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ÚTDRÁTTUR 
 
Frú Ragnheiður er heilbrigðis- og nálaskiptiþjónusta á Íslandi. Meginmarkmið Frú 
Ragnheiðar er að halda fólki á lífi, koma í veg fyrir óafturkræfan skaða og auka 
lífsgæði einstaklinga sem nota vímuefni í æð. Nálaskiptiþjónusta er inngrip byggt á 
aðferðafræði skaðaminnkunar. Einstaklingar sem sækja þjónustu Frú Ragnheiðar búa 
almennt við skert lífsgæði og verri heilsufar en aðrir og nýta oft á tíðum mjög dýr 
heilbrigðisúrræði.  

Markmið verkefnisins er að komast að því hvort samfélagslegur ávinningur sé 
af Frú Ragnheiði með því að taka saman þann kostnað sem inngrip á spítala kosta 
sem hægt væri að koma í veg fyrir og bera saman við þann kostnað sem fer í Frú 
Ragnheiði. Með þjóðhagslega hagkvæmni í huga var kostnaðarnytjagreining kynnt og 
lagt til að gera nánari kostnaðargreiningu á Frú Ragnheiði með 
kostnaðarnytjagreiningu með það að markmiði að fá dýpri innsýn og svör við 
rannsóknarspurningunni. Niðurstöður benda til þess að samfélagslegur ávinningur sé 
af Frú Ragnheiði.  
 
 
    

                                                
1 Elín Guðný Gunnarsdóttir (1983) MPM student, BA in Social Work. E-mail: elingg@simnet.is 
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1. INNGANGUR 
 
Heilsa er mikils virði fyrir hvern einstakling og samfélag auk þess sem fólk á rétt á að 
hafa aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu. Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands kemur 
fram í 65. gr.: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 
ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er 
kveðið á um mannréttindi sem og að hver manneskja sé borin frjáls og jöfn öðrum 
að virðingu og réttindum. Vímuefnanotkun á sér stað í öllum samfélögum, sama 
hversu ströng viðurlög gilda um notkunina. Einstaklingar sem nota vímuefni í æð 
eiga erfitt með að leita eftir heilbrigðisþjónustu og nýta sér hana oft á tíðum ekki fyrr 
en vandinn er orðinn mjög alvarlegur sem hefur í för með sér mikinn 
sjúkrahússkostnað. Það er kostnaðarsamt fyrir samfélagið í heild.  

Frú Ragnheiður er verkefni á vegum Rauða krossins sem hefur það að 
markmiði að ná til einstaklinga sem nota vímuefni í æð og veita þeim 
skaðaminnkandi leiðbeiningar og heilbrigðisþjónustu til þess að koma í veg fyrir 
óafturkræfan skaða, auka heilsu og lífsgæði og halda fólki á lífi. Haustið 2019 á Frú 
Ragnheiður tíu ára starfsafmæli og hefur verkefnið skapað sér sess í íslensku 
samfélagi.  

Í greininni er lögð er áhersla á hugtaka- og orðanotkun og að hún sé af aðgát 
og virðingu. Notast verður við hugtökin vímuefnanotkun í æð og jaðarsetning. 
Vímuefnanotkun í æð er þegar vímuefni eru leyst upp í vökvaform og þeim sprautað í 
æð. Verkun vímuefnanna umbreytist og áhrifin verða meiri.  

Í upphafi er farið yfir fræðilegan bakgrunn þar sem fjallað er um 
skaðaminnkun, nálaskiptiþjónustu, líkamlega fylgikvilla við vímuefnanotkun í æð, 
ótímabær dauðsföll af völdum þeirra og heilsuhagfræði. Rannsóknin byggir á 
megindlegri aðferðafræði þar sem fyrirliggjandi gögnum var safnað við leit að svari 
við rannsóknarspurningu. Heimilda var leitað af viðurkenndum gagnagrunnum, m.a. 
PubMed sem er heilbrigðisgagnagrunnur. Einnig var haft samband við yfirlækni 
smitsjúkdómadeildar og yfirlækni bráðalækninga Landspítala vegna upplýsinga um 
kostnað og einnig verkefnastjóra Frú Ragnheiðar. Niðurstöður eru settar fram og að 
lokum er rannsóknarspurningu svarað ásamt því að tillaga er sett fram um nánari 
kostnaðargreiningu út frá kostnaðarnytjagreiningu.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta árangur Frú Ragnheiðar út frá 
þjóðhagslegum ábata og samfélagslegu sjónarhorni.  

Leitast verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er 
samfélagslegur ávinningur fyrir íslenskt samfélag af Frú Ragnheiði?  
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
2.1. Hugmyndafræði skaðaminnkunar  
2.1.1 Saga 
Hugmyndafræði skaðaminnkunar á uppruna sinn í Hollandi, má rekja hana til 
grasrótarstarfs og byggir hún grunn sinn fyrst og fremst á gagnrýninni sýn á 
samfélagið. Aðgerðarsinninn og heróínneytandinn Nico Adriaans stofnaði 
grasrótarsamtökin Rotterdamse Junkebond, hagsmunasamtök vímuefnanotenda, árið 
1981. Hugmyndafræðilega nálgunin var að vímuefnanotandinn vissi sjálfur hvað 
honum væri fyrir bestu.  

Það var síðan árið 1984 sem fyrsta nálaskiptiþjónustan rekin af opinberum 
aðilum var opnuð í Amsterdam (Grund, 1995). Bretar fylgdu á eftir og opnuðu þeir 
nálaskiptiþjónustu til þess að koma í veg fyrir HIV-faraldur árið 1986 (O’Hare, 2007).  

