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Ágrip 

Bakgrunnur: Ferðalög hafa stóraukist á heimsvísu síðustu ár og Ísland sem áfangastaður er þar engin 

undantekning. Ferðamenn geta verið misvel í stakk búnir til að takast á við nýjar og óþekktar aðstæður 

og þurfa því oftar en ekki að leita sér heilbrigðisþjónustu á þeim stöðum sem þeir heimsækja, bæði 

vegna slysa og veikinda. Hingað til hefur ekki verið ljóst hverjar ástæður komu ferðamanna á 

heilbrigðisstofnanir á Íslandi eru né hver dreifing á komum er eftir aldri, kyni, árstíðum og landshluta. 

Tilgangur og markmið: Annars vegar að skoða tíðni koma erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

á Íslandi á árunum 2009-2015 og rýna í helstu ástæður komu með tilliti til kyns, aldurs, árstíma og 

landshluta og hins vegar að áætla hjúkrunarþarfir þessara einstaklinga. Markmið rannsóknarinnar var 

að draga fram hvað betur mætti fara í veittri þjónustu, ásamt því að efla forvarnir og fræðslu til þess að 

sporna gegn slysum og veikindum erlendra ferðamanna og bæta gæði þjónustunnar hjá þeim sem þurfa 

á henni að halda. 

Aðferðir: Gerð var aftursæ lýsandi rannsókn á gögnum úr lágmarksskráningu vistunarupplýsinga frá 

Embætti landlæknis um allar komur einstaklinga 18 ára og eldri með gervikennitölur á 

heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis 1. janúar 2009 til og með 31. desember 2015. Gerð var 

lýsandi tölfræðigreining á kyni og aldursflokkum, ástæðum komu út frá ICD-10 greiningum, komutíma 

og heilbrigðisumdæmi. Tölfræðileg marktækni á samböndum milli breyta var könnuð með kí-kvaðrat 

prófi.  

Niðurstöður: Alls voru 22.648 komur á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á árunum  

2009-2015. Meðalaukning koma var 15% á milli ára. Alls voru skráðar 17.288 ástæður komu. Af þeim 

voru 9.386 (54,3%) vegna veikinda, 5.170 (29,8%) vegna slysa og 2.732 (16,0%) vegna annarra 

ástæðna. Komur vegna veikinda voru hlutfallslega fleiri á veturna (67,5%) en  á sumrin (63%; p<0,001). 

Komur vegna slysa voru hlutfallslega fleiri hjá konum (37,1%) en körlum (33,8%; p<0,001). Komur vegna 

slysa hækkuðu marktækt með hækkandi aldri (p<0,001). Komur vegna veikinda voru marktækt 

algengastar í Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja (83%; p<0,001). 

Ályktanir: Auknu álagi í íslensku heilbrigðiskerfi vegna erlendra ferðamanna hefur verið lýst en 

rannsókn þessi sýnir að að meðaltali leituðu 1% þeirra sem komu til Íslands heilbrigðisþjónustu á 

einhverjum tímapunkti vegna mismunandi ástæðna eftir árstíma, landshluta, kyni og aldri. Til að greina 

enn frekar hjúkrunarþarfir erlendra ferðamanna og bæta heilbrigðisþjónustu sem þeim er veitt er 

nauðsynlegt að bæta skráningu heilsufarsupplýsinga til þess að afla og greina viðeigandi gögn. Þörf er 

á að bæta forvarnir og fræðslu sem ferðamönnum er veitt í ferðum um Ísland.  
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Abstract 

Introduction: International travel has increased markedly in recent years. Iceland, as a destination, is 

no exception. During travels, tourists may not be able to cope with new and unknown environmental 

conditions, and therefore may need to seek medical help due to accidents or illnesses. The extent and 

reasons for visits of foreign travelers to the Icelandic healthcare system has not much been studied 

before. 

Purpose and goals: The primary aim of this project was to study the frequency and main reasons of 

visits of foreign tourists to the Icelandic healthcare system in the years 2009-2015. The secondary aim 

was to estimate nursing needs of foreign tourists during travel in Iceland. 

Methods: This was a retrospective study based on data retrieved from the Directorate of Health, on all 

tourists 18 years and older, who had sought the Icelandic health care system outside the capital area 

from January 1st,  2009 to December 31st, 2015. Information on gender, age, main reason for visits 

(based on ICD-10 registrations), time of visits and geographical region was recorded. Differences 

between categorical variables were tested statistically by performing chi-square tests. 

Results: In total, 22.648 visits at health care institutions outside the capital area in 2009-2015 were 

registered and the average increase of visits between years was 15%. A total of 17.288 reasons of visits 

were registered. Of those, 9.386 (54,3%) were due to illnesses, 5.170 (29,8%) due to accidents and 

2.732 (16,0%) reasons that could not be classified either as an accident or illnesses. Visits due to 

illnesses were more common during winter (67.5%) than summer (63%; p<0.001). Accidents were more 

common in females (37.1%) compared to males (33.8%). Visits due to accidents increased significantly 

with increasing age, p <0.001. Visits due to illnesses were most common in the region of Suðurnes 

(83%; p<0,001). 

Conclusion: Health care visits of foreign travelers in Iceland has gradually increased during the last 

years as described by healthcare workers. On average, 1% of the foreign tourists sought the Icelandic 

healthcare system at some point during their visit due to different reasons. As seen in this study, those 

individuals were of all ages and both sexes, they sought care in all parts of Iceland and in all four seasons 

of the year. Further research on the nursing requirements of these individuals is needed. There is also 

a need to improve prevention and education provided to tourists, and it is also necessary to improve the 

registration of healthcare information in order to improve the health service provided to them. 
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1 Inngangur 

Ferðalög á milli landa hafa stóraukist í heiminum á undanförnum árum. Árið 2016 var nýtt met slegið en 

alþjóðlegar komur ferðamanna voru 1.235 milljónir. Það er 4% aukning frá árinu 2015 og bendir allt til 

að árið 2017 muni gefa enn hærri tölur (World Tourism Organization, 2017). 

Ísland er þar engin undantekning og hefur streymi erlendra ferðamanna til landsins nær fjórfaldast 

frá árinu 2010. Aukningin varð mest frá árunum 2015 til 2016, þá 39%. Á árinu 2016 voru erlendir 

ferðamenn sem komu til Íslands tæplega 1,8 milljónir. Flestar komur ferðamanna til landsins eru yfir 

sumartímann. Aukning ferðamanna yfir vetrartímann hefur verið mikil síðustu ár en einnig að vori og 

hausti (Ferðamálastofa, 2017). 

Algengast er að ferðamenn komi til Íslands til að skoða hina einstöku náttúru sem landið hefur upp 

á að bjóða en ferðamannastaðirnir eru á víð og dreif um allt landið. Þó eru Suðvesturhornið og Suðurland 

þeir fjölsóttustu. Flestir ferðast með fjölskyldu eða vinum og eru hópferðabifreiðar og bílaleigubílar 

algengasti ferðamátinn (Ferðamálastofa, 2017). Ferðamenn eru á öllum aldri, með margvíslegan 

bakgrunn og koma frá mismunandi löndum. Á ferðalögum um landið þar sem hinir ýmsu staðir eru 

skoðaðir í öllum mögulegum aðstæðum geta undirliggjandi sjúkdómar fólks komið upp á yfirborðið og 

einnig geta ný vandamál komið upp (Eray o.fl., 2008). Því þurfa ferðamenn oftar en ekki að leita sér 

heilbrigðisþjónustu á þeim stöðum sem þeir heimsækja. Slys eru og hafa verið ein algengasta ástæða 

veikinda og dauðsfalla hjá ferðamönnum um allan heim en einnig eru smitsjúkdómar ein af algengustu 

ástæðum þess að ferðamenn leita sér heilbrigðisþjónustu (World Health Organization, 2015). 

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessum aukna ferðamannastraumi og starfsmenn innan 

heilbrigðisþjónustunnar finna fyrir auknu álagi tengdu umönnun þessa hóps. Árið 2016 leituðust alls 

14.543 einstaklingar sem ekki voru með íslenskt ríkisfang eftir heilbrigðisþjónustu á Íslandi, samanborið 

við 5.914 einstaklinga árið 2009 (Þingskjal nr. 545/2016-2017). Ýmsar áskoranir fylgja þessum hópi en 

þar mætti nefna tungumálaörðugleika, samráð við lækna einstaklings heima fyrir og einnig möguleikann 

á ónæmum bakteríum vegna nýlegrar dvalar á sjúkrahúsi erlendis. Þá þarf að hafa þessa einstaklinga í 

einangrun á meðan rannsóknir standa yfir en einangrunarpláss, bæði á Landspítala og á öðrum 

heilbrigðisstofnunum, eru af skornum skammti (María Heimisdóttir, 2015). 

Hingað til hefur ekki verið ljóst hverjar nákvæmar ástæður komu ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

eru, né árstíðarbundið álag miðað við ástæður komu þeirra og út frá hverjum landshluta fyrir sig. Þessar 

upplýsingar eru mikilvægar fyrir hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk til þess að geta veitt 

fræðslu og eflt forvarnir. Bæði í því markmiði að draga úr komum erlendra ferðamanna á 

heilbrigðisstofnanir vegna slysa og einnig versnunar á undirliggjandi veikindum sem hægt væri að koma 

í veg fyrir. Einnig til að geta veitt þessum einstaklingum bestu mögulegu þjónustu samkvæmt þeirra 

þörfum. 

Í þessu verkefni langaði okkur að kanna nánar hverjar komur og ástæður koma erlendra ferðamanna 

væru auk hjúkrunarþarfa sem tengdust komuástæðunum og sjúkdómsgreiningum. Leitast var við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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1. Hver var tíðni koma erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir á Íslandi á árunum 2009-

2015? 

a. Hverjar voru helstu ástæður komu ferðamanna? 

b. Hverjar voru helstu hjúkrunarþarfir ferðamanna? 

2. Er munur á ástæðum komu ferðamanna eftir landshlutum, kyni, aldri og árstíma? 

Lestur fræðigreina stóð yfir á tímabilinu september 2017 til apríl 2018. Heimilda var að mestu leitað 

í gagnasöfnum, svo sem PubMed, CINAHL, Google Scholar og Wiley Online Library. Einnig fengum við 

ábendingar um fræðigreinar frá leiðbeinendum okkar. Rannsóknin var aftursæ, megindleg og lýsandi, 

og rannsóknargögnin fengust frá leiðbeinendum okkar sem höfðu fengið gögnin hjá Embætti landlæknis. 

1.1 Tilgangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Annars vegar að skoða komur og ástæður komu erlendra 

ferðamanna á heilbrigðisstofnanir á Íslandi út frá árstíma, með tilliti til kyns, aldurs og landshluta en 

einnig hvort einhver munur sé á ástæðum komu út frá ofangreindum þáttum. Hins vegar að skoða 

hverjar hjúkrunarþarfir þessara einstaklinga eru og athuga út frá því hvort þörf sé á að bæta veitta 

þjónustu. 

1.2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að rýna í helstu ástæður komu ferðamanna á heilbrigðisstofnanir til 

upplýsingar bæði fyrir starfsmenn innan heilbrigðisþjónustunnar og jafnframt innan ferðaþjónustunnar. 

Niðurstöðurnar mætti vonandi nýta í að efla fræðslu og forvarnir með það að markmiði að koma í veg 

fyrir slys og veikindi erlendra ferðamanna sem leiða til koma á heilbrigðisstofnanir á Íslandi en einnig til 

að efla heilbrigðisþjónustu þeirra sem á þurfa að halda. Aukin fræðsla til þeirra sem helst sinna og eiga 

samskipti við erlenda ferðamenn gæti stuðlað að betri forvörnum fyrir þá og einnig gæti hún bætt 

hjúkrunarþjónustu ferðamanna á heilbrigðisstofnunum hér á landi. 
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2 Fræðileg samantekt 

Ferðamennska hefur aukist gríðarlega um allan heim síðustu árin og áætlað er að fjöldi ferðamanna 

muni ná 1,6 milljörðum árið 2020. Ferðamenn eru berskjaldaðir fyrir ýmsum þáttum sem geta haft áhrif 

á heilbrigði þeirra í nýju og óþekktu landslagi hinna ýmsu landa. Slys hafa reynst vera algengasta 

ástæða dauðsfalla erlendra ferðamanna á heimsvísu. Bakteríu- og veirusýkingar eru einnig algeng 

ástæða þess að ferðamenn þurfi að leita sér heilbrigðisþjónustu á meðan ferðalagi stendur. Ferðamenn 

eru einnig mis vel í stakk búnir til að takast á við nýjar og óþekktar aðstæður vegna mismunandi 

bakgrunns, aldurs og undirliggjandi veikinda. Ferðalög á nýjar slóðir þar sem veðurfar, hitastig, raki og 

hæð yfir sjávarmáli er annað en í heimalandi ferðamannanna geta ýtt undir líkur á veikindum, hvort sem 

er nýjum veikindum eða versnun á undirliggjandi vandamálum þeirra (World Health Organization, 2012). 

Það að þurfa að nýta sér heilbrigðisþjónustu í nýju landi þar sem talað er annað tungumál en 

móðurmál einstaklings og jafnvel þar sem önnur menningarlögmál ríkja getur reynst erfitt, bæði fyrir 

ferðamenn og heilbrigðisstarfsmenn þess lands. 

2.1 Slysfarir og áverkar 

Yfir fimm milljón manns deyja árlega vegna slysa og ofbeldis á sama tíma og enn fleiri slasast (World 

Health Organization, 2012). Ferðamenn eru ekki undanskildir því að lenda í slysum og óförum á 

áfangastöðum sínum og nýlegar rannsóknir gefa til kynna að ferðamenn séu jafnvel enn líklegri til að 

lenda í slysum en heimamenn. Í skýrslu Evrópusambandsins (Bauer, Körmer og Sector, 2005) kom fram 

að ferðamenn voru líklegri en heimamenn til þess að leggjast inn á spítala, eða 33 af hverjum 1.000, á 

sama tíma og áhættan er 23 af hverjum 1.000 meðal heimamanna. Þar voru dauðsföll af völdum slysa 

einnig mun algengari meðal ferðamanna. Í ástralskri samantekt voru ferðamenn líklegri til þess að lenda 

í óhöppum tengdum afþreyingu á eða í vatni. Einnig voru þeir líklegri til þess að verða fyrir ökutæki sem 

gangandi vegfarendur. Yngri ferðamenn voru einnig líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi af hendi annarra 

(Mitchell, Williamson og Chung, 2015). 

