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Útdráttur 

Reglulega er vandi heilbrigðiskerfisins hér á landi til umræðu. Undanfarið hafa 

stjórnmálamenn og stjórnendur Landspítalans deilt sín á milli um hver vandi 

heilbrigðiskerfisins er. Stjórnmálamenn benda á að útgjöld til heilbrigðiskerfisins hafi 

aukist undanfarin ár og stjórnendur Landspítalans benda á að forgangsröðun til 

heilbrigðiskerfisins í heild sé vandamálið.  

Samanburður á útgjöldum til heilbrigðismála á hvern einstakling milli Íslands, 

Svíþjóðar og Finnlands bendir til þess að íslenska heilbrigðiskerfið stenst fyllilega 

samanburð ef horft er til lýðfræðilegrar þróunar, lega á sjúkrahúsum og fjölda 

sjúkrarúma. Fjármögnun heilbrigðiskerfanna er samþætt (blönduð) en DRG 

framleiðslutengd fjármögnun hefur verið tekin í notkun í Finnlandi og Svíþjóð í bland við 

fasta fjármögnun. Á Landspítalanum hefur dregist mjög á langinn að innleiða DRG kerfið. 

Heilbrigðisþjónustan á Íslandi hefur fram að þessu verið illa skilgreind sem veldur því að 

ekki er fyrirséð hvert sjúklingur skal leita með vandamál sín. 

Framleiðsluþáttanotkun Landspítalans fer minnkandi en útgjöld hafa aukist. Bendir 

það til þess að framleiðni spítalans sé að minnka. Uppbygging hjúkrunarheimila hefur 

ekki fylgt mannfjöldaþróun í aldursflokknum 80 ára og eldri og núverandi kerfi 

heilsugæslunnar styður ekki nægilega vel við starfsemi Landspítalans. 

Ekki verður séð að aukið fjármagn til heilbrigðiskerfisins muni leysa fráflæðisvanda 

spítalans en hinsvegar er unnt að skipuleggja þjónustuna betur og gera 

heilbrigðisþjónustuna skilvirkari í heild sinni. Covid-19 faraldurinn hefur sýnt að það er 

mögulegt án þess að skerða þjónustu við sjúklinga. 
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1 Inngangur 

Heilbrigðiskerfið á Íslandi nær aftur til ársins 1760 þegar Bjarni Pálsson var skipaður 

landlæknir af Danakonungi. Í rauninni var ekki um eiginlegt heilbrigðiskerfi að ræða en 

Bjarni var eini menntaði læknirinn í landinu og sinnti hann almennum lækningum ásamt 

kennslu. Grunninn að því heilbrigðiskerfi sem við þekkjum í dag má rekja til ársins 1974 

þegar lög um heilbrigðisþjónustu tóku gildi (Hagfræðistofnun, 2003). 

Gæði og árangur íslenska heilbrigðiskerfisins í alþjóðlegum samanburði er með því 

besta sem gerist í heiminum (The Lancet, 2018). Þrátt fyrir góðan árangur í samanburði 

við önnur lönd, þá gætir mikillar óánægju með kerfið í heild sinni og deila forsvarsmenn 

Landspítalans og stjórnmálamenn um fjármögnun og skipulag kerfisins. Árið 2016 tók 

stór hluti landsmanna þátt í stærstu undirskriftarsöfnun íslandssögunnar með þeirri 

forskrift að auka fjármagn til kerfisins og gæði þess.  

Í kjölfar efahagskreppu við upphaf tíunda áratugarins var hávær krafa á 

Norðurlöndunum að minnka opinber útgjöld og hagræða í ríkissrekstri. Stuttu áður eða 

um miðjan níunda áratuginn hafði komið fram grunnur að framleiðslutengdri 

fjármögnun (e. Diagnosis Related Groups [DRG]) í Bandaríkjunum. Miklar væntingar 

voru gerðar til hins nýja DRG kerfis sem möguleg lausn á sífellt hækkandi útgjöldum til 

heilbrigðismála. Norðurlöndin horfðu því hýru auga til þessa nýja kerfis og hófu Svíar 

undirbúning til upptöku þess fljótlega.  

Þrátt fyrir að nýtt fjármögnunarkerfi í heilbrigðisþjónustu hafi komið fram í sviðsljósið 

þá er ekki einsýnt hvernig það er notað. Fjölmargar útgáfur kerfisins hafa litið dagsins 

ljós með tímanum, í bland við ólíkar leiðir í fjármögnun heilbrigðiskerfa í heild. 

Norðurlöndin eiga í samstarfi með DRG kerfið, svokallað NordDRG en nýta það með 

ólíkum hætti og fjármagna heilbrigðiskerfin sín með mismunandi leiðum.  

Samanburður á útgjöldum ríkja til heilbrigðismála er vandasamur, hvort sem það er 

að bera saman DRG framleiðslueiningar eða hlutfall af vergri landsframleiðsu (VLF). 

Þegar Íslenskt heilbrigðiskerfi er lastað, ber oft á góma hlutfall af VLF til heilbrigðismála í 

samanburði við nágrannalönd. Þegar heilbrigðisútgjöld á Íslandi sem hlutfall af VLF eru 

skoðuð síðustu tuttugu ár má sjá að ákveðin vatnaskil verða eftir efnahagskreppuna árið 

2008 í samanburði við heilbrigðisútgjöld í Finnlandi og Svíþjóð. Umræðan um 
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heilbrigðiskerfið í dag litast því af samanburði á útgjöldum við önnur lönd, Íslandi 

yfirleitt í óhag. Heilbrigðisútgjöld þarf að horfa á í víðara samhengi og veita því eftirtekt 

hvert fjármagnið fer og hvernig það er nýtt. 

Heilbrigðiskerfið þarf að vera heildstætt kerfi með skýrum og skilvirkum boðleiðum. 

Mikilvægt er að einstaklingur sem þarf á þjónustunni að halda geti gengið að henni sem 

vísri og fengið þá eftirfylgni sem þarf til að ná sér af sjúkdómi eða veikindum.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um helstu fjármögnunarleiðir heilbrigðiskerfa og hvaða 

leið hefur verið farin hér á landi í samanburði við Finnlandi og Svíþjóð. Fjallað verður um 

sögu DRG kerfisins, hvernig prófanir á því leiddu til stofnunar Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) 

og hvernig Norðurlöndin hafa í samstarfi þróað sitt eigið DRG flokkunarkerfi. Þá verður 

skoðuð DRG skráning og þróun kostnaðarvigtar og hvort Landspítalanum yrði úthlutað 

meira fjármagni ef stuðst væri við framleiðslutengda fjármögnun. 

Samanburður verður gerður á heilbrigðisútgjöldum á Íslandi, Finnlandi og Svíþjóð 

með tilliti til VLF og hvernig lýðfræðileg samsetning landanna ætti að skýra mun á 

útgjöldum þjóðanna til heilbrigðismála. Til að bera saman frammistöðu sjúkrahúsa milli 

landa er fjöldi sjúkrarúma og meðallegutími sjúkrahúsa borin saman. Þá verður, í þessu 

samhengi, reynt að svara því hvort Ísland sé eftirbátur hinna landanna. 

Þróun heilbrigðisútgjalda hér á landi verður rakin og hvernig nýting framleiðsluþátta 

á sjúkrastofnunum hefur verið síðastliðin tuttugu ár og hvernig nýtingin hefur breyst. Í 

því samhengi verður reynt að svara því hvort þær breytingar kalli á aukin framlög ríkisins 

til Landspítalans. Jafnframt verða útgjöld Landspítalans skoðuð með það að markmiði að 

kanna framleiðslu, framleiðni og þá hvort útgjöldin séu of há eða hvort fjárframlag til 

spítalans of lágt. 

Til að Landspítalinn starfi með eðlilegum hætti þurfa aðrar hliðar heilbrigðiskerfisins 

að virka sem skyldi og því verður starfsemi hjúkrunar- og dvalarþjónusta ásamt 

heilsugæslu skoðuð. Þá verður athugun gerð á því hvort uppbygging á þeirri þjónustu sé 

nægjanlega mikil til að styðja við Landspítalan eða hvort óskilvirkt samspil þessara 

stofnana geti valdið því að því fjármagni sem er veitt til heilbrigðisþjónustu á Íslandi sé 

ekki nægjanlega vel varið. 
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2 Vandi heilbrigðiskerfisins 

Ítrekað sprettur upp umræða í þjóðfélaginu um heilbrigðiskerfið og vandamál þess. 

Oftast er fjallað um skort á starfsfólki, undirfjármögnun, skipulagsvanda og 

stjórnunarvanda. Árið 2016 komust aðstæður á bráðamóttöku Landspítalans í hámæli 

þegar bílageymslunni undir húsinu var breytt í bráðadeild. Var það gert til að bregðast 

við auknu álagi á bráðamóttöku spítalans (RÚV, 2016). Aftur bárust fregnir af 

bráðamóttökunni í upphafi árs 2020 þegar starfsstéttir innan spítalans lýstu yfir 

neyðarástandi og sögðu ástandið versna dag frá degi. Í framhaldinu kallaði stjórn 

læknaráðs spítalans eftir því að fjárveitingar yrðu auknar vegna stöðunnar á 

bráðamóttökunni. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði í kjölfarið að 

viðbótafjármagn myndi ekki leysa þá stöðu sem upp væri komin og að ríkisstjórnin væri 

búin að auka fjárframlög síðustu ára til spítalans. Taldi hann tilefni til að setja 

spurningamerki við rekstur spítalans og hvert aukið fjármagn færi. Páll Matthíasson 

forstjóri Landspítalans svaraði því til að vandi heilbrigðiskerfisins birtist á 

bráðamóttökunni og forgangsröðun til heilbrigðiskerfisins í heild væri vandamálið (RÚV, 

2020). 

Rótin að þeim vanda sem hér er lýst er svokallaður fráflæðisvandi (e. a traffic jam), 

það er að sjúklingar koma inn á bráðamóttöku Landspítalans og festast þar sem ekki er 

hægt að útvega viðeigandi vistun, annað hvort á legudeildum spítalans eða í öðrum 

úrræðum. Á bilinu 20-40 sjúklingar bíða lengur en sólahring eftir viðeigandi úrræði á 

degi hverjum (Stjórnarráðið, 2020). 

Það virðist svo að stjórnendur Landspítalans annars vegar og stjórnmálamenn hins 

vegar tali um sitthvorn hlutinn þó svo að að nafninu til eigi að heita að þeir séu að tala 

um sama málefni. Forstjóri Landspítalans stjórnar þeirri stofnun sem er sá staður sem 

grípur fólk þegar önnur úrræði duga ekki til. Hann horfir því til heilbrigðiskerfisins í heild 

þegar umræðan um fráflæðisvanda ber á góma, en hefur í raun litla stjórn á öðrum 

þáttum heilbrigðiskerfisins en þeim sem snúa að Landspítalanum. Fjármálaráðherra 

horfir hinsvegar einvörðungu til Landspítalans og því fjármagni sem þangað fer en lítur 

framhjá þeirri staðreynd að Landspítalinn er hluti af heildstæðara kerfi þar sem 

sparnaður á einum stað kann að koma fram sem kostnaður við „innganginn“, þ.e.a.s. á 

bráðamóttökunni. Úr því verður að stjórnendur Landspítalans tala um undirfjármögnun 
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heilbrigðiskerfisins en stjórnmálamenn um stjórnendavanda Landspítalans. Hvort um sig 

eru alvarlegar ábendingar.  

2.1 Hámörkun í stjórnmálum 

Stjórnmálamenn koma og fara en það gera verkefni alls ekki og stofnanir sjaldan. Það 

á sérstaklega við um stofnun á borð við Landspítala. Sjóndeildarhringur stofnunar er því 

lengri en sjóndeildarhringur stjórnmálamanns. Stjórnmálamaður er kosinn til fjögurra 

ára sem er sá tími sem hann hefur til að koma á breytingum, sýnilegum eða ósýnilegum. 

Vilji hann njóta „sannmælis“ á meðan hann er í starfi er sjóndeildarhringur hans afar 

knappur. Skammsýnar áætlanir valda óhagkvæmni í ráðstöfun auðlinda því allt kapp er 

lagt á að ná sýnilegum ábata á sem skemmstum tíma á meðan kostnaðurinn kemur fram 

síðar. Á móti er ekki lagt í mikinn kostnað nú þó svo kostnaðurinn skili miklum ábata 

síðar meir (Birgir Þór Runólfsson, 2019).  
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3 Leiðir í fjármögnun heilbrigðiskerfa 

Fjármögnun heilbrigðiskerfa í heiminum hafa þróast í tímans rás sem hægt er að 

flokka í mismunandi kerfi. Aðferðafræðin sem notuð er til að fjármagna heilbrigðiskerfi 

geta verið með ýmsu móti, t.d. skyldu sjúkratryggingar (sjúkrasamlag, sem er í raun 

skattlagning), beinar greiðslur sjúklinga fyrir hvert viðvik, eða með beinum 

fjárframlögum úr ríkissjóði. Loks er mögulegt að blanda þessum greiðsluformum saman í 

öllum mögulegum hlutföllum. Rekstur getur eftir atvikum verið í höndum einkaaðila eða 

opinberra aðila óháð greiðsluformi (Hagfræðistofnun, 2003). Sjúkrasamlag Reykjavíkur 

var stofnað árið 1909 og greiddi meðal annars heilbrigðiskostnað félagsmanna sinna 

(„Hálfrar aldar afmæli“, 1959). Ríkið greiddi 85% af kostnaði við sjúkrasamlögin en 

sveitarfélög 15%. Sjúkrasamlögin voru síðan lögð af árið 1989 að kröfu sveitarfélaganna 

(Rúnar Vilhjálmsson, 2016). Eftir það var heilbrigðiskerfið að fullu fjármagnað af 

ríkissjóði og þá í formi fastra fjárframlaga af fjárlögum ríkissjóðs, þar sem fjárveitingum 

var skipt niður á mismunandi rekstrarþætti. Slíkt hentar vel til að koma í veg fyrir að 

heildarútgjöld fari úr böndunum með lágmarks rekstrarkostnaði en þetta er ein 

einfaldasta útfærsla fastra fjárlaga sem hentar hvað best í vanþróaðri ríkjum. Ókostir 

fastra fjárlaga og menntunastig þjóðarinnar krefst þess að hverfa frá þessu kerfi en til að 

mynda hafa Norðurlandaþjóðirnar hafa tekið upp flóknari og þróaðri kerfi á 

undanförnum árum sem Ísland hefur nýtt sér til fyrirmyndar (Marta Guðrún, 1998). 

Undirbúningur að breyttri fjármögnun íslensks heilbrigðiskerfis hefur staðið yfir allt frá 

árinu 2008 með stofnun SÍ, jafnvel lengur ef tekið er mið af prófun DRG 

kostnaðargreiningar á Landspítalanum. 

Einkenni heilbrigðiskerfa Evrópu er að þau eru fjármögnuð í gegnum skatta eða í 

gegnum almannatryggingar. Norðurlöndin tilheyra fyrri leiðinni, þ.e. fjármagnið er 

fengið með skattheimtu og meirihluti þjónustunnar er veitt í gegnum opinbera kerfið. 

Heilbrigðiskerfin koma fram í mörgum birtingarmyndum þegar litið er til 

fjármögnunar, kaupum á þjónustu og hvernig þjónustan er veitt. Samspil þessara þátta 

geta jafnframt verið með mismunandi hætti (C. Rehnberg & U. Häkkinen, 2012). 
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Í þessum kafla verður farið yfir helstu fjármögnunarkerfi heilbrigðiskerfa og eiginleika 

þeirra. Þá verður jafnframt farið yfir þróun íslenska kerfisins og hvaða leið var valin 

ásamt þeim kerfum sem nýtt eru í Noregi og Finnlandi.  

Tafla 1. Nokkrir möguleikar í fjármögnun heilbrigðiskerfa 

Tegund fjármögnunar Opinber rekstur Einkarekstur 

Föst fjármögnun ✔  

Afkastatengd fjármögnun ✔ ✔ 

Samþætt kerfi ✔ ✔ 

 

3.1 Föst fjármögnun  

Föst fjármögnun (e. total budget solutions) er þegar hið opinbera bæði rekur og 

fjármagnar heilbrigðisþjónustuna. Hið opinbera er þannig sá aðili sem tryggir og veitir 

þjónustuna (Marta Guðrún, 1998). Í fjárlögum er tiltekinni fjárhæð veitt til starfseminnar 

fyrir komandi ár en með þeim hætti er sett útgjaldaþak á reksturinn (Monrad, 1995). 

Ákvörðun um umfang fjárframlags til stofnunar er yfirleitt ákveðin út frá framlagi eða 

uppreiknuðum kostnaðargögnum fyrra árs. 

Í grunninn eru tvær aðferðir við úthlutun fjármuna í fastri fjármögnun. Í fyrsta lagi eru 

útgjöld veitt til skilgreindra útgjaldaþátta svo sem fjárfestinga, viðhalds, launa o.s.frv. 