Starfræktur er fjöldi hagsmunasamtaka notenda vímuefna víða um heim og 
eru þau rekin af einstaklingum sem nota vímuefni. Eiga samtökin það sameiginlegt 
að berjast fyrir hagsmunum þeirra sem nota vímuefni og meðal annars breyttri 
stefnu varðandi vímuefnalöggjöfina. Á Norðurlöndunum eru starfrækt nokkur 
samtök, meðal annars í Danmörku, Svíþjóð og Noregi (International Drug Policy 
Consortium, e.d.). 
 Á síðustu áratugum hefur hugmyndafræði skaðaminnkunar þróast og 
stækkað. Nú má segja að skaðaminnkun samanstandi af lýðheilsusjónarmiðum og 
mannréttindabaráttu. Skaðaminnkandi nálgun hefur sýnt fram á margþættan 
árangur og er talin hagkvæm og skilvirk leið til að draga úr neikvæðum afleiðingum 
vímuefnanotkunar (Ritter, 2006).  
 
2.1.2. Markmið 
Hugmyndafræði skaðaminnkunnar er mannúðleg nálgun við vímuefnanotkun og 
vímuefnavanda í heiminum. Hún hefur það að markmiði að draga úr heilsufarslegum, 
félagslegum og efnahagslegum afleiðingum sem notkun löglegra og ólöglegra 
vímuefna getur valdið án þess endilega að draga úr vímuefnanotkun. Áherslan er 
lögð á að fyrirbyggja þann skaða sem vímuefnanotkun getur valdið.  

Skaðaminnkun kemur þó ekki í veg fyrir önnur úrræði eða meðferð heldur 
þvert á móti og er hugsuð sem viðbót við þau úrræði sem eru til staðar í 
samfélaginu. Eitt af aðalmarkmiðum skaðaminnkandi inngripa er að halda fólki á lífi, 
koma í veg fyrir óafturkræfan skaða og bæta heilsufar og lífsgæði fólks. Rannsóknir á 
skaðaminnkandi úrræðum hafa sýnt að þau dragi úr neikvæðum og hættulegum 
afleiðingum vímuefnanotkunar, til dæmis HIV og lifrarbólgu C-smitum, sýkingum, 
ofþurrki, ofskömmtun, dauðsföllum, kynsjúkdómum og neikvæðri reynslu af 
vímuefnanotkun (Ritter, 2006; Denning og Little, 2012; International Harm 
Reduction Association, e.d.).  
 Til eru margs konar skaðaminnkandi úrræði, eru sum mjög sérhæfð og 
byggja þau á gagnreyndri þekkingu. Dæmi um skaðaminnkandi úrræði sem beinast 
að heilbrigðisaðstoð fyrir einstaklinga sem nota vímuefni í æð eru 
nálaskiptiþjónustur, neyslurými og viðhaldsmeðferðir og hafa þau sýnt að þau beri 
árangur til að draga úr smiti blóðborinna sjúkdóma og bæti lífsgæði og heilsu 
einstaklinga sem nota vímuefni í æð (International Harm Reduction Association, 
e.d.). Hér á eftir verður umfjöllunin takmörkuð við nálaskiptiþjónustu.  
 
2.1.3. Nálaskiptiþjónusta 
Nálaskiptiþjónusta hefur það hlutverk að draga úr skaða sem hlýst af notkun 
vímuefna í æð og veitir aðgengi að hreinum sprautubúnaði án endurgjalds og 
skaðaminnkandi ráðgjöf um örugga notkun vímuefna með sprautubúnaði. 
Sprautubúnaður er sá búnaður sem notaður er við notkun vímuefna í æð; dælur, 
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nálar, skeiðar/ílát (e. cooker) til að hita og blanda efni, sía (bómull), sótthreinsiklútar 
og stasi. Einstaklingar geta einnig skilað notuðum sprautubúnaði sem er síðan fargað 
á viðeigandi hátt. Nálaskiptiþjónusta hefur sýnt sig að bera góðan árangur til að 
draga úr áhættusamri notkun og fleiri þáttum sem auka líkur á smiti eins og að deila 
búnaði.  

Nálaskiptiþjónustur geta verið mismunandi og til í nokkrum útfærslum, til 
dæmis í húsnæði, bifreið, apóteki og sjálfsölum (WHO, UNAIDS og UNODC, 2007). 
Þá er einnig mismunandi upp á hvaða þjónustu er boðið meðfram 
nálaskiptaþjónustunni. Rannsóknir á árangri nálaskiptiþjónustu sýna að þær draga úr 
hættunni á smiti á blóðbornum sjúkdómum (Palmateer o.fl., 2010).  

Víða um heim hafa verið innleiddar nálaskiptiþjónustur. Í 77 löndum um allan 
heim var að minnsta kosti ein starfrækt nálaskiptiþjónusta árið 2009, af þeim er 31 
land í Evrópu (Cook, 2009).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur tekið saman áhrif nálaskiptiþjónustu og 
kemur þar fram að með auknu aðgengi og dreifingu á hreinum sprautubúnaði dragi 
verulega úr líkum á smiti á HIV (WHO, UNAIDS og UNODC, 2004). 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ráðleggur að markmið nálaskiptiþjónustu ætti að ná 
til að minnsta kosti 60% þeirra sem nota vímuefni í æð og allra þeirra sem taldir eru 
í mikilli áhættu (WHO, 2009).  

Virkir notendur vímuefna í æð á Íslandi um þessar mundir eru taldir vera um 
700 einstaklingar og stærð hópsins er hlutfallslega svipuð hér og í öðrum stórborgum 
(SÁÁ, 2018). Að mati greinarhöfundar þarf að taka þessum tölum með fyrirvara þar 
sem ekki er hægt að fullyrða að allir þeir sem noti vímuefni í æð fari í meðferð á Vog.  

Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á stunguóhöppum utan 
sjúkrahúsa (Embætti landlæknis, 2014). Eitt af markmiðum Frú Ragnheiðar er að 
draga úr að notaður búnaður sé skilinn eftir á víðavangi og er það hluti af 
samfélagslegri skaðaminnkun (Rauði krossinn, 2018). Til eru leiðbeiningar um 
meðferð einstaklinga sem verða fyrir stunguóhöppum af völdum nála á víðavangi og 
felur það meðal annars í sér blóðrannsókn. Nálin sjálf er ekki send til rannsóknar til 
að kanna hvort hún sé menguð með smitandi sýklum þar sem slík rannsókn er 
tímafrek, óáreiðanleg og kostnaðarsöm. Kostnaður vegna meðferðar og eftirlits 
vegna stunguóhapps fyrir þann sem fyrir því verður er honum að kostnaðarlausu 
(Embætti landlæknis, 2014).  
 
