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Formáli 
Í þeim efnahagsumbrotum sem nú standa yfir er full þörf á því að Íslendingar leiti að lausnum 

til þess föllnum að laða að erlent fjármagn og auka innflæði gjaldeyris í formi aukinna 

viðskipta við útlönd. Lækningatengd ferðaþjónusta er ein slík hugmynd og er höfundi 

hugleikin því ekki aðeins getur þessi þjónustugrein stuðlað að ofangreindu heldur er hún að 

mati höfundar einnig nauðsynleg fyrir heilbrigðisfagstéttir á Íslandi. Þetta verður nánar rakið í 

eftirfarandi skýrslu. 
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Útdráttur 
Rannókn þessi er framkvæmd með það fyrir augum að skoða möguleika Íslands til þátttöku í 

lækningatengdri ferðaþjónustu á samkeppnisgrundvelli. Rannsóknin var því fyrst og fremst 

megindleg. Spurningakönnunin var framkvæmd meðal skurðlækna og svæfingalækna og 

önnur meðal ferðamanna á leið úr Bláa Lóninu. Gögnin voru greind og af þeim dregnar 

niðurstöður um samkeppnisstöðu Íslands á þessum markaði. Lækningatengd ferðaþjónusta 

getur orðið mjög skilvirkt og gott úrræði fyrir stjórnvöld, lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk 

til þess að afla gjaldeyris, þjálfa heilbrigðisstarfsfólk og auka virðisauka af ferðamönnum. 

Auk þess væri hægt að minnka spekileka úr landi og nýta bjargir betur og mannauð í 

heilbrigðisþjónustu og ferðaþjónustu í kjölfar efnahagshruns á Íslandi. Ísland á mikinn 

mannauð í háu menntunarstigi þjóðarinnar og tækifæri gæti gefist nú eftir fall gjaldmiðilsins 

til þess að ná samkeppnisforskoti inn á þennan markað. Ísland getur nýtt óvenju mikinn 

mannauð í hagfræði og viðskiptafræði saman með heilbrigðisfræði og ferðamennsku í þeirri 

viðleitni að fá sem bestu útkomu og notað til þess sérstöðu menningarinnar sem er 

eyjamenning.  Rannsóknir sýna að hver ferðamaður í lækningatengdri ferðaþjónustu er á við 

sjö venjulega ferðamenn. Til þess að vel gangi að markaðssetja land í þessari þjónustugrein 

þarf það að vera samkeppnishæft í verði, gæðum og mannauði.  

Þróun lækningatengdrar ferðaþjónustu hefur verið á þá leið að ferðamenn flæða frá þróuðum 

löndum og nýta sér úrræði vanþróaðra ríkja. Þegnar vanþróaðra ríkja hafa ekki efni á 

þjónustunni í sama mæli og þegnar þróaðra ríkja. Mikið hefur verið rætt um að ekki sé siðlegt 

að íbúar ríkra landa komi og taki úrræði frá íbúum fátækra landa. Annað viðvarandi vandamál 

í lækningatengdri ferðaþjónustu er að samræmd lagaúrræði skortir til verndar neytandanum og 

í sumum löndum er beinlínis bannað að leita réttar síns eftir mistök í framkvæmd 

læknisþjónustu. Ísland hefur sérstöðu að þessu leiti því það hefur öfluga lagavörn fyrir 

neytendur heilbrigðisþjónustu og mikið gæðaeftirlit með heilbrigðisfagfólki. Þá hefur Ísland á 

að skipa öflugum þjónustuaðilum á mörgum sviðum sem komið geta til stuðnings fyrir 

greinina. Landfræðileg staða landsins er góð í miðju Atlantshafi mitt á milli Bandaríkjanna og 

Bretlands væntanlegra markaðssvæða. Loks má nefna að höfundi eru Suðurnesin kær og hann 

vildi skoða hvernig samkeppnismöguleikar þeirra væru á þessu sviði. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar er sú að Ísland er samkeppnishæft í framboði, gæðum og verði á 

heilbrigðisþjónustu og að hún sé að jafnaði 50% - 90% ódýrari en sambærileg 

heilbrigðisþjónusta í Bandaríkjunum. Ísland getur því boðið þjónustuna á verði vanþróaðra 

ríkja í háþróuðu ríki.  
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Abstract 
This research was conducted to find out whether or not Iceland would be able to compete on 

the market of medical tourism. Academic literature was collected and two surveys were 

conducted. One was issued to a group of surgeons and the other survey was to travelers on 

their way from the Blue Lagoon one day. The collected material was analyzed and conclusion 

drawn. Medical tourism can be very practical choice for government, doctors and other health 

professionals in Iceland. It prevents brain drain from the country, puts its resources into full 

use, attracts foreign currency, improves necessary skills and increases growth of values.  The 

academic literature shows that each medical traveler is the worth of seven regular ones. In 

order to be able to be competitive and be a successful in marketing into this industry a country 

has to be able in price, quality and in human resources. The country has to have something to 

offer that attracts buyers to go there rather than somewhere else. Development in medical 

tourism has increasingly been a flow of patients from developed countries towards developing 

countries and using their limited resources. Habitants of developing nations have no means of 

buying the resources at the price that those from developed countries can. Increasingly the 

opinion is put forward that this is unjust and that this should not be treated as an acceptable 

behavior. Another issue is the fact that there are no international laws protecting the buyer 

from malpractice or wrong doing in the service. It is even illegal to prosecute or use legal 

resources to pursue compensation in some countries. Conclusion of this paper is that Iceland 

is able to compete in value, quality and price of health service and that the service is about 

50% - 90% cheaper in Iceland comparing to The United States of America. Therefore Iceland 

is able to offer the service on the price level of developing countries and deliver it in Iceland´s 

highly developed environment. Flight time to Iceland is shorter than to Eastern Asia. It has the 

means and availability of lateral accumulation of services that can sum up and deliver 

packages of goods in affordable prices. 

Author also wanted to see if it would be practical to use the area surrounding Keflavik 

Airport, buildings, hospital and hotels left by the United Air Force few years back. Result was 

that it coould be practical.  Iceland has the opportunity now to implementing the marketing 

plan for medical tourism and to push entrepreneurs on route by building on preexisting 

marketing of Iceland. This is a valid strategy since tourists already buying visits to the country 

are, according to this research, already a part of the customers who build the base of medical 

tourism.   
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Þakkir 
Úrvinnsla þessarar rannsóknar hefur verið eins og lífið sjálft, full af eftirvæntingu, 

spennu, óvæntum uppákomum, sólskinsstundum, hjálparleysi, gleði og hreinni örvæntingu. 

En höfundur vonar að þetta hafi tekist bærilega. Þetta er kannski ekki meistaraverk en hefur 

hjálpað höfundi að gera dásamlegar uppgötvanir og átta sig á því í fyrsta skipti að skipulag og 

forsjá borga sig og eru gríðarlega mikilvæg á öllum sviðum. Þetta verkefni hefur líka orðið til 

þess að höfundur hefur enn frekar áttað sig á því hversu frábærlega vel giftur hann er. 

Höfundur vill því byrja á að þakka eiginmanninum Sævari Guðmundsyni ómetanlegan 

stuðning og þolinmæði, dekur og umhyggju. 

Höfundur vill einnig þakka Einari Svanssyni leiðbeinanda sínum og aðjúnkt við Háskólann á 

Bifröst fyrir slakan taum en hnitmiðaðar ábendingar, skjót svör og velvilja. Hann er búinn 

þeirri gáfu að vita nákvæmlega hversu mikið hann á að skipta sér af ráðríkum einstaklingum. 

Loks vill höfundur þakka Gunnari Ármannssyni og Sólveigu Jóhannsdóttur hjá Læknafélagi 

Íslands fyrir ómetanlega aðstoð. Einnig fyrirtækjunum Allrahanda, Kynnisferðum og 

Þingvallaleið. 

Fjölskyldu og vinum , samstarfsfélögum og starfsfólki, þakkar höfundur endalaust 

umburðarlyndi og auðsýndan stuðning. 
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1.Inngangur 

1.1. Markmið rannsóknar og lýsing 
Tilgangur verkefnisins er að skoða lækningatengda ferðaþjónustu með það fyrir augum að 

athuga möguleika á innleiðingu þessarar þjónustugreinar á Íslandi til að skapa atvinnu, 

gjaldeyri, auka hagvöxt og laða að ferðamenn sem eru meira virðisaukandi en sú 

ferðaþjónusta sem fyrir er. Fram til þessa hafa örfáar skýrslur og rannsóknir farið fram á 

Íslandi um möguleika í heilsutengdri ferðaþjónustu en engin þeirra, að því er höfundur best 

veit, hefur skoðað vandlega möguleika á að byggja upp ferðaþjónustu til læknismeðferða 

og/eða skurðaðgerða. Markmiðið með þessari rannsókn er m.a. að skilgreina og lýsa 

markaðnum eins og hann er í dag. Greina þróun og áætlaðar breytingar og veita skilning á 

stöðu lækningatengdrar ferðaþjónustu gagnvart heilbrigðiskerfinu og lífstílsþjónustu. 

Lokaverkefnið byggir á fjórum megin hlutum sem eru; inngangur, upplýsingahluti, 

greiningarhluti og að lokum niðurstaða og greining. Þjónustugreinin er kynnt eins og hún er í 

dag og leitað svara við rannsóknarspurningunni og undirliðum hennar í fræðsluhluta og 

greiningarhluta verksins. Í samantekt og niðurstöðum er rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum hennar svarað í hnitmiðuðu og stuttu máli.  

1.2. Val og afmörkun á viðfangsefni 
Það eru nokkrir þættir sem hafa orðið til þess að höfundur velur þetta rannsóknarefni. Fyrst 

má þar nefna áhugann á þjónustugreininni sjálfri en höfundur hefur grunnmenntun sína úr 

heilbrigðiskerfinu og framhaldsmenntun sína úr viðskiptakerfinu. Honum hefur lengi hugnast 

að skoða möguleika þess að nýta til viðskiptalegs ávinnings íslenska heilbrigðiskerfið sem 

almennt virðist talið á heimsmælikvarða, ekki síst ef einhver umframgeta er til staðar. Á 

Suðurnesjum eru öflugar skurðstofur sem eru lítið nýttar og stórt og ónotað sjúkrahús er á 

Keflavíkurflugvelli sem herinn skildi eftir við brotthvarf sitt og höfundur vill leita leiða til að 

koma þessum hlutum í betri nýtingu ef þess er kostur auk þess að efla atvinnustig 

byggðarlagsins en á Suðurnesjum er atvinnuleysi hæst á landinu. Á Íslandi varð fjármálalegt 

hrun í október 2008 þegar svo til allt bankakerfið hrundi með skelfilegum afleiðingum fyrir 

gjaldeyrisforða Íslands, efnahag og atvinnustig og því full þörf á að finna möguleika til að 

koma á nýrri atvinnu- og gjaldeyrisskapandi þjónustugrein.  

Lokaverkefnið er 30 einingar og skoðað skal hverjir eru að sækjast eftir lækningatengdri 

ferðaþjónustu, hversu margir þeir eru, hvaðan þeir koma, hverju eru þeir að leita eftir og hvað 
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ræður vali þeirra. Þá verður leitað svara við því hvort Ísland hafi möguleika á að bjóða upp á 

þjónustu sem eftirspurn er eftir. Hefur landið fagfólk til þess að veita þjónustuna, hvaða 

gæðakröfur þarf að uppfylla, hvernig þarf að markaðssetja þjónustuna og getur Ísland orðið 

samkeppnishæft? Höfundur hefur skoðað hvernig heilsutengd þjónusta er byggð upp og 

hvernig undirflokka hennar skipa sér en hefur ekki fengið neina eina uppsetningu sem 

almennt er talin rétt. Áberandi er að gögnin eru á reiki hvað varðar uppbyggingu bæði 

þjónustugreinarinnar og hvað felist í henni og hvaða þættir hafa áhrif. Vel gekk að safna 

nægilegum gögnum og upplýsingum til að styðja við þessa rannsókn varðandi alla þætti sem 

viðkoma þjónustunni nema þeim sem lýsa uppbyggingu markaðarins. Að vísu höfðu 

Caballero og Mugomba (2006) fyrir því að búa til skipurit yfir þjónustuna en höfundur er ekki 

alveg sammála niðurstöðu þeirra. Lífstílstengd ferðaþjónusta (wellness) er meira sniðin að 

fólki sem er að leita sér slökunar og streitulosunar í baðlaugar eða jógasetrum eða í 

vellíðunarstöðvum. Þetta leiðir okkur að því hvað við teljum vera rétta skilgreiningu á 

mismuninum milli lækningatengdrar ferðaþjónustu (medical tourism) og vellíðunarþjónustu 

(wellness) og leiðir því til skilgreiningarinnar á lækningatengdri ferðaþjónustu eins og 

höfundur hefur ákveðið að setja hana fram (sjá mynd 1). Sumir myndu vilja telja heildræna 

meðferð til lífstílstengdrar þjónustu en heildræn meðferð er mikið notuð í heilbrigðisþjónustu 

og hefur verið að ryðja sér æ meira til rúms og þá sérstaklega innan endurhæfingargeirans. 

Heilsutengd 
Ferðaþjónusta

Lækningatend 
Ferðaþjónusta

Valaðgerðir Fegrunaraðgerðir Endurhæfing Heildræn 
Meðferð

Lífstílstengd 
Ferðaþjónusta

Mynd 1                  Áætlað skipulag heilsutengdrar ferðaþjónustu á Íslandi
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Til að afmarka rannsóknarefnið ákvað höfundur að einblína á lækningatengda ferðaþjónustu 

og alla undirflokka hennar og þá þætti sem áhrif hafa á hana eða öfugt. Áberandi er að fátt er 

um fína drætti hvað varðar vönduð gögn um endurhæfingu og ferðaþjónustu og nánast þurrð í 

akademískum gögnum. Ef ekki væri töluvert minnst á endurhæfingu sem aukalið á 

heimasíðum þeirra sem veita eða miðla þjónustunni mætti halda að þessi þjónustuliður væri 

alls ekki á markaðnum.  

1.3. Val á rannsóknaraðferð 
Rannsóknin er bæði egindleg og megindleg. Í megindlegri aðferðafræði er undirliggjandi sú 

nálgun sem byggir á afleiðslu en í eigindlegri aðferðafræði er undirliggjandi sú nálgun sem 

byggir á aðleiðslu. Höfundur mun nota báðar þessar aðferðir. Hluti rannsóknarinnar er lýsandi 

eða „exploratory“ þar sem safnað er vönduðum gögnum úr viðurkenndum gagnasöfnum og 

rannsóknum í þeim tilgangi að lýsa markaðnum sem lækningatengd ferðaþjónusta byggir á, 

greina strauma innan hans og varpa skýrara ljósi á hann innan heilsutengdrar ferðaþjónustu. 

Upplýsingarnar verða skimaðar í þeim tilgangi að búa til grunn rannsóknarinnar svo svara 

megi rannsóknarspurningunni. Leitað var að gögnum um heilsutengda ferðaþjónustu, 

lækningatengda ferðaþjónustu, „Medical Spa“ og „Wellness“ eða lífstíls og „spa“ 

ferðaþjónustu og þetta samtengt í þeim tilgangi að fá upplýsingar um ferðaþjónustu sem 

byggir á þessum hlutum öllum. 

Síðari hluti rannsóknarinnar er greinandi eða „descriptive“ þar sem greind eru þau gögn sem 

safnað hefur verið og takmarkaður er sá rammi sem rannsaka á í ritgerðinni. Horft er á gögn 

um lækningatengda ferðaþjónustu og skoðuð gögn sem innihalda efni um hana og þá þætti 

sem tengjast henni og áhrif hafa á þessa þjónustu. Hér er verið að tala um þætti s.s. 

uppbyggingu, markhóp, markaðssetningu, hag neytenda, hagfræðileg áhrif, samfélagsleg 

áhrif, lagaleg áhrif og vottanir og gæðastaðla. Sérstaklega verður horft til Indlands til 

samanburðar þar sem Indland er hratt vaxandi á markaði og flest gögn er að finna um 

lækningatengda ferðaþjónustu þar. Þjónustugreinin á Indlandi er stærsta alþjóðlega 

lækningatengda ferðaþjónustan þegar horft er á heildar tekjur sem og söfnun gjaldeyris.   

1.4. Uppruni gagna 
Uppruni gagna er söfnun heimilda sem eru aðgengilegar í upplýsingaveitum og eru því annars 

stigs upplýsingar úr tímaritagreinum og rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar. Leitað var í 

íslenskum og erlendum gagnagrunnunum eftir akademískum og vönduðum tímaritagreinum, 

ritgerðum og könnunum. Leitað var eftir lykilorðum sem koma upp í þjónustunni og þau svo 
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könnuð frekar tvö eða fleiri í ítarlegri leit til umfjöllunar um allar hliðar þjónustunnar og 

þáttum henni tengdum. Þjónustan, þjónustustaðirnir og þjónustuaðilarnir sem veita þjónustuna 

voru einnig skoðaðir og úr valdir þeir sem veita almenna ferðaþjónustu auk þess sem þeir 

þurftu að hafa sjúkrahús innan sinna vébanda og veita lækningatengda þjónustu sem fullnægir 

alþjóðlegum kröfum auk þess sem þeir þurftu að vera á alþjóðlegum markaði. Þeir veita þá 

lækningatengda ferðaþjónustu ásamt afþreyingu á ferðamannamarkaði fyrir eða eftir 

meðferðina. 

Ætlunin var að safna frumgögnum frá stjórnendum og neytendum á stöðum erlendis sem eru 

að veita þjónustu sem gæti reynst samkeppnishæf á Íslandi. Tíma og kostnaðarrammi leyfði 

það ekki auk þess sem höfundur hefur engin tengsl né auðvelt aðgengi að erlendum 

þjónustuaðilum sem gæta vel fjöreggsins síns.  

Aftur á móti hefur höfundur góðan aðgang að innlendri heilbrigðisþjónustu og ákvað því að 

skoða það sem hann hefur tíma og fjárráð í þ.e. safna frumgögnum innan úr íslenska 

heilbrigðiskerfinu varðandi áhuga, getu og samkeppnishæfni ákveðinna greina sem helst 

kæmu til skoðunar ef út í lækningatengda ferðaþjónustu er farið á Íslandi. Frumgögnin voru á 

formi spurningarkönnunar sem Læknafélag Íslands sendi rafrænt út til skurðlækna og 

svæfingalækna af félagaskrá. Höfundur vann svo niðurstöður úr innsendum rafrænum 

gögnum. 

Þá safnaði höfundur frumgögnum um þá ferðamenn sem sækja Bláa Lónið heim og athugaði 

hvort þessir ferðamenn væru úr hópi þeirra sem gætu hugsað sér að sækja lækningatengda 

ferðaþjónustu og þá til Íslands. Ef svo væri, hvaða tegund þjónustu hefðu þeir áhuga á og 

hvaða afþreyingu myndu þeir vilja þiggja frá ferðamannaiðnaðinum. Söfnun þessara 

frumgagna var einnig á formi spurningakönnunar en hún var ekki rafræn heldur var 

spurningablöðum dreift í rútur á leið frá Bláa Lóninu. 

1.5. Rannsóknarspurningin og undirspurningar 
Endanleg rannsóknarspurning og undirspurningar hennar urðu til þegar tilgangur verkefnisins 

var skoðaður nánar og hvaða þættir það voru sem höfundi fannst mikilvægast að kanna: 

a) Finna út hvernig og í hverju Ísland getur helst orðið samkeppnisfært í bæði í 

læknisfræðilegu tilliti sem og varðandi sérstöðu í ferðamannaiðnaðinum til þess að 

keyra þessa hluti saman. 
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b) Finna út hvort áhugi sé fyrir hendi í þessum faggreinum og hvort Ísland hafi á að 

skipa nægilegum fjölda fagaðila sem mæta kröfum sem markaðurinn setur. 

c) Finna út í hverju sérstaða Íslands felst hvort heldur í ferðamannaiðnaði og 

læknisfræðilegu tilliti og samblandi þessa. 

d) Finna út hvort markhópur ferðamannaþjónustunnar á Íslandi sé hópur sem 

jafnframt muni sækja lækningatengda ferðaþjónustu og ef svo er, hvort hann geti 

hugsað sér að sækja hana til íslands. Þetta er mikilvægt til þess að komast að því 

hvort að sá ferðamannaiðnaður  sem þegar hefur verið fjárfest í geti skilað sér í 

þessari þjónustu með litlum viðbótartilkostnaði. 

Sett var fram rannsóknarspurningin:  

Getur Ísland orðið samkeppnishæft í veitingu lækningatengdrar ferðaþjónustu? Ef svo 

er, hverjir eru möguleikar Suðurnesjanna í þessari samkeppni? 

 

Sett var fram tilgátan:  

Ísland getur orðið samkeppnishæft og möguleikar Suðurnesja eru umtalsverðir varðandi 

lækningatengda ferðaþjónustu. 

 

Undirspurningar: 

1. Getur heilbrigðisþjónustan á Íslandi boðið samkeppnishæft verð og þjónustu? 

2. Höfum við fagaðila til að veita þjónustuna sem sóst er eftir? 

3. Hvaða lækningatengdu þjónustu yrði hagkvæmast að veita samkeppnislega séð og 

hvar? 

4. Hverjir munu vilja sækja þjónustuna til Íslands? 

5. Hvaðan koma væntanlegir sjúklingar? 

6. Eftir hvaða þjónustu munu þeir leita? 

7. Er skynsamlegt að nýta aðstöðu á Keflavíkurflugvelli í þessu skyni? 

8. Eru ferðamenn sem sækja Ísland heim í hópi þeirra sem sækja lækningatengda 

ferðaþjónustu? 

9. Gæti uppbygging lækningatengdrar þjónustu komið í veg fyrir landflótta 

heilbrigðismenntaðra einstaklinga? 
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1.6. Uppbygging ritgerðar 
Að loknum inngangi sem telst fyrsti kafli ritgerðarinnar verður farið í annan hluta hennar 

sem er markaðsgreining. Þar verður fjallað nánar um lækningatengda ferðaþjónustu og 

þjónustugreininni lýst, mögulegur markhópur skoðaður, markaðssetning, hagur neytenda, 

hagfræðileg áhrif, samfélagsleg áhrif, lagaleg áhrif, gæðastaðla og loks lýkur þessum 

öðrum kafla með samantekt og niðurstöðum um þessa umfjöllun um markaðinn í heild. 

Þriðji kafli fjallar nánar um markaðinn með tilliti til Íslands og mögulega markaðshæfni 

þess á markaðinum. Höfundur skoðar byggingareiningarnar sem eru til staðar, verðlagið á 

þjónustunni á Íslandi og ber það saman við markaðslöndin, skoðar fagaðila sem Ísland 

hefur upp á að bjóða, hann skoðar Suðurnesin með tilliti til samkeppnisstöðu þeirra og 

hann notar tæki eins og SVÓT, Fimm krafta líkan Porters og Tígul Porters til þess að meta 

samkeppnishæfnina enn frekar. Þriðja kafla verður lokað með samantekt og niðurstöðum. 

Fjórði hlutinn fjallar um aðferðarfræði, framkvæmd og niðurstöður þeirra 

viðhorfskannana sem höfundur gerði um viðhorf lækna til lækningatengdrar ferðaþjónustu 

annarsvegar og viðhorf ferðamanna á leið úr Bláa Lóninu hinsvegar. Þessum kafla lýkur 

með samantekt og niðurstöðum um viðhorf þessara aðila og hvaða upplýsingar þetta 

gefur. Fimmti kaflinn inniheldur svo niðurstöður þar sem rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum hennar verður svarað og loks umræður um það hvaða ályktanir megi 

draga af verkinu í heild. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum hennar og frekari ályktanir dregnar. 

1. Inngangur

Markmið og lýsing

Val og afmörkun á 
viðfangseni

Val á rannóknaraðferð

Uppruni gagna

Rannsóknarspurning 
Undirspurningar

Uppbygging ritgerðar

2. Markaðsgreining

Lýsing á greininni

Markhópurinn

Markaðssetningin

Hagur neytenda

Hagfræðileg áhrif

Samfélagsleg áhrif 

Lagaleg áhrif

Gæðastaðlar

Samantekt

3. Markaðshæfni 
Ísland

Verðlag á 
þjónustunni

Gæði og umhverfi

Fagaðilar á Íslandi

SVÓT

Fimm kraftar 
Porters

Tígull Porters

Suðurnesin

Samantekt

4. Viðhorfsrannsóknir

Aðferð við 
viðhorfsrannsók 

lækna

Viðhorf lækna 

Samantekt

Aðferð við 
viðharfsrannsókn 

ferðamanna

Viðhorf 
ferðamanna

Samantekt 

5. Niðurstöður og 
Ályktanir

Svör við 
undirspurningum

Svar við 
rannsóknarspurning

unni

Umræður

Mynd 2                                                         Uppbygging Ritgerðar
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2.Markaðsgreining 

2.1. Lýsing á þjónustugreininni 
Hnattvæðingin hefur orðið til þess að mörg lönd hafa orðið að endurmeta hagfræðilegan 

styrkleika sinn og veikleika, auk þess að þurfa að greina betur hvaða þjónustu og framleiðslu 

þjóðir þeirra hafa tækifæri til að hagnast á. Ein slík þjónustugrein sem hefur vaxið hratt 

síðasta áratuginn er lækningatengd ferðaþjónusta. Lækningatengd ferðaþjónusta felur í sér að 

ríkisborgarar landa geti valið um leiðir til að fá heilsutengda þjónustu að eigin vali án 

hindrana (Kalshetti og Pillai, 2008). Hnattvæðingin hefur orðið til þess að bæði kunnátta og 

fólk flæðir auðveldlega yfir landamæri og við það verða öll hefðbundin mörk að lægri 

þröskuldum (Dunn, 2007).  

