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Formáli  

Þessi ritgerð er BS ritgerð í hagfræði við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

metin til 12 eininga (ECTS). Leiðbeinandi ritgerðar er Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, doktor í 

Hagfræði og prófessor við Hagfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Tinnu Laufeyju, fyrir góða leiðsögn og 

utanumhald við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Hjálmari Þorsteinssyni, 

bæklunarskurðlækni og framkvæmdarstjóra á Klíníkinni í Ármúla fyrir mikilvægar 

upplýsingar sem og Júlíönu H. Aspelund, starfsmanni Sjúkratrygginga Íslands fyrir 

gagnlegar ábendingar við gagnaöflun. Að lokum vil ég sérstaklega þakka systur minni 

Bergljótu fyrir yfirlestur þessarar ritgerðar og fyrir ómetanlega aðstoð og hvatningu í 

gegnum allt námið. 
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Útdráttur 

Liðskiptaaðgerðir eru með algengustu bæklunarskurðaðgerðum og á síðustu árum hafa 

biðlistar eftir slíkum aðgerðum lengst á Íslandi. Biðtími eftir liðskiptaaðgerðum er nú vel 

umfram sett viðmiðunarmörk embættis landlæknis um ásættanlegan biðtíma eftir 

skurðaðgerðum og þurfa sjúklingar því að búa við skerta heilsu og lífsgæði lengur en 

talist getur eðlilegt. Biðlistarnir hafa ekki einungis áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

sjúklingana heldur geta þeir verið kostnaðarsamir fyrir samfélagið í heild. Markmið 

þessarar ritgerðar er að beita kostnaðarvirknigreiningu út frá samfélagslegu sjónarhorni 

til þess að meta hagkvæmni þess að auka aðgerðafjölda og stytta eða eyða biðlistum 

eftir liðskiptaaðgerðum. Kostnaður við biðlista í desember 2019 var reiknaður og út frá 

þeim biðlistum var sett fram áætluð þróun biðlista til ársins 2030. Samfélagslegur 

kostnaður við biðlista hvers árs frá 2019 til 2030 var reiknaður og settar voru fram 

tillögur að leiðum til úrbóta og með kostnaðarvirknigreiningu var hagkvæmasta leiðin 

fundin. Niðurstöður kostnaðargreiningar sýna að samfélagslegur kostnaður við biðlista 

eftir liðskiptaaðgerðum árin 2019 til 2030 mun verða 97.399 milljónir ef ekkert er gert til 

að sporna gegn því að fjöldi á biðlista vaxi með sama hætti og hingað til. Niðurstöður 

kostnaðarvirknigreiningarinnar sýna að hagkvæmast væri að grípa til róttækra aðgerða 

og fjölga aðgerðum þannig að framboð aukist um 767 aðgerðir á ári. Með róttækum 

aðgerðum er hægt að minnka samfélagslegan kostnað biðlista eftir liðskiptaaðgerðum 

um 88.217 milljónir eða rúm 90%. 
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1  Inngangur 

Liðskiptaaðgerðir eru með algengustu bæklunarskurðaðgerðum og er algengast að þær 

séu framkvæmdar á sjúklingum með slitgigt. Verkir og skerðing á hreyfigetu eru helstu 

einkenni þeirra sem þurfa á liðskiptaaðgerð að halda og vegna þessa er algengt að 

sjúklingar á biðlista eftir slíkum aðgerðum búi við slakari lífsgæði og minni starfsgetu en 

almennt gerist. 

Langir biðlistar eftir liðskiptaaðgerðum hafa verið samfélagslegt vandamál á Íslandi 

síðustu ár. Hækkandi aldur og aukin tíðni offitu gerir það að verkum að slitgigt verður 

sífellt algengari og eftirspurn eftir liðskiptaaðgerðum á Íslandi sem og í heiminum öllum 

hefur sjaldan verið eins mikil. Ef áætluð heimsaukning eftirspurnar eftir 

liðskiptaaðgerðum næstu árin gengur eftir þá er ljóst að eftirspurnin fer aðeins vaxandi 

héðan í frá (Embætti landlæknis, 2020; Kurtz o.fl. 2010; Stewart, 2019). 

Biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu eru kostnaðarsamir fyrir sjúklinga, heilbrigðiskerfið 

og samfélagið í heild sinni. Nokkrar tegundir aðgerða hafa í þó nokkuð mörg ár talist 

vera dæmigerðar biðlistaaðgerðir og þar á meðal eru liðskiptaaðgerðir (Matthías 

Halldórsson, 2007). Þegar bið eftir aðgerðum fer umfram viðmið embættis landlæknis 

um ásættanlegan biðtíma eftir skurðaðgerðum, 90 daga, þá er algengt að farin sé sú leið 

að nota átaksverkefni til að freista þess að stytta biðlistana. Átaksverkefni tengd 

biðlistum liðskiptaaðgerða hafa verið í gangi á Íslandi frá því árið 2016 og var markmið 

þeirra að stytta biðlista eftir liðskiptaaðgerðum en óviðbúin aukning í eftirspurn hefur 

gert það að verkum að fjöldi sjúklinga á biðlista hefur ekki lækkað samhliða fjölgun 

aðgerða. Í bígerð er að gera sjúkrahúsið á Akranesi að einskonar miðstöð 

liðskiptaaðgerða og koma á fót nýrri skurðstofu til að auka aðgerðagetu. Á nýju 

skurðstofunni á einungis að framkvæma liðskiptaaðgerðir. 

Markmið þessarar ritgerðar er að beita kostnaðarvirknigreiningu út frá samfélagslegu 

sjónarhorni til þess að meta hagkvæmni þess að auka aðgerðafjölda með það að 

markmiði að stytta eða eyða biðlistum eftir liðskiptaaðgerðum á mjöðm og hné. 

Skoðaðar verða nokkrar mismunandi leiðir til að fjölga aðgerðum og hagkvæmasta leiðin 

ákvörðuð út frá niðurstöðum kostnaðarvirknigreiningarinnar. 
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Ritgerðinni er kaflaskipt þannig að byrjað er á að kynna bakgrunn rannsóknarinnar 

þar sem liðskiptaaðgerðir eru kynntar ásamt hagfræðilegri umfjöllun um biðlista og 

skilgreiningu á duldum biðtíma. Næsti kafli snýr að aðferðum rannsóknarinnar en þar er 

gert grein fyrir gagnanotkun, kostnaðarvirknigreining skilgreind ásamt afvöxtunarstuðli, 

áætluð þróun biðlista sýnd og kostnaðarliðir greindir. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

birtar þar á eftir ásamt næmnigreiningu á þeim þáttum er teljast geta haft mikil áhrif á 

niðurstöður. Í lokin eru umræður og lokaorð þar sem ritgerðin er tekin saman og 

niðurstöður hennar ræddar. 

1.1 Bakgrunnur 

1.1.1 Liðskiptaaðgerðir 

Liðskiptaaðgerðir eru algengar bæklunarskurðaðgerðir og eru eitt helsta viðfangsefni 

bæklunarskurðdeildar Landspítalans. Algengasta ástæða liðskiptaaðgerða er slit í lið, 

eða slitgigt, og eru skurðaðgerðir fyrst og fremst gerðar til að linna verki sjúklings en 

einnig til að bæta hreyfigetu (Landspítali, 2020a).  

Slitgigt er sjúkdómur sem leggst á liði líkamans og lýsir sé þannig að liðbrjósk í 

liðamótum eyðist yfir tíma. Einkenni slitgigtar eru verkir, stífleiki, minni liðleiki og smellir 

og brak í liðum. Áhættuþættir eru hærri aldur, ofþyngd og meðfæddir gallar. Konur eru 

líklegri til að þróa með sér slitgigt (Júlíus Valsson, 2000). 

Algengast er að liðskiptaaðgerðir séu gerðar á mjaðmarlið og hnjálið en að auki eru 

gerðar liðskiptaaðgerðir á olnbogalið, axlarlið, úlnliðum, táliðum og fingraliðum (Jóhann 

Róbertsson, 2019; Nuffield Health, 2020; Landspítali, 2020b). Liðskiptaaðgerðir eru 

einungis gerðar á þeim einstaklingum þar sem liðurinn er verulega illa farinn eða jafnvel 

ónýtur. Algengustu gerviliðirnir sem notaðir eru í liðskiptaaðgerðum eru úr málmi eða 

ryðfríu stáli með plastfóðringu (Landspítali, 2020a; Landspítali, 2019). 

Á Íslandi eru framkvæmdar liðskiptaaðgerðir á fjórum en þrír þeirra, Landspítalinn 

(LSH), Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) og Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi (HVE), 

eru opinberar heilbrigðisstofnanir, reknar á kostnað ríkisins. Fjórði aðgerðarstaðurinn 

er Klíníkin í Ármúla sem er einkarekin og fellur kostnaður við framkvæmdar aðgerðir 

þar alfarið á sjúklinginn (Embætti Landlæknis, 2020).  
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1.1.2 Biðlistar frá sjónarhorni hagfræðinnar 

Í stuttu máli þá eru biðlistar tilkomnir vegna umframeftirspurnar, það er eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu hverju sinni er meiri en heilbrigðiskerfið hefur tök á því að veita. 

Þegar þetta gerist eru þeir sjúklingar sem mynda eftirspurn umfram framboð settir á 

biðlista. 

Á frjálsum markaði er verð notað til að stjórna eftirspurn og framboði eftir vörum og 

þjónustu en ríkisrekin heilbrigðisþjónusta gengur öðruvísi fyrir sig (Martin og Smith, 

1999). Ríkisrekið heilbrigðiskerfi er þannig uppbyggt að ríkið sér bæði um að veita 

þjónustu og að kaupa hana og fá sjúklingar því heilbrigðisþjónustu endurgjaldslaust 

(Jónína Bjartmarz, 2006). Margir hagfræðingar hafa haldið því fram að þegar verð er 

ekki til staðar til að stjórna eftirspurn og framboði þá virki biðtími sem ákveðið 

skömmtunarform sem kemur jafnvægi á eftirspurn og framboð eftir heilbrigðisþjónustu 

á sama hátt og verð gerir á almennum markaði. Langir biðlistar geta dregið úr eftirspurn 

í opinbera heilbrigðiskerfinu ef ákveðinn hluti sjúklinga velur að greiða fyrir aðgerð á 

einkarekinni stofu eða velur annað inngrip sem felur ekki í sér aðgerð vegna biðtímans. 

Aftur á móti geta hvatar eða refsingar haft áhrif á framboð innan opinbera 

heilbrigðiskerfisins, svo sem ef greitt er fyrir hverja framkvæmda aðgerð eða sekt lögð á 

viðkomandi stofnun ef biðlistar verða of langir. Einnig getur haft áhrif á framboð ef 

læknar og annað starfsfólk leggur meira á sig af samúð við sjúklinga sem bíða lengi 

(Martin og Smith, 1999; Riganti, Siciliani og Fiorio, 2017). 

Að hagfræðinni undanskilinni eru biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu upp að vissu 

marki taldir eðlilegir af ýmsum læknisfræðilegum og skipulagslegum ástæðum. Þá má 

nefna að oft getur reynst nauðsynlegt að setja bráðatilfelli í forgang og þá þurfa aðrir 

sjúklingar að bíða. Biðlistar eru því ekki aðeins mikilvægir í þeim tilgangi að skammta 

aðgengi að heilbrigðisþjónu heldur einnig til að hægt sé að hagræða þjónustunni sem 

best (Embætti landlæknis, 2016). 

Í íslenskum lögum um heilbrigðisþjónustu segir að allir landsmenn eigi að hafa 

aðgang að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni til 

verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði (Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 

112/2008). 
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Embætti landlæknis setti viðmiðunarmörk um biðtíma sem talist getur ásættanlegur. 

Viðmiðunarmörkin voru ákvörðuð út frá íslenskum lögum og viðmiðum nágrannalanda.  

Viðmið embættis landlæknis (2016) um ásættanlegan biðtíma eftir heilbrigðisþjónustu 

eru eftirfarandi: 

Ø Samband við heilsugæslustöð samdægurs 

Ø Viðtal við heilsugæslulækni innan 5 daga 

Ø Skoðun hjá sérfræðilækni innan 30 daga 

Ø Aðgerð/meðferð hjá sérfræðingi innan 90 daga frá greiningu 

Þegar bið eftir aðgerð er innan viðmiðunarmarka er oft talað um vinnulista í stað biðlista 

þar sem talið er að bæði sjúklingar og sjúkrahús þurfi að hafa svigrúm til ráðstafana fyrir 

aðgerð (Embætti landlæknis, 2007).  

Biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu geta því oft verið óhjákvæmilegir og jafnvel 

nauðsynlegir upp að vissu marki en of langir biðlistar geta verið kostnaðarsamir, ekki 

einungis fyrir sjúklinginn heldur fyrir samfélagið (The Centre for Spatial Economics, 

2006). Sjúklingar sem bíða eftir liðskiptum geta þurft að leita ýmissa viðbótarúrræða 

sem þeir annars þyrftu ekki á að halda. Þessi úrræði eru til dæmis viðbótar 

læknisheimsóknir, aukin lyfjanotkun, þörf á hjálpartækjum og heimahjúkrun (Swedish 

Hip Arthroplasty Register, 2008). Þessi viðbótar eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu, 

vegna langrar biðar á biðlista, getur orðið til þess að kostnaður heilbrigðiskerfisins eykst 

og kostnaður sjúklinga verður meiri vegna aukinna útgjalda vegna sjúkdómsástands síns. 

Langir biðlistar í heilbrigðiskerfinu gera það gjarnan að verkum að útgjöld hins opinbera 

eru meiri og tekjur minni. Um leið og heilbrigðiskostnaður eykst þá getur kostnaður hins 

opinbera einnig aukist vegna skerts vinnuframlags sjúklinga sem þýðir að framleiðni á 

vinnumarkaði er minni (The Center for Spatial Economics, 2006).  
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1.1.3 Dulinn biðtími 

Eins og fram hefur komið þá eru biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu, sem fara fram yfir 

ásættanleg viðmiðunarmörk, þekkt vandamál um allan heim en þá er einungis verið að 

tala um biðlistana sjálfa. Áður en fólk kemst á biðlista er ákveðið ferli sem það hefur 

farið í gegnum. Mynd 1 sýnir ferlið frá upphafi veikinda til ákvörðunar um meðhöndlun 

(Embætti landlæknis, 2020). 

 

Mynd 1. Dulinn biðtími. Ferli sjúklinga áður en þeir eru skráðir á biðlista. Upplýsingar byggja á 
heimildum úr greinargerð landlæknis frá því í febrúar 2020. 

Þegar einstaklingur byrjar fyrst að finna fyrir einkennum í liðum á borð við verki og 

stirðleika þá er byrjað á því að panta tíma hjá heimilislækni eða gigtarlækni. Sá læknir 

metur ástand sjúklingsins og gefur honum beiðni um tíma hjá bæklunarskurðlækni ef 

grunur er á að þörf sé á mati sérfræðings. Þegar sú beiðni er komin í hús þá tekur við bið 

eftir tíma hjá bæklunarskurðlækni sem getur verið allt að 8 mánuðir. Nánar tiltekið þá 

var biðtími eftir mati bæklunarlæknis á Landspítalanum 6-8 mánuðir í október 2019. 