Stjórnendum stofnana er ekki heimilt að flytja fjármagn á milli sviða og bera ábyrgð á að 

þeir séu innan þess fjárlagaramma sem þeim hefur verið úthlutað. Þetta fyrirkomulag 

getur valdið bresti (e. government failure) þar sem lítill hvati er til að sækjast eftir 

hagkvæmni, kostnaðarlágmörkunar eða að hámarka gæði og magn þjónustu. Hinsvegar 

getur hvatinn orðið sá að fullnýta öll fjárframlögin þó reksturinn geri ekki kröfu til þess, 

til þess að tryggja að framlög næsta árs verði ekki minni. Enginn hvati er til sparnaðar 

þar sem hann gæti þýtt minni framlög næsta ár. Stjórnendur stofnunar geta nýtt sér 

fjölmiðla og látið líta út fyrir að krísa ríki hjá stofnun sem eykur þrýsting á 

stjórnmálamenn að auka hvers kyns gæði til stofnunarinnar (Monrad, 1995). Föst 

fjármögnun getur því bitnað á framleiðni stofnunarinnar þar sem aukin framleiðni myndi 

leiða til minni fjárframlaga næsta árs. Kostnaðarhlutföll og eftirspurn geta breyst milli 
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ára og því getur dreifing fjármuna verið óhagkvæm þar sem útgjöld fyrra árs var 

viðmiðið. Því er það óhagkvæmt ef stjórnendur geta ekki flutt fjármagn á milli til 

samræmis utanaðkomandi breytinga (Marta Guðrún, 1998). 

Kostur við fyrirkomulag fastrar fjármögnunar er að heildarkostnaðurinn hleypur ekki 

upp úr öllu valdi. Viðmiðunarfjálögin, það er þau fjárlög sem notast var við í upphafi 

kunna að hafa verið of há eða of lág. Ef þau eru of há hefur verið byggt á of háum 

kostnaði við ráðstöfum til málaflokksins en hafi þau verið of lág hefur kostnaður verið 

vanmetinn. Því er ljóst að föst fjármögnun eykur ekki hagkvæmni reksturs þó þak 

fjárheimilda sé sett.  

Önnur útfærsla við fasta fjármögnun er að veita óskiptri upphæð til stofnana sem 

stjórnendur taka við og ákvarða nýtingu fjármuna. Ólíkt fyrri leiðinni gefur þetta 

stjórnendum færi á að færa fjármuni til þeirra staða eftir því sem eftirspurn breytist. 

Stjórnendur eru jafnframt líklegri til að hafa yfirsýn yfir hvernig skuli dreifa fjármagni til 

stofnunar, t.d. minnka kostnaðarliði til að fjármagna nýjan tækjabúnað. Hins vegar getur 

skapast hætta á að stjórnendur leggi of mikla áherslu á „gæluverkefni“. 

Eftir sem áður er hvatinn til að auka gæði og lágmarka kostnað ekki til staðar. Eftirlit 

með starfseminni er því nauðsynlegt en slíku eftirliti fylgir einnig aukinn kostnaður. Kerfi 

fastra fjárframlaga hentar vanþróaðri ríkjum sem vilja koma böndum á útgjöld með 

litlum stjórnunarkostnaði. 

3.2 Afkastatengd fjármögnun  

Afkastatengd fjármögnun (e. per case reimbursement) felur í sér að fjármunir fylgja 

sjúklingum. Helstu útfærslur slíkrar fjármögnunar eru eftirágreiðslur (e. retrospective 

per-diem rates, fee-for-service), fyrirframgreiðslur (e. prospective per case 

reimbursement) og árangurstengd greiðslukerfi (e. per-case reimbursement).  

3.2.1 Eftirágreiðslur 

Eftirágreiðslur eru þannig útfærðar að eftir að sjúklingur hefur lokið dvöl sinni á 

sjúkrahúsi er útbúinn reikningur yfir þá kostnaðarþætti sem raunverulega voru nýttir við 

meðferð sjúklings, þ. á m. legudaga, þjónustu o.fl.  

Ef innheimt er fyrir hvern legudag (e. rate per-diem) er líklegt að það ýti undir nýtingu 

spítalans og ef því fylgir hagnaður, eykst fjöldi legurýma. Lengri legutími verður þá 
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hagkvæmari fyrir sjúkrastofnun þar sem jaðarkostnaðurinn fer minnkandi með tíma. 

Skriffinnska og rannsóknir eru dýrar og mannaflsfrekar í upphafi en eftirfylgnin ekki eins 

kostnaðarsöm. Meðalkostnaður fyrir hvern dag er lægri en meðalkostnaður við hverja 

innlögn. Það er því hvati fyrir sjúkrastofnunina að halda sjúklingi lengur í meðferð en 

hann raunverulega þarf (Monraad, 1995). Sjúklingur treystir þekkingu sérfræðingsins 

sem hefur ávinning af því að veita umfram þjónustu. Þetta vandamál er nefnt 

“eftirspurn stýrt af framboði”. Verðskráin er fundin með því að margfalda 

heildargreiðslu hvers dags með fjölda daga. Til að koma í veg fyrir óhóflegar greiðslur til 

sjúkrastofnana umfram það sem þörf er á er hægt að setja reglugerðir um hámark 

greiðslna. Stjórnunarkostnaður í þessu fyrirkomulagi er hár í samanburði við fjármögnun 

fastra fjárlaga (Marta Guðrún, 1998).  

Í eftirágreiðslum er einnig hægt að innheimta fyrir þjónustueiningarnar og flokka þær 

(e. fee for service). Þá hefur þjónustan verið verðlögð mismunandi eftir eðli hennar. 

Heildarreikningur þjónustunnar verður því til eftir hvaða þjónusta er veitt og hvaða 

aðföng eru nýtt við meðferðina. Þetta getur haft hvata til að nýta óhóflegt magn 

aðfanga við meðferð sjúklings og veita fleiri sjúklingum þjónustu. Fyrir spítala getur 

borgað sig að bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu og fjárfesta í dýrum búnaði sem er svo 

innheimt sérstaklega fyrir. Með þeim hætti getur stofnun haft þjónustugjöldin í takt við 

framleiðslukostnað. Kostnaðargreining á mörgum sviðum útheimtir mikinn kostnað eftir 

því sem þjónustan er meiri. Þetta getur leitt til þess að aukin og dýrari þjónusta er veitt. 

Ef greidd er föst upphæð fyrir alla þjónustu er hvatinn að framleiða þangað til 

jaðarkostnaðurinn mætir föstu greiðslunni. Án fastrar greiðslu er því hægt að greiða þá 

upphæð sem þjónustan raunverulega kostar í framleiðslu. Þannig er ekki hætta á því að 

stofnanir láti hjá líða að sinna dýrari meðferðum.  

3.2.2 Fyrirframgreiðslur 

Fyrirframgreidd heilbrigðisþjónusta felur í sér samning milli framleiðanda 

þjónustanna og þess sem fer með fjárveitinguna þar sem verð hefur verið ákveðið með 

samningi (PPS). Kostnaðargreining á þjónustunni hefur þá farið fram. Aðferðin svipar til 

DRG kerfisins þar sem sjúklingar eru flokkaðir eftir sjúkdómstilfellum og veitandi 

þjónustunnar fær greitt eftir þeim flokki sem meðferðarúrræði sjúklingsins lendir í. Þeir 

sem fjármagna kerfið gera því samning sín á milli um greiðslu fyrir áætlaðan fjölda 
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meðferðarúrræða og veittrar þjónustu. Sjúkrastofnanir geta aukið greiðslur til sín með 

því að bæta við sig fleirum sjúklingum en jafnframt er hvati til að hámarka hagnað á 

hvern sjúkling. Verðlagning þjónustunnar er byggður á meðalkostnaði flokks 

sjúkdómstilfellis. Tap verður því á þjónustu ef hún er dýrari en meðalkostnaður 

þjónustunnar en hagnaður ef þjónustan er ódýrari en meðalkostnaður. Það hvetur til 

kostnaðarminnkunar á hverja heimsókn eða færri legudaga sem gæti aftur á móti valdið 

því að erfiðara verður að halda uppi nýtingu framleiðsluþátta.  

Með fyrirframgreiðslum gæti myndast hagrænn hvati til að velja til sín sjúklinga. Ef 

DRG flokkun er fylgt getur verið tilhneiging til að sjúklingar sem þarfnast flóknari 

meðferðar verði ákjósanlegri viðskiptavinir þar sem hægt er að setja þeirra 

sjúkdómsgreiningu í fleiri DRG flokka og þannig innheimta meira (Monraad, 1995). 

Eftirlit með kerfi fyrirframgreiðslna þarf að vera til staðar ásamt kostnaðargreiningu á 

þeirri starfsemi sem fer fram innan veggja sjúkrastofnunar. Kosturinn við 

fyrirframgreiðslur er að minni líkur eru á að biðraðir fyrir þjónustu myndist þar sem 

stofnanir þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki fjármagnað þjónustu við 

sjúklingana þar sem skortur fjármagni er fyrirstaða (Marta Guðrún, 1998).  

3.2.3 Árangurstengd fjármögnun 

Með árangurstengdri fjármögnun er átt við að veitandi heilbrigðisþjónustu fær greitt 

fyrir hvert fyrir hvert sjúkdómstilfelli sem hann þjónustar. Hvert tilfelli er byggt á 

kostnaðargreiningu sem endurspeglar greiðsluna sem veitandi þjónustunnar fær fyrir 

úrlausn tilfellis. Rammi er því settur fyrir hvert tilfelli og þurfi sjúklingur frekari þjónustu 

en tilfellið gerir ráð fyrir er ekki greitt sérstaklega fyrir það. Óvæntur kostnaður kemur 

þannig ekki upp og kemur böndum á útgjöld.  

Hversu ítarleg flokkunin er getur verið mismunandi en reynt er flokka tilfelli eftir því 

hvort umfang á aðföngum og vinnuafli sé sambærilegt. Umfang flokkunarkerfisins fer 

eftir því hversu ítarlegt það er og um leið nákvæmt. Stjórnunarkostnaður getur verið 

viðvarandi hár fyrir veitanda þjónustu og þess sem fjármagnar hana því upplýsingar um 

skrásetningar og greiðslna þurfa að miðlast á milli aðila. Þetta kerfi hefur hvata til að 

framleiða þjónustu á hagkvæman og skilvirkan hátt sem hvetur þjónustuaðila til að 

lágmarka kostnað á hverja einingu (tilfelli). 
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Gallinn er sá að þjónustuaðilar geta freistast til að velja sjúklinga eftir því undir hvaða 

sjúkdómstilfelli sjúklingar flokkast og þannig þjónusta sjúklinga eftir því hvernig þeir telja 

að kostnaður falli. Jafnframt er hætta á að þjónustuaðilar setji sjúkling í dýrari flokk 

tilfellis en sjúkdómsgreining gefur tilefni til og þannig fæst hærri greiðsla fyrir 

sjúklinginn. Nauðsynlegt er því að hafa eftirlit með árangurstengdri fjármögnum til að 

koma í veg fyrir slíka freistni. 

Markmið árangurstengdrar fjármögnunar er að lækka útgjöld. Til að markmiðinu sé 

náð þarf tvennt að koma til. Í fyrsta lagi má fjöldi flokka ekki vera of viðamikil. Því 

umfangsmeira sem flokkunarkerfið er því dýrara er það en á sama tíma þarf breytileiki 

innan hvers flokks að vera lítill. Í öðru lagi þarf að koma í veg fyrir að hægt sé að velja á 

milli mis kostnaðarsamra sjúklinga (Marta Guðrún, 1998). 

3.3 Samþætt kerfi 

Sá aðili sem fjármagnar heilbrigðisþjónustu vill ná fram tilteknu markmiði með þeirri 

leið sem valin er til fjármögnunar. Engin ein leið er fullkomin og hefur hvert kerfi sína 

kosti og galla. Það getur því verið freistandi að blanda saman leiðum með það að marki 

að komast hjá ókostum kerfanna án þess að fórna kostum þeirra. Rannsóknir hafa þó 

sýnt að betra sé að styðjast við eitt greiðslukerfi frekar en að blanda þeim saman (Marta 

Guðrún, 1998). Ýmsar leiðir eru færar í blönduðum greiðslukerfum en hér verður þó 

farið yfir sambland þeirra leiða sem áður hafa verið nefndar. 

Samþætt kerfi (e. case-mix measure) er þegar framleiðslutengd fjármögnun er nýtt til 

að magngreina starfsemina og aðlaga að raunframleiðslu. Í lok hvers árs eru fjárlögin 

borin saman við framleiðsluna og ef framleiðslan hefur verið lítil, verða greiðslur til 

spítalans minnkaðar sem nemur framleiðsluminnkuninni. Hægt er að hafa greiðslurnar 

breytilegar með því að verðlauna ef lengd legudaga minnkar. 

Fastri fjármögnun og afkastatengdri fjármögnun er blandað saman með það fyrir 

augum að koma böndum á heildarkostnað og auka framleiðni. Með fastri fjármögnun er 

hægt að setja þak á heildarkostnað en það er lítill hvati til hagkvæmrar nýtingar gæða 

(e. resources). Afkastatengd fjármögnun veitir sjúkrahúsum hvata til að sinna fleirum og 

minnka kostnað á hvern sjúkling en aftur á móti er yfirsýnin yfir heildarkostnað ekki jafn 

góð. Noregur blandaði þessum leiðum saman árin 1991-1993 þar sem hlutföllin voru 
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70:30, þ.e. 70% af föstum fjárlögum fyrra árs og 30% í DRG tilfelli nýja ársins (Monraad, 

1995). Þetta eru ekki endilega heilagar hlutfallstölur og geta verið notaðar fyrir hina 

ýmsu veitendur heilbrigðisþjónustu. Sjúkrahús geta verið fjármögnuð á föstum 

fjárlögum á meðan minni veitendur heilbrigðisþjónustu, t.d. heilsugæsla, er greidd með 

þjónustugjöldum. Önnur útfærsla væri að sjúkrahús fengju greiðslur byggðar á 

sjúkdómstilfellum á meðan heilsugæslan fengi fastar greiðslur.  

Ef fyrirframgreiðslu og greiðslu fyrir hvern legudag er blandað saman, geta sjúkrahús 

einfaldlega fengið greidda fasta greiðslu fyrir hvern dag og aukagreiðslur fyrir þær 

meðferðir sem sjúklingur þarfnast, t.d. röntgenmyndir eða blóðprufur (Monraad, 1995). 

Þannig gæti grunnþjónustan verið greidd með föstum greiðslum fyrir hvern sjúkling en 

flóknari viðfangsefni greidd með þjónustugjöldum (Marta Guðrún, 1998). 

 Veitendur heilbrigðisþjónustu geta fengið fjölbreyttari fjármögnun, þ.e. fengið greitt 

fyrir mismunandi þætti framleiðsluferlisins. Stofnanir gætu þannig fengið greiðslu úr 

föstum fjárlögum til að standa undir föstum kostnaði og eftirágreiðslur eða 

kostnaðargreindar greiðslur til að standa undir breytilegum kostnaði (Marta Guðrún, 

1998). 

Þegar hugað er að vali á fjármögnunarkerfi þarf það að falla að því samfélagi sem það 

er yfirfært á og vera til þess fallið að því fjármagni sem veitt er til heilbrigðiskerfisins sé 

nýtt á þá leið að hver króna nýtist sem best. 
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4 Fjármögnun heilbrigðiskerfisins á Íslandi og samanburður 

Norrænu heilbrigðiskerfin teljast til félagslegra kerfa (e. social health system) og á 

það jafnframt við um Ísland. Félagslegt heilbrigðiskerfi felur í sér að heilbrigðisþjónustan 

er að mestu fjármögnuð með almennum sköttum sem ríki og sveitarfélög innheimta. 

Hið opinbera skipuleggur þjónustuna og á og rekur helstu rekstrareiningar, t.d. 

sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. Einkarekstur er leyfður að einhverju leyti en sjúklingar 

sem nýta sér þá þjónustu greiða kostnaðaraukann af því. Markmið félagslegra 

heilbrigðiskerfa er að veita bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni og tryggja 

sem jafnast aðgengi að þjónustunni (Rúnar Vilhjálmsson, 2015). 

4.1 Fjármögnun á Íslandi 

Það kerfi sem hefur mótast á Íslandi og á flestum Norðurlöndum er samþætt 

(blandað) kerfi. Samþætt kerfi leitast við að draga úr stjórnunar- og samningskostnaði 

sem er viðvarandi í endurgreiðslu- og samningskerfunum. Útfærslurnar eru þó með 

ólíkum hætti og sníður hvert land stakk eftir vexti. Íslenska heilbrigðiskerfið er, líkt og 

fram hefur komið, fjármagnað í blönduðu kerfi þar sem skattar eru nýttir til að 

fjármagna kerfið að mestu leyti. Heilbrigðisráðuneytið fer með umsjón heilbrigðismála í 

landinu, sem skipt er í sjö heilbrigðisumdæmi. Innan umdæmanna eru svo fjöldi 

sveitarfélaga en þáttur sveitarfélaganna í fjármögnun til heilbrigðisþjónustu er þó 

verulega takmarkaður (J. Magnussen o.fl., 2009). Hin blandaða leið felst í því að hluti 

heilbrigðiskerfisins er fjármagnaður með föstum fjárlögum (e. global budget) og 

eftirágreiðslum/þjónustugjöldum (e. fee for service). Flestir heilbrigðisstarfsmenn fá 

greidd laun frá ríkinu og hefur ríkisvaldið þannig áhrif á hvernig skuli forgangsraða í 

heilbrigðiskerfinu. Sjúklingum eru þó ekki settar hömlur á hvert þeir leita eftir þjónustu í 

kerfinu (J. Magnussen o.fl., 2009). 