Ferðamannaiðnaðurinn hefur alltaf einkennst af flæði ferðamanna sem að mestu koma frá 

þróaðri ríkjum og fara til álíka þróaðra svæða eða minna þróaðra landa. Margar ástæður eru 

fyrir þessu s.s. afgangstekjur og tími, þörf á að hverfa frá nærumhverfi sínu eða öðlast 

dýrmæta reynslu. Í tilviki lækningatengdrar ferðaþjónustu er meginástæðan eftirsókn eftir 

skurðaðgerð (Caballero og Mugomba, 2007). Almennt er talið að ferðamenn ferðist sér til 

ánægju en sú túlkun er kannski ekki alveg rétt þar sem þeir ferðast af mörgum öðrum 

orsökum. Um gæti verið að ræða trúarlega ástæðu eins og pílagrímaferðir, viðskipti, 

íþróttaiðkun, afþreyingu, skemmtun auk annarra persónulegra þarfa (Caballero og Mugomba, 

2007). Ferðamannaiðnaðurinn inniheldur tvo megin  þætti; ferðina að áfangastað annarsvegar 

og dvölina og athafnir þar hinsvegar. Ferðin á áfangastað og dvölin á staðnum á sér stað utan 

venjubundins dvalarstaðar og vinnu og því gefur ferðamannaiðnaðurinn færi á athöfnum sem 

alla jafna eru ekki sambærilegar þeim í heimalandinu (Kalshetti og Pillai, 2008). Hugtakið að 

„ferðast til að öðlast heilsu“ er sannarlega ekki nýtt af nálinni. Rómverjar voru miklir 

unnendur baðlauga og er Bath á Bretlandi byggð á þeim. Á sautjándu öld ferðuðust auðugir 

Evrópubúar til baðlauga í öðrum löndum. Hinsvegar hefur nýlega komið til að ferðalög 

heimsálfanna á milli séu orðin örugg, hröð og ódýr. Nógu ódýr til að það borgi sig að ferðast 

langar vegalengdir til þess eins að ná sér í heilbrigðisþjónustu (Burkett, 2007 ). 

Áður en lengra er haldið í lýsingu á markaðnum sem lækningatengd ferðaþjónusta tilheyrir er 

mikilvægt að skilgreina hugtakið sem notað er til grundvallar þessarar rannsóknar. Hugtakið 

„heilsutengd ferðaþjónusta“ á jafnt við baðlaugar og slökunarmeðferðir, lífstílstengda 

þjónustu og í raun alla þjónustu sem byggir upp manneskjuna, fegrunaraðgerðir og aðrar 
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valaðgerðir hvort sem þær eru meðferðir sem byggja á skurðáhöldum eða ekki (Caballero og 

Mugomba, 2007).  

Til að takmarka þessa rannsókn var fókusinn settur á hluta hennar en ekki lífstílsþjónustu 

nema þar sem þetta tvennt skarast. Því má segja að lífstílstengd ferðaþjónusta og 

lækningatengd ferðaþjónusta séu báðar hluti af heilsutengdri ferðaþjónustu. Í lækningatengdri 

ferðaþjónustu er ferðamaðurinn aðallega að sækja læknismeðferð og þar á eftir að sækjast 

eftir hefðbundinni ferðamennsku, slökun og hvíld á þeim stað sem þeir sækja þjónustuna til 

(Caballero og Mugomba,2007). Samkvæmt Connell (2006) inniheldur hugtakið 

„lækningatengd ferðaþjónusta“ sérhæfð læknisfræðileg inngrip og mun þessi rannsókn halda 

sig við þá skilgreiningu. Sambland skurðaðgerða og ferðamennsku virðist vera hlutfallslega 

nýtt af nálinni og hluti af markaði sem takmarkast og einskorðast við sérhæfða söluvöru sem 

seld er afmörkuðum hópi viðskiptavina.  

Segja má því að allar rannsóknir sem gerðar eru innan lækningatengdrar ferðaþjónustu muni 

því um leið vera framlag til heilsutengdrar ferðaþjónustu. Margir mismunandi merkimiðar 

hafa verið settir á lækningatengda ferðaþjónustu og hún er kölluð nöfnum eins  og vellíðunar 

ferðaþjónusta, heilsu ferðaþjónusta, skurðaðgerða ferðaþjónusta, lækningatengd ferðaþjónusta 

og fegrunar ferðaþjónusta ásamt fleiri nöfnum og það gerir það að verkum að erfitt er að 

henda reiður á magni og umfangi markaðarins (Caballero og Mugomba, 2007). 

Lækningatengd ferðaþjónusta hefur verið að koma fram á sjónarsviðið síðasta áratuginn og 

virðist lækka kostnað neytenda töluvert um leið og hún viðheldur gæðum  

heilbrigðisþjónustunnar.  Hún tekur í þjónustu sína byltinguna sem orðið hefur í lækninga- og 

upplýsingatækninni, heimsvæðinguna, auðveldari samgöngur, menntun og markaðssetningu 

(McCallum og Jacoby, 2007). 

Niðurstaðan er því sú að heilsutengd ferðaþjónusta er ekki ný af nálinni. Innan Evrópu, Sviss 

og Þýskalands eru sögulegir áfangastaðir fyrir ferðamenn sem bjóða fyrsta flokks 

læknisþjónustu fyrir  íbúa Austurevrópu og Miðausturlanda á góðu verði. Hinsvegar gerir 

þessi rannsókn greinarmun á lækningatengdri ferðaþjónustu og setur hana sem undirflokk 

heilsutengdrar ferðaþjónustu og þannig þjónustuflokk sem býður læknisþjónustu og 

afþreyingu til fjölda landa og á góðu hagkvæmu verðlagi og það er nýtt hugtak og ný tegund 

þjónustu (Caballero og Mugomba, 2007).  

Fyrir 15 árum voru skurðaðgerðir og stofnanir á áfangastöðunum sem vinsælastir eru í 

þjónustugreininni ekki samkeppnishæfar hvað varðaði gæði eða verð við Vesturevrópu og 
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Bandaríkin. Fram að því var lækningatengd ferðaþjónusta úrræði fyrir ríka en ekki fyrir 

hagsýnar húsmæður (Burkett, 2007 ). Reynslan hefur sýnt að það er vaxandi eftirspurn meðal 

íbúa þróaðri ríkja eftir þjónustu fagaðila innan vanþróaðra ríkja. Þetta var grundvöllur og 

byrjun lækningatengdrar ferðaþjónustu. Ferðamenn hafa lengi leitað eftir læknismeðferð 

samtímis ferðalögum sínum en þessi þjónustugrein hefur vaxið hratt upp sem skipulagt svar 

við vaxandi eftirspurn. Ferðamenn sem sækjast eftir þessari þjónustu koma aðallega frá 

Bandaríkjunum, Evrópu, Ástralíu og Miðausturlöndum.  

Lækningatengd ferðaþjónusta er að verða ein aðaluppspretta erlends gjaldeyris í vanþróuðum 

löndum og þá sérstaklega Indlandi. Með henni sameinast svar við tvennum þörfum þ.e. svar 

við vaxandi kröfu um læknisþjónustu fyrir sjúklinga frá þróaðri löndum og lausn fyrir 

fjármagnsvanda og sjúk hagkerfi áfangastaðanna (Kalshetti og Pillai, 2008). Áætlað er að 

lækningatengd ferðaþjónusta á heimsvísu árið 2005 hafi velt um 20 billjónum bandaríkjadala 

og er spáð vexti upp að 40 billjónum bandríkjadala árið 2010 (Hancock, 2006 samkvæmt 

McCallum og Jacoby, 2007). Talið er að um 750,000 Bandaríkjamenn hafi ferðast erlendis til 

þess að fá læknisþjónustu árið 2007. Áætlað er að þessi tala fari í 6 milljónir árið 2010. 

Grunnaukningin fyrir árlegan vöxt í greininni verður þá 100% frá 2007 til 2010. Vöxtur 

umfram þetta gæti svo takmarkast vegna nokkurra áhrifaþátta s.s. framboðsgetunnar í öðrum 

löndum, hugsanlegrar ákvörðunar sjúkratryggingafélaga að greiða ekki fyrir aðgerðir erlendis, 

mögulegrar ákvörðunar þjónustuaðila innan Bandaríkjanna að keppa við erlenda þjónustuaðila 

og mögulegra ákvarðana stjórnvalda sem gætu hindrað eftirspurnina (Deloitte Developement 

LLP, 2009). 

Ferðamennska felst í mörgum þáttum, bæði veraldlegum og andlegum. Veraldlegir þættir eru 

atriði eins og gistirými, samgöngur, skemmtanir og aðdráttarafl svæðisins. Andlegu þættirnir 

eru væntingar og viðhorf. Ákvörðunin um ferðalagið er háð löngun ferðalangsins til að bæta 

við sig reynslu og víkka sjóndeildarhringinn. Ýmsir áfangastaðir á Indlandi t.d. eru á 

heimsminjaskrá auk þess sem menning þeirra er víðfræg og laðar að ferðamenn sem hafa hug 

á að öðlast meiri og betri skilning á þróun og menningu annarstaðar en í heimalandinu 

(Kalshetti og Pillai, 2008). Hnattvæðingin hefur ekki aðeins orðið til þess að sjúklingar leita 

yfir landamæri að heilbrigðisþjónustu heldur hefur hún einnig orðið til þess að fagaðilar og 

þjónustuaðilar í heilbrigðisþjónustu ferðast eða tengjast sömuleiðis milli landa þar sem hún 

hefur skapað ný tækifæri til að starfa í samvinnu við samstarfsaðila hvar sem er á hnettinum. 

Þegar slík lækningatengd ferðaþjónusta er í samvinnu við aðila í heimalandinu er oft talað um 

útvistaða þjónustu (McCallum og Jacoby, 2007). 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 20 
 

Útvistun á heilbrigðisþjónustu  má skýra sem skipulagða ferð erlendis til þess fyrst og fremst 

að fá hágæða læknisþjónustu á lágu verði. Slík útvistun kallast stundum  lækningatengd 

ferðaþjónusta þegar við hana bætist ferðalög og skemmtun erlendis. Verðið á slíkri 

læknisþjónustu erlendis ásamt ferðaþjónustuhlutanum er yfirleitt mun lægra en kostnaðurinn 

við læknisþjónustuna eina í heimalandinu.  Svo virðist sem að gæði þjónustunnar sem veitt er 

af fyrsta flokks þjónustuaðila erlendis sé síst verri en fólk á að venjast heima fyrir þó að 

vissulega beri að fara varlega í ákvarðanatökunni (McCallum og Jacoby, 2007). Alþjóðleg  

útvistun læknisþjónustu að einhverju marki byrjaði fyrir rúmum áratug í þróuðum löndum 

eins og Belgíu, Þýskalandi og Ísrael. Nú þróast hún í þróunarlöndum eins og Argentínu, 

Ungverjalandi, Indlandi, Mexico, Suður Afríku og Tælandi (McCallum og Jacoby, 2007).  

Fylgismenn útvistunar á heilbrigðisþjónustu innan Bandaríkjanna telja að hún sé nauðsynleg 

vegna samkeppninnar sem af henni hlýst. Þeir segja að verðbólgan innan heilbrigðisgeirans sé 

fjórföld miðað við verðbólgu almennt í Bandaríkjunum og þetta sé að setja ósjálfbærar birgðar 

á amerískt hagkerfi (Burkhart og Gentry, 2008). Útvistun heilbrigðisþjónustu er ekki án 

vandkvæða hvað varðar gæði og persónuvernd. Læknisfræðileg útvistun er einstök í því að 

þarna er verið að útvista mjög persónulegri og þróaðri þjónustu sem drepur kerlingarsöguna 

um gæði sem hingað til hafa verið talin einskorðast við læknastéttina innan Bandaríkjanna af 

íbúum innan þeirra (McCallum og Jacoby, 2007). Áætlaður vöxtur lækningatengdrar 

ferðaþjónustu er að mestu til kominn vegna aukins kostnaðar í heilbrigðiskerfum þróaðri 

landa. Langra biðlista eftir aðgerðum og versnandi þjónustu vegna ónógs fjölda starfsfólks 

samfara aukinni eftirspurn eftir þjónustunni vegna hækkunar á lífaldri þessara þjóða 

(Caballero og Mugomba, 2007; Gopal, 2008). Þegar læknisþjónustan er skoðuð í Bretlandi, 

Kanada og mörgum löndum Miðausturlanda, kemur í ljós að biðtími eftir meðferð er of  

langur, jafnvel þó að þjónustan sé frí. Í öðrum löndum svo sem Bandaríkjunum þar sem íbúar 

eru tryggðir með tryggingum er þjónustan svo dýr að tryggingafélögin innheimta mjög há 

gjöld frá viðskiptavinum sínum (Kalshetti og Pillai, 2008).  

Önnur ástæða fyrir aukningu á lækningatengdri ferðaþjónustu getur verið aukinn áhugi á 

lífstíl og vellíðan innan heilsutengdrar ferðaþjónustu s.s. heilsulindar eða baðlaugaþjónustu, 

útilíf, náttúruskoðun, jóga og þjálfunarbúðum. Að ekki sé talað um alþjóðavæðinguna og 

upplýsingatækniþróun síðustu ára (Sharpley, 2003 sjá í Caballero og Mugomba, 2007). 

Vaxandi hraði hefur einkennt lífstíl fólks og orðið til þess að upp hafa komið vandamál í 

persónulegum og samfélagslegum þáttum. Lífstílssjúkdómar hafa orðið til úr krefjandi og 

hröðu lífshlaupi og því er vaxandi þörf á „afstressun“ og að auka þátt viðkomandi í hreyfingu 
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og tómstundum. Aukin þörf er því á góðri heilbrigðisþjónustu auk þess sem kröfur um 

lífsgæði og vitundarvakning um nauðsyn góðrar heilsuþjónustu hefur vaxið (Kalshetti og 

Pillai, 2008). 

Meðan á gerð þessarar rannsóknar stóð komst höfundur að því að þau lönd sem annaðhvort 

eru að veita lækningatengda ferðaþjónustu eða að velta henni alvarlega fyrir sér eru: Bahrain, 

Belgía, Brunei, Bólivía, Brasilía, Costa Rica, Hong Kong, Indland, Ísrael, Íran, Jórdanía, 

Kúba, Litháen, Malasía, Pólland, Rússland, Singapor, Suður Kórea, Tyrkland og  

Ungverjaland. Stöðugur vöxtur og þróun lækningatengdrar ferðaþjónustu sem sértæks 

markaðar fyrir afmarkaðan neytendahóp innan ferðaþjónustunnar hefur leitt til tilkomu og 

útbreiðslu slíkra markaða innan lækningatengdrar ferðaþjónustu eftir því sem mismunandi 

þjónustustaðir hafa sérhæft sig á fjölbreytilegan hátt bæði hvað varðar framboð á 

læknismeðferðum og afþreyingu innan hefðbundinnar ferðaþjónustu (Caballero og Mugomba, 

2007).  

Greining á vefsíðum sem bjóða svona þjónustu sýna að megininnihald svona pakka eru 

læknismeðferð, sérsniðin afþreying sem flýtir bata, túlkaþjónusta, hágæða dvalarstaður meðan 

á meðferð stendur, bílaleiga, skipuleggjendur og aðstoð ef bráðatilfelli koma upp. Þessi 

sérhæfði markaður hefur lítið sem ekkert verið rannsakaður innan akademíunnar umfram 

lýsandi rannsóknir (Caballero og Mugomba, 2007). Þessi skortur á akademískum áhuga á 

lækningatengdri ferðaþjónustu gerir þessa rannsókn því bæði nauðsynlega og mikilvæga. 

Skoðun á lækningatengdri ferðaþjónustu leiðir í ljós að erfitt er að átta sig á hverjir hafa 

hagsmuna að gæta, skortur er á lögum og reglum og nákvæmri skilgreiningu á því í hverju 

þjónustan felst (Caballero og Mugomba, 2007). 

Evrópusambandið gaf út skýrslu 1999 þar sem það sagði lækningatengda ferðaþjónustu vera 

lífvænlega þjónustugrein fyrir Evrópu þar sem ríkjandi markaðir voru sagðir Sviss og 

Þýskaland og markhópinn auðuga einstaklinga frá miðausturlöndum og Austur evrópu 

(Caballero og Mugomba, 2007). Skortur er á nákvæmum tölfræðilegum gögnum til þess að 

hægt sé að meta stærð markaðarins í lækningatengdri ferðaþjónustu. Samt eru til gögn frá 

stjórnvöldum og lækningafyrirtækjum um árlegan fjölda ferðamanna sem sækja þessa 

þjónustu til þeirra. Indland heldur t.d. árlega ráðstefnu „Medical Tourism Expo“ og spáir því 

að lækningatengd ferðaþjónusta muni færa Indlandi allt að 2 billjónum bandaríkjadala fyrir 

2012 (Connell, 2006).  
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Staðan á markaðnum í dag sýnir að það er aukin hreyfing í þá átt að samsteypur í 

þjónustugeiranum leiti til láréttrar samþáttunar í viðleitni sinni til að auka getu sína og gægjast 

inn á stærri markaði. Iðnaðurinn er undir stöðugum breytingum og hvergi annarstaðar eru 

samkeppnisaðilar, samstarfsaðilar, birgjar og kaupendur svo óaðgreinanlegir (Panagiotou og 

van Wiljnen, 2005 samkvæmt Caballero og Mugomba, 2007). Framfarir í læknisfræði, aukinn 

færanleiki sjúklinga og eftirspurn eftir gæða heilbrigðisþjónustu sem veitt er bæði hratt og vel 

hefur orðið til þess að vekja áhuga þjónustuaðila á heimsvísu (Teh og Chu, 2005). 

Lækningatengd ferðaþjónusta hefur árum saman verið við lýði í Vesturevrópu vegna árangurs 

í heilbrigðiskerfum þeirra og tækninýjunga. Þjónustugreinin er hinsvegar frekar ný í Asíu og 

tók fyrst við sér í kjölfar kreppunnar í Asíu sem leiddi til þess að einkarekin sjúkrahús urðu að 

fara að leita að nýjum tekjulindum. Bumrungrad Hospital í Tælandi var með þeim fyrstu til 

þess að einbeita sér að því að laða að erlenda sjúklinga og árangur þeirra freistaði annarra 

sjúkrahúsa í öðrum löndum til þess að reyna hið sama.(Teh og Chu, 2005). 

Lykil þættir sem verða til þess að neytendur á þróuðum svæðum eins og Norður Ameríku  og 

Evrópu sækja læknisþjónustu til þessara áfangastaða er kerfisbundinn galli í heilbrigðiskerfi 

þeirra heimalanda og mjög dýr læknisþjónusta. Áhugavert er að sjá að það eru gæði 

umönnunarinnar á góðu verði sem er einn aðal áhrifaþáttur þess að neytendur kaupi 

meðferðina erlendis, samt sem áður keppa fyrirtækin á markaðnum ekki gegn hvort öðru með 

verðmyndun. Heldur keppa þau við heimalöndin í verðsamanburði. Fyrir fyrirtæki sem hafa 

kannski ekki úrræði til þess að keppa í verði við aðra áfangastaði eins og t.d. Kúba gegn 

Indlandi er núverandi ástand æskilegt. Eftir því sem markaðurinn mettast gæti samkeppnin 

milli aðila orðið meira á sviði verðlags (Caballero og Mugomba, 2007).  

Ef notast er við flokkun þjónustu niður í harða þjónustu og mjúka fellur lækningatengd 

ferðaþjónusta og vaxtarmöguleikarnir á markaðnum samkvæmt skilgreiningunni í mjúka 

þjónustu  en Caballero og Mugomba (2007) telja freistandi að draga það í efa þar sem 

þjónustuaðilar í læknisþjónustu mæta kaupendum sínum á markaði án þeirra hlunninda að 

geta farið smám saman á alþjóðamarkað. Með öðrum orðum eru þessi fyrirtæki 

lækningatengdrar ferðaþjónustu „Born Global“. Þessu til viðbótar mætti ætla að skortur á 

alþjóðlegu regluverki eins og í tilviki lækningatengdrar ferðaþjónustu ætti að vera hindrun 

fyrir fyrirtæki á markaðnum og jafnvel fyrir nýliða að koma inn á hann. Aftur á móti virðast 

gögnin sýna fram á hið gagnstæða. Caballero og Mugomba (2007) telja þau sýna að þessi 
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skortur á lögum og reglum geti hjálpað frumkvöðlum. Skortur á reglum í iðnaði starfræktum í 

nýjum sérhæfðum markaði gefi fyrirtækjum ákveðið frjálsræði í myndun stefnumótunar. 

Greining á eðli og samsetningu lækningatengdrar ferðaþjónustu leiðir í ljós að framlög koma 

frá mörgum aðilum. Heilbrigðisstarfsfólki, gistirýmum, samgönguaðilum, söluaðilum 

þjónustu á ákvörðunarstaðnum, tryggingafélögum og fl. Tilkoma lækningatengdrar 

ferðaþjónustu á markaði hefur reynst hvetjandi þáttur í sköpun viðskiptatækifæra fyrir birgja 

sem styðja þjónustugreinina (Caballero og Mugomba, 2007). Enn sem komið er eru engar 

alþjóðlegar reglur um lækningatengda ferðaþjónustu en áhöld eru um að þetta gæti breyst eftir 

því sem fleiri ríkisborgarar frá Bretlandi, Evrópu og Bandaríkjunum sækja þjónustuna 

(Caballero og Mugomba, 2007). 

Greining á birgjum gefur til kynna vaxandi áhuga aðila utan heilbrigðisþjónustunnar s.s. 

hótela, flugfélaga og tryggingafélaga sem geta séð möguleikana í því að sameina krafta sína 

við lækningatengda ferðaþjónustuaðila. Sérhæfing sem form af miðaðri markfærslu eru í 

lækningatengdri ferðaþjónustu mest áberandi í löndum með minni bjargir og lægri hagvöxt 

(Caballero og Mugomba, 2007).  

2.2. Markhópurinn 
Samkvæmt Kotler og fl. (1999) er markaðurinn frá sjónarhóli markaðssérfræðingsins safn 

allra mögulegra og raunverulegra kaupenda á ákveðinni framleiðslu eða þjónustu. 

Markaðurinn sé heimur kaupanda og iðnaðurinn sé heimur söluaðila. Stærð markaðarins ræðst 

af fjölda kaupanda sem gætu mögulega viljað kaupa ákveðna markaðsvöru. Mögulegir 

kaupendur hafa þrjá einkennisþætti: áhuga, tekjur og aðgang. Porter leggur til miðaða 

markaðsfærslu fyrir frumkvöðla, það að einbeita sér að ákveðnum og vel skilgreindum hópi 

kaupenda, framleiðsluhluta eða svæðisbundnum markaði til þess að betur takist til að þjónusta 

markhópinn og betur en þeir samkeppnisaðilar sem hafa breiðari markhóp eða óskilgreindari 

markaðssetningu. Þannig getur fyrirtækið aðgreint sig frá keppinautunum með því að þjónusta 

fýsilegan og þrengri markhóp, mæta þörfum hans betur um leið og dregið er úr kostnaði sem 

myndi hljótast við að þjónusta allan markhópinn í heild. Fyrirtæki geta ekki og vilja ekki 

þjóna öllum á markaðnum því það myndi sóa orku og peningum (Caballero og Mugombo, 

2007). Þessa aðferð má einnig nota til þess að greina sérstakan markhóp sem ekki hefur talist 

aðlaðandi fyrir keppinautana og er því ekki nægilega vel þjónustaður, markað meðveika 

samkeppni eða markhóp sem er minnamóttækilegur fyrir aðra. Markaðurinn sem sýnir áhuga 

á ákveðinni vörutegund eða þjónustu sem í boði er kallast „Mögulegur markaður“. Ekki er 
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nóg að hafa áhuga á ákveðinni þjónustu eða vöru heldur verður að vera til staðar geta og vilji 

til að borga fyrir þjónustuna eða vöruna. Því kallast markaðurinn sem sýnir bæði áhuga og 

hefur fjárhagslega getu til að kaupa það sem í boði er „Aðgengilegur markaður“. Þar sem 

framleiðslan eða þjónustan getur verið undir hindrunum á sumum mörkuðum er aðgengi 

mikilvægt. Markaðurinn sem sýnir áhuga, getu og aðgang að framboðinni þjónustu kallast 

„Hæfur markaður“. Innan hæfs markaðar getur iðnaðurinn hvort heldur ákveðið að velja einn 

hluta markaðarins eða eltast við allan markaðinn í heild. Valið kallast „Þjónustaður 

markaður“. Neytendur sem þegar hafa keypt eða notað þessa vöru eða þjónustu kallast 

„Nýttur markaður“ (Kotler o.fl., 1999).  