Árlega deyja um 1,3 milljón manns í umferðaslysum, auk þess slasast um 20 – 50 milljónir manna 

árlega vegna þeirra. Ennfremur spáir Aðþjóðaheilbrigðisstofnunin fyrir að dauðsföll munu aukast um allt 

að helming árlega ef ekkert verður að gert (World Health Organization, 2011). Á sama tíma er 

ferðamennska að aukast gríðarlega í heiminum og hafa bílslys reynst ein helsta dánarorsök erlendra 

ferðamanna á ferðalögum sínum (FIA Foundation for the Automobile and Safety, 2010). Einnig virðast 

vera meiri líkur á að ferðamenn lendi í bílslysum en heimamenn og vísbendingar eru um að þeir lendi 

oftar í alvarlegri slysum. Í rannsókn sem gerð var á eyjunni Corfu í Grikklandi var tíðni umferðarslysa hjá 

heimamönnum 15% af öllum slysum en hjá ferðamönnum var tíðnin allt að 40% (Petridou, Dessypris, 

Skalkidou og Trichopoulos,1999). Í fyrrnefndri skýrslu frá Evrópusambandinu var algengasta ástæða 

slysfara hjá ferðamönnum umferðaslys. Voru samgönguslys skýring 20% innlagna á spítala hjá 

ferðamönnum, 30% slysa- og bráðaþjónustu og yfir 50% dauðsfalla (Bauer o.fl., 2005). 

Þegar ferðamenn eru að ferðast til landa þar sem akstursstefna fer í aðra átt en í heimalandi þeirra 

geta þeir átt í meiri hættu á að verða fyrir bíl sem gangandi vegfarandi. Í rannsókn sem gerð var á 

árunum 2000 til 2007 á útköllum bráðaþyrlusveitar í London (e. helicopter emergency medical service) 
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var 121 útkall vegna erlendra ferðamanna (Baldwin, Harris og Davies, 2008). Af þeim voru 61% slys þar 

sem gangandi vegfarandi varð fyrir bíl, samanborið við 16% útkalla vegna heimamanna. Af þeim 

vegfarendum sem urðu fyrir bíl voru 95% frá landi þar sem akstursstefna var í öfuga átt við vinstri 

akstursstefnu eins og ríkir í Bretlandi. 

Í Tælandi hefur umferðaöryggi verið mikið vandamál og er landið talið eitt það hættulegasta í heimi 

þegar kemur að umferðaslysum ferðamanna (Sherry, Mossallam, Mulligan, Hyder og Bishai, 2015). 

Gerð var rannsókn á því hver upplifun ferðamanna væri á vegaöryggi í Tælandi en einnig hver skilningur 

þeirra væri á umferðamerkjum á vegum. Spurningakönnun var lögð fyrir ferðamenn á flugvellinum í 

Bangkok en þeir höfðu annað hvort verið að skila bílaleigubíl eftir notkun eða notað 

almenningssamgöngur. Rannsóknin var framkvæmd í brottfararsal flugvallarins. Í könnuninni voru 

ferðamenn beðnir um að segja frá sinni upplifun af umferðaröryggi í Tælandi en einnig voru þeir beðnir 

um að svara hvað nokkur valin umferðamerki þýddu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

meirihluti ferðamanna upplifði sig ekki öruggan í umferðinni, hvorki sem farþegar í bílum né sem 

gangandi vegfarendur. Einnig var stór hluti þeirra sem svaraði könnuninni ekki með öll umferðamerki á 

hreinu. Ferðamenn frá Evrópu skoruðu hæst í könnuninni en ferðamenn frá Asíu skoruðu áberandi 

lægst. Þátttakendur áttu í mestum erfiðleikum með skilti með bókstöfum á. Ferðamenn sem höfðu 

reynslu af akstri í heimalandi sínu og þeir sem höfðu ekið áður erlendis skoruðu marktækt hærra 

(Choocharukul og Srioongvikrai, 2017). 

Með auknum ferðamannastraumi til Íslands mætti áætla að bílslysum hafi fjölgað hjá erlendum 

ferðamönnum. Rannsóknarnefnd umferðarslysa skoðaði öll bílslys árin 2006-2010 þar sem erlendir 

ferðamenn komu við sögu. Niðurstöður voru þær að 36 af 38 slysum urðu utan höfuðborgarsvæðisins. 

Af þeim voru 25 útafakstur bifreiða, sjö bifhjólaslys og fimm árekstrar tveggja eða fleiri bifreiða. 

Algengustu ástæður bílslysanna sem gefnar voru upp voru þær að ökumaður var ekki með hugann við 

aksturinn og að ekið var of hratt miðað við aðstæður. Þá voru aðstæðurnar oft lausamöl, holur í vegi og 

krappar beygjur á vegi. Ökumenn gáfu oft þá skýringu að þeir hefðu verið með hugann við náttúruna og 

umhverfið en ekki við aksturinn. Einnig urðu nokkur slys með þeim hætti að bifreið hafði stöðvað á vegi 

þar sem skyggni var ekki nógu gott og annar ökumaður ók á bílinn (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 

2011). 

Í samantekt Mitchell o.fl. (2015) voru ástæður innlagna á spítala hjá erlendum ferðamönnum 

(N=69.167) í Nýja Sjálandi skoðaðar, samanborið við heimamenn. Erlendir ferðamenn voru tólf sinnum 

líklegri en heimamenn til þess leita sér heilbrigðisþjónustu vegna áverka eftir afþreyingu og samgöngur 

í lofti, svo sem flugferðir, þyrluferðir og fallhlífastökk. Þeir voru fimm sinnum líklegri til þess að lenda í 

slysum tengdum afþreyingu á vatni, svo sem bátaferðir, kanó- og kajakferðir eða notkun vatnaskíða og 

þeir voru einnig líklegri til þess að verða fyrir nærdrukknun. Erlendir ferðamenn voru þrisvar sinnum 

líklegri en heimamenn til að lenda í umferðarslysum sem gangandi vegfarendur. Eldri ferðamenn voru 

líklegri til þess að vera lagðir inn á spítala vegna byltu eða falla. Yngri ferðamenn voru líklegri til þess 

að verða fyrir ofbeldi af hendi annarra. Aðrar komuástæður voru til dæmis eitranir, holáverkar og áverkar 

vegna berskjöldunar við umhverfisþætti, svo sem sólbruni. Höfuðáverkar voru algengustu áverkarnir 

(15-19%) og áverkar á úlnlið og hendi (11,8-12,5%) komu þar á eftir. 
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Í annarri eldri grein voru teknar saman ástæður slysfara hjá ferðamönnum og einar helstu ástæður 

komu á heilbrigðisstofnun sem ekki leiddu til dauða voru föll á landi, meiðsl af völdum jaðaríþrótta, 

bátaslys og önnur slys tengd afþreyingu á vatni. Slys þar sem einstaklingur hafði stungið sér í grunnt 

vatn voru frekar algeng og einnig brunar og raflost (McInnes, Williamson og Morrison, 2002). Í skýrslu 

Bauer o.fl. (2005) um helstu slys sem ferðamenn lentu í innan Evrópusambandsins voru helstu ástæður 

komu á spítala, að undanskildum umferðarslysum, drukknun, nærdrukknun og slys tengd fjallaíþróttum, 

svo sem skíði, fjallgöngur og fjallaklifur. 

2.2 Veikindi 

Þegar veikindi banka upp á spyrja þau hvorki um stað né stund og því geta einstaklingar búist við að 

veikjast hvar og hvenær sem er í heiminum. Þegar ferðamenn komast í tæri við ókunnar aðstæður og 

framandi landslag, veðráttu, mataræði og tómstundir geta þeir átt von á að upplifa versnun á 

undirliggjandi sjúkdómum sínum eða jafnvel greinast með nýjan sjúkdóm. Óháð því hvaða þættir valda 

því að ferðamenn þurfi að leita sér heilbrigðisaðstoðar, leita þeir til stofnana sem bjóða upp á þjónustu 

við bráðum tilfellum eins og slysa- og bráðadeildir (Eray o.fl., 2008). Talið er að 15-30% alþjóðlegra 

ferðamanna séu 60 ára og eldri (Gautret o.fl., 2012), en vegna lífeðlisfræðilegra breytinga líkamans og 

aukinna líkinda á undirliggjandi veikindum má ætla að eldri ferðamenn séu í meiri hættu á að veikjast 

þegar þeir ferðast.  

Rannsókn var gerð í Sviss á tímabilinu júlí 2010 til ágúst 2012 og miðaði að því að skoða aldur, kyn 

og undirliggjandi veikindi fólks sem leitaði á heilsugæslu í þeim tilgangi að fá ráðgjöf og fræðslu tengda 

fyrirhuguðum ferðalögum. Heildarfjöldi þátttakenda í rannsókninni var 22.584 þar sem konur voru í 

örlitlum meirihluta, eða 52%. Meðalaldur þessara einstaklinga var 33,2 ár en aldur þátttakendanna var 

á bilinu 19-89 ára, flestir á bilinu 16-60 ára. 26,4% ferðamannanna voru greind með astma eða ofnæmi 

og 15,3% áttu við einhvers konar langvinn veikindi að stríða, svo sem andlega sjúkdóma, flogaveiki, 

sjúkdóma frá hjarta- og æðakerfi, gigtar-, tauga-, húð-, meltingar- og innkirtlasjúkdóma og aðra 

ónæmisbælandi sjúkdóma (Bühler, Rüegg, Steffen, Hatz og Jaeger, 2014).  

Svipuð rannsókn var gerð á Írlandi þar sem gögn frá árunum 2008 til 2014 voru skoðuð. Gögnin 

komu frá heilsugæslu sem sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðleggingum varðandi heilsufar á ferðalögum, 

ásamt því að sinna bólusetningum og öðrum nauðsynlegum undirbúningi fyrir ferðalög. 4.817 

einstaklingar höfðu nýtt sér þjónustu stofnunarinnar, 56% þeirra höfðu þekkt heilsufarsvandamál og 24% 

notuðu lyfseðilsskyld lyf. Yfir 200 mismunandi sjúkdómsgreiningar voru skráðar í þessum gögnum en 

algengustu greiningarnar voru meðal annars ofnæmi, öndunarfærakvillar, sjúkdómar í hjarta- og 

æðakerfi, ofnæmisviðbrögð vegna skordýrabita, ljósfælni og geðrænir kvillar. Í greininni var einnig lögð 

áhersla á bjargráð og almenna þætti sem ferðamennirnir sjálfir, sérstaklega þeir sem voru með 

undirliggjandi sjúkdóma, gátu tileinkað sér til að koma í veg fyrir veikindi eða versnun á sjúkdómi á 

meðan á ferðalagi stóð. Þar var meðal annars ráðlagt að einstaklingar með langvinna sjúkdóma létu 

bólusetja sig fyrir viðeigandi sjúkdómum fyrir þann áfangastað sem þeir hugðust heimsækja og að þeir 

gerðu það í tæka tíð fyrir ferðina til þess að bóluefnið hefði náð að mynda ákveðið ónæmi fyrir 

sjúkdómunum. Einstaklingarnir voru einnig hvattir til að vera vel skipulagðir, huga vel að sjálfsumhirðu 



18 

og hafa ýmsar heilbrigðisnauðsynjar til taks ef heilsunni færi að hraka á meðan á ferðalagi stóð (Han og 

Flaherty, 2015).  

GeoSentinel Surveillance Network eru alþjóðasamtök þar sem sex sérhæfðar heilbrigðisstofnanir 

víðsvegar um heiminn safna saman gögnum um ferðamenn í sérstakan gagnagrunn ("GeoSentinel | 

Travelers' Health | CDC", 2018). Til þess að vera skráður í gagnagrunninn þarf einstaklingur að hafa 

ferðast yfir alþjóðleg landamæri og leitað sér aðstoðar hjá heilbrigðisstofnun sem er í tengslum við 

áðurnefnd samtök eða að hafa verið í sambandi við lækni á þeirra vegum varðandi greiningu á 

veikindum tengdum ferðalögum. Árið 2012 var birt rannsókn þar sem rýnt var í gögn sem höfðu fengist 

í gagnasafnið á tímabilinu mars 1997 til ágúst 2009. Í henni kom fram að eldri ferðamenn leituðu sér 

frekar heilbrigðisaðstoðar vegna langvinnra sjúkdóma og kvilla svo sem hjartasjúkdóma, sýkinga í neðri 

öndunarvegi, magasára og magabólgna, vélindabakflæðis, þvagfærasýkinga, bláæðablóðsegareks, 

svima og heilaslags. Aftur á móti var líklegra að yngri ferðamenn leituðu sér heilbrigðisaðstoðar vegna 

sýkinga í efri öndunarvegi, flensu og flensulíkra einkenna, salmonellusýkingar, kynsjúkdóma og sýkingar 

í kynfærum og niðurgangs vegna bakteríusýkinga (Gautret o.fl., 2012).  

Árið 2008 var birt grein í blaðinu European Journal of Emergency Medicine þar sem farið var yfir 

niðurstöður rannsóknar varðandi ástæður komu erlendra ferðamanna á bráðamóttöku í Antalya í 

Tyrklandi frá ágúst 2003 til september 2004. Af þeim 961 ferðamönnum sem tilheyrðu rannsókninni voru 

295 þeirra (31%) lagðir inn á sjúkrahús. Þeir ferðamenn sem lögðust inn voru marktækt eldri en þeir 

sem voru útskrifaðir og helstu ástæður fyrir innlögn vegna veikinda voru sjúkdómar í heilaæðum svo 

sem heilaslag og heilablæðingar, vandamál frá hjarta- og æðakerfi og meltingarfærakvillar. Einnig kom 

fram að ferðamenn frá löndum innan Evrópusambandsins voru eldri, höfðu hærri dánartíðni, og þurftu 

að dvelja lengur á sjúkrahúsi miðað við ferðamenn sem komu frá löndum utan Evrópusambandsins 

(Eray o.fl., 2008). 

2.3 Dauðsföll 

Dauðsföll ferðamanna eru ekki algeng en þó hafa orsakir dauðsfalla þessa hóps töluvert verið 

rannsakaðar. Litið er alvarlegum augum á dauðsföll erlendra ferðamanna og flestar rannsóknirnar miða 

að því að afla upplýsinga um hvernig er hægt að fyrirbyggja þau. Á árunum 2001 til 2003 í Ástralíu voru 

samtals 1.068 dauðsföll erlendra ferðamanna yfir tímabilið og af þeim voru 66% karlmenn (Leggat og 

Wilks, 2009). Algengasta ástæða dauðsfalla voru vegna veikinda eða sjúkdóma, eða í 73% tilvika. Af 

þeim voru blóðþurrðarsjúkdómar í hjarta (e. ischemic heart disease) algengastir eða í 23% tilvika. Þar á 

eftir voru dauðsföll vegna illkynja æxla, næstalgengust, í 15% tilvika. 23% dauðsfalla voru vegna slysa, 

þá algengast að um umferðaslys væri að ræða (14%). Þar á eftir var drukknun eða 5% heildarfjölda 

dauðsfalla. Sjálfsvíg skýrðu 3% dauðsfalla en morð voru mjög fátíð eða átta tilvik yfir þessi þrjú ár. Tíðni 

andláts vegna sjúkdóma jókst með hækkandi aldri einstaklinganna, en dauðsföll af slysförum voru 

algengust hjá yngra fólki á aldrinum 15 til 34 ára. 

Önnur sambærileg rannsókn var gerð í Bandaríkjunum frá júlí 2005 til og með júní 2008 í þeim 

tilgangi að kanna dánarorsakir erlendra ferðamanna sem ferðuðust til Bandaríkjanna og höfðu látist á 

einhverjum tímapunkti ferðalagsins, hvort sem það var á leiðinni til landsins eða á meðan dvölinni stóð. 