Biðin var töluvert styttri á Sjúkrahúsi Akureyrar, 3 til 4 mánuðir, og enn styttri hjá 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 5 til 6 vikur. Þegar mætt er í mat hjá 

bæklunarskurðlækni þá kemur fyrst í ljós hvort talin sé þörf á skurðaðgerð eða ekki. Ef 
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mat bæklunarskurðlæknis er að einstaklingur þurfi á skurðaðgerð að halda þá er hann 

skráður á biðlistann og þar tekur við sú bið sem hér í verkefninu er greind með 

kostnaðargreiningu. Biðlistarnir endurspegla því einungis hluta af heildarbið sjúklinga og 

því má gera ráð fyrir að kostnaður við bið eftir aðgerð sé hér frekar vanmetinn, sem ber 

að hafa í huga við mat á niðurstöðum (Embætti landlæknis, 2020). 
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2 Aðferðir 

Kostnaður við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019 var reiknaður og borinn 

saman við áætlaðan kostnað biðlista árið 2030 miðað við þróun biðlista næstu árin. 

Bæði var skoðaður kostnaður við biðlistana árið 2030 ef engra leiða er leitað til að auka 

aðgerðafjölda frá því 2019 en einnig var skoðað hvernig kostnaður breytist við 

mismunandi leiðir til styttingar biðlistanna. 

2.1 Gögn 
Embætti landlæknis hefur eftirlit með heilbrigðisþjónustu lögum samkvæmt. Embættið 

óskar eftir gögnum um skurðaðgerðir tvisvar á ári hverju en í nóvember 2019 kallaði 

embættið að eigin frumkvæði eftir ítarlegum gögnum um biðlista eftir 

liðskiptaaðgerðum (Embætti landlæknis, 2019a). Kallað var eftir gögnum um stöðu 

biðlista í desember 2019 frá öllum þeim fjórum aðgerðarstöðum sem framkvæma 

liðskiptaaðgerðir á Íslandi, Landspítalanum, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands á Akranesi og Klíníkinni í Ármúla. Gögn bárust fá öllum þremur 

aðgerðarstöðunum sem eru í opinberri eigu en engin gögn bárust frá Klíníkinni. 

Niðurstöður úr þeim gögnum sem fengust voru gefnar út af Embætti landlæknis, í 

ítarlegri greinargerð, þann 19. febrúar síðastliðinn (Embætti landlæknis, 2020). Allar 

tölur og gögn um stöðu íslensku biðlistanna voru fengin úr umræddri greinargerð 

landlæknis um biðlista eftir liðskiptaaðgerðum og endurspegla því nýjustu gögn sem birt 

hafa verið um málaflokkinn.  

Erlendar rannsóknir um biðlista eftir liðskiptaaðgerðum, meðal annars frá Svíþjóð og 

Kanada, voru notaðar til viðmiðunar þegar kemur að tíðnigögnum sem ekki eru 

fáanlegar fyrir íslenska sjúklingahópa. Til að mynda voru tölur um hjálpartækjanotkun, 

hlutfall sjúklinga sem voru óvinnufærir, lyfjanotkun og þörf á aðstoð aðstandenda 

áætlaðar út frá rannsóknum erlendis (Swedish Hip Arthroplasty Register, 2008; The 

Center for Spatial Economics 2006). 
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2.1.1 Biðlistar í desember 2019 

Í greinargerð embættis landlæknis er tekið fram að 24 einstaklingar reyndust tvískráðir á 

biðlista eftir sömu aðgerðinni en það gerir um 2% sjúklinga á biðlista. Við framsetningu 

og úrlausn gagna í greinargerðinni tekur embætti landlæknis fram að sú ákvörðun hafi 

verið tekin að halda öllum skráningum inni vegna lítillar skekkju og slíkt hið sama verður 

gert í þessu verkefni. Sú hagræðing er talin þörf þar sem engar nánari upplýsingar liggja 

fyrir um aldur sjúklinga eða tegund aðgerðar sem tvískráð var í en það getur skipt máli 

fyrir útreikninga seinna meir. 

Gögn frá embætti landlæknis um fjölda sjúklinga sem bíða eftir liðskiptaaðgerð eru 

sett fram í töflu 1. Taflan inniheldur einungis gögn sem bárust frá aðgerðarstöðunum 

þremur sem eru í opinberri eigu en ekki frá Klíníkinni. Því verður aðeins miðað við þann 

fjölda sjúklinga sem kemur fram í töflunni í þeim útreikningum sem á eftir koma. 

Tafla 1. Fjöldi sjúklinga á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019 ásamt aldursskiptingu. 
Upplýsingar byggja á heimildum úr greinargerð embættis landlæknis frá því í febrúar 2020 

 

Í desember 2019 voru 1.148 sjúklingar skráðir á biðlista eftir liðskiptaaðgerð en þar af 

voru 371 sjúklingur sem beið eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm og 777 sjúklingar sem biðu 

eftir liðskiptaaðgerð á hné. Aldursskipting sýnir að flestir sjúklingar eru í aldursflokkum 

60-69 ára og 70-79 ára. Nánar tiltekið eru rétt tæp 70% sjúklinga á biðlista á aldrinum 

60-79 ára. Engar upplýsingar eru opinberar hvað varðar aldursskiptingu þeirra sem biðu 

eftir aðgerð hjá Klíníkinni. Út frá aldursskiptingunni má sjá hlutfall ellilífeyrisþega. 

Ellilífeyrisgreiðslur hefjast í fyrsta lagi við 67 ára aldur en fresta má lífeyristöku fram til 

72 ára aldurs. Þar sem gögn um aldur eru takmörkuð og gefa einungis tíu ára aldursbil 

þá verður ellilífeyrisaldur til hagræðingar skilgreindur við 70 ára aldur. Miðað við það 

 Bið eftir liðskiptum á 
mjöðm 

Bið eftir liðskiptum á hné Bið eftir liðskipum í 
heild 

Aldursbil Fjöldi Aldursbil Fjöldi Aldursbil Fjöldi 
20-29 1 20-29 0 20-29 1 
30-39 7 30-39 0 30-39 7 
40-49 21 40-49 14 40-49 35 
50-59 57 50-59 120 50-59 177 
60-69 108 60-69 328 60-69 436 
70-79 127 70-79 240 70-79 367 
80-89 47 80-89 72 80-89 119 
90-99 3 90-99 3 90-99 6 

Samtals 371 Samtals 777 Samtals 1.148 
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voru 47,7% þeirra sem biðu eftir aðgerð á mjöðm og 40,5% þeirra sem biðu eftir aðgerð 

á hné á ellilífeyri (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

2.1.1.1 Biðtími 

Hversu langur eða stuttur biðlisti er gefur einungis til kynna hversu margir sjúklingar 

bíða eftir meðferð hverju sinni. Fjöldi á biðlista getur verið mikill en biðtími fyrir hvern 

sjúkling verið stuttur eða öfugt. Þegar meta á hvort biðlisti sé of langur þarf að skoða 

biðtíma hvers og eins sjúklings (The Center of Spatial Economics, 2006). Tafla 2 sýnir 

hversu lengi sjúklingar voru búnir að vera á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm, á 

hverjum aðgerðastað, í desember 2019. 

Tafla 2. Biðtími eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm ásamt miðgildi biðtíma á hverjum aðgerðarstað. 
Upplýsingar byggja á heimildum úr greinargerð embættis landlæknis frá því í febrúar 2020 

 

Þar sem biðtíminn í töflunni er ekki normaldreifður þá þykir áreiðanlegra að nota 

miðgildi heldur en meðaltal þegar biðtími er skoðaður nánar og þegar meta skal hvort 

bið eftir heilbrigðisþjónustu sé ásættanleg. Einföld útskýring á þessu er sú að þegar gögn 

eru ekki normaldreifð þá getur meðaltal gefið skakka mynd af raunveruleikanum þar 

sem nokkur óvenjuleg gildi, til dæmis nokkrir sjúklingar sem bíða óvenjulega lengi, hafa 

mikil áhrif á hvaða meðaltal fæst. Það er því algengast að nota miðgildi í hagfræðilegum 

rannsóknum og fæst miðgildi biðtíma með því að raða einstaklingum á biðlista í röð eftir 

fjölda daga, frá fæstum dögum upp í flesta daga, og finna gildið í miðjunni (The Center 

of Spatial Economics, 2006).  

Miðgildi biðtíma eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm árið 2019 var 120 dagar sem þýðir að 

helmingur sjúklinga bíður skemur en 120 daga og helmingum lengur en 120 daga. 

 Biðtími (LSH) (SAk) (HVE) Heild 

<30 dagar 29 11,65% 16 31% 5 7% 50 13,5% 

30-89 dagar 69 27,7% 28 55% 8 11% 105 28,2% 

3-6 mánuðir 48 19,28% 4 8% 19 27% 71 19,1% 

6-12 mánuðir 77 30,9% 2 4% 26 37% 105 28,3% 

12-24mánuðir 24 9,64% 1 2% 6 8% 31 8,4% 

>24 mánuðir 2 0,8% 0 0% 7 10% 9 2,4% 

Samtals 249 100% 51 100% 71 100% 371 100% 

Miðgildi 127  50  210  120  
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Miðgildi biðtíma var 30 dögum hærra en ásættanleg viðmiðunarmörk, 90 dagar, segja til 

um eða um 133% af viðmiðunartíma. Einnig má sjá að miðgildi biðtíma er yfir 

viðmiðunarmörkum hjá bæði Landspítalanum og Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 

Akranesi en miðgildi biðtíma var töluvert undir viðmiðunarmörkum hjá sjúkrahúsi 

Akureyrar. Tafla 3 er sambærileg töflu 2 og sýnir hversu lengi sjúklingar voru búnir að 

vera á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á hné, á hverjum aðgerðarstað, í desember 2019. 

Tafla 3. Biðtími eftir liðskiptaaðgerð á hné ásamt miðgildi biðtíma á hverjum aðgerðastað. Upplýsingar 
byggja á heimildum úr greinargerð embættis landlæknis frá því í febrúar 2020 

 

Miðgildi biðtíma eftir liðskiptaaðgerð á hné er 148 dagar og því 58 dögum hærra en 

ásættanleg viðmiðunarmörk eða um 164% af viðmiðunartíma. Líkt og fyrir 

liðskiptaaðgerð á mjöðm þá var miðgildi biðtíma umfram viðmiðunarmörk á 

Landspítalanum og Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi en töluvert undir 

viðmiðunarmörkum á sjúkrahúsinu á Akureyri. Sundurliðun eftir aðgerðastað er ekki 

nauðsynleg fyrir verkefnið en er gefin upp til að gefa skýrari mynd á aðstæðum á 

mismunandi stöðum innan heilbrigðiskerfisins. Gögn um biðtíma hjá Klíníkinni, frá því í 

október 2019, sýndu að enginn sjúklingur hafði beðið lengur en 90 daga og að miðgildi 

biðtíma væru 30 dagar (Embætti landlæknis, 2019b). 

 

 Biðtími (LSH) (SAk) (HVE) Heild 

<30 dagar 52 10% 31 26% 11 8% 94 12% 

30-89 dagar 128 24,8% 69 59% 22 15% 219 28% 

3-6 mánuðir 101 20% 15 13% 29 20% 145 19% 

6-12 mánuðir 166 32% 2 2% 46 32% 214 28% 

12-24mánuðir 69 13% 0 0% 17 12% 86 11% 

>24 mánuðir 1 0,2% 0 0% 18 13% 19 2% 

Samtals 517 100% 117 100% 143 100% 777 100% 

Miðgildi 169  56  227  148  
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2.2 Launabreytur 

2.2.1 Launatengd gjöld 

Upphæð meðallauna var fengin frá Hagstofu Íslands þar sem heildarlaun meðal 

Íslendinga eru sett fram. Heildarlaun eru laun fyrir frádráttarliði sem svo eru dregnir frá 

launum áður en þau fást greidd og eru nýjustu tiltæku tölur um heildarlaun á Íslandi 

gefnar út af Hagstofu Íslands fyrir árið 2018. Laun fullvinnandi einstaklinga voru að 

meðaltali 721 þúsund krónur árið 2018 og inni í þessum launum eru orlofs- og 

desemberuppbót. Hér verður því miðað við launin 2018 og við þau verður bætt 

launatengdum gjöldum (Hagstofa Íslands, 2019).  

Til að komast að raunverulegu virði framleiðslu einstaklings á vinnumarkaði er eðlilegt 

að bæta við heildarlaun einstaklinga launatengdum gjöldum. Launatengd gjöld eru öll 

þau margvíslegu gjöld sem launagreiðanda ber að greiða. Gjöldin felast meðal annars í 

mótframlagi atvinnurekanda í lögbundinn lífeyrissjóð sem og mótframlagi í 

séreignarsparnað. Að auki falla tryggingargjald, sjúkrasjóðsgjald, 

endurhæfingarsjóðsgjald, orlofsheimilasjóðsgjald og endurmenntunarsjóðsgjald undir 

launatengd gjöld. Launatengd gjöld eru breytileg á milli starfsgreina en munurinn er þó 

lítill. Notað verður meðaltal launatengdra gjalda hjá fjórum mismunandi starfsgreinum 

og gefur það 21,7% af heildarlaunum (Efling stéttarfélag, e.d.). Hlutfall launatengdra 

gjalda af launum innihalda ekki hlutfall orlofs- og desemberuppbótar vegna þess að 

heildarlaunin sem notuð eru í reikningunum innihalda þau gjöld nú þegar og því væri um 

tvítalningu að ræða. Heildarverðmæti framleiðslu vinnandi einstaklings árið 2018 voru 

samkvæmt þessu að meðaltali 877.457 krónur. 

2.2.2 Framreiknuð laun 

Tölur um heildarlaun og launatengd gjöld eru frá 2018 en þar sem gögn um biðlista eru 

frá því í desember 2019 þá þarf að reikna heildarvirði framleiðslu yfir á rétt tímabil. Þar 

sem um laun er að ræða þá verður vísitala launa frá Hagstofunni notuð til að finna 

heildarvirði framleiðslu fyrir árið 2019. Vísitala launa sýnir breytingar á launum á milli 

mánaða, bæði á almenna vinnumarkaðinum og hinum opinbera. Vísitala launa er birt 

mánaðarlega og mælir því mánaðarlegar breytingar og sýnir almenna launaþróun 

(Hagstofa Íslands, e.d.a). 
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Heildarlaun með launatengdum gjöldum voru að meðaltali 877.457 krónur árið 2018 

og með því að skoða vísitölu launa ársins 2018 annars vegar og ársins 2019 hins vegar þá 

kemur í ljós 4,89% breyting á milli ára. Laun og launatengd gjöld fyrir vinnandi 

einstakling voru því 920.365 krónur að meðaltali árið 2019 (Hagstofa Íslands, e.d.b). 

