleikunum á að bjóða upp á aukinn 

einkarekstur í heilsugæslunni. Lengi hafði verið kallað eftir að aðgreina betur kaupendur og 

sölu á heilbrigðisþjónustu og lög nr. 112/2008 um sjúkratryggingar áttu að bæta úr því. Lögin 

áttu að stuðla að hagkvæmni í rekstri og ná fram hámarksgæðum hennar. Í þeim kveður á um 

að hlutverk Sjúkratrygginga Íslands sé að annast framkvæmd sjúkratrygginga, semja um 

heilbrigðisþjónustu, annast kaup á vöru og þjónustu sem hún veitir og greiða fyrir hana, halda 

uppi gæðaeftirliti á starfsemi þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu og sinna öðrum verkefnum 

sem henni eru falin samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða ákvörðun ráðherra (Lög um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008).  

Þessi lög gefa Sjúkratryggingum Íslands og heilbrigðisráðherra mikið vald til þess að koma 

á breytingum í heilbrigðiskerfinu án aðkomu Alþingis. Samkvæmt 4. gr. fer heilbrigðisráðherra 

með yfirstjórn sjúkratrygginga, samningsgerð um heilbrigðisþjónustu og yfirstjórn 

sjúkratryggingastofnunarinnar. Ráðherra skipar fimm manna stjórn og velur forstjóra 

samkvæmt 6. og 7. grein. Í 7. grein kemur einnig fram að ráðherra sendir forstjóra erindisbréf 

þar sem hann setur helstu markmið í þjónustu og rekstri stofnunarinnar og tilgreinir verkefni 

hennar til lengri og skemmri tíma. Útboðsheimildin sem sjá má í 42. gr. laganna heimilar 

Sjúkratryggingum Íslands að bjóða út rekstur og kaupa heilbrigðisþjónustu (Lög um 

sjúkratryggingar nr.112/2008). 

Í mars 2016 lögðu sex þingmenn Samfylkingarinnar fram frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum (samningar um 

heilbrigðisþjónustu). Það náði ekki fram að ganga en sýndi fram á hvaða vald felst í lögunum. 

Lögðu þau til að 40. gr. laganna yrði breytt þannig að við 1.mgr bættist að „forsenda 

samningsgerðar um rekstur heilbrigðisstofnana eða heilsugæslu, sbr. 14., 15. og 17. gr. laga 

um heilbrigðisþjónustu, að fyrir liggi ályktun Alþingis um samningsgerðina sem feli í sér helstu 

forsendur hennar, sbr. 2. mgr., m.a. um magn, tegund og gæði þjónustu, endurgjald til 

veitanda og eftirlit með framkvæmd samnings.“ Og við 2. mgr. bættist að „Í samningi um 
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heilbrigðisþjónustu skal kveðið á um ráðstöfun hagnaðar þess aðila sem veitir 

heilbrigðisþjónustu sem skal m.a. fela í sér bann við arðgreiðslum.“ 

Þarna er lagt til að ráðherra verði að hafa ályktun Alþingis að baki sér þegar hann semur 

um rekstur heilsugæslu eða annarra heilbrigðisstofnana. Þannig verði til skýr rammi utan um 

það umboð sem ráðherra hefur til að breyta rekstri á grundvallarþjónustu. Þingmennirnir að 

baki þessarar tillögu töldu að stefna ríkisstjórnarinnar væri að færa grunnstoðir 

velferðarkerfisins í einkarekstur. Tryggja þyrfti að einkaaðilar högnuðust ekki á samningum við 

hið opinbera á þann hátt að þeir fái borgað án þess að þurfa að gangast undir sömu skyldur og 

ábyrgð og opinberir aðilar. Vilji meirihluta þjóðarinnar væri að reksturinn sé á vegum hins 

opinbera en ekki einkaaðila. Tryggja þyrfti jafnan aðgang að þjónustunni og að sjúklingar hafi 

efni á þjónustunni, það er að greiðsluþátttöku sé haldið í lágmarki. Í skýringum með 

frumvarpinu benda þingmennirnir á að fræðimenn telji að heildarkostnaður aukist frekar með 

einkarekstri vegna aukins stjórnunarkostnaðar, eftirlitskostnaðar, ósamhæfðrar þjónustu og 

stífum ákvæðum í þjónustusamningum (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2016, þingskjal 1055/145). 