2.1.4. Frú Ragnheiður  
Verkefnið Frú Ragnheiður var sett á laggirnar í október 2009 og á því 10 ára afmæli 
árið 2019. Upphaflega var það í stóru hjólhýsi og var það kallað heilsuhýsi, fljótlega 
fékk verkefnið gamlan sjúkrabíl sem var sérinnréttaður og gerði kleift að veita meiri 
heilbrigðisþjónustu. Núna er verkefnið í sendiferðabíl og er hann sérinnréttaður fyrir 
verkefnið og þjónustuna sem þar er veitt. Á hverju ári hefur bæst í þjónustuna, 
leitast er eftir að gera eins vel og hægt er og hún endurskoðuð miðað við þarfir 
þeirra einstaklinga sem nýta þjónustuna (Rauði krossinn, e.d.).  

Markmið með verkefni eins og Frú Ragnheiði er fyrst og fremst að halda fólki 
á lífi, koma í veg fyrir óafturkræfan skaða og gera það sem hægt er til að auka heilsu 
og lífsgæði einstaklinga. Einnig er eitt af meginmarkmiðunum að draga úr sýkingum, 
útbreiðslu HIV og lifrarbólgu C og draga úr líkum á að einstaklingur þurfi í framtíðinni 
á kostnaðarsamri heilbrigðisþjónustu að halda. Þá er einnig markmið verkefnisins að 
draga úr að notaður búnaður sé skilinn eftir á víðavangi eða settur í rusl og er það 
hluti af samfélagslegri skaðaminnkun.  

Markhópur verkefnisins eru einstaklingar sem nota vímuefni í æð og/eða 
heimilislausir og mikilvægt er að ná til hópsins til þess að lágmarka áhættuhegðun og 
ofskömmtun (Rauði krossinn, 2018).  
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 Þjónustan sem boðið er upp á er nálaskiptiþjónusta og heilbrigðisþjónusta 
sem samanstendur meðal annars af meðhöndlun sára og sýkinga, umbúðaskiptum, 
saumatöku og blóðþrýstingsmælingu. Einnig er hægt að fá mat, drykki, hlýjan 
fatnað, svefnpoka, sálrænan stuðning og ráðgjöf. Þá er lagt upp með að styðja við 
einstaklinga sem upplifa mikla andlega vanlíðan og þá sérstaklega þá sem glíma við 
sjálfsvígshugsanir. Þjónustan er í boði sex kvöld í viku frá kl. 18:00 til 22:00/23:00.  

Á árinu 2018 var ný þjónusta innleidd, sýklalyfjameðferð í samstarfi við lækna 
á bakvöktum, með það að markmiði að hægt væri að grípa fyrr inn í, koma í veg 
fyrir innlagnir á spítala og flóknari meðferðir. Meðferðin felur í sér að einstaklingar 
með sýkingar eftir stungu eða vegna sára geta komið og fengið skoðun hjá 
heilbrigðismenntuðum sjálfboðaliða og læknir skrifar upp á viðeigandi sýklalyf. 
Samhliða er eftirfylgd með sýkingum og sárum með ráðlögðum endurkomum. Á 
árinu 2018 luku 37 einstaklingar meðferð við húðsýkingu hjá Frú Ragnheiði án 
innlagnar á spítala (Rauði krossinn, 2018).  

Á hverju ári eru sett fyrir mælanleg markmið, unnið að því að ná þeim og 
árangur metinn. Í upphafi hvers árs er farið yfir mælanleg markmið síðasta árs og ný 
markmið sett (Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 2019).  
 Í verkefninu starfa verkefnastjóri í einu stöðugildi, hjúkrunarfræðingur í hálfu 
stöðugildi og 91 sjálfboðaliði, flestir hjúkrunarfræðingar eða um 30. Í Frú Ragnheiði 
er haft að leiðarljósi að koma fram við einstaklinga sem þangað leita af virðingu, 
fordómaleysi og með skilningi gagnvart þörfum þeirra (Rauði krossinn, 2018).  
 Á fyrsta starfsári Frú Ragnheiðar komu 70 einstaklingar í 190 heimsóknir, og 
á síðasta ári komu 455 einstaklingar í 3.854 heimsóknir. Á Akureyri hefur verið sett á 
laggirnar Ungfrú Ragnheiður og í haust mun fara af stað Fröken Ragnheiður á 
Suðurnesjum (Rauði krossinn, 2010, 2018). 
  
2.2. Líkamlegir fylgikvillar einstaklinga sem nota vímuefni í æð 
Í mörgum tilfellum neita einstaklingar sem nota vímuefni í æð að leita eftir 
heilbrigðisþjónustu fyrr en vandinn er orðinn grafalvarlegur og krefst mögulega 
langrar innlagnar. Þá eru þeir að jafnaði líkamlega veikari en aðrir sem nota vímuefni 
og í aukinni hættu á smitsjúkdómum eins og HIV og lifrarbólgu C, ásamt fleiri 
blóðbornum sjúkdómum. Þá eru þeir í aukinni hættu á að fá staðbundnar sem og 
kerfisbundnar sýkingar. Eykst hættan til muna með því að deila sprautubúnaði og 
efnum (Palmateer, o.fl., 2010, Rhodes, o.fl., 2007).  