2.3 Kostnaðargreining 
Kostnaðargreining felst í því að greina alla kostnaðarliði sem ákveðnu verkefni, 

framkvæmd eða einhverju sem viðkemur ákvörðunartöku fylgir. Kostnaðarliðirnir eru 

svo lagðir saman og útkoman sýnir heildarkostnað við verkið. Algengt er að 

kostnaðargreining sé notuð þegar taka á stórar ákvarðanir um framkvæmdir og einnig til 

þess að vega og meta virði mismunandi verkefna (Encylopedia od Production and 

Manufacturing Management, 2000).  

2.3.1 Kostnaðarvirknigreining 

Ein gerð kostnaðargreiningar er svokölluð kostnaðarvirknigreining. Algengt er að nota 

kostnaðarvirknigreiningu til að meta kostnað og árangur við samfélagsleg verkefni sem 

viðkoma heilbrigðiskerfinu og þá eru gjarnan notaðar líffræðilegar mælieiningar á borð 

við viðbótar lífsár. Kostnaðarvirknigreining krefst samanburðar og því er einungis hægt 

að segja til um hvort verkefni sé hagkvæmt ef það er borið saman við eitthvað annað, til 

dæmis annað verkefni þar sem virkni er metin í sömu einingum (Embætti landlæknis, 

2008). 

Þegar verkefni eru kostnaðarsamari en einnig áhrifameiri en samanburðarverkefni þá 

er kostnaðarvirknihlutfallið ICER notað til að skera úr um hvaða verkefni er hagkvæmara 

og þá gildir að því lægra sem kostnaðarvirknihlutfallið er því meiri er hagkvæmnin (HHS, 

CDC 2019). 

Jafna 1. Kostnaðarvirknihlutfallið ICER: 

Aftur á móti ef verkefni eru kostnaðarminni og hafa meiri áhrif en samanburðarverkefni 

þá er sýndur sá kostnaður sem sparast við verkefnið á hverja einingu af árangri. 

ICER = !"#$%&'(	í	+,-%'.ð&	0&ð	1#&ð	%&1	ú"3ó%.
3"#$%&'(	á	67ö19.	6".:+0æ:9".	.ð(#"ð.
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Í þessari kostnaðarvirknigreiningu er farin sú leið að meta hagkvæmni þess að stytta 

biðlistana. Kostnaðarvirknigreiningin sýnir því kostnað á hvern sjúkling sem næst af 

biðlista út frá mismunandi leiðum (HHS, CDC, 2019).  

2.4 Afvöxtun 
Í hagfræðilegum greiningum er ósjaldan notast við afvöxtun til að gera kostnað og 

ávinning sem falla til á mismunandi tímabilum samanburðarhæfan. Afvöxtun er 

andstæðan við ávöxtun í stærðfræðilegum skilningi og er ákveðinn afvöxtunarstuðull 

notaður til að leiðrétta virði sparnaðar eða kostnaðar sem fæst í framtíð yfir á rétt virði í 

nútímanum. Ástæðu afvöxtunar má því rekja til hugtaks sem er vel þekkt innan 

hagfræðinnar sem og utan hennar, tímavirði peninga, sem í stuttu máli gengur út á það 

að ákveðin upphæð peninga í dag er meira virði en sama upphæð peninga í framtíðinni. 

Kostnaður og hagnaður sem hlýst af því að stytta biðlista eftir liðskiptaaðgerðum fellur 

til á mismunandi tíma og því verður hér notast við afvöxtun til að gera kostnað og 

sparnað samanburðarhæfan.  

Misjafnt er hvaða afvöxtunarstuðul hagfræðingar telja hentugastan til 

afvöxtunarreikninga en gildi afvöxtunarstuðuls getur haft allt frá hverfandi áhrifum á 

niðurstöður og allt upp að því að breyta niðurstöðum á þann veg að umturna 

ákvörðunartöku (Heilmann, 2017). Algengast er að nota afvöxtunarstuðul á bilinu 3-6% 

við kostnaðarvirknigreiningar (Attema, Brouwer, og Claxton, 2018). Ráðgjafahópurinn, 

The Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine, hefur þó mælt með því að 

notaður sé 3% afvöxtunarstuðull með það að markmiði að auðvelda samanburð á milli 

rannsókna og því var 3% afvöxtunarstuðull notaður í verkefni þessu (Muennig, 2008; 

Embætti landlæknis, 2008). 

Jafna 1 hér að neðan var notuð til að núvirða kostnað og sparnað (FDFA og SDC, 

2015). 

Jafna 2. Kostnaðar og sparnaðar núvirðing: 

 

!ú#$%&'%	)*+&,-ð'%(+0-%,-ð'%) = 	 3*+&,-ð'% +0-%,-ð'% 	í	5%-6&íð
(1 + -5#ö:&',-%+&'ð';;)Á=	>=á	@úAB=ðB@CD=á=B	
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Í næmnigreiningu í lok ritgerðarinnar verður afvaxtað með 0% og 6% til þess að sýna 

hversu mikil áhrif val á afvöxtunarstuðli getur haft á niðurstöður. 

2.5 Kostnaðarliðir  

2.5.1 Samfélagslegur kostnaður biðlista 

Mælt er til þess að kostnaðarvirknigreiningar sem viðkoma heilbrigðiskerfinu séu gerðar 

út frá samfélagslegu sjónarhorni. Kostnaður, jafnt sem sparnaður, sem tengist heilbrigði 

einskorðast ekki við heilbrigðiskerfið heldur kemur fyrir á mörgum stöðum í samfélaginu 

og því er mikilvægt að taka tillit til allra þessarra þátta. Hér að neðan eru samfélagslegir 

þættir sem stofna til kostnaðar vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum taldir upp og 

skilgreindir (Kobelt, 2013). 

2.5.1.1 Kostnaður við skurðaðgerðir  

Kostnaður við liðskiptaaðgerðir er breytilegur eftir aðgerðastöðum. Almennur kostnaður 

liggur ekki fyrir en árið 2019 var farið í átaksverkefni til að stytta biðlista eftir 

liðskiptaaðgerðum og fengu þá aðgerðastaðir greiddar jafnaðargreiðslur fyrir hverja 

framkvæmda aðgerð óháð því hvort um væri að ræða aðgerð á mjöðm eða hné. 

Í verkefni þessu var gert ráð fyrir að kostnaður við aðgerðir í átaksverkefninu 

endurspegli almennan raunkostnað. Heildargreiðslur til hvers aðgerðarstaðar var 

eftirfarandi: Landspítalinn 1,02 milljónir, Sjúkrahúsið á Akureyri 1 milljón og Sjúkrahúsið 

á Akranesi fékk 817 þúsund krónur fyrir hverja framkvæmda aðgerð (Embætti 

landlæknis, 2019c). Í aðgerðarkostnaði er innifalinn allur tækja-, rannsókna- og 

lyfjakostnaður sem og rekstrar- og launakostnaður og því er um að ræða raunkostnað 

(Landspítali, 2007). 

2.5.1.2 Kostnaður við nýja skurðstofu 

Tillaga um að gera sjúkrahúsið á Akranesi að miðstöð liðskiptaaðgerða var samþykkt af 

Heilbrigðisráðherra í október 2019 og felur tillagan í sér að bæta við nýrri skurðstofu 

sem einungis kemur til með að sinna liðskiptaaðgerðum. Þessi áform eru gerð til að 

mæta aukinni eftirspurn eftir liðskiptaaðgerðum og er áætlað að ný skurðstofa geti 

hækkað fyrri aðgerðagetu um 320 aðgerðir á ári (Þingskjal nr. 1033/2019-2020). Engar 

nánari upplýsingar fengust um tímasetningu eða fjárhagsáætlun nýju skurðstofunnar. Til 
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hagræðingar er gert ráð fyrir að fjárfest sé í skurðstofunni árið 2020 og hún tekin í 

notkun í ársbyrjun 2021.  

Einu upplýsingar um kostnað nýrrar skurðstofu til bæklunarlækninga fengust úr frétt 

frá árinu 1995 en þar segir að skurðstofa til bæklunarlækninga hafi kostað þrjátíu 

milljónir á verðlagi sama árs („Fullkomnasta skurðstofan", 1995). Þrjátíu milljónir á 

verðlagi 1995 samsvara 82.512.692 krónum á verðlagi í desember 2019 ef notast er við 

þróun verðlagsvísitölu frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2020b). Rekstrarkostnaður 

við nýja skurðstofu er ekki tekinn inn sem kostnaður við skurðstofuna því allur 

kostnaður kemur fram í aðgerðarverði (Landspítali, 2007). 

2.5.1.3 Tapað vinnuframlag 

Samkvæmt nýklassískum hagfræðikenningum er jaðarframleiðni vinnuafls jöfn 

verðmætasköpun vinnuafls og því er algengt að nota töpuð laun til að meta kostnaðinn 

við tapað vinnuframlag (Berger, Murray, xu, og Pauly, 2001). Erlendar rannsóknir hafa 

leitt í ljós að lífsgæði fólks versna með aukinni bið en þessi versnandi lífsgæði má að 

stærstum hluta rekja til aukinna verkja, stífleika og skerðingar á hreyfigetu vegna lengri 

biðar. Þessi skertu lífsgæði gera það að verkum að margir sjúklingar eiga erfitt með að 

sinna vinnu og daglegum störfum (Desmeules o.fl., 2010). Þar sem engin viðeigandi 

gögn eða rannsóknir um minnkun starfsgetu út frá biðtíma eftir liðskiptaaðgerð liggja 

fyrir, þá var skerðing á vinnuframlagi áætluð út frá tveimur rannsóknum sem skoðuðu 

áhrif á vinnufærni sjúklinga. Önnur rannsóknin, gerð í Svíþjóð, sýndi að 58% sjúklinga á 

vinnualdri, sem voru við það að gangast undir aðgerð, voru ekki lengur starfandi vegna 

veikinda. Seinni rannsóknin, gerð í Kanada, sýndi að 32% sjúklinga gátu ekki sinnt 

daglegum störfum við skráningu á biðlista. Hér verður miðað við meðaltal á óvinnufærni 

þessara tveggja rannsókna sem gefur niðurstöðu upp á 45% óvinnufærni sjúklinga á 

vinnualdri á biðlistatímanum (The Center for Spatial Economics, 2006; Register, 2008).  

Áður en hægt er að meta tapað vinnuframlag þarf að meta atvinnuþátttöku fyrir 

þann aldurshóp sem er á biðlista. Atvinnuþátttaka sýnir hlutfall vinnuaflsins af 

mannfjölda. Sjúklingar á biðlista eftir liðskiptum eru á aldursbilinu 20 til 99 ára og verður 

gert ráð fyrir því að þeir sem eru 70 ára og eldri séu ellilífeyrisþegar og því ekki hluti af 

vinnuafli.  
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Samkvæmt Hagstofu Íslands var atvinnuþátttaka einstaklinga á aldrinum 25 til 64 ára 

88,9% og nýjustu tölur um atvinnuþátttöku 65 til 69 ára, úr skýrslu OECD ríkjanna fyrir 

árið 2018, sýna atvinnuþátttöku upp á 52,6% (Hagstofa Íslands, e.d.; OECD, 2018). Þar 

sem upplýsingar um aldursskiptingu eru takmarkaðar við fjölda sjúklinga á tíu ára 

aldursbili þá verður hér, til hagræðingar, gert ráð fyrir því að helmingur þeirra sem eru á 

aldursbilinu 60-69 ára sé yngri en 65 ára og helmingur sé eldri en 65 ára. Þetta er gert til 

að áætla atvinnuþátttöku þeirra sem eru á aldrinum 65-69 ára. Með tilliti til hlutfalls og 

atvinnuþátttökuhlutfalls fyrir aldur 20 til 64 ára annars vegar og 65 til 69 ára hins vegar 

þá er meðal atvinnuþátttaka á hvern sjúkling á biðlista, sem er 69 ára eða yngri, áætluð 

vera 80,46%.  

Mikilvægt er að gleyma ekki að taka tillit til atvinnuleysis sem er alltaf til staðar á 

vinnumarkaði. Því er nauðsynlegt að leiðrétta tapað vinnuframlag með tilliti til þess 

atvinnuleysishlutfalls sem var í samfélaginu árið 2019. Samkvæmt hagstofu Íslands var 

atvinnuleysi árið 2019 að meðaltali 3,5% (Hagstofa Íslands, 2020a).  

Fyrst þarf að reikna fjölda sjúklinga sem geta ekki unnið og það er gert með því að 

margfalda saman fjölda sjúklinga á vinnualdri, hlutfall sjúklinga sem geta ekki unnið og 

atvinnuþátttökuhlutfallið og draga svo frá fyrir atvinnuleysi. Fjöldi sjúklinga á biðlista 

eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm sem geta ekki unnið er 68 og fjöldi sjúklinga sem bíða eftir 

liðskiptaaðgerð á hné er 161. Næst var mánaðarlaunum ásamt launatengdum gjöldum 

sem reiknuð voru hér að ofan deilt á daga og þau svo margfölduð með miðgildi biðtíma 

og fjölda sjúklinga á hvorum biðlista fyrir sig.  

Niðurstöðurnar sýndu að kostnaður við tapað vinnuframlag vegna biðlista eftir 

aðgerð á mjöðm er 249.583.214 krónur og 733.429.255 krónur við tapað vinnuframlag 

vegna biðlista eftir aðgerð á hné. Meðalkostnaður vegna framleiðnitaps á hvern sjúkling 

sem var á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm í desember 2019 var 672.731 krónur og 

944.924 krónur á hvern sjúkling sem beið eftir liðskiptaaðgerð á hné. Heildarkostnaður 

vegna tapaðs vinnuframlags vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019 var 

1.015.477.288 krónur. 

2.5.1.4 Skert lífsgæði 

Innan hagfræðinnar er algengt að meta heilsutengd lífsgæði sjúklinga og einstaklinga 

yfirhöfuð. Heilsutengd lífsgæði vísa til þess hvernig einstaklingur upplifir eigin heilsu og 
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hvernig sú upplifun hefur áhrif á lífsgæði hans (Calaminus & Barr, 2008). Þættir á borð 

við almennt heilsufar, andlega líðan, svefn, ánægju og fjárhag hafa mikil áhrif á það 

hvort einstaklingur upplifir að heilsutengd lífsgæði sín séu skert (Tómas Helgason o.fl., 

2000). 

Á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum eru aðeins settir þeir sjúklingar sem eru komnir 

með miklar skemmdir í liði og talið er að ekkert annað meðferðarúrræði sé í boði. 

Alvarlegum liðskemmdum geta fylgt miklir verkir við minnstu hreyfingu, jafnvel 

linnulausar kvalir. Hreyfigeta er því mjög takmörkuð og sjúklingarnir geta oft átt í 

erfiðleikum með að sinna daglegum verkum og þörfum án mikillar aðstoðar. Að 

undanskildum líkamlegum verkjum og skertri hreyfigetu þá getur löng bið eftir 

liðskiptaaðgerð oft haft veruleg áhrif á andlega líðan. Þunglyndi, streita og álag gera vart 

við sig hjá stórum hluta sjúklinga sem bíða lengi eftir liðskiptaaðgerð (Hirvonen, 2007). 