 

Mögulegur markaður ‐ Allir  þeir sem sýna framboðinni 
þjónustu áhuga

Aðgengilegur markaður ‐ þeir sem hafa getu og 
vilja til að kaupa þjónustuna

Hæfur (qualified) markaður – þeir 
sem mega kaupa þjónustuna

Þjónustumarkaður – þeir 
sem markaðssetningin 

beinist að innan valins hóps

Nýttur

markaður

Mynd 3.                      Skilgreining á mögulegum markaði. Heimild:  Kotler o.fl., 1999

 

2.2.1. Hverjir sækja sér lækningatengda ferðaþjónustu? 

Porter (1998) lýsir þremur gerðum alþjóðlegra þjónustuhátta:  

1) Hreyfanlegir kaupendur ferðast til þjóðar í eftirsókn eftir þjónustu. Þetta form samkeppni 

innan ferðamannaiðnaðarins og innan heilbrigðisþjónustunnar er yfirgnæfandi. Hér ferðast 

neytandinn til ákvörðunarstaðar til að geta neytt þjónustunnar vegna þarfar eða eftirsóknar 

vegna þess að varan er annað hvort sérhæfð og/eða ódýrari. Þetta á við sjúklinga hvaðanæva 

að. 
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 2) Fyrirtæki frá einu þjóðlandi veitir þjónustu í öðru og notar til þess fagaðila frá þeim stað 

þ.e. útvistun. Þetta á við um ferðamenn sem ferðast frá Evrópu, Miðausturlöndum og 

Bandaríkjunum.  

3) Fyrirtæki frá ákveðnu þjóðlandi veitir þjónustu í öðru og notar til þess ýmist fagfólk frá 

staðnum eða flytur út starfsfólk. Þetta á við þjónustu við ferðamenn frá Bandaríkjunum, 

Evrópu og Miðausturlöndum fyrst og fremst.  

Margir neytendur eru orðnir þátttakendur og láta til sín taka í vali á heilbrigðisþjónustu, þeir 

leita að hentugasta verðinu og góðum gæðum, bera saman og skipta auðveldlega um lækna, 

sjúkrahús og tryggingafélög. Margir aðrir hafa áhuga á því að verða meiri þátttakendur og 

hafa áhuga á að fá meiri upplýsingar, netþjónustu og annað slíkt sem gæti gert þeim 

auðveldara fyrir um að taka eigin ákvarðanir og stýra eigin meðferð. Hugtakið um sjúklinginn 

er að færast sífellt meira í átt að hugtakinu um neytandann þar sem einstaklingurinn horfir á 

lækninn meira eins og ráðgjafa en þann sem tekur endanlegar ákvarðanir. Þetta gerir 

neytandanum kleift að skoða alla mögulega kosti, færa ábyrgðina yfir á neytandann sjálfan og 

að neytandinn verði meira árvakur og ábyrgur fyrir kostnaðinum við meðferðina (Deloitte 

Center for Health Care Solutions, 2008). Reynslan hefur leitt í ljós að til þess að markaðurinn 

geti vaxið þarf að vera til staðar einhverskonar kerfi til þess að stýra flæðinu. Markhópurinn 

þarf að hafa auðvelt aðgengi að þjónustunni og því staðnum þar sem hún er veitt. Þrátt fyrir 

góða markaðssetningu, vörumerki, verð og annað þá er slíkt gagnslaust ef aðgangur að 

þjónustunni er eitthvað annað en auðveldur (Caballero og Mugomba, 2007). 

Markhópur lækningatengdrar ferðaþjónustu inniheldur alla þá sem bæði hafa þörf fyrir 

skurðaðgerð og löngunina til að jafna sig eftir aðgerð á hlutfallslega spennandi stöðum miðað 

við heimalandið. Þessir aðilar hafa efni á því að kaupa farmiða, gistingu og læknismeðferð. 

Þess utan hafa þessir einstaklingar færi á því að ferðast utan eigin landamæra í leit að 

lækningu. Þjónustugeirinn leitar því eftir athygli neytanda í þróuðum löndum þar sem of hátt 

verð er á heilbrigðisþjónustunni og langir biðlistar eftir skurðaðgerðum (Caballero og 

Mugomba, 2007). Kotler (1999) skilgreinir þjónustumarkaðinn sem þann sem ekki aðeins er 

viljugur til að kaupa þjónustuna heldur þann sem hefur efni á því og hefur greiðan aðgang að 

þjónustunni. Hagkvæmni er ótvíræð í lækningatengdri ferðaþjónustu. Verðmunurinn milli 

flestra landa í Asíu og þróaðri ríkja er mikill og jafnvel vaxandi (Connell, 2006). 

Hagstærðirnar eru vissulega mikilvægar í lækningatengdri ferðaþjónustu en þær eru alls ekki 

eina ástæðan fyrir tilveru þjónustugreinarinnar. Biðlistar eftir ólífsnauðsynlegum aðgerðum 
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s.s. hnéaðgerðum geta verið allt að 18 mánuðir í Bretlandi (Connell, 2006). Staða gjaldmiðla 

getur haft mikil áhrif. Þegar Suður Afríski gjaldmiðillinn Rand steig mikið gagnvart dollar 

2004, féll aðsókn að einu fyrirtæki frá 30 sjúklingum á mánuði 2003 niður í enga árið 2005 

(Connell, 2006). Upp úr stendur að skorturinn á björgum keyrir lækningatengda ferðaþjónustu 

áfram með því að skorturinn ýtir á þörf til að ferðast og kemur þannig í veg fyrir að 

sjúklingurinn geti valið eftir óskum frekar en efnahag (Horowitz, 2008). Sjúklingar velja 

sumir ákveðna fjarlæga staði til þess að fá þjónustuna því þeir trúa því að einkamál þeirra og 

trúnaður við þá muni verða betur varinn. Einnig geta félagslegir þættir, reglur og lög 

áfangastaðarins haft áhrif á framboð ákveðinna læknisaðgerða (Horowitz, 2008). Að þessum 

þáttum skoðuðum er mikilvægt að átta sig á að ástæður þess að einstakur sjúklingur velur 

þessa leið frekar en annað eru flóknar og margslungnar. 

Áætlað er að um 500,000 bandaríkjamenn hafi sótt þjónustu erlendis árið 2006, allt frá 

fegrunaraðgerðum til lífsnauðsynlegra skurðaðgerða  (McCallum og Jacoby, 2007). Þessir 

sjúklingar eru ekki bara að leita sér léttra fegrunaraðgerða heldur eru þetta millistéttafólk sem 

er að forðast það að verða fátækt vegna nauðsynlegra læknisaðgerða (New England Journal of 

Medicine; Milstein, 2006, McCallum og Jacoby, 2007). Ef ferðatengingarnar milli 

heimamarkaðarins og ákvörðunarstaðar eru þannig að kostnaður við að sækja þjónustuna er 

mikill eða erfiðleikum búinn þá er líklegra en ella að neytandinn hætti við (Caballero og 

Mugomba, 2007). Ýktasta dæmi um svona lækningatengda ferðamennsku og þar sem orðið 

ferðamennska passar einna síst eru þeir sjúklingar sem ferðast til þess að mega enda líf sitt. Á 

síðustu árum hefur þetta fært svona sjúklinga til Sviss og Hollands. Loks má nefna síðasta 

form lækningatengdrar ferðaþjónustu sem er flutningur eldri borgara til hjúkrunarheimila 

erlendis þar sem þeir koma til að dveljast til frambúðar. Sumstaðar svo sem í Kenía hefur 

hótelum verið breytt í heimili fyrir eldri borgara frá austur Afríkuasíu, sem koma til þess að 

setjast í helgan stein frá Bretlandi,Japan,Tælandi eða Filippseyjum (Connell, 2006). 

Það sem stendur óhaggað og í allri umræðu er að það eru um 46.6 milljónir Bandaríkjamanna 

ótryggðir. Þetta stóra hlutfall fólks sem ekki fær inni í Medicare tilheyrir ekki aðeins þeim 

fátæku heldur einnig þeim sem annað hvort hafa ekki efni á einkatryggingum eða eru meðal 

aukins fjölda starfsmanna sem ekki er boðið sjúkratryggingar með launakjörum (Burkett, 

2007). 26% þeirra sem eru ótryggðir eru undir 30 ára aldri og 68% eru á aldrinum 30 – 64 ára. 

Flestar vefsíður sem innihalda texta frá þeim sem hafa notið lækningatengdrar ferðaþjónustu 

leiða í ljós tvo þætti sem mest eru hvetjandi samkvæmt framburði neytendanna en það eru 

langir biðlistar og mikill munur á verði þjónustunnar (Global HealthTours, 2006; Caballero og 
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Mugomba, 2007). Sjúklingur sem ferðast langan veg í leit að skurðaðgerð vegna lífshættulegs 

ástands er ekki líklegur til að hafa miklar áhyggjur varðandi venjubundinn ferðamannasegul 

staðarins (Horowitz, 2008).  

Upp úr stendur að neytendur af bandaríkjamarkaði eru aðalmarkhópur þjónustuaðila um heim 

allan vegna þeirrar einföldu ástæðu að þar fer saman mikill fjöldi ótryggðra eða vantryggðra 

neytenda og fjöldi sem hefur efni á að leita annað. Skoðum þennan hóp aðeins nánar: 

Heilbrigðisneytendur í Bandaríkjunum er ekki einsleitur markaður heldur flókinn og 

kröfuharður markaður sem samanstendur af sex mismunandi hópum eða gerðum neytenda 

sem hver og einn einkennist af sérkennum sínum og hegðun. Þessir hópar skilgreina og meta 

helbrigðiskerfið mjög ólíkt og gefa þannig í skyn  mismunandi stig áhuga á nýjungum í 

þjónustunni (Deloitte Center for Health Solutions, 2009).  

Miklir notendur 
lækna,spítala,lyfja og tækja

Nýjungagjarnir

Litlir notendur heilbrigðisþjónustu

Ekki nýjungar

Veikir og 
upplýstir
24%

Ferða‐

glaðir

9%

Net og 
flug 8%

Spara 
og 
spá 
2%

Slakir og 
varkárir 28%

Þægir og 
gegnir 29%

Mynd 4.      Notkun nýjunga í Heilsuþjónustu. Heimild: Deloitte LLP, 2008

 

Neytendur heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum eru ekki samstilltur og samlitur hópur heldur 

hefur Deloitte skilgreint markaðinn í sex hópa neytenda sem eru misstórir og með misjafna 

eiginleika og neyslumunstur. Stærsti hópurinn er kallaður „þægir og meðfærilegir“ og eru þeir 

29% af þýðinu, „slakir og varkárir“ eru 28%, „veikir og upplýstir“ eru þriðju stærstir og eru 

þeir 24% af neytendum, 9% þeirra eru „ferðaglaðir“, 8% eru upplýstir og nýjungargjarnir og 

kallast „net og flug“ og loks þeir sem versla, eru alltaf að leita að góðum kjörum og eru 2% 

neytenda og kallast „kaupa og spara“ í könnun Deloitte frá 2008. 19% allra bandarískra 

neytenda heilbrigðisþjónustu þ.e. „kaupa og spara“, „net og flug“ og „ferðaglaðir“ hóparnir 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 28 
 

eru mjög hlynntir nýjungum í heilbrigðisþjónustu og nota hana tiltölulega mikið (sjá mynd 4). 

Töluverður hluti hinna hluta þýðisins, sérstaklega þeir veiku og upplýstu en einnig þeir sem 

kallast slakir og varkárir og þægir og gegnir sýna mikinn áhuga á að prófa nýjungar í 

framtíðinni (Deloitte Center for Health Care Solutions, 2008).  

Neytendur þriggja hópa sem saman mynda 19% eru með mjög jákvæða ímynd af nýjungum 

og virðast þeir ekki hafa áhyggjur af breytingum. Stór hluti hinna hópanna, sérstaklega þeirra 

veiku og upplýstu, gefa frekar í skyn áhuga á að nota nýjungar í framtíðinni (Deloitte Center 

for Health Care Solutions, 2008). 3% þeirra sem rannsakaðir voru hafa ferðast til annarra 

landa til að fá ráðgjöf hjá lækni eða til þess að fá meðferð og 27% sögðust hafa áhuga á að 

gera það í framtíðinni. Um 40% myndu vilja fara í valaðgerð í erlendu landi ef þeir sæju fram 

á að spara 50% eða meira og ef þeir væru fullvissaðir um að gæðin væru jöfn eða betri en þau 

sem þeir ættu að venjast. Áberandi er að hóparnir „kaupa og spara“ og „ferðaglaðir“ eru 

líklegri til að taka þátt í læknistengdri ferðaþjónustu en aðrir. Aðeins sjö prósent þeirra sem 

þátt tóku í könnuninni segjast vera fjárhagslega undirbúnir fyrir framtíðar heilbrigðisþarfir 

sínar en af þeim ótryggðu sögðust 93% vera óöruggir um getu sína til að borga 

heilbrigðisþarfir sem upp gætu komið í framtíðinni (Deloitte Center for Health Care 

Solutions, 2008).  

Upp úr stendur að bandarískir neytendur vilja að læknar, sjúkrahús og tryggingafélög veiti 

betri upplýsingar varðandi þeirra sérþarfir. Þeir vilja læra meira um heilsuvandamál og 

meðferðarúrræði. Þeir vilja fá að bera saman þjónustu mismunandi aðila varðandi gæði og 

verð. Þeir hafa óseðjandi áhuga á upplýsingum og leita jafnan uppsprettu fróðleiks hratt og vel 

þegar þeir þurfa. Neytendur virðast telja netið mikilvægt tæki til þess að fá greiðan aðgang að 

þessum upplýsingum. Neytendur vilja einnig betri þjónustu en þeir eru að fá, meiri verðgildi  

og fleiri úrræði. Margir eru tilbúnir til að greiða meira fyrir þessi úrræði og þjónustu. Þeir 

vilja breytingar á heilbrigðiskerfinu og krefjast nýjunga til þess að auka frammistöðu þess og 

mæta þörfum og kröfum neytenda (Deloitte Center for Health Care Solutions, 2008). 

2.2.2. Hvað drífur lækningatengda ferðaþjónustu? 

Suðaustur Asía er fremst í flokki lækningatengdrar ferðaþjónustu og eru framúrskarandi og 

gæðavottaðir spítalar í Tælandi, Indlandi, Singapore og Hong Kong sem allir markaðssetja sig 

erlendis. Líka eru svipuð sjúkrahús í mörgum austantjaldslöndunum, Suður Afríku og Suður 

Ameríku (Burkett, 2007). Asía hefur því á síðustu árum orðið aðalsvæðið fyrir 

lækningatengda ferðaþjónustu. Tæland varð þekkt sem áfangastaður fyrir slíka ferðamenn um 
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1970 því þeir sérhæfðu sig í kynskiptaaðgerðum og fóru svo seinna út í fegrunaraðgerðir. 

Malasía varð þekkt sem slíkur áfangastaður um 1998 í kjölfar kreppunnar miklu í Asíu og 

varð þessi þjónustugrein til  þar sem úrræði til að auka hagvöxt. Margir tælenskir spítalar tóku 

líka við sér í kjölfar þessarar kreppu þegar sjúklingum innanlands fækkaði mjög því þeir 

höfðu ekki lengur efni á þjónustunni. Singapor hefur nýlega bæst í þennan hóp ríkja og ætlar 

að keppa við Malasíu og Tæland. Indland er alla jafna álitið miðstöð alþjóðlegrar 

læknisþjónustu og það býður allt frá Indverskum óhefðbundnum meðferðum til 

hjáveituaðgerða á hjarta og fegrunarlækninga (Connell, 2006).  

2.2.3.a. Hvaðan koma ferðamennirnir?  

Ferðamennirnir koma aðallega frá ríkum, þróuðum löndunum þar sem kostnaður við 

læknisþjónustu getur verið mjög hár en þaðan sem getan til þess að borga fyrir önnur úrræði 

er einnig há (Connell, 2006). Flestir ferðamennirnir koma frá Bandaríkjunum, Kanada, 

Bretlandi, Miðausturlöndum, Japan og fleiri slíkum þar sem saman fer hár kostnaður við 

meðferðir og langir biðlistar. Að auki er svo í sumum þessara landa að ákveðnar tegundir 

meðferða eru ekki innifaldar í sjúkratryggingum hins opinbera t.d. bæklunarskurðlækningar 

eins og liðskiptaaðgerðir. Sjúklingurinn hefur þá engan annan kost en að notfæra sér þjónustu 

í Indlandi eða öðrum slíkum áfangastöðum lækningatengdrar ferðaþjónustu. Sjúklingar frá 

Bandaríkjunum falla yfirleitt í annan af tveimur flokkum. Annars vegar í millistétt sem er á 

leið í valaðgerðir en hefur ófullnægjandi eða engar tryggingar. Hinn hópurinn samanstendur 

af sjúklingum sem þrá aðgerðir eins og fegrunaraðgerðir, tannaðgerðir, frjósemisaðgerðir og 

kynskiptiaðgerðir (Horowitz, 2008). Vinsælir staðir til að kaupa svona þjónustu í er Indland, 

Brunei, Kúba, Kolumbía, Hong Kong, Ungverjaland, Jórdanía, Malasía, Singapore og Tæland 

svo einhver lönd séu nefnd (Gopal, 2008).  

Japan hefur verið tregt í að leyfa innflutning nýbúa og því er heilbrigðiskerfi þeirra undir 

mikilli pressu þar sem þjóðin er að eldast. Án leyfa fyrir innfluttu vinnuafli á heilbrigðissviði 

líkt og önnur þróuð lönd gera, hafa Japanar því þurft að nýta sér lækningatengda 

ferðaþjónustu (Connell, 2006). Indland hefur tekið upplýsta ákvörðun um að sækja á 

Japansmarkaðinn þar sem margir læknar þeirra hafa lært þar og hjúkrunarfræðingar og annað 

starfsfólk hefur verið kennd japanska. Tæland fær aðallega sjúklinga frá Japan, Brunei, 

Singapore, Taiwan, Pakistan, Kína og Bangladesh. Kúba fær sína sjúklinga aðallega frá 

Rómönsku Ameríku s.s. Argentínu, Ekvador og Dóminíska lýðveldinu (Connell, 2006). 
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Margir sjúklingarnir sem sækja Malasíu og Singapor heim eru Evrópubúar og  Amerískir 

neytendur sem eru búsettir í Asíu. Singapore hefur séð breytingar á markhópnum þar sem 

hann hefur færst frá Indónesíu til Miðausturlanda og aukinn fjöldi eru neytendur með 

kínverskan uppruna frá ýmsum löndum. Ríkir Japanar fljúga til Singapore og neytendur frá 

Súmötru sigla með ferju til Malasíu (Connell, 2006). Meginhluti þeirra sem sækjast eftir 

þjónustunni í Indlandi eru hluti af s.k. fólksflutningum (Diaspora) og eiga ættir að rekja 

þaðan. Þessir ferðamenn koma frá Bandaríkjunum, Bretlandi og annarstaðar frá svo sem ríkir 

einstaklingar frá fjölmörgum löndum. Þessari tegund ferðamanna fer fækkandi og stefnir í átt 

að meiri fjölbreytni í neytendahópnum í Indlandi (Connell, 2006; Chakravarthy og Kumar, 

2008).  

Ný netkönnun Deloitte 2009 sem gerð var meðal neytenda heilbrigðisþjónustunnar með úrtaki 

18 ára og eldri um öll Bandaríkin leiddi í ljós að flestir þeirra sækja þjónustuna á 

heimaslóðum en möguleiki til þess að spara peninga myndi geta orðið til þess að þeir 

ferðuðust til þess að fá hana. Átta prósent þeirra sögðust hafa sótt heilbrigðisþjónustu utan 

nærsamfélags síðustu 12 mánuði fyrir könnunina. Fjörutíu og þrjú prósent þeirra sögðu líklegt 

að þeir myndu velja að ferðast út fyrir nærsamfélagið til þess að fara í rannsókn, meðferð eða 

aðgerð ef það kostaði 50% eða minna en nærþjónustan. Þessi hópur hafði vaxið úr 40% í 43% 

á einu ári miðað við fyrri könnun Deloitte. Eitt prósent neytendanna sögðust hafa ferðast út 

fyrir landsteinanna til þess að fá þjónustuna og einn af hverjum tíu, og næstum tveir af 

hverjum tíu þeirra sem sögðust ótryggðir, sögðust myndu skoða það af alvöru ef þeir gætu við 

það sparað 50% eða meira. Lækningatengd ferðaþjónustan virtist höfða meira til yngri 

kynslóðarinnar en tólf prósent ungra karla og tíu prósent ungra kvenna sögðust líkleg til þess 

að sækja þjónustuna erlendis. Einungis sjö prósent barnakynslóðarinnar  og sex prósent eldri 

borgara sögðust geta hugsað sér lækningatengda ferðaþjónustu (Deloitte Center for Health 

Solutions, 2009).  

Íbúar frá Miðausturlöndum eru í auknum mæli að lenda í vandræðum með áritanir til 

Bandaríkjanna þegar þeir ætla að sækja þangað læknismeðferð. Þetta hefur komið öðrum 

löndum vel s.s. Indlandi, Singapor og Tælandi og gefið þeim innspýtingu til þess að verða 

risar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu (The Hindu Business Line, 2004; Caballero og 

Mugomba, 2007). 
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 2.2.3.b. Hvaða fólk er það sem leitar þjónustunnar?  

Neytendur virðast aðallega falla í tvo hópa þ.e. þá sem leita sér lækninga og þeir ferðast 

aðallega til þess að fá bót meina sinna eða til þess að fá bestu mögulegu meðferð sem í boði 

er. Hinir eru þeir sem sameina skemmtun á formi ferðamennsku og leit að heilbrigðisþjónustu. 

Hinir fyrrnefndu eru yfirleitt þeir sem hafa alvarleg og flókin læknisfræðileg vandamál. Fyrir 

þá er meðferðin ekki í vali heima fyrir eða þá að þeim hefur ekki tekist að fá hentuga meðferð. 

Þetta eru venjulega krabbameinssjúklingar, hjartasjúklingar, taugahrörnunarsjúklingar og þeir 

sem hafa aðra alvarlega sjúkdóma. Seinni hópurinn samanstendur venjulega af miðstéttarfólki 

og efristéttarfólki sem er aflögufært. Þeir hafa efni á að ferðast víða og notfæra sér tækifærið 

til þess að fá læknisþjónustu meðan þeir eru í fríi á miklu lægra verði en heima fyrir. 

Venjulega eru þeir á höttunum eftir meðferðum eins og lífstíls og vellíðunarþjónustu, fyrsta 

flokks heilsufarsskoðun, fegrunaraðgerðum og Lasik aðgerð á augum (Kiat, 2007). 

Sjúklingar innan Evrópusambandsins verða sífellt viljugri til að fara yfir landamæri til að 

sækja sér þjónustu ef af einhverjum ástæðum þeim er synjað um hana heima fyrir. Þetta hefur 

vaxið hratt og þeir sem setja reglugerðir um heilbrigðisþjónustu í heimalöndunum þurfa að 

glíma við fjárhagslegar, pólitískar og lagalegar afleiðingar þessa í viðleitni sinni til að 

framfylgja reglum sambandsins um jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu allra borgara 

Evrópusambandsins  (Lies og Dehecq, 2003; Caballero og Mugomba, 2007). Sumir leita eftir 

meðferðum erlendis vegna þess að ættingjar og vinir leggjast gegn þeim og því nota þeir þessa 

aðferð til vera nafnlausir eða í felum. Sumir gætu jafnvel leitað þessarar þjónustu til þess að 

dveljast annarstaðar í endurbatatímanum meðan ör og mar eru sjáanleg því þeir vilja ekki að 

aðrir sjái þá (Ninian, 2008). Auðvitað er það svo að þegar fólk er mikið veikt langar því ekki 

til að fljúga í 8 klukkustundir og fara 10,000 km frá fjölskyldu sinni. En til þess að fara í 

einhverja valaðgerð eða til að fá heilbrigðiskoðun í stærri kantinum er þetta sniðugt tækifæri 

um leið og fólk skoðar sig um (Ninian, 2008).  