Á Íslandi eru einnig þekktir fylgikvillar, t.d. bakteríusýkingar sem valda 
ígerðum og bólgum á stungustað, lungnabólgu eða hjartaþelsbólgu (SÁÁ, 2018). 
Samkvæmt upplýsingum frá SÁÁ er hópurinn sem notar vímuefni í æð að eldast og 
við það er alvarlegri sýkingum á meðal þeirra að fjölga og hjartalokuskemmdir verða 
algengari (SÁÁ, 2018). Fjöldi HIV-smita meðal einstaklinga sem nota vímuefni í æð á 
Íslandi frá 1983 til 2017 er 77. Árið 2017 voru fimm HIV smit meðal einstaklinga 
sem nota vímueni i æð (Embætti landlæknis, 2018). Ekki var hægt að fá tölur fyrir 
2018 að svo stöddu. Á vef Embætti landlæknis eru ekki gefnar út sundurliðaðar tölur 
á ári fyrir lifrarbólgu C-sýkingar hjá einstaklingum sem nota vímuefni í æð.  

Þjóðum heims var sett það takmark af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni að 
útrýma lifrarbólgu C sem meiriháttar heilbrigðisvá fyrir árið 2030. Felst það í 80% 
fækkun nýrra tilfella og 65% lækkun dánartíðni. Árið 2015 var farið af stað með átak 
til þess að útrýma lifrarbólgu C á Íslandi. Verkefnið var samstarfsverkefni 
heilbrigðisyfirvalda og lyfjafyrirtækisins Gilead. Verkefnið var til þriggja ára og lauk 
því nú í janúar. Á þessum þremur árum var eftirfarandi árangur skilgreindur:  

-   Öllum sem smitaðir voru af lifrarbólgu C boðin lyfjameðferð.  
-   Yfir 95% einstaklinga með þekkt smit þáðu lyfjameðferð.  
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-   Átakið hafði gríðarleg áhrif á algengi sjúkdómsins. Sérstaklega áhugavert var 
hve góður árangur náðist meðal áhættuhópa á borð við fólk sem notar 
vímuefni í æð og fanga.  

-   Um 90% sjúklinga höfðu sögu um nota vímuefni í æð og rúmlega 30% voru í 
virkri neyslu (Landspítalinn, 2019).  

 
2.3. Ótímabær dauðsföll af völdum vímuefna.  
Einstaklingar sem nota vímuefni í æð reglulega eru í mestri hættu á að deyja 
ótímabæru dauðsfalli. Blóðbornir sjúkdómar og ofskömmtun eru helstu dánarorsakir 
þessa hóps og skipta viðeigandi meðferðir og forvarnir miklu máli til að draga úr eða 
koma í veg fyrir smitsjúkdóma og dauðsföll (Abdul-Quader o.fl., 2013). 

Með ótímabærum dauðsföllum er átt við þau dauðsföll sem hefði mátt koma í 
veg fyrir með réttri meðferð eða forvörnum. Til dæmis geta fyrirbyggjandi aðgerðir 
haft áhrif á tíðni dauðsfalla. Öðru fremur eru ótímabær dauðsföll mælikvarði á 
hvernig heilbrigðiskerfinu og forvarnarstarfinu tekst til (Hagstofa Íslands, 2018b).  

Rannsóknir sýna að einstaklingar sem nota vímuefni í æð að staðaldri eru allt 
að 13 sinnum líklegri en aðrir að deyja fyrir aldur fram (Miller, Kerr o.fl. 2007). Á ári 
hverju deyja 12-13 einstaklingar á Íslandi sem nota vímuefni í æð og eru þeir sem 
eru undir 30 ára aldri í tæplega 30 sinnum meiri hættu að deyja ótímabærum dauða 
en jafnaldrar þeirra (SÁÁ, 2018).  

Naloxon er lyf sem er notað til að draga úr áhrifum of stórra skammta af 
ópíóðum eins og til dæmis morfíns. Hægt er að fá lyfið í nefúðaformi og hægt að 
nota það tafarlaust sem neyðarmeðferð til þess að koma í veg fyrir dauðsfall af 
völdum ofskömmtunar (European Medicines Agency, e.d., Lyfjastofnun, e.d.). 
Samkvæmt upplýsingum frá Vogi þá hafa 368 einstaklingar látist á tímabilinu 1991-
2018, af þeim einstaklingum hafa 44% verið undir 40 ára aldri og 48% á aldrinum 
40-59 ára. Einungis 8% voru yfir 60 ára (Valgerður Rúnarsdóttir, tölvupóstur, 2019).  
  
2.4. Heilsuhagfræði 
Heilsuhagfræði er notuð til að skoða og greina heilsu og heilbrigðiskerfi út frá 
sjónarmiðum hagfræðinnar og leggur fjárhagslegt mat á leiðir til úrbóta. Fólk vill 
yfirleitt meiri gæði frekar en minni en vandinn er hins vegar að auðlindir 
samfélagsins eru takmarkaðar. Hröð og aukin tækniþróun og nýjar meðferðir hafa 
aukið útgjöld til heilbrigðismála og kallar það á nýjar áherslur við stefnumörkun og 
ákvörðunartöku í heilbrigðismálum. Kröfurnar eru ekki er einungis árangursrík 
heilbrigðisþjónusta heldur einnig að fá sem mest fyrir verðmætin sem í hana er 
varið.  

Í heilsuhagfræði eru meðal annars gerðar rannsóknir á fjármögnun 
heilbrigðiskerfisins. Áhættuhegðun hefur vakið áhuga heilsuhagfræðinga. Mikilvægt 
varðandi forvarnir í vímuefnamálum er að kunna á því góð skil hvernig einstaklingar 
bregðast við breyttu umhverfi og hvaða opinberar ráðstafanir eru líklegastar til þess 
að hafa áhrif á hegðun einstaklinga. Hvernig er hægt að bjarga ákveðnum fjölda 
lífára? Í heilsuhagfræði eru leiðir til þess að svara hvaða aðferð skilar mestum 
árangri miðað við fyrirliggjandi verðmæti. Þá þurfa stjórnvöld að vera fær um að 
bera saman áhrif mismunandi sjúkdóma sem orsaka ótímabær dauðsföll á fyrri árum 
og valda vanheilsu (WHO, 2012; IHME, 2013).  
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3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði sem byggir á fyrirliggjandi 
gögnum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gögnum um kostnað við meðferð á 
bráðamóttöku og smitsjúkdómadeild var aflað, ásamt kostnaði við Frú Ragnheiði og 
þjónustuna sem þar er veitt. Kostnaður Landspítala var takmarkaður við 
húðsýkingar, lyfjameðferð við HIV og lifrarbólgu C ásamt meðalkostnaði við innlögn 
á smitsjúkdómadeild. Þá voru erlendar rannsóknir skoðaðar og aðferðafræði 
kostnaðargreininga í heilsuhagfræði.  
 