Rannsóknir sem kanna lífsgæði sjúklinga sem bíða eftir liðskiptaaðgerð sýna að lífsgæði 

þeirra eru verulega skert og enn fremur er sýnt fram á að lífsgæði aukast til muna 

fljótlega eftir aðgerð (Hirvonen & o.fl., 2006).  

Í þessari ritgerð verður ekki lagt mat á kostnað við þessi skertu lífsgæði á meðan 

sjúklingar bíða eftir aðgerð. Þó er mikilvægt að hafa þessa skerðingu í huga þar sem 

langir biðlistar valda því að sjúklingar lifa við slök lífsgæði í lengri tíma en þörf er á. 

2.5.1.5 Aðstandendur 

Aðstandendur sjúklinga á biðlista eru oft undir miklu álagi á meðan beðið er eftir aðgerð 

þar sem umræddur sjúklingahópur þarf jafnan mikla aðstoð við dagleg störf. 

Niðurstöður úr erlendum rannsóknum benda til þess að sjúklingar sem bíða eftir 

liðskiptum nýta samfélagslega þjónustu lítið og reiða sig meira á óformlega umönnun, 

umönnun sem unnin er án endurgjalds af aðstandendum. Algengast er að makar sinni 

óformlegri umönnun en að auki er algengt að ættingjar, vinir og nágrannar sinni 

óformlegri umönnun. Mikið álag og streita fylgir umönnun þeirra sem eiga erfitt með að 

hreyfa sig og algengt er að aðstandendur þrói með sér kvíða og þunglyndi þegar biðtími 

er langur (Hirvonen, 2007). Á Íslandi eru engar tölur yfir það hversu margir fá óformlega 

umönnun á meðan beðið er eftir liðskiptaaðgerð og því var áætlað út frá erlendum 

rannsóknum að 25% sjúklinga fái óformlega aðstoð sem er svo mikil að hún hefur áhrif á 



 

28 

vinnuframlag þeirra sem eru á vinnualdri sem og á frístundir umönnunaraðila (Hirvonen, 

2007; The center for Spatial Economics, 2006). 

Kostnaður við skert lífsgæði aðstandenda var ekki metinn í þessu verkefni og því 

einskorðast áætlun um kostnað aðstandenda við tapað vinnuframlag þeirra. Til að áætla 

kostnað við tapað vinnuframlag aðstandenda var notast við sömu aðferðir og notaðar 

voru fyrir tapað vinnuframlag sjúklinga. Tekið var tillit til atvinnuþátttöku og 

atvinnuleysis í sömu hlutföllum og áður. Einnig var sama hlutfall notað fyrir fjölda 

ellilífeyrisþega. Gert var ráð fyrir svipaðri aldursskiptingu hjá aðstandendum og 

sjúklingum því umönnunaraðilar eru í miklum meirihluta makar og því líklegra en ekki að 

fólk sé á svipuðum aldri. 

Alls voru 37 aðstandendur sem sáu um umönnun sjúklinga sem voru á biðlista eftir 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og 90 aðstandendur sem sáu um umönnun sjúklinga á biðlista 

eftir aðgerð á hné. Með því að margfalda saman fjölda umönnunaraðila, töpuð laun á 

dag og miðgildi biðtíma þá fékkst kostnaður við tapað vinnuframlag aðstandenda og var 

kostnaðurinn 138.657.341 vegna aðstandenda sem önnuðust sjúkling sem beið eftir 

aðgerð á mjöðm og 407.460.697 krónur fyrir aðstandendur sem önnuðust sjúkling sem 

beið eftir aðgerð á hné. Heildarkostnaður vegna tapaðs vinnuframlags aðstandenda var 

546.118.038 krónur í desember 2019. 

2.5.2 Kostnaður sjúkratrygginga Íslands 

Kostaður Sjúkratrygginga Íslands vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum er af ýmsu tagi. 

Heildarkostnaður Sjúkratrygginga Íslands í desember 2019 var 110.709.236 krónur og 

hér að neðan er kostnaði skipt upp eftir kostnaðarliðum. 

2.5.2.1 Bætur 

Einstaklingar á aldrinum 16 til 67 ára geta óskað eftir örorkumati og eiga rétt á 

örorkulífeyri ef þeir reynast vera með 75% örorku. Örorkumat fer jafnan fram eftir að 

einstaklingur hefur verið á sjúkradagpeningum í eitt ár. Örorkustyrkir eru greiddir þeim 

einstaklingum sem reynast vera með 50-74% örorku. Styrkirnir eru tekjutengdir og því 

hafa þeir sem hafa árslaun sem nemur 4.851.380 milljónum á ári ekki rétt á örorkustyrk 

(Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d.). Sjúkradagpeninga fá þeir einstaklingar sem eru 16 

ára eða eldri, eru óvinnufærir í a.m.k. í 21 dag samfellt, þiggja hvorki ellilífeyri né 



 

29 

örorkulífeyri og eru hættir að fá launatekjur hafi um þær verið að ræða. 

Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 52 vikur á hverjum 24 mánuðum og fyrir árið 

2019 var upphæð þeirra 1.809 krónur á dag á hvern einstakling (Sjúkratryggingar 

Íslands, e.d.c).  

Á almennum vinnumarkaði er veikindaréttur lögbundinn og eykst rétturinn samhliða 

fjölgun starfsára. Einstaklingar eiga rétt á tveggja daga launuðu veikindaleyfi fyrir hvern 

mánuð eftir minna en eitt ár í starfi, tveggja mánaða launuðu veikindaleyfi eftir eitt ár í 

starfi, fjögurra mánaða launuðu veikindaleyfi eftir fimm ár í starfi og sex mánaða 

launuðu veikindaleyfi eftir tíu ár í starfi (VR, e.d.; Þjónustuskrifstofan, e.d.).  

Ljóst er að skilyrði fyrir bótum vegna veikinda eru margþætt og erfitt er að meta 

bótarétt fólks án mjög nákvæmra upplýsinga um starfsstöðu þeirra og heilsuskilyrði. 

Bætur á borð við örorkubætur og sjúkradagpeninga eru tilfærslur á peningum þar sem 

um er að ræða einhliða greiðslur til einstaklinga án þess að vörur eða þjónusta fáist í 

staðinn. Í þessari ritgerð er verið að greina kostnað frá samfélagslegu sjónarhorni og því 

verður ekki tekið tillit til tilfærslna. (Segal, 2020). Því verður ekki farið nánar út í 

bótagreiðslur en í viðauka 1 er hægt að sjá hvernig bótagreiðslur eru reiknaðar ef 

kostnaður er greindur frá öðru sjónarhorni. 

2.5.2.2 Hjálpartæki 

Sjúklingar sem bíða eftir liðskiptaaðgerð þurfa margir hverjir að nota hjálpartæki til að 

geta hreyft sig og sinnt daglegum störfum meðan á biðinni stendur. Hjálpartækin geta 

hægt á liðskemmdum því liðurinn hvílist betur með notkun þeirra en einnig minnka 

verkir við hreyfingu því þungi á liðinn verður minni (Össur, 2020).  

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru göngugrindur, stafir, hnéspelkur og hjólastólar 

þau hjálpartæki sem sjúklingar sem bíða eftir liðskiptaaðgerðum nota helst. Tölur um 

fjölda sjúklinga sem nota hjálpartæki eru áætlaðar út frá þessum sömu rannsóknum. 

Hér verður gert ráð fyrir að 58,68% sjúklinga á biðlista noti staf, 3% noti hjólastól, 19% 

noti göngugrind og 22% þeirra sem bíða eftir aðgerð á hné noti hnéspelku. (Gaudet o.fl, 

2007; Hirvonen, 2007; Maclntyre o.fl., 2015; Desmeules o.fl., 2009; Davis o.fl., 2008; 

Hermans o.fl., 2012). 

Samkvæmt skrám um kostnaðarþátttöku Sjúkratrygginga Íslands eru ofangreind 

hjálpartæki, sem algengust eru hjá fólki sem bíður eftir liðskiptum, niðurgreidd að fullu 
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vegna alvarlegra verkja og sjúkdómsstöðu umrædds hóps (Reglugerð nr 1155/2013). 

Kostnaður við hvert hjálpartæki var áætlaður út frá upplýsingum frá Sjúkratryggingum 

Íslands. Út frá vörulista sjúkratrygginga var tekið meðalverð á stöfum 3.725 krónur og 

meðalverð á hjólastólum, 330.266 krónur (Sjúkratryggingar Íslands, 2020). 

Upplýsingar um algengustu tegund göngugrindar sem sjúkratryggingar útvega 

sjúklingum fengust í gegnum tölvupóstsamskipti en sú göngugrind kostar 40.000 krónur 

og einnig fengust með sama móti upplýsingar um algengustu gerð hnéspelku sem kostar 

170.000 krónur (Júlíana H. Aspelund, Starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 17.febrúar 2020). 

Heildarkostnaður sjúkratrygginga Íslands vegna hjálpartækja fæst með því að 

margfalda fjölda sjúklinga sem nota hvert og eitt hjálpartæki með verði þess 

hjálpartækis. Heildarkostnaður vegna hjálpartækjanotkunar sjúklinga sem bíða eftir 

liðskiptaaðgerð var 49.971.339 krónur. 

2.5.2.3 Heimahjúkrun 

Heimahjúkrun er þjónusta sem er einstaklingsmiðuð og er veitt í heimahúsum jafnt 

dag sem kvöld. Heimahjúkrun felur í sér skipulagðar vitjanir heim til sjúklings af 

hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Þeir eiga rétt á heimahjúkrun sem þurfa á hjúkrun 

að halda til að geta búið heima vegna veikinda, skertrar færni eða annarra breytinga í 

heilsufari (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Fjöldi þeirra sem þurfa á heimahjúkrun að halda á meðan beðið er eftir 

liðskiptaaðgerð er ekki skráður skipulega af viðeigandi stofnunum. Samband var haft við 

Sjúkratryggingar Íslands og bæklunarskurðdeild Landspítalans og var hvorugur aðili með 

skráðar upplýsingar um þörf tiltekinna sjúklinga á heimahjúkrun. Hér verður því notast 

við niðurstöður um notkun heimahjúkrunar vegna biðar eftir liðskiptaaðgerðum úr 

rannsóknum frá Svíþjóð og Finnlandi. Sænska rannsóknin sýnir að 4% þeirra sem bíða 

eftir aðgerð á mjöðm nýta sér heimahjúkrun og finnska rannsóknin sýnir að 3,9% þeirra 

sem bíða eftir aðgerð á mjöðm eða hné fái heimahjúkrun (Swedish Hip Arthroplasty 

Register, 2008; Hirvonen, 2007).  

Heimahjúkrun er veitt án endurgjalds og eru það Sjúkratryggingar Íslands sem 

niðurgreiða þjónustuna að fullu (Reykjavíkurborg, e.d.). Áætlaður kostnaður fyrir hvern 

dag sem einstaklingur er skráður í heimahjúkrun er að meðaltali tæpar 5.000 krónur 
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samkvæmt skýrslu átakshóps um stöðu legurýma og öldrunardeilda (Herdís 

Herbertsdóttir o.fl, e.d.). Kostnaður sjúkratrygginga vegna heimahjúkrunar fyrir þá 

sjúklinga sem bíða eftir aðgerð á mjöðm eru 8.904.000 krónur og fyrir þá sem bíða eftir 

aðgerð á hné 22.999.200 og gerir það heildarkostnað upp á 31.903.200 krónur. 

2.5.2.4 Viðbótar læknisheimsóknir 

Sjúkratryggingar Íslands hafa ákveðna samninga við sérgreinalækna um greiðsluþátttöku 

á læknisþjónustu. Sjúkratryggingar veita um 85% greiðsluþátttöku á komum til 

bæklunarlækna og var meðalkostnaður sjúkratrygginga á hverja komu til 

bæklunarlæknis 30.159 krónur árið 2019 (Sjúkratryggingar Íslands, 2019; 

Sjúkratryggingar Íslands, 2018).  

Áætluð þörf á viðbótar læknistímum vegna biðar eftir aðgerð er áætluð út frá kanadískri 

rannsókn sem mældi fjölda viðbótar læknisheimsókna hjá þeim sjúklingum sem höfðu 

beðið lengur en viðmiðunarmörk þar í landi segja til um, 124 daga, á biðlista eftir 

liðskiptaaðgerð. Í rannsókninni er gert ráð fyrir því að 15% sjúklinga þurfi enga auka 

læknistíma, 35% fari í einn auka tíma, 45% fari í tvo auka tíma og 5% fari í þrjá auka tíma 

til læknis (The Center for Spatial Economics, 2006). Hér verður til hagræðingar miðað við 

að þeir sjúklingar sem hafa beðið lengur en íslensk viðmiðunarmörk, 90 dagar, falli undir 

þessi hlutföll um viðbótar læknisheimsóknir. Því er gert ráð fyrir að í heildina séu 680 

sjúklingar sem falla undir þessi hlutföll um auknar læknisheimsóknir og þá eru í heildina 

572 sjúklingar sem þurfa að minnsta kosti á einni viðbótar læknisheimsókn að halda. 

Kostnaður Sjúkratrygginga við viðbótar læknisheimsóknir fæst með því að margfalda 

saman fjölda sjúklinga, hlutföll læknisheimsókna og kostnað við hverja heimsókn. 

Heildarkostnaður sjúkratrygginga Íslands vegna viðbótar læknisheimsóknir var 

28.204.697 krónur árið 2019. 

2.5.3 Viðbótar læknisheimsóknir – Kostnaður sem fellur á sjúklinginn 

Þegar sjúklingar hafa beðið lengi eftir aðgerð þá eru viðbótar læknisheimsóknir til 

sérfræðings nærri óhjákvæmilegar. Sjúklingar þurfa ýmist að fá lyf, læknisvottorð, 

endurteknar röntgenmyndatökur til að meta ástandið á liðnum og fleira. Í kanadískri 

rannsókn var kannað hver þörfin á viðbótarlæknisheimsóknum er fyrir þá sem bíða 

umfram sett viðmiðunarmörk. Niðurstöðurnar benda til þess að 15% þurfi ekki viðbótar 
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tíma hjá sérfræðingi, 35% þurfi einn auka tíma, 45% þurfi tvo auka tíma og 5% þurfi 3 

auka tíma. Almennt gjald viðtals hjá bæklunarlækni er 6.322 krónur og fyrir eldri 

borgara og öryrkja er gjaldið 4.214 krónur (Landspítali, e.d.). 

Greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands virkar þannig að einstaklingar greiða 

mest 26.753 krónur á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu og lífeyrisþegar greiða að 

hámarki 17.835 krónur á mánuði og hver mánaðamót fyrnast svo 4.459 krónur eða 

2.973 krónur hjá lífeyrisþegum (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.a). Hér var til hagræðingar 

gert ráð fyrir því að þessar auka læknisheimsóknir dreifist jafnt á tímann sem fólk bíður 

og því séu sjúklingar að greiða fullt verð fyrir hverja heimsókn þar sem kostnaður er 

töluvert undir mánaðarhámarki. Sömu aðferð var beitt og notuð var þegar kostnaður 

Sjúkratrygginga Íslands vegna læknisheimsókna var reiknaður en nú var hlutfall 

ellilífeyrisþega notað til að áætla hversu margir þeirra sem þurfa viðbótar 

læknisheimsóknir voru að borga gjald ellilífeyrisþega.  

Fjöldi ellilífeyrisþega sem þurftu á viðbótar læknisheimsóknum að halda var 291 og 

borguðu því verð ellilífeyrisþega en hinir 389 sjúklingarnir borguðu almennt verð. 

Heildarkostnaður sjúklinga á biðlista í desember 2019 vegna viðbótar læknisheimsókna 

var 5.082.681 krónur.  

2.5.4 Kostaður lyfja 

Á meðan beðið er eftir aðgerð þá notar meirihluti sjúklinga verkjalyf að staðaldri eða um 

82% allra á biðlista samkvæmt sænskri rannsókn á bið eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm 

(Swedish Hip Arthroplasty Register, 2008). Á meðal lyfja sem algengt er að sjúklingar 

sem bíða eftir liðskiptaaðgerð nota eru Panodil, Ibufen, Voltaren, Parkódín, Tramól og 

Celebra. (Halldór Jónsson jr, Bæklunarskurðlæknir, munnleg heimild, tölvupóstur, 

4.mars 2020). Aðeins þau tvö síðastnefndu eru niðurgreidd að hluta af Sjúkratryggingum 

Íslands. Þar sem engin leið er að vita hvernig notkun lyfja skiptist eftir tegund og magni 

þá verður áætlað að lyfjakostaður sé í samræmi við kostnað lyfja úr áðurnefndri 

rannsókn en samkvæmt þeirri rannsókn var lyfjakostnaður 1,5% af heildarkostnaði hvers 

sjúklings á biðlista (Swedish Hip Arthroplasty Register, 2008).  

Til hagræðingar verður einnig áætlað að lyfjakostnaður falli alfarið á sjúklinginn þar 

sem meirihluti lyfja sem eru notuð eru einföld verkjalyf og því ekki niðurgreidd af 

Sjúkratryggingum Íslands (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.b). Persónulegur kostnaður 



 

33 

vegna lyfjanotkunar verður tilgreindur í niðurstöðum þar sem notuð er prósenta af 

heildarkostnaði.  

2.6 Þróun á biðlistum til ársins 2030 
Átök í liðskiptaaðgerðum, svonefnd biðlistaátök, hafa verið í gangi á hverju ári frá árinu 

2016. Átakið fer þannig fram að samningar eru gerðir við aðgerðastaði um ákveðinn 

fjölda af aðgerðum sem á að framkvæma á árinu og er föst upphæð greidd fyrir hverja 

og eina þeirra. Allir þrír opinberu aðgerðarstaðirnir hafa tekið þátt í átaksverkefnunum 

og hafa þau skilað árangri en þó minni árangri en áætlað var. Í átakinu var aðgerðum 

fjölgað en biðlistar minnkuðu ekki í hlutföllum við auknar aðgerðir þar sem eftirspurn 

eftir liðskiptaaðgerðum jókst meira en eðlilegt þótti og gert var ráð fyrir. Þessi aukna 

eftirspurn er, að mati embætti landlæknis, líklegast tilkomin vegna hækkandi aldurs 

íslensku þjóðarinnar og aukinnar tíðni ofþyngdar (Embætti landlæknis, 2020).  

Nú fer að koma að þeim tímapunkti þar sem að stofnanir sem taka þátt í 

biðlistaátakinu ná ekki að anna aukningu í eftirspurn eftir aðgerðum. Átaksverkefni hafa 

því einungis virkað sem skammtíma lausn og þörf er á langtíma fjárfestingu sem kemur í 

veg fyrir að biðlistar lengist með hverju árinu. Þetta sést þegar litið er á markmið og 

árangur af aðgerðafjölda í biðlistaátökunum síðustu ár. Tafla yfir gögn um biðlistaátök 

síðustu ár er sett upp í viðauka 2 fyrir nánari upplýsingar (Embætti landlæknis, 2020). 

Heimsviðmið áætla að meðalaukning eftirspurnar eftir aðgerð á hné verði 5% á ári 

fram til ársins 2024 og síðustu ár hefur verið 3,2% meðalaukning á aðgerð á mjöðm 

(Kurtz o.fl., 2010; Stewart, 2019). Þessi viðmið um aukningu á eftirspurn voru notuð til 

þess að áætla líklega þróun biðlista eftir liðskiptaaðgerðum á Íslandi frá árinu 2019 til 

2030, gert var ráð fyrir að sama aukning verði til staðar frá 2024 til 2030.  

Gengið var út frá því að allir aðgerðastaðir muni næstu árin framkvæma sama fjölda 

aðgerða og gerðar voru í desember 2019 og því sé einungis um að ræða fjölgun aðgerða 

þegar gripið er til sérstakra leiða til fjölgunar. Ráðast þarf í innviðauppbyggingu, fjölga 

legurýmum og heilbrigðisstarfsfólki eða fara í samstarf við einkareknar stofur á borð við 

Klíníkina svo raunhæft sé að auka aðgerðartíðni meira en nú þegar hefur verið gert með 

átaksverkefnum. (Embætti landlæknis, 2020). 
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2.6.1 Þróun biðlista ef aðgerðum er ekki fjölgað 

Mynd 2 sýnir niðurstöður á mögulegri þróun biðlistanna, ef aðgerðum er ekki fjölgað. 

Þar sést að ef engar breytingar eru gerðar á fjölda framkvæmdra liðskiptaaðgera þá mun 

staðan árið 2030 vera sú að tæplega 1900 sjúklingar bíða eftir aðgerð á mjöðm og 

tæplega 3500 sjúklingar bíða eftir aðgerð á hné. 

 

Mynd 2. Þróun fjölda sjúklinga á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum yfir árin 2019 til 2030 ef aðgerðafjöldi 
er ekki aukinn  

Ef miðgildi biðtíma er áætlað út frá hlutfallslegri aukningu á biðlista þá verður 

miðgildi biðtíma eftir aðgerð á mjöðm 611 dagar og miðgildi eftir aðgerð á hné 659 

dagar árið 2030. Til að setja miðgildið í betra samhengi þá mun helmingur allra sjúklinga 

sem verða á biðlista eftir aðgerð á mjöðm árið 2030 bíða skemur en 1 ár og 8 mánuði og 

helmingur þeirra mun bíða umfram þann tíma. Þá er miðgildi biðtíma 521 dögum hærra 

en viðmiðunarmörk eða um 679% af viðmiðunartíma. Það sama gildir fyrir aðgerð á hné, 

helmingur allra sjúklinga sem verða á biðlista eftir aðgerð á hné munu bíða skemur en 1 

ár og 10 mánuði og helmingur þeirra mun bíða umfram þann tíma. Þá er miðgildi 

biðtíma 569 dögum hærra en viðmiðunarmörk eða um 732% af viðmiðunartíma. 

2.6.2 Þróun biðlista með leiðum til úrbóta 

Þróun biðlista til ársins 2030 verður nú skoðaður út frá nokkrum leiðum sem geta stytt 

biðlistana. Viðmiðunarmörk um ásættanlega bið eftir aðgerð eru 90 dagar og hér verður 

miðað við að engin leið til að stytta biðlista skeri biðlistana meira niður en sem nemur 

tveggja mánaða bið. Þetta er gert til þess að halda í eðlilegan biðtíma, svokallaðan 
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vinnutíma, en jafnframt gefa færi á óvæntum uppákomum án þess að bið sjúklinga fari 

fram yfir 90 daga viðmiðunarmörkin. 

Hér að neðan verða taldar upp þrjár mismunandi leiðir til að fjölga 

liðskiptaaðgerðum. Hver leið fyrir sig verður útskýrð í stuttu máli og í lokin verða þær 

teknar saman og mismunandi þróun hverrar þeirra sýnd á grafi.  

2.6.2.1 Fyrsta leið - Ný skurðstofa á Akranesi 

Í október 2019 var á Alþingi samþykkt tillaga um að bæta við einni skurðstofu á 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og gera sjúkrahúsið á Akranesi að miðstöð 

liðskiptaaðgerða. Talið er að með viðbótar skurðstofu verði hægt að gera 430 aðgerðir á 

ári eða um 320 fleiri aðgerðir en mögulegt var að framkvæma á Akranesi í desember 

2019 (Þingskjal nr. 1033/2019-2020). 

Fyrsta leiðin til niðurskurðar á biðlistum er því fólgin í 320 viðbótar aðgerðum á ári 

með því að fullnýta nýtt skurðrými á Akranesi. Þar sem tillagan var samþykkt seint á 

árinu 2019 og engar frekari upplýsingar fengust um tímaáætlun fyrir framkvæmdir 

hennar þá var gert ráð fyrir að auka skurðstofa á Akranesi verði tekið í notkun árið 2021 

og telst það fremur bjartsýn spá.  

Embætti landlæknis lagði til í greinargerð sinni í desember 2019 að liðskipti á mjöðm 

og hné verði sundurgreind og gerðar verði fleiri aðgerðir á hnjám vegna lengi biðlista 

eftir þeirri aðgerðartegund (Embætti landlæknis, 2020). Viðbótaraðgerðunum 320 

verður því skipt hlutfallslega út frá mismunandi þörf eftir aðgerð og leiðir það til þess að 

103 auka aðgerðir verði gerðar árlega á mjöðm og 217 á hné.  

2.6.2.2 Önnur leið – Þjónustusamningur við Klíníkina 

Klíníkin í Ármúla hefur endurtekið lýst yfir vilja sínum um samstarf og þjónustusamning 

við Sjúkratryggingar Íslands en hingað til hefur ekkert orðið úr samningum á milli 

þessara aðila. Klíníkin býður bæði upp á liðskiptaaðgerðir á mjöðm og á hné og er 

kostnaðurinn við aðgerð 1,2 milljónir, óháð tegund aðgerðar (Klíníkin, e.d.). 

Samkvæmt upplýsingum frá Hjálmari Þorsteinssyni, bæklunarskurðlækni og 

framkvæmdastjóra Klíníkinnar, voru 153 liðskiptaaðgerðir framkvæmdar á stofunni árið 

2019 en stofan hefur tök á að framkvæma 300 aðgerðir árlega án þess að aukið sé við 

mannskap eða legurými. Það þýðir að Klíníkin getur framkvæmt 147 liðskiptaaðgerðir til 

viðbótar við þær 153 aðgerðir sem þar voru framkvæmdar árið 2019. (Hjálmar 
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Þorsteinsson, Bæklunarskurðlæknir og framkvæmdarstjóri Klíníkinnar, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 20.mars 2020). 

Klíníkin hefur ákveðið fyrirkomulag hvað varðar biðtíma því enginn biðlisti er eftir 

aðgerð heldur fá sjúklingar bókaðan ákveðinn aðgerðardag um leið og ákvörðun um 

aðgerð er tekin. Samkvæmt heimildum frá Klíníkinni þá getur stofan aukið fjölda 

aðgerða eins og hér að ofan er talað um án þess að bið eftir aðgerð verði meiri en 90 

dagar (Hjálmar Þorsteinsson, Bæklunarskurðlæknir og framkvæmdarstjóri Klíníkinnar, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 20.mars 2020). 

Þar sem tillaga um auka skurðrými á Akranesi var samþykkt á Alþingi þá þykir 

skynsamlegast að áætla að af þeirri tillögu verði og því er litið á auka aðgerðir á Akranesi 

sem fastar aðgerðir á ári frá 2021 og aðgerðir Klíníkinnar séu viðbót við þær. Aftur 

verður fjölda viðbótar aðgerða skipt hlutfallslega á mjaðma- og hnéaðgerðir og notað 

verður heimsviðmið eftirspurnar eins og áður. Fjöldi aðgerða sem Klíníkin framkvæmir á 

hverju ári verður í samræmi við það að halda tveggja mánaða biðlista. 

2.6.2.3 Þriðja leið – Þjónustusamningur við Klíníkina með fleiri aðgerðum 

Fyrir utan þær 147 aðgerðir sem Klíníkin getur framkvæmt án nokkurra breytinga á 

aðstöðu sinni eða starfsmannafjölda þá getur Klíníkin framkvæmt 300 aðgerðir aukalega 

ef stofan bætir einum skurðlækni við starfsmannateymi sitt og er heildarfjöldi aðgerða 

þá kominn upp í 600 aðgerðir á ári eða 447 aðgerðum fleiri en framkvæmdar eru á 

stofunni í dag (Hjálmar Þorsteinsson, Bæklunarskurðlæknir og framkvæmdarstjóri 

Klíníkinnar, munnleg heimild, tölvupóstur, 20.mars 2020). Þessi leið til úrbóta verður 

sett fram á þann veg að fyrst um sinn er gert ráð fyrir að nýrri skurðstofu á Akranesi 

verði komið á laggirnar og Klíníkin taki að sér þann fjölda aðgerða sem stofan getur nú 

þegar bætt við sig án nokkurra breytinga á starfseminni. Þegar biðlistarnir fara að 

lengjast aftur eftir að þessi leið er farin þá er farin sú leið að gera stærri 

þjónustusamning við Klíníkina upp á 300 aðgerðir í viðbót þar sem þörf er á að ráða inn 

nýjan skurðlækni. Hér verður því gert ráð fyrir að Klíníkin ráði ekki inn lækni fyrr en að 

biðlistar hækka umfram 60 daga biðtíma. 

Þetta er talið vera skynsamleg leið að aukningu á aðgerðum þar sem of mikil 

fjárfesting í einu er ólíkleg og eins hefur reynslan sýnt að erfitt er að halda rekstri á 

skurðstofum uppi ef verkefnin eru ekki nógu mörg (Þingskjal nr.312 /2008-2009). Hér 
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verður gert ráð fyrir því að kostnaður við hverja framkvæmda aðgerð á Klíníkinni, undir 

þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands, sé sá sami og verðskrá Klíníkinnar segir til 

um í dag án samnings. 

2.6.3 Samanburður á þróun biðlista 

Til að sýna áhrif mismunandi leiða verða settar fram tvær myndir. Mynd 3 sýnir þróun 

biðlista eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm og mynd 4 sýnir þróun biðlista eftir 

liðskiptaaðgerð á hné. Þróun biðlista þegar ekkert hefur verið gert sem var sett upp hér 

að ofan verður með í myndunum til að auðvelda samanburð og sýna myndrænt hver 

áhrifin eru.  