5.3 Umræður þingmanna um einkarekstur 

Eins og rakið hefur verið hefur heilbrigðisráðherra heimild samkvæmt lögum um 

heilbrigðismál nr. 40/2007 og lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 til að taka ákvarðanir 

um rekstur heilsugæslunnar án þess að bera það undir Alþingi. Þegar ljóst var að bjóða skyldi 

út rekstur heilsugæslunnar vorið 2016 bárust heilbrigðisráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni 

fyrirspurnir á Alþingi um hvers vegna ákvörðun um svo stóra breytingu á heilbrigðiskerfinu 

væri gerð án þess að það kæmi fyrir þingið. Furðuðu nokkrir þingmenn sig á því hvað málið 

væri langt komið án nokkurrar aðkomu þingsins.  

Í svari heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar við fyrirspurn Sigríðar Ingibjargar 

Ingadóttur úr Samfylkingunni greinir hann ástæður þess að ákvörðunin var tekin að bjóða út 

rekstur nýrra heilsugæslustöðva til einkaaðila en ekki styrkja opinberan rekstur 

heilsugæslunnar. Nefnir hann að íbúum höfuðborgarsvæðisins hafi fjölgað mikið en engin ný 

stöð hafi verið opnuð til að koma til móts við þennan fjölda. Nýliðun heimilislækna hafi verið 

of lítil og heilsugæslan væri því komin að þolmörkum hvað varðar að mæta þörfum fólks um 

þjónustu. Þá hafi heimilislæknar ítrekað óskað eftir að fá að velja um hvort þeir starfi hjá hinu 

opinbera eða reki eigin þjónustu eins og aðrir sérgreinalæknar hafa fengið að gera. Með því 

að bjóða upp á fleiri rekstrarform myndi verða auðveldara að fá lækna til starfa. Þá hafi 
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reynslan af einkarekstri sýnt sig vera góð viðbót við opinbera kerfið. Stefnt væri á að auka 

gegnsæi í nýtingu fjármuna og auka jafnræði meðal rekstraraðila þar sem hver stöð fær greitt 

fyrir þann hóp sjúklinga sem hann er með óháð því hvort opinber eða einkaaðili sjái um 

reksturinn (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2016, þingskjal 1192/145). 

Heilbrigðisráðherra hafði gefið það út að ekki væri heimilt að greiða út arð af rekstri nýju 

heilsugæslustöðvanna. Sumir þingmenn höfðu þó áhyggjur af skorti á eftirfylgni á reglum um 

arðgreiðslur. Til þess að tryggja að rekstrarhagnaðurinn af einkareknu stöðvunum færi í 

rekstrarkostnað en ekki í arðgreiðslur svaraði ráðherra því til að Sjúkratryggingar Íslands 

myndu hafa eftirlit með fjárhagslegum þáttum samninga og gæti kallað eftir upplýsingum. 

Ríkisendurskoðun hefur líka heimild til að endurskoða starfsheimildir samkvæmt lögum nr. 

86/1997 og getur farið fram á endurskoðun hjá aðilum sem fá fé úr ríkissjóði á grundvelli 

þjónustusamninga. Til þess að tryggja gæði og öryggi starfsemi einkarekinnar heilsugæslu yrðu 

gerðar úttektir bæði á einkareknum og opinberum rekstri í samvinnu við embætti landlæknis 

til að tryggja öryggi og gæðaviðmið. Notendur þjónustunnar svara svo þjónustu- og 

viðhorfskönnunum árlega til að mæla gæði þjónustunnar (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2016, 

þingskjal 1192/145). 