Eftirspurnin eftir indverskri læknisþjónustu kemur sem fyrr segir aðallega frá þremur 

uppsprettum neytenda: a) Brottfluttum indverjum, b) sjúklingum frá vanþróaðri ríkjum, c) 

sjúklingum frá þróaðri löndum. Jafnvel þó að ferðamennskan sé ekki fyrsta ástæða 

heimsóknarinnar er hún óneytanlega viðbótar aðdráttarafl fyrir fólk sem ferðast til að fá 

lýtaaðgerðir og minna flóknar aðgerðir (Chakravarthy og Kumar, 2008). Indland byggir á því 

að það hefur lengi verið mikill ferðamannastaður. Indverskar hefðir, menning og minjar, fæða 

þess og krydd, hefur ávallt laðað að sér ferðamenn allstaðar að úr veröldinni. Indland hefur 

því mikil tækifæri í þessari þjónustugrein (Kalshetti og Pillai, 2008). Indland hefur tekist að 
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bjóða heimsklassameðferðir og lúxus ferðir til framandi og spennandi áfangastaða fyrir 

næstum 50% lægra verð en útlendir sjúklingar myndu þurfa að borga bara fyrir meðferðina í 

eigin landi. Bretar eru vanir að sjá indverska lækna, hjúkrunarfræðinga og aðra fagaðila á 

sjúkrahúsum sínum. Margir þeirra fengu menntun og þjálfun í Indlandi og margir sem hafa 

menntað sig í Bretlandi, Evrópu eða Bandaríkjunum ferðast aftur til Indlands til að starfa þar 

(Ninian, 2008; McCallum og Jacoby, 2007).  Auk þess sækjast útlendingar eftir fornum 

indverskum meðferðum og ferðaþjónustu. Indverjar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýju. 

Landið hefur mikla sögu og forna læknisfræði sem býður upp á mikla möguleika og er mikill 

fjársjóður kunnáttu bæði fyrir forvarnir og læknandi meðferðir (Chakravarthy og Kumar, 

2008). Indversk lækningatengd ferðaþjónusta vex um 30% á ári og sinnir aðallega 

ferðamönnum frá Bandaríkjunum, Evrópu, Vestur Asíu og Afríku. Hún varð til vegna 

eftirspurnar eftir læknisþjónustu erlendis og samtímis möguleikum á ferðalagi til framandi 

staðar. Mikilvægur þáttur í tilurð hennar er vaxandi kostnaður læknisþjónustu í heimalandi 

viðkomandi sjúklinga (Kalshetti og Pillai, 2008).  

Tæland er leiðandi í þjónustugreininni og jafnvel þó að læknisþjónusta þar sé ekki næstum því 

eins kostnaðarsöm og í Bandaríkjunum munu uppákomur líkar byltingu hersins í september 

2006 varla hvetja erlenda markaði (Burkett, 2007 ). Ferðamenn sem sækja læknisþjónustu til 

Malasíu árlega eru yfir 100,000 og mikill vöxtur er einnig farinn að sjást í Singapor og 

Indlandi í kjölfar mikillar markaðssetningar í heimalöndum sjúklinganna s.s. í Indónesíu. 

Tæland er samt sem áður leiðandi á svæðinu og þangað koma um 400,000 erlendir sjúklingar 

ár hvert. Fjöldi þessara erlendu sjúklinga sem sækja Tæland heim eru jafnvel enn fleiri þar 

sem margir aðfluttir sem búa í Tælandi eru ekki inn í þessum tölum (Teh og Chu, 2005). 

Tæland hefur getað laðað að sér mikinn fjölda erlendra sjúklinga þar sem það hefur lengi 

markaðssett sig sem ferðamannaland og getur boðið upp á mikla og fjölbreytta afþreyingu 

fyrir sjúklinga á batavegi eftir aðgerð. Þar er lágur kostnaður til uppihalds, vinsamlegir íbúar 

og virt heilsuþjónusta og þá sérstaklega á nýtískusviðum eins og lýtalækningum og 

fegrunaraðgerðum (Teh og Chu, 2005). Í Tælandi er mikið talað um að það vanti  helmingi 

fleiri lækna í jaðarsvæðin þar sem læknar þar flytji sig í átt að borgunum og meira borgandi 

og betur búnum sjúkrahúsum (Yap, 2007).  

Singapore er svolítið sér á parti af þessum áfangastöðum í Asíu. Landið lifir á 

alþjóðaviðskiptum og því er svo að hver dollar sem græðist í heilbrigðisþjónustu er 

einfaldlega hluti af hagkerfi landsins. Segja má að það sé orðspor einkareknu 

heilbrigðisþjónustunnar í Singapore sem laðar að farþega í lækningatengdri ferðaþjónustu líkt 
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og til landanna í kring. Auk innkomu vegna veittrar heilbrigðisþjónustu, eyða sjúklingarnir og 

fylgilið þeirra einnig miklu í gistingu, flutninga, mat og vín og í verslanir og allt í allt telur 

þetta 9% af veltu allra ferðamanna til Singapore (Yap, 2007). Heilbrigðisþjónusta Singapore 

hefur byggst upp með hjálp þróuðu landanna og kemur landið kunnáttu sinni áfram meðal 

íbúa álfunnar (Yap, 2007). Allir spítalar landsins utan Singleton sjúkrahúsin eru með vottun 

frá Joint Commission International. Auk þess er JCI með höfuðstöðvar sínar í Asíu í 

Singapore þar sem þar er miðstöð viðskipta í álfunni og í Kína (Yap, 2007). Sjúkrahús ætluð 

almenningi  í Singapore eru öll sjálfseignarstofnanir í eigu ríkisins og keyra undir sömu 

lögum og einkarekin sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir utan þau fá framlög frá ríkinu til 

niðurgreiðslu fyrir fátækari íbúa. Ástæða þess að Singapore leggur mikla áherslu á 

lækningatengda ferðaþjónustu er auk gjaldeyristekna að auka sjúklingamagnið svo að takast 

megi að halda í færustu sérfræðinga og þjónustu þeirra þar sem þeir segjast aðeins hafa um 

4,5 milljónir íbúa. Þetta ríki er því komið í skrítna aðstöðu þar sem þörf er á að þjóna 

erlendum sjúklingum til þess að viðhalda getunni til að þjóna eigin íbúum með þeim gæðum 

sem þeir eru víðfrægir fyrir (Yap, 2007). Þetta þykir höfundi nokkuð spaugilegt þegar tekið er 

tillit til þess að heildaríbúafjöldi Íslands er um 319,000 og ættu þessi rök þá að eiga enn betur 

við Ísland.  

Heilbrigðisráðuneyti Singapore leggur mikla áherslu á mannauðsþróun og hefur fylgt áætlun 

þar sem læknar og aðrir fagaðilar í heilbrigðisstétt eru sendir til náms og þjálfunar í bestu 

skólum og sjúkrahúsum veraldar. Þegar þeir koma til baka hefur Ráðuneytið áhyggjur af því 

að „aðeins“ bíða þeirra rúmar fjórar milljónir íbúa sem þeir telja vart nógu mikinn fjölda til að 

viðhalda kunnáttu þeirra og getu til að fjármagna besta mögulega tækjakost og aðstöðu og 

þess vegna leggja þeir ofuráherslu á lækningatengda þjónustu við erlenda ríkisborgara. 

Lækningatengd ferðaþjónusta er stunduð jafnt af opinberu sjúkrahúsunum og þeim sem eru 

eingöngu í einkaeigu enda er landið mikil  miðstöð viðskipta í álfunni og þar um ferðast 

gífurlegur fjöldi fólks sem er vel aflögufær og kemur jafnvel frá löndum þar sem mun minni 

gæði bjóðast í heilbrigðisþjónustu og jafnvel meiri boð og bönn (Yap, 2007). Árið 2006 komu 

um 410,000 manns til Singapore eingöngu til þess að fá læknisþjónustu en alls voru 

ferðamenn um 9,7 milljónir. Þeir tóku með sér um 86,000 fylgdarmenn og að auki komu um 

56,000 manns til Singapore sem keyptu sér heilbrigðisþjónustu jafnvel þó að það væri ekki 

aðal tilgangur ferðarinnar. Heilbrigðisþjónustan í Singapore er svolítið dýrari en í Tælandi og 

Indlandi en þeim gengur mjög vel að selja hana til þessa mikla fjölda vel aflögufærra 

ferðamanna sem um landið fara. Singapore hefur þá sérstöðu að þangað fljúga um 80 
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flugfélög sem koma frá 180 áfangastöðum og fékk landið fyrstu verðlaun frá IMD 

Competitive Yearbook  árið 2006 fyrir gæði í flugsamgöngum (Yap, 2007). Landið var valið 

besta lækningatengda ferðaþjónustulandið af  Travel Weekly árið 2007 og er það merki um 

góðan árangur í markaðssetningu. Landið býður upp á þjónustu frá hjartaaðgerðum, heila og 

taugaaðgerðum, bæklunaraðgerðum, krabbameinsmeðferðum til einfaldra heilsufarsskoðana 

og lífstíls og vellíðunarmeðferða. Árið 2004 voru tekjur Singapore frá lækningatengdri 

ferðaþjónustu 906 milljónir bandaríkjadala og uxu í 1,295 milljónir bandaríkjadala árið 2006 

og er það um 43% aukning á tveimur árum. Á sama tíma fjölgaði ferðamönnum sem sóttu 

lækningatengda ferðaþjónustu um 28% og bendir þetta til þess að landið sé að veita flóknari 

og dýrari meðferðir en áður (Yap, 2007). Almennt eru sjúkrahúsin sem eru í einkaeigu ekki á 

almennum markaði fyrir íbúana heldur eru þau í hörðum viðskiptum þar sem tilgangurinn er 

hagnaður líkt og í öðrum viðskiptum (Yap, 2007). 

Breytingar á hagkerfum, tækni og samfélagslegum skilyrðum innan alþjóðlega 

ferðamannaiðnaðarins hefur skapað tækifæri fyrir suma leikendur á markaði en samtímis 

skapað ógnanir og hindranir fyrir aðra (Caballero og Mugomba, 2007). Í Bandaríkjunum er 

alvarlegt heilsufarslegt vandamál í Kaliforníu þar sem einkavæðing í heilbrigðiskerfinu hefur 

leitt til gríðarlegrar hækkunar á þjónustunni og 7 milljónir íbúa eru án sjúkratrygginga og 46 

milljónir manna í bandaríkjunum öllum eru með ófullnægjandi sjúkratryggingar (Caballero og 

Mugomba, 2007). Breytingar á samsetningu þjóða hefur einnig haft áhrif á markað 

lækningatengdrar þjónustu. Aukinn þrýsting á heilbrigðiskerfi þjóða má einnig rekja til 

breytinga þessara þátta innan Vestur Evrópu og Bandaríkjanna (Caballero og Mugomba, 

2007). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna óháðs rannsóknaraðila, Datamonitor, er hækkandi 

aldur íbúa í Vestur Evrópu og Bandaríkjunum almennt að setja mikið álag á heilbrigðiskerfið 

en í Bandaríkjunum er talið að 76 milljónir eftirstríðsárabarna muni verða 65 ára á næstu 10 

árum (Caballero og Mugomba, 2007). Ein birtingarmynd þessa er vöxtur í útvistun 

heilbrigðisþjónustunnar til að lækka kostnað og fría tíma lækna til að einbeita sér að bráðari 

þjónustu heimafyrir (Datamonitor, 2005, Caballero og Mugomba, 2007).  

2.2.3.c. Hvaða þjónustugreinum er leitað eftir? 

Lækningatengd ferðaþjónusta er enn nýsköpunarmarkaður og býður upp á aðgerðir sem ekki 

teljast bráðaaðgerðir fyrir hlutfallsega lágt verð. Þessar aðgerðir eru allt frá valaðgerðum, 

lýtaaðgerðum, fegrunaraðgerðum að flóknum liðskiptaaðgerðum og hjartaaðgerðum sem og 

frjósemisaðgerðum eins og glasafrjóvgunum. Einnig er áberandi að mikil fjölgun er á 

tegundum þjónustu sem boðin er til lækningatengdrar ferðaþjónustu. Sem dæmi má nefna að 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 35 
 

Appollo Group Hospitals í Indlandi bjóða sem meðþjónustu upp á aðgerðir eins og LASIK 

augnaðgerðir, gervitennur og rótarfyllingar jafnt og ófrjósemisaðgerðir til viðbótar öðrum 

stærri aðgerðum (Burkett, 2007 ). Sjúklingar frá Kanada, Bretlandi og öðrum löndum þar sem 

opinbert heilbrigðiskerfi stýrir aðgengi að þjónustunni hafa þann megin tilgang að næla sér í 

aðgerð án langra biðraða (Horowitz, 2008). Í þessu lækningatengda ferðamódeli getur verið 

um að ræða að þjónustan sé til staðar á heimaslóðum en að félagslegar, lagalegar eða aðrar 

hindranir geri þeim ókleift að fá þjónustu sem þeir þurfa eða þrá í eigin samfélagi. Í mörgum 

þróuðum löndum er t.d. stofnfrumumeðferð eingöngu möguleg sem tilraunameðferð eða alls 

ekki. Hún er frekar aðgengileg á markaði lækningatengdrar ferðaþjónustu. Á vesturlöndum og 

mörgum öðrum Evrópulöndum vofir yfir mikil þensla í heilbrigðiskerfinu. Barnasprengjan 

sem varð til á eftirstríðsárunum er að ná eftirlaunaaldri og veldur mikilli byrði á kerfið sem 

fyrir er auk þess sem hún ýtir stíft á að kerfið verði bætt. Greining Caballero og Mugomba 

(2006), bendir til þess að kreppa sé dæmigerður áhrifavaldur líkt og Morris (2005) lýsti í 

umræðu sinni um áreiti til breytinga á markaði. Annarsvegar skal mæta eftirspurn á markaði 

sem getur skilað hagnaði og hinsvegar að finna ónýtta markaði og skapa eftirspurn. Þá kemur 

upp í hugann þjónustugreinin endurhæfing sem virðist vera af skornum skammti í Asíu en 

samrýmist menningarsvæði markhópsins mjög vel og er dýr þjónustuliður þar.  

Vinsælustu aðgerðirnar í lækningatengdri ferðaþjónustu eru fegrunarlækningar. Þær eru alla 

jafna ekki hluti af þeim meðferðum sem tryggingafélög eða sjúkratryggingar opinberra 

heilbrigðiskerfa greiða fyrir. Þær kosta því töluvert og kostnaðarvarir neytendur leita aðferða 

til að fá þær á betra verði og eru viljugir til þess að ferðast til þess að fá þjónustuna 

(Lagiewski og Myers, 2008). Eins og staðan er í dag eru ferðalangar sem þátt taka í 

þjónustugreininni aðallega að ferðast eftir hátæknilegum skurðaðgerðum og þær eru ekki 

eingöngu til fegrunar. Vitað er að hjartaþræðing, hjáveituaðgerð á maga, hjáveituaðgerð á 

hjarta, hjartalokuaðgerðir, liðskiptaaðgerðir, brjóstanám og spenging á hrygg eru allt aðgerðir 

sem í boði eru í Indlandi, Tælandi og Singapor m.a. og eru afskaplega vinsælar (McCallum og 

Jacoby, 2007; Lagiewski og Myers, 2008). Það er staðreynd að sjúklingar, sem vilja frið til 

þess að sækja aðgerðir, fara á afskipta staði til þess að fá skurðaðgerðir sem þeir telja 

viðkvæmar og vilja ekki að nánasta umhverfi sitt viti um á meðan ættingjar og vinir telja þá 

njóta leyfis erlendis (Lagiewski og Myers, 2008). Þetta gefur þessu fólki færi á aðgerðum eins 

og fegrunaraðgerðum, uppbyggingar aðgerðum ýmiskonar t.d. uppbyggingu legganga og 

kynfæra hjá konum eftir barnsburð, endurgerð meyjarhafts, þvaglekaaðgerðir, lagfæringu eða 
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uppbyggingu á brjóstum til fegrunar eða eftir brjóstanám, hjáveituaðgerð á maga, 

svuntuaðgerð og ýmislegt slíkt sem er misjafnlega viðkvæmt meðal fólks. 

2.2.3.d. Hverjir greiða fyrir þjónustuna? 

Þróunin er sú að til þess að draga úr útflæði lækniskostnaðar til áfangastaða í lækningatengdri 

ferðaþjónustu s.s. í Indlandi hafa sjúkrahús innan heimalandanna myndað samstarfssamning 

við lönd eins og Indland, Malasíu, Tæland og nokkur Austur Evrópulönd (Caballero og 

Mugomba, 2007). Ferðalögin í leit að læknisþjónustu eru drifin áfram af flóknum 

víxlverkandi læknisfræðilegum, hagfræðilegum, samfélagslegum og pólitískum þáttum. 

Ástæður þess að sjúklingar ferðast þúsundir kílómetra og yfir landamæri geta verið þættir eins 

og aflögunarfærni, tímanleg þjónusta, aðgengi að þjónustunni, leit að ákveðnum fagaðila og 

óskir eftir ákveðinni landfræðilegri staðsetningu (Horowitz, 2008). Efnahagur er 

aðaldrifkrafturinn í þessu módeli heilsutengdrar ferðaþjónustu. Þetta á sérstaklega við um 

sjúklinga frá Bandaríkjunum og öðrum þróuðum ríkjum sem ekki hafa almenna 

sjúkratryggingu. Ferðamenn sem nota þjónustuna vega og meta heilsu sína og þarfir við aðrar 

þarfir og úrræði sem þeir hafa til þess að varðveita takmarkaðar fjármálalegar bjargir og eigur 

fjölskyldunnar. Þetta val verður til þess að auðveldara er að kyngja efa og sætta sig við hið 

óþekkta s.s. gæði á gistingu og þjónustu í þeim tilgangi að öðlast heilbrigðisþjónustu á verði 

sem þeir ráða betur við (Horowitz, 2008). 

Companion Global Healthcare er dótturfélag Blue Cross and Blue Shield of California  sem er 

þekkt tryggingafélag í Bandaríkjunum sem sérhæfir sig í sjúkratryggingum. CGH tekur viðtöl 

við sjúklinga, tengir þá við viðeigandi lækna og sjúkrahús erlendis, safnar og sendir 

sjúkrasögu og gögn viðkomandi, kemur á símafundi með lækni/um, sér um allar hótel og 

ferðapantanir og hefur oft ráðgjafa á áfangastaðnum til þess að taka á öllum vandamálum sem 

upp geta komið. Móðurfélagið hefur meira en 1,5 milljón viðskiptavini og er fyrsta félag 

sinnar tegundar til þess að skapa dótturfélag sérstaklega til þess að geta veitt þann valkost að 

fara erlendis til meðferðar (York, 2008). Læknasamtök Bandaríkjanna (The American 

Medical Association) sagði í nýlegri skýrslu að þessi þróun til lækningatengdrar ferðaþjónustu 

væri merki um alvarlegt ástand heilbrigðisþjónustunnar í Bandaríkjunum (York, 2008). 

Jafnvel þeir Bandaríkjamenn sem hafa sjúkratryggingar geta lent í alvarlegum vandræðum 

vegna mikils kostnaðar. Rannsókn á gjaldþrotum í Bandaríkjunum sem framkvæmd var af 

Harvard Medical School og Harvard Law School fann út að helmingur allra gjaldþrota eða 

1,458,000 árið 2001 væri til kominn vegna lækniskostnaðar. Flestir þeirra sem urðu gjaldþrota 

vegna veikinda höfðu sjúkratryggingar þegar þeir veiktust fyrst og eru það ógnvekjandi fréttir 
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fyrir Bandaríkjamenn (York, 2008). Bandaríkjamenn eyða 16% af vergri landsframleiðslu 

sinni í heilbrigðisþjónustu og talið er að hún muni tvöfaldast næsta áratuginn ef ekkert er að 

gert (York, 2008). 

Lækningatengd ferðaþjónusta mætir þörfum 46 milljóna Bandaríkjamanna sem ekki eru með 

sjúkratryggingar, þeirra sem hafa takmarkaðar tryggingar og þeirra sem hafa sjúkdóma fyrir. 

Bandaríkjamenn eru auk þess mjög vanir að fást við erlenda fagaðila enda eru erlendir læknar 

um 25% af læknanemum í bandaríkjunum og um 37,000 indverskir læknar starfa nú í 

Bandaríkjunum (York, 2008). Læknisfræðileg útvistun er farin að fá athygli frá 

atvinnurekendum, tryggingafélögum, frumkvöðlum og jafnvel þeim sem búa til ríkjalögin 

sem aðlaðandi og hagkvæmur möguleiki til að veita fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu 

(McCallum og Jacoby, 2007). Sem dæmi má nefna að Blue Ridge Paper Products í Canton 

Norður Karolínu hafði miklar áhyggjur af  vaxandi kostnaði innanlands og varð það til þess að 

þeir hvetja starfsmenn sína til að fá stærri læknismeðferðir erlendis. Fyrirtækið býður 

starfsfólki sínu allt að $10,000 fyrir að fara í aðgerðir eins og hjartaaðgerðir eða 

mjaðmaliðskiptaaðgerðir á völdum sjúkrahúsum í Indlandi frekar en á heimaslóðum 

(McCallum og Jacoby, 2007). Blue Shield and HealthNet of California býður sem stendur 

sjúkratryggingu á vægu verði sem hvetur sjúklinga sína til að sækja læknisþjónustu í Mexikó 

(McCallum og Jacoby, 2007). United Group Programs (UGP) býður upp á sjúkratryggingar á 

vægu verði  sem kallast „Minimedical plan“ sem vísar sjúklingum sínum til Bumrungrad 

Hospital sem kjöraðila (McCallum og Jacoby, 2007). UGP sjúkratryggingarnar bjóða  

útvistaða læknisþjónustu til um 100,000 viðskiptavina sinna sem margir eru starfsmenn  hjá 

atvinnurekendum sem hafa ekki efni á að sjúkratryggja starfsmenn sína. UGP skýrir þetta með 

því að þessi útvistun spari starfsmönnum meira en 50% á stærri læknismeðferðum og taki 

kostnaðarþátttöku starfsmanna niður í núllið (McCallum og Jacoby, 2007). 

Frumkvöðlar eru að koma sér upp nýsköpunarfyrirtækjum þar sem þeir koma á fót þjónustu 

sem auðveldar útvistun læknisþjónustu með því að  miðla og samræma kostnað, ferðir og 

læknisþjónustu fyrir tryggingafélög, sjúklinga og erlenda þjónustuaðila. Venjulega taka þessir 

aðilar um 25% af  því sem sparast við útvistunina (McCallum og Jacoby, 2007). Mikilvægt er 

fyrir fyrirtæki, ríkisstjórnir og tryggingafélög í leit þeirra að hámarks ágóða og stjórn á 

kostnaði innan heilbrigðiskerfisins að velta fyrir sér útvistaðri læknisþjónustu og gera það á 

áhrifaríkan og pólitískt réttan  máta (McCallum & Jacoby, 2007). Vestur Virginía samþykkti 

lög 2006 sem gerir opinberum starfsmönnum ríkisins heimilt að fljúga í fyrsta farrými til 

sjúkrahúsa erlendis ásamt fjölskyldumeðlimi eða vini, gista á fjögurra stjörnu hóteli meðan 
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þeir jafna sig og fá viðbótar veikindadaga og peningabónusa sem geta orðið allt að nokkur 

þúsund dollarar (Medical Tourism Alert, júlí 27., 2006 samkvæmt Caballero og Mugomba, 

2007). Loks má nefna að sjúklingum innan Evrópusambandsins er frjálst að sækja viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu hvar sem er innan sambandríkjanna (Lies og Dehecq,2003). 

2.3. Markaðssetningin 
Asíubúar sjá læknistengda ferðaþjónustu ekki aðeins sem blómstrandi viðskiptatækifæri í 

ferðamannaiðnaðinum heldur sem eðlilegan hluta af alþjóðavæðingu í læknisfræði líkt og  

hnattvæðingin sem varð í öðrum viðskiptum. Þetta kemur vegna vaxandi þróunar á 

heilbrigðisþjónustu í Asíu og verður vegna vaxandi arðbærni innan hennar. Þetta er þeirra 

aðferð til að afla tekna í stað þess að horfa á heilbrigðisþjónustuna sem kostnað og 

óyfirstíganlegt vandamál í fjölmennum og fátækum ríkjum sínum (Kiat, 2007).  

2.3.1. Viðskiptamódelið 

Viðskiptamódelið er það að erlend sjúkrahús leggja áherslu á gæðaþjónustu, lágt verð og 

spennandi frí en ekki endilega í þessari röð. Slíkir spítalar ná markmiðum sínum með því að 

notfæra sér þjónustu miðlara og nota lækna, helst þjálfaða í Bandaríkjunum, og auðvelda 

viðskiptavinum sínum að komast í afþreyingu og frí meðan aðrir spítalar leggja áherslu á 

sérstöðu sína frá venjubundnum sjúkrahúsum í heimalandinu (Burkett, 2007 ). Lækningatengd 

ferðaþjónusta er hugtak sem fundið var upp af ferðaþjónustunni og hvílir á sama loforði um 

ævintýri og þægilegheit sem venjulega fylgir ferðalögum. Framandi staðir, áhugaverð 

menning og þægilegt starfsfólk er það sem auglýsingarnar byggja á þegar auglýst eru 

mismunandi lækningatengd ferðaþjónusta, miðlarar í þjónustugreininni og sjúkrahús (Burkett, 

2007 ). 