Þegar Sjúkrasamlög bæja og sýslna voru aflögð árið 1989 var þess í stað stofnuð deild 

sjúkratrygginga í Tryggingastofnun ríkisins (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). Árið 2008 fluttust 

sjúkratryggingar til nýrrar stofnunar, Sjúkratrygginga Íslands (SÍ). SÍ starfar samkvæmt 

lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008, sem tóku gildi þann 1. október 2008. Markmið 

laganna er að tryggja sjúkratryggðum aðstoð og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. 

Jafnframt er markmið þeirra að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda 
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heilbrigðisþjónustu og kostnaðargreina heilbrigðisþjónustuna (Lög um sjúkratryggingar 

nr. 112/2008). SÍ hefur heimild til að bjóða út rekstur og kaup á heilbrigðisþjónustu. 

Stofnunin gerir ákveðnar kröfur til veitenda heilbrigðisþjónustu svo sem þjónustustig, 

hagkvæmni og rekstrarlega ábyrgð. Það má segja að lög um sjúkratryggingar hafi lagt 

grunninn að breyttri fjármögnun Landspítalans með það fyrir augum að innleiða hið svo 

kallaða DRG kerfi. 

Fyrsta skrefið var tekið með samningi Landspítalans og SÍ árið 2016. Samningurinn fól 

í sér að fjárframlögum til spítalans skyldi skipt í fastar greiðslur (40%) og breytilegar 

greiðslur (60%). Föstu greiðslurnar tóku mið af fjölda verka sem samið var um fyrirfram. 

Breytilegu greiðslurnar reiknuðust út frá fjölda verka og DRG- framleiðslueininga sem 

lágu að baki. Samningurinn tók gildi 1. janúar 2017 og gilti til 31. desember 2018 (SÍ, 

2016). Nokkrar tafir urðu á innleiðingunni sem leiddi til þess að árið 2017 var nýtt til að 

skuggakeyra samninginn svo samningsaðilar gætu borið framleiðslu spítalans á DRG 

einingum saman við fjárveitingar þó slíkt hafi ekki haft bein áhrif á framlög til spítalans 

(Svavarsdóttir, 2017). 

Á fyrri hluta ársins 2017 tók nýtt fjármögnunarkerfi heilsugæslunnar á 

höfuðborgarsvæðinu gildi. Hin nýja fjármögnunarleið byggist á því að hver 

sjúkratryggður einstaklingur skal vera skráður á heilsugæslustöð eða hjá sjálfstætt 

starfandi heimilislækni. Greiðsla fylgir svo hverjum skráðum einstaklingi á 

heilsugæsluna, ásamt þáttum sem stuðla að bættri þjónustu og auknum gæðum. Vilji 

einstaklingur skrá sig á aðra heilsugæslu, flyst fjármagnið með honum. (Sjúkratryggingar 

Íslands [SÍ], 2017). Með því að leyfa einstaklingum að velja sér heilsugæslu á sama tíma 

og heilsugæslan fær greitt fyrir þjónustu og gæði, skapast hvati fyrir heilsugæslu að gera 

betur en önnur.  

Fjármögnunarlíkanið til heilsugæslunnar tekur tillit til aldursamsetningar og 

sjúkdómsbyrðar og á þannig að endurspegla þann sjúkdómshóp sem hún sinnir. Þessir 

þættir eru metnir og úr verður kostnaðar- og þarfavísitala sem ræður um 80% af 

heildarfjármögnuninni (SÍ, 2018). Í fjármögnunarlíkaninu er heilsugæslum einnig greitt 

aukalega ef hlutdeild grunnheilbrigðisþjónustu er hátt þannig að sjúklingur þurfi ekki að 

leita á náðir ségreinalæknis eða bráðamóttöku Landspítalans. Með þeim hætti er ábati 

fyrir heilsugæslu að veita þannig þjónustu að sjúklingur þurfi ekki að leita eftir annarri 
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og dýrari þjónustu. Slíkt hvatakerfi getur verið tvíeggja sverð þar sem heilsugæslan hefur 

ávinning af því að „útskrifa“ einstakling sem hugsanlega væri betur komið í meðferð 

sérgreinalæknis (SÍ, 2017).  

Fjármögnunarlíkan heilsugæslunnar byggist því að mestu leiti á lýðfræðilegri 

samsetningu en 39,2% af fasta fjármagninu fer eftir sjúkdómsbyrði einstaklinga 

(Embætti Landlæknis, 2020). Ekki verður séð að með þessu fyrirkomulagi sé 

fjárveitandinn að hámarka nyt sín eða að veitandi þjónustunnar sé að lágmarka kostnað 

í þjónustu sinni.  

Aftur á móti eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

Læknavaktinni. Á einkareknu stöðvunum ætti hvatinn að vera sá sami og hjá hinum 

opinberu heilsugæslum en að sama skapi að halda kostnaði í lágmarki. Einkareknu 

heilsugæslustöðvarnar virðast þó ná betur til almennings en þær sem eru á vegum hins 

opinbera samkvæmt könnun sem gerð var fyrir Sjúkratryggingar Íslands á tímabilinu 

janúar til október árið 2019. Niðurstöður hennar sýndu að af þeim 19 heilsugæslum sem 

eru á höfuðborgarsvæðinu, voru þær einkareknu í efstu tveimur sætunum og allar í 

efstu sex (Stefán Einar, 2020). Ekki liggur fyrir hvort áhrif Covid-19 faraldursins hafi 

breytt viðhorfi almennings til einkarekinna heilsugæslna.  

Þjónustusamningar sem þessir er liður í því að heilsugæslan verði fyrsti 

viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu í stað bráðamóttöku á Landspítalanum. Í 

flestum tilvikum eru veikindi fólks ekki þess eðlis að leita þurfi á sjúkrahús til meðferðar 

og dugar því einfaldari greining hjá lækni. Öflug heilsugæsla og fyrsta stigs 

heilbrigðisþjónusta kemur því í veg fyrir að fólk hópist saman af öllu 

höfuðborgarsvæðinu á einn stað, þ.e. bráðamóttöku Landspítalans. 

4.2 Stig heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

Fram að þessu hafa veitendur heilbrigðisþjónustu á Íslandi verið skilgreindir eftir því 

hvaða þjónustu þeir veita. Aftur á móti hefur ekki verið skilgreint til hlítar hvers konar 

þjónustu þeim er ætlað að veita. Sem dæmi hefur hlutverk heilsugæslunnar verið 

skilgreind sem „að sinna heilsugæslu“. Það hefur því verið vafamál hversu mikla og 

sérhæfða þjónustu sjúklingar geta gengið að við komu á heilsugæslu eða til sérhæfðs 

sérfræðings.  
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Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, sem 

lagt var fyrir Alþingi í desember 2019, er m.a. lagt til að stig heilbrigðisþjónustu séu 

skilgreind. Stig þjónustunnar eru flokkuð eftir eðli veikinda og hvaða aðilar uppfylli þær 

þarfir til að sinna tilteknum veikindum. Heilsugæslustöðvar eru þannig skilgreindar sem 

fyrsta stigs heilbrigðisþjónusta, Landsspítali sem annars og þriðja stigs 

heilbrigðisþjónusta og sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) sem annars stigs heilbrigðisþjónusta 

með tilteknar deildir sem þriðja stigs þjónustu. Hjúkrunar- og dvalarrými flokkast undir 

fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að einstaklingur þurfi að standast færnismat til 

að fá slíka þjónustu.  

Fyrsta stigs heilbrigðisþjónusta er meðferð sjúkdóma, líknarþjónusta, heilsuvernd og 

forvarnir, bráða- og slysamóttaka ásamt annarri heilbrigðisþjónustu á vegum 

heilsugæslustöðva. Þetta er alhliða heilbrigðisþjónusta sem er eins nálægt heimili fólks 

og hægt er og á að vera fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu.  

Annars stigs heilbrigðisþjónusta tekur við af fyrsta stiginu ef þarfir sjúklingsins eru 

ekki uppfylltar á heilsugæslu eða öðrum þeim sem veita fyrsta stigs þjónustu. 

Undanfarin ár hefur annars stigs þjónusta á höfuðborgarsvæðinu fallið til sérfræðinga á 

einkareknum starfsstöðvum. Á landsbyggðinni hefur þjónustan verið veitt á 

sjúkrahúsum eða með sérstökum samningum við sérgreinalækna. Öllum landsmönnum 

skal tryggð þessi þjónusta og koma SÍ þar inn sem kaupandi þjónustunnar fyrir hönd 

ríkisins. SÍ semja við veitendur þjónustu um magn, tegund og gæði þjónustu, hvar hún 

skuli veitt og af hverjum.  

Þriðja stigs heilbrigðisþjónusta er sú þjónusta sem þarfnast sérstakrar kunnáttu og 

oft háþróaðrar tækni og lyfja sem geta verið vandmeðfarin. Vegna kostnaðar er þessa 

þjónustu í langflestum tilvikum að finna á Landspítalanum og SAK þar sem þau sjúkrahús 

búa jafnframt yfir tækjabúnaði og sérhæfðs starfsfólks. Landspítalinn hefur þó mesta 

færni og kunnáttu til að takast á við alvarlega sjúkdóma og tekur við sjúklingum frá 

öðrum stofnunum þegar úrræði sem þar bjóðast duga ekki til (Þingskjal 603, 2019-

2020). 

Mikilvægt er að heilbrigðisþjónustan sé vel skilgreind og hlutverk stofnana gagnvart 

sjúklingum sé fyrirsjáanlegt. Verði þetta frumvarp að lögum er líklegt að álag dreifist á 

fleiri staði. Álag sem hefði alla jafna farið til bráðamóttöku Landspítalans fari í meiri 
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mæli til heilsugæslustöðva. Ef litið er til Covid-19 faraldursins sem nú ríður yfir, var þeim 

tilmælum beint til fólks að leita til heilsugæslustöðva. Svo virðist vera að það hafi valdið 

því að komum á bráðamóttöku Landspítalans hafi fækkað samkvæmt deildarstjóra 

bráðamóttökunnar, sem segir jafnframt „sjúklingar leita í meiri mæli fyrst til 

heilsugæslunnar“ (Björn Þorfinnsson, 2020). Mögulegt er að færri slys vegna 

samkomubanns eigi einhvern hluta að máli en sé þó ekki orsök færri heimsókna. Þó svo 

heimsóknum hafi fækkað þá hefur fjöldi innlagna haldist í sama horfi. Af þessu má leiða 

að þrátt fyrir að þjónustu sé beint til heilsugæslu, fær fólk áfram viðeigandi úrlausn mála 

sem kemur fram í óbreyttum fjölda innlagna. Aftur á móti er álagið á bráðamóttökunni 

fyrir sjúklinga sem þurfa innlögn minna. Þannig hefur dæmið sýnt að enn sé rúm fyrir 

aukna skilvirkni í heilbrigðiskerfinu frá því sem áður var. 

4.3 Fjármögnun í Finnlandi 

Markmið Finna í heilbrigðismálum er að viðhalda og bæta líkamlega og andlega 

heilsu borgara sinna. Heilbrigðiskerfið þar í landi byggir á fyrirbyggjandi 

heilbrigðisþjónustu og góðu heilbrigðiskerfi. Allir Finnar og þeir sem hafa fasta búsetu í 

Finnlandi eiga rétt á heilbrigðisþjónustu.  

Samkvæmt stjórnarskrá Finnlands ber ríkisvaldinu að efla heilbrigðis-, velferðar- og 

varnarmál sem veitir öllum í Finnlandi rétt til heilbrigðisþjónustu, óháð því hvort þeir 

geti greitt fyrir hana. Sveitarfélög fá fjármagn frá ríkinu til að halda utan um 

heilbrigðisþjónustu sem þeim ber skylda til, svo sem spítala- og sérfræðiþjónustu 

(Nordic Medico-Statistical Committee [NOMESCO], 2013). Finnska heilbrigðiskerfið er 

valddreifðara en á öðrum Norðurlöndum. Sveitarfélögin bera ábyrgð á sínum 

heilbrigðismálum, þar með talið hjúkrunarheimilum, óháð stærð sveitarfélaganna. 

Sveitarfélögin eru í bandalagi við önnur sveitarfélög sem mynda 21 sjúkrahúsumdæmi 

og er hvert sveitarfélag skuldbundið til að vera í slíku umdæmi. Í hverju umdæmi er eitt 

aðal sjúkrahús og eru sum sveitarfélög með aðra minni svæðisbundna spítala. 

Heilbrigðiskerfið er fjármagnað með skattheimtu og sjúkratryggingum, sem einnig 

fjármagnað með skattheimtu, sem fjármagnar almenna heilbrigðisþjónustu ásamt 

þjónustu á einkareknum heilbrigðisstofnunum og sjá sveitarfélögin um skattheimtuna. 

Heilbrigðisþjónustan fer fyrst og fremst fram á heilsugæslum sveitarfélaganna eða 

umdæma auk þess sem sveitarfélögum er heimilt að kaupa þjónustu af einkaaðilum. 
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Sjúkrahússþjónusta er veitt af sjúkrahúsumdæmum sem eru í umsjá sveitarfélaga sem 

fjármagna starfsemina upp að 90%. Sveitafélögin, sem kaupandi að þjónustunni, semja 

við heilbrigðisumdæmin á hverju ári um heilbrigðisþjónustu þess heilbrigðisumdæmis 

sem þeir eiga aðild að. Samið er um umfang og kostnað þjónustunnar sem alla jafna er 

byggt á gögnum fyrra árs en yfirleitt er ekki eining um umfang ráðstöfun gæða á milli 

aðila. Fjármagnið sem um er samið er yfirleitt of lítið, sem veldur því að endurskoða þarf 

fjárframlögin innan ársins. Verði halli af fjárlagaárinu fellur sá kostnaður á sveitarfélögin 

með hærri verðum fyrir þjónustuna. Verði afgangur er það til lækkunar á verðum. Þetta 

samningsform er í stöðugri endurskoðun (Häkkinen, 2010). 

Sveitarfélögin tilnefna aðila til að sitja í ráði sem ákveður hvað hver spítali fær hátt 

framlag úr sjóði heilbrigðisumdæmanna auk þess sem ráðið tekur jafnframt ákvarðanir 

um stærri fjárfestingaverkefni (Häkkinen, 2010). 

4.4 Fjármögnun í Svíþjóð 

Sænska heilbrigðiskerfið er uppbyggt þannig að ábyrgðinni er dreift milli ríkis, sýslna 

og sveitarfélaga en ríkið ber þó ábyrgð á stefnumörkun kerfisins í heild sinni. Þrátt fyrir 

að ríkið sé með stefnumarkandi vald, hafa sýslurnar og sveitarfélögin mikið sjálfræði til 

að aðlaga starfsemi sína að þeirra nærumhverfi. Fjórir landshlutar og tuttugu sýslur eru 

helstu ábyrgðaraðilar heilbrigðisþjónustu, sem og þróunar innan sjúkrastofnana og 

sérfræðiþjónustu innan þess ramma sem þingið setur. Fjármögnun heilbrigðisþjónustu í 

sýslum og sveitarfélögum er fengið með skattheimtu á þeim svæðum og er það í þeirra 

valdi sett hversu mikil skattbyrðin er og hvernig fjármunum er dreift til 

heilbrigðiskerfisins.  

Lagasetningin er með þeim hætti að það sé á samfélagslegri ábyrgð að einstaklingar 

fái sem besta heilbrigðisþjónustu á jafnréttisgrundvelli og því eru ekki um lögvarinn rétt 

að ræða sem einstaklingar geta formlega krafist. Einnig er tekið fram að þjónustunni 

skuli forgangsraðað á gegnsæjan og hagkvæman hátt.  

Það eru 290 sveitarfélög í Svíþjóð sem eru ábyrg fyrir heilbrigðisþjónustu 

nærsamfélagsins. Það er lögbundin skylda sveitarfélaganna að veita hluta þjónustunnar 

en annað er undir þeim sjálfum komið hvort þau veiti meiri þjónustu. Eitt af því sem 

sveitafélögin verða að sinna eru málefni aldraðra og fatlaðra hvort sem það er þjónusta 
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veitt á þeirra vegum eða einkaaðila. Sveitafélögin, í samráði við sýsluna, veita 

heimahjúkrun en sýslan sér um læknisþjónustu (NOMESCO, 2013). 

4.5 Samantekt 

Þegar uppbygging heilbrigðiskerfanna milli landa er borin saman má sjá að 

grunngildin eru þau sömu, þ.e. heilbrigðisþjónustan er veitt á jafnréttisgrundvelli og án 

efnahags. Íslenska kerfið er tiltölulega miðstýrt samanborið við Noreg og Svíþjóð þar 

heilbrigðismálin eru á hendi sveitarfélaga eða sýslna að mestu leyti, en bundið við 

ráðherra og ráðuneyti á Íslandi. Fjármögnun íslenska kerfisins er jafnframt á hendi 

ríkisins að langmestu leyti, ólíkt því sem tíðkast í Svíþjóð þar sem sveitarfélögin sjá um 

innheimtuna, en líkara því sem tíðkast í Noregi sem fjármagnar sitt kerfi að hluta með 

föstum fjárlögum (J. Magnussen o.fl., 2009). Svíþjóð hefur þó gefið sveitarfélögum 

frjálsari hendur í stefnumarkandi þróun í heilbrigðismálum. 