Í óundirbúnum fyrirspurnartíma spurði þingmaður Vinstri grænna Katrín Jakobsdóttir 

ráðherrann um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni og hvort hann vildi ekki hafa skýran vilja 

Alþingis á bak við sig þar sem skoðanakannanir hefðu sýnt að mikill meirihluti almennings vildi 

að heilbrigðisþjónusta væri rekin af hinu opinbera en ekki einungis fyrir opinbert fé. Áformin 

væru umdeild og eðlilegt væri að svona ákvarðanir um grundvallarbreytingu á 

heilbrigðisþjónustunni væri borin undir atkvæðagreiðslu þingsins. Hún hvatti hann til að bíða 

fram yfir kosningar til að fólk gæti lagt dóm sinn á þessa ákvörðun enda stutt til kosninga. 

Miklar vangaveltur voru um greiðslu arðs úr rekstrinum og bendir Katrín Jakobsdóttir á að 

arður hafi verið greiddur út til þeirra tveggja einkareknu heilsugæslustöðva sem voru þá þegar 

starfandi (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2016, B. umræður:856). 

Í svari heilbrigðisráðherra kemur fram að rekstrarformið ætti ekki að skipta máli, sama 

kröfulýsing og sama greiðslufyrirkomulag muni gilda fyrir rekstur allra heilsugæslustöðva á 

höfuðborgarsvæðinu. Samningar við Lágmúlastöðina og Salastöðina yrðu endurnýjaðir til að 

standast uppfærðar kröfur. Þá benti hann á að rekstur Salastöðvar og Lágmúlastöðvar fóru 

ekki í gegnum þingið á sínum tíma. Vísar heilbrigðisráðherra til forsvarsmanna heimilislækna 
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um að það verði að vera meiri sveigjanleiki í rekstrarformi til að endurnýjun verði í stéttinni og 

yngri læknar sjái sér hag í að koma heim eftir nám frekar en að vinna erlendis. Kristján Þór 

segir í svari sínu orðrétt: „Rekstrarfyrirkomulagið er ekki löggjafarmál, greiðslufyrirkomulag í 

heilbrigðisþjónustunni er ekki löggjafarmál, kröfulýsing og skilgreining á þeim kröfum sem 

gerðar eru um faglegan rekstur heilsugæslustöðva er ekki löggjafarmál. Þetta eru allt saman 

verkefni sem löggjöfin hefur vistað í stjórnsýslunni.“ (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2016, B. 

umræður:856). 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingarinnar skrifaði pistil í fjölmiðlum í kjölfar 

ákvörðunar ráðherra um að bjóða út rekstur heilsugæslunnar. Þar sakaði hún ríkisstjórnina um 

að hafa farið leynt með undirbúninginn á útboði heilsugæslunnar og kallaði eftir meiri umræðu 

um svo afdrifaríkt mál. Sagði hún Sjálfstæðisflokkinn ekki gera greinarmun á rekstri 

heilbrigðisstofnana og rekstri fjármálastofnana. Gagnrýndi hún Framsóknarflokkinn fyrir að 

aðhafast ekkert en að þeir hafi verið hliðverðir heilbrigðiskerfisins í fyrri ríkisstjórnum. Hún 

gagnrýndi að lög um sjúkratryggingar geti gert ráðherra kleift að setja stóran hluta 

heilbrigðiskerfisins í einkarekstur án þess að Alþingi eða almenningur komi að því. Skýr vilji sé 

meðal almennings að reksturinn eiga að vera hjá hinu opinbera (Oddný G. Harðardóttir, 2015). 

5.4 Almenningsálitið 

Samkvæmt skoðanakönnunum er yfirgnæfandi meirihluti landsmanna yfirleitt með því að hið 

opinbera fjármagni og reki heilbrigðisþjónustu og fer fylgið hækkandi með árunum. Það á við 

bæði um sjúkrahúsþjónustu og heilsugæslu. Rúnar Vilhjálmsson prófessor í heilsufélagsfræði 

við Háskóla Íslands gerði rannsóknir á viðhorfi til heilbrigðiskerfisins árið 2006 og árið 2017. 