Alls voru 4.525 tilvik veikinda og slysa hjá erlendum ferðamönnum tilkynnt, af þeim voru 213 dauðsföll 
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sem féllu undir rannsóknarviðmið (Lawson, Dykewicz, Molinari, Lipman og Alvarado-Ramy, 2012). Þá 

voru 70% dauðsfalla tengd vandamálum í hjarta- og æðakerfi, 12% tengd smitsjúkdómum, 6% 

krabbamein en einungis 4% vegna slysa. Lungnabólga var algengasta sýkingin sem olli andláti. 

Meðalaldur var hærri hjá fólki sem lést úr sjúkdómum tengdum hjarta- og æðakerfi. 

Önnur rannsókn var gerð í Kanada á árunum 1996 til 2004 en þá voru andlát kanadískra ferðamanna 

erlendis skoðuð (MacPherson, Gushulak og Sandhu, 2007). Alls voru 2.410 andlát hjá kanadískum 

ferðamönnum á þessum árum skráð, þar af voru 68% karlmenn. Veikindi og sjúkdómar stóðu fyrir 73% 

dauðsfallanna en tæp 19% þeirra voru af slysförum. Um 4% voru morð og tæp 4% voru sjálfsvíg.  

Bandaríkjamenn hafa einnig kannað helstu orsakir dauðsfalla bandarískra ferðamanna erlendis en 

sú rannsókn tók þó aðeins tilvik sem tengd voru slysförum (Tonellato, Guse og Hargarten, 2009). Á 

árunum 2004-2006 voru 2.361 dauðsföll Bandaríkjamanna erlendis vegna slysfara, 33% þeirra 

dauðsfalla voru tengd umferðarslysum. Af þeim voru 71,4% bílslys en stórt hlutfall umferðarslysa voru 

einnig bifhjólaslys, þau voru algengari í löndum sem skilgreind voru sem lágtekjulönd. Næst algengasta 

ástæða dauðsfalla í þeirri rannsókn voru vegna ofbeldis, svo sem morð, sjálfsvíg og hryðjuverk. Önnur 

slys voru í þriðja sæti og kom drukknun þar á eftir eða rúm 11%. 

Í Króatíu voru dauðsföll á árunum 1980-2010 hjá ferðamönnum vegna köfunar skoðuð. Þá voru þau 

borin saman við dauðsföll heimamanna (Stemberga o.fl., 2013). Á þessu tímabili voru 47 dauðsföll 

vegna köfunar, 28 þeirra voru ferðamenn eða tæp 60%. Stærsti hluti fórnarlamba voru karlmenn eða 44 

einstaklingar. Flestir ferðamennirnir létust við það að kafa (e. scuba diving) en heimamenn létust frekar 

við það að kafa án súrefniskúts (e. free diving). Það sem þótti athyglisvert í rannsókninni var hversu 

mikið dauðsföllum fjölgaði á þessum árum. Á árunum 1981 til 1990 voru átta dauðsföll en á árunum 

2001 til 2010 voru 22 dauðsföll. Aukningin varð mest á dauðsföllum hjá erlendum ferðamönnum, 

einungis fimm ferðamenn létust fyrir árið 1996 en 23 ferðamenn eftir það. Algengasta ástæða andláts 

var drukknun eða í nær 90% tilvika, þar á eftir var köfunarveiki næst algengasta orsökin. 

Á Íslandi hafa andlát erlendra ferðamanna einnig aukist með auknum ferðamannastraumi. Í rannsókn 

Kunz og Bingert (2017) voru krufningar frá janúar 2006 til desember 2016 skoðaðar. Af þeim 1.937 

krufningum sem framkvæmdar voru á því tímabili á Íslandi voru 109 á erlendum ferðamönnum. Meirihluti 

ferðamannana dóu vegna veikinda, eða 53% þeirra. Þá voru helstu orsakir dauðsfalla sjúkdómar í hjarta- 

og æðakerfi, eða 45 tilvik, en einnig öndunarbilun. Tilvik vegna áverkadauðsfalla voru 49 talsins en þar 

af voru slysfarir 76% tilvika. Algengustu slys sem ollu dauða voru bílslys (33%) og þar á eftir drukknun 

(22%). Sjálfsvíg reyndust vera 11% dauðsfallanna. Mörg tilvik andláta vegna veikinda áttu sér stað eftir 

líkamlega áreynslu, svo sem fjallgöngur, klifur eða aðra afþreyingu. Einnig var dánartíðni karlmanna 

hærri hjá ferðamönnum eða 73%. 

Orsakir dauðsfalla erlendra einstaklinga á meðan ferðalögum stendur eru mismunandi eins og þau 

eru mörg en svo virðist sem algengast sé að ferðamenn látist vegna sjúkdóms og veikinda þótt að 

slysfarir spili einnig stórt hlutverk í að útskýra þessar dánarorsakir. Mörgum spurningum er þó enn 

ósvarað og frekari rannsókna er þörf á því hvernig erlendir ferðamenn undirbúa sig fyrir ferðalög á 

ókunnar slóðir og náttúru og hvaða áhrif skortur á undirbúningi getur haft á þessa einstaklinga með tilliti 

til veikinda og slysfara. 
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2.4 Menningarmismunur 

Samkvæmt skilgreiningu Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, ætti að skilgreina 

menningu sem samsafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert 

samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til menningar en einnig lífsstíll, sambúðarform, 

mannleg gildi, hefðir og skoðanir. (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, e.d.). 

Samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu frá árinu 2017 eru þeir ferðamenn sem heimsækja Ísland frá 

mörgum mismunandi löndum þar sem mismunandi trúarbrögð eru iðkuð og tungumál töluð. 

Hjúkrunarfræðingar á Íslandi þurfa að taka tillit til þessara þátta þegar þeir sinna erlendum 

ferðamönnum, sýna þeim virðingu, og hafa í huga hvaða áhrif trúarbrögð og menning geta haft á 

aðhlynningu og umönnun sjúklingsins. Til að mynda þykir náin snerting meðal múslima hjá 

einstaklingum af gagnstæðu kyni óviðeigandi og konur upplifa sig óhreinar ef þær eru snertar af 

karlmanni sem er ekki eiginmaður þeirra, jafnvel þótt um karlkyns lækni sé að ræða. Hjá strangtrúuðum 

gyðingum þykir einnig óviðeigandi að einstaklingur af annarri trú snerti gyðing til að sýna hluttekningu 

(Landlæknisembættið, 2001). Hjúkrunarfræðingar læra það snemma í námi sínu að snerting sé 

mikilvægur þáttur í að sýna umhyggju en jafnframt að það þurfi að aðlaga umönnun hvers og eins 

sjúkling að hans menningarlegu og trúarlegu gildum svo að hægt sé að veita bestu heilbrigðisþjónustu 

sem á verður kosið fyrir hvern einstakling (Galanti, 2000).  

Árið 2000 var samantekt Geri-Ann Galanti um menningarmismun sjúklinga, alhæfingu og 

staðalímyndir birt. Þar kom meðal annars fram að hver og einn sjúklingur hefur ólíkan, menningarlegan 

bakgrunn, það er að menning sé mismunandi eftir trúarbrögðum, tungumálum og þjóðerni. Galanti talaði 

einnig um að heilbrigðisstarfsfólk sem hefur góða þekkingu á mismunandi menningarheimum, siðum og 

venjum einstaklinga sé betur í stakk búið til að hjúkra þeim sem tilheyra öðrum trúarbrögðum og koma 

frá öðrum menningarheimum. Því er nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga að öðlast nauðsynlega 

þekkingu og menningarlega hæfni en slíkir hjúkrunarfræðingar hjálpa til við að tryggja ánægju og öryggi 

sjúklinga sem og jákvæða útkomu meðferðar (Maier-Lorentz, 2008). 

Í siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram að kjarni hjúkrunar sé umhyggja og virðing fyrir lífi, 

velferð og mannhelgi skjólstæðingsins og jafnframt að hjúkrunarfræðingar skuli hjúkra af virðingu fyrir 

skjólstæðingnum og fari ekki í manngreiningarálit (Embætti landlæknis, 2015). Með því að öðlast 

menningarlega hæfni og taka tillit til menningar hvers og eins skjólstæðings stendur hjúkrunarfræðingur 

vörð um rétt skjólstæðings til að hljóta bestu ákjósanlegu hjúkrun sem kostur er á hverju sinni og ber 

þannig virðingu fyrir lífi, velferð og bakgrunni hans. Sé horft á fjölgun erlendra ferðamanna á Íslandi og 

komur þeirra á heilbrigðisstofnanir á borð við Landspítala á undanförnum árum (María Heimisdóttir, 

2015) má áætla að íslenskir hjúkrunarfræðingar hvarvetna á landinu megi búast við því að hjúkra 

einstaklingum af öðru þjóðerni og sem iðka önnur trúarbrögð en þeir sjálfir.  

2.5 Samskiptaörðugleikar í hjúkrun 

Samskipti eru fjölþátta, flókið fyrirbæri sem hefur áhrif á upplifun og líðan einstaklings hvar sem hann er 

staddur. Góð samskipti hafa því lengi verið einn meginhornsteinn heilbrigðisþjónustu en þau bæta 

meðferðarsamband á milli hjúkrunarfræðings og sjúklings og hafa djúpstæð áhrif á upplifun sjúklingsins 

af gæði heilbrigðisþjónustunnar og útkomu meðferðar. Það hefur einnig verið sýnt fram á að skilvirk 
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samskiptahæfni er forsenda til að geta veitt árangursríka heilbrigðisþjónustu, meðal annars dregur hún 

úr kvíða, samviskubiti, verkjum og sjúkdómseinkennum sjúklings. Jafnframt er sjúklingur líklegri til að 

vera ánægður með þjónustuna sem hann hlýtur, sýnir frekar meðferðarheldni og samstarf við 

heilbrigðisteymið í kringum hann. Hjúkrunarfræðingar fá snemma þjálfun í mannlegum samskiptum en 

virðast oft á tíðum eiga erfitt með að yfirfæra þessa færni á klínískan vettvang og leggja sig ef til vill ekki 

nægilega fram við að ná að mynda jákvætt meðferðarsamband við sjúklinga sína. Þrátt fyrir mikilvægi 

þess að vera fær í mannlegum samskiptum hafa margar rannsóknir sýnt að meðferðarsamband á milli 

hjúkrunarfræðings og sjúklings sé ábótavant og þar af leiðandi sé erfitt að tryggja öryggi sjúklinga og 

jákvæða útkomu meðferðar vegna erfiðleika í samskiptum (Norouzinia o.fl., 2016).  

Á þeim heilbrigðisstofnunum þar sem einstaklingar sem tala ekki tungumál viðkomandi lands sækja 

sér þjónustu er mikilvægt að geta boðið upp á túlkaþjónustu til að tryggja gæði þjónustunnar og jákvæða 

útkomu meðferðar. Í Lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 kemur fram að sjúklingur eigi rétt á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á að veita hverju sinni. Lögin undirstrika einnig mikilvægi 

þess að veita upplýsingar um heilsufar, fyrirhugaða meðferð, önnur möguleg úrræði og þess að 

sjúklingur geti leitað álits annars læknis. Jafnframt segja lögin að sjúklingur eigi rétt á túlkaþjónustu skilji 

hann ekki íslensku eða noti táknmál til að tjá sig, í þeim tilgangi að geta fengið þær upplýsingar sem 

liggja fyrir.  

Jacobs og félagar (2006) skoðuðu rannsóknir sem gerðar höfðu verið á upplifun bæði 

heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga af túlkaþjónustu á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. Sjúklingar sem ekki 

voru enskumælandi og þurftu á heilbrigðisþjónustu að halda skildu þjónustuna ekki jafn vel og minni 

líkur voru á árangursríkri hjúkrun í þeirra garð miðað við enskumælandi sjúklinga. Meiri líkur voru einnig 

á að erlendir sjúklingar færu í rannsóknir sem töldust óþarfa og að meðferðin væri þeim skaðleg á einn 

eða annan hátt. Jafnframt var talið að meðferðarheldnin væri minni hjá þessum hóp miðað við þá sem 

töluðu ensku og að þeir mættu síðar í endurkomutíma. Bæði sjúklingarnir og heilbrigðisstarfsmenn tjáðu 

óánægju sína með meðferð og meðferðarsamband þegar skortur á samskiptum var til staðar.  

Í rannsókn sem gerð var árið 2014 kom fram að aðeins 3,7% erlendra ferðamanna á Slysa- og 

bráðadeild á Landspítala í Fossvogi fengu viðeigandi túlkaþjónustu samkvæmt skráningu, 50,8% 

einstaklinga fengu ekki túlkaþjónustu og ekkert var skráð um notkun túlkaþjónustunnar í 45,6% tilvika 

(Dagný Lóa Sighvatsdóttir og Helga Þórey Friðriksdóttir, 2016). Út frá þessum niðurstöðum er hægt að 

álykta sem svo að í bráðaaðstæðum er ekki forgangsatriði að nýta sér túlkaþjónustu til að bæta gæði 

heilbrigðisþjónustunnar en samt sem áður er afar mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að kalla til faglærðra 

túlka til þess að hægt sé að veita bestu ákjósanlegu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Það eykur líkur á 

jákvæðri útkomu meðferðar og ánægju sjúklinga. 

2.6 Ónæmar bakteríur og einangrun 

Ferðamenn hafa gegnt lykilhlutverki í útbreiðslu á smitsjúkdómum síðan elstu menn muna. Undanfarna 

áratugi hafa ferðamenn og ferðalög óhjákvæmilega einnig verið tengd við útbreiðslu á fjölónæmum 

bakteríum (Woodford, 2011). Algengar ónæmar bakteríur sem fara á milli manna vegna ferðalaga eru 

til að mynda MÓSA (Methicillin ónæmur Staphylococcus Aureus) (Zhou, Wilder-Smith og Hsu, 2014) og 

ESBL (Breiðspektra Beta Laktamasi, e. Extended Spectrum Beta Lactamase) (Vila, 2015). ESBL sýklun 
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er hvað algengust á meðal ferðamanna sem ferðast hafa um Asíu. Í nýlegri samantektargrein um ESBL 

myndandi bakteríur kom meðal annars fram að 17,9% spænskra ferðamanna höfðu ESBL í hægðum 

eftir ferðalög til hitabeltislanda. Þegar ferðalögin voru nánar skilgreind hækkaði tíðni þeirra sem bera 

ESBL í hægðum í 29,2% og í þvagi í 37,4% eftir heimsókn til Indlands. Jafnframt kom fram að 21% 

finnskra ferðamanna sem ferðuðust út fyrir Skandinavíu reyndust vera með ESBL í hægðum þegar heim 

var komið (Vila, 2015). 

