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Formáli  

Sú rannsókn sem hér er kynnt er megindleg þversniðsrannsókn tveggja nemenda sem lokaverkefni 

í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík vorið 2018. Skýrsluhöfundar 

fengu styrk frá  Frumtökum, samtökum frumlyfjaframleiðenda á Íslandi, við framkvæmd Gallup-

rannsóknarinnar sem liggur til grundvallar þessari rannsókn. Þess ber að geta að styrkurinn var 

óháður og án skilyrða.  

Ágrip 

Heilbrigðiskerfið á Íslandi og þjónusta þess hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár. Í þessari 

rannsókn er ánægja Íslendinga gagnvart heilbrigðiskerfinu og þjónustu þess skoðuð. Varpað 

verður ljósi á væntingar almennings til gæða í heilbrigðisþjónustu og hvað almenningi finnst 

réttlætanlegt að heilbrigðiskerfið greiði fyrir meðferð. Sérstaklega er horft til heilbrigðisstefnu 

stjórnvalda og trausts til heilbrigðiskerfisins. Rannsókn þessi hefur tvímælalaust gildi fyrir 

heilbrigðisyfirvöld vegna fyrirhugaðrar stefnumörkunar stjórnvalda og til glöggvunar á viðhorfi 

almennings til heilbrigðisþjónustu. Mikilvægi rannsóknarinnar fyrir verkefnastjórnun sem 

fræðigrein er að varpa ljósi á mikilvægi þess að hafa skýra stefnu til að vinna eftir og forgangsraða 

verkefnum út frá henni. Engin gild stefna heilbrigðisyfirvalda er til staðar í málaflokknum og 

kallað hefur verið frekari formfestu.  

 Höfundar töldu því eftirsóknarvert að skoða með hliðsjón af þeim vísi að heilbrigðisstefnu 

sem kemur fram í markmiðum stjórnvalda hvort heilbrigðiskerfið standi undir væntingum 

almennings og hvort almenningi þyki réttmæt sú nálgun sem kemur fram í yfirlýsingu ráðherra 

„að aldrei skuli spurt um kostnað þegar um líf er að ræða“. 

 Helstu niðurstöður eru þær að meirihluti landsmanna, eða 65%, er ánægður með 

heilbrigðisþjónustuna, 53% segja væntingar sínar til heilbrigðisþjónustunnar uppfylltar að miklu 

leyti og 65% bera mikið traust til heilbrigðiskerfisins. Meirihluti svarenda, eða 56% aðspurðra, 

telur heilbrigðisþjónustu á Íslandi vera verri en á hinum Norðurlöndunum og segir 

heilbrigðiskerfið uppfylla illa markmið laga um að veita fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ 

er á hverju sinni. Afgerandi meirihluta svarenda, 81%, finnst of litlum fjármunum varið til 

heilbrigðiskerfisins. 
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Abstract 

The Icelandic Health Care System and its services have constantly been in the public debate for 

the last few years. In this research, the satisfaction of the ordinary public towards the system and 

its services is examined. What are the expectations of the public towards quality in health service 

and what is, in the public view, the willingness to pay for medical treatment for the system at large, 

with focus on health care policy and trust towards the national health service, linked to announced 

strategy planning for national health care policy. The importance of this research for Project 

Management as an academical discipline, is to enlighten the importance of clear strategy and 

prioritisation as there is no national health care policy enforced in Iceland, and pressure has been 

growing for more formal policy in this field. 

 In this view, the authors embarked on analysing if the health care system, based on the 

basic health care policy outlined in the law, is fulfilling the expectations of the ordinary public and 

if the ordinary public agrees with the statement given by former Health Minister that “cost is never 

an issue if life is to be saved”. 

 Main results are that majority of the Icelandic population, 65%, are satisfied with the health 

care service, 53% say their expectations to the health service are met to large extent and 65% have 

a high level of confidence/trust in the healthcare system. Majority of the Icelandic nation, 56%, 

consider healthcare in Iceland to be worse than in the other Nordic countries, and the healthcare 

system badly fulfils the aims of healthcare law of providing “the most comprehensive healthcare 

service possibly available at any given time”. Decisive majority of respondents, 81%, agrees the 

healthcare system is underfunded. 
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Inngangur 

Fyrir rétt um fimm árum sagði þáverandi heilbrigðisráðherra „aldrei spurt um kostnað þegar um 

líf er að ræða“ (Guðbjartur Hannesson, 2013). Þessi yfirlýsing hefur verið skýrsluhöfundum tilefni 

til rökræðna og sáð því fræi sem hér liggur nú fyrir sem lokaverkefni í MPM-námi við Háskólann 

í Reykjavík. Markmið laga um sjúkratryggingar er að „tryggja sjúkratryggðum aðstoð til verndar 

heilbrigði og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag” (Alþingi, 2008). Þá er markmið 

laga um heilbrigðisþjónustu „að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem 

á hverjum tíma eru tök á að veita” (Alþingi, 2007). Hins vegar eru fjárveitingar hins opinbera 

takmarkaðar og er heilbrigðiskerfið engin undantekning. Yfirlýsing ráðherra hér að framan er því 

um margt athyglisverð. Í þessu samhengi hefur höfundum jafnframt verið tíðrætt um hugtakið 

greiðsluvilja (e. willingness to pay), sem er þekkt úr hagfræði og oft vísað til í faglegri umræðu 

um fjármögnun í heilbrigðiskerfinu, ekki síst þegar kemur að umræðu um lyf og lyfjamál. Þetta 

hugtak er vandmeðfarið þegar kemur að umræðu um heilsu og heilbrigði, því flestir eru jú tilbúnir 

að fórna miklu þegar kemur að því fjöreggi sem góð heilsa er. Á Íslandi er rekið eitt opinbert 

heilbrigðiskerfi og hver og einn þjóðfélagsþegn er sjúkratryggður á grundvelli Sjúkratrygginga 

Íslands, enda greiða skattgreiðendur skatta og skyldur í samræmi við það. Í opinberri umræðu um 

heilbrigðismál hefur á undanförnum misserum og árum verið uppi vaxandi krafa um frekari 

fjárútlát til heilbrigðiskerfisins. Sú krafa á að mörgu leiti rætur sínar að rekja til þess að svo virðist 

sem stjórnmálamenn og almenningur telji heilbrigðiskerfið vera fjársvelt, sbr. áherslur 

stjórnmálaflokkanna fyrir alþingiskosningar undanfarinna ára. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar 

Katrínar Jakobsdóttur, sem birt var við myndum ríkisstjórnar hennar í nóvember 2017, segir: 

Íslenska heilbrigðiskerfið á að standast samanburð við það sem best gerist í heiminum. 

Allir landsmenn eiga að fá notið góðrar þjónustu, óháð efnahag og búsetu. 

Ríkisstjórnin mun fullvinna heilbrigðisstefnu fyrir Ísland með hliðsjón af þörfum allra 

landsmanna og skilgreina betur hlutverk einstakra þátta innan heilbrigðisþjónustunnar og 

samspil þeirra. Mótuð verða markmið og leiðir í heilbrigðismálum í samvinnu við fagstéttir 

og embætti landlæknis í þeim tilgangi að stuðla að góðu heilbrigði þjóðarinnar og skapa 

eftirsóknarverðan starfsvettvang fyrir heilbrigðisstarfsfólk (Stjórnarráð Íslands, 2017). 
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Þarna er vikið að því að fullvinna verði heilbrigðisstefnu fyrir íslenskt samfélag, en 

skýrsluhöfundar hafa við undirbúning þessarar rannsóknar margsinnis staldrað við þá 

athyglisverðu staðreynd að í raun er engin gild stefna í heilbrigðismálum fyrir þjóðina önnur en sú 

einfalda yfirlýsing sem vikið er að í formála og kemur fram í markmiðum laga um 

heilbrigðisþjónustu. Orðræða stjórnmálamannanna og markmið laganna er því eitt en 

raunveruleikinn annar. Því kemur ekki á óvart að stjórnmálamenn lýsi því yfir að aldrei sé spurt 

um kostnað þegar um líf er að ræða. En þegar horft er til endurtekinna yfirlýsinga stjórnmálamanna 

um mikilvægi stefnumótunar í málaflokknum og þess að hafa skýra stefnu í heilbrigðismálum, er 

eðlilegt að spurt sé hvernig fjármunum til málaflokksins er varið og hver sé forgangsröðun 

verkefna, ef engin stefna er til að fara eftir.  

Alþjóðleg þróun undanfarinna áratuga hefur verið sú að útgjöld til heilbrigðismála vaxa 

hraðar á hverjum gefnum tíma en útgjöld hins opinbera almennt (OECD, 2017), samanber mynd 

1 sem sett er saman af skýrsluhöfundum til frekari glöggvunar. Við sjáum jafnframt að útgjöldin 

myndu vaxa enn hraðar ef gagnrýnislaust væri fjárfest í vísindalegum nýjungum og framþróun en 

áskorunin er kannski helst hve miklar væntingar almenningur hefur til heilbrigðiskerfisins, líklega 

mikið til vegna yfirlýsinga stjórnmálamanna. 