Þegar kerfin eru borin saman má sjá að Svíþjóð og Finnland hafa ekki jafn miðstýrt 

kerfi í sinni fjármögnun heldur taka sveitarfélögin þátt í heilbrigðiskerfinu og fjármögnun 

þess. Finnar ganga jafnvel enn lengra þegar litið er til þess hvernig ábyrgðinni er dreift 

innan heilbrigðiskerfisins. Á Íslandi er ábyrgðin nær að öllu leyti á hendi ríkisins og hlutur 

sveitarfélaganna er með minnsta móti. Löndin eiga það öll sameiginlegt að byggja 

fjármögnun heilbrigðiskerfa sinna á skattheimtu. 
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5 DRG, framleiðslutengd fjármögnun  

DRG (e. Diagnosis Related Groups) má rekja aftur til Bandaríkjanna árið 1967 þegar 

hópur lækna af háskólasjúkrahúsinu í Boston leituðu til Robert B. Fetter [Fetter] og 

samstarfsmanna hans við Yale háskóla. Tveimur árum áður hafði Medicare 

greiðslukerfið verið tekið upp þar sem sjúkrahús þurftu að standa skil á nýtingu (e. utility 

review) og gæðakröfum í starfsemi spítalans til að eiga rétt til greiðslu. Medicare er 

opinbert greiðslutryggingarfyrirtæki sem greiðir fyrir kostnað vegna heilbrigðisþjónustu 

m.a. fyrir þá sem eru eldri en 65 ára og yngra fólks með ákveðna sjúkdóma. Læknarnir 

leituðu til Fetter til að kanna hvort hægt væri að yfirfæra kostnaðar- og gæðakröfur úr 

iðnaðarframleiðslu yfir á sjúkrahús með það fyrir augum að auka skilvirkni og afköst 

sjúkrahúsa.  

Fetter byrjaði í kjölfarið að þróa kerfi sem samræmdist þeirri framleiðslu sem átti sér 

stað á spítölum og úr varð tölfræðilegt skráningakerfi sem einblíndi á að flokka 

sambærileg tilvik sem komu upp, en markmiðið var að flokka sjúklinga með sambærileg 

vandamál í hóp. Var þar með lagður grunnur að DRG kerfinu (R. B. Fetter, 1999). 

5.1 Þróun DRG 

Upphaflega var megintilgangur DRG að aðstoða stjórnendur við rekstur sjúkrahúsa en 

fljótlega sá bandaríska ríkið möguleika í kerfinu til að veita aðhald í síauknum útgjöldum 

til heilbrigðismála. Ríkið vildi yfirfæra lögmál almenns markaðar í heilbrigðisþjónustuna 

og innleiða kerfi þar sem lágmarksþjónusta yrði tryggð þrátt fyrir skort á upplýsingum 

milli veitenda heilbrigðisþjónustunnar. Þeir sem sækjast eftir heilbrigðisþjónustu skortir 

upplýsingar til að meta verð og gæði þjónustunnar og í flestum tilfellum greiða þeir ekki 

fyrir þjónustuna með beinum hætti. Þetta veldur því að markaðurinn með 

heilbrigðisþjónustu bjagast, ólíkt skilvirkum markaði þar sem upplýsingar um verð 

þjónustu liggja fyrir. Ríkið sá fyrir sér að DRG kerfið gæti búið til endurgreiðslukerfi sem 

myndi letja spítala til að framleiða á hærra verði en þeir myndu gera á skilvirkum 

markaði. Það er grunnhugmyndin að hliðstæðu DRG kerfi.  

Fetter og samstarfsmenn hans héldu áfram þróun kerfisins og áttuðu sig fljótlega á 

því að starfsemi sjúkrahúsa væri fjölþætt og að yfirstíga þyrfti ákveðin vandamál. Helsti 

vandinn var sá að ekki allir sjúkdómar eru þekktir eða skilgreindir og læknar eiga oft í 
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erfiðleikum með að sammælast um eina tiltekna greiningu. Jafnframt eru sjúkdómar 

meðhöndlaðir með mismunandi hætti og læknar ekki alltaf sammála um aðferðarfræði, 

sem gerir það að verkum að skrásetning getur orðið erfið. Þá er einnig vandamál við að 

kóða (e. coding) sjúkdóma, þ.e. hvernig flokka eigi sjúklinga í einsleita hópa (R.B. Fetter, 

1999). 

Þessi vandamál eiga enn við í dag og á hverju ári eru gerðar endurbætur og 

uppfærslur á kerfinu. Þrátt fyrir þessi vandamál hélt þróun kerfisins áfram og hafa 

mismunandi útfærslur milli landa verið teknar upp sem hvert land aðlagar að sínum 

aðstæðum. 

5.2 Tilgangur DRG 

Núverandi skilgreining á DRG er framleiðslutengd fjármögnun sem byggist á 

alþjóðlegu flokkunarkerfi sem er aðferð til kostnaðargreiningar og greiðsluákvörðunar 

fyrir heilbrigðisstofnanir. Þar er starfsemi sjúkrahúsanna nákvæmlega skilgreind og 

flokkuð í sundurlæga flokka eftir sjúkdómsgreiningu sjúklings, aðgerðum/meðferðum, 

kyni, aldri og útskriftarmáta. Hver flokkur hefur DRG kostnaðarvigt sem gerir því kleift 

að verðleggja, ásamt árlegu einingarverði, hverja innlögn, komu eða samskipti (SÍ, 2016).  

 Með því að hafa flokkana staðlaða gerir það beinan samanburð á kostnaði og 

framleiðni milli tímabila mögulegan. Með DRG kerfinu opnast möguleiki á tölulegri 

greiningu á meðferð spítalans. Kerfið stuðlar að skrásetningu og úrvinnslu sjúkragagna 

þar sem ekki er greitt fyrir meðferð fyrr en gögnin liggja fyrir. Möguleikinn til að meta 

kostnað og gæði þjónustu með skilvirkum hætti er því fyrir hendi, ásamt frekari 

upplýsingum til rannsókna (Hagfræðistofnun, 2016). 

Megintilgangur innleiðingar á DRG endurgreiðslukerfi er að auka skilvirkni í 

sjúkrahúsþjónustu þar sem kerfið býr til hvata til að auka þjónustu og lágmarka kostnað. 

Skilvirkni og hámörkun þarf að vera í jafnvægi, þ.e. hámörkun framleiðslu fyrir gefið 

magn aðfanga og lágmörkun aðfanga af gefnu magni af framleiðslu þarf að vera í góðri 

blöndu eða lágmörkun kostnaðar fyrir tiltekið magn af framleiðslu.  

Kostnaðarvigtir leika lykilhlutverk í verðlagningu í framleiðslu sjúkrahúsanna. Í 

grunninn eru DRG vigtir fundnar með því að deila meðalkostnaði á meðferð á sjúkrahús 

með öllum sambærilegum meðferðum í því landi sem kerfið er notað. 
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 Af því leiðir að DRG kostnaðarvigt á að endurspegla meðalkostnað við sambærilegar 

sjúkrahúsmeðferðir í landinu (J. Magnussen o.fl., 2009). Í fákeppni eftirlitsskyldrar 

þjónustu (e. yard stick competition) setur eftirlitsaðilinn (hið opinbera) verð jafnt 

kostnaði sem fellur til við að framleiða þjónustu á gefnum tíma (Andrei Shleifer, 1985). 

Hvatt er til þess að framleiðendur þjónustu minnki kostnað í samhengi við takmarkaða 

samkeppni. Ef framleiðandi gerir betur en næsti þá myndar hann fjárhagslegan ávinning. 

Ef kostnaður við framleiðslu er meiri en hjá samkeppnisaðila myndast mínus í 

rekstrarreikningi sem gæti leitt til gjaldþrots að endingu. Allir framleiðendur þjónustu 

hafa því hvatningu að halda kostnaði niðri. Þjónustan er skilvirkust þegar verð vigtanna 

eru sett óháð því hver kostnaður framleiðandans er. Best væri ef kostnaður framleiðslu 

endurspeglaði framboð skilvirks framleiðanda fyrir alla framleiðendur á sama markaði. 

Vegna ósamhverfra upplýsinga getur reynst mjög erfitt að finna rétta vigt fyrir DRG 

flokkana, því getur verið best að notast við meðaltals aðferð (J. Magnussen o.fl., 2009). 

Vandasamt getur reynst að nýta DRG kerfið þegar mjög fáir eða jafnvel einn spítali er 

í landinu, líkt og á Íslandi. Vandinn felst í því að ekkert kostnaðarviðmið er til staðar og 

þannig erfitt að meta hvort kostnaðurinn stafi vegna óhagkvæmni. DRG greiðslur til 

spítala í slíku umhverfi kunna að skila ekki árangri sem skyldi það er að segja, hvatanum 

til að auka hagkvæmni (J. Magnussen o.fl., 2009).  

5.3 NordDRG  

Undanfarna áratugi hafa flest Evrópulönd innleitt DRG kerfið með mismunandi 

áherslum sem endurgreiðslukerfi fyrir sjúkrahús (Schreyögg o.fl, 2006). Árið 1996 hófu 

Norðurlöndin samstarf um innleiðingu á sameiginlegu DRG kerfi, sem er nefnt NordDRG. 

Um er að ræða sameiginlegt flokkunarkerfi allra Norðurlandanna, auk Eistlands, frá 

árinu 2003. Kerfið er nýtt með mismunandi hætti í hverju landi og útfærir hvert land 

kerfið að sínu umhverfi. (J. Magnussen o.fl., 2009). 

Ár hvert eru flokkunarreglur kerfisins endurskoðaðar með tilliti til mögulegra villna í 

meðferðum og læknisfræðilegum aðgerðum. Með árlegri endurskoðun næst meiri 

einsleitni í kostnaði innan hvers DRG flokks. Sérfræðihópur NordDRG tekur saman 
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ábendingar frá öllum Norðurlandaþjóðunum og gerir tillögur að breytingum sem 

stýrihópur NordDRG hafnar eða samþykkir. 

5.3.1 DRG á Íslandi 

Hér á landi er stuðst við NordDRG flokkunarkerfið sem samanstendur af tæplega 870 

flokkum. Allir flokkarnir hafa kostnaðarvigt sem er hlutfallsleg tala sem lýsir 

meðalaðfanganotkun innan hvers flokks í samanburði við aðfanganotkun meðallegu á 

spítalanum. Stuðst hefur verið við íslenskar vigtir síðan 2007, en vigtir með tíu eða færri 

legum hafa fengið vigtir frá árinu áður eða sambærilegar norskar vigtir (Landspítalinn 

Háskólasjúkrahús, 2017). Frá árinu 2003 studdist Landspítalinn við vigtir frá Vestra 

Gautalandi í Svíþjóð þar sem ekki voru til nægjanleg gögn til að byggja á 

vigtarreikningum. Árið 2007 var gagnagrunnur Landspítalans orðinn nægilega 

umfangsmikill svo hægt væri að hafa vigtirnar íslenskar. Það er forsenda innleiðingar á 

DRG kerfum að kostnaðarvigtirnar hafi verið reiknaðar. Sama aðferðarfræði var notuð á 

Landspítalanum og í Svíþjóð. Vigtir eiga að endurspegla meðalaðfanganotkun eða 

meðalkostnað (Landspítali, 2007). Vigtirnar eru endurreiknaðar árlega og uppfærðar 

með tilliti til verðlagsbreytinga. Breytingar á vigtunum er gert opinbert hverju sinni og 

eiga þær að endurspegla raunútgjöld Landspítalans (NOMESCO, 2012). Erfitt getur 

reynst að finna „rétta“ vigt á flokkum í ljósi smæðar heilbrigðiskerfisins. Aðrar 

heilbrigðisstofnanir en Landspítalinn hafa ekki innleitt DRG flokkunarkerfið að 

undanskildu Sjúkrahúsinu á Akureyri sem styðst við DRG kerfið en notast við aðra 

aðferðarfræði við kostnaðargreiningu. Af þeim sökum er ekki unnt að bera saman 

kostnað sjúkrastofnana (Björn Zoëga & Anna Lilja Gunnarsdóttir, 2010). Það er því erfitt 

að finna jafnvægispunkt til að ákvarða kostnaðarvigtir eins og DRG kerfið gerir ráð fyrir. Í 

Svíþjóð búa um tíu milljónir manna og þar eru sjö háskólasjúkrahús, sex einkarekin 

sjúkrahús og yfir 60 önnur sjúkrahús (The Commonwealth Fund, 2020). Svíar ná því að 

meta meðalkostnað betur og þar af leiðandi DRG verð. Á Íslandi er vigtin fundin út frá 

kostnaðargreiningu á legudögum eða byggt á greiningu niður á hvern sjúkling.  

Upphaflega var DRG tekið upp á kvennadeild Landspítalans árið 2001 þar sem 

starfsemin var kostnaðargreind (Hagfræðistofnun, 2003). Í framhaldinu stóð til að 

kostnaðargreina alla starfsemi spítalans svo hægt væri að breyta fjármögnun hans árið 

2005 (Landspítali, 2002). Kostnaðargreining fór fram og DRG innleitt á öllum sviðum 
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spítalans en fjármögnun hélst óbreytt (Landspítali, 2004). Undirbúningur að fjármögnun 

heilbrigðiskerfisins sem miðar að fjölda DRG framleiðslueininga hófst með samningi SÍ 

og ríkisins árið 2016 sem fjallað er um hér að framan. 

5.3.2 DRG í Svíþjóð og Finnlandi 

Frá lokum níunda og við upphaf tíunda áratugarins hafa Norðurlöndin gert miklar 

breytingar á sínum heilbrigðiskerfum í kjölfar efnahagssamdrátts. Sú áhersla sem átti sér 

stað í framhaldi var að hugsa heilbrigðiskerfin upp á nýtt og finna markaðslausn á þeim 

viðvarandi vanda sem heilbrigðiskerfin hafa þurft að kljást við. Vandamálin voru einkum 

síaukinn kostnaður og skortur á hæfni spítalanna til að taka við sjúklingum á skilvirkan 

hátt. Innleiðing kerfis í átt að markaðslausn (e. quasi-market) var þáttur í því að stytta 

biðlista, veita sjúklingum rétt til að velja sér þjónustuaðila og byggja á virkum 

fjármögnunarkerfum. (e. activity based funding). Breytt skipulag samhliða nýjum 

áherslum í opinberum rekstri hefur leitt af sér betri eftirfylgni sjúklinga, samþættri 

þjónustu og samstarfi milli opinberra stofnana (J. Magnussen o.fl., 2009). 

5.3.2.1 Svíþjóð 

Í Svíþjóð eru flest sjúkrahúsin fjármögnuð með opinberum sjóðum. Sterk hefð er fyrir 

því að fjármagna sjúkrahús með föstum fjárlögum í ljósi þess að langflest sjúkrahúsanna 

eru opinber. Í upphafi tíunda áratugarins þurfti sænska heilbrigðiskerfið að draga úr 

útgjöldum sínum sem varð hvatinn að upptöku DRG kerfisins. Litið var til þess að DRG 

kerfið gæti aukið framleiðni og stytt biðlista í valkvæðar aðgerðir en þannig væri hægt 

að ná fram betri nýtingu fjármagns í heilbrigðiskerfinu. Einnig var litið til þess að með því 

að gefa sjúklingi val á heilbrigðisstofnun myndu fjármunir fylgja sjúklingnum og þannig 

myndast samkeppni milli sjúkrahúsa. Föst fjárlög höfðu fram að þessu ekki stuðlað að 

framleiðni eða einstaklingsmiðaðri þjónustu og var því ákvörðun tekin um upptöku DRG 

og þak sett á útgjöld til málaflokksins til að koma í veg fyrir offramboð og ofnýtingu 

heilbrigðisþjónustu. Sýslurnar fengu sjálfar ákvörðunarrétt um hvernig þau nýttu DRG 

kerfið og ákveða því hvernig þær nýta DRG í sínu greiðslukerfi og aðlaga að sínu 

umhverfi. Jafnframt sjá sýslurnar um að hafa eftirlit með notkun kerfisins og framboði 

heilbrigðisþjónustunnar. (R. Busse o.fl, 2011). 
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Fyrir innleiðingu á DRG kerfinu var ekkert ákveðið kerfi sem var nýtt til að meta 

árangur sjúkrahúsa. Sýslurnar voru ekki meðvitaðar um starfsemina né framleiðnina að 

neinu ráði og var því þörf til að meta framleiðnina. Í dag er kerfið notað til stjórnunar, að 

setja viðmið, safna tölfræðiupplýsingum, mæla árangur sjúkrahúsa og til að reikna 

framleiðni og hagkvæmni á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar. Í heildina eru 90% af 

þeim sem fara á legudeild flokkaðir samkvæmt DRG kerfinu og er fjármögnunin byggð á 

65% tilfella. Á göngudeildunum er 80% tilfella flokkuð í DRG kerfi og 30% fjármögnuð (R. 

Busse o.fl, 2011). 