Staphylococcus Aureus er gram jákvæð baktería sem tekur sér bólfestu í nösum, húð og á 

spangarsvæði, en um það bil þriðjungur mannkyns bera hana á húð sinni eða í nösum. Bakterían er 

algengur sýkingavaldur í sýkingum á borð við húð-, mjúkvefja- og blóðsýkingar (Thomer, Schneewind 

og Missiakas, 2016). Bakterían er einnig tengd við sýkingar á borð við lungnabólgu, hjartaþelsbólgu (e. 

endocarditis), septískan arthrítis og osteómýelítis. MÓSA afbrigði bakteríunnar sást fyrst árið 1961, 

aðeins tveimur árum eftir að sýklalyfið Methicillin var markaðssett. Í fyrstu var talið að MÓSA væri 

einskorðað við sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir en síðar átti eftir að koma í ljós að heilbrigðar 

manneskjur í löndum víðsvegar um heiminn væru einnig berar af bakteríunni. Vangaveltur eru á meðal 

fræðimanna um að aukning í húðsýklun MÓSA meðal ferðamanna sé vegna skorts á hreinlæti og 

aukinnar svitamyndunar á meðan ferðalagi stendur (Zhou o.fl., 2014). 

MÓSA er ónæm fyrir mörgum tegundum sýklalyfja. Hún getur lifað á húð og í slímhúðum einstaklings 

án þess að valda einkennum en fer að valda sýkingum þegar hún kemst í gegnum varnir líkamans. 

Meðferðarmöguleikar eru takmarkaðir og er bakterían því sérstaklega varasöm fyrir einstaklinga með 

bælt ónæmiskerfi (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2006). MÓSA sýking er fyrst og fremst meðhöndluð 

með sýklalyfinu Vancomycin en einnig eru dæmi um að sýkingar séu meðhöndlaðar með lyfjum á borð 

við Gentamicin, Rifampin, Linezolid, Trimetoprim-Sulfa eða beta-laktam lyfi (Hassoun, Linden & 

Friedman, 2017). Áhættuþættir fyrir MÓSA sýklun eru einstaklings- eða umhverfistengdir. Dæmi um 

einstaklingstengda áhættuþætti eru meðal annars ýmis konar húðrof, til dæmis sár og exem, langvinnir 

húðsjúkdómar, langvarandi sýklalyfjanotkun og aðskotahlutir er rjúfa húð og slímhúð, til dæmis 

æðaleggir, þvagleggir, stóma og dren. Umhverfistengdir áhættuþættir eru meðal annars að hafa unnið 

á, að hafa legið lengur en 24 klukkustundir eða að hafa fengið umfangsmikla skoðun eða meðferð á 

heilbrigðisstofnun. Umfangsmikil meðferð telst meðal annars vera skoðun eða meðferð lengur en 4 klst, 

ísetning æða- eða þvagleggja, blóð- eða kviðskilun, inngrip með skurðaðgerð og sáraskipti (Embætti 

landlæknis, 2013).  

Góð handhreinsun er árangursríkasta leiðin til að draga úr útbreiðslu bakteríunnar. Æskilegast er að 

hendurnar séu fyrst þvegnar með volgu sápuvatni, höndunum leyft að þorna og hendurnar síðan 

sprittaðar. Notkun hlífðarfatnaðar er einnig nauðsynleg þegar sinna skal sjúklingi smituðum af MÓSA. 

Við aðhlynningu skal heilbrigðisstarfsmaður ávallt klæðast síðerma slopp, hönskum og í sumum tilvikum 

hafa grímu (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2006). Hafi einstaklingur greinst með eða umgengist 

einstakling smitaðan af MÓSA eða legið á erlendri heilbrigðisstofnun á síðastliðnum 6 mánuðum fyrir 

komu til landsins skal taka viðeigandi sýni til ræktunar og sjúklingur skal settur í einangrun þar til 

niðurstöður sýna liggja fyrir en oftast tekur það 2-3 daga. Sé einstaklingur neikvæður fyrir MÓSA losnar 

hann strax úr einangrun en séu niðurstöðurnar jákvæðar þarf hann að vera í einangrun þar til viðeigandi 

upprætingarmeðferð er lokið og þrjú sýni í röð reynast neikvæð (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2006). 
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Það að vera í einangrun til lengri tíma getur reynst sjúklingum afar erfitt. Á árunum 1997-2001 varð 

MÓSA faraldur á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg þar sem alls 146 sjúklingar smituðust innan 

veggja sjúkrahússins. Eva Skyman, Harrieth Sjöström og Lisbeth Hellström gerðu rannsókn á þessum 

faraldri þar sem þær tóku viðtal við nokkra af þeim sjúklingum sem smituðust og snerist viðtalið um 

upplifun þessara einstaklinga af því að vera í einangrun. Allir sjúklingarnir þurftu að vera í einangrun í 

að minnsta kosti viku en einangrunartímabil hvers sjúklings fyrir sig var á bilinu ein vika til þrír mánuðir. 

Niðurstöður viðtalanna voru að upplifun þessara sjúklinga af því að vera í einangrun var ekki góð. Þeir 

upplifðu einangrunina sem slíka takmarkandi og að það væri verið að brjóta á þeim, þeim fannst þeir 

vera óhreinir og hræddir. Þeir fengu takmarkaðar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki og fengu sjaldnar 

innlit en þeir sjúklingar sem ekki voru í einangrun. Þeir fundu fyrir innilokunarkennd og fengu lítið sem 

ekkert að hitta annað fólk og aðstandendur vildu síður koma í heimsókn vegna hræðslu við að smitast. 

Heilbrigðisstarfsfólk gaf sér lítinn tíma með sjúklingunum og litu nánast aldrei inn á stofuna nema þegar 

þeir þurftu að framkvæma hjúkrunarverk eða veita ákveðna meðferð (Skyman, Sjöström og Hellström, 

2010). 

Til þess að koma í veg fyrir að verða beri af ónæmri bakteríu er mikilvægt að ferðamenn geri sér 

grein fyrir hvað hugtakið ónæm baktería þýðir og hvaða afleiðingar það hefur að vera beri af slíkri 

bakteríu. Wiklund og félagar (2015) gerðu rannsókn á þekkingu og skilningi sænskra ferðamanna á 

sýklalyfjaónæmi og ónæmum bakteríum og áhættunni á að verða beri af slíkum bakteríum þegar þeir 

ferðuðust erlendis. Spurningalistar með þremur opnum spurningum voru sendir út til 100 einstaklinga 

sem höfðu áform um að ferðast til landa þar sem áhættan af smiti af ónæmum bakteríum er mikil. Í ljós 

kom að ferðamennirnir voru almennt meðvitaðir um hvað orðið sýklalyfjaónæmi þýddi en áttuðu sig ekki 

almennilega á raunverulegri merkingu þess og ekki heldur afleiðingum þess að verða beri af ónæmri 

bakteríu, hvorki afleiðingunum sem það hefði á þá sjálfa sem einstakling né fyrir það samfélag sem þeir 

bjuggu í. Fáir töldu að þeirra eigin ferðalög væru áhætta út af fyrir sig. Skortur á þekkingu skapaði óvissu 

hjá þessum einstaklingum og til þess að forðast smit höfðu þeir hugsað út ákveðin bjargráð sem þeir 

töldu að myndu koma í veg fyrir smit.  

Svo virðist vera sem skortur á fræðslu til ferðamanna varðandi ónæmar bakteríur sé 

gegnumgangandi í þeim þjóðum þar sem viðfangsefnið hefur verið rannsakað. Þörf er á að bæta fræðslu 

til ferðamanna, bæði varðandi áhættusvæði þar sem miklar líkur eru á smiti af ónæmum bakteríum og 

einnig varðandi fyrirbyggjandi aðferðir sem ferðamenn geta tileinkað sér áður en haldið er af stað í 

ferðalag. Hægt væri að benda þeim einstaklingum sem hyggjast ferðast til landa þar sem smithætta er 

mikil á að skoða gagnagrunn CDC þar sem ferðamenn geta kynnt sér ráðlagðar bólusetningar fyrir hvert 

land og annað mikilvægt efni, með það að markmiði að koma í veg fyrir útbreiðslu ónæmra baktería og 

smitsjúkdóma. 

2.7 Hjúkrun í dreifbýli 

Heilbrigðisþjónustu á Íslandi er skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi en það er gert til þess að efla og bæta 

þjónustu og einnig til að jafna aðgang landsmanna að þjónustunni (Reglulgerð um heilbrigðisumdæmi 

nr. 1084/2014). Hvert umdæmi skal veita almenna heilbrigðisþjónustu í umdæminu, svo sem með rekstri 

heilsugæslu, þjónustu og hjúkrun á hjúkrunarheimilum og almenna sjúkrahúsþjónustu. 



24 

Á árinu 2016 komu tæplega 1,8 milljónir ferðamanna með flugi um Keflavíkurflugvöll en hann er 

staðsettur í heilbrigðisumdæmi Suðurnesja. Á Seyðisfjörð komu um 20 þúsund ferðamenn með 

Norrænu en Seyðisfjörður fellur undir heilbrigðisumdæmi Austurlands (Ferðamálastofa, 2017). 

Heildarfjöldi skráðra gistinótta á Íslandi voru 7,8 milljónir árið 2016 en þar af voru gistinætur erlendra 

ferðamanna um 6,8 milljónir. Helmingur heildargistinótta var eytt á höfuðborgarsvæðinu og á 

Suðurnesjum en hinum helmingnum var eytt í öðrum landshlutum. Fjölsóttustu ferðamannastaðirnir voru 

á Suðvesturhorninu og á Suðurlandi og var flæðið af ferðamönnum þangað tiltölulega jafnt allt árið um 

kring. Að sumri til voru Norður-, Vestur- og Austurland einnig vinsælir áfangastaðir. Á Vesturlandi var 

Snæfellsnesið vinsæll áfangastaður, á Norðurlandi voru það Akureyri og Mývatnssveit sem voru 

fjölsóttastir og á Austurlandi voru það Egilsstaðir og Seyðisfjörður. Á Suðurlandi voru Þingvellir, Gullfoss 

og Geysir, Vík, Skógar, Jökulsárlón og Skaftafell vinsælir en á Reykjanesinu var Bláa lónið fjölsóttast 

(Ferðamálastofa, 2017).  

Heilbrigðisþjónusta er misjöfn eftir landshlutum og á Suðurlandi eru til dæmis 71 stöðugildi 

hjúkrunarfræðinga starfandi, samanborið við 1.274 stöðugildi á höfuðborgarsvæðinu. Á Suðurnesjum 

eru 50 stöðugildi hjúkrunarfræðinga og á Austurlandi 46 stöðugildi (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Þegar kannaðar voru komur erlendra ferðamanna á bráðamóttöku Landspítala á árunum 2001 til 

2014 var fjöldi þeirra 14.288 yfir þetta tímabil en mestur fjöldi þeirra kom eftir árið 2009 (María 

Heimisdóttir, 2016). Gera má ráð fyrir að aukningin hafi einnig átt við komur erlendra ferðamanna á 

heilsugæslur og bráðamóttökur utan höfuðborgarsvæðis. Í rannsókn Guðlínar Jónu Ómarsdóttur og 

Sigrúnar Sæmundsdóttur (2017) á komum erlendra ferðamanna á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja á 

árunum 2005 til 2016 voru alls 1.974 skráðar komur. Á þessum árum nam aukning á komum ferðamanna 

344% á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.  

Í dreifbýli vinna hjúkrunarfræðingar mjög sjálfstætt vegna þess að oftar en ekki er þar ekki mikið um 

aðrar heilbrigðisstéttir. Þeir þurfa að geta sinnt bráða- og slysatilfellum auk þess að sinna daglegum 

störfum hjúkrunarfræðings (Bushy, 2002). Með auknum ferðamannastraumi á Íslandi eru störf 

hjúkrunarfræðinga í dreifbýli orðin mun víðtækari en áður og gera má ráð fyrir aukningu á komum og 

sértækum hjúkrunarþörfum sjúklinga sem þessir hjúkrunarfræðingar sinna. 

  



25 

3 Aðferðir 

Eftirfarandi kafli snýr að bakgrunni og aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig gagnasöfnun fór fram sem 

og úrvinnsla og framsetning gagna. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að svara spurningum er 

tengjast notkun erlendra ferðamanna á heilbrigðisþjónustu á Íslandi, hvers vegna þeir koma, hvaða 

vandamál þeir leita sér aðstoðar við, hvenær, hvernig og hvar þeir koma og hvers konar hjúkrun þessum 

ferðamönnum er veitt. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var megindleg aftursæ lýsandi (e. retrospective descriptive). Slík rannsókn felur í sér að 

skilgreindar breytur hafi verið skráðar á ákveðnu tímabili og þeirra er svo aflað í rannsóknarlegum 

tilgangi eftir að skráningu þeirra lýkur (Polit og Beck, 2010). Rannsóknartímabilið náði yfir sjö ára skeið, 

frá 1. janúar 2009 til 31. desember 2015. Þar sem rannsóknin snerist um það að skoða sjúkraskrár 

erlendra ferðamanna aftur í tímann í þeim tilgangi að kanna helstu komur og ástæður komu þeirra og 

athuga hvort þörf væri á að bæta hjúkrunarþjónustu var þetta rannsóknarsnið valið. 

3.2 Úrtak, þýði og gagnaöflun 

Skilyrði fyrir því að vera hluti af rannsókninni var að vera einstaklingur með gervikennitölu, 18 ára og 

eldri, með erlent ríkisfang búsettur erlendis, sem hafði sótt sér þjónustu á heilbrigðisstofnun einhvers 

staðar á Íslandi á skilgreindu rannsóknartímabili. Einstaklingar undir 18 ára aldri voru útilokaðir frá 

rannsókninni þar sem að í gögnunum voru börn sem sóttu ungbarnaeftirlit hjá tilgreindum 

heilsugæslustöðvum skráð undir gervikennitölum auk þess sem ákveðið var að einblína bara á fólk sem 

ferðaðist til Íslands á eigin vegum. Einstaklingar með ríkisfangið IS (Ísland) voru einnig útilokaðir.  

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór þannig fram að fengin voru gögn frá Embætti landlæknis sem skráð 

höfðu verið á mismunandi heilbrigðisstofnunum í öllum heilbrigðisumdæmum Íslands á ofangreindum 

árum. Gyða Halldórsdóttir, hjúkrunarfræðingur á skrifstofu flæðisviðs Landspítala, afhenti 

rannsakendum gögnin í Excel skjali í mars 2018. Gögnin höfðu verið hreinsuð af persónugreinanlegum 

upplýsingum og í stað kóðuð svo unnið var með kóða. Ekki var þörf á að fá leyfi frá þátttakendum 

rannsóknarinnar þar sem unnið var með gögn sem þegar voru skráð í sjúkraskrá og ekki hægt að tengja 

gögn við persónugreinanlegar upplýsingar. 