3.1. Kostnaðargreining 
Heilbrigðiskerfið hefur takmarkað fjármagn sem takmarkar þá þjónustu sem það 
getur veitt. Forgangsröðun er því nauðsynleg en oft á tíðum erfið. Þörf er á að bera 
saman margar ólíkar meðferðir/íhlutanir og komast að niðurstöðu um hverja þeirra á 
að veita (Siegel, o.fl., 1996). Hagfræðilegar greiningar á heilbrigðisviði hafa að 
markmiði að meta og ganga úr skugga um að ávinningur meðferðar sem verið er að 
veita sé meiri heldur en það sem tapast við að velja þá meðferð umfram aðra 
(Cunningham, 2001). Mikilvægt er að hafa í huga að kostnaðargreining leggur ekki 
mat á siðfræði þess að veita eina meðferð umfram aðra.  
 Kostnaðargreiningu er hægt að framkvæma á mismunandi hátt eftir því hvað 
hentar hverju sinni. Algengasta aðferð kostnaðargreiningar er 
kostnaðarábatagreining. Í henni er kostnaður og ávinningur aðgerðar/íhlutunar 
metinn í peningum. Það getur reynst siðferðislega erfitt að meta ávinning meðferðar 
í peningum og er þá kostnaðarnytjagreining notuð í staðinn.  

Í kostnaðarnytjagreiningu er allur kostnaður metinn í peningum en ávinningur 
aðgerðar/íhlutunar er hins vegar mældur í lífsgæðavegnum lífárum (e. Quality-
adjusted life years, QALY). Lífsgæðavegin lífár endurspegla lífsgæði ákveðins 
heilsufarslegs ástands sem er reiknað út frá hvaða nytjar það gefur einstaklingnum 
en til að meta það gefa einstaklingar heilsufarslegu ástandi ákveðna vigt. Sú venja 
hefur skapast að í mælitækjunum endurspeglar 0 dauða og 1 fullkomna heilsu en í 
útreikningum er sú vigt sem gefin er ákveðnu heilsufarslegu ástandi (þ.e. mat á 
lífsgæðunum eða heilsufarslegar nytjar) vegið með tímanum sem einstaklingur er í 
því ástandi.  

Þegar tvær meðferðir/íhlutanir eru bornar saman með 
kostnaðarnytjagreiningu er niðurstaðan sett fram sem stigvaxandi 
kostnaðarnytjahlutfall (e. Incremental Cost Effectivenness, ICER). Stigvaxandi 
kostnaðarnytjahlutfall er viðbótarkostnaður vegna inngripa deilt með 
viðbótarávinningi vegna inngripa (Muenning, 2007).  

 
Þegar leitast er eftir hvort ein tiltekin meðferð/íhlutun sé hagkvæm þarf að notast við 
einhvers konar viðmið um hvað telst vera hagkvæmt. Ekkert slíkt viðmið hefur verið 
opinberað af hálfu íslenskra stjórnvalda. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur hins 
vegar gefið út slík viðmið. Þar er meðferð metin mjög kostnaðarlega hagkvæm ef 
hún skilar einu QALY fyrir kostnað sem er undir vergri landsframleiðslu á hvern 
einstakling (WHO, 2009). Verg landsframleiðsla á Íslandi árið 2018 var 2.803.049 
kr.(Hagstofa Íslans, 2019). Einnig hefur National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) í Bretlandi sett fram viðmið en þar er meðferð sögð vera 
hagkvæm ef hún kostar minna en 30.000 GBP á hvert QALY. Það jafngildir 4.449.900 
kr. á miðgengi Seðlabanka Íslands í desember 2018.  
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3.2. Gagnaöflun kostnaðar 
Tölulegar upplýsingar eru úr kostnaðarkerfi Landspítala og frá Rauða krossinum í 
Reykjavík. Allur kostnaður er á verðlagi ársins 2018.  
 
3.2.1. Bráðamóttaka 
Meðalkostnaður fyrir hvern sjúkling sem kemur á bráðamóttöku Landspítala vegna 
húðsýkinga er 78.926 kr. Einnig var leitað eftir upplýsingum um kostnað vegna 
stunguóhappa á víðavangi, en ekki fengust tölur um þann kostnað.  
 Einstaklingar sem fá húðsýkingu eftir stungu og leita til bráðamóttöku er 
boðið upp á áhaldapakka en er það lítill kassi sem inniheldur sprautubúnað. Einnig fá 
þeir sýklalyf til þess að taka inn viku á eftir og í þessu felst minniháttar kostnaður 
(Jón Magnús Kristjánsson, tölvupóstur, 2019).  
 
3.2.2. Frú Ragnheiður 
Rekstrarkostnaður Frú Ragnheiðar árið 2018 nam 18.528.975 kr. Í sundurliðuðum 
gögnum frá Rauða krossinum voru laun og launatengd gjöld verkefnastjóra og 
hjúkrunarfræðings, búnaður fyrir nálaskiptiþjónustu, rekstur bifreiðar, matur og kaffi, 
námskeið, ráðstefnur og ferðakostnaður, sími, ritföng og önnur aðkeypt þjónusta. 