Frjálsræði sýslna og fjöldi tegunda sjúkrahúsa gerði það að verkum að DRG kerfið var 

nýtt á mismunandi vegu til fjármögnunar og sumar sýslur nota kerfið eingöngu til að 

meta árangur. Notkun á kerfinu innan sjúkrahúsa er þó með sambærilegum hætti.  

Stærstur hluti sérfræðinga eru launþegar hjá sýslunum eða sjúkrahúsunum. Við 

útreikning á DRG kostnaðarvogum eru launagjöld tekin með í reikninginn ásamt öllum 

innviðaútgjöldum, þ.e. lækningabúnaði, samskiptakerfi o.s.frv. Kostnaður af útlögum, 

meðferðir sem eru sértækar og dýrar en falla ekki í viðeigandi DRG flokk, er ekki 

reiknaður í kostnaðarvogina né kostnaður af rannsóknarstarfi. Það er ekkert eitt verð 

fyrir hverja DRG einingu í Svíþjóð, en kostnaðarvigt er notuð til viðmiðunar. 

Fjárhæðirnar eru misjafnar eftir sýslum og spítölum og verð DRG eininganna er sett af 

sýslunum sem taka mið af fjárhagsáætlunum.  

Kostnaðarvigtin er reiknuð úr gögnum allra sjúkrastofnana árið áður þar sem 

meðaltal raunkostnaðar er fundinn. Meðalkostnaðurinn er svo aðlagaður að áætluðum 

hækkunum eða lækkunum næsta árs auk áætlaðrar framleiðniaukningar. Algengast er 

að sjúkrahús noti sömu vigt milli sýslna en verð DRG eininganna er mismunandi fyrir 

hvert sjúkrahús. Blandað kerfi fjármögnunar með föstum fjárlögum, fyrir- og 

eftirágreiðslum ásamt afkastatengdri fjármögnun er mest notað innan kerfisins (R. 

Busse o.fl, 2011). 

5.3.2.2 Finnland 

Heilbrigðisumdæmin í Finnlandi nýta DRG kerfið til innheimtu greiðslna frá 

sveitarfélögunum. DRG verð er nýtt til að innheimta sveitarfélögin fyrir þá þjónustu sem 

hefur verið veitt. DRG kerfið er einnig notað til þess að flokka sjúklinga og meta 

frammistöðu sjúkrahúsþjónustunnar. Drifkrafturinn að baki upptöku DRG kerfisins í 
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Finnlandi var að einfalda framleiðsluferli sjúkrahúsa og skilgreina þjónustuna svo hægt 

væri að meta frammistöðu, framþróun og gæði starfseminnar og leggja grunn að 

árangurstengdri fjármögnun. Finnska greiðslukerfið býr ekki til sömu hvata fyrir 

fyrirframgreiðslum líkt og tíðkast t.d. í Svíþjóð. Ástæðan fyrir því er að sjúkrahúsin bera 

ekkert tjón af tapi í rekstri spítalanna þar sem sveitarfélögin taka tapið á sig. Finnska 

DRG kerfið er ekki nýtt sem fyrirframgreiðslukerfi, heldur er það nýtt sem 

fjármögnunartæki fyrir heilbrigðisumdæmin að fá greiðslur í samræmi við þá þjónustu 

sem er þau veita fyrir sveitarfélögin. Sjúkrahúsum ber ekki skylda til að nýta DRG kerfið, 

og þau sjúkrahús sem nýta það, gera það með mismunandi hætti. Engir leiðarvísar eru 

um notkun kerfisins en finnska DRG stofnunin sem er hluti af FCG (Finnish Counsulting 

Group) viðheldur og þróar flokkana ásamt því að gefa út leiðbeinandi vísa af notkun 

þeirra. Af 21 heilbrigðisumdæmi í landinu eru þrettán sem kjósa að nýta DRG kerfið.  

Árið 1996 setti finnska heilbrigðisráðuneytið á fót svokallað viðmiðunarverkefni (e. 

Benchmarking Project) í samvinnu við heilbrigðisumdæmin. Verkefnið fól í sér söfnun 

gagna, úrvinnslu og birtingu viðmiða á milli stofnana. Tilgangurinn var að miðla 

upplýsingum milli stjórnenda sjúkrahúsa með það fyrir augum að bæta stjórnun og 

starfsemi. Þetta kerfi hefur náð að nýta núverandi upplýsingakerfi spítalanna, þ.e. 

kostnaðargögn, verð og fjárframlög, til að safna upplýsingum um sjúklinga um veitta 

þjónustu og kostnað hennar.  

Finnar starfrækja tvær útfærslur af DRG kerfinu, DRG Classic og NordDRG Full. 

Munurinn á milli kerfanna er að hið klassíska kerfi tekur til legudeilda en það 

skandinavíska til göngudeildar. Mikil aukning á þjónustu göngudeildanna, seint á tíunda 

áratugnum, ýtti undir betra og skilvirkara flokkunarkerfi fyrir þjónustuna. Árið 2004 var 

svo NordDRG Full innleitt fyrir bæði göngu- og legudeildir. Til að byrja með var eitt 

heilbrigðisumdæmi sem innleiddi kerfið en þeim hefur svo fjölgað eftir því sem árin líða.  

Finnska NordDRG kerfið er byggt á sjúkragögnum einstaklinga frá Helsinki og 

Uusimaa heilbrigðisumdæminu. Umdæmið framleiðir um 30% sérhæfðrar umönnunar í 

landinu. Það tekur saman öll nauðsynleg gögn í starfsemi sinni til að geta sett í DRG 

flokka. Út frá þeim gögnum reiknar DRG stofnunin kostnaðarvigtirnar. Stofnunin reiknar 

einnig út kostnaðarvigt fyrir einstaka spítala byggt á kostnaðargögnum sjúklinga. 

Meðferðir sem eru mjög kostnaðarsamar eru reiknaðar sérstaklega. Í fyrsta lagi eru 
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meðferðir með staðalfrávikinu ± 3 frá meðaltali teknar út. Meðferðir með staðalfrávik ± 

2 frá meðaltali fyrstu aðferðarinnar eru teknar út. Það sem eftir stendur myndar svo 

meðaltal vigtanna.  

Fimm af þeim þrettán sjúkrahúsum sem styðjast við DRG kerfið nýta sín eigin 

kostnaðargögn til að reikna kostnaðarvigt. Hin sjúkrahúsin nota útreikning DRG 

stofnunarinnar sem kostnaðarvigt en reikna hinsvegar verðin (hlutfallstölu) út frá sínu 

eigin kostnaðarbókhaldi. Verð á DRG einingu skýrir meðalkostnað DRG flokkanna í öllu 

kerfinu. Reikningurinn fyrir hvern DRG flokk er fundinn með því að margfalda verð DRG 

flokks með viðkomandi kostnaðarvigt. Í flestum heilbrigðisumdæmunum, óháð því hvort 

þau noti kostnaðarvigt landsins, er verðið á DRG flokknum skilgreint sérstaklega fyrir 

hvert sjúkrahús og á sumum sjúkrahúsum aðgreint milli deilda vegna flokkunarvanda. 

Þetta veldur því að meðalkostnaður meðferða er misjafn milli sjúkrahúsa og deilda og er 

misræmið ekki fullkomlega fangað í kostnaðarvigtinni. Til að mynda þá sinna stærri 

sjúkrahús flóknari aðgerðum og þar af leiðandi dýrari sjúklingum heldur en minni 

svæðisbundin sjúkrahús en eðli kerfisins nær ekki að fanga þennan mismun (R. Busse 

o.fl, 2011). 
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6 Samanburður á Íslandi, Finnlandi og Svíþjóð á lýðfræðilegri 
þróun, útgjaldaþáttum og nýtingu sjúkrahúsa  

Það sem hamlar alþjóðlegan samanburð á framleiðni og skilvirkni sjúkrahúsa eru 

samanburðarhæf gögn á framleiðslu sjúkrahúsanna. Í þeim rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á framleiðni sjúkrahúsa milli landa kemur fram mikill munur á frammistöðu 

sjúkrahúsanna. Þessi munur getur legið í mismunandi uppbyggingu sjúkrahúsanna og 

fjármögnun þeirra, t.d. búa sjúkrahúsin við stærðarhagræði eða hvatakerfi sem gæti 

leitt til hagkvæmari framleiðslu. Munurinn gæti einnig verið vegna aðferðarfræðilegra 

vandamála. Alþjóðlegur samanburður er yfirleitt byggður á ólíkum gagnasöfnum þar 

sem skilgreiningar á aðföngum og framleiðslu eru ólíkar (S. A. C. Kittelsen o.fl., 2015). 

Sameiginleg flokkun Norðurlandanna í DRG flokkunarkerfi gerir það að verkum að 

auðveldara er að bera saman frammistöðu sjúkrahúsa á milli landamæra, þó það sé 

alltaf einhverjum skorðum sett. 

DRG kerfið er ekki fullkomið eitt og sér, en það getur veitt verðmæta innsýn í 

framleiðslu sjúkrahúsa sem ekki var sýnileg áður og aðstoðað stjórnendur að taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi starfsemina. DRG kerfið leysir ekki allan vanda tengdan 

fjármögnun spítala en getur nýst sem þáttur í endurskipulagningu á heilbrigðiskerfi 

(Hagfræðistofnun, 2003). Þá bendir reynsla af upptöku DRG kerfisins til þess að 

legudögum á hvern sjúkling fækkar að meðaltali og aukin áhersla sett í meðferð á 

göngudeildum á kostnað legudeilda. 

Norðurlöndin eiga það sameiginlegt að vera með sambærilega uppbyggingu á sínum 

heilbrigðiskerfum, skrá skilmerkilega sjúkrahúsgögn og halda úti sjúkraskrám með 

svipuðum hætti, sem og að skilgreina rekstrarkostnað (E. Medin o.fl., 2013). NordDRG 

flokkunarkerfið kemur þar að góðum notum þegar sjúkrahús eru borin saman innan sem 

utan landamæra. Rannsóknir hafa þó sýnt að tölfræðilegur samanburður byggður á 

NordDRG er ekki gallalaus (E. Medin o.fl., 2013). 

Kerfisbundinn samanburður heilbrigðiskerfa getur verið gagnlegur til að miðla 

reynslu og leysa sambærileg vandamál með það að markmiði að finna bestu 

aðferðarfræðina í rekstri heilbrigðiskerfa, sem stjórnmálamenn ættu að nýta sér í þróun 

sinna heilbrigðiskerfa (E. Medin o.fl., 2013). 
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Í þessum kafla verður gerður samanburður á Íslandi, Finnlandi og Svíþjóð á 

lýðfræðilegri þróun, útgjaldaþáttum og nýtingu sjúkrahúsa. Jafnframt verður fjallað um 

hvernig þessir þættir hafa áhrif innbyrðis og á útgjöld til heilbrigðismála almennt. 

6.1 Lýðfræðileg þróun 

Þegar útgjöld til heilbrigðismála eru skoðuð þarf að huga að ýmsum þáttum. 

Lýðfræðileg þróun skiptir þar miklu máli í því sambandi en kostnaðarhlutdeild elstu 

aldurshópanna er þar mest. Tafla 2 sýnir meðaltal kostnaðarhlutdeildar á árunum 1995-

2000 en þar kemur fram að kostnaður karlmanns á aldrinum 15-44 ára er fimm sinnum 

lægri en þess sem er á aldrinum 65-74 ára. Þrátt fyrir að vísitölurnar séu gamlar, er 

ólíklegt að þær hafi breyst að neinu ráði á liðnum árum þar sem fjármagn til 

aldurstengdra sjúkdóma hefur ekki verið skorið niður á hlut mismunandi aldurshópa 

(Hagfræðistofnun, 2003). 

Tafla 2. Vísitala kostnaðarhlutdeildar heilbrigðisþjónustu eftir aldri fyrir Ísland, meðaltal 1995-2000.  

Aldur Karlar Konur 

4 ára og yngri 1,0 1,0 

5-14 ára 0,49 0,55 

15-44 ára 0,59 1,61 

45-64 ára 1,27 1,87 

65-74 ára 2,95 3,45 

75-84 ára 5,62 6,84 

85 ára og eldri 10,68 16,45 

Heimild: Hagfræðistofnun, 2003. 

 

Útgjöld til heilbrigðismála ættu því að vera í samræmi við aldursdreifingu þjóða. 

Samanburður á milli landa á útgjöldum til heilbrigðismála þarf því að vera skoðaður í 

stærra samhengi en hlutfallstölu af VLF. Ef aldursdreifing Íslands, Svíþjóðar og Finnlands 

er skoðuð og borin saman á milli áranna 1998-2019, kemur í ljós nokkur munur á 

lýðfræðilegri samsetningu þjóðanna.  
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Á Íslandi hefur fólksfjölgun aukist hratt milli áranna 1998-2018, úr rúmlega 272 

þúsund í rúmlega 348 þúsund og nemur því fólksfjölgunin 27,9%. Í skýrslu sem 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði árið 2003 var gerð spá um mannfjöldaþróun sem 

gerði ráð fyrir að fjöldi Íslendinga myndi ná hámarki árið 2038 og verða 330 þúsund. 

Ljóst er að Íslendingum hefur því fjölgað umtalsvert hraðar en spáð var og í raun hraðar 

en efri mörk spá Hagfræðistofnunnar gerði ráð fyrir (Hagfræðistofnun, 2003). 

Meðalaldur þjóðarinnar hefur jafnframt hækkað úr 34,3 árum í 38 ár á tímabilinu, sem 

nemur 10,7% hækkun meðalaldurs. 

 

Mynd 1. Þróun mannfjölda á Íslandi í aldurshópnum 0-14 og 65+ ára (vinstri y- ás) og hlutfall 
aldurshópanna af heildarmannfjölda (hægri y- ás) frá 1998-2018. 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Þegar aldurshóparnir 0-14 ára og 65 ára og eldri eru skoðaðir sem hlutfall af 

heildarmannfjölda, kemur í ljós að hlutfall þeirra á aldrinum 0-14 ára hefur minnkað um 

tæp 5%. Hlutfall 65 ára og eldri hefur á sama tíma aukist um 2,7%. Þróunin er því fremur 

hagstæð frá sjónarhóli landsframleiðslunnar, þ.e. nettó fjölgun þeirra sem leggja 

landsframleiðslunni lið. Aldurssamsetningin stefnir hratt í verri hlutfallssamsetningu 

með tilheyrandi kostnaðarauka fyrir heilbrigðiskerfið. Þeim tímapunkti er þó ekki náð en 

verðugt verkefni fyrir stjórnvöld að undirbúa.  

Í Finnlandi hefur fólksfjölgun frá árinu 1998 verið um 7% og meðalaldur þjóðarinnar 

farið úr 38,9 árum í 43,2 ár. Eftir árið 2008 varð vendipunktur í lýðfræðilegri þróun þar í 
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landi þegar hlutfall 65 ára og eldri urðu fleiri en í yngsta hópnum. Hlutfall elsta hópsins 

hefur aukist um rúm 7,5% og hlutfall 0-14 ára minnkað um 2,7%. 

 

Mynd 2. Þróun mannfjölda í Finnlandi í aldurshópnum 0-14 og 65+ ára (vinstri y- ás) og hlutfall 
aldurshópanna af heildarmannfjölda (hægri y- ás) frá 1998-2018. 

Heimild: Finnska hagstofan. 

Lýðfræðileg þróun í Svíþjóð hefur breyst lítið þrátt fyrir tæplega 17% fólksfjölgun. 

Eftir árið 2005 hefur hlutfall 65 ára og eldri verið hærra en yngri hópsins. Hlutföll 

hópanna breyttist ekki jafn afgerandi og í Finnlandi.  
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Mynd 3. Þróun mannfjölda í Svíþjóð í aldurshópnum 0-14 og 65+ ára (vinstri y- ás) og hlutfall 
aldurshópanna af heildarmannfjölda (hægri y- ás) frá 1998-2018. 

Heimild: Sænska hagstofan. 

Þegar Ísland, Finnland og Svíþjóð eru borin saman má sjá að lýðfræðileg þróun í 

Finnlandi hefur verið óhagstæðari en í Svíþjóð og á Íslandi. Meðalaldur í Finnlandi hefur 

hækkað hraðar, fólksfjölgun hefur verið minni og hlutfall elsta aldurshópsins hefur vaxið 

hraðast. Finnska þjóðin er þannig að eldast hraðar en sú íslenska og sú sænska. Leitni 

aldursins er í þá átt að allar þjóðirnar eru að eldast. Sé horft til meðalaldurs eru 

Íslendingar 21 ári seinna með sambærilega lýðfræðilega samsetningu og Finnar höfðu 

árið 1998. Yfir viðmiðunartímabilið er að meðaltali minnsta hlutfall þessara aldurshópa 

af mannfjöldanum á Íslandi, sem gefur til kynna að hlutfallslega eru fleiri á vinnumarkaði 

hér á landi en í Svíþjóð og í Finnlandi. Ljóst er að þessi þróun og samsetning á 

aldursdreifingu landanna og kostnaður heilbrigðiskerfisins er mismunandi eftir 

aldurshópum og því má búast við því að útgjöld þjóðanna til heilbrigðismála séu 

mismunandi. 
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6.2 Útgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

Í upphafi árs 2016 hleypti Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, af 

stokkunum undirskriftarsöfnun til stuðnings íslenska heilbrigðiskerfisins. Yfirskrift 

undirskriftasöfnunarinnar var að heilbrigðiskerfið væri einn af hornsteinum íslensks 

samfélags og því hefði ekki verið sinnt undanfarin aldarfjórðung með þeim afleiðingum 

að Ísland hefði ekki fylgt framþróun í læknisfræði í notkun tækjabúnaðar eða lyfja. Fyrir 

vikið sé ekki veitt nægilega mikil og góð þjónusta. Krafa til stjórnvalda var sú að 11% af 

VLF færi til heilbrigðismála. Þetta viðmiðunarhlutfall var fengið með því að horfa til 

framlags Norðurlandanna til heilbrigðismála (Þórður Snær, 2016). 