3.3 Breytur, fylgni og úrvinnsla gagna 

Þær breytur sem helst voru skoðaðar í rannsókninni voru kyn, aldur, þjóðerni, dagur, mánuður og ár 

komu, ástæður komu, stofnanir og heilbrigðisumdæmi. Kyn, aldur, ástæða komu, þjóðerni og 

heilbrigðisumdæmi stóðu ýmist sem frum- eða fylgibreytur en dagur, mánuður og ár komu voru í öllum 

tilvikum skilgreindar sem fylgibreytur. Mánuðir komu voru flokkaðir í árstíðir. Desember, janúar og 

febrúar töldust til vetrarmánaða, mars, apríl og maí til vormánaða, júní, júlí og ágúst til sumarmánaða 

og september, október og nóvember til haustmánaða. Aldur einstaklinganna hafði verið reiknaður út 

með því að skoða gervikennitölur en það var gert áður en rannsakendur fengu gögnin í hendurnar til að 

koma í veg fyrir að hægt væri að rekja upplýsingar til baka til þeirra. Rannsakendur leituðust eftir því að 

skoða hvort samband væri á milli ástæðu komu og kyns annars vegar og ástæðu komu og aldurs hins 
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vegar. Einnig var reynt að skoða hvort heilbrigðisumdæmi og árstíð hefðu áhrif á ástæðu komu. Skoðað 

var hvernig tíðni koma skiptist á milli ára, hversu mikil hlutfallsleg aukning varð á milli ára og einnig 

hvernig tíðni koma skiptist á milli kynjanna. Ástæður komu einstaklinga voru skilgreindar út frá ICD-10 

flokkunarkerfinu og rýnt var í þær með tilliti til áætlaðra hjúkrunarþarfa en horft var til tíu algengustu 

skráðra flokka. Aldur einstaklinganna var flokkaður og settur upp í töflu til þess að hægt væri að sjá 

hvaða aldurshópar leituðu sér helst heilbrigðisaðstoðar á ferðalögum og einnig hverjar helstu ástæður 

komu væru hjá hverjum og einum aldurshóp miðað við skráðan ICD-10 flokk. Settar voru fram töflur þar 

sem greint var frá tíðni koma í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig yfir öll árin og einnig hve margar komur 

voru skráðar á hverju ári sem rannsóknin náði yfir. Sama aðferð var notuð til að setja fram tíðni koma 

fyrir árstíðirnar en sett var fram tafla þess efnis með heildarkomur yfir öll árin á hverri árstíð fyrir sig.  

Við afhendingu gagna var búið að setja þau fram í Excel og því var haldið áfram að vinna með þau í 

því forriti. Gröf, súlurit og töflur voru unnin í ýmist Excel eða Word. Úrvinnsla og niðurstöður gagna voru 

byggð á og sett fram með lýsandi tölfræði á borð við tíðni, fjölda og hlutfalli af heild. Viðeigandi tölfræðileg 

marktektarpróf voru unnin í SPSS forritinu (Statistical Package for Social Sciences). Notast var við 

Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf, en slík próf eru einna helst notuð þegar kanna á tengsl á milli 

flokkaðra breyta sem settar hafa verið upp í krosstöflu þar sem tíðni hverrar breytu hefur verið skilgreind 

(Levin og Fox, 2010). 

3.4 Heimildaleit 

Leit og lestur fræðigreina vegna fræðilegs hluta verkefnisins stóð yfir á tímabilinu september 2017 til 

apríl 2018. Heimilda var að mestu leitað í gagnasöfnum, svo sem PubMed, CINAHL, Google Scholar 

og Wiley Online Library og einnig reyndum við að nýta okkur þá þekkingu og fræðiefni sem við höfðum 

aflað okkur í okkar hjúkrunarnámi. Einnig fengum við ábendingar um fræðigreinar frá leiðbeinendum 

okkar. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Þar sem um aftursýna rannsókn var að ræða þar sem gögnunum hafði þegar verið safnað úr 

sjúkraskrám og öllum persónugreinanlegum upplýsingum á borð við gervikennitölum hafði verið breytt í 

kóða var nær engin áhætta fólgin í þátttöku og ekki var hægt að rekja upplýsingarnar til baka til 

sjúklinganna. Rannsóknin hafði ekki áhrif á meðferð, inngrip og afdrif einstaklinganna og því fól hún ekki 

í sér nein óþægindi fyrir þá einstaklinga sem voru hluti af henni. Þar sem farið hafði verið af stað með 

rannsóknina áður en þetta verkefni var skrifað var búið að fá leyfi fyrir gagnasöfnuninni hjá 

Vísindasiðanefnd og Embætti landlæknis, þannig að einungis þurfti að senda inn beiðni, til ofangreindra 

stofnana, þess efnis að bæta rannsakendum við gagnasöfnunina sem rannsóknaraðilum. 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þær niðurstöður er komu fram við úrvinnslu gagna. Farið verður yfir 

hversu margir erlendir ferðamenn komu á heilbrigðisstofnanir á Íslandi á árunum 2009-2015, annars 

vegar á öllu landinu í heild og hins vegar á heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðis. Einnig verður 

greint frá helstu ástæðum komu samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu og þær flokkaðar eftir því hvort um 

veikindi, slys eða aðra þjónustu er að ræða. Af 22.648 skráðum komum höfðu 17.288 ICD-10 flokkar 

verið skráðir. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningum með því að setja niðurstöður 

rannsóknarinnar fram í töflum og myndum til að styðja ritað mál og auðvelda úrlestur. Niðurstöður 

framkvæmdra marktektarprófa verða einnig útskýrðar.  

4.1 Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

Í gögnum sem fengin voru frá Embætti landlæknis voru alls 44.775 skráðar komur á heilbrigðisstofnanir 

um allt land á árunum 2009-2015. Af þeim voru 20.916 (46,7%) karlmenn og 23.779 (53,1%) konur. 

Heildarfjöldi einstaklinga sem leitaði sér heilbrigðisaðstoðar var 26.574 en af þeim voru 12.593 (47,4%) 

karlmenn og 13.923 (52,4%) konur. Í 80 tilvikum af heildarkomum var kyn ekki skráð og í 58 tilvikum 

skráninga á einstaklingum. Tafla 1 sýnir frekari upplýsingar varðandi komur á heilbrigðisstofnanir á 

Íslandi á árunum 2009-2015. 

 

Tafla 1. Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir í öllum heilbrigðisumdæmum 
Íslands á árunum 2009-2015, flokkaðar eftir kyni 

 

Í töflu 2 má sjá sundurliðun á komum og einstaklingum eftir árum, bæði tíðni og hlutfall þeirra af 

heildarkomum, á allar heilbrigðisstofnanir landsins. Sjá má að fjöldi koma sem og einstaklinga hefur 

aukist jafnt og þétt yfir öll árin.  

Kyn 
   

Komur 
    

Einstaklingar 

 n % n % 

Karlkyn 20.916 46,7 12.593 47,4 

Kvenkyn 23.779 53,1 13.923 52,4 

Óskráð 80 0,2 58 0,2 

Alls 44.775 100 26.574 100 

 



28 

Tafla 2. Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir á öllu Íslandi á árunum 2009-2015, 
fjöldi einstaklinga sem sóttu sér heilbrigðisþjónustu á þessum árum 

 

Í töflu 3 má sjá hlutfallslega aukningu á milli ára meðal erlendra ferðamanna sem leituðu sér 

heilbrigðisþjónustu á öllu landinu. Mest var aukningin á milli áranna 2010 til 2011 en þá varð 62% 

hlutfallsleg aukning á komum á milli ára. Árið 2010 voru 3.383 komur á heilbrigðisstofnanir en árið 2011 

voru þær orðnar alls 5.496 á landinu. Að meðaltali var hlutfallsleg aukning 23% á milli ára og hlutfallsleg 

aukning einstaklinga sem höfðu leitað sér heilbrigðisþjónustu var að meðaltali 20% á milli ára. 

 

Tafla 3. Hlutfallsleg aukning erlendra ferðamanna á milli ára í öllum heilbrigðisumdæmum 

  

  

Ár Komur Einstaklingar 

 
n % n % 

2009 3.114 7,0 2.139 8,0 

2010 3.383 7,6 2.151 8,1 

2011 5.496 12,3 3.389 12,8 

2012 6.458 14,4 3.873 14,6 

2013 7.728 17,3 4.313 16,2 

2014 8.432 18,8 4.799 18,1 

2015 10.164 22,7 5.910 22,2 

Alls 44.775 100 26.574 100 

 

 

Aukning á milli ára í öllum 
heilbrigðisumdæmum 

 Komur Einstaklingar 

2009-2010 9% 1% 

2010-2011 62% 58% 

2011-2012 18% 14% 

2012-2013 20% 11% 

2013-2014 9% 11% 

2014-2015 21% 23% 

Meðalaukning 23% 20% 
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Þegar komur á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á árunum 2009-2015 voru skoðaðar voru 

alls skráðar 22.648 komur eða 50,6% af heildarkomum á öllu Íslandi. Af þeim voru karlar 10.822 (47,8%) 

og konur 11.751 (51,9%). Þegar fjöldi einstaklinga var skoðaður kom í ljós að karlar voru 6.026 talsins 

(46,3%) og konur 6.933 (53,3%). Í 75 tilvikum af heildarkomum utan höfuðborgarsvæðis var kyn ekki 

skráð og í 53 tilvikum hjá einstaklingum. Á töflu 4 má sjá fjölda og hlutfallslega dreifingu hvors kyns fyrir 

sig. 

 

Tafla 4. Fjöldi koma og einstaklinga á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á árunum 
2009-2015, flokkaðar eftir kyni 

 

  

Kyn   Komur Einstaklingar 

 n % n % 

Karlkyn 10.822 47,8 6.026 46,3 

Kvenkyn 11.751 51,9 6.933 53,3 

Óskráð 75 0,3 53 0,4 

Alls 22.648 100 13.012 100 
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Í töflu 5 má sjá fjölda koma á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis yfir árin 2009-2015, flokkað 

eftir árum. Einnig má sjá fjölda þeirra einstaklinga sem leituðu sér heilbrigðisþjónustu á því tímabili.  

 

Tafla 5. Tíðni og hlutfall erlendra ferðamanna sem leituðu sér heilbrigðisaðstoðar utan 
höfuðborgarsvæðis á árunum 2009-2015, komur og einstaklingar 

 

Tafla 6 sýnir hlutfallslega aukningu á komum sem og einstaklingum á milli ára utan 

höfuðborgarsvæðis á tímabilinu 2009 til 2015. Þegar hlutfallsleg aukning á milli ára er skoðuð má sjá að 

mesta aukningin varð einnig á milli áranna 2010 og 2011 utan höfuðborgarsvæðis eða 26% aukning. Á 

árunum 2013 til 2014 hægðist aðeins á komum en árið 2014 voru 4% færri komur en árið áður, 3.965 

komur árið 2013 miðað við 3.807 komur árið 2014. Að meðaltali var 15% hlutfallsleg aukning á milli ára 

þegar komur á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis voru skoðaðar. Hlutfallsleg aukning 

einstaklinga sem leituðu sér heilbrigðisþjónustu var að meðaltali 12%. Alls var hlutfallsleg aukning á milli 

koma á þessum árum 126% en komur árið 2009 voru alls 2.078 og þær voru alls 4.699 árið 2015. 

Hlutfallsleg aukning einstaklinga á þessum árum var alls 93% en fjöldi þeirra þeir fór úr 1.432 árið 2009 

í 2.760 árið 2015. 

Ár Komur Einstaklingar 

 n % n % 

2009 2.078 9,2 1.432 11,0 

2010 2.173 9,6 1.325 10,2 

2011 2.738 12,1 1.600 12,3 

2012 3.188 14,1 1.768 13,6 

2013 3.965 17,5 1.983 15,2 

2014 3.807 16,8 2.144 16,5 

2015 4.699 20,7 2.760 21,2 

Alls 22.648 100 13.012 100 
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Tafla 6. Hlutfallsleg aukning á komum og einstaklingum á milli ára 2009-2015, meðalaukning á 
milli allra ára 

 

Á mynd 1 má sjá fjölda koma erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á 

árunum 2009-2015 auk hlutfallslegrar aukningar á milli ára. Mynd 2 sýnir sömu þætti fyrir einstaklinga, 

það er fjölda einstaklinga og hlutfallslega aukningu þeirra á milli ára. 

 

Mynd 1. Fjöldi koma og hlutfallsleg aukning þeirra á heilbrigðisstofnanir utan 
höfuðborgarsvæðis frá 2009-2015 

 

Aukning á milli ára utan 
höfuðborgarsvæðis 

 
 Komur Einstaklingar 

2009-2010  5% -7% 

2010-2011  26% 21% 

2011-2012  16% 11% 

2012-2013  24% 12% 

2013-2014  -4% 8% 

2014-2015  23% 29% 

Meðalaukning  15% 12% 
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Mynd 2. Fjöldi einstaklinga og hlutfallsleg aukning þeirra á heilbrigðisstofnunum utan 
höfuðborgarsvæðis á árunum 2009-2015 

 

Á töflu 7 má sjá aldursdreifingu þeirra einstaklinga sem komu á heilbrigðisstofnun utan 

höfuðborgarsvæðis. Algengast var að einstaklingar á aldursbilinu 26-35 ára (n=6.040; 26,7%) leituðu 

sér heilbrigðisþjónustu en þar á eftir voru einstaklingar á aldrinum 18-25 ára (n=4.909; 21,7%). Saman 

standa þessir tveir aldursflokkar fyrir 49,4% (n=10.949) af heildarkomum. Meðalaldur ferðamannanna 

var 41,3 ár hjá báðum kynjum og staðalfrávik 17,4 ár. Mynd 3 sýnir aldursdreifingu þeirra einstaklinga 

sem skráðir eru. 
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Tafla 7. Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis eftir 
aldursflokkum 

 

Mynd 3. Hlutfall hvers aldurshóps fyrir sig af heildarkomum á heilbrigðisstofnanir utan 
höfuðborgarsvæðis á árunum 2009-2015 

 

  

Aldursflokkar Komur Einstaklingar 

 n % n % 

18-25 4.909 21,7 2.578 19,8 

26-35 6.040 26,7 3.085 23,7 

36-45 3.244 14,3 1.793 13,8 

46-55 2.842 12,5 1.843 14,1 

56-65 2.849 12,6 1.920 14,8 

>65 2.764 12,2 1.793 13,8 

Alls 22.648 100 13.012 100 
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Á töflu 8 má sjá skráðar komur utan höfuðborgarsvæðis, flokkaðar eftir heilbrigðisumdæmum. Flestar 

komur eru í heilbrigðisumdæmi Suðurlands (n=7.460; 32,9%) og næstflestar eru í heilbrigðisumdæmi 

Norðurlands (n=5.171; 22,8%). Fæstar eru komurnar í heilbrigðisumdæmi Vestfjarða (n=834; 3,7%). 

Mynd 4 sýnir hlutfallslega dreifingu á komum í hverju tilteknu heilbrigðisumdæmi. 

 

Tafla 8. Skráðar komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á 
árunum 2009-2015, flokkaðar eftir heilbrigðisumdæmum 

 

 

Mynd 4. Skráðar komur og hlutfallslegur fjöldi koma eftir hverju heilbrigðisumdæmi 

Komur eftir heilbrigðisumdæmum 

 n % 

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands 2.387 10,5 

Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða 834 3,7 

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands 5.171 22,8 

Heilbrigðisumdæmi Austurlands 2.168 9,6 

Heilbrigðisumdæmi Suðurlands 7.460 32,9 

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja 4.624 20,4 

Óskráð 4 - 

Alls 22.648 100 
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Þegar fjöldi koma eftir árstíðum var skoðaður mátti sjá að rúmur helmingur af þeim sem leituðu sér 

heilbrigðisþjónustu kom á heilbrigðisstofnun yfir sumarið en alls voru 52,3% (n=11.851) af öllum komum 

skráðar yfir sumarmánuðina. Næst algengast var að ferðamenn sóttu sér heilbrigðisþjónustu að hausti 

til (n=4.691; 20,7%), þá á vorin (n=3.465, 15,3%) og fæstar voru komurnar á veturna (n=2.641; 11,7%). 