Þar kom fram að þátttakendur vildu veita meira fé í heilbrigðisþjónustuna af hálfu ríkisins og 

að hið opinbera eigi að reka og starfrækja heilbrigðisþjónustuna. Þar kemur jafnframt fram að 

mjög lítill stuðningur er við einkavæðingu innan heilbrigðiskerfisins. Stuðningur við ríkisrekstur 

jókst á tímabilinu 2006-2017, en um 80,7% voru fylgjandi auknum ríkisrekstri árið 2006 og 86% 

árið 2017. Það er því hægt að segja að hugmyndin um að rekstur heilbrigðisstofnana eigi í 

auknum mæli að færast til einkaaðila njóti ekki stuðnings hjá þjóðinni, þvert á móti kallar 

þjóðin eftir aukinni félagsvæðingu. Athygli vekur líka að stuðningur við einkarekstur fór 

minnkandi hjá almenningi eftir því sem áform um einkarekstur nutu meira fylgis 

stjórnmálamanna og hagsmunahópa (Sveinn Arnarson, 2017). 
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5.5 Fyrstu áhrif einkareknu stöðvanna 

Áhrifa opnana nýju heilsugæslustöðvanna gætti strax. Í frétt frá september 2017 var rætt við 

forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem taldi opnun einkareknu stöðvanna hafa mikil 

áhrif á rekstur ríkisrekinna heilsugæslustöðva. Á fyrstu þremur mánuðunum sem þessar 

stöðvar voru opnar höfðu 6.500 íbúar höfuðborgarsvæðisins fært sig til einkarekinnar 

heilsugæslu. Það má búast við að sú þróun haldi eitthvað áfram. Þetta þýðir tekjuskerðingu 

fyrir rekstur ríkisreknu heilsugæslustöðvanna þar sem að með nýja fjármögnunarkerfinu er 

fjármögnunarlíkan opinbera kerfisins nákvæmlega eins og þess einkarekna. Sama fjármagn 

fylgir því sjúklingi hvort sem hann velur einkarekna eða ríkisrekna þjónustu. Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins rekur 15 heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu og það fylgja um 

30.000 krónur hverjum sjúklingi. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur því misst um 195 

milljónir króna á þessum 3 mánuðum. Auk þess er hluti þeirra heimilislækna sem áður unnu 

hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins komnir í vinnu til einkareknu stöðvanna sem þýðir enn 

meiri fækkun starfsfólks sem var vandamál fyrir. Óhjákvæmilega þýðir þetta breyttar 

rekstrarforsendur sem geta haft neikvæð áhrif á opinbera heilbrigðiskerfið. Það er búið að 

opna á samkeppni og heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu þarf að sýna að hún geti veitt jafn 

góða eða betri þjónustu en einkareknu stöðvarnar (Sveinn Arnarson, 2017). Þá er 

Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn byrjuð að auglýsa þjónustu sína til að laða að 

fólk og vekja athygli á þjónustunni. Forstjóri Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu segir 

auglýsingar orðnar nauðsynlegar í ljósi þess að innkoma heilsugæslunnar veltur á 

sjúklingafjölda (Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, 2017). 
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6 Umræður og lokaorð 

Viðhorf til opinbers rekstrar í heilbrigðismálum hefur breyst á undanförnum árum. Áður þótti 

nauðsynlegt að hið opinbera kæmi að rekstri heilsugæslunnar en færa má rök fyrir því að hið 

opinbera nái ekki að standa undir nútímakröfum um aukna þjónustu, bættu aðgengi sjúklinga 

og sjálfræði lækna. Í sérfræðingasamfélaginu má finna alþjóðastofnanir sem sérhæfa sig í 

heilbrigðismálum. Þær eru yfir höfuð sammála um að heilsugæsla sé grunnheilbrigðisþjónusta 

sem eigi að vera aðgengileg fyrir alla en taka verði mið af því að aukin útgjöld hafa leitt til þess 

að ríki leita að markaðslausnum í auknum mæli. Í flestum ríkjum  er heilbrigðisþjónusta blanda 

af einkarekstri og opinberum rekstri til þess að mæta kröfum um jafnræði og skilvirkni. 

Alþjóðlegir staðlar gera ráð fyrir að heilsugæslan sé grunnþjónustustigið sem stýrir aðgangi að 

öðrum stigum heilbrigðiskerfisins eins og sérgreinalæknum og sjúkrahúsþjónustu. 