 

 

Mynd 1. Þróun útgjalda hins opinbera, útgjalda til heilbrigðismála og væntingar. 

 

 Segja má að þessi orðræða og þessi mynd, ásamt samtali skýrsluhöfunda, sé kveikjan að 

þeirri rannsókn sem hér er kynnt. Höfundar töldu eftirsóknarvert að skoða með hliðsjón af þeim 

vísi að heilbrigðisstefnu stjórnvalda, sem mörkuð er í lögum, hvort heilbrigðiskerfið standi undir 
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væntingum almennings. Jafnframt hvort almenningi þyki réttmæt sú nálgun sem kemur fram í 

yfirlýsingu ráðherra að „aldrei skuli spurt um kostnað þegar um líf er að ræða“. 

 Í þessari rannsókn er horft til fræðilegs efnis um heilbrigðiskerfið á Íslandi, áskorana þess 

og styrkleika. Litið er til heilsuhagfræðilegs þekkingarsviðs og hvernig kostnaðarábatagreiningar 

geta stutt við ákvarðanir og stuðlað að aukinni hagkvæmni í meðferð þeirra fjármuna sem 

stjórnvöld verja til heilbrigðismála. Þá er að lokum fjallað um viðhorf almennings til 

heilbrigðisþjónustu og niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Heilbrigðisstefna 

Það hljómar sérkennilega að engin staðfest heilbrigðisstefna skuli vera til fyrir íslenskt 

heilbrigðiskerfi eða íslenskt samfélag. Stjórnvöld hafa haft það að markmiði mörg undanfarin ár 

að setja þjóðinni heilbrigðisstefnu, en enn hefur sú stefnu ekki verið mörkuð, samanber nýlega 

grein eftir Svandísi Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra, hvar hún boðar að setja saman skýra og 

markvissa heilbrigðisstefnu „sem verði leiðarljós fyrir alla þá sem starfa í málaflokknum allt frá 

ráðuneyti til einstakra stofnana og rekstraraðila sem veita heilbrigðisþjónustu”. Í greininni segist 

ráðherrann ætla á næstu mánuðum að ráðast í mótun á skýrri heilbrigðisstefnu „sem mun hafa það 

hlutverk að liggja til grundvallar öllum helstu ákvörðunum í málaflokknum til framtíðar” (Svandís 

Svavarsdóttir, 2018). 

 Sú heilbrigðisstefna sem hér er boðuð verður að taka mið af þeirri staðreynd sem við sem 

þjóð stöndum frammi fyrir, það er að þjóðin er að eldast og það hratt. Við sjáum, samanber mynd 

nr. 2, að ellilífeyris-

þegum, 67 ára og eldri, 

sem hlutfall af fólki á 

vinnufærum aldri, 25-67 

ára, er að fjölga mikið. 

Um miðja síðustu öld var 

hlutfallið um 10% en 

stefnir í 35% um miðja 

þessa öld. Óhjákvæmileg 

afleiðing þessara miklu 

þjóðfélagsbreytinga er að heilbrigðisútgjöld, sem hlutfall af heildarútgjöldum hins opinbera, vaxa 

Mynd 2. Ellilífeyrisþegar (67 ára og eldri) sem hlutfall af fólki á 

vinnufærum aldri (25-67 ára).(Viðskiptaráð Íslands, 2014). 
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hraðar en heildarútgjöldin og gætu að óbreyttu orðið um 14% árið 2045 (Viðskiptaráð Íslands, 

2014), samanborið við 8,6% árið 2016 (OECD, 2017). 

Heilsuhagfræði  

Útgjöld hins opinbera vegna heilbrigðiskerfisins eru umtalsverð og eru samkvæmt gildandi 

fjárlögum 26% af heildarútgjöldum ríkisins (Alþingi, 2017). Almennt er uppi sú krafa af hálfu 

samfélagsins til stjórnvalda að vel sé farið með opinbert fé. Jafnframt að leitast sé eftir því sem 

frekast er unnt að koma í veg fyrir sóun í opinberum rekstri. Út frá því sjónarmiði er 

heilsuhagfræðin mikilvægt verkfæri, og ætti að vega þungt í störfum þeirra sem koma að því að 

taka ákvarðanir fyrir hönd yfirvalda varðandi notkun fjármuna innan heilbrigðiskerfisins. Þau eru 

hinir svokölluðu ákvörðunartakar í heilsuhagfræðinni, en heilbrigðisstéttir og almenningur eru 

áhrifahópar gagnvart þeim ákvörðunum sem teknar eru.  

 Rétt er að halda til haga að hér er verið að fjalla um ákvarðanatöku í hinu stóra samhengi, 

það er á grundvelli þjóðhagfræði (e. macro-economics) frekar en rekstrarhagfræði (e. micro 

economics). Í þjóðhagfræðinni er horft til heildarmyndarinnar, til hlutverks ríkisins og áhrifa 

ákvarðana á hagkerfið í heild sinni. Að sama skapi er hér horft til heilbrigðiskerfisins í heild sinni, 

hvaða áhrif ákvarðanir hafa á heildina frekar en smærri einingar eða einstaklinga, og hvort hinar 

takmörkuðu auðlindir, líkt og fjármagn og vinnuafl, eru nýttar á sem bestan hátt (Ágúst Einarsson, 

2003). 

 Hugtakið greiðsluvilji er sem rauður þráður í nálgun skýrsluhöfunda á þá rannsókn sem hér 

er kynnt. Hafa ber í huga að verið er að skoða óbeinan greiðsluvilja almennings, það er hvað 

almenningi finnst réttlætanlegt að hið opinbera greiði fyrir heilbrigðisþjónustu og / eða einstaka 

heilbrigðismeðferð. Skýrsluhöfundar hafa í gagnaöflun fyrir þessa rannsókn meðal annars leitað 

fanga í greinum tengdum heilsuhagfræði. Heilsuhagfræðin gengur út á að setja fram á skýran hátt 

hvernig fjármunir nýtist sem best í rekstri heilbrigðiskerfisins, og þá sérstaklega þegar horft er til 

kostnaðar annars vegar og ábata til lífsgæðaaukningar hins vegar til að tryggja að heilsa 

þjóðarinnar verði hámörkuð (Gylfi Ólafsson, 2018). Í rannsókn sem gerð var í mið- og austur 

Evrópu og kynnt árið 2014 kemur til að mynda í ljós að meirihluti þeirra sem tóku þátt voru tilbúnir 

til þess að greiða meira fyrir heilbrigðisþjónustu, ef meiri gæði og skjótari þjónusta stæði til boða 

(Tambor o.fl., 2014). Ef nánar er hugað að greiðsluvilja almennings á Íslandi gagnvart 

heilbrigðisþjónustu er frekar fátt um fína drætti og efnið lítið sem ekkert verið kannað. 
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 Í þessari rannsókn er meðal annars leitað sjónarmiða almennings til þess hve ríkur 

greiðsluvilji eigi að vera innan heilbrigðiskerfisins vegið saman við auknar líkur á bata í meðferð. 

Með því að bera þetta saman er hægt að sjá hver vilji almennings er til kostnaðar á meðferð og 

væntinga til gæða í heilbrigðisþjónustu. Gjarnan er spurt hvernig siðferðislega sé hægt að meta 

virði mannslífs (e. Value of Life), en eitt af grundvallarverkfærum heilsuhagfræðinnar er metið 

virði lífs. Eins sérkennilega og allt að því siðferðislega vafasamt það kann að hljóma, þá er sú 

nálgun að meta líf einstaklings til fjár ákaflega mikilvæg við gerð kostnaðaráætlana í 

heilbrigðisþjónustu. Þessar óhjákvæmilegu fjárhagslegu ákvarðanir krefjast þess að sá kostnaður 

sem til fellur við að veita þá þjónustu, sé að jafnaði metinn við mögulegan ávinning. Markmið 

heilbrigðisþjónustu er að lengja líf og / eða bæta lífsgæði. Líkt og nefnt hefur verið er notast við 

heilsuhagfræði og aðferðir hennar til að auka líkur á að ákvarðanir séu teknar sem byggja á 

hagkvæmni og ígrundaðri hagfræðilegri nálgun. Ágúst Einarsson, prófessor í hagfræði, hefur 

skrifað nokkuð um heilsuhagfræði og segir hana m.a. felast í því að leggja mat á fjárhagslega kosti, 

aðgerðir eða leiðir, sem undirbúi ákvörðun sem val milli kosta. Hann lýsir jafnframt fjórum 

hagfræðilegum matsaðferðum innan heilbrigðiskerfisins: 

1. Greining á lágmarkskostnaði (e. cost-minimization analysis), það er samanburður á verði 

aðgerða án mats á afleiðingum. 

2. Kostnaðarárangursgreining (e. cost-effectiveness analysis), það er líffræðilegar einingar, 

svo sem viðbótarlífár, lagðar til grundvallar. 