 

Mynd 3. Þróun á fjölda sjúklinga á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm til ársins 2030 þar sem sýndur 
er munur á þróun við mismunandi leiðir til úrbóta  
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Mynd 4. Þróun á fjölda sjúklinga á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á hné til ársins 2030 þar sem sýndur er 
munur á þróun við mismunandi leiðir til úrbóta  

Út frá myndum 3 og 4 hér að ofan má sjá að með auka skurðstofu á Akranesi og þar 

með fjölgun aðgerða um 320 aðgerðir á ári þá mun staðan á biðlistum árið 2030 vera sú 

að 859 sjúklingar bíða eftir aðgerð á mjöðm og 1291 eftir aðgerð á hné. Ef þróun með 

þessari leið er borin saman við þróun þegar ekkert er gert þá er ljóst að með auka 

skurðstofu á Akranesi verða 55% færri sjúklingar á biðlista eftir aðgerð á mjöðm árið 

2030 og 62% færri sem bíða eftir aðgerð á hné.  

Næst má sjá að með því að fjölga aðgerðum á Akranesi en einnig nýta þann fjölda 

aðgerða sem Klíníkin hefur tök á að gera í núverandi stöðu þá mun biðlistinn árið 2030 

samanstanda af 433 sjúklingum sem bíða eftir aðgerð á mjöðm og 518 sjúklingum sem 

bíða eftir aðgerð á hné. Samanburður við þróun þegar ekkert er gert sýnir að 77% færri 

sjúklingar bíða eftir aðgerð á mjöðm og 85% færri bíða eftir aðgerð á hné ef umrædd 

leið er farin.  

Síðast en ekki síst er það róttækasta íhlutunin þar sem aðgerðir eru gerðar á Akranesi 

og Klíníkin gerir allar aðgerðir sem þeir hafa kost á og bæta svo við lækni þegar biðlistar 

fara að hækka. Með umræddri íhlutun munu 127 sjúklingar bíða eftir aðgerð á mjöðm 

árið 2030 og 160 eftir aðgerð á hné sem samsvarar því að 92% færri væru á biðlista eftir 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
20

15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

Fj
öl

di
 á

 b
ið

lis
ta

Ár

Þróun á fjölda á biðlista eftir aðgerð á hné

Ekkert gert

HVE

HVE og Klíníkin

HVE og Klíníkin
með auka lækni



 

39 

aðgerð á mjöðm og 94% færri á biðlista eftir aðgerð á hné en ef ekkert er gert til að auka 

aðgerðarfjölda.  

Grafið og tölurnar hér að ofan sýna að nauðsynlegt er að grípa til aðgerða svo 

biðlistar gangi ekki upp úr öllu valdi á næstu árum og ljóst er að með nýrri skurðstofu á 

Akranesi munu biðlistar tímabundið haldast niðri og leita svo upp aftur. Með nýrri 

skurðstofu ásamt samningi við Klíníkina um 147 auka aðgerðir á ári er hægt að skera 

biðlistana umtalsvert meira niður og koma þeim í hæfilegan fjölda ef miðað er við 

biðtíma. Biðlistarnir munu þó hækka aftur upp úr 2027 nema gripið sé til þess ráðs að 

auka fjölda aðgerða enn meira og þá getur umfangsmeiri þjónustusamningur við 

Klíníkina, 300 aðgerðir til viðbótar við þær 147 sem samið var um áður, haldið 

biðlistunum niðri út árið 2030.  
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3 Niðurstöður 

Niðurstöður heildarkostnaðar við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019 var 

tekinn saman og greindur. Næst var settur fram heildarkostnaður við biðlista árið 2030 

fyrir annars vegar biðlista eftir aðgerð á mjöðm og hins vegar biðlista eftir aðgerð á hné, 

þar sem kostnaður við mismunandi leiðir til úrbóta verður sérstaklega skoðaður. Þá var 

kostnaður við biðlista á hverju ári frá 2019 til 2030 tekinn saman og kostnaður við 

mismunandi leiðir til úrbóta var sérstaklega skoðaður og borinn saman. Að lokum var 

hagkvæmasta leiðin fyrir samfélagið fundin með kostnaðarvirknigreiningu  

Tekið skal fram að forsendur varðandi reikninga breyttust ekki þrátt fyrir lengri 

biðtíma. Til að mynda var ekki gert ráð fyrir auknum fjölda sem þarf á viðbótar 

læknisheimsóknum að halda eða aukinni notkun á hjálpartækjum og lyfjum.  

Hver og einn kostnaðar- og sparnaðarliður var afvaxtaður við 3% afvöxtunarstuðul og 

allar kostnaðartölur eru á verðlagi 2019. Næmnigreining verður gerð hér að neðan þar 

sem afvaxtað er með 0% og 6% afvöxtunarstuðli svo hægt sé að skoða áhrif 

afvöxtunarstuðuls á niðurstöður.  
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3.1 Heildarkostnaður við biðlista 2019 
Heildarkostnaður við stöðu biðlista í desember 2019 var settur fram því sá biðlisti byggir 

á nýjustu gögnum um stöðu biðlista eftir liðskiptaaðgerðum. Biðlistinn 2019 og 

kostnaður hans vegna var nokkurs konar útgangspunktur svo hægt væri að sýna hvernig 

kostnaður þróast næstu 10 árin þegar farnar eru mismunandi leiðir til að takast á við 

biðlistana. Í töflu 4 má sjá samfélagslegan kostnað við biðlistana í desember 2019 á 

verðlagi 2019, gefið upp í milljónum króna 

Tafla 4. Heildar samfélagslegur kostnaður við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum árið 2019  

 

Heildarkostnaður vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019 var 1.669,4 

milljónir króna. Biðlistar eftir aðgerð á mjöðm endurspegla rétt rúmlega 25% af 

kostnaðinum og biðlistar eftir aðgerð á hné endurspegla hin 75%. Hver kostnaðarliður 

fyrir sig er settur fram í töflu 4 hér að ofan og þar sést að stærsti hluti kostnaðar er 

fólginn í töpuðu vinnuframlagi sjúklinga, rétt tæplega 59%, og þar á eftir kemur tapað 

vinnuframlag aðstandenda, rétt tæplega 33%. Aðrir kostnaðarliðir endurspegla því 

aðeins um 8% af heildarkostnaði. 

3.2 Heildarkostnaður við biðlista árið 2030  
Þróun biðlista til ársins 2030 hefur verið áætluð og því er hægt að greina kostnað fyrir 

íslenskt samfélag vegna stöðu biðlista árið 2030. Fjöldi sjúklinga og miðgildi biðtíma að 

hverju sinni skiptir miklu máli fyrir niðurstöður reikninga ásamt afvöxtun á tilföllnum 

     Mjaðmaskipti Hnéskipti Heild 

Tapað vinnuframlag sjúklinga 249,58 733,43 983,01 

Tapað vinnuframlag aðstandenda 138,66 407,46 546,12 

Hjálpartæki 6,76 43,20 49,97 

Heimahjúkrun 8,90 23,00 31,90 

Læknisheimsóknir með greiðsluþátttöku 6,20 22,00 28,20 

Læknisheimsóknir án greiðsluþátttöku 1,10 4,00 5,08 

Kostnaður lyfja 6,26 18,90 25,16 

Samtals 417,46 1.251,9 1.669,4 
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kostnaði og sparnaði yfir árin. Fyrir biðlista hvers árs var miðgildi á biðtíma ákvarðað 

hlutfallslega út frá fjölda á biðlista á viðkomandi ári og fjölda og miðgildi á biðlista árið 

2019. Kostnaður var svo reiknaður út frá fjölda á biðlista á hverju ári og miðgildi 

biðtímans með sama hætti og gert var fyrir biðlistann í desember 2019.  

Í töflu 5 og töflu 6 er samfélagslegur kostnaður biðlista eftir liðskiptaaðgerðum árið 

2030 settur fram í milljónum króna á verðlagi 2019. Kostnaður við óbreytt fyrirkomulag 

verður sýndur ásamt kostnaði við þær þrjár leiðir sem ætlað er að stytta biðlistana sem 

kynntar voru í kaflanum hér að ofan.  

Tafla 5. Samfélagslegur kostnaður við stöðu biðlista eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm árið 2030 

Tafla 6. Samfélagslegur kostnaður við stöðu biðlista eftir liðskiptaaðgerð á hné árið 2030 

 

 
Leið 0: 
Ekkert  

gert 

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og Klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á Klíník 
Aðgerðir á Akranesi - 60,7 60,8 60,8 
Aðgerðir á Klíník - - 41,6 142,2 
Ný skurðstofa - 82,51 82,51 82,51 
Tapað vinnuframlag sjúklinga 4.674,8 966,8 245,7 21,2 
Tapað vinnuframlag aðstandenda 2.597 537 136,5 11,8 
Hjálpatæki 24,9 11,3 5,7 1,7 
Heimahjúkrun 166,8 34,5 8,8 0,8 
Læknisheimsóknir  með greiðsluþáttöku 50,8 20,3 6,4 - 
Læknisheimsóknir án greiðsluþátttöku 8,95 3,6 1,2 - 
Kostnaður lyfja 114,57 24,36 6,15 0,53 

Samtals 7.638 1.741 595 321 

     

 
Leið 0: 
Ekkert  

gert 

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og Klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á Klíník 
Aðgerðir á Akranesi - 128,08 128,08 128,08 
Aðgerðir á Klíník - - 85,8 234,06 
Ný skurðstofa - 82,51 82,51 82,51 
Tapað vinnuframlag sjúklinga 10.512 1.463 235,5 22,47 
Tapað vinnuframlag aðstandenda 5.840 812,6 130,8 12,48 
Hjálpatæki 45,54 16,99 6,8 2,1 
Heimahjúkrun 329,66 45,87 7,38 0,7 
Læknisheimsóknir  með greiðsluþáttöku 97,76 32,0 7,75 - 
Læknisheimsóknir án greiðsluþátttöku 17,7 5,8 1,4 - 
Kostnaður lyfja 256,48 36,18 5,93 0,58 

Samtals 17.099 2.623 692 483 
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Kostnaður við biðlista fyrir liðskiptaaðgerðir árið 2030 verður 7.638 milljónir vegna 

biðar eftir aðgerð á mjöðm og 17.099 milljónir vegna biðar eftir aðgerð á hné ef farin er 

sú leið að auka aðgerðatíðni ekki neitt. Kostnaður biðlista eftir aðgerð á mjöðm mun því 

hækka um 7.220 milljónir eða um rétt tæp 1830% frá því í desember 2019 og kostnaður 

biðlista eftir aðgerð á hné mun hækka um 15.847 milljónir eða um rétt tæp 1366%. 

Samfélagslegur kostnaður vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum mun árið 2030 vera 

25.737 milljónir sé til engra ráðstafana gripið til að stytta biðlistana.  

Leið eitt, sem felur í sér opnun á nýrri skurðstofu á Akranesi og eykur þar með 

aðgerðargetu um 320 aðgerðir á ári, verður til þess að samfélagslegur kostnaður árið 

2030 vegna biðlista eftir liðskiptaaðgerðum verður 4.364 milljónir króna. Kostnaður við 

leið 1 væri því 20.373 milljónum kostnaðarminni en leið 0, að gera ekki neitt.  

Ef farin væri leið 2, sem felur í sér nýja skurðstofu á Akranesi ásamt þjónustusamningi 

við Klíníkina um fjölgun aðgerða um 147 aðgerðir á ári, þá mun samfélagslegur 

kostnaður vegna biðlista árið 2030 vera 1.287 milljónir króna. Kostnaður við leið 2 væri 

því 23.450 milljónum kostnaðarminni en leið 0, að gera ekki neitt.  

Ef farin væri leið 3, sem felur í sér nýja skurðstofu á Akranesi ásamt þjónustusamningi 

við Klíníkina um fjölgun aðgerða um 447 aðgerðir á ári, þá mun samfélagslegur 

kostnaður vegna biðlista árið 2030 vera 804 milljónir króna. Kostnaður við leið 3 væri því 

23.933 milljónum kostnaðarminni en leið 0, að gera ekki neitt. 
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3.3 Heildarkostnaður biðlista frá 2019 til 2030  
Samanlagður kostnaður við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum, ef tekinn er saman 

kostnaður hvers árs frá 2019 til 2030, er settur fram í töflu 7 og aftur verða mismunandi 

leiðir til að auka aðgerðartíðni bornar saman. Kostnaðartölur eru allar á verðlagi ársins 

2019 og eru gefnar upp í milljónum króna. 

Tafla 7. Samanlagður samfélagslegur kostnaður við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum á hverju ári frá 2019 
til 2030 

Ef farin er leið 0, að gera ekki neitt, þá mun heildarkostnaður samfélagsins vegna biðlista 

frá árinu 2019 til 2030 hljóða upp á 97.399 milljónir króna. Einungis verða gerðar 1561 

liðskiptaaðgerð á ári sem gera 17.171 aðgerðir yfir allt tímabilið og árið 2030 verða 5350 

sjúklingar á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum. 

Ef farin er leið 1 lækkar samfélagslegur kostnaður niður í 19.810 milljónir króna og 

gerðar verða 320 fleiri aðgerðir á ári eða 3200 fleiri aðgerðir á tímabilinu frá 2019 til 

2030. Með leið 1 verða í heildina framkvæmdar 20.371 aðgerðir frá árinu 2019 til 2030 

og 2150 sjúklingar verða á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum árið 2030. Ef farin er leið 2 

lækkar samfélagslegur kostnaður yfir árin 2019 til 2030 niður í 9.871 milljónir króna, 

framkvæmdar aðgerðir verða í heildina 21.570 talsins og 951 sjúklingur verður á biðlista 

eftir liðskiptaaðgerð árið 2030. Ef farin er leið 3 lækkar samfélagslegur kostnaður niður í 

9.182 milljónir króna, framkvæmdar aðgerðir verða í heildina 22.334 og einungis 278 

sjúklingar verða á biðlista eftir liðskiptaaðgerð árið 2030.  

 

 
Leið 0: 
Ekkert  

gert  

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og Klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á Klíník 
Aðgerðir á Akranesi 

 
2120 2120 2120 

Aðgerðir á Klíník 
  

1.155 1.705 
Ný skurðstofa 

 
82,51 82,51 82,51 

Tapað vinnuframlag sjúklinga 59.454 10.548 3.876 3.137 
Tapað vinnuframlag aðstandenda 33.030 5.860 2.153 1.743 
Hjálpatæki 492,0 248,8 146,3 129,0 
Heimahjúkrun 1.941 347,1 127,2 102,3 
Læknisheimsóknir  með greiðsluþáttöku 865,3 287,8 95,62 71,95 
Læknisheimsóknir án greiðsluþátttöku 155,5 52,80 17,68 12,97 
Kostnaður lyfja 1.498 264,1 97,70 79,13 

Samtals  97.399 19.810 9.871 9.182 
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3.4 Niðurstaða kostnaðarvirknigreiningar 
Niðurstöður úr kostnaðargreiningunni hér að ofan sýna að sú leið sem hefur minnsta 

samfélagslega kostnaðinn er jafnframt sú leið sem eykur aðgerðargetu mest og tekur 

þar með flesta sjúklinga af biðlista. Hér er því um að ræða einfalda mynd af 

kostnaðarvirknigreiningu þar sem hægt er að útiloka allar leiðirnar sem eru 

kostnaðarsamari og áhrifaminni. Tafla 8 sýnir kostnað og árangur hverrar leiðar. 