2.3.2. Upplýsingatæknin 

Með tæknivæðingunni og auðveldum flutningum hefur orðið unnt að ná í upplýsingar um 

heilsu og heilsustofnanir á heimsmælikvarða með því einu að smella tölvumús og sjúklingar 

notfæra sér það áður en þeir ákveða framhaldið (Kiat, 2007). Vissulega bjóða þessar 

heimasíður upp á læknisaðgerðir en einnig ferðatilhaganir og leggja áherslu á sérstöðu 

staðarins. Þannig auglýsa sjúkrahús í Asíu sig bæði sem fyrsta flokks gististaði og 

heilbrigðisþjónustu sína sem hágæða þjónustu á heimsvísu (Burkett, 2007 ). Fjölbreytileiki 

úrvalsins sem um er að ræða er mikill. Það er áberandi mismunur bæði á áherslum og þeirri 

þjónustu sem í boði eru á heimasíðum þjónustuaðila sem og opinberum netsíðum um 

heilbrigðisþjónustu þeirra landa sem þátt taka í lækningatengdri ferðaþjónustu. Næstum hvert 
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land hefur sína útgáfu af æskilegum fæðupíramída og ráðlögðum æfingarmarkmiðum. 

Harvard læknaháskólinn hefur safnað saman opinberum heimasíðum frá fjölda landa á 

heimasíðu sinni (Harvard, á.á.).  Þjónustan er mjög aðgengileg á netinu og heimasíður 

þjónustuaðilanna sjálfra eru yfirleitt mjög vandaðar og innihalda mikið af upplýsingum og 

jafnvel möguleikum á símafundum með læknum sem framkvæma eiga aðgerðina. Þá eru 

miðlarar sífellt meira áberandi og upp eru komnar þjónustusíður sem bera saman verð á 

mismunandi stöðum og gefa það upp á gjaldeyri þess lands sem fyrirspurnin kemur frá. Dæmi 

um svona síðu er t.d. allmedicaltourism.com. Þessi síða er dæmi um frumkvöðul sem hefur 

nýtt sér skort á markaði og svarað eftirspurn.  

Sjúklingar í dag eru mjög meðvitaðir um sjúkdóma sína og vel inní í mögulegum 

meðferðarformum. Markaðssetning sem miðar að því að ná til sjúklinganna t.d. heimasíða 

með miklum upplýsingum, gegnsæjum verðum og auglýsingum með flugferðum og gistingu 

hefur þannig orðið að lágmarks upplýsingagjöf og grunnþörf fyrir þjónustuaðila. Framþróun í 

upplýsingatækni þýðir að neytendur utan skilgreinds markaðar geti laðast að þjónustunni. Því 

þarf endurskoðun á því hvernig fara eigi inn á markað þ.e. fylgja viðskiptavininum, leita nýrra 

markaða eða fara á markaðinn á rafrænu formi. Kaupandinn ber ekki saman verð milli 

áfangastaða heldur milli áfangastaða og læknisþjónustu heima fyrir. Þetta er 

samkeppnisforskot sem iðnaðurinn í heild nýtur ágóða af (Caballero og Mugomba, 2007). 

Þar sem rannsóknin er eingöngu skýrandi er ekki að fullu ljóst hvers vegna fyrirkomulagið er 

svona. Hversvegna þjónustuaðilarnir ákveða að nota netið umfram beina markaðssetningu í 

rafrænum miðlum. Hinsvegar hefur komið í ljós að greining á markhópnum bendir til þess að 

þrátt fyrir mikið aðdráttarafl vegna hagkvæmni og snöggs aðgangs að þjónustunni þá sé 

kaupin á læknisþjónustu erlendis enn viðkvæmt efni (Caballero og Mugomba, 2007). Þrátt 

fyrir að rafræn markaðssetning hafi verðlaunað þjónustugreinina með stórum alþjóðlegum 

markaði hlutfallslega við þann sem ella hefði verið, hefur fjölmiðlaumfjöllun einnig leikið sitt 

hlutverk. Aðferðafræðin eins og hún hefur birst hingað til hefur reynst árangursrík og gert 

þeim kleift að ná breiðum markhóp. Fyrirtæki sem ætla að reiða sig á rafræna miðlun til þess 

að komast inn á markað verða að hafa í huga að það mun koma mikill áhugi frá einstaklingum 

sem falla utan skilgreinds markaðar og að fyrirtæki einsog fjölmiðlar munu notfæra sér síður 

þeirra eins og ljóslega sést í fjölda óakademískra gagna sem tiltæk eru um þjónustugreinina. 

Rafrænar leitaraðferðir um internetið hafa gefið vefsíður sem veita upplýsingar um fjölda 

margvíslegra pakkaferða innan lækningatengdrar ferðaþjónustu (Caballero og Mugomba, 
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2007). Netið hefur marga þætti fram yfir hefðbundnari miðlunarform. Sjónvarp, útvarp og 

prentmiðlar eru dýrari og bundnari meiri reglugerðum en netið. 

2.3.3. Miðlarar 

Lögð er áhersla á að þegar skipulögð er ferð í lækningatengdri ferðaþjónustu sé það álíka og 

skipuleggja ferð hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Áfangastaðirnir hvetja flestir viðskiptavini sína til 

að notfæra sér miðlarann til hins ýtrasta hvort heldur hann er á söluskrifstofu í heimalandi 

þeirra eða á áfangastað (Burkett, 2007). Aðalhlutverk miðlara í þjónustunni er að veita 

upplýsingar og sjá um aðra liði tengda ferðaþjónustunni. Vaxandi fjöldi þjónustuaðila veitir 

slíka þjónustu. Þjóðlegur mismunur milli mögulegs kaupanda og dvalarstaðarins felur í sér 

meiri áhættu og meiri leit að upplýsingum og er því mjög háð tilfinningu kaupandans um það 

hvort mögulegur ákvörðunarstaður hafi getu til að mæta þörf þeirra fyrir þjónustuna 

(Cabellero og Mugombo, 2007). Verksvið miðlarans getur verið í lágmarki eða viðamikið allt 

eftir þörfum viðskiptavinarins en alla jafna virkar hann sem aðal tengiliður milli 

viðskiptavinarins og þjónustuaðilans í lækningatengdri ferðaþjónustu (Burkett, 2007 ). 

Sjúkrahús sem hafa laðað að sér sjúklinga erlendis frá hafa stækkað markað sinn með því að 

hafa söluskrifstofur í öðrum löndum. Slíkar sölustofur hjálpa til við að koma á og viðhalda 

sambandi s.s. við sjúkrahús í heimalöndum viðskiptavina, lækna, sendiráð, greiðandi fyrirtæki 

og tryggingafélög (Teh og Chu, 2005). Ákvarðanir um að gangast undir krabbameinsmeðferð 

erlendis eða nauðsynlega aðgerð á hjarta er ákvarðanaferli sem krefst þátttöku og það eru 

kaupin á læknisfræðilegu inngripi sem ætti að þrýsta á að kaupandinn að fá þessa maður á 

mann þjónustu sem hann þarfnast. Miðlarar veita góða inngöngumöguleika en samt eru þeir 

mjög vannýttir. Rannsókn Caballero og Mugomba leiddi í ljós að Indland, Tæland og 

Singapor, hinir ríkjandi áfangastaðir í lækningatengdri ferðaþjónustu, hafa ekki að fullu nýtt 

sér miðlara eins og ferðaskrifstofur í því skyni að ná til markhópa sinna (Caballero og 

Mugomba, 2007).  

2.3.4. Sérhæfing 

Líkt og Porter (2004) hefur sett fram getur sérhæfing meðal samkeppnisaðila birst á mörgum 

formum s.s. þjónustu við viðskiptavini, ímynd vörumerkis, tækni og sérkenna. Hvers vegna 

sumir áfangastaða lækningatengdrar ferðaþjónustu velja að sérhæfa sig getur stafað af 

mörgum ástæðum. Hér gæti komið til kunnátta innan ákveðins sérsviðs læknisfræðinnar, 

þarfir kaupanda gæti ráðið tegund þjónustu s.s. tannlæknaþjónusta sem sótt er til Mexikó frá 

Bandaríkjunum og til Baltnesku landanna frá Skandinavíu og skortur á uppbyggingu 

heilbrigðiskerfis gæti takmarkað úrræði til lækningatengdrar ferðaþjónustu (Caballero og 
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Mugomba, 2007). Það hefur komið æ betur í ljós að ferðalangur sem kaupir lækningatengda 

ferðaþjónustu gerir ráð fyrir hæstu gæðum í þjónustunni enda ferðast langan veg í leit að 

gæðaþjónustu. Þetta á við alla leið frá upphaflegri ákvörðun þar sem þjónustan er samþykkt, 

yfir allan tímann sem viðkomandi dvelur á sjúkrahúsi erlendis og langt inn í tímabilið eftir 

aðgerðina. Margir leiðandi spítalar hafa brugðist við þessu með því að ganga lengra í 

sérhæfingu á ákveðnum sviðum (Teh og Chu, 2005). Til þess að framleiðsla eða þjónusta geti 

verið talin öðruvísi en aðrir samkeppnisaðilar á markaðnum verður markaðurinn að skynja 

hana sem einstaka (Porter, 2004). Rannsókn  Caballero og Mugombo (2007) sýndi að fyrir 

áfangastaði sem bjóða álíka læknisþjónustu er mikil áhersla lögð á afþreyingarhluta 

pakkaferðarinnar til sérhæfingar frá keppinautum. Aukin sérhæfing eða aðgreining þarf ekki 

að leiða til yfirburða markaðsstöðu. Hún veitir samt trúnað við vörumerkið og þannig  getur 

hún leitt til minni áhrifa verðs og þannig veitt vörn gegn samkeppnisaðilum, neytendum, 

birgjum og öðrum auk þess sem þetta myndar hindranir inn á markaðinn. Hins vegar er dýrt 

að koma sér upp virkri sérhæfingu og hún krefst umfangsmikillar markaðskönnunar, 

hönnunar eða ákafs stuðnings neytandans (Porter, 2004). 

2.3.5. Vörumerki og slagorð 

Caballaro og Mugomba gerðu tvær merkar uppgötvanir er þær greindu mismunandi 

vörumerkjaþróanir. Innan lækningatengdrar ferðaþjónustu eru tvær almennar nálganir að 

vörumerkingu. Lönd sem eru hlutfallslega smá bæði í almennri ferðaþjónustu sem og í þróun 

lækningatengdrar ferðaþjónustu eru líklegri til þess að nota vörumerki sem lýsir sérhæfingu 

þeirra, Brunei hefur til að mynda lagt áherslu á heilnæmt, siðlegt umhverfi í múslimskum 

anda en lönd eins og Indland, Tæland, Malasía og Singapore sem eru með þróaða áfangastaði 

og fjölbreytta framleiðslu fyrir ferðamenn og hafa mikinn fjölda ferðamanna, notast við 

vörumerki og slagorð sem eru þegar í notkun sem grunn fyrir lækningatengda ferðaþjónustu 

s.s. „Discover India“, „Malaysia Truly Asia“ og „Thailand Unforgettable“. 

Notast er við vel útfærð vörumerki og vörusérhæfingu með því að fá alþjóðlega vottun, þróun 

á nauðsynlegum innri strúktúr  eða farið af stað með alþjóðlega markaðsherferð og hefur 

reynst árangursríkt fyrir fyrirtæki sem hafa komið sér fyrir á markaði. Hinsvegar hefur hið 

einkennandi reglugerðarlausa framlag markaðar í þróun mikil áhrif á kraftinn í markaðnum 

(Caballero og Mugomba, 2007). Markaðurinn leiðir í ljós að markaðssetningin sem 

þjónustuaðilarnir velja til að merkja báða þætti lækningatengdrar ferðaþjónustu sem einn 

pakka verður að innihalda viðeigandi og öflugt vörumerki. Vörumerki þurfa að vera nægilega 

sterk til að yfirvinna óvissuþáttinn og auka traust neytandans á því ósýnilega og gera þeim 
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betur kleift að sjá þetta fyrir sér og skilja óáþreifanlegan ávinning þess að kaupa þjónustuna 

(Sing, 2004). Vörumerkið verður því að yfirgnæfa samfélagslegu þættina með því að leggja 

áherslu á ávinninginn sem neytandinn fær með því að kaupa þjónustuna. Rannsóknir á 

ferðamannaiðnaðinum gefa okkur að ímyndin hvort heldur á dvalarstaðnum, atburðum eða 

ferðum hefur orðið lykilmarkaðshugtak og hefur áhrif á ákvörðunarferlið hjá neytandanum. 

Nægilegar sannanir virðast vera á því að skynjunaráhrif neytandans gagnvart 

ákvörðunarstaðnum og í framhaldi af því ákvörðun um kaup á ferðaþjónustu tengjast 

tölfræðilega marktækt (Caballero og Mugomba, 2007). Hluti af vörumerkingu 

ákvörðunarstaðarins er að velja saman atriði til að einkenna og aðgreina staðinn með jákvæðri 

uppbyggingu ímyndar. Caballero og Mugomba leggja einnig til að notuð sé fyrri saga og 

samband markhópsins við ákvörðunarstaðinn ef einhver er. Slagorð ákveðinna þjónustuaðila 

bendir til þess að þau virki á tvo vegu. Fyrst hamra þau á ákvörðunarstaðnum og því 

vörumerki sem fyrir er og leggur áherslu á staðinn sem ferðamannastað. Síðan vekja þau 

athygli á því sem lækningatengda þjónustan hefur upp á að bjóða um leið og það aðgreinir 

hana frá samkeppnisaðilum. Dæmi um svona slagorð er „Surgery and Safari“. (Caballero og 

Mugomba, 2007). Samkeppnisaðilar í lækningatengdri ferðaþjónustu eru kannski ekki í 

verðstríði en þeir nota vörumerki og slagorð til þess að ná samkeppni á markaði. Vörumerki 

þeirra innihalda myndir og upplýsingar sem gefa í skyn gæði. Auglýsa viðurkenningar á 

aðbúnaði, tryggingar á veittri þjónustu, öryggi og fyrsta flokks þjónustu og stundum notast 

þeir við viðurkennd vörumerki sem eru þegar á markaði, þekkt og hafa jákvæða ímynd 

(Singh, 2004).  

Til þess að ná samkeppnisforskoti á markaði ættu fyrirtæki að leggja meiri áherslu á að 

auðvelda neytandanum að neyta vörunnar með góðu aðgengi að þjónustunni. Þar sem 

neytendurnir geta ekki skoðað eða prófað vöruna áður en þeir gangast undir kaupin verða þeir 

að reiða sig af miklum þunga á staðgengla, samfélagsleg skilaboð, fyrri reynslu og afspurnir 

til þess að taka ákvörðunina. Því skiptir vörumerking miklu máli fyrir þjónustuaðila sem 

vonast eftir að komast að á lækningatengdum ferðaþjónustumarkaði þar sem þessir aðilar eru 

ekki aðeins frumkvöðlar innan tiltölulega nýtilkomins markaðar heldur mun þetta einnig 

leggja til grunnvinnuna fyrir sjálfbæra vöruherferð fyrir hvern þann aðila sem þarf að geta 

aðlagast breytingum á markaðnum eftir því sem hann vex (Caballero og Mugomba, 2007). 

2.3.6. Uppbygging stofnana 

Markaðurinn virðist einnig leitast við að byggja sjúkrahús og læknastöðvar á sem 

nútímalegastan hátt til þess að gefa þá ímynd að hann sé sambærilegur við Evrópska og 
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vestræna staðla (Caballero og Mugomba, 2007). Vestræn sjúkrahús bjóða mörg upp á 

gistirými innan aðstöðu sinnar, bæði fyrir sjúklinga á bataleið sem og ættingja þeirra eða 

fylgilið. Þarna er um að ræða fjölbreytileg gæði og í öllum verðflokkum. Mörg Asísk 

sjúkrahús sem ekki eiga eigin gistirými bjóða gistingu hjá öðrum s.s. í hótelum, gistiheimilum 

og fleiri aðilum sem þeir eru í samvinnu við (Teh og Chu, 2005). Einnig virðist vera 

tilhneiging til þess að byggja hótel sem innihalda heilsuþjónustuna til þess að forðast að þurfa 

að flytja sjúklinginn frá hótelum til sjúkrahúsa og öfugt. Með því að hafa báða 

þjónustuhlutana í einni samstæðu verður þjónustan hagkvæmari og ferðamaðurinn mun eyða 

mestu af gjaldeyri sínum á sama stað en þetta er mikið notað í hefðbundna 

ferðamannaiðnaðinum með framboði á pökkum með öllu inniföldu (Caballero og Mugomba, 

2007). 

2.3.7. Þjónustuaðilar 

Ferðaþjónustuaðilarnir í lækningatengdri ferðaþjónustu eru í flestum tilvikum 

lækningafyrirtæki sem bjóða læknismeðferðir og eru þannig trúir landfræðilegri legu sinni og 

oft þeir sem framkvæma læknismeðferðina og leggja öllu minni áherslu á hinn hefðbundna 

ferðamennskuþátt þjónustunnar (Caballero og Mugomba, 2007). Lækningatengd 

ferðaþjónusta er aðferð sjúkrahúsa til að vaxa með  því að sækja sér sjúklinga inn á 

fjölþjóðlegan markað. Til að laða að erlenda sjúklinga þurfa þjónustuaðilar að gæta þess að 

taka jafnt viðskiptalegar og klínískar ákvarðanir (Teh og Chu, 2005). Lykilatriði þegar verið 

er að þjálfa starfsfólk í lækningatengdri ferðaþjónustu er að kenna því næmni á þarfir 

viðskiptavinarins. Fyrir utan hjúkrunina sjálfa þarf starfsfólkið að læra að meðhöndla fólk frá 

mismunandi trúarhópum og mæta þörfum þeirra hvað varðar ólíka menningu og fæðuóskir. 

Sjúkrahús í Bandaríkjunum og Bretlandi, sem eru oft að þjónusta kóngafólk, stjórnmálamenn, 

auðjöfra og slíka, þjálfa starfsfólk sitt ennfremur sérstaklega til þess að tryggja persónuvernd 

viðskiptavinanna, gefa þeim jafnvel gervinöfn og láta starfsfólkið skrifa undir þagnareið (Teh 

og Chu, 2005). 

2.3.8. Aðkoma stjórnvalda  

Stjórnvöld hafa leitt þróun þessa iðnaðar í sumum löndum. Staðirnir sem veita 

lækningatengda þjónustu og rannsakaðir hafa verið, hafa flestir að einhverjum mæli fengið 

styrk og hvatningu frá hinu opinbera. Líklegt má telja að þetta sé tilkomið vegna þeirra miklu 

þjónustuúrræða sem krafist er til þess að eiga möguleika inn á þennan markað. Í Malasíu hafa 

stjórnvöld komið á nefnd til þess ætlaðri að skapa tækifæri fyrir þróun í lækningatengdri 

ferðaþjónustu. Stjórnvöld í Hong Kong hafa verið að skoða möguleika til að markaðssetja 
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hefðbundna kínverska læknisfræði sína á svæðinu og sömuleiðis hafa yfirvöld í Singapore 

farið af stað í markaðssetningu á læknisþjónustu sinni sem er á heimsmælikvarða (Teh og 

Chu, 2005). Þegar lækningatengd ferðaþjónusta er skoðuð þarf líka að taka tillit til 

innflytjendalöggjafarinnar í viðkomandi löndum. Sumar þessar aðgerðir taka umtalsverðan 

tíma og ef batatíminn er tekinn inn í dæmið mun venjubundið ferðamannaleyfi ekki duga. 

Ákveðin lönd hafa tekið upp á því að veita lengri áritun vegna lækninga  og má nefna Indland 

sem dæmi (Kerala Travel Agency, á.á.).  

Innan Evrópu hefur styrking Evrópusambandsins leitt til þungra reglugerðafargana fyrir 

viðskipti innan svæðisins ásamt ströngum ákvæðum sem sett eru á alla vöru og þjónustu sem 

kemur inn í efnahagsumhverfið og á þetta líka við um þjónustu eins og lækningatengda 

ferðaþjónustu. Þar sem lækningahluti þjónustunnar veldur því að þetta er hámenntatengd 

þjónusta er því hægt að hindra aðila í að komast á markaðinn (Caballero og Mugomba, 2007). 

2.3.9. Samvinna innan greinarinnar 

Þjónustuaðilar í heilbrigðisþjónustu ættu að huga að gæðum þjónustu sinnar og því hversu 

mikið vægi þættir sem ekki tengjast heilbrigðisþjónustu almennt hafa þegar kemur að 

lækningatengdri ferðaþjónustu. Með því að koma á samstarfi við þjónustuaðila á 

áfangastöðum lækningatengdrar ferðaþjónustu hefur Planet Hospital sem er bandarískt 

fyrirtæki í lækningatengdri ferðaþjónustu tryggt sér samstarf við viðurkenndan spítala í 

Chennai í Indlandi, Tælandi, Singapore og Belgíu. Innan Bandaríkjanna hefur kreppan í 

heilbrigðisþjónustunni leitt til aukningar á fjölda fyrirtækja sem starfa sem miðlarar milli 

sjúklinga og þriggja viðurkenndustu þjónustuaðila Indlands. Þ.e. Apollo, Escorts og 

Wockhardt (Caballero og Mugomba, 2007).  

Gott gæti verið að koma á samböndum við þá sem hafa hagsmuna að gæta í greininni. Hér má 

nefna háskóla, tilvísandi sjúkrahús, söluaðila, stjórnvöld, gistiþjónustu, ferðaþjónustu og 

jafnvel sjúkrahús í samkeppni við þá. Traust samvinna þessara aðila gerir þessum aðilum 

kleyft að einblína á eigin sérsvið og hæfileika og gæti jafnvel dregið úr samkeppninni og 

þannig gert mögulegan hagnað meiri til lengri tíma litið um alla þjónustugreinina (Teh og 

Chu, 2005). Þátttaka í ýmiskonar atburðum hvetur líka til slíkra samskipta. t.d. er þekkt að 

nota stórar sýningar, ráðstefnur og þjálfunarbúðir þar sem þjónustuaðilar deila hæfileikum 

sínum auk þess sem sniðugt getur verið að skiptast á gestakennurum við læknaháskóla (Teh 

og Chu, 2005).  
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Ólíkt harðri þjónustu þar sem aðskilnaður framleiðslu og þjónustu er oft mögulegur þarfnast 

mjúk þjónusta eins og gisting og læknisþjónusta nálægð framleiðandans við neytandann eða 

eigur hans sem þjónustaðar eru. Lárétt samþætting innan annarra forma ferðamannaiðnaðarins 

hefur orðið algeng. Til að mynda pakkaferðir þar sem saman fara flugfar, bílaleigubíll og 

gisting. Sömu tækifæri felast því innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Þjónustuaðilarnir í 

heilbrigðisþjónustunni eru byrjaðir að bjóða aðra þjónustu sem er utan við 

heilbrigðisþjónustuna s.s. pantanir og skipulagi á ferðum og gistingu þar sem kröfuharðir 

sjúklingar vilja í vaxandi mæli fá alla þjónustuna á eina hendi. Sjúkrahús eins og London 

Bridge Hospital eru t.d. farin að bjóða upp á það að sækja sjúklingana á flugvöllinn og bjóða 

upp á móttöku sem jafnast á við fimm stjörnu hótel, Bumrungrad Hospital í Tælandi  hefur 

Starbuck kaffihús og McDonalds inndyra. Piyavate Hospital í Bangkok býður upp á SPA 

þjónustu og heildræna meðferð (Teh og Chu, 2005).  

Þess fyrir utan virðist sem á mörgum þjónustustöðum hafi svört starfsemi komið í veg fyrir að 

samkeppnisaðilar sérhæfi sig og þróist í pakkaframboð eftir því sem markaðurinn hefur vaxið. 

Þetta tækifæri er því ekki nýtt til samkeppnisforskots. Meðan grunnatriði lækningatengdrar 

ferðaþjónustu er skilgreind sem sambland læknisþjónustu og afþreyingu leiðir rannsókn 

Caballero og Mugomba (2007) í ljós að þrátt fyrir að margar tegundir þjónustu í framboði er 

markaðurinn ekki mikið að nýta möguleika á pakkatilboðum ólíkra vara. 