Þegar undirskriftarsöfnunin var yfirstaðin á vordögum 2016 höfðu undirskriftir 85 

þúsund Íslendinga safnast og þar með orðin stærsta undirskriftarsöfnun sem hefur verið 

framkvæmd hér á landi (Stefán Ó., 2016). Það er því ljóst að það er íslensku þjóðinni 

mikið hjartans mál að heilbrigðiskerfi landsins sé öflugt.  

Stíga þarf varlega til jarðar þegar stjórnmálamenn eru hvattir til eins umfangsmikilla 

útgjalda og krafist var með framangreindri undirskriftarsöfnun. Aukin útgjöld ein og sér 

gefur ekki af sér betra eða öflugra heilbrigðiskerfi. Þvert á móti getur það stuðlað að 

sóun í heilbrigðiskerfinu með óþarfa kostnaðaraukningu og óskilvirkni. Horfa þarf á 

viðfangsefni heilbrigðismála með heilstæðari hætti, m.a. með tilliti til vals á 

fjármögnunarleiðum heilbrigðiskerfa og greiðslukerfum, líkt og fjallað er um í kafla 3 hér 

á undan, sem og lýðfræðilegrar samsetningar þjóðar, líkt og fjallað er um í kafla 6.1. Sem 

dæmi þá eyða Bandaríkin ríflega 17% af VLF til heilbrigðismála (OECD, 2020). Þrátt fyrir 

það hafa Íslendingar kosið að horfa ekki til Bandaríkjanna sem fyrirmynd fyrir íslenskt 

heilbrigðiskerfi.  

Þegar hlutföll útgjalda til heilbrigðismála af VLF eru borin saman á milli Íslands, 

Finnlands og Svíþjóðar kemur í ljós að Íslendingar vörðu hærra hlutfalli til 

heilbrigðismála en Finnar og Svíar á milli áranna 1998 til 2009. Eftir árið 2010 hafa 

Íslendingar varið minna hlutfalli en samanburðarþjóðirnar. Skýrist það af gengisfalli 

krónunnar við fall fjármálakerfisins undir lok ársins 2008. Útgjöld Íslands eru á svipuðum 

stað í upphafi viðmiðunartímabils og til loka þess en útgjöld Finna og Svía hafa á sama 

tíma farið stighækkandi. Eðlilegt er að útgjöld fari hækkandi í takt við hækkandi 

meðalaldur og hærra hlutfall 65 ára og eldri. Sé horft til aldurssamsetningar, er 
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kostnaður við heilbrigðisþjónustu sem hlutfall af VLF fremur hátt hér á landi, hvort sem 

miðað er við upphaf tímabilsins eða loka þess. Aldurssamsetning þjóðarinnar árið 2018 

er hagstæðari en samanburðarþjóðanna við upphaf viðmiðunartímabilsins, sem þá 

veittu undir 8% af VLF til heilbrigðismála, á meðan Ísland veitir nú yfir 8%. 

 

Mynd 4. Samanburður á útgjöldum til heilbrigðismála sem hlutfall af VLF á árinum 1998-2018. 
Heimild: OECD. 

Þrátt fyrir að Íslendingar verji lægra hlutfalli af VLF til heilbrigðismála en Svíar og 

Finnar eru heilbrigðisútgjöld á hvern einstakling hærri á Íslandi en í Finnlandi. Frá 1998-

2009 voru útgjöldin hér á landi hærri en í Svíþjóð og Finnlandi. Frá árinu 2011 hafa 

útgjöld á hvern einstakling í Svíþjóð verið hærri en á Íslandi og í Finnlandi. 
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Mynd 5. Samanburður á heilbrigðisútgjöldum á mann 1998-2018. 
Heimild: OECD.  

Ekki verður séð að útgjöld til heilbrigðismála hafi setið á hakanum þegar litið er til 

síðastliðinna 20 ára, hvort sem litið er til útgjalda á hvern einstakling eða sem hlutfall af 

VLF. Þvert á móti má álykta að útgjöld til heilbrigðismála hafi verið of mikil við lok 

síðustu aldar og við upphaf 21. aldarinnar. Ef miðað er við Finnland á milli áranna 2010-

2018 eru útgjöld hér á landi enn mjög há.  

Upplifun þeirra sem stóðu að undirskriftarsöfnuninni var sú að heilbrigðiskerfið hafi 

setið á hakanum. Þeir 85 þúsund einstaklingar sem skrifuðu undir voru á sama máli og 

má því álykta að gæði þjónustunnar sé ekki í samræmi við væntingar almennings til 

heilbrigðiskerfisins. Reyndin er sú að heilbrigðiskerfið á Íslandi hefur ekki setið á 

hakanum þegar litið er til Svíþjóðar og Finnlands. Hinsvegar er eðlilegt að spyrja á sama 

tíma hvort útgjöldin séu óeðlilega há og hvort besta nýtingin fyrir hverja krónu hafi 

fengist fyrir þjónustuna. Þrátt fyrir mikil útgjöld eru gæðin undir væntingum almennings. 

Í kafla 4.1 var fjármögnun íslenska heilbrigðiskerfisins lýst. Sú aðferð fjármögnunar 

hefur ekki fylgt þeirri þróun sem hefur átt sér stað í Finnlandi og Svíþjóð, einkum með 

tilliti til notkunar á DRG kerfinu sem og aðkomu sveitarfélaga til reksturs 

heilbrigðiskerfanna. Fjármögnunarleiðin hér á landi er ekki til þess gerð að hámarka nyt 

fjármagnsins og því eru fjármunir að öllum líkindum ekki settir þar sem mest fæst fyrir 

krónuna. Hér á eftir verður fjallað um framleiðsluþáttanotkun sem gefur skýrari mynd á 

hvort útgjöld til heilbrigðiskerfisins hafi verið of lág.  
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6.3 Meðallegutími á sjúkrahúsum 

Meðallegutími á sjúkrahúsum getur gefið vísbendingu um skilvirkni sjúkrahúsanna. 

Með því að fækka legudögum á sjúkrahúsi minnkar kostnaður sjúkrahúsanna af því 

gefnu að öllu öðru er haldið jöfnu.  

Við samanburð á Íslandi, Finnlandi og Svíþjóð eru Finnar flest ár viðmiðunartímans 

með tvöfalt lengri meðallegutíma á sjúkrahúsum en á Íslandi en það skýrist líklega af 

mismumandi flokkun sjúklinga. Á undanförnum árum hafa Finnar þó náð að draga 

verulega úr legutímanum. Ísland og Svíþjóð eru með sambærilegan meðallegutíma en 

Ísland er þó ögn lægri framan af en Svíar hafa nú að jafnaði styttri legutíma. Almennt 

hefur legutími dregist saman í öllum OECD ríkjunum frá árinu 2000 (OECD, 2017). Lengri 

meðallegutími á Íslandi en í Svíþjóð á undanförnum árum kann að skýrast af lengri legu 

sjúklinga sem bíða úrræða á hjúkrunarheimilum að sjúkrahúsmeðferð lokinni. Nánar 

verður fjallað um þátt hjúkrunarheimila í kafla 10. 

 

Mynd 6. Samanburður á meðallegutíma sjúklinga á sjúkrahúsum. 
Heimild: OECD. 

6.4 Fjöldi sjúkrarýma 

Í nokkur ár hefur sjúkrarýmum farið fækkandi á Norðurlöndunum. Pláss sem hefur 

skapast hefur verið nýtt með færri einingum í sérhæfðum sviðum eða deildir verið 

sameinaðar. Færri sjúkrarými þarf ekki að þýða að færri sjúklingum sé sinnt (NOMESCO, 

2017). 
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Fjöldi sjúkrarýma hefur fækkað nokkuð jafnt í löndunum eða um fjórðung. 

 

Mynd 7. Samanburður á fjölda sjúkrarúma (e. curative care beds) á hverja 100 þúsund íbúa frá 1998-
2017.  

Heimild: Eurostat1. 

Auknar tækniframfarir hafa stuðlað að fækkun sjúkrarýma og stytt legulengd 

sjúklinga á sjúkrahúsum. Framþróun í læknavísindum hefur leitt til þess að 

meðferðarúrræði sem áður var sinnt á legudeildum er hægt að sinna á dagdeildum og 

þannig hefur meðallegutími á sjúkrahúsum breyst (M. Kroneman & J. Siegers, 2004) 

Með fækkun sjúkrarýma og styttri legulengd sjúklinga sparast umtalsverður kostnaður. 

Að liggja á sjúkrahúsi er kostnaðarsamt úrræði og því hefur aukin áhersla verið lögð á 

dag- og göngudeildarstarfsemi. Svíar virðast komast upp með færri sjúkrarými en Ísland 

og Finnland og kann hluti af skýringunni að vera að hjúkrunarrými séu með í tölunum 

fyrir Ísland og Finnland. 

Ísland kemur vel út í samanburði við Finnland og Svíþjóð og ekkert sem bendir til þess 

að útgjöld til heilbrigðismála hér á landi séu með öðrum hætti en í hinum löndunum. 

Fetar Ísland, heilt yfir, gullinn milliveg í samanburði. Ef tekið er tillit til mannfjölda og 

lýðfræðilegrar þróunar þá er samanburðurinn Íslandi í hag og jafnvel mætti segja að 

útgjöldin til heilbrigðismála væru há.  

 

1 Gögn fyrir árið 2006 voru ekki aðgengileg fyrir Ísland. 
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7 Þróun heilbrigðisútgjalda á Íslandi 

Í ljósi þess að íslenska heilbrigðiskerfið kemur vel út í samanburði við heilbrigðiskerfi 

Finnlands og Svíþjóðar, á sama tíma og það fær á sig gagnrýni er vert að skoða hvert 

fjármagnið fer og hvernig það er nýtt.  

Þegar litið er til útgjalda hins opinbera til heilbrigðismála sem hlutfall af 

heildarútgjöldum á árunum 1998-2018, kemur í ljós að hlutfall til heilbrigðismála fór úr 

18,5% árið 2007 niður í 13,7% árið 2008. Ekki verður séð að hlutdeild til heilbrigðismála 

hafi náð sömu hlutdeildarprósentum eftir það. Ef meðaltal á milli áranna 1998-2007 

annarsvegar og meðaltal á milli áranna 2009-2018 hinsvegar eru borin saman, kemur í 

ljós að frá 1998-2007 er hlutfallið 18,93% að meðaltali en 16,72% fyrir árin 2009-2018 

eða 2,20% lægra. Til að setja það í samhengi, þá eru 2,20% af heildarútgjöldum hins 

opinbera árið 2018 tæplega 26 milljarðar króna. Sé allt tímabilið 2009-2018 skoðað, má 

sjá að útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af heildarútgjöldum hafa lækkað um ríflega 

242 milljarða. Hafa ber í huga að djúp efnahagskreppa olli því að ríkissjóður hélt að sér 

höndum í ríkisútgjöldum.  

 

Mynd 8. Útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af heildarútgjöldum hins opinbera árin 1998-2018. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

Lægsta gildið á myndinni fyrir árið 2008 getur verið villandi. Ástæða þess að hlutfallið 

lækkaði á milli áranna 2007 og 2008 er vegna yfirtöku ríkissjóðs á töpuðum kröfum 

veðlána Seðlabanka Íslands að upphæð 192 milljarðar. Gjaldfærð fjármagnstilfærsla 
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ríkissjóðs vegna Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að upphæð 105 milljarða er meðtalið á 

árinu 2016 (Hagstofa Íslands, 2020). Áherslur fjárveitingavaldsins tók því ekki 

stefnubreytingu í fjárútlátum sínum. Eftir árið 2016 hefur verið mikill stígandi í þessu 

hlutfalli sem kemur ekki í ljós á mynd 4 í samanburði á útgjöldum sem hlutfall af VLF. 

7.1 Heildarútgjöld hins opinbera eftir málaflokkum 

Þegar heildarútgjöld hins opinbera eftir málaflokkum eru skoðuð má sjá að 

heilbrigðismál er annar til þriðji stærsti útgjaldaliðurinn. Athygli vekur að útgjöld til 

almannatrygginga og velferðarmála eykst umtalsvert meira en útgjöld til heilbrigðismála 

á árunum 1998-2018.  

 

Mynd 9. Heildarútgjöld hins opinbera eftir málaflokkum fyrir valin ár. Á verðlagi ársins 2018, í 
milljónum króna. 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Útgjöld til heilbrigðismála og útgjöld til almannatrygginga og velferðarmála geta verið 

samofin að einhverju leyti, þá einkum með tilliti til aldursdreifingar og því er gott að 

skoða undirflokkana til að átta sig betur á dreifingu fjármagnsins til þessara flokka.  

Þegar rýnt er í undirflokka almannatrygginga og velferðarmála eru þrír flokkar sem 

bera höfuð og herðar yfir aðra en útgjöld til örorku- og fötlunar, öldrunar og til 

fjölskyldna og barna eru fyrirferðamestar.  
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Mynd 10. Útgjöld hins opinbera til almannatrygginga og velferðarmála eftir undirflokkum árin 1998-
2018. Í milljónum á verðlagi ársins 2018. 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Í undirflokkum útgjalda til heilbrigðismála eru útgjöld til almennrar 

sjúkrahúsþjónustu langstærsti einstaki liðurinn. Hjúkrunar- og endurhæfingastofnanir 

ásamt almennri heilsugæslu koma þar á eftir. Útgjöld til almennrar sjúkrahúsþjónustu 

dróst saman á árunum 2010-2013 en hafa farið hratt vaxandi eftir það. Útgjöld til 

hjúkrunar- og endurhæfingastofnana hafa ríflega tvöfaldast á þessu tuttugu ára tímabili. 

Jafnframt hafa útgjöld til almennrar heilsugæslu tæplega þrefaldast á tímabilinu. Sem 

hlutfall af heildarútgjöldum til málaflokkanna hefur almenn sjúkrahúsþjónusta farið úr 

53,9% árið 1998 í 47,3% árið 2018. Hlutfall hjúkrunar- og endurhæfingastofnana hefur 

aukist úr 14,68% árið 1998 í 19,78% árið 2018 og hlutur almennrar heilsugæslu úr 8,62% 

í 12,03% á sama tímabili. 
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Mynd 11. Útgjöld til heilbrigðismála eftir undirflokkum árin 1998-2018. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

Útgjöld vegna yfirtöku á töpuðum kröfum Seðlabanka Íslands og fjármagnstilfærslu 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og framlög til heilbrigðisþjónustu skekkja 

hlutfallssamanburð. Reyndin er þó sú að heilbrigðisútgjöld hafa ekki setið á hakanum 

eða orðið eftir miðað við aðra útgjaldaflokka, þvert á móti eru útgjöldin að aukast heilt 

yfir. 
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8 Framleiðsluþáttanotkun sjúkrastofnana á Íslandi 

Til að átta sig betur á þeirri starfsemi sem fram fer á sjúkrahúsum er nauðsynlegt að 

horfa til framleiðsluþáttanna. Eðli máls samkvæmt þurfa framleiðsluþættir 

heilbrigðiskerfisins að vinna saman svo hnökralaus þjónusta sé framleidd. Í hlutaúttekt á 

bráðamóttökunni sem Embætti Landlæknis stóð fyrir er fráflæðisvandinn tíðnefndur. 

Vandinn er skilgreindur á þá leið að erfitt sé að koma sjúklingum á viðeigandi 

innlagnardeild eða í viðeigandi úrræði utan Landspítalans, eftir að móttöku, greiningu og 

meðferð lýkur á bráðamóttöku. Tvær ástæður eru taldar rót vandans. Í fyrsta lagi að 

geta ekki útskrifað sjúklinga þar sem skortur sé á úrræðum utan spítalans sem veldur því 

að nýtingarhlutfall legurýma er yfir 100%. Í öðru lagi er vandinn lokun legurýma vegna 

skorts á hjúkrunarfræðingum (Embætti Landlæknis, 2018). Hér á eftir verður fjallað um 

helstu atriði sem gætu skýrt þennan vanda.  

8.1 Meðallegutími á sjúkrahúsum 

Þegar meðallegulengd á sjúkrastofnunum með færri en 90 daga innlögn er skoðuð á 

tímabilinu 2000-2018, sveiflast fjöldi daga ekki mikið og er að meðaltali sex dagar á 

tímabilinu. Ekki eru til gögn á vef landlæknis um meðallegutíma lengri en 90 daga langt 

aftur í tímann, en frá árinu 2011 náði meðallegutími þeirra sem dvöldu lengur en 90 

daga á sjúkrahúsi hámarki árið 2016 eða 340 dögum. Eftir árið 2016 hefur 

meðallegudögum fækkað í um 300 daga árið 2018. Hækkandi meðallegutími lagna lengri 

en 90 daga frá árinu 2011 hækkar því heildarmeðallegutímann sem styður við 

niðurstöður kafla 6.3 um ástæður hærri meðallegutíma en Svía.  
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Mynd 12. Meðallegutími á sjúkrahúsum árin 2000-2018. Færri en 90 daga innlögn (vinstri y- ás) og 
lengur en 90 daga innlögn (hægri y-ás). 