Tími sjálfboðaliða var einnig verðlagður. Tíminn var metinn út frá núverandi 
starfsemi. Þrír sjálfboðaliðar eru á hverri vakt sem stendur yfir í fjórar klukkustundir, 
einn hjúkrunarfræðingur og tveir sem geta verið með hvaða bakgrunn sem er (Rauði 
krossinn, 2018). Tímavirði hjúkrunarfræðings var metið út frá meðallaunum 
hjúkrunarfræðinga í júní 2018, en þá voru meðallaun 590.301 kr (Stjórnarráð Íslans, 
e.d.). Tímavirði annars sjálfboðaliða var metið út frá meðaltalslaunum á almennum 
vinnumarkaði sem var 565.000 kr árið 2017. Upplýsingar fyrir árið 2018 voru ekki 
komnar inn (Hagstofa Íslands, 2018a).  
 
3.2.3. Smitsjúkdómadeild 
Mánaðarskammtur af lyfjameðferð við HIV er á bilinu 134.000–176.000 kr. á mánuði 
og er meðferðin ævilöng. Til viðbótar við lyfjakostnaðinn má reikna kostnað vegna 
læknisheimsókna og rannsókna. Áætlað er að kostnaður vegna blóð-, mynda- og 
sýklarannsókna sé að jafnaði á bilinu 200–250.000 kr. á hvern einstakling með HIV á 
ári. Læknisheimsóknir eru að jafnaði tvær til þrjár á ári (Magnús Gottfreðsson, 
tölvupóstur, 2019).  
Fjögurra vikna lyfjameðferð við lifrarbólgu C kostar 2.700.000 kr., er meðferð 
yfirleitt veitt í 12 vikur og er þá kostnaður við lyfjameðferð eina og sér 8.100.000 kr. 
fyrir hvern einstakling. Ef lyfin eru tekin samkvæmt fyrirmælum eru 95% líkur á 
lækningu, en ef meðferð er stöðvuð eða raskast minnka líkur á árangri og þá getur 
þurft að notast við dýrari lyf í næsta skipti. Fjögurra vikna lyfjameðferð með dýrari 
lyfinu kostar 2.900.000 kr(Magnús Gottfreðsson, tölvupóstur, 2019).   
Áætlaður viðbótarkostnaður vegna læknisheimsókna og rannsókna er sá sami og hjá 
einstaklingum með HIV eða 200–250.000 kr. fyrir hverja 12 vikna meðferð. Eftir það 
fækkar heimsóknum töluvert og um 10-15% þurfa að vera áfram í eftirliti eftir 
lækningu á lifrarbólgu C vegna skorpulifrar sem sjúklingur verður með ævilangt. 
Læknisheimsóknir eru að jafnaði tvær á göngudeild og tvær til fjórar til viðbótar til 
hjúkrunarfræðinga á göngudeild. Vegna meðferðarátaks við lifrarbólgu C var ekki 
hægt að fá nákvæman kostnað en gert er ráð fyrir um 200.000 kr(Magnús 
Gottfreðsson, tölvupóstur, 2019).  

Vert að geta þess að nú þegar hafa yfir 700 einstaklingar verið meðhöndlaðir 
með lifrarbólgu C hér á landi og hafa lyfin verið veitt án endurgjalds vegna 
samstarfssamnings íslenska ríkisins og lyfjafyrirtækisins Gilead eins og áður hefur 
komið fram. Kostnaður hefur því ekki fallið eingöngu á íslenska heilbrigðiskerfið. 
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Markaðsverðmæti lyfjanna er nálægt 6 milljarðar kr. á núvirði (Magnús Gottfreðsson, 
tölvupóstur, 2019).  

Kostnaður við innlagnir og meðferð þeirra sem nota vímuefni í æð getur verið 
mjög misjafn eftir því hvert vandamálið er, allt frá einfaldri heimsókn á slysadeild, til 
dæmis vegna einfaldra sára, og upp í sex til átta vikna innlögn á smitsjúkdómadeild 
með sýklalyfjameðferð í æð og jafnvel aðgerðarkostnaði, til dæmis 
hjartalokuskiptum (Magnús Gottfreðsson, tölvupóstur, 2019).  
Meðalkostnaður á dag á smitsjúkdómadeild Landspítala A-7 árið 2018 var samtals 
197.532 kr. Innifalið í þeim kostnaði er meðferðarkostnaður 47.498 kr. sem og 
sameiginlegur kostnaður á lyflækningasviði og kostnaður stoðþjónustu. Í 
meðferðarkostnaði er kostnaður skurðaðgerða og svæfinga, rannsóknarkostnaður, 
gjörgæslukostnaður og kostnaður klínískra rannsóknadeilda. Einnig er innifalinn 
deildarkostnaður 131.084 kr. en deildarkostnaður samanstendur af lyfjakostnaði, allri 
hjúkrun og lækningum, fæði og öðrum rekstrarkostnaði deildarinnar. Notast er við 
deildarkostnað til þess að vita hvað ein nótt til viðbótar kostar(Magnús Gottfreðsson, 
tölvupóstur, 2019).  

Til þess að skoða hvað hver og ein lega kostar í heild er heildarkostnaður 
tekinn saman og þarf að meta hann í hvert sinn eftir því hvaða spurningu er verið að 
svara. Meðalkostnaður á göngudeild smitsjúkdóma var árið 2018 frá september til 
október 37.509 kr. (Magnús Gottfreðsson, tölvupóstur, 2019).  
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 
Rannsóknir sýna að skaðaminnkun er hagkvæm og skilvirk leið til að draga úr 
neikvæðum afleiðingum vímuefnanotkunar. Aðalmarkmið skaðaminnkunar er að 
halda fólki á lífi, koma í veg fyrir óafturkræfan skaða og bæta heilsufar og lífsgæði 
fólks.  