Á töflu 9 má sjá fjölda koma eftir árstíðum fyrir hvert ár og á mynd 5 má betur sjá hlutfallslega dreifingu 

koma eftir árstíðum.  

 

Tafla 9. Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis, flokkaðar 
eftir árstíðum, á árunum 2009-2015 

 

 

 

Komur eftir árstíðum 

 Vetur Sumar Vor Haust Heildarkomur 

2009 185 1.325 254 314 2.078 

2010 189 1.237 286 461 2.173 

2011 285 1.548 394 511 2.738 

2012 372 1.579 423 814 3.188 

2013 496 1.978 630 861 3.965 

2014 512 1.898 689 708 3.807 

2015 602 2.286 789 1.022 4.699 

Alls 2.641 11.851 3.465 4.691 22.648 
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Mynd 5. Fjöldi og hlutfall koma á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis, flokkaðar eftir 
árstíðum, á árunum 2009-2015 
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4.2 Ástæður komu erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

Í eftirfarandi kafla verður leitast eftir að greina frá algengustu ástæðum komu þeirra erlendu ferðamanna 

sem leituðu sér heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðis á áðurnefndum árum. Í 

rannsóknargögnunum voru skráðar þær ICD-10 greiningar sem voru til staðar hjá hverjum einstakling 

fyrir sig og því voru ástæður komu skilgreindar út frá ICD-10 skráningu. Alls lágu fyrir 17.288 skráningar 

á ICD-10 greiningu hjá þeim 22.648 komum sem skráðar voru hjá einstaklingum 18 ára og eldri sem 

höfðu sótt sér heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðis eða í 76,3% tilvika. ICD-10 köflunum var skipt 

upp í þrjá grófa flokka út frá því hvort þeir tengdust greiningum um veikindi, sjúkdóma eða aðrar 

greiningar. Við útreikninga á mun á ástæðum komu á milli kynja, aldursflokka, eftir heilbrigðisumdæmum 

og árstíðum var ákveðið að útiloka flokkinn aðrar komuástæður en þær sem voru skilgreindar sem slys 

og veikindi þar sem inn í þann flokk féllu meðal annars greiningar tengdar meðgöngu og barneignum. 

Ákveðið var þó að halda þeim inni í töflum til að sýna fram á mögulegar hjúkrunarþarfir vegna 

samskiptaörðugleika og verða frekari útskýringar ræddar í komandi köflum. 

Flestar skráðar greiningar tilheyrðu 19. kafla (n=5.067; 29,3%) en undir honum eru greiningar sem snúa 

að áverkum, eitrunum og öðrum tilteknum afleiðingum ytri orsaka, það er slys og aðrir óvæntir þættir 

sem ógna heilbrigðisástandi einstaklinga. Af þeim slysum og áverkum þar sem ICD-10 greining var 

skráð voru áverkar á ótilgreindum hluta bols, útlims eða annars líkamshluta algengastir (n=765; 15,1%), 

þar á eftir komu áverkar á hné og fótlegg (n=726; 14,3%). Þá voru áverkar á úlnlið og hendi þriðja 

algengasta tegund áverka (n=634, 12,5%) og í fjórða sæti voru áverkar á höfði (n=603; 11,9%). 

 Þá var næst algengasti kaflinn 21. kafli (n=2.646; 15,3%) og þriðji algengasti kaflinn sá átjándi 

(n=1.690; 9,8%) en undir þeim köflum eru greiningar sem tengjast einkennum, klínískum 

rannsóknarniðurstöðum og þáttum sem hafa áhrif á ástand sjúklings og samskipti við 

heilbrigðisþjónustu. Héðan í frá verða þær flokkaðar saman sem aðrar komuástæður.  

Algengustu skráðu ICD-10 greiningar er tengjast veikindum og sjúkdómum eru flokkar um sjúkdóma 

í öndunarfærum (n=1.291; 7,5%), sjúkdóma í vöðva- og beinakerfi og bandvefjum (n=1.170; 6,8%) og 

sjúkdómar í þvag- og kynfærum (n=1.136; 6,6%). Frekari útlistingar og skýringar á algengustu skráðu 

ICD-10 flokkum má sjá í töflu 10. 
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Tafla 10. Tíu algengustu skráðu ICD-10 flokkar og greiningar, fjöldi skráninga og hlutfall af 
heildarskráningum ICD-10 

 

Tafla 11 sýnir algengustu ástæður komu erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan 

höfuðborgarsvæðis eftir árum, flokkaðar niður í veikindi, slys eða aðrar komuástæður. Algengast var að 

erlendir ferðamenn komu á heilbrigðisstofnun vegna veikinda eða sjúkdóma en alls voru 9.386 (54,2%) 

skráðar ICD-10 greiningar í flokki veikinda. Hlutfallslega voru flestar komur vegna veikinda árið 2013 

(n=1.623; 55,3%) og fæstar voru þær árið 2011 (n=1.118; 52,0%).  

Þá voru komur vegna slysfara og áverka alls 5.170 talsins eða 29,8% af öllum skráðum ICD-10 

greiningum. Flestar komur vegna slysa voru árið 2015 (n=1.198; 32,9%) og fæstar voru þær árið 2012 

(n=675; 27,1%). Komur vegna annarra ástæðna svo sem meðgöngukvilla, einkenna, 

rannsóknarniðurstaðna og þátta sem höfðu áhrif á samskipti við heilbrigðisstarfsfólk voru alls 2.732 

(16,0%). Flestar ástæður komu sem flokkaðar voru undir aðrar orsakir voru skráðar árið 2012 (n=467; 

18,8%) og fæstar árið 2015 (n=462; 12,7%).  

Tíu algengustu skráðu ICD-10 flokkar 

 

Kóðar Fjöldi 

  n % 

ICD-19: Áverki, eitrun og aðrar tilteknar afleiðingar ytri 
orsaka 

S00-T98 5.067 29,3 

ICD-21: Þættir sem áhrif hafa á heilbrigðisástand og 
samskipti við heilbrigðisþjónustu 

Z00-Z99 2.646 15,3 

ICD-18: Einkenni, teikn og afbrigðilegar klinískar og 
rannsóknarniðurstöður, ekki flokkuð annars staðar 

R00-R99 1.690 9,8 

ICD-10: Sjúkdómar í öndunarfærum J00-J99 1.291 7,5 

ICD-13: Sjúkdómar í vöðva- og beinakerfi og í bandvef M00-M99 1.170 6,8 

ICD-14: Sjúkdómar í þvag- og kynfærum N00-N99 1.136 6,6 

ICD-1: Tilteknir smit- og sníklasjúkdómar A00-B99 844 4,9 

ICD-12: Sjúkdómar í húð og húðbeð L00-L99 749 4,3 

ICD-11: Sjúkdómar í meltingarfærum K00-K93 530 3,1 

ICD-9: Sjúkdómar í blóðrásarkerfi I00-I99 467 2,7 

Alls  15.590 90,3 
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Tafla 11. Ástæður komu erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðis á 
árunum 2009-2015, fjöldi og hlutfall 

 

Á töflu 12 má sjá ástæður komu á heilbrigðisstofnanir flokkaðar eftir árstíðum. Þegar þær voru 

skoðaðar eftir árstíðum kom í ljós að komur vegna veikinda voru algengastar á öllum tímum árs 

(n=9.386; 52.5%). Slysfarir og áverkar voru næst algengustu ástæður koma á öllum árstíðum (n=5.170; 

27,5%), að haustinu undanskildu en þá voru skráningar annarra ICD-10 greininga næst algengastar 

(n=902; 26,3%). Skráning annarra ICD-10 greininga, það er rannsóknarniðurstöður, einkenni og annað, 

voru gerðar í 2.732 (20,1%) tilfella. Flestar komur vegna veikinda voru á sumrin (n=5.477; 58,4%) og 

fæstar voru þær að vetri til (n=902; 9,6%). Komur vegna slysfara og áverka voru algengastar á sumrin 

(n=3.194; 61,8%) og sjaldgæfastar yfir vetrartímann (n=434; 8,4%). Skráning annarra greininga var 

oftast gerð á haustin (n=902; 33,1%) og sjaldnast yfir veturinn (n=463; 16,9%).  

Þegar árstíðir voru bornar saman við komuástæðurnar veikindi og slys kom í ljós marktækur munur 

á milli ástæðna komu og árstíða, kí-kvaðrat (df=3, N=14.556) = 18,8, p<0,001. Komur vegna veikinda 

voru hlutfallslega algengari á veturnar miðað við aðrar árstíðir eða í 67,5% tilvika miðað við að á sumrin 

voru komur vegna veikinda í 63% tilvika. Komur vegna slysa voru hlutfallslega algengari á sumrin eða í 

36,8% tilvika, borið saman við komur vegna slysa á veturnar, sem voru í 32,4% tilvika.  

Ástæður komu eftir árum 

  Veikindi Slys Annað Heildarkomur 
 

n % n % n % 

2009 865 54,6 474 29,9 244 15,4 1.583 

2010 886 54,7 485 29,9 249 15,4 1.620 

2011 1.118 52,0 663 30,8 369 17,2 2.150 

2012 1.345 54,1 675 27,1 467 18,8 2.487 

2013 1.623 55,3 798 27,2 512 17,5 2.933 

2014 1.570 54,6 877 30,5 429 14,9 2.876 

2015 1.979 54,4 1.198 32,9 462 12,7 3.639 

Alls 9.386 54,2 5.170 29,8 2.732 16,0 17.288 
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Tafla 12. Ástæður komu erlendra ferðamanna eftir árstíðum á árunum 2009-2015, flokkaðar sem 
veikindi, slys eða annað; Heildarfjöldi ástæðna komu hverrar árstíðar á ofangreindum árum 

 

Á töflu 13 má sjá ástæður komu erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir flokkaðar eftir kyni. 

Veikindi voru algengasta ástæða komu hjá körlum (n=4.398; 54,5%), þar á eftir voru slysin (n=2.241, 

27,8%) og aðrar komuástæður voru 1.427 (17,7%). Líkt og hjá karlmönnum var algengast að konur 

leituðu sér aðstoðar vegna veikinda (n=4.960, 54,0%), slysin voru næstalgengust (n=2.925: 31,9%) og 

síðan voru komur vegna annarra ástæðna 1.296 (14,1%). Alls voru 41 koma þar sem kyn var ekki skráð. 

Þegar ástæður komu voru bornar saman við hvort kyn fyrir sig kom í ljós að marktækur munur var 

á algengi ástæða og kyns, kí-kvaðrat (df=1, N=14.524) = 17,55, p<0,001. Komur kvenna vegna slysa 

voru hlutfallslega fleiri (37,1%) heldur en komur karla vegna slysa (33,8%). Komur kvenna vegna 

veikinda voru að sama skapi hlutfallslega færri (62,9%) heldur en komur karla vegna veikinda (66,2%).  

 

Ástæður komu eftir árstíðum 

  Veikindi   Slys  Annað Heild 

 

n 
Hlutfall 

raða 
Hlutfall 

dálka 
n 

Hlutfall 
raða 

Hlutfall 
dálka 

n 
Hlutfall 

raða 
Hlutfall 

dálka 
n % 

Vetur 902 50,1 9,6 434 24,1 8,4 463 25,8 16,9 1.799 10,4 

Vor 1.360 54,5 14,5 666 26,7 12,9 471 18,9 17,2 2.497 14,4 

Sumar 5.477 57,2 58,4 3.194 33,4 61,8 896 9,4 32,8 9.567 55,3 

Haust 1.647 48,1 17,5 876 25,6 16,9 902 26,3 33,1 3.425 19,8 

Alls 9.386 52,5 100 5.170 27,5 100 2.732 20,1 100 17.288 100 
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Tafla 13. Fjöldi og hlutfall ástæðna komu, flokkaðar eftir körlum/konum 

 

Á töflu 14 má sjá ástæður komu erlendra ferðamanna flokkaðar eftir aldri. Hjá öllum aldurshópum 

voru veikindi algengasta ástæðan eða í 9.386 (55,1%) tilvika, þar á eftir voru slys næst algengust eða í 

5.170 (30,9%) tilvika. Að lokum voru síðan aðrar komuástæður í 2.732 (13,9%) tilvika. Algengast var að 

aldurshópurinn 56-65 ára leitaði sér heilbrigðisaðstoðar vegna veikinda (n=1.322, 59,0%) en 

aldursflokkurinn 46-55 ára komu þar á eftir (n=1.284, 58,0%). Komur vegna veikinda voru fæstar hjá 

aldurshópnum 18-25 ára (n=1.900, 49,5%). Algengast var að aldurshópurinn eldri en 65 ára leitaði sér 

heilbrigðisþjónustu vegna slysa (n=763, 35,9%) en þar á eftir var aldurshópurinn 56-65 ára (n=800, 

35,7%). Komur vegna slysa voru hlutfallslega fæstar hjá aldurshópunum 26-35 ára (n=1.171, 26,1%) og 

36-45 ára (n=624, 26,1%). 

Komur vegna veikinda urðu hlutfallslega algengari með hækkandi aldri, eins og sjá má á töflunni. 

Komum vegna slysa fækkaði á aldursbilinu 26-45 ára en þeim fjölgaði síðan aftur með hækkandi aldri. 

Komur vegna annarra ástæðna en slysa og veikinda voru algengari meðal yngri aldurshópa.  

Þegar aldurshópar voru bornir saman við ástæðurnar veikindi og slys kom í ljós að marktækur munur 

væri þar á, kí-kvaðrat (df=2, N=14.556) = 20,32, p<0,001. Komum vegna slysa fjölgaði marktækt með 

hækkandi aldri. Á mynd 6 má betur sjá hlutfall ástæðna komu eftir aldursflokkum á ofangreindum árum. 