Kostnaður er gefinn upp í milljónum króna, á verðlagi ársins 2019. 

Tafla 8. Samfélagslegur kostnaður og árangur við hverja leið til úrbóta  

Hagkvæmasta leiðin fyrir íslenskt samfélag er leið 3 sem felst í því að opna nýja 

skurðstofu á Akranesi ásamt því að Sjúkratryggingar Íslands geri þjónustusamning við 

Klíníkina í Ármúla um að þar verði gerðar allt að 447 fleiri aðgerðir á ári. Með leið 3 er 

samfélagslegur kostnaður 88.217 milljónum minni en ef valið væri að fara leið 0 og gera 

ekki neitt. 

3.5 Næmnigreining 
Algengt er að nota næmnigreiningu til að athuga hvort, eða sýna hvernig, mismunandi 

gildi ákveðinnar breytu geta haft áhrif á niðurstöður reikninga. Þegar aðstæður eru 

þannig að nauðsynlegt er að gefa sér ákveðnar forsendur eða miða við sambærilegar 

rannsóknir, þá skiptir máli að kanna hvaða óvissa fylgir þessum gefnu forsendum. Hér 

verður gerð næmnigreining þar sem forsendum kostnaðarliða er breytt frá því sem var 

notað í kostnaðargreiningunni hér að ofan og niðurstöðurnar svo bornar saman og 

heildarkostnaður skoðaður (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2005). 

Ákveðið var að gera næmnigreiningu á stærsta kostnaðarliði reikninganna og á 

afvöxtunarstuðli kostnaðar og sparnaðar. Næmnigreiningin sýnir áhrif á heildar 

 
  

Leið 0: 
Ekkert  

gert 

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og Klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á Klíník 
 
Kostnaður 

 
97.399 

 
19.810 

 
9.871 

 
9.182 

  
Ávinningur í aðgeðrum 
 
Staða á biðlistum 2030 

 
17.171 

 
5.350 

 

 
20.371 

 
2.150 

 
21.570 

 
951 

 
22.334 

 
287 
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samfélagslegan kostnað yfir árin 2019 til 2030. Í töflu 9 kemur fram hvernig 

heildarkostnaður breytist þegar hlutfall sjúklinga sem verða fyrir skerðingu í starfi 

breytist. Kostnaðargreining á töpuðu vinnuframlagi sjúklinga sem bíða eftir 

liðskiptaaðgerð var í kostnaðargreiningunni metið út frá því að 45% sjúklinga sem voru 

starfandi hafi þurft að leggja niður störf. Hér verður sýnt hvernig kostnaðurinn breytist 

þegar 40% sjúklinga verða fyrir skerðingu annars vegar og þegar 50% sjúklinga verða 

fyrir skerðingu hins vegar. Öllum öðrum kostnaðarliðum er haldið óbreyttum og því er 

um að ræða kostnað á verðlagi 2019 og allar breytur eru afvaxtaðar með 3% 

afvöxtunarstuðli. 

Tafla 9. Næmnigreining á skerðingu á vinnugetu  

 

Við breytt hlutfall á fjölda sjúklinga sem verður fyrir vinnutapi breytist samfélagslegur 

kostnaður töluvert en þó ekki svo mikið að val á hagkvæmustu leið breytist frá því sem 

var úr kostnaðarvirknigreiningunni þegar notað var hlutfallið 45%.  

Í töflu 10 kemur fram hvernig mismunandi afvöxtunarstuðull hefur áhrif á 

niðurstöður greiningarinnar. Í kostnaðargreiningunni var 3% afvöxtunarstuðull notaður 

til að gera kostnað og sparnað sem fellur til á mismunandi tíma sambærilegan en hér var 

einnig skoðað hver heildarkostnaður verður þegar notaður er 0% og 6% 

afvöxtunarstuðull. Aftur er öllum öðrum kostnaðarliðum haldið óbreyttum og 

kostnaðartölur eru á verðlagi 2019.  

Tafla 10. Næmnigreining á afvöxtunarstuðli 

 
 

Leið 0: 
Ekkert  

gert 

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á klíník 
40%  90.856  17.848 9.436 8.829 
45%  97.399  19.810 9.871 9.182 
50% 103.993  20.992 10.305 9.908 

     

 
  

Leið 0: 
Ekkert  

gert 

Leið 1: 
Ný 

skurðstofa 

Leið 2: 
Ný skurðstofa 

og klíník 

Leið 3: 
Ný skurðstofa 

og  læknir á klíník 
0%  124.948  24.276 11.395 10.507 
3%  97.399  19.810 9.871 9.182 
6% 76.963  16.491 2.795 3.182 

     

 



 

48 

 

Ef sparnaðar- og kostnaðarliðir eru afvaxtaðir með 6% afvöxtunarstuðli þá er leið tvö, 

að opna skurðstofu og gera þjónustusamning við Klíníkina um fjölgun aðgerða um 147 

aðgerðir á ári, kostnaðarminnsta leiðin og því ekki svo auðvelt að sjá hvaða leið er 

hagkvæmust. Leið 2 er kostnaðarminni en áhrifin að sama skapi minni þar sem færri 

einstaklingar fara af biðlista heldur en með leið 3.  

Nú þarf að nota kostnaðarvirknihlutfallið ICER og reikna hver auka kostnaðurinn er 

við að taka einn sjúkling af biðlista með því að nota leið 3 þegar hún er borin saman við 

leið 2. 

ICER = (3.182 – 2.795) / (22.334 - 21.570) => ICER = 0,50654  

Kostnaðarvirknihlutfallið sýnir að það mun kosta 506.544 krónur að taka einn sjúkling í 

viðbót af biðlista með leið 3 samanborið við leið 2. Ekki er þó vitað hvaða kostnaður 

telst hagkvæmur þegar kemur að því að taka einn sjúkling af biðlista eftir 

liðskiptaaðgerð því ekki er vani að nota þær mælieiningar sem hér eru notaðar heldur er 

almennt reiknað út frá viðbótarlífári. Því er óvissa um hvort velja eigi leið 2 eða leið 3 

þegar notaður er 6% afvöxtunarstuðull. 
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4 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að nota kostnaðarvirknigreiningu til að kanna 

hagkvæmni þess að stytta biðlista eftir liðskiptaaðgerðum á Íslandi. Farin var sú leið að 

skoða nýjustu gögn um stöðu biðlista hér á landi og kostnaður við stöðu þeirra, í 

desember 2019, var reiknaður í skrefum og hver og einn kostnaðarliður skilgreindur. Út 

frá biðlistunum í desember 2019 var svo áætluð þróun biðlista eftir liðskiptaaðgerðum 

miðað við aukningu eftirspurnar eftir liðskiptaaðgerðum og samfélagslegur kostnaður 

biðlista frá árinu 2019 til 2030 reiknaður. Niðurstaða kostnaðargreiningarinnar er sú að 

kostnaður við biðlista eftir liðskiptaaðgerðum frá árinu 2019 til 2030 verður 97.399 

milljónir ef engra leiða er leitað til að stytta biðlistana.  

Biðlistar eftir liðskiptaaðgerðum eru vandamál víða um heim og samkvæmt spám um 

þróun eftirspurnar er vandamálið ekki að fara að leysast að sjálfu sér. Sú staða var 

komin upp á Íslandi að biðtími eftir liðskiptaaðgerðum var verulega ábótavant og gripið 

var til þeirra úrræða að koma á átaksverkefni og fjölga aðgerðum um allt að 500 

aðgerðir á ári.  

Þrátt fyrir síendurtekin átaksverkefni undanfarin ár hafa biðlistar lengst vegna 

aukinnar eftirspurnar eftir aðgerðum, sem rakin er til hækkandi aldurs þjóðarinnar og 

aukinnar tíðni offitu. Þegar litið er yfir þróun biðlista síðustu árin er ljóst að grípa þarf til 

langtíma ráðstafana til að vinna biðlistana niður ef þeir eiga ekki að vaxa upp úr öllu 

valdi. Því voru settar fram þrjár leiðir sem tillögur að úrlausn á því samfélagslega 

vandamáli sem langir biðlistar eftir liðskiptaaðgerðum eru á Íslandi. Með því að ráðast í 

róttækustu leiðina sem hér í ritgerðinni var kynnt verður samfélagslegur kostnaður 

90.640 milljónum minni en ef valið er að líta framhjá vandamálinu og leita engra 

úrlausna. Einnig er hægt að uppfylla viðmiðunarmörk landlæknis um ásættanlega bið ef 

sú leið er valin og getur það verið sjúklingum til mikilla bóta jafnt líkamlega og andlega.  

Ritgerð þessi varpar ljósi á þá óásættanlegu bið sem sjúklingar standa frammi fyrir 

ásamt því að sýna fram á þann mikla samfélagslega kostnað sem biðlistunum fylgir. 

Töpuð framleiðni var stærsti kostnaðarliðurinn samkvæmt greiningunni og þar sem 

veikindaréttur launþega á íslenskum vinnumarkaði er sterkur þá bera atvinnurekendur 
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bróðurpart kostaðar við tapað vinnuframlag. Að auki kom í ljós að skipulagi í allri 

umgjörð heilbrigðiskerfisins, sem snýr að liðskiptaaðgerðum, er verulega ábótavant. 

Sjúkratryggingar Íslands greiða bætur, niðurgreiða lyf og útvega hjálpartæki og 

heimahjúkrun, en sjúkdómsgreining að baki útgjaldanna er ekki skilgreind í gagnagrunni 

svo að aðgengilegt sé. Heilbrigðisstofnanir sem annast sjúklingahópinn hafa ekki yfirsýn 

yfir fjölda læknaheimsókna, þörf á hjálpartækjum og heimahjúkrun. Þetta flækir allar 

tilraunir til hagræðingar innan kerfisins. Af þessum ástæðum þurfti að áætla ýmsar 

forsendur til þess að framkvæma kostnaðarvirknigreiningu. Til þess að fá enn 

nákvæmari niðurstöðu og til þess að auðveldara sé að hagræða í heilbrigðiskerfinu, er 

mikilvægt að framtíðarrannsóknir leggi áherslu á skrásetningu og öflun innlendra gagna. 

Niðurstöðurnar sýna að langir biðlistar eftir liðskiptaaðgerðum leiða til mikils 

kostnaðar fyrir samfélagið. Sjúkratryggingar Íslands greiða háar fjárhæðir árlega vegna 

biðlistanna, sjúklingar verða fyrir tekjutapi sem og skertum lífsgæðum, mikið 

framleiðnitap á sér stað á vinnumarkaði og hið opinbera stendur frami fyrir árlegri 

aukningu á viðbótar fjárlögum til að halda vandanum niðri. Hér hefur þó verið sýnt fram 

á að með töluverðri upphafsfjárfestingu í róttækum aðgerðum er hægt að spara 

samfélaginu 88.217 milljónir króna á næstu tíu árum. Niðurstaða 

kostnaðarvirknigreiningarinnar er svo afgerandi að spurning vaknar um hvað standi í 

vegi fyrir skjótum viðbrögðum yfirvalda. Eru það samningar við einkareknar stofnanir 

sem eru fráhrindandi eða hafa yfirvöld hreinlega ekki vitneskju um þá upphæð sem 

sparast með auknum aðgerðum?. Eins og fram hefur komið þá stendur ríkið frami fyrir 

upphafsfjárfestingu ef grípa á til aðgerða en sá kostnaður er á endanum óhjákvæmilegur 

þar sem sjúklingar á biðlista munu fara í aðgerð hvort sem biðin er tveir mánuðir eða tvö 

ár.  

 

 

 



 

51 

Heimildaskrá 

Attema, A. E., Brouwer, W. B. F. og Claxton. K. (2018). Discounting in Economic 
Evaluations. Pharmaeconomics, 36(7), 745-758. doi:10.1007/s40273-018-0672-z 

Berger, M., Murray, J., Xu, Judy. og Pauly, M. (2001). Alternative Valuations of Work 
Loss and Productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 43(1), 
18-24. doi:10.1097/00043764-200101000-00005 

Calaminus, G. og Barr, R. (2008). Economic Evaluation and Health-Related Quality og 
Life. Pediatr Blood Cancer, 50(55), 1112-1115. doi:10.1002/pbc 

Davis, A. M., Agnidis, Z., Badley, E., Davey, J. R., Gafni, A., Gollish, J., Mahomed, N. N., 
Saleh, K.J., Schemitsch, E. H., Szalai, J. P., Waddell, J. P. og Gross, A. E. (2008). 
Waiting for hip revision surgery: the impact on patients disability. Canadian Journal 
of Surgery, 51(2), 92-96. PMCID: PMC2386340 

Desmeules, F., Dionne, C. E., Belzile, É., Bourbonnais, R. og Frémont, P. (2010). The 
burden of wait for knee replacement surgery: effect on pain, function and health-
related quality of life at the time of surgery. Rheumatology, 49(5), 945-954. doi: 
10.1093/rhemuatology/kep469 

Efling stéttarfélag. (e.d.). Félagsgjald og iðgjald. Sótt 4.mars 2020 af 
https://efling.is/idgjold/ 

Embætti landlæknis. (2007). Biðlistar: Greinargerð með samantekt á biðlistum eftir 
völdum skurðaðgerðum á sjúkrahúsum í júní og október 2007. Sótt 23.mars 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2125/3361.pdf 

Embætti landlæknis. (2008). Skýrsla vinnuhóps: Bólusetning gegn 
leghálskrabbameinsvaldandi HPV – Kostnaðarvirknigreining á Íslandi. Sótt 9.mars 
2020 af https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2821/3423.pdf 

Embætti landlæknis. (2016). Bið eftir heilbrigðisþjónustu. Sótt 24.febrúar 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/bid-
eftir-heilbrigdisthjonustu/  

Embætti landlæknis. (2019a). Bið eftir völdum skurðaðgerðum. Sótt 22.febrúar 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38552/Greinargerd_bid_valdar
_skurdadgerdir_okt2019.pdf 

Embætti landlæknis. (2019b). Tölur um biðlista: Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum og 
fjöldi framkvæmdra aðgerða 2018-2019. Sótt 29.janúar 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-
rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/bidlistar/  



 

52 

 

Embætti landlæknis. (2019c). Bið eftir völdum skurðaðgerðum. Sótt 28.febrúar 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item37294/Greinargerð_bid_valdar
_skurdadgerdir_birt230519.pdf  

Embætti landlæknis. (2020). Staða á biðlistum eftir liðskiptaaðgerðum í desember 2019. 
Sótt 2.mars 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39274/Liðskipti%20-
%20greinargerð_birt_270220.pdf 

Encyclopedia of production and Manufacturing Management. (2000). Total Cost 
Analysis. Sótt 6.mars 2020 af 
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F1-4020-0612-8_987 

Federal Department of Foreign Affairs og Swiss Agency for Development and 
Cooperation. (2015). Financial and Economic Analysis of Projects with a focus on 
Cost Benefit Analysis and Cost Effectiveness Analysis. Sótt 28.mars 2020 af 
https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/HowTo/Result%20Measurement/sdc
-how-to-note-cba-cea_EN.pdf 