Heilbrigðisþjónusta á Íslandi er í háum gæðaflokki en þjónustan er  mjög oft ekki veitt á réttum 

stað. Það er ekki víða sem er jafn frjáls aðgangur að öllum stigum heilbrigðiskerfisins eins og 

hér á landi. Í mörgum ríkjum sem Ísland ber sig saman við er tilvísanakerfi sem stýrir aðgangi 

að heilbrigðisþjónustu og tryggir þannig að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður sjúklinga. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að koma á slíku kerfi á Íslandi hefur það ekki tekist þó svo að 

lögum samkvæmt eigi heilsugæslan að vera fyrsti viðkomustaðurinn.  

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins var komin að ákveðnum þolmörkum sem hafði áhrif á 

hvernig hún náði að sinna þjónustuhlutverki sínu. Segja má að krísa hafi ríkt í málaflokknum í 

alllangan tíma. Um árabil hafði lítil nýliðun á heimilislæknum, mikill biðtími eftir þjónustu og 

fjárskortur einkennt heilsugæsluna. Stjórnvöld höfðu tæki til þess að fylgjast með vandamálum 

í rekstri hennar og tölulegar upplýsingar og úttektir sýndu að aðgerða í málefnum 

heilsugæslunnar var þörf. Ljóst var að opna þyrfti fleiri heilsugæslustöðvar en skiptar skoðanir 

voru um rekstraform nýju stöðvanna. Það að bjóða út reksturinn fannst sumum vera sjálfsagt 

hagræðingartæki á meðan aðrir litu á það sem skref í átt að aukinni einkavæðingu.  

Það virðist í svip vera eðlileg krafa að heimilislæknar sem þurfa að fara í gegnum sérnám 

hafi sömu réttindi og sérgreinalæknar til að reka sínar eigin stofur. Þrátt fyrir mikinn þrýsting 

frá heimilislæknum gekk mjög hægt að fá breytingar fram. Heimilislæknar voru um árabil búnir 

að berjast fyrir réttinum um aukið sjálfræði. Lítið gerðist í raun þrátt fyrir viljayfirlýsingar frá 

stjórnvöldum og samninga sem gerðir höfðu verið. Hægt er að segja að miklu hafi verið lofað 

en lítið efnt. Jafnvel lagasetning kom ekki málunum almennilega áfram. Samkvæmt Kingdon 
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geta mál horfið af dagskrá ef stjórnvöldum finnst þau hafa gert eitthvað í vandamálinu. Þá 

fylgja þau því ekki eftir og snúa sér að öðru. Dæmi um mál sem ekki var fylgt eftir eru til dæmis 

viljayfirlýsingar ráðherra um tilvísanakerfi sem ekkert varð úr og setning reglugerðar um aukið 

sjálfræði heimilislækna frá árinu 2008 sem sett var í bið í efnahagshruninu. Þá eru ótaldar ótal 

úttektir og skýrslugerðir sem ekki var farið í að vinna eftir.  

Stjórnmálamenn verða fyrir þrýstingi margskonar hagsmunahópa sem hafa ekki endilega 

sama endanlega markmið í huga. Hagmunaaðilar og þrýstihópar í heilbrigðismálum gegna þó 

mikilvægu hlutverki í að varpa ljósi á vandamál og geta miðlað þekkingu sinni til stjórnvalda. 

Tuohy benti á að ekki væri hægt að gera stórar breytingar í heilbrigðismálum án samráðs á 

milli ríkis og fagstétta. Tilraunir stjórnvalda til að koma á stefnubreytingum verða að miðast 

við það andrúmsloft sem er í læknastéttinni hverju sinni. Læknastéttin hefur ráðandi stöðu 

gagnvart stjórnvöldum og hefur sterk tæki til þess að þrýsta á breytingar. Sterkir 

hagsmunahópar geta haft sérstaklega mikil áhrif í heilbrigðismálum þar sem sérfræðikunnátta 

er nauðsynleg og heilbrigðisstarfsfólk er vel skipulagt. Læknastéttin á Íslandi hefur vissulega 

mikil völd en hagsmunir innan stéttarinnar eru stundum ekki þeir sömu eins og sjá má á deilum 

heimilislækna og sérgreinalækna. Valdajafnvægi á milli ríkisins og læknastéttarinnar raskaðist 