Jafnframt sýna rannsóknir að skaðaminnkandi úrræði á borð við 
nálaskiptiþjónustu dragi úr HIV og lifrarbólgu C-smitum, sýkingum, ofskömmtun og 
dauðsföllum. Helstu dánarorsakir eru blóðbornir sjúkdómar og ofskömmtun. Þá sýna 
rannsóknir einnig að einstaklingar sem nota vímuefni í æð eru 13 sinnum líklegri til 
að deyja fyrir aldur fram og þeir sem eru undir 30 ára aldri eru í tæplega 30 sinnum 
meiri hættu heldur en jafnaldrar þeirra. Alls hafa 369 einstaklingar látist á Íslandi af 
völdum vímuefnanotkunar í æð frá 1991-2018.  

Kostnaður við verkefnið Frú Ragnheiði var rúmlega 18 milljónir króna árið 
2018. Kostnaður vegna lyfjameðferða og læknisheimsókna vegna HIV og lifrarbólgu 
C, húðsýkinga og innlagnar á smitsjúkdómadeild fyrir einn einstakling sem nýtir 
þjónustuna er samtals 11.346.458 kr. á mánuði. Því má sjá að ef hægt er að koma í 
veg fyrir eitt smit á ári sparar heilbrigðiskerfið hærri fjárhæð en verkefnið Frú 
Ragnheiður kostar.  

Árið 2017 komu upp fimm HIV sýkingar sem rekja má beint til 
vímuefnanotkunar í æð, en ekki var hægt að fá tölur vegna ársins 2018. 
Meðalkostnaður við lyfjameðferð og læknisheimsóknir vegna á HIV á mánuði er 
2.310.000 kr. og er meðferðin ævilöng. Lyfjameðferð við lifrarbólgu C kostar á 
mánuði 8.760.000 kr.  

Á árinu 2018 voru meðhöndlaðar 37 húðsýkingar á vegum Frú Ragnheiðar án 
aðkomu Landspítalans eða innlagnar. Fyrir utan endurkomu er meðalkostnaður við 
eina húðsýkingu sem meðhöndluð er á bráðamóttöku Landspítalans 78.926 kr. og ef 
miðað er við það kosta 37 húðsýkingar 2.920.262 kr. að ómeðtöldum 
endurkomukostnaði.  

Ljóst er að verkefnið Frú Ragnheiður hefur náð árangri í að ná til jaðarsettra 
einstaklinga og veita þeim heilbrigðisþjónustu sem þeir væru annars tregir að sækja 
sér fyrr en heilsa og líf væru í húfi. Samhliða hefur dregið úr blóðbornu smiti meðal 
þeirra sem nota vímuefni í æð og er fjárhagslegur ávinningur af því meiri árlega en 
heildarkostnaður við verkefnið. 
 
 
5. UMRÆÐUR 
 
Verkefni eins og Frú Ragnheiður er mjög mikilvægt til þess að styðja við 
heilbrigðiskerfið sem og fjölbreyttar þarfir jaðarsettra hópa. Í samantekt sem gerð 
var á hvort allir hefðu jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu leiddu niðurstöður í ljós 
alvarlegar heilsufarsáhættur fyrir jaðarsetta hópa og skert aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu. Veldur það meiri hættu á verri heilsu sem getur haft í för með 
sér alvarlegar afleiðingar fyrir jaðarsetta einstaklinga ásamt meira álagi á 
bráðadeildir sjúkrahúsa. Einstaklingar ættu ekki að veigra sér við að nota 
heilbrigðisþjónustu og koma á í veg fyrir að vandinn verði það alvarlegur að 
einstaklingar sem nota vímuefni í æð leiti aðstoðar sem krefjast innlagnar á 
sjúkrahús.  
 Í Íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2012 þar sem leitast var eftir að svara 
hvort nálaskiptiþjónusta væri kostnaðarvirk forvörn gegn HIV á Íslandi voru 
niðurstöðurnar þær að nyt samfélagsins af nálaskiptiþjónustu voru 7,39 
lífsgæðavegin lífár og um væri að ræða kostnaðarvirka forvörn gegn HIV 
(Læknablaðið e.d.).  
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Oft á tíðum mæta einstaklingar sem nota vímuefni, og þá sérstaklega ólögleg 
vímuefni, fordómum í samfélaginu. Engu að síður er það stjórnarskrárvarinn réttur 
einstaklinga að allir hafi sama rétt. Ísland er velferðarríki og allir eiga sama rétt til 
lífs og afkomu. Þjóðfélaginu er ekki stætt á að setja mörk eða segja að einhver sé 
svo langt leiddur að ekki eigi að hjálpa viðkomandi. Loks má líta til siðfræði, hver 
ákveður það hver fær að lifa og hver fær að deyja. 

Oft eru börn spurð hvað þau ætli að verða þegar þau verða stór og gaman er 
að heyra hvað þau hafa að segja. Enginn einstaklingur fæðist inn í þennan heim og 
ákveður á unga aldri að nota vímuefni í æð og verða jafnvel heimilislaus. Áföll er 
þáttur sem mikilvægt er að setja í samhengi við vímuefnanotkun, allir hafa orðið fyrir 
áföllum á lífsleiðinni en eru mismóttækilegir fyrir þeim og getur verið misjafnt meðal 
fólks hvernig því tekst að vinna úr þeim.  

Greinarhöfundur hefur unnið með jaðarsettum og allir hafa átt það 
sameiginlegt að hafa orðið fyrir áfalli á lífsleiðinni, jafn misjöfnum og einstaklingar 
eru margir. Til dæmis má nefna andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, 
vanrækslu, ástvinamissi, skilnað og slys. Reynsla og aðstæður barna hafa bein áhrif 
á hvernig heili þeirra þroskast og hann er aldrei jafn auðmótanlegur og á fyrstu árum 
ævinnar. Vanræksla í bernsku getur valdið fólki þjáningum alla ævi og það getur 
orðið fjölskyldu og samfélagi þung byrði (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Sem 
samfélag í velferðarríki á Ísland að bera hag allra fyrir brjósti, aðstoða einstaklinga 
og sætta sig ekki við að mismuna samborgurum sem hafa jafnvel mátt þola 
vítiskvalir.  