Ástæður komu eftir kyni 

Kyn 
 

Veikindi 
 

Slys 
 

Annað  Heildarkomur 
 

n % n % n % 

Karlkyn 4.398 54,5 2.241 27,8 1.427 17,7 8.066 

Kvenkyn 4.960 54,0 2.925 31,9 1.296 14,1 9.181 

Óskráð 28 68,3 4 9,8 9 21,9 41 

Alls 9.386 54,3 5.170 29,9 2.732 15,8 17.288 
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Tafla 14. Ástæður komu erlendra ferðamanna á árunum 2009-2015, flokkaðar eftir aldri 

 

 

Mynd 6. Hlutfall ástæðna komu á árunum 2009-2015, flokkað eftir aldurshópum 

 

  

Ástæður komu eftir aldri 

    
Veikindi   Slys  Annað Heildarkomur  

 

 

n % n % n % 

18-25 1.900 49,5 1.069 27,9 867 22,6 3.836 

26-35 2.332 52,0 1.171 26,1 978 21,8 4.481 

36-45 1.359 56,7 624 26,1 409 17,1 2.392 

46-55 1.284 58,0 743 33,6 185 8,4 2.212 

56-65 1.322 59,0 800 35,7 120 5,4 2.242 

>65 1.189 55,6 763 35,9 173 8,1 2.125 

Alls 9.386 55,1 5.170 30,9 2.732 13,9 17.288 
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Á töflu 15 má sjá ástæður komu eftir heilbrigðisumdæmum. Á árunum 2009-2015 voru 5.449 (31,5%) 

komur á heilbrigðisstofnanir í heilbrigðisumdæmi Suðurlands en var það umdæmið þar sem flestar 

komur voru skráðar yfir tímabilið. Þar á eftir voru komur á heilbrigðisstofnanir í heilbrigðisumdæmi 

Norðurlands næst algengastar eða 4.465 (25,8%) komur í heildina. Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja var 

í heildina með 2.768 (16,0%) skráðar komur, heilbrigðisumdæmi Vesturlands var með 2.023 (11,7%) 

skráðar komur, heilbrigðisumdæmi Austurlands var með 1.878 (10,9%) skráðar komur og 

heilbrigðisumdæmi Vestfjarða var með 702 (4,1%) skráðar komur. Komur vegna veikinda voru 

hlutfallslega flestar í heilbrigðisumdæmi Austurlands (n=1.137; 60,5%) en fæstar voru þær í 

heilbrigðisumdæmi Suðurlands (n=2.800, 51,4%). Komur vegna slysa voru hlutfallslega flestar í 

heilbrigðisumdæmi Suðurlands (n=1.982, 36,4%) en fæstar voru komurnar í heilbrigðisumdæmi 

Suðurnesja (n=327, 11,8%). Komur vegna annarra ástæðna voru hlutfallslega flestar í 

heilbrigðisumdæmi Suðurnesja (n=846, 30,6%) en fæstar voru þær í heilbrigðisumdæmi Vestfjarða 

(n=62, 8,8%). 

Þegar ástæðurnar veikindi og slys voru bornar saman við heilbrigðisumdæmi utan 

höfuðborgarsvæðis mátti sjá marktækan mun á komum vegna slysa og áverka á milli umdæma, kí-

kvaðrat (df=5, N=14.553) = 396,95, p<0,001. Komur vegna veikinda voru marktækt algengastar í 

heilbrigðisumdæmi Suðurnesja (n=1.595; 83,0%). Í þremur tilvikum reyndist ekki hægt að finna skráða 

heilbrigðisstofnun.  

 

Tafla 15. Ástæður komu erlendra ferðamanna á árunum 2009-2015, flokkaðar eftir 
heilbrigðisumdæmum utan höfuðborgarsvæðis 

 

Ástæður komu eftir heilbrigðisumdæmum 
 

 Veikindi   Slys   Annað Heild 

 

n % n % n % n 

Heilbrigðisumdæmi 
Vesturlands 

1.021 50,5 724 35,6 278 13,7 2.023 

Heilbrigðisumdæmi 
Vestfjarða 

388 55,3 252 35,9 62 8,8 702 

Heilbrigðisumdæmi 
Norðurlands 

2.442 54,7 1.325 29,7 698 15,6 4.465 

Heilbrigðisumdæmi 
Austurlands 

1.137 60,5 560 29,8 181 9,6 1.878 

Heilbrigðisumdæmi 
Suðurlands 

2.800 51,4 1.982 36,4 667 12,2 5.449 

Heilbrigðisumdæmi 
Suðurnesja 

1.595 57,6 327 11,8 846 30,6 2.768 

Alls 9.383 55,0 5.170 29,9 2.732 11,6 17.285 
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5 Umræður 

Í rannsókninni var unnið úr gögnum fengnum frá lágmarksskráningu vistunarupplýsinga Embætti 

landlæknis varðandi komur og ástæður komu erlendra ferðamanna á árunum 2009-2015. Horft var til 

koma, ástæður komu, kyns, aldurs, árstíða og í hvaða heilbrigðisumdæmi einstaklingarnir leituðu sér 

þjónustu. Við greiningu á ástæðum komu var einungis horft til landsbyggðarinnar en nær helmingur 

koma var utan höfuðborgarsvæðis. Eftir hreinsun gagna voru heildarkomur á landinu 44.775 og af þeim 

voru 22.648 (50,6%) komur á landsbyggðinni og greint verður frá þeim í eftirfarandi kafla. 

5.1 Komur erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

Í heildina voru 44.775 komur yfir sjö ára tímabil. Mikil aukning var á komum á milli ára en á milli áranna 

2010-2011 varð aukningin einna mest, þá jukust komur um 62%. Komum hefur síðan fjölgað jafnt og 

þétt. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist þessi aukning hafa haldist í hendur við aukningu 

ferðamannastraums til landsins eins og sjá má á skýringarmynd (mynd 7) og töflu 16. Þar má sjá 

heildartíðni koma erlendra ferðamanna til Íslands á árunum 2009-2015 samkvæmt gögnum 

Ferðamálastofu og tíðni þeirra erlendu ferðamanna 18 ára og eldri sem leituðu sér heilbrigðisaðstoðar 

á tímabilinu svo og hlutfall þeirra sem leituðu sér heilbrigðisaðstoðar borið saman við heildarkomu 

ferðamanna til landsins (Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 2016). Miðað við spár um aukningu á 

straumi ferðamanna til landsins mætti því áætla að tæpt 1% þeirra ferðamanna sem hingað koma munu 

þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda.  

 

Tafla 16. Heildarkomur erlendra ferðamanna til Íslands, borið saman við heildarkomur þeirra á 
heilbrigðisstofnanir á Íslandi og hlutfallið þar á milli 

 

Ár 
Heildarkomur 

erlendra 
ferðamanna  

Heildarkomur erlendra 
ferðamanna á 

heilbrigðisstofnanir  

Hlutfall erlendra 
ferðamanna sem 

leituðu sér 
heilbrigðisaðstoðar 

2009 493.900 3.114 0.60% 

2010 488.600 3.383 0.70% 

2011 565.600 5.496 0.96% 

2012 672.900 6.458 0.96% 

2013 807.300 7.728 0.96% 

2014 998.600 8.432 0.84% 

2015 1.289.140 10.164 0.79% 

Alls 5.316.040 44.775  0.83% 
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Mynd 7. Komur erlendra ferðamanna til Íslands og komur erlendra ferðamanna á 
heilbrigðisstofnanir á Íslandi á árunum 2009-2015 

 

Hlutfall kvenna sem leituðu sér heilbrigðisaðstoðar var aðeins hærra en hlutfall karla en munurinn 

var ekki mikill. Þegar komur utan höfuðborgarsvæðis voru skoðaðar kom í ljós að komur kvenna voru 

11.751 (51,9%) en komur karla 10.822 (47,8%). Algengast var að aldurshópurinn 26-35 ára leitaði sér 

heilbrigðisaðstoðar en þar á eftir var aldurshópurinn 18-25 ára. Heilbrigðisumdæmi Suðurlands var 

langtum stærsta umdæmið þegar kom að móttöku erlendra ferðamanna en heilbrigðisumdæmi 

Norðurlands fylgdi þar á eftir. Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja tók einnig við stóru hlutfalli koma erlendra 

ferðamanna. Erlendir ferðamenn leituðu helst heilbrigðisaðstoðar yfir sumartímann, næst algengasti 

tíminn var haust og þar á eftir vor. Komur ferðamanna voru þó að aukast jafnt og þétt yfir allar árstíðir. 

Ef skoðuð er komutíðni yfir allar árstíðir á milli ára má sjá að komur yfir aðrar árstíðir en sumarið voru 

að aukast hlutfallslega meira. Af því má ætla að komur erlendra ferðamanna til landsins séu farnar að 

dreifast enn frekar yfir allt árið. 

5.2 Ástæður komu erlendra ferðamanna á heilbrigðisstofnanir 

Til að gera grein fyrir ástæðum komu ferðamannanna var ICD-10 köflunum skipt gróflega upp í þrjár 

tegundir af ástæðum komu, það er veikindi, slys og annað. Undir veikindi féllu ýmsar 

sjúkdómsgreiningar, svo sem sjúkdómar í öndunarfærum, sjúkdómar í hjarta- og æðakerfi en einnig 

smitsjúkdómar og aðrar orsakir veikinda. Undir slys féllu hvers kyns áverkar og slysfarir og undir annað 
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féllu aðrar greiningar sem ekki var hægt að rekja til veikinda né slysa en innan þess flokks voru samskipti 

við heilbrigðiskerfi, sjúkdómseinkenni og niðurstöður rannsókna skilgreindar.  

Í niðurstöðum kom í ljós að á rannsóknartímabilinu voru slys marktækt algengari yfir sumartímann  

og einnig að komur vegna veikinda voru algengari að vetri til. Komur sem féllu undir flokkinn annað voru 

hlutfallslega flestar á haustin og yfir sumartímann. Þetta gæti skýrst að einhverju leyti af því að 

umgangspestir og önnur veikindi virðast ná hámarki yfir vetrartímann (Embætti landlæknis, 2014). 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á helstu ástæðum slysa hjá erlendum ferðamönnum 

hafa umferðaslys verið algengust (FIA Foundation for the Automobile and Safety, 2010; Petridou o.fl. 

1999; Bauer o.fl. 2005). Í skýrslu Rögnvaldar Guðmundssonar fyrir Vegagerðina frá árinu 2015 var farið 

yfir notkun erlendra ferðamanna á bílaleigubílum á árunum 1996-2015. Í henni kemur fram að á veturnar 

nýttu ferðamenn sér frekar hópferðabíla en á sumrin var hins vegar algengara að þeir leigðu sér 

bílaleigubíl og ferðuðust á eigin vegum. Veturinn 2014-2015 varð hins vegar mikil aukning á fjölda 

slasaðra yfir vetrartímann og samkvæmt skýrslu Vegagerðarinnar (2017) hefur slysum erlendra 

ferðamanna fjölgað í hlutfalli við aukningu á fjölda ferðamanna sem koma til Íslands. Ætla má að 

ferðamenn leggi frekar í fjallgöngur, einhvers konar afþreyingu á vatni og aðra afþreyingu yfir 

sumartímann. Það, ásamt notkun á bílaleigubifreiðum, gæti verið orsök fyrir hærri slysatíðni á sumri en 

yfir veturinn. 

Þegar rýnt var í ástæður komu eftir kyni var algengara að konur kæmu á heilbrigðisstofnun vegna 

slysfara og áverka en karlmenn komu hlutfallslega oftar vegna veikinda og sjúkdóma. Algengara var 

einnig að karlmenn leituðu sér aðstoðar vegna ástæða sem féllu undir flokkinn annað. Sé horft til 

rannsókna, bæði í Sviss og á Írlandi, voru konur líklegri til þess að leita sér ráðgjafar á heilsugæslu fyrir 

ferðalög og fá bæði fræðslu og mögulegar bólusetningar fyrir væntanleg ferðalög (Bühler o.fl., 2014; 

Han og Flaherty, 2015). Miðað við niðurstöður rannsóknar eru konur þó í meirihluta þegar kemur að því 

að þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfis að halda.  

Í öllum aldurshópum voru veikindi algengari ástæða þess að einstaklingar leituðu sér 

heilbrigðisþjónustu en slys. Þó var tíðni veikinda hlutfallslega hæst á aldursbilinu 46-65 ára og 

hlutfallslega lægst á aldursbilinu 18-25 ára. Tíðni slysa jókst jafnt og þétt með hækkandi aldri, ef 

undanskilinn er aldurshópurinn 18-25 ára. Tíðni slysa var hlutfallslega hæst hjá elsta aldurshópnum, 65 

ára og eldri og skýrði 35,9% koma hjá þeim hópi. Í samantekt Mitchell o.fl. (2015) kom í ljós að eldri 

ferðamenn leituðu frekar á heilbrigðisstofnanir vegna slysa og voru það helst áverkar orsakaðir af byltum 

og föllum. Einnig hefur verið sýnt að eldri einstaklingar séu í meiri hættu á að veikjast á ferðalögum en 

þeir sem yngri eru (Gautret o.fl., 2012). Eldra fólk virðist ekki jafnt duglegt við að afla sér ráðgjafar og 

upplýsinga fyrir ferðalög miðað við ferðalanga sem yngri eru (Bühler o.fl., 2014). Jafnframt kom fram í 

rannsókn Eray o.fl. (2008) að eldri ferðamenn voru líklegri til að þurfa á innlögn að halda. 

Komur á heilbrigðisstofnanir á Suðurlandi voru mjög stórt hlutfall af komum utan höfuðborgarsvæðis 

(n=7.460; 32,9%) en Norðurland fylgdi þar á eftir (n=5.171; 22,8%). Komur á Suðurlandi skýrðu jafnframt 

16,7% (n=7.460) heildarkoma á öllu landinu og komur á Norðurlandi 11,5% (n=5.171) af komum á öllu 

landinu. Ástæður komu voru svipaðar alls staðar á landsbyggðinni en veikindi og sjúkdómar skýrðu að 

meðaltali 55% af komum ferðamanna á heilbrigðisstofnanir. Slysin komu þar á eftir og skýrðu að 

meðaltali 30% af komum. Athyglisvert er þó að sjá að mikill munur var á heilbrigðisumdæmi Suðurnesja 
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borið saman við önnur heilbrigðisumdæmi á landinu. Þar stóðu slysfarir og áverkar einungis fyrir 11,8% 

af öllum komum á heilbrigðisstofnanir í umdæminu en veikindi skýrðu 57,6% af komum. Nálægð við 

Keflavíkurflugvöll gæti skýrt þennan mun á ástæðum komu vegna veikinda og slysa í umdæminu, þar 

sem það er vel þekkt að ferðamenn koma beint úr flugferð til aðhlynningar vegna veikinda á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Ástæður komu sem falla undir flokkinn annað eru alls 30,6% af 

heildarkomum á heilbrigðisstofnanir á Suðurnesjum, en mögulega gæti það skýrst af því að þeir erlendir 

ferðamenn sem þangað leita eru sendir beint áfram á sjúkrahús á höfuðborgarsvæðinu og fá því enga 

sjúkdómsgreiningu sem slíka á Suðurnesjunum.  

Ef skoðuð eru stöðugildi hjúkrunarfræðinga á Suðurlandi eru stöðugildin 71 alls en þar var tekið á 

móti 16,7% heildarkoma erlendra ferðamanna á öllu landinu á þessu sjö ára tímabili. Á 

höfuðborgarsvæðinu, þar sem tekið var á móti um 50% ferðamanna sem leita á heilbrigðisstofnanir, eru 

1.274 stöðugildi hjúkrunarfræðinga (Velferðarráðuneytið, e.d.). Því má álykta að álag hafi aukist til muna 

á hjúkrunarfræðinga sem starfa í dreifbýli. Þeir sinna miklum fjölda af erlendum ferðamönnum og einnig 

má gera ráð fyrir að þeir sinni jafn stórum eða stærri hóp af Íslendingum sem þurfa á heilbrigðisaðstoð 

að halda þar sem álag innan íslensks heilbrigðiskerfis hefur aukist svo um munar samhliða hækkandi 

aldri þjóðarinnar. 