2.3.10. Framhaldsmeðferð eftir að þjónustan er veitt 

Skipulögð eftirfylgni fyrir sjúklinga sem fara heim er ómissandi þáttur í gæðum þjónustunnar 

frá þjónustuveitandanum. Margir andstæðingar lækningatengdrar ferðaþjónustu í hafa 

áhyggjur af hvað við taki hjá sjúklingum sem fá þjónustuna erlendis. Til þess að mæta þessu 

hafa öll gæðavottuð fyrirtæki og mörg önnur komið upp samstarfskerfi til þess að auðvelda 

afhendingu frá þjónustuaðila erlendis til innlendra meðferðaraðila. Þetta er mjög mikilvægt 

þar sem innlendir aðilar eru oft tregir til að taka við eftirfylgni á sjúklingum sem hafa fengið 

flókna meðferð frá ókunnum meðferðaraðila (Deloitte Developement LLP, 2009). Stundum 

hvetja þjónustuaðilar erlendis til eftirfylgni í heimalandinu í kjölfar aðgerða svo sem 

reglubundið eftirlit hjá lækni sem krefjast endurtekinna ferðalaga og jafnvel fullrar greiðslur í 

heimalandinu. Eftirfylgni er mjög mikilvæg og þarna er veikleiki lækningatengdrar 

ferðaþjónustu. Trúlega mun heilbrigðisþjónusta í heimalandinu láta til sín taka og grípa inn í 

t.d. sýkingar í sárum eftir aðgerð utan heilbrigðisþjónustusvæðisins en hún mun ekki taka að 

sér greiðslu fyrir að laga til mistök eða uppákomur af völdum skaða á fegrunaraðgerð og verið 

getur að aðgerðin til lagfæringar kosti meira en upphaflega aðgerðin (Ninian, 2008).  
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Í verstu tilfellum gæti annað hvort eitthvað farið úrskeiðis þegar sjúklingurinn á að vera að 

jafna sig eftir aðgerð og hann þurft að framlengja dvölina og þannig fengið aukinn kostnað 

eða að sjúklingurinn hefur þegar komið heim þegar eitthvað fer úrskeiðis og þurft að fá frekari 

þjónustu þar og þannig aukinn kostnaður komið fram. Þetta mun auka heildarkostnað við 

aðgerðina, sérstaklega varðandi lýtalækningaaðgerðir þar sem þær eru almennt undir minna 

eftirliti yfirvalda (Conell, 2006). Margir af megin áfangastöðunum hafa einnig áhyggjur af 

langri heimferð sjúklinganna og leggja því mikla áherslu á framlengda dvöl meðan 

viðkomandi jafnar sig betur, hafa meiri samskipti milli læknanna á heimaslóðum og 

umfangsmeiri miðlunarstarfsemi til að tryggja það að heimilislæknir viðkomandi hafi miklar 

upplýsingar um þá þjónustu sem sjúklingurinn fékk.  

Vandamálið er að sá hagfræðilegi þrýstingur sem varð til þess að viðkomandi sjúklingur leitar 

langan veg að þjónustunni er að öllum líkindum ennþá til staðar eftir aðgerðina og verður til 

þess að sjúklingurinn fari sjaldnar til heimilislæknisins en hann ætti að gera eða jafnvel sleppi 

því alveg (Burkett, 2007). Loks hafa margir áhyggjur af þeirri staðreynd að sjúklingar ferðast 

oft langar vegalengdir  eftir læknisþjónustu sem fer fram langt frá heimahögunum og þeirri 

læknisþjónustu sem alla jafna sinnir honum. Möguleikar þess að sjúklingur muni þjást af 

afleiðingum ónógs eftirlits aukast þannig mikið (Burkett, 2007 ).  Með þeirri breidd og 

tegundum læknismeðferða sem í boði eru á alþjóðlegum markaði eru lönd með mjög 

mismunandi stjórn og eftirlit yfir læknistengdri ferðaþjónustu heimafyrir. Þetta getur bæði 

verið áhættusamt og hættulegt. 

2.3.11. Hvernig hafa frumkvöðlar markaðssett þjónustuna? 

Frumkvöðlar í lækningatengdri ferðaþjónustu geta ekki leyft sér þann munað að fá reynslu 

smám saman líkt og í framleiðslugreinum þar sem hlutverk lækningatengdrar ferðaþjónustu er 

sala á læknisþjónustu til markhóps sem er utan landsteinanna (Caballero og Mugomba, 2007). 

Þar sem lækningatengd ferðaþjónusta er nýr og sérhæfður markaður  hafa frumkvöðlar 

tækifæri til þess að umbylta aðferðum á markaði. Lækningatengd ferðaþjónusta notast til að 

mynda við fundi um netið þar sem sjúklingurinn og starfsfólk getur rætt saman í mynd. Boðið 

er upp á möguleika á því að fara í sýndarkynningarferðir um hýbýlin og svæðið, sérsníða 

pakkaferðina að þörfum hvers og eins og fleiri atriði til þess að auðvelda ákvörðunartöku 

sjúklingsins (Caballero og Mugomba, 2007). Þær telja mikla möguleika á því að skapa 

sjáanlegt vörumerki á markaðssvæðinu með því að opna ferðaskrifstofur sem selja 

lækningatengda ferðaþjónustu og þannig hraða enn meira árangri í iðnaðinum. Frumkvöðlar 

sem vonast til þess að komast inn á markaðinn ættu að nýta sér þetta tækifæri. Slík herferð 
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gæti verið vörumerkt framleiðsluþróun þar sem hún inniheldur nýja framleiðslu „skrifstofur 

erlendis“ til þess að hvetja markaðinn sem fyrir er. Nýjum aðilum á markaðnum er ráðlagt að 

taka upp eina eða fleiri af þessum aðferðum til að skapa sér verjandi stöðu á markaðnum. Þar 

sem markaðurinn er nýr er erfitt að sjá hvaða áfangastaðir hafi valið sér vörn eða sókn þegar 

teknar voru ákvarðanir um vörumerkjaherferðir og markaðssóknir þeirra.  Samt sem áður eru 

flest fyrirtæki sem fyrir eru á markaðnum að nýta sér þessi úrræði að einhverju marki. Þetta 

gerir þeim kleift að kljást við samkeppniskrafta eins og samkeppnisaðila, kaupendur, 

þjónustuaðila, staðgengla og ytri krafta sem verka á markaðinn. Þannig geta þeir fengið 

möguleika á arði úr greininni og að verja stöðu þeirra gegn mögulegum nýjum aðilum á 

markaði sem laðast að magni fjármagns í lækningatengdri ferðaþjónustu (Caballero og 

Mugomba, 2007). Greining Caballero og Mugomba sýndi einnig að lækningafyrirtæki sem 

fara inn á lækningatengda ferðaþjónustu verða að hafa vottanir sem eru viðurkenndar af 

markhópnum. Því er svo að mögulegir frumkvöðlar inn á markað Evrópusambandsins verða 

að fá vottun um að þeir mæti læknastöðlum innan ESB og þannig mun það ákvarða getu og 

hæfni hlutaðeigandi inn á markaðinn. Margir áfangastaðir innan lækningatengdrar 

ferðaþjónustu greina Evrópu sem stærsta markaðssvæðið. Fyrir mögulega nýliða sem ekki 

hafa fullnægjandi bjargir til að keppa gegn stórum fyrirtækjum á markaði þýðir þetta að til 

þess að starfa innan greinarinnar þurfi að aðlagast vissum stöðlum. Meira að segja 

stuðningshlutar þjónustunnar miða við fjarlægan markað og  alþjóðleg vottanir, túlkar og 

stuðningsaðilar eins og flugfélög og gistirými vilja tryggingavernd sem nær yfir landamæri. 

Því er svo að fræðigreinar um frumkvöðlastarfsemi gefur okkur fjöldann allan af aðferðum 

sem fyrirtæki geta nýtt sér við innkomu inn á markaðinn eða fyrir fyrirtæki sem fyrir eru á 

markaðnum til að tryggja markaðsstöðu sína (Caballero og Mugomba, 2007). 

Staðsetning á markaði er grundvallar markaðssetning og felst í að láta styrkleika fyrirtækisins 

mæta tækifærunum á markaðnum. Markaðssetningin hefur tvo hluta þ.e. fyrst þarf fyrirtækið 

að greina þann hluta viðskiptavina sem sérhæfing fyrirtækisins miðar að og svo yrði annað 

þrepið að staðsetja framleiðsluna eða þjónustuna í huga þessara viðskiptavina (Kotler, 1999). 

Auk ferðamanna sem eru næmir á verð eru einnig til neytendur á markaði sem eru viljugir til 

þess að borga meira fyrir betri þjónustu. Sumar læknismeðferðir krefjast ákveðins 

viðverutíma inn á sjúkrahúsi sem oft á tíðum er ónógur að mati sjúklingsins. Fyrir frumkvöðla 

skapast þarna tækifæri til að byggja upp miðaða markaðsfærslu þar sem stefnan er tekin á 

bæði þessa verðmiðuðu og þjónustumiðuðu neytendur (Caballero og Mugombo, 2007). 
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Hvar fyrirtæki staðsetur framleiðslu sína eða þjónustu er einnig háð stöðu samkeppnisaðilans 

á markaðnum. Annað hvort myndi markaðssetningin miða að því að bera þjónustuna saman 

við aðra á markaðnum eða að aðgreina hana frá hinum (Learn Marketing.net, 2006). Porter 

(2004) leggur til þrjár árangursríkar aðferðir til þess að skara fram úr öðrum fyrirtækjum í 

greininni. Það eru kostnaðaraðgreining (Cost Leadership), sérhæfing og að leggja aðaláherslu 

á ákveðin markhóp, tegund þjónustunnar eða ákveðinn stað. Fyrirtæki þurfa að vera mjög 

sveigjanleg og aðlagast fljótt og vel til að eiga einhvern möguleika á að þrífast á þessum nýja 

markaði (Caballero og Mugomba, 2007). Margt bendir til þess að árangur þjónustunnar sé að 

stórum hluta háð getu hennar til að laða til sín stóra ferðaþjónustuaðila þar sem engin 

trúnaðartengsl eru milli þeirra og ákveðinna ferðamannastaða (Caballero og Mugomba, 2007). 

Lágur kostnaður mun verja fyrirtækið gegn valdamiklum kaupendum því þeirra styrkur er að 

prútta til þess að fá fram lægsta mögulega verðið og á markaði mun fyrirtæki sem staðsetur 

sig með lágan kostnað enn geta náð fram hagnaði. Þessi stefnumörkun veitir einnig vörn gegn 

valdamiklum birgjum þar sem fyrirtækið hefur meira svigrúm með kostnaðaraukningu. Loks 

má nefna að staðsetning með lágum kostnaði kemur fyrirtækinu í betri samkeppnisstöðu 

(Porter, 2004).  

Kostnaðaraðgreining krefst harðsnúinnar uppbyggingar þar sem hagkvæmnin er höfð að 

leiðarljósi s.s. í afköstum, sífelldri leit til minnkunar á kostnaði að fenginni reynslu, sterkri 

stjórn á kostnaðarhluta og yfirbyggingu, forðast óhagkvæma neytendur og draga úr kostnaði á 

þáttum eins og rannsóknum og þróun, þjónustu, sölumönnun, auglýsingum o.s. frv. (Porter, 

2004). Hinsvegar á lægri kostnaður ekki að koma niður á gæðum eða þjónustu þar sem þessir 

þættir eru hluti af framleiðslunni eða þjónustunni sem seld er. Ef vel tekst til með 

kostnaðarstjórnun þrátt fyrir harða samkeppni er mögulegt að fá arð umfram meðaltal (Porter, 

2004). Að gefnum þremur almennum þáttum sem taka þarf tillit til þegar sækja á fram á 

markaði; kostnaðaraðgreining, sérhæfing og markmiða miðun sbr. Porter þá virðist 

kostnaðarstjórnun vera lítill áhrifavaldur innan lækningatengdrar ferðaþjónustu með tilliti til 

þess að hratt vaxandi markaðurinn er jú kominn til vegna lágs kostnaðar (Caballero og 

Mugomba, 2007). Fyrirtæki ná einnig samkeppnisforskoti með nýjungum og 

frumkvöðlahugsun. Þeir ná forskotinu með þróun nýrrar tækni eða með nýjum aðferðum í 

framleiðslunni (Zahra og Pearce, 1994 samkvæmt Caballero og Mugomba, 2007). 

Þjónustuaðilar sem eru að spá í lækningatengdri ferðaþjónustu ættu samt að skoða fleira en 

mögulegan fjölda sjúklinga þegar þeir eru að athuga samkeppnishæfni sína.  
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Lítill hluti sjúklinga er mjög vel aflögufær og vill borga meira fyrir betri gæði og ferðast 

frekar til landa sem veita fyrsta flokks þjónustu og veita mikinn lúxus í aðbúnaði og ferðast 

því frekar til landa eins og Bandaríkjanna og Bretlands. Auðugir Asíubúar leita frekar til 

Ástralíu og Singapore. Ef hægt er að ná í þessa sjúklinga gefa þeir af sér miklu meiri tekjur, 

eru tryggari og jafnvel viljugri til að ferðast lengri vegalengdir (Teh og Chu, 2005). Með 

auknu öryggiseftirliti og strangari löggjöf í útlendingaeftirliti í Bandaríkjunum hefur fjöldi 

erlendra sjúklinga til Bandaríkjanna fækkað. Fleiri sjúklingar, sérstaklega þeir frá 

miðausturlöndum, eru þess í stað að ferðast til Bretlands, Frakklands, Þýskalands eða jafnvel 

Ástralíu þó að fjöldi þeirra sem sækja þjónustu þangað sé enn ekki mikill (Teh og Chu, 2005). 

Nýlega breytti Suður Kórea löggjöf sinni á þá vegu að sjúkrahúsum leyfist að sækja sjúklinga 

erlendis frá beint og milliliða laust. Þetta hefur gefið af sér góða raun því svo er að sjá sem að 

fjöldi sjúklinga sem hafa sótt þjónustu til þeirra erlendis frá hafi hoppað upp um 40% á aðeins 

tveimur mánuðum.  Þannig verður Suður Kórea nýjasta ríkið til þess að stökkva á tækifæri 

sem gefast í lækningatengdri ferðaþjónustu. Með þessum nýju lögum geta sjúkrahús farið alla 

leið til þess að laða að erlenda sjúklinga s.s. borga umboðslaun til miðlara og greiða fyrir 

tilvísanir. Þar með eru þeir komnir á sama leikvöll og nágrannalönd þeirra. Einnig slógu þeir 

af kröfum varðandi áritanir til ferðamanna (Huang, 2009). Þrátt fyrir að Suður Kórea sé víða 

vel kynnt hvað hátækni innan læknisfræðinnar varðar er landið langt á eftir löndum eins og 

Tælandi og Singapore sem hirtu um 64% af markaði ársins 2008. Suður Kórea mun einnig fá 

samkeppni frá löndum eins og Indlandi, Malasíu og Philipseyjum. Segja má að ekki aðeins 

hafi átt sér stað lagabreyting heldur að einnig hafi orðið hugarfarsbreyting meðal íbúanna. 

Þeir hafa verið seinir til að tileinka sér þessa þjónustu og lítið reynt að koma sér á framfæri 

innan þjónustugreinarinnar hingað til. Nú er orðinn stór breyting þar á og þeir ætla sér að 

fjórfalda fjölda ferðamanna sem koma til lækninga fyrir árið 2013. Með þessu vonast Suður 

Kórea eftir nýrri innspýtingu í hagkerfi þeirra. Þeir miða markaðssetningu sína á lönd eins og 

Japan, Kína og Rússland sem og á Bandaríkin. Aðal markaðsvara þeirra eru fegrunar og 

lýtalækningar (Huang, 2009).  

Önnur lönd sem bjóða lækningatengda ferðaþjónustu eru svipuð Indlandi og Tælandi. 

Mexíkóskir spítalar hafa sogað til sín bandaríska þegna í fegrunaraðgerðir og nýlega hafa 

þekktir ferðamannastaðir eins og Cancun auglýst lækkað verð á skurðaðgerðum til 

eftirlaunaþega í Flórída. Singapore, Hong Kong og Suður Afríka markaðssetja sjúkrahús sín 

til Bandaríkjamanna og notfæra sér að þau eru með aðeins meiri pólitískan stöðugleika til þess 

að bjóða aðeins hærra verð en þróunarlöndin (Burkett, 2007 ). 
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Joseph M. Cherukara og Dr. James Manalel gerðu rannsókn í Kerala og komust að þeirri 

niðurstöðu að ef Kerala ætti að ganga betur í lækningatengdri ferðaþjónustu yrðu stjórnvöld 

að koma þar betur að. Þeir leggja til að sjúkrahús megi starfa eins og önnur fyrirtæki og kaupa 

inn fyrir sig tæki og hluti og starfa sem væru þær sjálfseignarstofnanir. Alríkisstjórn Indlands 

megi líka leggja meira af mörkum með því að auglýsa og hvetja starfsemina. Hún gæti notað 

sendiráð sín til að auglýsa þjónustugreinina og samið við heilbrigðisráðuneyti viðkomandi 

landa. Þá leggja þeir til að stjórnvöld aðstoði greinina meira fjármálalega þar sem þarna séu 

tækifæri til að skapa gríðarlegan fjölda starfa og mikinn gjaldeyri  og því eftir miklu að 

slægjast. Þeir benda einnig á að verðugt gæti verið að koma upp þægilegri aðstöðu á 

flugvöllum og miðstöðvum fyrir þetta fólk sem er að ferðast þangað til lækninga, stjórnvöld 

komi á samræmdum stöðlum og gæðastjórnun. Rannsókn þeirra leiddi og í ljós að þessi 

þjónusta í Kerala og þá Indlandi, þarfnast inngripa í nærumhverfi og í samfélaginu. Styrkja 

þurfi grunninnviði, samræma staðla og auka hreinlæti. Grunnþættir eins og hrein salerni ættu 

að vera augljós nauðsyn. Bæta þurfi staðla og lækka kostnað og þannig gera Kerala 

eftirsóknarverðara og neytandinn fái meira fyrir peninginn sinn. Samfélagslegir þættir sem 

þurfi að laga er að sníða af vankanta í menningu og hegðun. Fólk yrði að vera vingjarnlegt 

gagnvart gestum sínum (Cherukara og Manalel, 2008). Frumkvöðlastarf er hvatt heima fyrir 

með reglugerðafargani gagnvart erlendum frumkvöðlum í mörgum þessara landa. Þrátt fyrir 

að Indland ætli sér stóra hluti og vaxandi lækningatengda ferðaþjónustu er samt mjög erfitt 

fyrir erlend fyrirtæki að fjárfesta í Indlandi (Caballero og Mugomba, 2007).  

Markaðsgreining á núverandi uppbyggingu markaðarins sýnir að markaðsforskot það sem 

samsteypur í lækningatengdri ferðaþjónustu hafa er aðallega til komin vegna þróunar og 

uppbyggingar á dvalarstöðunum sem urðu til vegna hefðbundnari ferðamannaiðnaðar sem 

fyrir er (Caballero og Mugomba, 2007). Rannsóknir benda til þess að lækningatengd 

ferðaþjónusta sé sífellt að styrkjast þar sem fyrirtæki þurfa í raun bara að vera skapandi og 

með nýsköpun í huga í markaðssetningu sinni og stöðutöku. Þrátt fyrir að nú séu fáar reglur á 

markaði bendir samt uppbygging markaðarins til þess að svo verði ekki til lengdar. Reglurnar 

verða til eftir því sem markaðurinn vex og því má segja sem svo að erfitt er að vita hverjir 

gallarnir og ókostirnir verða. Það verður að koma í ljós eftir því sem fleiri frumkvöðlar ryðjast 

inn á þennan markað (Caballero og Mugomba, 2007). Mörg þekkt fyrirtæki og áfangastaðir 

sem hafa frumlega markaðssókn virðast aðallega notast við netið sem rafrænt markaðstæki til 

þess að ná yfir alþjóðleg landamæri.  Rannsóknir sýna að fram að þessu að bæði í 

markaðssetningu milli fyrirtækja og milli fyrirtækja og einstaklinga hefur notkun internetsins 
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auðveldað fyrirtækjum að ná til svæðisbundinna markhópa án nærveru við þá. Þessi 

markaðssetning er að sanna sig sem mjög árangursrík aðferð vegna margra ástæðna. Þetta er 

mjög hagkvæmt þar sem hægt er að nota þetta samtímis til þess að ná til margra markaðshluta 

eins og sést til dæmis með að hægt er að velja um tungumál á flestum þessara vefsíða. Því 

geta fyrirtæki sem ætla á markaðinn með valaðgerðir aðrar en fegrunaraðgerðir sleppt 

kostnaði og fjárfestingu sem felst í að opna sölustofu á markaðssvæðinu. Ef fyrirtæki hvort 

heldur sem er í lækningatengdri ferðaþjónustu eða mögulega nýr þáttakandi kemur sér upp 

stefnumótun samkvæmt getu eru mörg tækifæri á að öðlast ríkjandi stöðu innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu og jafnvel ná að verða leiðandi á markaði (Caballero og 

Mugomba, 2007). 

 

Áfangastaðurinn

Áhugaverðir ferðamanna 
staðir á svæðinu

Heiðbrigðisstofnanir og 
þjónusta þeirra

Samvinna við miðlara 
og 

ferðaþjónustufyrirtæki

Mynd 5 Samspil Þjónustuaðila

 

2.4. Hagur neytenda í lækningatengdri ferðaþjónustu 
Nýleg skýrsla spáir því að fjöldi lækningatengdra ferðamanna muni vaxa frá 750,000 á árinu 

2008 til sex milljóna árið 2010. Lækningatengd ferðaþjónusta er komin til að vera og henni 

miðar hratt fram og líkur þess vaxa stöðugt að flestir notendur hennar fái árangursríka og 

ánægjulega útkomu. En sem stendur er viturlegt að hafa varann á sér og skoða vandlega 

læknisfræðilega hluta hennar áður en stokkið er til  og svo að njóta ferðaiðnaðarhluta hennar 

sem aukabónus. Ekki verður séð að þjónustugreinin beri skaða af heimskreppunni sem nú 

stendur yfir (Ninian, 2008). 
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2.4.1. Ávinningur 

Gagnsæi framþróunar innan vísindanna hefur orðið til þess að neytendur vita betur af 

mögulegum læknismeðferðum. Að viðbættum hærri tekjum og tíma hafa skurðaðgerðir s.s. 

kynskiptiaðgerð í Tælandi eða hátæknimeðferð gegn krabbameini orðið til þess að fólk leitar 

eftir læknismeðferð erlendis og bætir í vöxt greinarinnar (Caballero og Mugomba, 2007). 

Venjulega er meðferð hjá fyrsta flokks þjónustuaðilum í útvistaðri læknisþjónustu 

happafengur fyrir þá aðila sem ekki eru með nægjanlegar sjúkratryggingar. Fyrir viðskiptavini 

sem hafa alls engar tryggingar getur útvistuð læknismeðferð verið eini hagnýti 

valmöguleikinn (McCallum og Jacoby, 2007; York, 2008). Hjúkrun á meðalgóðu 

hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum  kostaði að jafnaði um 75,000 dollara árið 2006 en sumir 

áfangastaðir sem bjóða útvistaða læknisþjónustu bjóða sambærilega þjónustu fyrir brot af 

þessu  (Goering 2007, Hawley 2007 samkvæmt McCallum og Jacoby, 2007). Skurðaðgerð 

erlendis veitir líka vernd fyrir þá sem vilja frið frá fjölskyldu og vinum í heimalöndunum. 

Einnig veitir þetta möguleika fyrir læknisaðgerðir sem ekki eru leyfilegar í heima fyrir 

(Caballero og Mugomba, 2007). Fjárhagslegur ávinningur við útvistun á læknisþjónustu  er þó 

mjög háður því hver þjónustan er og hvar hún er veitt (McCallum og Jacoby, 2007).  

Kannski er besta hvatningin til neytenda sú að það eru engir biðlistar eftir meðferðinni þar 

sem veitendur þjónustunnar og miðlarar eru ekki aðeins að stefna að kostnaðarávinningi fyrir 

sjúklinginn ásamt afþreyingu sem viðbót heldur leggja þeir metnað í að veita þjónustuna fljótt 

og vel (Caballero og Mugomba, 2007). Ef þessi þjónustugrein heldur áfram að vaxa er líklegt 

að hún verði til þess að miklar breytingar verði innan Bandaríkjanna. Hún verki sem 

þrýstingur á lækkun verðs á þjónustunni innanlands þar sem neytendur, tryggingafélög og 

atvinnurekendur eru í vaxandi mæli farnir að notfæra sér þessa þjónustu. Hún getur orðið til 

þess að auka eftirspurn og kröfur um almennar sjúkratryggingar í Bandaríkjunum, hún gæti 

orðið til þess að kröfur aukast um gagnsæi verðlags á þjónustunni innanlands, hún beinir 

athyglinni að gæðum þjónustunnar erlendis og beitir innlenda þjónustuaðila þannig þrýstingi 

um að standa sig og hún hefur orðið til þess að meira er einblínt á vottanir, endurmenntun og 

fagmennsku heilbrigðisstarfsfólks (York, 2008).  