Tekið skal fram að ekki er verið að setja út á þá góðu vinnu sem unnin er á 
Landspítalanum en þörf er fyrir fleiri heilbrigðisúrræði fyrir einstaklinga sem nota 
vímuefni í æð, notast við gagnreyndar aðferðir á borð við skaðaminnkandi inngrip og 
auka þjónustu við hópinn. Það skilar sér í auknum lífsgæðum fyrir einstaklingana, 
auknum lífslíkum og minni heilbrigðiskostnaði þar sem komið er í veg fyrir að dýrar 
spítalameðferðir séu notaðar. Of margir hafa dáið af völdum vímuefnanotkunar í æð 
eða 368 einstaklingar og margir alltof ungir en 44% einstaklinga voru undir 40 ára 
aldri.  

Rannsóknir sýna að lifrarbólga C er mjög algeng meðal einstaklinga sem nota 
vímuefni í æð. Þá er meðferð við lifrarbólgu C mjög kostnaðarsöm eins og fram hefur 
komið, því er mjög mikilvægt að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur með 
lifrarbólgu C-verkefninu. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ráðleggur að markmið nálaskiptiþjónustu ætti 
að ná til að minnsta kosti 60% þeirra sem nota vímuefni í æð. Árið 2019 nýttu 455 
einstaklingar sér þjónustu frú Ragnheiðar og ef miðað er við að um 700 einstaklingar 
noti vímuefni í æð á Íslandi að þá hefur Frú Ragnheiður náð til 65% þeirra 
einstaklinga. Mikilvægt er að halda áfram þeim góða árangri sem náðst hefur. 

Verkefnið Frú Ragnheiður er alfarið rekið með styrkjum og fer mikill tími 
verkefnastjóra í að leita eftir og sækja um styrki. Þessum tíma gæti verið betur varið 
í aðra vinnu og miðað við þann kostnað sem fer í dýrari úrræði væri minna fjármagni 
betur varið í verkefni eins og Frú Ragnheiði. Starfsemi Frú Ragnheiðar er mjög 
mikilvæg og ekki síst fyrir þá einstaklinga sem þangað leita, auk þess sem kostnaður 
er minni fyrir samfélagið og þar af leiðandi er mikilvægt að verkefninu sé tryggt 
fjármagn.  
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6. SAMANTEKT 
 
Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er 
samfélagslegur ávinningur fyrir íslenskt samfélag af Frú Ragnheiði? Miðað við fjölda 
einstaklinga sem nota vímuefni í æð og þann fjölda einstaklinga sem hefur látist af 
völdum þess er svarið já. Sama má segja þegar litið er til kostnaðar þar sem hann er 
mikill. Frú Ragnheiður hefur náð því markmiði sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
leggur til, að ná til 65% af markhópnum.  
 Þá hlýst samfélagslegur ávinningur af því að minna fjármagni er varið í dýrari 
heilbrigðisþjónustu en eins og sjá má þá er kostnaður við innlagnir á 
smitsjúkdómadeild og lyfjameðferðir mjög mikill. Fyrir hvern einstakling sem komið 
er í veg fyrir að smitist af blóðbornum sjúkdómum er gríðarlegur sparnaður fyrir 
heilbrigðiskerfið. Rannsóknir sýna fram á að nálaskiptiþjónustur dragi úr smiti á 
blóðbornum sjúkdómum.  
 Verkefnið var takmarkað við nálaskipta- og heilbrigðisþjónustu. Ekki var tekin 
með í reikninginn ofskömmtun, en hver og ein ofskömmtun kostar einnig fjármagn 
og svo ekki sé talað um mannslíf. Í Frú Ragnheiði er Naloxon ekki aðgengilegt eins 
og það ætti að vera. Þá var einnig ekki farið út í kostnað við sjúkrabíla, 
lögregluaðstoð og félagslega aðstoð, en sívaxandi þjónusta í Frú Ragnheiði er meðal 
annars vettvangsþjónusta.  
 Í heilsuhagfræði er notast við kostnaðargreiningu til að meta þann kostnað 
sem er hagstæðastur fyrir heilbrigðiskerfið og að ávinningur meðferðar eða íhlutunar 
sé meiri heldur en fórnarkostnaðurinn af meðferðinni. Kostnaðarnytjagreining er 
algeng kostnaðargreining sem notast er við. Í henni er allur kostnaður metinn í 
peningum en allur ávinningur er metinn í lífsgæðavegnum lífárum (QALY).  

Lagt er til að gerð sé ítarlegri og nánari kostnaðargreining heldur en svigrúm 
þessa verkefnis gefur kost á og notast sé við kostnaðarnytjagreiningu. Við gerð 
kostnaðargreiningar þarf að taka tillit til ákveðinna óvissuþátta sem snúa að umfangi 
þeirra áhrifa sem skoðuð eru í greiningunni. Tilgangur næmnigreiningar er að átta sig 
betur á næmni einstaka forsenda sem liggja að baki óvissuþáttum sem telja má að 
geti haft áhrif á niðurstöður greiningarinnar og þannig megi meta hversu næmar 
niðurstöðurnar eru fyrir breytingum í viðkomandi forsendu (Boardman, 2011). Gera 
þarf næmnigreiningu á niðurstöðum til þess að kanna hversu næmar þær eru fyrir 
breytingum. 
 
 
7. ÞAKKIR 
 
Kærar þakkir til vinkvenna minna fyrir stuðninginn og aðstoðina, einnig vill ég þakka 
samnemendum mínum og þá sér í lagi fyrir þessi tvö frábæru ár. Þakkir færi ég 
leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og einnig þakka ég öllum þeim sem veittu 
upplýsingar þar sem ritaðar heimildir voru ekki til. Fjölskyldu minni og ekki síst maka 
þakka ég fyrir ómetanlegan stuðning.   
 
Verkefnið er er tileinkuð öllum þeim einstaklinum sem geta leitað til Frú Ragnheiðar. 
Baráttan fyrir félagslegu réttlæti og skaðaminnkun heldur áfram.   
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