3. Kostnaðarnytjagreining (e. cost-utility analysis), það er samanburður á nytjum sem 

aðgerðir / meðferðir hafa í för með sér fyrir einstaklinginn eða samfélagið í heild sinni. 

4. Kostnaðarábatagreining (e. cost-benefit analysis), þar sem hagrænt mat er lagt á alla þætti, 

einnig ytri þætti og áhrif. Lagt er mat á fjárhagslega þætti, tekið tillit til tekna og dreginn 

frá kostnaður sem aðgerð hefur í för með sér (Ágúst Einarsson, 2003). 

Kostnaðarábatagreining  

Til að átta okkur betur á hugtakinu kostnaðarábatagreining er rétt að varpa ljósi á þær tvær 

greiningar sem helst eru notaðar innan heilsuhagfræðinnar, það er annars vegar greiðsluvilja og 

hins vegar lífsgæðavegin lífár. Greiðsluvilji er á vissan hátt mælieining sem ákvarðar virði lífs út 

frá greiðsluvilja almennings og/eða stjórnvalda (ákvörðunartaka) við hlutfallslega áhættuminnkun 

á dauðsfalli. Lífsgæðavegin lífár eða gæðaár (e. quality-adjusted life years, QALY), er einna 
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algengust til að meta lengd og gæði lífs sem ávinning af tiltekinni læknismeðferð við tilteknum 

sjúkdómi. QALY mælieiningin er að eitt lífár er margfaldað með einni lífsgæðaeiningu milli 0 og 

1. Dauði er sama og 0 og 1 er full heilsa. Til nánari útskýringar er til dæmis talað um tíu gæðaár 

ef heilbrigður einstaklingur lifir í tíu ár við 100% lífsgæði. Fari lífsgæði viðkomandi einstaklings 

niður í 50% yfir þessi tíu ár er talað um fimm gæðaár. Gylfi Ólafsson, heilsuhagfræðingur, hefur 

skrifað skilmerkilega um heilsuhagfræði og segir til glöggvunar um hugtakið gæðaár að búi 

stjórnvöld yfir upplýsingum um kostnaðinn við hvert gæðaár á grundvelli mismunandi meðferða, 

geti þau þar með flokkað meðferðir eftir kostnaði og þannig reynt að tryggja sem frekast er unnt 

að heilbrigðiskerfið „framleiði“ sem flest gæðaár fyrir þá fjármuni sem til umráða eru hverju sinni 

(Gylfi Ólafsson, 2018).  

 Þessar kostnaðarábatagreiningar byggja báðar á að greina áhættuminnkun á dánartíðni, 

hvor þeirra þó frá ólíku sjónarhorni. Muninum á þessum aðferðum má í grófum dráttum lýsa 

þannig að QALY beinir sjónum sínum í frekari mæli að einstaklingnum og hans lífsgæðum en 

greiðsluviljahugtakið metur ábata fyrir samfélagið út frá kostnaði. Báðar þessar aðferðir eru 

jafngildar þó ólíkar séu og almennt viðurkenndar innan heilsuhagfræðinnar. Þær eru ólíkar hvað 

varðar fræðilegan bakgrunn, samanber hvernig heilsa er metin og hvaða gildi eru lögð til 

grundvallar fyrir heilsufarsáhættu (Hammitt, 2002). Þegar fjallað er um greiningar til að meta 

greiðsluvilja almennings í heilbrigðisþjónustu eru áhrifavaldar nokkrir. Sterk tengsl má sjá 

gagnvart aldri, menntun, tekjum, fjölskyldustærð, gæða þeirrar heilbrigðisþjónustu sem í boði er, 

búsetu (dreifibýli eða þéttbýli) og greiðslugetu einstaklingsins. Vert er að geta að andstæðar 

niðurstöður koma fram í nokkrum rannsóknum um efnið. Almennt má segja að almenningi finnst 

jaðarkostnaður meðferða skipta máli, en það er hlutfallslegur kostnaður á móti ábata þjónustunnar 

og aðgengi að heilbrigðisþjónustu. En athyglisvert er að ein helsta niðurstaðan virðist vera sú að 

verðlag á þjónustu er ekki jafn afgerandi áhrifaþáttur og ætla mætti þegar kemur að greiðsluvilja 

almennings (Noor Aizuddin, Sulong, & Aljunid, 2012). 

Framlög til heilbrigðismála 

Eitt af því sem óhjákvæmilegt er að hafa í huga þegar fjallað er um afstöðu og viðhorf almennings 

til greiðsluvilja og gæða í heilbrigðisþjónustu, er hversu mikið traust almenningur ber til 

heilbrigðiskerfisins. Sá þáttur hefur greinileg áhrif á afstöðuna til þeirra atriða sem þessi rannsókn 

lítur að. Allt frá árinu 1993 hefur Gallup reglulega kannað traust almennings til ýmissa opinberra 
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stofnana. Traust til heilbrigðiskerfisins, samanborið við aðrar opinberar stofnanir, er nokkuð hátt, 

samanber mynd 3. 

 

Mynd 3. Traust til heilbrigðiskerfisins, samanborið við aðrar opinberar stofnanir (Gallup, 

2018b) 
 

 Þegar rýnt er nánar í þessar niðurstöður má sjá að frá aldamótum hefur traust til 

heilbrigðiskerfisins verið nokkuð svipað, að undanskildu árinu 2016. Þá hafði mikil umræða átt 

sér stað  í tengslum við undirskriftasöfnun Kára Stefánssonar og má leiða líkum að því að sú 

umræða hafi haft áhrif.  

 

Mynd 4. Traust til heilbrigðiskerfisins (Gallup, 2018a). 

 

 Samanburður milli landa á afstöðu almennings til heilbrigðiskerfa er vandmeðfarinn. Til 

að mynda sýnir nýleg rannsókn ríkari vilja almennings í Þýskalandi til reksturs samfélagslega 

rekins heilbrigðiskerfis (e. social health insurance) heldur en íbúa í Kína eða Bandaríkjunum 

(Pfarr & Schmid, 2016). Á Íslandi er samfélagslega rekið heilbrigðiskerfi og útgjöld heimilanna 
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hér á landi til heilbrigðismála eru lág, eða einungis um 2,7% af heildarútgjöldum þeirra árið 2017 

(Hagstofa Íslands, 2018). Þessi staðreynd kann að hafa áhrif þegar falast er eftir afstöðu 

almennings til greiðsluvilja og gæða í heilbrigðiskerfinu. 

 Líkt og vikið hefur verið að, eru framlög til heilbrigðismála samkvæmt fjárlögum ársins í 

ár um 26% af útgjöldum hins opinbera (Alþingi, 2017). Sama hlutfalli er varið til félags-, 

húsnæðis- og tryggingamála. Með öðrum orðum, þá er ríflega annarri hverri krónu á fjárlögum 

ríkisins varið til velferðarmála. Þá eru útgjöld íslenska ríkisins til heilbrigðismála, sem hlutfall af 

vergri landsframleiðslu (VLF), nokkuð lægri en gengur og gerist í löndunum í kringum okkur. 

Heilbrigðisútgjöldin, sem hlutfall af VLF, hér á landi eru þau lægstu á Norðurlöndunum, eða 8,6% 

árið 2016. Það er nokkuð fyrir neðan meðaltal OECD ríkjanna, sem á sama tíma var 9,0% (sjá 

mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Útgjöld OECD ríkjanna til heilbrigðismála, sem hlutfall af VLF (OECD, 2017a). 

 

 Við sjáum jafnframt, ef þróun undanfarinna ára er skoðuð, að Ísland hefur á árunum 2006-

2016 dregið úr framlögum sínum til heilbrigðismála ef horft er til VLF, þvert á þróunina hjá hinum 

Norðurlöndunum.  
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Mynd 6. Útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (OECD, 2017a). 