Heimild: Embætti Landlæknis. 

Legur og legudagar á sjúkrahúsum fyrir hverja 1.000 íbúa á árunum 2000-2018 hefur 

fækkað um rúm 37% á tímabilinu. Fækkun legudaga má rekja til skipulagsbreytinga og 

aukinnar áherslu á dag- og göngudeildarstarfsemi. Með því er uppleggið að færa 

þjónustuna nær notendum og þeirra daglega amstri auk þess að minnka hættu á 

fylgikvillum langrar sjúkrahúslegu. Jafnframt ætti mikill ábati að hljótast af því að sinna 

sjúklingum hluta af degi í stað sólahringsumönnunar.  

 

Mynd 13. Legur og legudagar á sjúkrahúsum á hverja 1.000 íbúa árin 2000-2018. 
Heimild: Embætti Landlæknis. 
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Þegar rýnt er í ársreikninga Landspítalans frá árinu 2000 og tölurnar bornar saman 

kemur í ljós að komur á dagdeildir standa í stað á þeim 19 árum sem borin voru saman. 

Komum á göngudeildir hefur fjölgað um tæp 19%. Fækkun á legum og legudögum hefur 

þannig ekki birst í fleiri komum á dag- og göngudeildir sem nemur fækkuninni.  

 

Mynd 14. Komur á dag- og göndudeildir á árunum 2000-2018. 
Heimild: Ársreikningar LSH og Starfsemisupplýsingar LSH. 

Líkt og fram hefur komið er mikilvægt að sjúklingar komist af sjúkrahúsi að meðferð 

lokinni, hvort sem um hag sjúklingsins sjálfs er að ræða eða skilvirkni spítalans. Allir 

framleiðsluþættir heilbrigðiskerfisins þurfa að vinna í takt og þarf viðeigandi úrræði eftir 

að dvöl á sjúkrahúsi lýkur að vera til staðar. Komi hnökrar í fráflæði af tiltekinni deild 

spítalans, veldur það auknu álagi á þeirri næstu o.s.frv. Þessi keðjuverkun nær alla leið á 

bráðamóttökuna þar sem sjúklingar liggja og bíða eftir rými á almennri deild. Vandinn 

getur með því móti birst á bráðamóttökunni. 
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Mynd 15. Hvert sjúklingar fóru eftir útskrift árin 2000-2018. 
Heimild: Embætti Landlæknis. 

Langflestir þeirra sem eru útskrifaðir eftir legu fara til síns heima. Fjöldi þeirra sem fer 

af sjúkrahúsi á hjúkrunar- og/eða dvalarheimili hefur aukist um 36% á tímabilinu. Ekki er 

um mikinn fjölda að ræða en hafa ber í huga að á meðaltali koma á bráðamóttöku 200 

manns á dag þar sem einungis meðferðarstæði er fyrir 59 sjúklinga og á sama tíma hafa 

oft verið yfir 110 sjúklingar í einu á bráðamóttökunni. Dæmi eru um að sjúklingar dvelji á 

bráðamóttökunni í allt að þrjá daga (Embætti Landlæknis, 2018). Það má því lítið út af 

bregða en lýsir á sama tíma mikilvægi þess að þeir sjúklingar sem hafi lokið meðferð 

komist af spítalanum. 

8.2 Fjöldi sjúkrahúsrýma 

Til sjúkrahúsa teljast þær stofnanir sem eru með sólahrings vakt sjúkrahúslæknis. 

Fjöldi sjúkrahúsrýma hefur fækkað alls um 30% á tímabilinu 2007-2018. Rýmum hefur 

fækkað í öllum undirflokkum á tímabilinu.  
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Mynd 16. Fjöldi sjúkrahúsrýma 2007-2018 á hverja 100.000 íbúa. Geðrými meðtalin. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

Þó svo að sjúkrahúsrýmum hafi fækkað, þarf það ekki að koma niður á magni eða 

gæðum á þeirri þjónustu sem er veitt (BMJ, 2006). Fjöldi legurýma er ekki góður 

mælikvarði á getu heilbrigðiskerfisins en fleira þarf að koma til. Rétt blanda af starfsfólki 

og búnaði við hvert legurými þarf að vera viðeigandi svo nýting legurýmis skili sér 

(McKee, 2004). 

Fjöldi starfandi lækna hefur farið úr 3,3 í 3,9 á hverja 1.000 íbúa á tímabilinu en það 

er aukning um 18%. Hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og sjúkraliðum hefur fjölgað 

hlutfallslega minna. Hjúkrunarfræðingum hefur fjölgað um 11,8%, frá 8,1 

hjúkrunarfræðingi í upphafi tímabils, í 9,1. Ljósmæðrum hefur fjölgað um 7,6% en 

sjúkraliðum hefur fjölgað minnst eða um 5,5%. 
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Mynd 17. Fjöldi starfandi heilbrigðisstarfsmanna á hverja þúsund íbúa frá 1998-2018. 
Heimild: Embætti Landlæknis. 

Ekki verður séð að stórvægilegar breytingar hafi átt sér stað í fjölda starfandi 

heilbrigðisstarfsmanna á hverja 1.000 einstaklinga fyrir utan árið 2016 þegar fjöldi 

starfandi hjúkrunarfræðinga fór í 8,2 á hverja 1.000 en um aldamótin voru þeir 8 á 

hverja 1.000. Skyndileg fækkun hjúkrunarfræðinga má líklega skýra vegna lausra 

kjarasamninga og að fjöldi hjúkrunarfræðinga sögðu störfum sínum lausum 

(Sigurjónsson, 2015). 

Heilt yfir hefur meðallegutími ekki breyst en legum og legudögum fækkað. Komur á 

dag- og göngudeildir tekur ekki afgerandi breytingum á tímabilinu á sama tíma og 

sjúkrahúsrýmum fækkar. Sjúklingar sem útskrifast af sjúkrahúsi og fara á hjúkrunar- og 

dvalarheimili fjölgar en heilbrigðisstarfsmönnum hefur farið lítt fjölgandi á tímabilinu. 

Engar stórvægilegar breytingar hafa því átt sér stað í framleiðsluþáttanotkun á 

Landspítalanum og kemur skyndilegur vandi spítalans því á óvart. Það er þó þrennt sem 

gæti skýrt þennan skyndilega vanda. Í fyrsta lagi hefur föst fjármögnun spítalans lengi 

verið viðhöfð hér á landi, sem kann að hafa valdið því að jafnvægispunkti í starfsemi 

spítalans, þ.e. réttri blöndu aðfanga, framleiðslutækja og vinnuafls, sé ekki náð og 

núverandi starfsemi byggi á viðmiðum fyrri tíma þar sem engin kostnaðar- og 

nytjagreining fór fram. Í öðru lagi gæti það stafað af vanhæfni spítalans til að aðlagast 
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breyttri eftirspurn og í þriðja lagi að stjórnvöld hafi ekki gert ráðstafanir vegna breytinga 

á lýðfræðilegri samsetningu þjóðarinnar og þeim úrræðum sem henni þarf að fylgja. 
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9 Útgjöld Landspítalans 

Framlag ríkisins til heilbrigðismála virðist vera viðunandi, bæði með tilliti til 

samanburðar við Finnland og Svíþjóð sem og innbyrðis samanburð á öllum helstu 

útgjaldaliðum ríkisins. Það blasir því við að horfa á kostnaðartölur spítalans með það 

fyrir augum að kanna hvernig framleiðni spítalans er að þróast.  

Útgjöld Landspítalans milli áranna 1999-2018 jukust um 60% á verðlagi ársins 2018. 

Strangar kröfur um aðhald í ríkisfjármálum varð til þess að eftir fjármálakreppuna árið 

2008 drógust útgjöldin saman og eftir árið 2011 jukust þau jafnt og þétt fram til ársins 

2018 þegar þau náðu hámarki. 

Laun og launatengd gjöld er langstærsti einstaki útgjaldaliður Landspítalans en þau 

námu 68% af heildarútgjöldum spítalans árið 1999. Laun og launatengd gjöld náðu 

lágmarki sem hlutfall af heildarútgjöldum árið 2003 eða 63%. Frá árinu 2003 hefur þetta 

hlutfall hækkað jafnt og þétt og stóð í 74% árið 2018.  

Önnur gjöld eins og eignakaup, stofnkostnaður og meiriháttar viðhald hefur farið 

lækkandi heilt yfir tímabilið fyrir utan tímabilið á milli áranna 2012 og 2016 þegar 

eignakaup námu um fimm milljörðum.  

 

Mynd 18. Útgjaldaliðir Landspítalans 1999-2018 á verðlagi 2018. Í þúsundum króna. 
Heimild: Ársreikningar Landspítalans. 

Útgjöld Landspítalans og framlögum til hans fylgir að, sem er aðalsmerki fastra 

fjárlaga. Útgjaldaþróun spítalans ætti ekki að fylgja landsframleiðslu, heldur þörfinni 
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fyrir heilbrigðisþjónustu og afköstum. Fróðlegt verður að sjá í framtíðinni hvernig þessi 

þróun verður þegar DRG framleiðslutengd fjármögnun verður að fullu komið í notkun.  

9.1 Framleiðni 

Í ljósi þess að launakostnaður er eins hátt hlutfall og raun ber vitni er vert að skoða 

þann útgjaldalið sérstaklega. Óneitanlega er heilbrigðisþjónusta vinnuaflsfrek starfsemi 

og því eðlilegt að hlutfall launa af útgjöldum sé þar hátt. Á árunum 2003-2009 starfaði 

nokkuð jafn fjöldi starfsmanna á Landspítalanum en fækkaði eftir það og náði ekki aftur 

sama fjölda fyrr en árið 2015. Árið 2018 hafði starfsmannafjöldi aldrei verið hærri frá 

árinu 2003 eða um 5.500 manns.  

Laun og launatengd gjöld á verðlagi ársins 2018 voru lægst á tímabilinu 2010–2012 

en höfðu þar áður náð sínu hæsta gildi árið 2007. Frá árinu 2012 hafa laun vaxið hratt 

með hverju árinu en árið 2018 voru þau tæplega 49% hærri en þau voru árið 2003 og 

tæplega 69% hærri en þegar lægsta gildinu var náð árið 2010. 

 

Mynd 19. Þróun starfsmannafjölda (vinstri y- ás) og launa (hægri y-ás).  
Heimild: Ársreikningar Landspítalans. 

Umfang starfsemi spítalans er að breytast. Legum og legudögum fer fækkandi, 

framboð á sjúkrarýmum minnkandi, komur á dag- og göngudeildir fer lítt fjölgandi og 

komur á bráðamóttöku fer fjölgandi. Á sama tíma er starfsmönnum að fjölga lítillega og 

laun að hækka umtalsvert. Þær áherslubreytingar sem hafa verið gerðar á starfsemi 
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spítalans hafa ekki skilað sér í aukinni framleiðslu spítalans eða minni kostnaði. Þvert á 

móti er framleiðsla að minnka og kostnaður að aukast. Með öðrum orðum er framleiðni 

spítalans að minnka.  

Upptaka DRG kerfisins á að auka framleiðni og skilvirkni spítalans, þvert á það sem 

virðist vera að eiga sér stað nú. Ef litið er til DRG einingaframleiðslu spítalans og meðal 

kostnaðarvigt DRG framleiddra eininga má sjá að meðal kostnaðarvigt 

legudeildarsjúklinga fer ívið lækkandi og fjöldi framleiddra DRG eininga eru færri en 45 

þúsund frá árinu 2015. Vísitala neysluverðs er í öfugu sambandi við þróun DRG 

vigtarinnar sem þýðir að verðhjöðnun er á framleiðsluþáttum í þjónustu við sjúklinga.  

 

Mynd 20. Fjöldi framleiddra DRG eininga á LSH og vísitala neysluverðs (vinstri y- ás). Meðal DRG vigt 
legudeildarsjúklinga á LSH (hægri y- ás).  

Heimild: Hagstofa Íslands, ársskýrslur LSH og Starfsemistölur LSH. 

Hefði DRG framleiðslutengd fjármögnun verið tekin í notkun samhliða stofnun SÍ 

hefði fjárveitingum til Landspítalans minnkað í samræmi við minni framleiðslu og minni 

kostnaðarvigtar við hverja framleidda DRG einingu á tímabilinu. Frá árinu 2004-2018 var 

framleiðni spítalans mest á árunum 2010-2013, en eftir það hefur hún farið minnkandi. 

9.2 Baumol áhrif 

Það sem kann að skýra minni framleiðniaukningu spítalans eru svokölluð Baumol 

áhrif. Þar sem heilbrigðiskerfið krefst mikils vinnuafls hafa tækniframfarir takmarkandi 
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áhrif á framleiðni þess vinnuafls. Hinsvegar þegar tækniframfarir auka framleiðslu í 

greinum sem ekki krefst mikils vinnuafls þá verður til meiri framleiðniaukning. Þessi 

framleiðniaukning eykur kaupmátt þeirra sem þar starfa. Þegar launaskrið úr einni 

starfsemi smitast yfir í heilbrigðisstarfsemi er heilbrigðisstarfseminni þröngur stakkur 

búin til að auka framleiðni vinnuaflsins. Þessi þróun gerir það að verkum að aðrar 

starfsgreinar ná að framleiða með minni tilkostnaði sem veldur því að verð 

heilbrigðisþjónustunnar hækkar í því hlutfalli. Þegar eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu 

er óteygin við verðbreytingu, hækka heilbrigðisútgjöld og hlutur þeirra af 

heildarframleiðslu eykst (Hagfræðistofnun, 2003). 
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10 Hjúkrunar- og dvalarþjónusta 

Þegar fráflæðisvandi er nefndur er hann tilkomin vegna úrræðaleysis sem blasir við 

sjúklingum eftir útskrift á spítala. Yfirleitt er það þjónusta við aldraða sem er ábótavant. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu þætti er viðkemur hjúkrunar- og dvalarþjónustu. 

Líkt og fram hefur komið hefur þjóðinni fjölgað langt umfram spár á tímabilinu 1998-

2018 eða um tæp 28%. Hlutfall einstaklinga eldri en 65 ára hefur á sama tímabili fjölgað 

um rúm 50%. Það er því eðlilegt að viðbragð hins opinbera sé að gera ráðstafanir í 

heilbrigðiskerfinu fyrir þann hóp. Eftirspurn eftir sérúrræðum í heilbrigðiskerfinu er 

meiri hjá elsta hópnum en flestir þeirra sem nýta sér þjónustu hjúkrunar- og dvalarrýma 

eru 80 ára og eldri (Hagfræðistofnun, 2003). Hjúkrunar- og dvalarheimili gegna því 

mikilvægu hlutverki. Eldri borgarar sem ekki hafa tök á að halda heimili vegna veikinda 

eða sjúkdóma þurfa úrræði við hæfi, hvort sem það er að flytja á hjúkrunar- og 

dvalarheimili eða dvelja þar í dagvist. Á þessum heimilum starfar menntað 

heilbrigðisstarfsfólk sem getur sinnt þörfum þessa hóps. Sé þetta úrræði ekki til staðar 

fyrir einstakling sem þarf á umönnun að halda getur hann þurft að leita á sjúkrahús til að 

fá viðeigandi þjónustu þó ekki sé tilefni til að dveljast á sjúkrahúsi. 

Heilbrigðisyfirvöld hafa mótað stefnu sem gerir fólki kleift að búa á eigin heimili utan 

stofnana eins lengi og hægt er með viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þegar 

einstaklingi er ekki lengur unnt að búa heima hjá sér þarf hann að sækja um færni- og 

heilsumat. Í framhaldi verður einstaklingurinn að vera tilbúin að þiggja hjúkrunar- eða 

dvalarrými á þeim tíma sem það býðst (Embætti Landlæknis, 2017). 

Fjölbreytt rekstrarform er á hjúkrunarheimilum í landinu. Meirihluti er rekinn af 

sveitarfélögum, fjórðungur af sjálfseignarstofnunum og svo eru félagasamtök, 

hlutafélög, ásamt einstaklingum sem reka slík heimili. 

Fjárveitingar ríkisins til hjúkrunarheimila voru fram til ársins 2016 ákveðnar í 

fjárlögum hvers árs. Þannig réðst heildarframlagið af fjárlögum ársins á undan að teknu 

tilliti til verðlagsbreytinga (Ríkisendurskoðun, 2014). Árið 2016 var gerður 

rammasamningur á milli SÍ og hjúkrunarheimila um þjónustu hjúkrunarheimila. Með 

samningnum greiðir SÍ hjúkrunarheimilum fyrir þá þjónustu sem þau veita. Greiðslurnar 

eru byggðar á fjölda dvalarrýma og fjölda hjúkrunarrýma ásamt fjölda ársnotenda 
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hjúkrunarþjónustu í hjúkrunarrýmum sem veitt er á grundvelli skráningar í RAI-

gagnagrunn („Rammasamningur milli Sjúkratrygginga Íslands“ , 2016). 