í verkfalli heimilislækna árið 2014 sem varð til þess að læknastéttin hafði meiri áhrif á 

stefnumótunarferlið en áður. Draga má þá ályktun að viljayfirlýsing heilbrigðisráðherra um 

fjölbreyttari rekstrarform sem undirrituð var samhliða kjarasamningunum hafi haft töluverð 

áhrif á ákvörðunina um aukinn einkarekstur. Samkvæmt Tuohy þarf að vera eindregin pólitísk 

samstaða yfir samfelldan tíma á meðal þeirra sem stjórna til að koma á stefnubreytingum. Það 

sem breyttist eftir árið 2014 var að það var samfelld stefna ríkisstjórnarinnar að koma 

breytingunum á dagskrá í samráði við heimilislækna og aðra hagsmunaaðila. 

Helstu hugmyndir um stefnubreytingu í rekstri heilsugæslunnar hafa þó komist á dagskrá 

vegna ríkisstjórnarskipta. Undanfarin ár hafa verið tíð ríkisstjórnarskipti og ólíkar áherslur í 

heilbrigðismálum. Fjölbreyttari rekstrarform voru ýmist forgangsmál á dagskrá stjórnvalda eða 

alls ekki á dagskrá. Skipti þar mismunandi hugmyndafræði stjórnmálaflokkanna miklu máli en 

ekki síst hvaða flokkur fór með heilbrigðismálin. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn, sem er 

hægrisinnaður flokkur sem vill draga úr umfangi ríkisrekstrar, tók við heilbrigðisráðuneytinu 

árið 2007 komst einkarekstur heilsugæslunnar á dagskrá og stefnuglugginn opnaðist. Tilraun 

stjórnvalda til að koma stefnubreytingu í gegn tókst næstum því árið 2008 þegar sett voru lög 
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um Sjúkratryggingar Íslands en efnahagshrunið breytti forsendunum. Ríkisstjórnarskipti urðu 

og ný vinstrisinnuð ríkisstjórn vildi ekki setja einkarekstur á dagskrá og málið fór því í bið. 

Stefnuglugginn opnaðist á ný árið 2013 þegar Sjálfstæðisflokkurinn fékk heilbrigðismálin aftur 

í sínar hendur. Þegar gluggi tækifæranna opnast er líklegra að það takist að koma máli áfram 

ef að lausn er til á vandamálinu nú þegar. Ýmsir samningar, skýrslur og úttektir voru til staðar 

til að byggja á. Fagstéttin og hagsmunaaðilar voru tilbúnir með lausnir sem voru fýsilegar. 

Þrýstingur frá heimilislæknum og aðilum vinnumarkaðarins hjálpaði til við að koma 

vandamálinu í umræðu. Læknasamfélagið og aðrir hagsmunaaðilar höfðu „mýkt upp“ 

almenning og stjórnmálamenn með notkun fjölmiðla, blaðaskrifum og samheldni í 

kjarabaráttu sinni. Á vissum tímapunkti var það orðin viðtekin skoðun að til þess að fá lækna 

til starfa í heilsugæslunni þyrfti að vera meira sjálfræði heimilislækna og þeim gert kleift að 

reka sinn eigin rekstur líkt og sérgreinalæknar. Málið komst svo á dagskrárstig ákvörðunar 

þegar endanlega ákvörðunin var tekin árið 2016 um að bjóða út rekstur nýju 

heilsugæslustöðvanna. Þá komu stefnustraumurinn, vandamálastraumurinn og pólitíski 

straumurinn saman á sama tíma, gluggi tækifæranna opnaðist og stefnubreyting komst í gegn.  