 

 Í þessu ljósi kemur ekki á óvart að umræðan um framlög til heilbrigðismála hefur verið 

nokkuð gagnrýnd undanfarin ár, samanber til dæmis áðurnefnda undirskriftasöfnun Kára 

Stefánssonar (endurreisn.is, 2016), þar sem hátt í 90.000 manns skrifuðu undir ákall til stjórnvalda 

um aukin framlög til heilbrigðismála. En almennt ákall um aukin fjárframlög er eitt, en 

raunverulegur vilji til skuldbindingar annað.  Því er að mati skýrsluhöfunda óhjákvæmilegt annað 

en tengja umræðuna um útgjöld til heilbrigðismála og viðhorf almennings til þeirra við 

fjárveitingar hins opinbera og áætlanir tengdar útgjöldum hins opinbera. Nokkuð hefur verið 

fjallað opinberlega um slælega áætlanagerð hins opinbera þegar kemur að framkvæmdum, 

samanber til dæmis viðtal í Morgunblaðinu við Þórð Víking Friðgeirsson, lektor við Háskólann í 

Reykjavík, um hagsmuni af áhættumati (Morgunblaðið, 2017). Svipuð sjónarmið eru reifuð í grein 

sem Þórður birti í Verktækni, tímariti VFÍ/TFÍ þar sem leitast er við að svara því hvort samræmi 

sé milli þeirrar áhættu sem íslenskir ákvörðunartakar telja sig tilbúna að taka og raunverulegrar 

hættu á kostnaðarframúrkeyrslu verkefna (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2015). Helsta niðurstaða 

þeirrar greinar er að alþingismenn (ákvörðunartakar) telja sig áhættufælna og varfærna þegar 

kemur að ákvörðunum er lúta að fjárveitingum og almennt ekki reiðubúnir að samþykkja opinbert 

verkefni ef hætta á framúrkeyrslu er meiri en 10%. Raunveruleikinn er aftur á móti sá að 

meðalframúrkeyrsla opinberra verkefna er 60% (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2015). 
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 Í tengslum við áætlanagerð hins opinbera varðandi fjármögnun heilbrigðiskerfisins, þó sér 

í lagi fjármögnun lyfjamála, hefur nokkuð verið fjallað opinberlega um vanáætluðum útgjöld til 

málaflokksins, til að mynda í leiðara Læknablaðsins og í umfjöllun hagsmunaaðila (Gerður 

Gröndal & Gunnar Bjarni Ragnarsson, 2015) (Frumtök, 2017).  Þessu tengt verður áhugavert að 

fylgjast með framvindu þingsályktunartillögu níu alþingismanna um tryggingu gæða, hagkvæmni 

og skilvirkni opinberra fjárfestinga, en fyrsti flutningsmaður tillögunnar er Jón Steindór 

Valdimarsson, MPM frá Háskólanum í Reykjavík (Alþingi, 2018). 

Heilbrigðisþjónusta 

Á meðan heilsuhagfræðin á að gefa okkur hlutlaust mat á kostnaði og ábata, er óhjákvæmilegt 

annað en taka á einhvern hátt tillit til væntinga þeirra sem þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfisins að 

halda. Íslenska heilbrigðiskerfið er metið árlega í samanburði við önnur Evrópuríki, samanber 

Euro Health Consumer Index, EHCI, og situr þar í sæti níu af 34 löndum sem eru með í úttektinni 

árið 2017. Öll Norðurlönd nema Svíþjóð eru í sætum ofar en Ísland en talið er gott að ná 800 

stigum (af 1.000 mögulegum) sem allar þessar þjóðir ná, ásamt Íslandi, sem er með 830 stig 

(Health Consumer Powerhouse, 2018).  Í skýrslunni kemur jafnframt fram að einn áhrifamesti 

þátturinn í  mati á gæðum heilbrigðisþjónustunnar sé lág tíðni ungbarnadauða, en samkvæmt 

gögnum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, WHO, er tíðni ungbarnadauða á Íslandi með því lægsta 

sem þekkist í heiminum, eða 1/1000 (WHO, 2018). 

 Rannsóknir sem meta ánægju og upplifun sjúklinga eru gagnlegar til að meta gæði 

þjónustunnar, og skiptir því máli að fá vitneskju frá notendum þjónustunnar um hvort hún uppfylli 

væntingar. Fræðilegar heimildir um viðhorf sjúklinga til heilbrigðisþjónustu sýna fram á að jákvæð 

tengsl eru milli hluttekningar (e. empathy) og upplýsingagjafar heilbrigðisstarfsmanns til aukinnar 

ánægju sjúklinga með þjónustuna (Williams, Weinman, & Dale, 1998) (Hojat o.fl., 2011). Einnig 

að aukin ánægja sjúklinga eykur líkur á meðferðarheldni, lægri dánartíðni á sjúkrahúsi og lægri 

endurkomutíðni (Boulding, Glickman, Manary, Schulman, & Staelin, 2011) (Glickman o.fl., 2010) 

(Katz o.fl., 2013).  

 Íslenskt mál er ríkt að málsháttum og ekki ósjaldan sem góð heilsa er sögð vera gulli betri 

eða ekki vera metin til fjár. Þetta rótgróna viðhorf stingur óneitanlega í stúf við 

greiðsluviljahugtakið, það er að meta mannslíf til fjár. En heilsan sem slík er ekki einungis metin 

út frá líffræðilegum þáttum, heldur einnig atferlis- og félagslegum þáttum. Gæði í 
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heilbrigðisþjónustu miða að öllum þessum þáttum. Því er það hlutverk stjórnvalda að sjá til þess 

að markmiðum um gæði í opinberri þjónustu sé mætt. Á sama tíma er það þeirra að ákveða hvernig 

sú þjónusta er veitt á móti kostnaði við hana. Því má segja að greiðsluvilji hins opinbera hafi víðtæk 

áhrif gagnvart lýðheilsu (Remme, Martinez-Alvarez, & Vassall, 2017). Í úttekt Efnahags- og 

samvinnustofnunarinnar OECD á frammistöðu heilbrigðiskerfa kemur fram að efnahagur og 

frammistaða séu háðar breytur og færa má rök fyrir því að fjárfestingar í heilbrigðismálum og sú 

fjármálastefna sem hvert og eitt ríki setur fram liggi til grundvallar samspili heilsu og efnahags. Á 

vegum OECD hefur verið sýnt fram á aðgengi einstakra ríkja að náttúrulegum auðlindum er eitt 

og sér ekki ávísun á betri heilsu þjóðar, heldur er það miklu frekar langtímastefnumörkun er lítur 

að fjárfestingu í heilbrigði og menntun sem skilar aukinni hagsæld og heilbrigðari þjóð  („Health 

and the economy: A vital relationship - OECD Observer“, e.d.) 

Rannsókn og tilgangur  

Hér hefur verið sagt í grófum dráttum frá bakgrunni heilbrigðisþjónustu á Íslandi og áskorunum,  

hvar heilbrigðiskerfið stendur í alþjóðasamanburði og ljósi varpað á fræðasvið heilsuhagfræðinnar 

og kostnaðarábatahugtakið greiðsluvilja. Áhugi höfunda á heilbrigðiskerfinu og sú trú að marka 

þurfi skýrari stefnu í heilbrigðismálum á Íslandi var kveikjan að rannsóknarleið höfunda og leiddi 

til frekari skilgreiningar á rannsóknarspurningunni.  Stuðst var við aðferðir í vöruþróun, eins og 

hugarflug, hugar-kortlagningu og formfræðilega greiningu (e. morphological analysis) til frekari 

greiningar á afmörkun að rannsóknarspurningunni. Þetta vísaði vegin að þeirri nálgun að kanna 

viðhorf almennings til greiðsluvilja til meðferða, sem hefur ekki verið kannað hérlendis áður. 

Jafnframt að meta einnig viðhorf út frá reynslu almennings af heilbrigðisþjónustu. Til að geta 

endurspeglað þýðið sem best var því æskilegt að fá stórt úrtak af öllu landinu og sem fjölbreyttastan 

hóp. Ákveðið var því að leita ráðgjafar hjá Gallup varðandi framhaldið. Í kaflanum um 

aðferðarfræði er lýst nánar þeirri aðferð sem notast var við í rannsókninni.  
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Rannsóknin 

Byggt á bakgrunni fræðilegra heimilda um þær áskoranir sem heilbrigðiskerfið stendur frammi 

fyrir, fór rannsóknarspurning skýrsluhöfunda að taka á sig mynd. Við töldum eftirsóknarvert að 

geta með gagnreyndum hætti lagt mat á hvort almenningur telji heilbrigðiskerfið koma til móts við 

þær væntingar sem til þess eru gerðar og hvort almenningur telji að ekki eigi að spyrja um kostnað 

þegar um líf er að ræða. Fjármögnun og áætlanagerð í heilbrigðiskerfinu, með áherslu á 

fjármögnun lyfjamála, var jafnframt skoðuð. Á grundvelli samtala við leiðbeinanda 

skýrsluhöfunda, greiningarvinnu og leiðsagnar Gallup við gerð spurninganna sem á endanum voru 

settar fram, var viðfangsefnið rammað frekar inn og nálgunin á endanum að nokkru önnur en 

upphaflega rannsóknarhugmyndin laut að. Varpað er ljósi á að hvaða marki Íslendingar eru 

ánægðir með núverandi heilbrigðisþjónustu. Fjallað er um hverjar eru væntingar almennings til 

gæða í heilbrigðisþjónustu og hvað almenningi finnst réttlætanlegt að heilbrigðiskerfið greiði fyrir 

einstaka meðferð. Horft er til þess vísis að heilbrigðisstefnu stjórnvalda, sem mörkuð er á þeim 

markmiðum sem sett eru í lögum um heilbrigðisþjónustu, og trausts til heilbrigðiskerfisins. 