Fullkomnasta skurðstofan. (1995, 31.mars). Morgunblaðið. Sótt af 
https://www.mbl.is/frettir/ 

Gaudet, M.C., Feldman, D. E., Rossignol, M., Zukor, David., Tenzer, M., Gravel, C., 
Newman, N., Dumais, R. Og Ian, s. (2007). The wait for total hip replacement in 
patients with osteoarthritis. Canadian Journal of Surgery, 50(2), 101-109. PMCID: 
PMC238274. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2005). Forgangsröðun í samgöngum: Skýrsla fyrir 
samgönguráð. Sótt 16.mars 2020 af 
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/2006_forgangsr_samg/$file/forgangsrod
un%20i%20samgöngum%20okt05.pdf 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Laun og tekjur. Sótt 5.mars 2020 af 
https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/laun-og-tekjur/ 

Hagstofa Íslands. (e.d.b). Launavísitala frá 1989. Sótt 5.mars 2020 af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__2_launavi
sitala__1_launavisitala/VIS04000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8e1b0e72-
40ea-44c2-9362-5912f5ca50f3 

Hagstofa Íslands. (e.d.c). Atvinnuþátttaka, starfandi, vinnulitlir og atvinnuleysi, hlutfall 
eftir árum 2003-2019. Sótt 9.mars 2020 af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnu
markadsrannsokn__3_arstolur/VIN00911.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2daae9
af-d1f4-4946-bfc9-90d36331f865 



 

53 

Hagstofa Íslands. (2019). Algengustu heildarlaunin á bilinu 550 til 600 þúsund krónur á 
mánuði. Sótt 4.mars 2020 af https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/laun-og-
tekjur/laun-2018/ 

Hagstofa Íslands. (2020a). Vinnuafl á íslenskum vinnumarkaði 2019. Sótt 15.mars 2020 
af https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/vinnumarkadur/vinnumarkadurinn-arid-
2019/ 

Hagstofa Íslands. (2020b). Vísitala neysluverðs. Sótt 19.mars 2020 af 
https://www.hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/verdlag/visitala-neysluverds/  

Heilmann, C. (2017). Values in Time Discounting. Science and Engineering Ethics, 23, 
1333-1349. doi:10.1007/s11948-017-9950-y 

Herdís Herbertsdóttir, Gerður Berta Jóhannsdóttir, Runólfur Pálsson, Helga Atladóttir, 
Steinunn Þórðardóttir og Arnór Víkingsson. (e.d.). Átakshópur vegna bráðamóttöku 
Landspítala: Skýrsla vinnuhóps 3, Orsakir biðtíma eftir innlögn. Sótt 2.mars 2020 af 
https://stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2e6687ad-57c0-11ea-945f-
005056bc4d74 

Hermans, J., Koopmanschap, M. A., Bierma-Zeinstra, S. M. A., Van Linge, J. H., Verhaar, 
J. A. N., Reijman, M. og Burdorf, A. (2012). Productivity cost and medical costs 
among working patients with knee osteoarthritis. Arthritis Care & Research, 64(6), 
853-861. doi: 10.1002/acr.21617 

Hirvonen, J., Blom, M., Tuominen, U., Seitsalo, S., Lehto, M., Paavolainen, P., Heitaniemi, 
K., Rissanen, P. og Sintonen, H. (2006). Health-related quality of life in patients 
waiting for major joint replacement. A comparison between patients and 
population controls. BioMed Central Ltd, 4(3). doi: 10.118/1477-7525-4-3 

Hirvonen, J. (2007). Effect of Waiting Time on Health Outcomes and Service Utilization: 
A Prospective Randomized Study on Patients Admitted to Hospital for Hip or Knee 
Replacement. Sótt 19.mars af https://core.ac.uk/download/pdf/14915899.pdf 

Jóhann Róbertsson. (2019). Handarskurðlækningar. Sótt 20.febrúar 2020 af 
https://vdocuments.mx/handarskurdlaekningar-ortohiis-jrpdf-nervus-ulnaris-er-ad-
vid-haa-klemmu.html 

Jónína Bjartmarz. Drífa Hjartardóttir, Elsa B. Friðfinnsdóttir, Garðar Garðarsson, Halldór 
Jónsson, Magnús Pétursson, Margrét Frímannsdóttir, Sigurbjörn Sveinsson, Stefán 
B. Sigurðsson. Hver geri hvað í heilbrigðisþjónustu. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/skyrslur/joninuskyrslan.pdf 

Júlíus Valsson. (2000). Slitgigt – arthrosis deformans. Sótt 20.febrúar 2020 af 
http://netretinus.com/rheumaweb/oa_grein.htm 

Klíníkin. (e.d.). Verðskrá. Sótt 13.mars 2020 af https://www.klinikin.is/baeklun 



 

54 

Kobelt, G. (2013). Health Economics: An Introduction to Economics Evaluation. Office of 
Health Economics. London.  

Kurtz, S. M. o.fl., (2010). International Survey of Primary and Revision Total Hip 
Replacement. Sótt 14.mars 2020 af https://www.ors.org/Transactions/56/0365.pdf 

Landspítali. (e.d.). Gjaldskrár Sjúkratryggðra. Sótt 10.mars 2020 af 
https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/gjaldskrar-
/sjukratryggdir/#Almenn%20viðtöl%20sérfræðilækna 

Landspítali. (2007). Starfsemisupplýsingar LSH: Janúar – ágúst 2007. Sótt 16.mars 2020 
af https://www.landspitali.is/um-landspitala/spitalinn-i-
tolum/starfsemisupplysingar-lsh/?branch=8b4f062c-902d-41f2-b4ee-fc726ef40697 

Landspítali. (2019). Gerviliður í mjöðm. Sótt af 
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-
adstandendur/Sjuklingafraedsla---
Upplysingarit/Skurdlaekningasvid/gervilidur_i_mjodm_2019.pdf 

Landspítali. (2020a). Gerviliður í hné. Sótt 20.febrúar 2020 af 
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-
adstandendur/Sjuklingafraedsla---
Upplysingarit/Skurdlaekningasvid/gervilidur_i_hne_2020.pdf 

Landspítali. (2020b). Bæklunarskurðdeild B5 – starfsemi. Sótt 20.febrúar 2020 af 
https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-
thjonusta/baeklunarskurddeild-/ 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 112/2008. 

Maclntyre, N. J., Johnson, J., MacDonald, N., Pontarini, L., Ross, K., Zubic, G. og 
Majumdar, S. S. (2015). Characteristics of People with Hip or Knee Osteoarthritis 
Deemed Not Yet Ready for Total Joint Arthroplasty at Triage. Physiotherapy Canada, 
67(4), 369-377. doi: 10.3138/ptc.2014-59 

Martin, S. og Smith, P.C. (1999). Rationing by waiting lists: an empirical investigation. 
Journal of Public Economics, 75(1), 141-164. doi:10.1016/S0047-2727(98)00067-X 

Matthías Halldórsson. (2007). Biðlistar: Greinargerð með samantekt á biðlistum eftir 
völdum skurðaðgerðum á sjúkrahúsinu í júní og október 2007. Sótt 19 apríl 2020 af 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2125/3361.pdf 

Muennig, P. (2008). Cost-Effectiveness Analyses In Health: A Practical Approach. San 
Francisco: Jossey-Bass 

Nuffield Health. (2020). Toe joint replacement. Sótt 20. febrúar 2020 af 
https://www.nuffieldhealth.com/treatments/toe-joint-replacement 

OECD. (2018). OECD Pensions Outlook 2018. OECD Publishing, Paris. doi: 
10.1787/pens_outlook-2018-en. 



 

55 

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja með síðari beytingum nr. 1155/2013.  

Reykjavíkurborg. (e.d.). Heimahjúkrun. Sótt 27.febrúar 2020 af 
https://reykjavik.is/thjonusta/heimahjukrun 

Riganti, A. Siciliani, L og Fiorio, C.V. (2017). The effect of waiting times on demand and 
supply for elective surgery: Evidence from Italy. Health Economics, 26(S2), 92-105. 
doi:10.1002/hec.3545 

Segal, T. (2020). What Is a Transfer Payment?. Sótt 16.apríl 2020 af 
https://www.investopedia.com/terms/t/transferpayment.asp 

Sjúkratryggingar Íslands. (e.d.a). Greiðsluþátttökukerfi vegna læknisþjónustu, þjálfunar 
o.fl.. Sótt 19.mars 2020 af 
https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/greidsluthatttaka/almennt/ 

Sjúkratryggingar Íslands. (e.d.b). Lyfjaverðskrá. Sótt 7.mars 2020 af 
https://rg.sjukra.is/lyfjaverdskra 

Sjúkratryggingar Íslands. (e.d.c). Sjúkradagpeningar. Sótt 18.mars 2020 af 
https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/sjukradagpeningar/ 

Sjúkratryggingar Íslands. (2018). Ársskýrsla og staðtölur 2018. Sótt 4.mars 2020 af 
https://www.sjukra.is/media/skyrslur/Sjukra-Arsskyrsla-2018-Vef.pdf 

Sjúkratryggingar Íslands. (2019). Reynsla og áhrif greiðlsuþátttökukerfisins á greiðlsur 
sjúkratryggða: Úrtekt tveimur árum eftir gildistöku. Sótt 4.mars 2020 af 
https://www.sjukra.is/media/skyrslur/Skyrsla-Sjukratrygginga-Islands-um-
greidsluthatttokukerfi-vegna-heilbrigdisthjonustu-2019.pdf 

Sjúkratryggingar Íslands. (2020). Hjólastólar og gönguhjálpartæki. Sótt 20.mars 2020 af 
https://www.sjukra.is/media/gatlistar-hjalpartaekja/Vorulisti-Hjolastolar-og-
gonguhjalpartaeki-fra-1.des-2016-skjavaent-breyting-05092019.pdf 

Stewart, C. J. (2019). Demand for Knee Replacement Grows 5 Percent Worldwide. Sótt 
16.mars 2020 af https://www.orthospinenews.com/2019/06/04/demand-for-knee-
replacement-grows-5-percent-worldwide/ 

Swedish Hip Arthroplasty Register. (2007). Annual Report 2007: Cost and cost-utility 
effect (ISSN publication No. 1654-5982). Sótt af 
https://registercentrum.blob.core.windows.net/shpr/r/Annual-report-2007-
S12MtU6ox.pdf 

The Centre for Spatial Economics. (2006). The Economic Cost of Wait Times in Canada. 
Sótt af https://www.cimca.ca/i/m/TheCentreForSpatialEconomics-Jun06.pdf 

Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson, Erla Grétarsdóttir. (2000). 
Heilsutengd lífsgæði Íslendinga. Læknablaðið, 4(86), 251-257. Sótt af 
https://www.laeknabladid.is/2000/4/fraedigreinar/nr/281 



 

56 

U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention and Office of the Associate Director for Policy Strategy. (2019). Cost-
Effectiveness Analysis (CEA). Sótt 19.mars 2020 af 
https://www.cdc.gov/policy/polaris/economics/cost-effectiveness.html 

VR. (e.d.). Veikindaréttur. Sótt 18.mars af https://www.vr.is/kjaramal/veikindarettur/ 

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar. (e.d.). Örorkulífeyrir,styrkir og bætur. Sótt 18.mars 2020 
af 
https://www.thekkingarmidstod.is/rettindi/almannatryggingar/ororkulifeyrir/styrkir
/baetur/ 

Þingskjal nr. 312/2008-2009. Svar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Bjarkar 
Guðjónsdóttur um rekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.  

Þingskjal nr. 1033/2019-2020. Svar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Vilhjálms 
Árnasonar um liðskiptaaðgerðir.  

Þjóðskrá Íslands. (e.d.). Upplýsinga- og þjónustuveitan Ísland.is, Ellilífeyrir. Sótt 
26.febrúar af https://vefur.island.is/thjonusta/efri-arin/lifeyrir-og-kjor/ellilifeyrir/ 

Þjónustuskrifstofan. (e.d.). Veikindaréttur á almennum vinnumarkaði. Sótt 18.mars af 
https://www.stett.is/is/thin-rettindi/laun-i-veikindum/almennur-vinnumarkadur 

Össur. (2020). Meðferð við slitgigt í hné. Sótt 3.apríl 2020 af 
https://www.ossur.is/slitgigt/medhferd-vidh-slitgigt-i-hne 



 

57 

Viðauki 

Viðauki 1. Útreikningar á bótagreiðslum ef tekið er annað sjónarhorn í framtíðar rannsóknum. 

Í reikningum á bótagreiðslum var til hagræðingar gert ráð fyrir því að sjúklingar sem eru 

á biðlista, og þurfa að hætta störfum á meðan biðinni stendur, fái greidda 

sjúkradagpeninga eftir 4 mánuði í launuðu veikindaleyfi. Miðað við miðgildi biðtíma 

sjúklinga í bið eftir aðgerð á mjöðm sem er 120 dagar, fullnýta þeir 4 mánaða 

veikindarétt hjá vinnuveitanda og eiga ekki rétt á bótagreiðslum. Miðgildi biðtíma 

sjúklinga eftir aðgerð á hné er 148 dagar sem þurftu að leggja niður störf vegna biðar 

eftir aðgerð á hné fullnýttu veikindarétt sinn hjá vinnuveitanda og bíða að auki 28 daga 

án launa. Þeir sjúklingar áttu því rétt á sjúkradagpeningum í 28 daga.  

Til að reikna kostnað sjúkratrygginga vegna sjúkradagpeninga þarf að draga fjölda 

ellilífeyrisþega frá heildarfjölda sjúklinga sem bíða eftir aðgerð. Sjúklingar á vinnualdri, 

sem bíða eftir aðgerð á hné, voru 462 talsins og miðað við 80,46% atvinnuþátttöku og 

3,5% atvinnuleysishlutfall árið 2019 þá voru 359 einstaklingar starfandi og af þeim eru 

161 sjúklingur óvinnufærir á meðan bið stendur. Áætlaður kostnaður við greiðslur á 

sjúkrapeningum hljóðar upp á 10.535.616 krónur. 

Réttur á sjúkradagpeningum og kostnaður sjúkratrygginga vegna greiðslu þeirra telst 

varlega áætlaður þar sem gert er ráð fyrir að allir þeir sem leggja niður störf hafi verið í 

sama starfi í 5 ár og hafi því 4 mánaða launaðan veikindarétt og þiggi aðeins lágmarks 

bætur. Til hagræðingar er áætlað að enginn sjúklingur eigi rétt á örorkubótum eða 

örorkustyrkjum þar sem enginn þeirra er talinn uppfylla skilyrði fyrir þann bótarétt og 

má meðal annars benda á að heildarlaun sem notuð eru til reikninga eru umfram árleg 

launatekjumörk til örorkubótaréttar. 
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Viðauki 2. Gögn um umsaminn aðgerðarfjölda og fjöldi raunverulega framkvæmdra aðgerða í 
biðlistaátökum  

 

 