Með vitneskju okkar og þátttöku getur hin nýja veröld hnattvæðingarinnar opnað 

markaðsviðskipti með læknisfræðilegar nýjungar og upplýsingar og orðið til spennandi 

framfara. Læknisfræðileg gæði eru studd tækniframförum og hugbúnaði. Hér er átt við atriði 

eins og fjárfestingar í hátækniiðnaði eins og kaupum á MRI og  laser hnífum. Einnig er hér átt 

við mýkri hluti eins og mannauð í sjúkrahúsunum og innleiðingu nýjustu aðferða. Sjúkrahús 
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sem eru fljót til að tileinka sér nýjungar s.s. John Hopkins Hospital eða Massachusetts 

General Hospital  vinna yfirleitt í samvinnu við akademískan hluta sinn eins og John Hopkins 

University eða Harvard Medical School (Teh og Chu, 2005). Útvistun til margra fyrsta flokks 

þjónustuaðila getur lækkað kostnaðinn við skurðaðgerðir um 50% til 95% miðað við almennt 

verð innan Bandaríkjanna og þá er þetta með flugfargjaldi inniföldu í verðinu (McCallum og 

Jacoby, 2007). Nýungar og óhefðbundnar meðferðir eru oft tiltækar á þessum stöðum 

mörgum  árum áður en þær eru heimilar í Bandaríkjunum (McCallum og Jacoby, 2007). 

Algengara er að sjúklingarnir fái persónulegri umönnun og fái lengri tíma til að jafna sig en 

almennt gerist á sjúkrahúsum  innan  Bandaríkjanna (McCallum og Jacoby, 2007).  

Meira en 8 milljónir bandarískra sjúklinga fóru í hjartaaðgerð vegna kransæða árið 2003. 

Kostnaður við þessar aðgerðir nam frá 25,000 dollurum til rúmlega 200,000 dollara og var 

meðalkostnaðurinn um 100,000 dollara fyrir hverja aðgerð (U.S. Department of Health & 

Human Services 2003). Miðað við þetta gæti ótryggður einstaklingur sem keypti þjónustu hjá 

fyrsta flokks þjónustuaðila í lækningatengdri ferðaþjónustu hæglega sparað um 60,000 dollara 

til 70,000 dollara með flugfargjaldi og gistingu innifalinni (McCallum og Jacoby, 2007). 

Fjármálaráðgjafar og viðskiptavinir þeirra þurfa að huga að kostnaði, aðgangi og gæðum 

þegar verið er að ákveða hvar sækja skal heilbrigðisþjónustu. Afþreyingarhlutinn af 

pakkanum er gríðarlega mikilvægur í ákvörðunarferlinu þar sem neytandinn fær tækifæri til 

þess að njóta umhverfis sem er ólíkt heimaslóðinni og gefur því tækifæri til slökunar og flótta 

úr umhverfi sínu meðan verið er að jafna sig eftir meðferðina (Caballero og Mugomba, 2007). 

Caballero og Mugomba hallast að því að neytendur séu ekki allir jafn hrifnir af báðum þáttum 

lækningatengdrar ferðaþjónustu þar sem sumir kunni betur að meta afþreyingarpakkann en 

lækningapakkann og byggja ákvörðun sína meira á honum. Aftur á móti gæti kaupandinn 

valið að loknu ákvörðunarferlinu að hafna lækningatengdu ferðaþjónustunni og ákveðið að fá 

hana frekar á heimaslóðum. Jafnvel þó að algengasta ástæða fyrir kaupum á lækningatengdri 

ferðaþjónustu sé verðlagið getur verið einfaldara fyrir neytanda sem er minna næmur á verðið 

að þiggja þjónustuna heima við þar sem það er fyrirhafnarminna (Caballero og Mugomba, 

2007).  

2.4.2. Ókostir 

Sum lönd hafa útbreidda smitsjúkdóma og íbúar þeirra hafa myndað með sér innbyggðar 

varnir ólíkar þeim sem íbúar Bretlands, Evrópu og Norður Ameríku hafa. Sjúklingar sem fara 

í aðgerðir og fá lyf eru margir með skert ónæmiskerfi. Þarna gæti orðið meiri áhætta á 

smitsjúkdómum en ætla mætti og læknar í áfangalöndunum eru vanir s.s. af völdum 
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moskítóbits, sníkjudýra, berklum og lifrarbólgu A (Ninian, 2008). Einnig eru áhöld um það 

hvernig ferðalagið sjálft fari með sjúklinga. Langar flugferðir þar sem sjúklingurinn situr lengi 

í sömu stöðu geta valdið blóðreki auk þess sem snerting við margskonar sýkla og bakteríur 

geta valdið alvarlegum sýkingum (York, 2008). Annað sem hafa þarf í huga er að það er 

illmögulegt að fylgjast með sjúklingnum eftir skurðaðgerð vegna fjarlægðarinnar eftir að 

neytandinn hefur yfirgefið staðinn. Skurðaðgerð gæti misheppnast og söluaðili þjónustunnar 

hefur þá engin tækifæri til að laga ástandið (Caballero og Mugomba, 2007). Hvað áhættu 

varðar eru fáir áhættuþættir tengdir heilbrigðisskoðun og skimunum fyrir utan mögulega léleg 

vinnubrögð og rangar sjúkdómsgreiningar. Það gæti orðið alvarlegra í tilfellum stærri 

aðgerða. Allar skurðaðgerðir fela í sér áhættuþátt og ekki er nóg að læknirinn sé vel hæfur. 

Mikilvægt er að úrræði séu til staðar til að takast á við þau alvarlegu tilfelli sem upp geta 

komið og að stofnanirnar séu vel búnar og þjálfaðar og hafi greiðan aðgang að gjörgæslu. 

Sjúklingur sem er í bæklunaraðgerð gæti t.d. fengið hjartaáfall eða heilablóðfall og mikilvægt 

að meðferð við slíkum uppákomum sé hröð og markviss. Blóðtap og blóðgjöf er órjúfanlegur 

hluti af stærri aðgerðum og mikilvægt er að blóðið sé skimað á markvissan og öruggan hátt. 

Sérstaklega fyrir lifrarbólgu B og C, HIV og Malaríu (Ninian, 2008).  

Vissulega getur lækningatengd ferðaþjónusta haft áhættu í för með sér en sama má segja um  

alla heilbrigðisþjónustu jafnt innan Bandaríkjanna sem erlendis (McCallum og Jacoby, 2007). 

Hversu mikið sparast við lækningatengda ferðaþjónustu fer eftir fjölda breyta s.s. almennri 

heilsu sjúklingsins, hversu alvarlega veikur hann er, hversu auðvelt er fyrir hann að ferðast, 

hversu vel tryggður hann er, gengisskráningu og fl. (McCallum og Jacoby, 2007). Stöðugt 

verðlag er sterkur áhrifaþáttur þegar velja á ákvörðunarstað líkt og í venjubundnum 

ferðamannaiðnaði. Neytendur lækningatengdrar ferðaþjónustu verða fyrir áhrifum af hagkerfi 

svæðisins s.s. óhagstæðum sveiflum í gjaldeyri (Caballero og Mugomba, 2007). 

Gagnrýnendur útvistunar segja að gæði þjónustunnar á þessum áfangastöðum sé lægri en 

sjúklingar fái innan Bandaríkjanna. Erlendir læknar telja þó fimmtung allra kennara í 

bandarískum læknaháskólum (McCallum og Jacoby, 2007). Þrátt fyrir að töluverð áhætta 

tengist útvistun læknisþjónustunnar mun fjöldi þeirra bandaríkjamanna sem sækist eftir henni 

vaxa jafnt og þétt (McCallum og Jacoby, 2007). Kaupendur markaðarins eru öllu jafna næmir 

á verð og er það ástæða þess að þeir sækja þjónustuna erlendis til þess að fá hagkvæmari 

úrlausn sinna mála. Þetta gefur þeim einnig mikið vald til þess að hafa áhrif á verðið 

samkvæmt Porter. (Caballero og Mugomba, 2007).  
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Ennþá eru engar alþjóðlegar reglur eða lög um lækningatengda ferðaþjónustu. Allar 

læknismeðferðir fela í sér áhættuþátt. Möguleikar þess að sækja bætur þegar ekki hefur tekist 

sem skyldi  í útvistaðri meðferð í öðru landi er lögfræðilegt vafamál eins og er (McCallum og 

Jacoby, 2007). Skýrsla sem gerð var að frumkvæði Alþjóða Heilbrigðismálastofnunarinnar 

staðhæfir að þrátt fyrir að mikil tækifæri felist í möguleikum og vexti lækningatengdrar 

ferðaþjónustu fyrir bæði þróuð og vanþróuð ríki væru miklar hindranir til staðar fyrir 

vanþróuð ríki. Hér er um að ræða neikvætt álit á gæði fagaðila sem í framboði væru og 

efasemdir um ásættanlegt gæðaeftirlit og staðla innan stofnana. Ekki væri til staðar 

sambærilegt mat á hæfi fagaðila, skortur á tryggingum, skortur á rafrænni skráningu gagna, 

efasemdir um fullnægjandi persónuvernd og trúnað og loks erfiðleikar vegna ábyrgðar ef til 

lögsóknar kæmi (Benavides, á.á.; Caballero og Mugomba, 2007).  

2.5. Hagfræðileg áhrif lækningatengdrar ferðaþjónustu 
Meðan nýjir og óplægðir markaðir hafa veitt mikil tækifæri sýnir greining á ytra umhverfi að 

aðilar á markaði gera sér illa grein fyrir þeim. Ef Indland t.d. ætlar sér að fá viðskipti upp á 2 

billjónir dollara í þjónustugreininni 2012, hversu lengi munu þá ríkisstjórnir  eða opinber 

heilbrigðisþjónusta í þessum löndum sem ferðamennirnir koma frá þola svona hagfræðilegan 

leka?  Hvenær mun verðlag í heimalöndunum fara að átta sig á þessu og fara í samkeppni? 

Munu þessar ríkisstjórnir leyfa peningaleka í svona miklu magni? Blokkir eins og 

Evrópusambandið eru að hindra þennan leka þrátt fyrir skort á reglugerðum um 

lækningatengda ferðaþjónustu með því að gefa út heilsukort sem á vissan hátt má skilgreina 

sem óskilgreinda viðskiptahindrun (Caballero og Mugomba, 2007).  

Bies og Zacharia (2006) rannsökuðu hag af lækningatengdri ferðaþjónustu í Bandaríkjunum 

og vildu komast að því hvað væri þjóðhagslega hagkvæmast að gera þ.e. óbreytt ástand, fara í 

lækningatengda ferðaþjónustu með innkomu sjúkratryggingafélaga, fara í lækningatengda 

ferðaþjónustu með innkomu atvinnurekenda, fara í ferðaþjónustuna með innkomu stjórnvalda 

eða lækningatengd ferðaþjónusta með sjálfvali og kaupum einstaklinganna. Þeir komust að 

því að þegar atvinnurekandinn kæmi að þessu skapaði það mestu tækifærin og næstmestu 

tækifærin væru þegar fólk keypti og veldi þetta sjálft. Líklega kemur þetta til vegna 

félagslegra þátta þ.e. tilkoma atvinnurekanda veldur meiri jöfnuði heldur en að 

einstaklingurinn greiði og velji sjálfur en slíkt er bara á færi þeirra efnameiri. Upp úr 

rannsókninni stóð að hvað varðar ágóða, tækifæri, kostnað og áhættu kom fram að 

lækningatengd ferðaþjónusta hefur meiri ábata en vankanta og að hann væri mestur í því að 
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einstaklingurinn veldi og verslaði þjónustuna sjálfur óháður öðrum greiðendum (Bies og 

Zacharia, 2007).  

Sparnaðurinn við læknisfræðilega útvistun er nægjanlegur innan Bandaríkjanna til þess að 

nefnd á vegum öldungadeildarinnar sem fjallaði um öldrun rannsakaði þessa leið sem 

mögulegt svar við vaxandi kostnað í heilbrigðiskerfinu (US Senate 2006 samkvæmt 

McCallum og Jacoby, 2007). Þó að margar heimasíðurnar sem greindar voru af Caballero og 

Mugomba hafi sýnt þörf á tryggingavernd fyrir einstaklinga kom einnig fram þörf fyrir 

tryggingafélög að þjónusta atvinnurekendur. Í landi eins og Bandaríkjunum þar sem 

atvinnurekandanum ber að leggja til heilbrigðisþjónustu starfsmanna eru stigvaxandi 

kostnaður að sliga mörg fyrirtæki og þvinga þau til að leita annarra lausna. Lækningatengda 

ferðaþjónustan gæti líka valdið jákvæðum breytingum á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna s.s. 

hvað varðar aðgengi sjúklinga, kostnaðarhagræðingu og pólitískan sveigjanleika. Ef kostnaður 

við flugferðir og verð á þjónustunni erlendis helst lágur eru auknar líkur á því að aukin 

samkeppni muni neyða þjónustuaðila til þess að lækka heildarkostnað í þjónustunni og þannig 

verðið (Burkett, 2007 ).  

Óhrekjanlega sparar læknisfræðileg útvistun mikla peninga í hagkerfinu og lægri kostnaður 

þýðir auðveldara aðgengi. Umdeilanlegri er þrætan um það hvort útvistun þjónustunnar mæti 

eða jafnvel skari fram úr þeirri þjónustu sem Bandaríki Norður Ameríku veitir hvað varðar 

gæði og öryggi (McCallum og Jacoby, 2007). Framboð á þjónustu og verði sem eru í boði er 

mismunandi milli heimssvæða. Margir greinendur spá því að framboðið muni fara eftir 

eftirspurn frá bandarískum þegnum og svo lengi sem heilbrigðiskostnaður hækkar innan 

Bandaríkjanna muni sjúkrahús erlendis bæta við þjónustu samkvæmt eftirspurninni (Burkett, 

2007 ). Staðreyndin er sú að hin mikla mismunum á verði milli Bandaríkjanna og erlendra 

ríkja hvað varðar heilbrigðisþjónustu mun hvetja þegna til að annað tveggja kyngja eða 

samþykkja marga af ókostum þess að sækja heilbrigðisþjónustu erlendis (Burkett, 2007 ).  

Lykillöndin sem hafa innleitt lækningatengda ferðaþjónustu eru frekar vanþróuð lönd s.s. 

Indland, Malasía, Tæland, Suður Afríka, Mauritius, Mexico og Atigua (Caballero og 

Mugomba, 2007). Á Indlandi skapar lækningatengd ferðaþjónusta miklar tekjur fyrir 

þjóðarbúið. Þar reka einkasamstæður stór sérhæfð sjúkrahús sem sinna ferðamönnum. Hið 

opinbera leggur þeim til framlag undir því yfirskini að hluti af veltunni muni rata aftur til hins 

opinbera en það hefur ekki gerst ennþá (Gupta, 2004; Caballero og Mugomba, 2007). 

Lækningatengd ferðaþjónusta á Indlandi er stærsta alþjóðlega þjónustugreinin innan þessa 
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markaðar þegar horft er á brúttó tekjur sem og söfnun gjaldeyris.  Þessi þjónustugrein er að ná 

inn um 333 milljónum bandaríkjadala. Alríkissamband Indversks Iðnaðar (CII)  ásamt 

McKinsey hefur spáð því að iðnaðurinn muni vaxa áfram og  fá tekjur sem samsvara 2,2 

billjónum bandaríkjadala árið 2012 (Kalshetti og Pillai, 2008).  

Ef skoðuð eru hagkerfi þessara landa er áhugavert að skoða Tæland með hliðsjón af Íslandi. Á 

Tælandi varð allsherjar fjármálalegt hrun eftir 1990 þar sem stór hluti efrimiðstéttarinnar flutti 

af landi brott og veikti þannig innviði þjóðfélagsins. Til að reyna að stoppa upp í risastórt 

fjármálagatið byrjuðu sjúkrahúsin að markaðssetja sig, fyrst til fyrrum íbúa og svo til íbúa 

annarra landa á svæðinu, sem ekki höfðu sömu gæða heilbrigðisþjónustuna og Tæland. Þessi 

markaðssetning hefur vafið hratt upp á sig og innan við áratug frá hruninu voru skráðar 

meðferðir erlendra aðila á tælenskum sjúkrahúsum komnar í 600,000 árið 2004 (Burkett, 

2007). Tæland er kannski ódæmigert fyrir áfangastað í lækningatengdri ferðaþjónustu þar sem 

iðnaðurinn óx upp af nauðsyn í kjölfar mikillar kreppu. Þó er margt sameiginlegt milli 

Tælands og samkeppnisaðila þeirra. Indland ætlar sér að ná forskotinu af Tælandi og líkt og 

margir slíkir áfangastaðir er almenn útbreiðsla mikillar fátæktar á Indlandi. Þetta segir okkur 

að meðal annars er ein meginástæða þess að þjónustugreinin lifir góðu lífi þarna sú að 

þjónustan eru miklu ódýrari á þessum svæðum vegna þess að það er mikill ójöfnuður innan 

landamæra þeirra og almenningur hefur ekki efni á að kaupa þjónustuna jafnvel þó hún sé á 

svona góðu verði (Burkett, 2007 ).  

Kostnaður við læknisaðgerðir í Indlandi eru venjulega um tíundi hluti þess sem hann kostar í 

Bandaríkjunum og í Tælandi kostar hann um áttunda hluta. Dýrari áfangastaðir einsog 

Singapore getur meira að segja boðið upp á mikinn sparnað eða um helming þess sem hann 

kostar að jafnaði í Bandaríkjunum (Burkett, 2007 ). Svona mikill munur á verði, jafnvel þó að 

ferðakostnaður sé reiknaður með, myndar mikinn þrýsting á heilbrigðismarkaðinn innan 

Bandaríkjanna. Þessi þrýstingur hefur samt sem áður ekki nægt enn þá til þess að lækka verð 

þar (Burkett,2007). Margir gagnrýnendur hafa þrátt fyrir sjáanlega frammistöðu 

lækningatengdrar ferðaþjónustu miklar áhyggjur af þjónustugreininni og þá sérstaklega hversu 

greinanlega hún leggur áherslu á bandaríska þegna. Þeir segja tilveru greinarinnar til marks 

um hagfræðilegan „kvíða“ sem tengist núverandi heilbrigðiskerfi bandaríkjanna (Burkett, 

2007). Markaðssetning lækningatengdrar ferðaþjónustu til Bandaríkjamanna er aðallega 

miðuð að ótryggðum eða vantryggðum einstaklingum. Ef tryggingafélögin fara í auknum 

mæli að nýta sér þjónustu þessa mun það hafa gríðarleg áhrif á eðli sjúkratrygginga innan 

Bandaríkjanna. Trúlegt er að lágt verð á þessum valmöguleika geti orðið til þess að félögin 
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fari að bjóða viðskiptavinum sínum upp á þennan valkost. Sérstaklega á þetta við þar sem 

ferðalög erlendis til að sækja þjónustu verður sífellt minna feimnismál og fleiri og fleiri erlend 

sjúkrahús sem bjóða þjónustuna hafa bandaríska gæðavottun (Burkett,2007). Borið hefur á 

ótta innan Bandaríkjanna og í Ástralíu að aukinn fjöldi sjúklinga þaðan sem fari erlendis verði 

til þess að minnka bjargir heima fyrir en erfitt er að sjá að þessi áhrif séu mikil miðað við 

stærð hagkerfis þeirra í heilbrigðisþjónustunni og mögulega minni en verðbólgubreytingin 

milli ára (Yap, 2007). Líklegt er þjónustuaðilar í lækningatengdri ferðaþjónustu muni miða 

markaðssetningu sína til tryggingafélaganna í auknum mæli og slík samkeppni gæti reynst 

erfið stöðnuðu og ómarkvissu heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna. Þetta gæti orðið til þess að 

sumir þarlendir þjónustuaðilar muni lækka gæðin á þjónustu sinni til þess að verða 

samkeppnishæfir (Burkett, 2007 ).  

Lækningatengd ferðaþjónusta hefur marga góða kosti fyrir hagkerfi þeirra þjóða sem kjósa að 

taka þátt í þessum iðnaði. Auk þess að líta vel út gagnvart orðspori landsins mun eyðsla 

ferðamanna sem sækja þjónustuna leggja til gjaldeyri og auka þannig þjóðartekjur sem svo 

eru endurfjárfestar í hagkerfinu og skila sér aftur inn í hagkerfið með opinberri þjónustu 

(Caballero og Mugomba, 2007). Áætlað meðaltal eyðslu hjá ferðamanni í lækningatengdri 

ferðaþjónustu er um 362 dollarar á dag miðað við að venjulegur ferðamaður eyðir um 114 

dollurum. Helstu þjóðirnar sem veita lækningatengda ferðaþjónustu hafa sett af stað öfluga 

markaðssetningu til þess að gefa þjónustunni stuðning (Gopal, 2008). Sem sérhæfður 

markaður innan ferðaþjónustunnar hefur þessi þjónusta auk margra góðra kosta líka 

samfélagsleg áhrif. Sjúklingar, fagaðilar og þjónustuaðilar eru að ferðast meira og oftar en 

áður. Heilbrigðisþjónusta er að breytast úr því að vera ein mest verndaða og einangraðasta 

þjónustugreinin í það að taka þátt í hnattvæðingunni í nýrri og breyttri veröld (Yap, 2007).  

2.6. Samfélagsleg áhrif lækningatengdrar þjónustu 
Reynslan hefur verið sú að ofálag á heilbrigðisþjónustu þeirra þróuðu landa sem ferðamenn 

koma frá verður til þess að þeir í auknum mæli sækist í einkarekið heilbrigðiskerfi vanþróaðra 

ríkja og  svo í framhaldinu það sem ferðamannaiðnaðurinn hefur að bjóða. Ýmislegt bendir til 

þess að framboð af fagaðilum aukist í vanþróuðum ríkjum í kjölfarið þar sem þeir snúi heim 

erlendis frá vegna fleiri atvinnutækifæra. Launahækkandi áhrif ferðamannaiðnaðarins hafa 

leitt til þess að meira er myndað af nýjum störfum innan læknisþjónustunnar, sjúkrahúsa og 

hótela en einnig innan annarrar stuðningsþjónustu (Caballero og Mugomba, 2007). Frá 

sjónarhóli sjúkrahúsa er lækningatengd ferðaþjónusta á sviði þar sem hægt er að ná fram 
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hagnaði. Þennan hagnað er hægt að nota til þess að ná fram þjónustu á frambærilegu verði 

fyrir aðrar hliðar samfélagsins. Sjúkrahúsin hagnast á tvo vegu þ.e. með meðferð sem boðin er 

ferðalöngum í lækningatengdri ferðaþjónustu og á öðrum sviðum þjónustunnar þ.e. 

herbergjum sem boðin eru, fæðinu, þvotti og fl. (Gopal, 2008). 

Skoða þarf samfélagsleg áhrif þjónustugreinarinnar. Til þess að tryggja gæðaþjónustu til 

þegna  sem hafa valið að sækja þjónustu erlendis gæti þurft að koma á einhverju regluverki og 

vottunarkerfum til þess að koma einhverjum böndum á misnotkun á þegnunum og einnig að 

sömu þegnar gangi of harkalega fram í að draga of mikið til sín af heilbrigðisþjónustu 

áfangastaðanna á kostnað íbúa þeirra (Burkett, 2007). Margir hvatamenn fyrir lækningatengda 

ferðaþjónustu hafa bent á að þjónustan fyrir þá bandaríska þegna sem sækja þjónustuna 

erlendis gæti orðið til þess að koma böndum á brjálæðislega hátt verð á þjónustunni heima 

fyrir (Burkett, 2007). Samhliða þessum hvatamönnum eru pólitískir andstæðingar greinarinnar 

sem beina spjótum sínum að samfélagslegum kostnaði sem af þessu hlýst, bæði á 

áfangastöðunum og í Bandaríkjunum, þegar lækningatengd ferðaþjónustu er ekki aðeins leyft 

að vaxa án reglugerða heldur beinlínis hvatt til þessa valmöguleika (Burkett, 2007 ). Á hinn 

bóginn gæti farið svo að í löndum sem ferðamennirnir eru upprunnir frá gætu stjórnvöld eða 

hagsmunaaðilar barist fyrir samfélagslegum ábyrgðum sem gæti leitt til þess að það borgi sig 

ekki að sækja læknisþjónustu erlendis. Þetta gæti reynst erfitt fyrir staði sem eiga mikið undir 

lækningatengdri ferðaþjónustu (Caballero og Mugomba, 2007).  