Viðhorf stjórnvalda (ákvörðunartaka) til þjónustu eða heilbrigðisstétta er ekki skoðað, né heldur 

þeirra sýn á greiðsluvilja. Takmarkanir þessarar rannsóknar eru því helst hversu víðtæk hún er og 

ekki síður sú staðreynd að við búum við félagslega rekið heilbrigðiskerfi. Því er erfitt að mæla 

afstöðu almennings til greiðsluvilja, enda um að ræða meðferð fjármuna sem koma ekki beint úr 

vasa viðkomandi.  

Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Verkefnið byggir á rannsókn sem framkvæmd var af Gallup fyrir hönd höfunda. Starfsemi Gallup 

byggir á viðurkenndum rannsóknaraðferðum og er öll starfsemi þess samkvæmt ISO 9001 

gæðastaðlinum. Af hálfu Gallup er áhersla lögð á trúnað og örugga meðferð persónuupplýsinga 

ásamt því að starfa samkvæmt siðareglum alþjóðasamtaka markaðsrannsóknafyrirtækja, 

ESOMAR. Fjórtán spurningar voru í upphafi samdar út frá hugarvinnu og fræðilegum grunni sem 

er áður lýst í kafla um rannsóknina og tilgang. Spurningarnar voru rýndar í samráði við 

leiðbeinanda höfunda. Fundað var með Gallup þar sem farið yfir spurningarnar og 

rannsóknaraðferðir. Að endingu varð niðurstaðan sú að átta spurningar voru notaðar sem grunnur 

að því að leita svara við rannsóknarspurningunum með megindlegri aðferðarfræði. Stuðst var við 
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viðhorfahóp Gallup þar sem þýðið endurspeglar almenning á Íslandi, það er einstaklingar eldri en 

18 ára af öllu landinu. Viðhorfahópurinn samanstendur af um 24.000 einstaklingum búsettum á 

Íslandi, valdir af handahófi úr þjóðskrá og taka reglulega þátt í könnunum Gallup. Hópurinn er 

jafnt og þétt uppfærður með nýjum þátttakendum. Könnunin var send út á heildarúrtakið í 

tölvupósti sem hluti af Gallupvagni, það er að rannsóknin var hluti af stærri könnun. Þátttakendur 

svöruðu því einnig ótengdum spurningum. Könnunin náði til 1382 manns, handahófsvalið úr 

viðhorfahópnum og var lögð fyrir dagana 15. - 28. febrúar 2018. Í upphafi var sendur tölvupóstur 

á úrtakið og honum síðan fylgt eftir með áminningum dagana 19., 21. og 26. febrúar. Fjöldi 

þátttakenda sem svöruðuð var 751, sem samsvarar 54,3% þátttökuhlutfalli. Til að greina 

niðurstöður var notast við lýsandi tölfræði, skoðuð tíðni og meðaltöl. Til að meta mun milli hópa 

var einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) notuð til að meta hvort munur væri á meðaltölum 

lýðfræðihópa og Chi-square krosspróf var notað til að meta hvort munur væri á hlutföllum milli 

lýðfræðihópa. Í öllum tilfellum var miðað við 95% vikmörk. Til að tryggja að úrtakið 

endurspeglaði þýðið voru niðurstöður vigtaðar með tilliti til kyns, aldurs, búsetu og menntunar. 

Fjöldatölur í skýrslunni voru námundaðar að næstu heilu tölu. Úrtak svarenda leit svona út eftir 

vigtun:  

 

Tafla 1. Stærð þýðis, úrtaks og hlutföll. 
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 Fyrirlögnin og  niðurstöður gagna var unnin af Gallup og kynnt á fundi með 

skýrsluhöfundum þann 23. mars 2018.  

Niðurstöður  

Niðurstöðum rannsóknarinnar er í grófum dráttum hægt að skipta í þrennt. Í fyrsta lagi upplifun 

og ánægja almennings af heilbrigðisþjónustu, í öðru lagi hlutverk heilbrigðiskerfisins og í þriðja 

lagi viðhorf til kostnaðar á lyfjameðferðum. Til glöggvunar eru spurningarnar merktar sömu 

númerum í myndatextum og í viðauka nr. 1.   

Heilbrigðisþjónusta 

Almenningur var beðinn að svara, horft til reynslu sinnar af heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

síðastliðna tólf mánuði, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) viðkomandi hefur verið með þá 

heilbrigðisþjónustu sem var boðinn. Niðurstaðan í grófum dráttum er sú að 65% þeirra sem hafa 

notið heilbrigðisþjónustu, litið til síðustu tólf mánaða, eru ánægð með þá heilbrigðisþjónustu og 

5% aðspurðra eru fullkomlega ánægð. Þá kemur í ljós að 17% eru óánægð með þá 

heilbrigðisþjónustu sem viðkomandi hafði fengið. Marktækur munur var á ánægju yngsta 

aldurshópsins og þess elsta, en 65 ára og eldri voru marktækt ánægðari en þeir sem yngri eru. Ekki 

var marktækur munur milli kynja eða búsetu, en tekjuhæsti hópurinn og hópurinn með hæsta 

menntunarstigið voru ívið ánægðari með þá þjónustu sem þau höfðu fengið.  
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Mynd 7. Niðurstöður spurningar nr. 1: Þegar þú horfir til reynslu þinnar af heilbrigðisþjónustu 

á Íslandi síðastliðna 12 mánuði, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) hefur þú almennt verið með 

þá heilbrigðisþjónustu sem þú hefur fengið? 

 

 Þegar almenningur var beðinn um að meta gæði heilbrigðisþjónustunnar út frá reynslu og 

að hve miklu leyti þjónustan uppfylli væntingar um gæði eru niðurstöður þær helstar að meira en 

helmingur, 52,8% telur þjónustuna uppfylla væntingar. Væntingar til gæða voru mestar í elsta 

aldurshópnum (65 ára og eldri) og var sá munur marktækur miðað við yngri hópa rannsóknarinnar, 

en 66% þeirra segja þjónustuna uppfylla væntingar um gæði að mestu eða öllu leiti, samanborið 

við 40% hjá yngsta hópnum. Ef horft er til viðhorfa kynjanna má sjá að upplifunin er nokkuð lík 

þegar horft er til þess hvort komið sé til móts við þeirra væntingar, en  50% kvenna segja að mestu 

eða öllu leyti samanborið við 55% karla. Í tekjuhæsta hópnum, það er einstaklingar með 1.250 þús. 

kr. í fjölskyldutekjur og meira, finnst 63% komið til móts við væntingar sínar að mestu eða öllu 

leyti, samanborið við 52% í tekjulægsta hópnum, sem er með 550 þús. kr. eða lægri tekjur, þó sá 

munur hafi tölfræðilega ekki verið marktækur. Einnig er ekki marktækur munur þegar horft er til 

búsetu eða menntunar. Í heildina litið eru því tæp 53% sem segja heilbrigðiskerfið á Íslandi 

uppfylla væntingar um gæði heilbrigðisþjónustu að öllu eða mestu leyti, tæp 30% að nokkru leyti 

og rúmlega 17% að litlu eða engu leyti. 
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Mynd 8. Niðurstöður spurningar nr. 2: Þegar þú horfir til reynslu þinnar annars vegar og 

væntinga þinna hins vegar, að hversu miklu leyti hefur heilbrigðiskerfið á Íslandi uppfyllt 

væntingar þínar um gæði heilbrigðisþjónustu? 

Heilbrigðiskerfið  

Þegar litið er til hlutverks heilbrigðiskerfisins og hvort stjórnvöld uppfylli kröfur notenda kemur 

ýmislegt í ljós. Líkt og fyrr segir, er markmið laga um heilbrigðisþjónustu að landsmenn skuli eiga 

kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Ríflega helmingur 

svarenda, eða 56% þeirra segja að heilbrigðiskerfið standi sig illa í að uppfylla það markmið, 

tæpum 19% finnst það hvorki né og rétt tæp 25% telja það uppfylla markmið sitt vel.  
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Mynd 9. Niðurstöður spurningar nr. 4: Í fyrstu grein laga nr. 40/2007 kemur fram að landsmenn 

skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Hversu 

vel eða illa telur þú íslenska heilbrigðiskerfið uppfylla þetta hlutverk? 