Í rannsókninni var erfitt að áætla algengustu þjóðerni sem leita sér heilbrigðisþjónustu á ferðalögum 

til landsins þar sem nær 50% einstaklinga með skráða komu á heilbrigðisstofnun á þessu tímabili voru 

ekki með skráð ríkisfang. Hins vegar er ljóst að aukning hefur orðið á ferðamönnum frá öðrum 

heimsálfum en Evrópu og Ameríku, þá einna helst frá Asíu. Það gæti kallað á nýjar áherslur í 

umferðaröryggismálum en oft er akstursreynsla Asíubúa ekki líkleg til að gagnast þeim í íslensku 

vegaumhverfi þar sem þeir virðast notast meira við almenningssamgöngur og hafa því ekki mikla reynslu 

af því að aka bifreið, auk þess sem vegakerfi víðsvegar í heimsálfunni eru gjörólík því sem má sjá á 

Íslandi (Sugawara, 1995). Umferðarskilti eru  ekki samræmd á milli Evrópulanda og þá enn síður á milli 

Evrópulanda og Asíulanda. Kröfur sem gerðar eru um menntun ökumanna eru heldur ekki samræmdar 

á milli áðurnefndra heimshluta (Haraldur Sigþórssson og Stefán Einarsson, 2017). Þar sem landslag og 

veðurfar í Asíu er ólíkt íslenskum aðstæðum er mögulega erfiðara fyrir þá að aðlagast náttúrunni og ef 

til vill hafa ferðamenn frá þeim heimshluta síðri færni á illfærum vegum, gera ekki ráð fyrir erfiðum slóðum 

fyrir útivist, breytilegu veðurfari og gætu því verið verr í stakk búnir til að takast á við erfiðar aðstæður, 

sem ýtt geta undir veikindi og slys, en einstaklingar frá löndum sem eru líkari Íslandi hvað náttúru og 

veðurfar varðar. 

5.3 Áætlaðar hjúkrunarþarfir og hagnýting fyrir hjúkrun 

Rannsóknin gaf ekki möguleika á því að kanna hverjar helstu hjúkrunarþarfir erlendra ferðamanna í 

heilbrigðisþjónustu voru en reynt var að áætla hjúkrunarþarfir þeirra út frá ástæðum komu.  

Rannsóknin gaf ekki möguleika á því að kanna beint hjúkrun erlendra ferðamanna í heilbrigðisþjónustu 

í þeim gögnum sem tiltæk voru en reynt var að áætla hjúkrunarþarfir þeirra út frá ástæðum komu og 

bakgrunnsþáttum ferðamannanna.  

Erlendir ferðamenn á Íslandi koma alls staðar frá en mikil aukning hefur verið á ferðamönnum frá 

Asíu. Ferðamenn frá Kína eru í einu af tíu efstu sætum yfir algengustu þjóðerni sem heimsóttu Ísland á 
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árunum 2015 og 2016 (Ferðamálastofa, 2017). Þegar ástæður komu voru skilgreindar eftir flokkum féllu 

samskipti við heilbrigðiskerfið undir flokkinn annað en sá flokkur skýrði stóran hluta af komum 

ferðamannanna á heilbrigðisstofnun (n=2.732; 20,1%). Með fjölbreyttari þjóðernum verður 

óhjákvæmilega aukinn fjölbreytileiki í menningarlegum bakgrunni einstaklinga sem hingað koma og 

krefst það aukinnar þekkingar hjúkrunarfræðinga sem sinna einstaklingum sem leita sér 

heilbrigðisaðstoðar, alls staðar um landið. Samskipti geta verið erfið í flóknum aðstæðum sem skapast 

innan veggja heilbrigðisstofnanna og getur það verið stór áskorun fyrir hjúkrunarfræðinga í starfi að eiga 

samskipti við einstaklinga frá öðrum menningarheimum og tala jafnvel ekki alþjóðleg tungumál á borð 

við ensku. Góð og skilvirk samskipti á milli hjúkrunarfræðinga og erlendra ferðamanna eru forsendur 

þess að geta myndað ákjósanlegt meðferðarsamband en rannsóknir hafa sýnt að góð 

meðferðarsambönd auka ánægju sjúklinga og tryggja öryggi þeirra (Maier-Lorentz, 2008). Með bættri 

þekkingu á menningu og samskiptaháttum þeirra ferðamanna sem hingað koma er möguleiki á bættri 

færni hjúkrunarfræðinga í myndun meðferðarsambands og þannig væri mögulega hægt að auka ánægju 

sjúklinga og draga úr alvarleika veikinda. 

Við innlögn á heilbrigðisstofnun þarf stór hluti ferðamanna að fara í einangrun vegna mögulegrar 

legu þeirra á sjúkrahúsi erlendis síðustu sex mánuði fyrir komu til landsins. Þetta getur aukið álag á 

hjúkrunarfræðinga sem sinna þessum hópi en oft á tíðum tekur umönnun einstaklinga í einangrun lengri 

tíma en einstaklinga sem ekki eru í einangrun. Hjúkrunarfræðingar gefa sér oft minni tíma í að sinna 

sjúklingum sem eru í einangrun vegna þess hversu tímafrekt það getur verið og hefur það neikvæð áhrif 

á þjónustu sem einstaklingarnir fá (Skyman o.fl., 2010). Ferðamenn eiga því enn frekar í hættu á að 

hljóta verri þjónustu þar sem þeir eru líklegri til þess að þurfa að vera í einangrun. Vegna skorts á 

samskiptum getur þetta leitt til enn frekari samskiptaörðugleika og skorts á ákjósanlegum 

meðferðarsamböndum.  

Þegar ástæður komu voru skilgreindar eftir flokkum í rannsókninni féllu samskipti við heilbrigðiskerfið 

undir flokkinn annað, en sá flokkur skýrði stóran hluta af komum ferðamannanna á heilbrigðisstofnun 

(n=2.732; 20,1%). Þegar um sífellt fleiri þjóðerni ferðamanna er að ræða verður óhjákvæmilega aukinn 

fjölbreytileiki í menningarlegum bakgrunni einstaklinga sem hingað koma og mögulega þurfa 

heilbrigðisaðstoð sem aftur krefst aukinnar þekkingar hjúkrunarfræðinga , alls staðar um landið. Í 

rannsókninni kom fram að rúmur helmingur þeirra erlendu ferðamanna sem komu á heilbrigðisstofnun 

á Íslandi nýttu sér heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðis (n=22.648, 50,6%). Hjúkrun í dreifbýli má 

því teljast orðin gjörbreytt í dag miðað við hvernig hún var hérlendis á árum áður vegna fjölgunar á 

erlendum ferðamönnum sem ferðast um allt Ísland. Mikil aukning sértækra hjúkrunarþarfa vegna aukins 

ferðamannaflæðis á landsbyggðinni hefur aukið álag á hjúkrunarfræðinga sem sinna þjónustu þar. Gera 

má ráð fyrir að hjúkrunarfræðingar utan höfuðborgarsvæðis hafi þurft og þurfi enn frekar að auka 

þekkingu sína á bráðum aðstæðum, auk þess að kynna sér bæði mismunandi menningu og samskipti 

ólíkra menningarheima, þar sem oft á tíðum er skortur á öðru heilbrigðisstarfsfólki í dreifbýli. 

Hjúkrunarfræðingar í dreifbýli þurfa að reiða sig mjög á sína þekkingu og skilningur þeirra á 

grunnstarfsemi líkamans er forsenda þess að geta metið sjúklinga og sinnt þeim sem til þeirra leita þar 

sem þeir standa oft á tíðum einir á báti. Með bættri mönnun heilbrigðisstarfsfólks utan 
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höfuðborgarsvæðis væri hægt að draga úr álagi á heilbrigðisstofunum landsbyggðarinnar sem 

óhjákvæmilega fylgir þeirri gífurlegu aukningu á komum erlendra ferðamanna þangað. 

Í rannsókninni var erfitt að kanna tíðni dauðsfalla erlendra ferðamanna á Íslandi, þar sem gögnin 

gáfu ekki tilefni til þess. Hins vegar er óhætt að segja að umferðaslys séu stór orsakavaldur í andlátum 

ferðamanna á ferðalögum (Tonellato o.fl., 2009; MacPherson o.fl., 2007). Þegar slíkar aðstæður koma 

upp fellur það oft í hlutverk hjúkrunarfræðinga að sinna aðstandendum hins látna og koma því ferli af 

stað sem felst í því að koma hinum látna ferðamanni til síns heima.  

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að gögnin eru fengin beint úr lágmarksskráningu vistunarupplýsinga 

frá Embætti landlæknis og því er ólíklegt að átt hafi verið við þau á óviðeigandi hátt til þess að tryggja 

hagsmuni rannsakenda. Þýðið sem rannsakað var er fremur stór hópur sem sannarlega sótti sér 

heilbrigðisþjónustu og við takmörkun úrtaks var haft að leiðarljósi að undanskilja þá einstaklinga sem 

möguleiki var á að féllu ekki undir skilmerkið erlendur ferðamaður. Auk þess var rannsóknin framkvæmd 

yfir langt tímabil, það er hún byggði á komum erlendra ferðamanna frá 1. janúar 2009 til 31. desember 

2015. Þessir þættir geta gefið vísbendingu um aukið hlutfall erlendra ferðamanna í íslenskri 

heilbrigðisþjónustu og þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda hérlendis.  

Takmarkanir rannsókarinnar eru aðallega tvær. Annars vegar það að ekki er hægt að treysta 

algjörlega á að um raunverulega erlenda ferðamenn sé að ræða þar sem í gögnunum geta leynst 

einstaklingar sem nýlega hafa flutt til landsins og hafa ekki fengið raunverulega íslenska kennitölu eða 

gætu verið svo kallaðir farandverkamenn og hafa ekki fengið íslenska kennitölu þegar þeir leita til læknis. 

Í slíkum tilvikum er gervikennitala sett fram til þess að hægt sé að skrá einstaklingana inn í 

sjúkraskrárkerfið og við gagnaöflun þessarar rannsóknar úr gagnaskrá Embættis landslæknis gætu þeir 

því því flokkast sem ferðamenn. Hafi þetta átt sér stað hefur það orsakað skekkju í 

rannsóknarniðurstöðum, það er að fleiri en þeir sem raunverulega voru ferðamenn gætu tilheyrt 

gagnasafninu. Einnig telst það til takmörkunar hve mikið skráningum í sjúkraskrár erlendra ferðamanna 

er ábótavant. Þrátt fyrir umfjöllun innan íslensks heilbrigðiskerfis um mikilvægi nákvæmrar 

sjúkraskráningar skortir upplýsingar sem nýta mætti til að endurbæta veitta þjónustu. Hefði verið betur 

staðið að skráningu hefði verið hægt að setja upp nánari mynd af þeim ferðamönnum sem heimsækja 

landið og þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Markviss skráning slysa og veikinda erlendra ferðamanna 

gæti mögulega leitt til betri undirbúnings erlendra ferðamanna  fyrir dvöl á Íslandi og þá þætti sem gætu 

haft áhrif á heilbrigðisástand þeirra með það að markmiði að draga úr komum þeirra á heilbrigðisstofnun 

á meðan ferðalagi stendur. 
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Ályktanir  

Rannsókn þessi gaf til kynna að mikið álag er á heilbrigðisþjónustu á Íslandi vegna erlendra ferðamanna 

þar sem að meðaltali leita 1% þeirra til heilbrigðisstofnana hér á landi á ári hverju. Það álag mun 

sennilega einungis aukast í takt við fjölda ferðamanna til landsins. Enn er verið að spá aukningu á 

ferðamannastraumi til landsins og ef fer sem á horfir verða ferðamenn sem hingað koma á árinu 2018 

allt að 2,5 milljónir (Arion Banki, 2016). Ef gera má ráð fyrir því að 1% þeirra sem hingað koma leiti sér 

heilbrigðisaðstoðar verður fjöldi koma á heilbrigðisstofnanir á árinu 2018 allt að 25.000, ef ekki fleiri. 

Þörf er á frekari rannsóknum á hjúkrunarþörfum erlendra ferðamanna til þess að unnt sé að bæta þá 

heilbrigðisþjónustu sem þeim er veitt hér á landi. Út frá þeim rannsóknum væri einnig hægt að bæta 

fræðslu til hjúkrunarfræðinga sem sinna erlendum ferðamönnum, bæði í dreifbýli og á 

höfuðborgarsvæðinu. Hægt væri að fara yfir gögn hjúkrunarskráningar til að meta betur hvers kyns 

hjúkrun ferðamönnum er veitt, hver helstu hjúkrunarvandamálin eru og hvað það er sem betur mætti 

fara. Bættar rannsóknir geta undirbúið hjúkrunarfræðinga á Íslandi undir það að taka á móti erlendum 

ferðamönnum og betrumbætt þá þjónustu sem þeir fá hér á landi. 

Ennfremur er þörf á að bæta forvarnir og fræðslu til ferðamanna en það er verkefni sem bæði 

starfsmenn innan heilbrigðisþjónustu og ferðaþjónustu  þurfa að gangast í. Stór hluti þeirra ástæða og 

vandamála sem koma fram í skráðum gögnum væri hægt að bæta með aukinni fræðslu og betri 

undirbúningi erlendra ferðamanna áður en þeir koma til Íslands. Til að mynda mætti fræða ferðamenn 

betur um þá þætti sem annað hvort geta valdið slysum eða versnun á undirliggjandi sjúkdómum, til að 

mynda útivist í íslenskri náttúru, vegakerfi og umferðarlögmál sem hér ríkja í þeirri von um að hægt væri 

að koma í veg fyrir eða draga úr komum ferðamannanna á heilbrigðisstofnanir hér á landi. 

Veruleg þörf er á að bæta skráningu innan heilbrigðiskerfisins, bæði hjúkrunarskráningu og almenna 

skráningu heilbrigðis og sjúkdóma erlendra ferðamanna. Bætt skráning eykur möguleika á rannsóknum 

á hinum ýmsu þáttum er tengjast bætingu og samhæfingu á heilbrigðisþjónustu erlendra ferðamanna. 

Ferðaþjónusta og heilbrigðismál tengd henni eru mikið í sviðsljósinu um þessar mundir. 

Hjúkrunarfræðingar hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að því að sinna þessum hópi 

einstaklinga, bæði þegar kemur að beinni umönnun, forvörnum, fræðslu og stuðningi en hjúkrun þessa 

sjúklingahóps þar sem menningarmismunur og samskiptaörðugleikar ríkja getur orðið flókin í því hraða 

umhverfi sem er nú til dags á heilbrigðisstofnunum víðsvegar á Íslandi og í öllum heiminum.  

Með þessari rannsókn er vonast til að umræðan um bætta skráningu á hjúkrunar- og 

heilbrigðisþjónustu opnist og að heilbrigðisstarfsmenn taki sér tak og skrái allar nauðsynlegar 

upplýsingar til að geta bætt heilbrigðisþjónustu sem erlendir ferðamenn svo sannarlega þurfa á að halda 

þegar þeir ferðast.  
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