Ríkið sér nær alfarið um fjármögnun hjúkrunarheimila, ólíkt því sem tíðkast í Svíþjóð 

og Finnlandi þar sem þessi málaflokkur er á ábyrgð sveitarfélaganna. Undanfarin ár 

hefur svokölluð leiguleið verið farin við uppbyggingu hjúkrunarheimila hér á landi, þar 

sem sveitarfélögin sjá um framkvæmdina og greiða 15% stofnkostnaðar. Ríkið skuldbatt 

sig til að greiða 85% með jöfnum greiðslum í 40 ár. Lögum samkvæmt eiga sveitarfélög 

að leggja til 15% auk lóðar við slíkar framkvæmdir („Staða framkvæmdaáætlunar“, 

2018). 

10.1 Uppbygging hjúkrunar- og dvalarþjónustu 

Ekki liggja fyrir gagnasöfn um uppbyggingu hjúkrunar- og dvalarþjónustu eða biðlista 

eftir slíkri þjónustu áratugi aftur í tímann. Í svari Svandísar Svavarsdóttur, 

heilbrigðisráðherra, við skriflegri fyrirspurn árið 2019 um hve mörg hjúkrunarrými hafi 

verið tekin í notkun á undanförnum tíu árum kemur fram að uppbygging í þessum 

málaflokki hafi aðallega verið fólgin í endurbótum á eldri rýmum. Nettó fjölgun rýma frá 

árinu 2009-2018 nam 50. Byggð hafa verið 392 rými og 302 aflögð en þar af voru 40 

rými tekin í notkun árið 2019. Jafnframt kemur fram að með styrkingu heimahjúkrunar á 

tímabilinu hafi dagdvalarrýmum fækkað úr 661 árið 2009 í 214. Þá hafi, að frumkvæði 

rekstraraðila, verið lögð áhersla á að breyta dvalarrýmum í hjúkrunar- og dagdvalarrými 

sem talið var meiri þörf á. 

Þegar stjórnvöld byggja mat sitt á þörf fyrir ný hjúkrunar- og dvalarrými er horft til 

fjölda þeirra sem eru í hjúkrunarrýmum og þeirra sem eru á biðlista eftir varanlegu 

hjúkrunarrými, dvalartíma á hjúkrunarheimili og biðtíma eftir úthlutun, auk 

aldurssamsetningar íbúa í hverju heilbrigðisumdæmi (Svavarsdóttir, 2018-2019). 

Tafla 3. Sýnir þróun á fjölda hjúkrunarrýma frá árinu 2009 og áætlaða uppbyggingu rýma til ársins 2023. 

Framkvæmdaár ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21 ´22 ´23 

Bygging rýma 0 0 0 86 110 90 0 40 8 18 199 60 141 64 306 

Aflögð rými 0 0 0 86 60 56 0 40 42 18 59 0 96 0 30 

Nettó fjölgun 0 0 0 0 50 34 0 0 -34 0 140 60 45 64 276 
Heimild: Svandís Svavarsdóttir, 2018-2019. 
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Heildarfjöldi hjúkrunarrýma var 2.582 um áramótin 2018/19 (Embætti Landlæknis, 

2019). Árið 2019 voru þau komin í 2.720. Á framkvæmdaáætlun sem var gerð árið 2019 

fram til ársins 2023 er gert ráð fyrir 368 nýjum rýmum og bætta aðstöðu í 220 rýmum 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Ný rými munu því aukast um rúm 13,5 %, gangi áætlun 

stjórnvalda upp. 

Þegar litið er á fjölgun einstaklinga í aldurshópnum 80 ára og eldri má sjá að fjölgunin 

er um 70% frá árinu 1998. Að meðaltali hefur fjölgað í þessum hópi um 2,6% á ári og 

gera má ráð fyrir að sú þróun haldi áfram með hækkandi lífaldri og áframhaldandi 

fjölgun þjóðar. 

 

Mynd 21. Heildarfjöldi einstaklinga 80 ára og eldri frá 1998-2018. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Í fyrirspurn til Guðbjarts Hannessonar, þáverandi velferðarráðherra, kom fram að árið 

2009 var heildarfjöldi hjúkrunarrýma 2.575. Þeim hafi svo farið fækkandi en árið 2012 

var heildarfjöldi hjúkrunarrýma kominn í 2.4722 (Hannesson, 2012-2013). 

Milli áranna 2009-2018 fjölgaði í aldurshópnum 80 ára og eldri um 17%. Ef 

heildarfjöldi hjúkrunarrýma árið 2009 var 2.575 og rýmun hefði fjölgað í samræmi við 

fólksfjölgun, hefðu rúmlega 3.000 rými átt að vera í notkun árið 2018. Í ársuppgjöri 

 

2 Svörum Svandísar Svavarsdóttur og Guðbjarts Hannessonar ber ekki saman um breytingu á fjölda 

hjúkrunarrýma milli áranna 2009-2012. 
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ársins 2018 frá Embætti landlæknis um hjúkrunarrými á Íslandi kemur fram að 2.582 

almenn hjúkrunarrými séu á landsvísu (Embætti Landlæknis, 2018). Það eru 16,7% færri 

rými í notkun en ef hjúkrunarrýmum hefði fjölgað í hlutfalli við fólksfjölgun. Áætlun 

stjórnvalda milli áranna 2019-2023 um 13,5% fjölgun dugar því skammt. 

10.2 Biðlistar 

Biðlistar í heilbrigðiskerfinu eru almennt óumflýjanlegir. Þó svo að biðlistum sé eytt 

núna myndast ný röð fljótt aftur. Það er alltaf eftirspurn eftir hverskyns 

heilbrigðisþjónustu. Þegar verðið á þjónustunni er núll vilja neytendur það magn sem 

kostar of mikið og þyrfti því að setja „óendanlega“ mikið magn í viðfangsefnið til að 

leysa biðraðir. Þegar verð stjórnar ekki meiru þarf annað að koma til. 

Biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum er engin undantekning frá almennri 

heilbrigðisþjónustu. Biðlistum eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum á öllu landinu fækkaði 

verulega eftir árið 2008. Það ár var komið á svonefndri færni- og heilsumatsnefnd sem 

gerði strangari kröfur en áður svo að einungis þeir sem ekki geta dvalið á eigin heimili 

þrátt fyrir heimaþjónustu er heimilt að fara á biðlista eftir hjúkrunar- og dvalarrými. 

Matið er faglegt og byggir á þörfum hvers einstaklings fyrir varanlegri búsetu á 

hjúkrunar- og dvalarheimili (Embætti Landlæknis, 2019). Hin nýja nefnd skilaði árangri 

og hafa biðlistar ekki náð sömu hæðum og áður en hafa þó verið að lengjast frá árinu 

2012. 

 

Mynd 22. Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum 2006-2020. Fjöldi einstaklinga 1. janúar ár hvert. 
Heimild: Alþingi og Embætti Landlæknis. 
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Ljóst er að fleira þarf að koma til þar sem biðlistar undanfarin ár hafa valdið auknu 

álagi og kostnaði á Landspítalanum. Vandinn kann að leynast í litlum hvata til að leggja 

af stað í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum. Málaflokkurinn er á ábyrgð ríkisins og kunna 

málefni innan þess að lenda í karpi stjórnmálanna. Heppilegra væri ef ábyrgðin færi á 

hendur sveitarfélagana en þannig væri hægt að mynda hvatakerfi á milli aðila sem væri 

til þess fallið að vandamál myndu síður skapast. Dæmi um slíkt hvatakerfi er m.a. að 

finna í Svíþjóð. Ef einstaklingur sem dvalið hefur á sjúkrahúsi og er tilbúin til útskriftar en 

kemst ekki af sjúkrahúsinu innan fárra daga í viðeigandi úrræði hjá sveitarfélagi, er 

sveitarfélagið beitt dagssektum sem nema yfir 100 þúsund krónum á degi hverjum. 

Þetta úrræði heyrir til undantekninga og því er fráflæðisvandi í Svíþjóð hverfandi 

(Stjórnarráðið, 2020). 
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11 Heilsugæsla 

Líkt og fram kom í kafla 4.2 um stig heilbrigðisþjónustu, liggur fyrir frumvarp til laga 

um að skilgreina stig þjónustunnar hér á landi þannig að það liggi fyrir hver sinnir hvaða 

þjónustu. Vandi bráðamóttökunnar er ekki einungis bundinn við fráflæðisvanda, heldur 

er þangað fólk að koma í fyrstu skoðun læknis, sem heilsugæslan gæti sinnt. Um 13% 

þeirra sem leita á bráðamóttöku þarfnast innlagnar (Stjórnarráðið, 2020). Svigrúm ætti 

því að vera til staðar til að létta verulega á komum á bráðamóttöku með þjónustu 

annarsstaðar. Líkt og nafnið ber með sér á bráðamóttakan fyrst og fremst að sinna þeim 

sjúklingum þar sem inngrips er krafist, t.d. hjartaáföll, beinbrot o.s.frv. Rekstrarform 

heilsugæslunnar er með þeim hætti að tekjur hennar taka mið af fjölda einstaklinga sem 

er sinnt, ólíkt því sem viðhefst á bráðamóttöku.  

Komum á bráðamóttöku hefur fjölgað um tæplega 50% frá árinu 2000, en einungis 

um tæplega 10% á heilsugæslu. Komur til sérgreinalækna hefur fjölgað um 62% á 

tímabilinu. Bráðamóttaka telst til göngudeildar og kann því að skýra að einhverju leyti 

auknar komur á göngudeildir spítalans. 

 

Mynd 23. Komur á bráðamóttöku LSH (vinstri y- ás), Komur til lækna innan heilsugæslunnar (hægri y- 
ás) og Komur til sérgreinalækna alls (hægri y-ás) á árunum 2000-2018. 

Heimild: Ársreikningar LSH og Hagstofa Íslands. 
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Með því að efla heilsugæsluna á hlut bráðamóttöku mætti koma í veg fyrir ofnýtingu 

á framleiðsluþáttum bráðamóttökunnar sem myndi leiða af sér aukna skilvirkni í 

þjónustu til þeirra sem þurfa á flóknari og dýrari úrræðum að halda. 

Ljóst er að hægt er að efla heilsugæsluna til muna. Nú þegar Covid-19 

heimsfaraldurinn geisar þá hefur heilsugæslan tekið að sér stærra hlutverk en ella. Brýnt 

var fyrir fólki að leita til heilsugæslunnar fyrst í gegnum vefinn eða síma og fá 

ráðleggingar eða viðtal við lækni. Þetta skilaði sér í færri komum á bráðamóttöku eins 

og lýst var í kafla 4.2. Heilsugæslan er því bær til að taka að sér stærra hlutverk og 

jafnvel væri hægt að líta til Finnlands og Svíþjóðar í þeirra útfærslum.  
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12 Samantekt og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um helsta vanda heilbrigðiskerfisins um þessar 

mundir, hvernig hann skapast og hvernig hann birtist á Landspítalanum og veldur 

auknum kostnaði fyrir spítalann. Samanburður var gerður á útgjöldum Íslands, Finnlands 

og Svíþjóðar í samhengi við lýðfræðilega þróun landanna, hvernig löndin fjármagna 

heilbrigðiskerfi sín með mismunandi hætti og hvernig DRG kerfið er nýtt á ólíkan hátt.  

Útgjöld Landspítalans og framleiðsluþáttanotkun var skoðuð yfir tuttugu ára tímabil 

með það fyrir augum að skoða framleiðniþróun spítalans. Tekið var saman hvernig 

aldurshópurinn 80 ára og eldri fer hratt fjölgandi, hvernig uppbyggingu hjúkrunarheimila 

miðar áfram, hvernig megi búa til markaðsmiðaða úrlausn á biðlistum fyrir dvalarrými 

og hvernig hæg uppbygging getur valdið umfram álagi á Landspítalanum. Rýnt var í 

frumvarp til laga um stig heilbrigðisþjónustu, sem liggur fyrir á Alþingi, og skýrt hvers 

vegna mikilvægt er að þjónustan sé vel skilgreind og hvernig megi nýta þjónustu 

heilsugæslunnar til að létta á álagi bráðamóttöku Landspítalans.  

Fjármögnunarleið íslenska heilbrigðiskerfisins er með svipuðum hætti og í Finnlandi 

og Svíþjóð þ.e. samþætt blandað kerfi, en fjármögnunin er miðstýrðari á Íslandi. 

Hinsvegar höfum við ekki enn tekið upp framleiðslutengda fjármögnun DRG líkt og 

Finnland og Svíþjóð þrátt fyrir nítján ára þróunarstarf með kerfið og tólf ára 

innleiðingaferli, sé tekið mið af fyrstu DRG skráningum á kvennadeild Landspítalans árið 

2001 og stofnun Sjúkratrygginga Íslands árið 2008, en því ferli er ekki enn lokið. 

Landspítalinn er því enn fjármagnaður á grunni fastra fjárlaga. Rekstur á grundvelli 

fastra fjárlaga tryggir ekki að þeir fjármunir sem settir eru til rekstursins séu nýttir þar 

sem mest fæst fyrir krónuna. Þvert á móti er hvatinn sá að öllum fjárframlögum sé eytt 

og er raunin sú hjá Landspítalanum þar sem fjárframlög og útgjöld spítalans fylgjast að. 

Útgjaldaaukningin verður ekki skýrð með auknum fjölda starfsmanna sem er jafnframt 

dýrasti einstaki útgjaldaliðurinn eða um 74% af útgjöldum spítalans. Framleiðsla 

spítalans er að breytast, legum og legudögum fer fækkandi, komum á göngudeildir fer 

einnig fækkandi og færri sjúkrarými eru til taks. Þrátt fyrir þessar breytingar tekst 

spítalanum ekki að minnka útgjöld. Ástæðan fyrir minni nýtingu á sjúkrahúsinu skýrist að 

miklu leyti af tækniframförum, en þrátt fyrir tækniframfarir nær spítalinn ekki að auka 

framleiðni heldur þvert á móti minnkar hún. Þegar framleiðslutengd fjármögnun verður 
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loks tekin upp á Landspítalanum þarf að huga sérstaklega að kostnaðarvigtinni við 

útreikninga á verðum DRG eininganna. Spítalinn er einn síns liðs hér á landi og því 

vandasamt að finna rétta kostnaðarvigt til að reikna verð DRG eininganna.  

 Frá árinu 1998-2009 voru heilbrigðisútgjöld á hvern einstakling hærri hér á landi en í 

Finnlandi og í Svíþjóð. Eftir árið 2009 hafa útgjöld í Svíþjóð verið hærri en Íslandi og í 

Finnlandi. Hafa ber í huga að lýðfræðileg samsetning þjóðanna er ólík en þær eiga það 

sameiginlegt að mannfjöldinn er að eldast. Ísland hefur þó „ódýrari“ aldurssamsetningu. 

Það verður því ekki séð að framlag til heilbrigðismála hér á landi sé ábótavant heldur eru 

útgjöld Landspítalans of há og fjármunir til kerfisins ekki settir á rétta staði, til að mynda 

í heilsugæslu og uppbyggingu hjúkrunarheimila þar sem meðferðir eru ódýrari en á 

Landspítalanum.  

Sá vandi sem kemur fram á bráðamóttöku Landspítalans skýrist af óljósum 

leiðbeiningum innan heilbrigðiskerfisins og hægri uppbyggingu hjúkrunarheimila. 

Skilgreining á stigum heilbrigðisþjónustu mun skýra betur hverjar boðleiðir innan 

kerfisins eru. Sveitarfélögin í Finnlandi og Svíþjóð taka meiri þátt í rekstri heilsugæslna 

og hjúkrunarheimila og huga mætti að því að færa þennan hluta í meiri mæli til 

sveitarfélaga hér á landi sem gæti ýtt undir hvata milli sveitarfélaga að gera betur en 

nágrannasveitarfélagið. Covid-19 faraldurinn hefur sýnt að hægt er að ná betri nýtingu 

úr kerfinu en það hefur gert hingað til án þess að þjónusta skerðist við sjúklinga en 

kostnaður vegna aukinnar ábyrgðar heilsugæslunnar liggur þó ekki fyrir. Því til stuðnings 

má benda á ummæli Páls Matthíassonar, forstjóra Landspítalans, á upplýsingafundi 

Almannavarna 20. apríl 2020, um að opnun hjúkrunarheimilisins á Sléttuvegi hafi leyst 

fráflæðisvandann að vissu leyti og að nýtt verklag hafi hjálpað til við að létta á álagi, sem 

rekja megi til skýrara samstarfs á milli stofnana, markvissari beitingu á dag- og 

göngudeildar úrræðum sem og notkun fjarfundarbúnaðar (Páll Matthíasson, 2020).  

Eins og fjallað var um hér að framan hefur innleiðing kerfis í átt að markaðslausn og 

virku fjármögnunarkerfi leitt af sér betri eftirfylgni sjúklinga, samþættri þjónustu og 

samstarfi milli opinberra stofnana í Finnlandi og Svíþjóð. Því er mikilvægt að klára 

breytta fjármögnun Landspítalans og skerpa á samhæfingu heilbrigðiskerfisins áður en 

aukið fjármagn er sett í það.  
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