 

 Marktækur munur kom fram á svörun 65 ára og eldri miðað við svör allra hinna 

aldurshópanna, en 43% þeirra sem eldri eru finnst heilbrigðiskerfið uppfylla markmið laganna 

mjög vel eða frekar vel, samanborið við rétt um 20% í öllum hinum aldurshópunum. Horft til 

fjölskyldutekna, sker tekjuhæsti hópurinn sig nokkuð úr, en þriðjungur þess hóps finnst kerfið 

uppfylla markmið laganna mjög vel eða frekar vel, samanborið við einungis 18% í næsta tekjuhópi 

fyrir neðan. Horft til millitekjuhópsins má sjá að 66% þeirra telja kerfið uppfylla markmið laganna 

frekar eða mjög illa, samanborið við 48% þeirra tekjuhæstu. Marktækni var einnig hjá þeim sem 

höfðu reynslu af heilbrigðiskerfinu síðastliðna tólf mánuði. Sjá má línulega fylgni milli hversu vel 

eða illa viðkomandi þykir íslenska heilbrigðiskerfið uppfylla markmið laganna út frá ánægju eða 

óánægju af þjónustunni sem heilbrigðiskerfið veitir að mati svarenda. Þannig svöruðu 100% þeirra 

sem voru óánægð með þjónustuna að heilbrigðiskerfið uppfyllti markmið laganna frekar illa eða 

mjög illa, samanborið við 26% þeirra sem voru fullkomlega ánægð með þjónustuna. Að sama skapi 

eru 55% þeirra sem voru ánægð með þjónustuna á þeirri skoðun að heilbrigðiskerfið uppfylli 

markmið laganna mjög eða frekar vel samanborið við engan þeirra sem var óánægður. 
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 Þegar leitast var við að skoða ímynd heilbrigðiskerfisins og kalla eftir áliti almennings á 

heilbrigðiskerfinu á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin kemur í ljós að 56% landsmanna 

telur að við búum við verra eða aðeins verra heilbrigðiskerfi en hin Norðurlöndin, en rúmlega 8% 

telja það vera betra. Ríflega þriðjungur, eða 35,5% telja það svipað.  

 

Mynd 10. Niðurstöður spurningar nr. 3: Telur þú að íslensk heilbrigðisþjónusta sé betri, verri 

eða svipuð því sem gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum? - Athugaðu að þú sjálf(ur) þarft 

ekki að hafa upplifað heilbrigðisþjónustu á Norðurlöndum til að svara spurningunni, heldur er 

einungis verið að leita eftir því sem þú heldur. 

 

 Marktækur munur var milli aldurshópa og fjölskyldutekna og telur yngsti hópurinn, það er 

18 til 24 ára, heilbrigðiskerfið almennt vera verra en þeir sem eldri eru. Aldurshópurinn 35-54 ára 

taldi íslenska heilbrigðiskerfið vera svipað eða verra en á hinum Norðurlöndunum. Athygli vekur 

hversu fáir telja íslenska heilbrigðiskerfið betra eða miklu betra. Til að mynda er enginn í 

aldurshópnum 25-34 ára sem telur það vera miklu betra og aldurshóparnir 35-44 ára og 45-54 ára 

eru á þeirri skoðun að íslenska heilbrigðiskerfið sé almennt svipað, aðeins verra eða miklu verra 

en á hinum Norðurlöndunum. Hér má jafnframt sjá svipaða niðurstöðu og í spurningunni hér að 

framan, það er að 88% þeirra sem hafa reynslu af þjónustunni s.l. tólf mánuði og hafa verið 

óánægðir með hana telja heilbrigðiskerfið aðeins verra eða miklu verra en á hinum 

Norðurlöndunum, samanborið við 28% þeirra sem voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir höfðu 

fengið. 
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 Spurt var hvort fólki finnist of miklum, hæfilegum eða of litlum opinberum fjármunum 

vera varið til heilbrigðismála á Íslandi. Niðurstaðan er afgerandi, en 81% svarenda finnst of litlum 

fjármunum varið í þennan málaflokk. Rúmlega 16% finnst hæfilegum fjármunum varið í 

málaflokkinn og einungis 3% finnst of miklum fjármunum varið.  

 

Mynd 11. Niðurstöður spurningar nr. 5: Finnst þér of miklum, hæfilegum eða of litlum 

opinberum fjármunum vera varið til heilbrigðismála á Íslandi? 

 

 Við þessari spurningu kom fram marktækur munur milli kynja, en 90% kvenna fannst of 

litlum fjármunum veitt til málaflokksins, samanborið við 73% karla. Ekki var merkjalegur munur 

eftir búsetu en sjáanlegur munur eftir menntun, en 87% svarenda með grunnskólapróf finnst of 

litlum fjármunum varið til heilbrigðismála samanborið við 80% þeirra sem hafa háskólapróf. Að 

sama skapi er munur eftir tekjum, en 90% þeirra tekjulægstu telja of litlum fjármunum varið til 

heilbrigðismála samanborið við 72% þeirra sem hæstar hafa tekjurnar. Þá er fylgni milli þess að 

vera óánægður með þjónustuna og telja of litlum fjármunum varið til  hennar, samanborið við þá 

sem eru ánægðir. Langflestir, eða 91% þeirra sem eru fullkomlega óánægðir, telja of litlum 

fjármunum varið til kerfisins samanborið við 74% þeirra sem eru fullkomlega ánægð. Upplifun og 

reynsla af heilbrigðiskerfinu endurspeglar skoðun fólks varðandi fjármögnun 

heilbrigðisþjónustunnar.  
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Lyfjameðferðir og kostnaðarþátttaka hins opinbera 

Höfundar töldu mikilvægt að varpa ljósi á viðhorf almennings til kostnaðarþátttöku hins opinbera 

í lyfjameðferð við alvarlegum sjúkdómum. Því var spurt hvor eftirfarandi fullyrðinga lýsi betur 

skoðun svarenda á hvaða þættir ættu að hafa áhrif á hvernig lyfjameðferð sjúklingar fá við 

alvarlegum sjúkdómum:  

1. Hið opinbera ætti alltaf að greiða bestu lyfjameðferð fyrir sjúklinga, jafnvel þótt meðferðin 

sé mjög dýr og að betri meðferðin auki líkurnar á árangri lítið.  

2. Það ætti alltaf að taka tillit til kostnaðar og hversu miklar líkur eru á að meðferðin skili 

árangri þegar ákveðið er hvernig meðferð hið opinbera greiðir fyrir sjúklinga.  

 

 

Mynd 12. Niðurstöður spurningar nr. 6: Hvor eftirfarandi fullyrðinga lýsir betur skoðun þinni á 

því hvaða þættir ættu að hafa áhrif á hvernig lyfjameðferð sjúklingar fá við alvarlegum 

sjúkdómum? 

 

 Svarendur skiptust í nokkuð jafna hópa gagnvart þessum tveimur fullyrðingum. Fyrri 

hópurinn, um 54%, telur að hið opinbera ætti alltaf að greiða bestu lyfjameðferð fyrir sjúklinga, 

jafnvel þótt meðferðin sé mjög dýr og að betri meðferðin auki líkur á árangri lítið. Hinn hópurinn, 

það er 46% aðspurðra, telur að það ætti alltaf að taka tillit til kostnaðar. Jafnframt að meta hversu 

miklar líkur eru á að meðferð skili árangri þegar ákveðin er meðferð sem hið opinbera greiðir fyrir. 

Athyglisverður munur kom hér fram milli hópa, en afgerandi munur er á afstöðu þeirra sem yngri 

eru og þeirra sem eldri eru. 67% þeirra sem eru 18-24 ára telja að taka eigi tillit til kostnaðar 

samanborið við 39% þeirra sem eru 55 ára og eldri. Þá kemur í ljós að 54% þeirra sem eru með 

háskólapróf telja frekar að taka eigi tillit til kostnaðar, samanborið við 38% þeirra sem hafa 

grunnskólapróf. Hvorki er merkjanlegur munur milli kynja eða eftir búsetu. 



26 

 Hópurinn sem valdi seinni fullyrðinguna sem svar, það er að taka ætti alltaf tillit til 

kostnaðar, var í framhaldi spurður nánar: Ef tvær lyfjameðferðir eru í boði til að lækna sjúkling 

með alvarlegan sjúkdóm og betri lyfjameðferðin er [x]%1 líklegri til þess að skila árangri heldur 

en hin, hvað ætti hið opinbera í mesta lagi að borga, til viðbótar við kostnað ódýrari 

lyfjameðferðarinnar til að sjúklingurinn fái betri meðferð?   

 

 

Mynd 13. Niðurstöður spurningar nr. 7: Ef tvær lyfjameðferðir eru í boði til að lækna sjúkling 

með alvarlegan sjúkdóm og betri lyfjameðferðin er [x]%* líklegri til þess að skila árangri heldur 

en hin, hvað ætti hið opinbera í mesta lagi að borga, til viðbótar við kostnað ódýrari 

lyfjameðferðarinnar, um það bil, til þess að sjúklingurinn fái betri lyfjameðferðina? 

 

 Meginniðurstaðan er sú að eftir því sem líkur aukast á árangri, telja frá 44% og upp í 66% 

aðspurðra að ekki eigi að vera hámark á kostnaði meðferðar eða að upphæðin megi vera allt að 

250 milljónum króna. Línuleg fylgni var á auknum líkum á að meðferð skili árangri og afstöðu til 

þess að greiða fyrir meðferð. Einnig kom í ljós að 61% þeirra sem hafa reynslu (sjálfur, náinn vinur 

eða fjölskyldumeðlimur) af lyfjameðferð eða aðgerð eru á þeirri skoðun að alltaf ætti að greiða 

fyrir bestu lyfjameðferð, samanborið við 43% sem höfðu ekki samskonar lífsreynslu. Þá er nokkur 

munur á þeim sem eru annars vegar ánægðir og hins vegar óánægðir eftir reynslu sína af 

heilbrigðiskerfinu s.l. tólf mánuði. En 71% þeirra frekar óánægðu og fullkomlega óánægðu telja 

að hið opinbera eigi að greiða óháð kostnaði samanborið við 49% þeirra sem eru frekar ánægðir 

og 55% þeirra sem eru fullkomlega ánægðir.  