Athygli vekur að almenningsálitið á einkarekstri í heilbrigðismálum samkvæmt 

skoðanakönnunum er ekki í samræmi við dagskrá stjórnvalda. Samkvæmt kenningu Kingdon 

hlusta stjórnmálamenn á almenning og almenningsálitið getur ýtt málum á dagskrá. Mikill 

meirihluti Íslendinga er mótfallinn auknum einkarekstri í heilbrigðismálum og telur að 

þjónustan eigi að vera fjármögnuð og rekin af hinu opinbera. Óhjákvæmilega skapar þetta 

umræðu á meðal þingmanna um kosti og galla þess að heilbrigðisráðherra sé einum í vald sett 

að gera grundvallarbreytingar á heilbrigðiskerfinu án umræðu á Alþingi. En þrátt fyrir 

mismunandi hugmyndafræði um einkarekstur eru allir stjórnmálaflokkarnir sammála um það 

að allir eigi að hafa jafnan aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu og að heilsugæslan eigi að vera 

fyrsti viðkomustaður sjúklinga í kerfinu. Einkarekstur gæti hafa verið álitin leið til að sætta ólík 

sjónarmið þar sem ekki var um fulla einkavæðingu að ræða en þó mikla hagræðingu í rekstri. 

Einkareknar heilsugæslustöðvar höfðu verið opnaðar hér áður og góð reynsla var komin á 

rekstur þeirra. Það gæti hafa auðveldað ákvarðanatöku stjórnvalda þar sem fordæmi voru til 

staðar. 

Nýju heilsugæslustöðvarnar hafa farið vel af stað og mikil ásókn er í þjónustu þeirra. 

Heimilislæknar hafa nú meira val en áður um hvar þeir starfa. Áhrifin á ríkisreknu 
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heilsugæslustöðvarnar eiga eftir að koma fyllilega í ljós en ljóst er að það gæti komið illa við 

þær fjárhagslega að þurfa að keppa um sjúklinga. Nýja fjármögnunarkerfið gerir ráð fyrir að 

fjármagnið fylgi sjúklingnum og á að umbuna fyrir skilvirka og góða þjónustu. Óvíst er enn 

hvort þessi aukna samkeppni leiði til betri þjónustu eða hafi neikvæð áhrif á ákveðna 

sjúklingahópa. Aukinn einkarekstur á að vera lausnin á vandamáli heilsugæslunnar og fá fleiri 

heimilislækna til starfa, bæta úr aðgengi sjúklinga og auka hagræðingu í rekstrinum. Ekki eru 

allir sammála þeirri hugmyndafræði og deila má um hvort opnun á fleiri ríkisreknum stöðvum 

hefði getað leyst úr vandamálinu á sama hátt. 

Hér hefur verið rakinn ferill hugmyndarinnar um aukinn einkarekstur heilsugæslunnar. 

Vandamál heilsugæslunnar einkenndust af fjárskorti, skertu aðgengi sjúklinga að þjónustunni 

og óánægju heimilislækna með kjör sín og starfsaðstöðu. Þrýstingur frá læknastéttinni og 

hagsmunaaðilum úr atvinnulífinu um aukinn einkarekstur átti stóran þátt í að vekja athygli á 

vandamálinu. Verkfall heimilislækna og undirritun viljayfirlýsingar heilbrigðisráðherra um 

fjölbreyttari rekstrarform samhliða nýjum kjarasamningum ýttu vandamálinu enn frekar á 

dagskrá. Þá var einnig litið til reynslu ríkja sem Ísland ber sig saman við sem hafa í auknum 

mæli tekið upp markaðslausnir í heilbrigðismálum. Pólitíski straumurinn mætti síðan 

vandamálastraumnum og stefnustraumnum þegar hægrisinnuð ríkisstjórn sýndi eindreginn 

vilja til að koma einkarekstri á dagskrá. Þá komst málið áfram á löggjafarstigið. Ljóst er að 

vandamál heilsugæslunnar voru viðvarandi, lausnirnar tiltækar og þegar pólitíski viljinn var til 

staðar komst hugmyndin um aukinn einkarekstur heilsugæslunnar áfram á dagskrárstig 

ákvörðunar sem leiddi til stefnubreytingar.  

Deilur um einkarekstur í heilbrigðisþjónustu eiga eflaust eftir að halda áfram þar sem 

heilbrigðiskerfið þarf sífellt að takast á við nýjar áskoranir. Tíminn mun leiða í ljós hvort þessi 

stefnubreyting nái markmiði sínu um að gera heilsugæsluna að fyrsta viðkomustað í kerfinu, 

fjölga heimilislæknum og bæta um leið þjónustu og aðgengi notenda hennar.
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