                                                
1 Í spurningunni var orðalagið breytilegt og svarendum voru gefnar mismikill munur á líkum á árangri (10%, 25%, 

50%, 75%, 90%) með tilviljunaraðferð. Spurningin var opin, en svarendur sem stimpluðu ekki inn upphæð fengu 

lokaða spurningu með svarmöguleikunum sem sjást í töflunni hér að ofan. 
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Samantekt niðurstaðna 

Í hnotskurn má segja að niðurstöður rannsóknarinnar séu þær að 65% eru ánægð með 

heilbrigðisþjónustuna, 53% segja væntingar sínar til heilbrigðisþjónustunnar uppfylltar að miklu 

leyti og 65% bera mikið traust til heilbrigðiskerfisins. Meirihluti svarenda, eða 56% aðspurðra, 

telur heilbrigðisþjónustu á Íslandi vera verri en á hinum Norðurlöndunum og segir 

heilbrigðiskerfið uppfylla illa markmið laga um að veita fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ 

er á að veita hverju sinni. Loks þykir afgerandi meirihluta svarenda, það er 81%, of litlum 

fjármunum varið til heilbrigðiskerfisins. 

 

Mynd 14. Samantekt niðurstaðna. 
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Umræða  

Fjárframlög til heilbrigðiskerfisins 

Sú fullyrðing sem var kveikjan að þessari rannsókn, að aldrei sé spurt um kostnað þegar um líf er 

að ræða, er augljóslega mjög umdeilanleg. Fjármagn er og verður takmarkað og því þarf starfsfólk 

heilbrigðiskerfisins og ákvörðunartakar ávallt að forgangsraða og meta í hvað fjármunum er varið. 

Líkt og að framan greinir, voru heilbrigðisútgjöld hér á landi sem hlutfall af VLF þau lægstu á 

Norðurlöndunum árið 2016, eða 8,6% og nokkuð fyrir neðan meðaltal OECD ríkjanna, sem á sama 

tíma var 9,0% (OECD, 2017a). Sem samfélag stöndum við frammi fyrir því að þessi útgjöld fari 

hratt vaxandi á komandi árum og áratugum, ekki síst vegna þeirrar breytingar sem er að verða á 

aldurssamsetningu þjóðarinnar. Fjárlög síðustu tveggja ára bera með sér breyttar áherslur 

stjórnvalda til heilbrigðismála og hafa framlög til þeirra verið aukin verulega. Til að mynda er 

aukning á fjárlögum milli áranna 2017-2018 um 21,5 milljarðar króna og útgjöld þessa árs áætluð 

um 209 milljarðar króna. Það eru 26% af útgjöldum ríkissjóðs á þessu ári. Með þessu eru stjórnvöld 

að koma til móts við það ákall sem uppi hefur verið undanfarin misseri um aukin framlög til 

heilbrigðismála (Alþingi, 2017).  

 En hér ber að fara varlega, því væntingum almennings til heilbrigðisþjónustunnar verður 

líklega seint mætt til fulls. Útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála eru nú þegar mikil og fara 

fyrirsjáanlega vaxandi á næstu árum sem hlutfall af VLF. Rannsóknin sýnir að almenningur telur 

réttlætanlegt að verja miklum fjármunum, þó ekki sé víst um árangur. Óánægja með þjónustuna 

kann þó að vaxa þó útgjöldin verði aukin og því eðlilegt að hvetja til aukinnar upplýsingagjafar og 

umræðu um heilsuhagfræði. Hér er jafnframt tilefni til frekari rannsókna, það er að skoða hvort sú 

aukning framlaga til heilbrigðiskerfisins sem hefur verið að raungerast að undanförnu, skili sér í 

aukinni ánægju gagnvart heilbrigðisþjónustunni. 

Ánægja með heilbrigðisþjónustu 

Þessi rannsókn staðfestir mikið traust almennings til heilbrigðiskerfisins og að nokkuð almenn 

ánægja ríkir með þjónustu þess, en að auka megi fjárframlög til málaflokksins. Hvort að aukið 

fjármagn til málaflokksins skili aukinni ánægju er aftur á móti með öllu óvíst, og er í raun ólíklegt 

eins og vikið hefur verið að. Við sjáum að marktækur meirihluti er á þeirri skoðun að fjármunir 
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eigi ekki að vera fyrirstaða þegar kemur að því að veita heilbrigðisþjónustu, eða með öðrum orðum 

að mannslíf eigi ekki að meta til fjár. Þá var marktækur munur á afstöðu svarenda hvað varðar 

ánægju með þjónustuna eftir aldri, en mest ánægja er í elsta hópnum, 65 ára og eldri, þó munurinn 

sé ekki mikill. Hér má draga þá ályktun að yngra fólkið gerir meiri kröfur og að þeir sem eldri eru 

séu að jafnaði sáttari með heilbrigðisþjónustuna. Sú hugsun kemur óhjákvæmilega upp hvort 

óttablandin virðing þeirra sem eldri eru gagnvart heilbrigðisstarfsfólki hafi hér áhrif. Við sjáum 

fylgni milli aukinnar menntunar og hærri tekna, en sá hópur er jákvæðari gagnvart því viðhorfi að 

taka þurfi tillit til kostnaðar á meðferð á meðan fólk með lægra menntunarstig eru frekar á því að 

greiða skuli fyrir meðferðir, í raun óháð kostnaði. Loks er fylgni á milli aldurs, það er að yngra 

fólkið er frekar á því að taka eigi tillit til kostnaðar á meðferð.  

 Rannsóknin sýnir að flestir eru sáttir með þá heilbrigðisþjónustu sem þeir fá. Um leið telur 

meirihluti mikið rúm vera til umbóta og vilja tvímælalaust verja auknu fjármagni til 

heilbrigðiskerfisins. Viðhorf almennings á upplifun á heilbrigðisþjónustu þar sem persónuleg 

samskipti fara fram er augljóslega ólíkt viðhorfinu til heilbrigðiskerfisins, sem tekur ekki mið af 

persónulegri upplifun. Þessi niðurstaða er í samræmi við aðra rannsókn af viðhorfi sjúklinga til 

heilbrigðisþjónustu hér á landi. Í rannsókn sem gerð var á Hjartagátt Landspítala kom fram sterkt 

samband milli fyrri reynslu af sjúkrahúsdvöl og ánægju með þjónustuna. Ánægja fór minnkandi 

eftir því sem fyrri reynsla af þjónustu sjúkrahúsa var verri. Ekki var greinanlegur munur á ánægju 

milli kynja eða eftir hjúskaparstöðu en fylgni var milli almennrar ánægju og aldurs (Margrét Hlín 

Snorradóttir, Davíð O. Arnar, Ragnar F. Ólafsson, Runólfur Pálsson, & Ólafur Skúli Indriðason, 

2014). 

Heilbrigðiskerfið fær falleinkunn 

Ein er sú birtingarmynd sem lesa má úr niðurstöðum rannsóknarinnar, sem eru þau misvísandi 

skilaboð og viðhorf sem augljóslega má sjá ef svör spurninganna eru borin saman. Hér er vísað til 

niðurstaðna sem að vissu leiti ganga í sitt hvora áttina, því þó sjá megi að almenningur telji 

heilbrigðiskerfið vera vanfjármagnað og uppfylli ekki markmið þeirra laga sem því ber að starfa 

eftir, þá um leið sjáum við að almenningur ber mikið traust til heilbrigðiskerfisins. Jafnframt að 

almenningur er almennt nokkuð ánægður með þjónustuna sem kerfið veitir og yfir 80% segja 

kerfið uppfylla væntingar að öllu, mestu eða nokkru leyti. Því má draga þá ályktun að viðhorf 

almennings gagnvart þjónustunni og gæðum hennar er jákvætt á sama tíma og kerfið sem slíkt fær 



30 

allt að því falleinkunn. Þáverandi landlæknir, Birgir Jakobsson, lýsir skoðun sinni í viðtali við 

Stundina í lok mars 2018 og telur íslenska heilbrigðiskerfið brotakennt og sé áratugum á eftir 

Norðurlöndunum í þróun, ekki hvað síst þegar kemur að því að sýna fram á gæði og árangur. 

Landlæknir bendir á að marka þurfi skýrari stefnu í heilbrigðismálum sem ríki pólitísk samstaða 

um og haldi til lengri tíma. „Alþingi verður að átta sig á því að við getum ekki stöðugt verið að 

breyta um stefnu í svona mikilvægum málaflokki sem tekur mörg ár að breyta. Heilbrigðiskerfið 

er eins og stórt skip sem tekur tíma að beygja“ (Birgir Jakobsson, 2018). Til viðbótar við þá 

staðreynd að sterkur meirihluti svarenda sagði að í raun ætti ekkert hámark að vera á kostnaði, 

þegar kæmi að því að taka ákvörðun um meðferð í heilbrigðiskerfinu er einnig áhugavert hversu 

lítill munur er á milli lýðfræðihópa. Þjóðin, ef svo má segja, er mjög samstíga í viðhorfum sínum, 

óháð kyni, aldri búsetu, menntun og tekjum. 

Fyrri reynsla endurspeglar viðhorf 

Nokkur munur er á svörum þeirra sem hafa reynslu af þjónustunni undanfarna tólf mánuði og 

þeirra sem hafa ekki þurft á þjónustunni að halda. Við sjáum sterka fylgni milli þeirra sem eru 

óánægðir og telja heilbrigðisþjónustuna uppfylla væntingar að litlu eða engu leyti á meðan þeir 

sem eru ánægðir með þjónustuna telja hana miklu frekar uppfylla væntingar að öllu eða mestu 

leyti. Þessi niðurstaða er almennt sú hin sama hjá hinum ýmsu þjóðfélagshópum. Hér má því leiða 

líkum að fyrri reynsla og upplifun endurspeglar afstöðu almennings til þjónustunnar. Hér er um 

marktækan mun að ræða og greinilegt að niðurstaðan lýsir viðhorfum þeirra sem hafa verið 

notendur heilbrigðisþjónustu, raunverulega upplifað heilbrigðiskerfið og hvaða afstöðu 

viðkomandi hafa gagnvart t.d. kostnaði við lyfjameðferð og þátttöku hins opinbera í kostnaði við 

þær. 

Ekkert hámark á greiðslum fyrir lyfjameðferð 

Skýrsluhöfundum kom á óvart að 68% aðspurðra telja réttlætanlegt að allt að 250 milljónir séu 

greiddar eða jafnvel ekkert hámark ætti að vera á greiðslum fyrir lyfjameðferð, í raun óháð líkum 

á árangri meðferðar til viðbótar við eldri meðferð. 54% aðspurðra svöruðu því til að alltaf ætti að 

greiða fyrir meðferð, óháð kostnaði og þegar hin 46% voru spurð nánar, má sjá að 68% eru á þeirri 

skoðun að kostnaður ætti að skipta litlu sem engu máli við ákvörðun meðferðar. Á mynd 15 er 

þessu lýst frekar, þar sem settir hafa verið saman hlutur þeirra sem telja að taka eigi tillit til 
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kostnaðar, en segja þó að réttlætanlegt sé að verja allt að 250 

milljónum króna fyrir meðferð og hlutur þeirra sem telja ekkert 

hámark eiga að vera. Samanlagt er hópurinn sem telur að 

kostnaður eigi allt að því ekki að skipta máli rétt tæplega sjö af 

hverjum tíu svarenda. Sú staðreynd að kostnaður virðist ekki 

skipta máli þó líkur á betri árangri séu hvort heldur sem er 

einungis 10% til viðbótar við fyrri meðferðir, eða 90%, hlýtur 

að vekja athygli og umhugsun. Þessi staðreynd þarf þó kannski 

ekki að koma svo mjög á óvart, því við sjáum á niðurstöðunum 

að meira en fjórir af hverjum fimm telja of litlum fjármunum 

varið til heilbrigðiskerfisins og þrír af hverjum fjórum að 

heilbrigðiskerfið uppfylli markmið laga um 

heilbrigðisþjónustu mjög illa, frekar illa eða hvorki né. 

 Niðurstaða þessarar rannsóknar er afdráttarlaus, almenningur vill að heilbrigðiskerfið eigi 

að fjármagna þær meðferðir sem standa til boða, allt að því óháð kostnaði. Þessi afstaða er verulega 

athyglisverð, því að á sama tíma og heilsuhagfræðin á að gefa okkur hlutlaust mat á kostnað og 

ábata, er óhjákvæmilegt annað en að taka tillit til væntinga notenda þjónustunnar þ.e. 

skattgreiðendur. Almenningi finnst gæði þjónustunnar skipta mun meira máli en sá kostnaður sem 

heilbrigðiskerfið ber af því að veita viðkomandi þjónustu. 

Hér er rétt að hafa í huga að þátttakendur í þessari rannsókn eru eingöngu að taka afstöðu 

til þess kerfis sem er til staðar í samfélaginu og almenn sátt virðist ríkja um, enda er engin umræða 

um það í samfélaginu að hver og einn eigi að 

fjármagna sína eigin heilbrigðisþjónustu frekar en 

þegar er. Sú staðreynd hefur óhjákvæmilega áhrif á 

afstöðu fólks og þar með um leið áhrif á ánægju og 

traust. Aðrir möguleikar eru ekki til umræðu og voru 

ekki gefnir sem valkostir í rannsókninni. Ástæðan er 

auðvitað sú að í opinberri umræðu undanfarin ár 

hefur ekki að neinu marki verið vikið að aukinni 

þátttöku almennings í greiðslu fyrir 

heilbrigðisþjónustu. Aukin greiðsluþátttaka 

Mynd 16. Frekari greining á 

niðurstöðum úr spurningu nr. 7.  

Mynd 15. Frekari greining á 

niðurstöðum úr spurningu  

nr. 7.  
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almennings í heilbrigðisþjónustu er ekki á dagskrá í opinberri umræðu, heldur þvert á móti. Því 

var ekki talið rétt að skoða viðhorf til þess möguleika, þó færa megi rök fyrir því að þar með séu 

ekki fengin fram öll þau sjónarmið sem geti skipt miklu máli. Skoðun á afstöðu til þessara álitaefna 

kallar á frekari rannsóknir á þessu sviði. 
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Lokaorð 

Sú rannsóknarspurning sem hér hefur verið leitast við að svara er hverjar eru væntingar almennings 

til gæða í heilbrigðisþjónustu. Hvað finnst almenningi réttlætanlegt að heilbrigðiskerfið greiði fyrir 

meðferð? Styður heilbrigðisstefna stjórnvalda við þær væntingar? Sérstaklega er horft til 

heilbrigðisstefnu stjórnvalda og trausts til heilbrigðiskerfisins. 

 Að því er skýrsluhöfundar komast næst er með rannsókn þessari í fyrsta sinn verið að kanna 

viðhorf almennings til greiðsluvilja í heilbrigðisþjónustu hérlendis. Við teljum okkur hafa sýnt 

fram á að afstaða almennings er að miklu leyti í samræmi við fullyrðingu ráðherrans sem er í titli 

þessarar greinar, það er að aldrei sé spurt um kostnað þegar um líf er að ræða. Þetta er göfug afstaða 

sem almenningur virðist vera sammála að eigi að liggja til grundvallar ákvarðanatöku í 

heilbrigðiskerfinu. Raunveruleikinn er annar og á hverjum degi þarf að taka ákvarðanir innan 

heilbrigðiskerfisins þar sem spurt er um kostnað. Annað er óhjákvæmilegt. Þá er rétt að gera þá 

kröfu til þeirra sem ákvarðanirnar taka að horfa til niðurstaðna um árangurs, til dæmis með því að 

horfa í ríkari mæli til heilsuhagfræðilegra sjónarmiða en nú er gert. Skýrsluhöfundar taka því undir 

með Gylfa Ólafssyni sem hefur bent á mikilvægi þess að taka heilsuhagfræðileg sjónarmið með í 

reikninginn þegar heilbrigðiskerfið er skipulagt og fjármunum forgangsraðað. 

 Forvitnilegt verður að fylgjast með framvindu þeirrar þingsályktunartillögu sem vikið er 

að hér að framan, en þar er hugað að stefnumörkun til lengri tíma með það að markmiði að tryggja 

gæði, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga og meðferð opinberra fjármuna, líkt og 

skýrsluhöfundum hefur verið hugleikið. Þó ekki sé vikið að heilbrigðiskerfinu og þjónustu þess í 

tillögunni er óhjákvæmilegt annað en að sú umræða sem á eftir að fara fram á Alþingi í tengslum 

við hana taki mið af þeim vangaveltum sem hér hafa verið settar fram. Niðurstöður þessar 

rannsóknar og fræðilega úttektin gefur til kynna að þjónustan sem veitt er sé faglega góð og 

uppfylli væntingar en að bæta megi stjórnun og skipulag kerfisins í átt til aukinna gæða og meiri 

ábata. Heilbrigðiskerfinu má með myndlíkingu lýsa sem stefnulausu rekaldi. Því er afar mikilvægt 

að yfirvöld setji þjóðinni heilbrigðisstefnu til lengri tíma, stefnu sem marki veginn fram á við þrátt 

fyrir örar breytingar í ríkisstjórn og ráðuneytum. 

 Með von um að þessi rannsókn verði einhverjum hvatning að því að skoða viðfangsefnið 

nánar.   
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