2.6.1. Áhrif á gæði heilbrigðisþjónustunnar 

Indland byrjaði fyrir alvöru að byggja upp lækningatengda ferðaþjónustu þegar CII 

(Confederation of Indian Industry) gerði rannsókn á þjónustugreininni í samvinnu við 

alþjóðlega ráðgjafastofu, McKinsey & Company. Rannsókn þessi gaf í skyn gríðarleg 

tækifæri fyrir þessa grein árið 2002. Árið eftir ákvað fjármálaráðherra landsins að gera 

Indland að einu stærsta landi veraldar hvað varðaði lækningatengda ferðaþjónustu og hvatti til 

aðgerða eins og lagfæringa á innviðum flugvalla til þess að mýkja umhverfið gagnvart komu 

og brottför sjúklinga (Chinai og Goswani, 2007). Sérfræðingar benda á fleiri kosti við 

þjónustugreinina s.s að hún er ekki tengd ákveðnum ferðamannatímum og því ólíklegt að 

verða á þjónustunni sveiflist eftir árstíðum (Nautiyal og Dogra, 2005 samkvæmt Caballero og 

Mugomba, 2007). Oft er talað um heilsutengda ferðaþjónustu sem þjónustugeira sem hefur 

mikil tækifæri í þróunarríkjum s.s. Indlandi vegna samkeppnisforskots þeirra varðandi 

framleiðslu á fyrsta flokks þjónustu fyrir lágt verð og framboð á spennandi afþreyingu í 

kaupbæti. Indland horfir þó fram á gríðarlega mikla samkeppni í greininni á þessu heimssvæði 
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og þá sérstaklega frá Malasíu, Singapor og Tælandi (Chinai og Goswani, 2007). CII hefur 

gæðavottunarkerfi og það hefur þegar samþykkt 30 af 120 sjúkrahúsum sem sótt hafa um. 

Undir þessu kerfi þurfa vottuð sjúkrahús að samþykkja að takmarka verðlagningu til 

útlendinga og þannig minnka muninn á því tvöfalda greiðslukerfi sem er við lýði en yfirleitt er 

þjónustan höfð ódýrari fyrir innfædda. Þá verða þau að gæta þess að innheimta sama gjald frá 

indverskum ferðamönnum sem koma búa erlendis og frá öðrum ferðamönnum (Chinai og 

Goswani,2007). Jafnvel þó að svona lægra verð til innfæddra verði látið viðgangast eru þau 

verð langt umfram það sem meginþorri fólks ræður við í þessu 1.1 billjón íbúa landi. CII 

vottaðir spítalar hafa siðferðislegar skyldur og eru þeir í auknum mæli að velta fyrir sér hversu 

raunsæjar þær skyldur eru (Chinai og Goswani,2007). Þá eru lögmenn CII að draga upp 

staðlaðan samning sem tryggir að lögsókn sem verður vegna meðferða fari ávallt fyrir 

indverskan dómstól. Eins og er getur hvorki ferðamaður í lækningatengdri ferðaþjónustu né 

indverskur ríkisborgari sem fær þjónustu frá ríkinu farið fyrir dómstóla með kröfur sínar. Eina 

leiðin er að sækja rétt sinn til neytendasamtaka sem hafa langan biðlista (Chinai og 

Goswani,2007).  

Meðan indversk stjórnvöld aðstoða við uppbyggingu lækningatengds ferðaiðnaðar eru þau að 

verða fyrir vaxandi þrýstingi um að nota beri þessar auknu gjaldeyristekjur til þess að aðstoða 

eigin landsmenn sem eru svo illa staddir með heilbrigðisþjónustu. Einkareknu sjúkrahúsin 

þræta og segja að brauðmolar falli af borði þeirra til hótela og annarra þjónustuaðila og það 

styrki hagkerfið í heild sinni. En gagnrýnendur telja að ef indversk stjórnvöld setji ekki skýrar 

reglur um að meira skuli berast til almennings verði ávinningurinn léttvægur (Chinai og 

Goswani,2007). Heilbrigðisþjónustan í heild á Indlandi var í miklum vanda vegna nokkurra 

þátta s.s. lítils áhuga á heilbrigðisþjónustu gagnvart þegnunum, fátíðra sjúkratrygginga, lítils 

fjölda lækna í hlutfalli við fólksfjölda o.s. frmv. Þróunin hefur samt verið á réttri leið og vaxið 

gríðarlega á síðustu árum vegna vaxandi þrýsting á veitingu heilbrigðisþjónustu, aukinnar 

sjúklingatrygginga, hækkandi þjóðartekna og aukningu á lækningatengdri ferðaþjónustu 

(Gopal, 2008). Einkarekin sjúkrahús þræta fyrir það að lækningatengd ferðaþjónusta verki 

sem „spekileki“ og að hún sogi til sín heilbrigðisstarfsfólk frá opinbera geiranum heldur verki 

hún þannig að hún hindri brottflutning þessara fagstétta úr landi til hagkerfa sem borgi betur 

og þar sem framatækifæri eru meiri. Þetta fólk muni þess í stað dvelja áfram í Indlandi ef það 

getur fengið vinnu við lækningatengda ferðaþjónustu (Chinai og Goswani,2007).  

Markaðurinn sem lækningatengd ferðaþjónusta byggir á hefur breyst frá því að vera 

hefðbundinn straumur velmegandi ferðamanna frá þróunarlöndum að leita lækninga í Vestur 
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Evrópu og Bandaríkjunum í að vera hraðbraut í báðar áttir. Það sem breytti þessu og aðskilur 

þessi tvö módel er aðgengi sjúklinga að björgum. Fjármögnunargeta hefðbundinna alþjóðlegra 

sjúklinga gerir þeim kleift að komast í þjónustuna hvar sem er. Að sama skapi verður skortur 

á aðgengi að þjónustunni til þess að aðrir leita í lækningatengda ferðaþjónustu (Horowitz, 

2008).  

2.6.2. Áhrif á mannauð 

Hnattvæðingin hefur ekki aðeins orðið til þess að sjúklingar leita yfir landamæri að 

heilbrigðisþjónustu heldur hefur hún einnig orðið til þess að fagaðilar í heilbrigðisþjónustu 

ferðast sömuleiðis milli landa þar sem hún hefur gefið ný tækifæri til að starfa í samvinnu við 

samstarfsaðila hvar sem er á hnettinum (Murphy, 2008). Áður en erlend sjúkrahús fóru að 

markaðssetja þjónustu sína meðal bandarískra neytenda voru þau orðin ógn við sjúkrahúsin 

innan Bandaríkjanna á annan hátt með því að soga til sín mannauð. Ætla má að um 40 þúsund 

Indverjar stundi lækningar í Bandaríkjunum. Mikill meirihluti þeirra myndi vilja starfa og búa 

innan Indlands og Harvard Medical International óttast spekileka til Indlands. Wockhardt 

sjúkrahúsin sem telja 10 sjúkrahús í Indlandi eru í herferð í þeim tilgangi að ná til sín indversk 

ættuðum læknum frá Bandaríkjunum og hefur þegar tekist að ná nokkrum tugum þeirra frá 

Chicago, New York og Texas m.a. Meirihluti þessara lækna hafði lágmark 15 ára 

starfsreynslu og eru allir með réttindi og vottanir sem mikilsvirtir sérfræðingar. Þessir spítalar 

ætla sér að ná til miklu fleiri slíkra lækna og setja markið á 130 fyrir 2010 (Dunn, 2007). Eftir 

því sem lækningatengd ferðaþjónusta þróast vex eftirspurnin eftir fagfólki til að vinna í 

einkageiranum og veldur þannig skorti á hæfum sérfræðingum í ríkisreknum sjúkrahúsum 

(Gupta, 2004; Caballero og Mugomba, 2007). Skortur á þjálfuðum læknum er 

heilbrigðisvandamál í Indlandi og þegar læknar í áfangalöndunum beina kröftum sínum að 

erlendum aðilum  mun óneytanlega minnka möguleikar almennings á að njóta þjónustu þeirra 

(Burkett, 2007). Jákvæður þáttur er líkleg endurkoma indverskra sérfræðinga sem dvelja 

erlendis þar sem lækningatengd ferðaþjónusta eykur atvinnumöguleika þeirra í heimalandinu 

(Ramesh, 2006 samkvæmt Caballero og Mugomba, 2007).  

Skýrsla sem gerð var fyrir Alþjóðabankann sýnir að Bandaríkin hafa 27 lækna fyrir hverja 

10,000 íbúa. Indland hefur aðeins fjóra en aðrir áfangastaðir í greininni s.s. í löndum eins og 

Rúmeníu og Tyrklandi eru 18 og 12. Meðan þessi mismunur er mismikill eftir löndum og 

einnig eftirspurn eftir þjónustu innan þeirra er reglan almennt sú að þegar þessi lönd fara að 

markaðssetja sig meðal erlendra sjúklinga minnkar aðgangur íbúanna sjálfra að þessum 

björgum. Skortur er viðvarandi á læknum í flestum löndum sem gera út á lækningatengda 
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ferðaþjónustu enda miðast viðskiptamódelið við að hagnast á miklum mismun milli hagkerfa 

markaðslandanna og þjónustulandanna. Þessi staðreynd mildast þó sé tillit tekið til þess að 

löndin sem um ræðir þurfa að reyða sig á virðisaukann frá erlendum sjúklingum sem sækja 

heim einkarekin sjúkrahús til þess að aðstoða við að fjármagna opinbert heilbrigðiskerfi fyrir 

íbúana. Indverjar óttast þó að lækningatengd ferðaþjónusta gæti leitt til þess að vont ástand 

verði verra og spekileki verði til einkageirans sem dragi til sín hæfasta fólkið úr opinbera 

geiranum, sérstaklega frá þessum erfiðu og fátæku svæðum sem voru léleg fyrir vegna 

vankosta og spillingar og því freistandi fyrir fagfólk að forða sér þaðan (Chinai og Goswani, 

2007). Rannsóknir sem gerðar hafa verið styðja það að lækningatengd ferðaþjónusta í 

Indlandi dragi úr mannauðsflótta úr landi en orsaki þess í stað flótta úr opinberum geira til 

einkageirans samkvæmt bráðabirgðatölum Alþjóðlega Heilbrigðisstofnunarinnar (Chinai og 

Goswani, 2007). 

2.6.3.  Áhrif á þegnana 

Efasemdaraddir um réttmæti lækningatengdrar ferðaþjónustu segja að hér sé um að ræða 

heilbrigðisþjónustu á mælikvarða þróaðra ríkja á verði vanþróaðra. Eftirsókn eftir sterkum 

gjaldeyri gefur erlendum sjúklingum forgang fram yfir innlenda sjúklinga (Caballero og 

Mugomba, 2007). Þarna verði samfélagslegur kostnaður vegna taps á aðgengi. Þetta skýrist af 

lögmálinu um framboð og eftirspurn þar sem takmörkun á aðgengi til þegnanna verður til 

vegna þess að hagnaðurinn er miklu meiri af erlendum þegnum sem sækja í takmarkaðar 

auðlindirnar (Burkett, 2007 ). Þjóðhaglegir þættir hafa komið mikið til tals bæði hvað varðar 

jafnræði og aukna samkeppni innan heilbrigðisgeirans. Síðasta áratuginn hefur 

heilbrigðisþjónustan á Indlandi orðið enn meiri ójöfnuði að bráð. Apollo hefur auglýst 

fyrirtækið sem svo að Indland sé orðið tilbúið til þess að lækna heiminn en ABC hefur bent á 

að meirihluti íbúanna sé aftarlega í röðinni. Úti á landi fer ástandið hratt versnandi. 

Heilbrigðisþjónusta í sveitahéruðum Indlands er léleg, þar er mikill skortur á færu fagfólki, 

fjármagn af mjög skornum skammti og spilling landlæg. Sjúklingar leita til fúskara eða leita 

alls ekki læknishjálpar þar sem einkarekin heilbrigðisþjónusta er allt of dýr fyrir meginþorra 

fólks (Chinai og Goswani,2007). Þetta einskorðast alls ekki við Indland. 

Í Malasíu er heilbrigðisþjónustan í vaxandi mæli óréttlát í dreifingu til þegnanna og í Tælandi 

er mikill spekileki í opinbera heilbrigðiskerfinu. Til þess að mega stunda lækningar í Tælandi 

verður að ná prófi í tælensku svo að þetta verður til þess að hratt vaxandi iðnaðurinn hefur 

bara tækifæri til að ná í lækna út úr eina mögulega staðnum þ.e. út úr heilbrigðiskerfinu 

innanlands. Áður fyrr var vissulega spekileki, hann var frá Tælandi til annarra landa en nú er 
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hann innanlands, frá opinbera geiranum til lækningatengdrar ferðaþjónustu (Connell, 2006). 

Þar sem þjónustugreinin er oftast einkarekin og yfirleitt rekin með hagnað að leiðarljósi mun 

vaxandi eftirspurn eftir þjónustunni verða til þess að fjöldi þessara þjónustuaðila eykst. Einnig 

gæti magn þeirra þjónustu sem margir þessara spítala veita þegnum sínum sem framlag eða 

stuðningur til samfélagsins minnkað eða lagst af þegar aukin eftirspurn verður eftir 

þjónustunni á fullu verði (Burkett, 2007 ).  

Yfirvöld eru samt yfirleitt næm fyrir skyldu sinni til þess að veita innlendum íbúum 

heilbrigðisþjónustu og gæta þess vel að vera ekki álitin selja nauðsynlega þjónustu frá 

þegnum sínum. Í löndum eins og Ástralíu, Tælandi, Bandaríkjunum og Bretlandi hefur 

áherslan á lækningatengdri ferðaþjónustu aðallega verið í einkarekstrinum  og hann notfært 

sér samkeppnisgetu sína og þróað markaðssetninguna. Stjórnvöld þessara ríkja eru almennt 

varkár og mikil pólitísk rétthugsun við lýði þegar þau eru að styðja þjónustugreinina og 

hindrar það framfarir og innleiðingu þjónustugreinarinnar í opinberum stofnunum (Teh og 

Chu, 2005). Ef lækningatengd ferðaþjónusta verður til þess að innlendir sjúklingar fái ekki 

nægjanlega þjónustu eða alls enga mun samfélagið sem meðferðin fer fram í þjást vegna 

skorts á heilbrigðum þegnum og það mun hafa mikil áhrif á hagkerfið. Þannig að ekki aðeins 

gæti farið svo að þetta hindraði þegna í að fá þjónustuna heldur gæti þetta líka skaðað 

þjóðfélagið í heild (Burkett, 2007 ).  

Samkvæmt WHO (World Health Organization) er uppálagt að þau ríki sem vilja bjóða 

þjónustuna verði að byggja á því að frumskylda hins opinbera sé að veita alhliða 

heilbrigðisþjónustu til eigin íbúa og því beri þróun á lækningatengdri ferða þjónustu að vera í 

öðru sæti (Benavides, á.á.; Caballero og Mugomba, 2007). Því er ennþá töluverð gagnrýni 

varðandi lækningatengda ferðaþjónustu í Indlandi og víðar og margt bendir til þess að ekki 

falli nóg af borðum greinarinnar til þess að beinn ávinningur verði til innlendra sjúklinga þó 

vissulega hafi þetta jákvæð áhrif á hagkerfi landsins. Því er vaxandi eftirspurn eftir 

lagasetningu um að skattleggja skuli þjónustuna sérstaklega og ágóðanum veitt til opinberu 

þjónustunnar á formi hærri launa en segjast verður að líkur á því eru ekki miklar (Chinai og 

Goswani,2007).  

Samkvæmt Alþjóða Heilbrigðisstofnuninni (WHO), er eyðsla einkaaðila í 

heilbrigðisgeiranum í Indlandi um 75% árið 2003 sem stingur mjög í stúf við 25% hlut 

ríkisins sama ár til heilbrigðisþjónustu sem sinnir megninu af íbúum Indlands (Chinai og 

Goswani,2007). Gagnrýnendur benda einnig á að ekki hafi verið rannsakað nægilega hvort 
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innlendir sjúklingar hagnist af lækningatengdri ferðaþjónustu eða hvort þetta skapi meiri 

vandræði en kosti. Það hljóti að verða meginmarkmið stjórnvalda að skapa með þessu 

tækifæri til að létta undir og byggja betra heilbrigðiskerfi fyrir samfélagið og að uppbygging 

lækningatengdrar ferðaþjónustu megi aldrei verða á kostnað þess (Chinai og Goswani, 2007). 

2.7. Lagalegt umhverfi lækningatengdrar ferðaþjónustu 
Það er eðli lækningatengdrar ferðaþjónustu að hún er samsett úr tveimur hlutum það er 

afþreyingarhluta og læknisfræðilegshluta. Þannig er um að ræða tvær frekar ólíkar greinar 

sem þarfnast sérhæfðrar stjórnsýslulöggjafar. Ekki er til staðar samræmd alþjóðleg lög eða 

reglur um vottun eða gæðastaðla á sjúkrahúsum, læknum eða öðrum fagaðilum. Jafnvel þó að 

JCI votti sum sjúkrahús er samt til staðar áhyggjur varðandi hæfni lækna, hjúkrunarfræðinga 

og annarra fagaðila á alþjólegum sjúkrahúsum. Vissulega ætti að vera til staðar innri þörf á 

alþjóðlegum gæðastöðlum og vottunum vegna markaðslögmála en staðreyndin er sú að 

vottanir eru alls ekki allar samræmdar milli landa (Burkett, 2007 ).  

Rannsókn Caballero og Mugomba (2007) leiddi í ljós ófullnægjandi neytendavörn gegn 

læknamistökum. Greining þeirra var að þetta væri veikleiki sem gæti skaðað markaðsátak 

alþjóðlegra söluaðila lækningatengdrar ferðaþjónustu. Sjúklingar munu frekar sækjast eftir 

lækningatengdri ferðaþjónustu ef ákveðin lög verða sett sem vernda þá gegn misheppnuðum 

aðgerðum og til að letja óvönduð vinnubrögð. Gallinn við læknismeðferðir til erlendra landa 

er skortur á lagaúrræðum fyrir læknamistök svo sem eins og þau úrræði sem eru í 

Bandaríkjunum. Eftir því sem söluverðmæti þessara ferða eykst munu ákveðin lönd fara að 

leiðrétta þennan ágalla. Miðlarafyrirtæki eru að vinna að því með tryggingafélögum  að bæta 

þetta og von er á breytingum þannig að hægt sé að skipta við miðlara sem tryggja sjúklingana 

sem þeir senda erlendis (York, 2008). Því má segja að það sé komin knýjandi þörf á skýrum 

og samhljóma alþjóðlegum reglum þar að lútandi. Þar sem búist er við miklum vexti í þessari 

þjónustugrein verður þörfin á alþjóðlegum reglum eða í það minnsta leiðbeinandi 

reglugerðum sífellt mikilvægari. Reglugerðasmíðar um framleiðslu og þjónustu hafa lengi 

verið hlutverk Alþjóða Viðskiptasamtakanna (WTO) (Caballero og Mugomba, 2007).  

Óhægt er um vik að fylgja sjúklingnum eftir vegna fjarlægðar eftir að hann hefur yfirgefið 

landið og mikil óvissa er um áhættu ef skurðaðgerð hefur misheppnast þar sem illmögulegt er 

að fylgjast með árangrinum og grípa inn í eða hafa áhrif á afleiðingar þess á aðra þætti 

(Caballero og Mugomba, 2007). Öll læknisfræðileg inngrip hvort sem þau eru framkvæmd í 

heimalandi eða erlendis hafa áhættuþátt. Jafnvel venjubundin skurðaðgerð getur leitt til 
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læknisfræðilegra vandamála. Sjúklingur gæti orðið óánægður með árangurinn og æski þess að 

lögsækja. Eins og nú er hefur skortur á alþjóðlegum samþykktum varðandi tryggingar og 

greiðslur fyrir meðferðir virkað letjandi á þróun lækningatengdrar ferðaþjónustu. Ef 

alþjóðlegar reglur myndu sjá dagsins ljós myndu lagaflækjur varðandi kostnað heimalandsins 

og landsins sem veitir þjónustuna verða leystar (Kerala Travel Tourism, 2006; Caballero og 

Mugomba, 2007). Sjúklingar hafa fá lagaleg úrræði þegar mistök verða. Í mörgum hlutum 

heimsins er óþekkt að læknamistök séu kærð eða fari fyrir dóm og jafnvel er slíkur 

málflutningur bannaður sumstaðar. Sumir þjónustuaðilar erlendis segjast þó greiða til baka 

ferðakostnaðinn og viðbótarkostnað sem af læknamistökum hlýst (Dunn, 2007). Lagalegt 

umhverfi þjónustunnar er mjög mismunandi eftir heimshlutum. Lagaleg úrræði innan ESB og 

USA eru gjörólík svo dæmi sé tekið.  

2.7.1.  Sjúklingar frá USA 

Kostnaðurinn við að tryggja sig gegn læknamistökum í Bandaríkjunum er 100,000 dollarar en 

sambærileg trygging gegn læknamistökum í Indlandi er 4000 dollarar. Þetta er vegna þess að 

bandaríkjamenn virðast vera líklegri til að kæra lækninn. Í öðrum löndum er almenna reglan 

sú að nota form þar sem sjúklingurinn skrifar undir að hann muni ekki lögsækja sjúkrahúsið 

eða lækna undir ákveðnum kringumstæðum (Caballero og Mugomba, 2007). Alríkisstjórnin í 

Bandaríkjunum getur sett kvaðir á ferðir erlendis með því að sýna fram á að verið sé að gæta 

lögmætra hagsmuna. Spurt hefur verið hvort þessi réttur sé meiri en grunnréttur sjúklinga til 

þess að ná sér í heilbrigðisþjónustu. Staðreyndin er sú að enginn hefur lögvarinn grunnrétt til 

heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum. Alþjóðlega samfélagið hefur með Sameinuðu Þjóðunum 

samþykkt að læknisþjónusta sér grunnréttur sérhvers manns. Bæði bandaríska þingið og 

dómstólar hafa neitað að samþykkja óskoraðan rétt einstaklingsins til heilsugæslu (Burkett, 

2007). Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa ekki brugðist við lækningatengdri ferðaþjónustu með 

reglugerðum eða lagabreytingum. Bandaríska þingið hefur samþykkt lagafrumvörp sem geta 

haft áhrif á þátttöku þegnanna í þjónustugreininni. Þá hafa margir gagnrýnendur þjónustunnar 

gild rök fyrir áhyggjum af gæðum þeirrar þjónustu sem veitt er. Þrátt fyrir að ákveðnir spítalar 

séu þekktir á alþjóðlegum mælikvarða sem fyrsta flokks eru margir aðrir spítalar sem eru að 

veita þessa þjónustu með enga vottun (Burkett, 2007 ). 

Samkvæmt Burkett (2007) eru góðar líkur á því að samfélagslegir, hagfræðilegir og 

heilsufarslegir hagsmunir sem tengjast lækningatengdri ferðaþjónustu verði fyrr eða síðar 

fyrir löggjöf frá Bandaríkjaþingi sem ætlað er að tryggja gæðavottun erlendra sjúkrahúsa sem 

þegnarnir sækja, reglugerð um sjúkratryggingar sem tekur tillit til lækningatengdrar 
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ferðaþjónustu og takmarkar ferðalög vegna lækningatengdrar ferðaþjónustu við gæðavottaða 

þjónustuaðila. Slík reglusetning myndi tryggja að þjónustan sem þegnarnir fengju erlendis 

væri af góðum gæðastaðli og á sama tíma þjóna öðru hagsmunamáli sem er að verja 

heilbrigðiskerfið innanlands gegn aukinni samkeppni og frekari hægfræðilegum óstöðugleika 

(Burkett,2007). Fækkun á aðgengilegum sjúkrahúsum erlendis mun þá takmarka vöxt 

markaðarins sem einblínir á bandaríkjamenn og þannig draga úr hlutdeild erlendra aðila á 

Bandarískum markaði. Þetta yrði einnig til að slá á áhyggjur þeirra sem horfa á aðgengisvanda 

íbúa á áfangastöðunum og markaðurinn ætti að vera áfram nægjanlegur til þess að þrýsta 

verðinu innan Bandaríkjanna eitthvað niður. Þar sem eingöngu yrði um að ræða 

gæðasjúkrahús erlendis myndi þetta einnig halda bandarískum þjónustuaðilum á tánum til 

þess að vera samkeppnishæfir í gæðum þjónustunnar (Burkett, 2007).  

Mikilla breytinga gæti verið að vænta í Bandaríkjunum en nú um stundir er hinn nýi forseti 

Barack Obama að reyna að fá þingmeirihluta fyrir miklum breytingum á heilbrigðisþjónustu 

innanlands og vill koma hinum fjölmörgu ótryggðu og vantryggðu einstaklingum undir 

einhverskonar tryggingarvernd. Takist honum ætlunarverk sitt má búast við miklum áhrifum á 

lækningatengdan ferðaþjónustumarkað (MSNBC,2009). 

2.7.2. Sjúklingar frá ESB 

Óhagstæðar reglugerðir á heimamarkaði neytandans geta haft áhrif á staðinn sem valinn er til 

lækninga. Evrópusambandið hefur gefið út heilsukort til íbúa innan þess sem gerir þeim kleift 

að sækja þjónustuna hvar sem er með kostnaðaríhlutun upprunalands innan sambandsins en 

ekki utan þess (Caballero og Mugomba, 2007). Nýlegt mál þar um er sjúklingur er leitaði sér 

læknisþjónustu erlendis eða s.k. Leichtle mál. Evrópudómstóllinn staðfesti fyrri úrskurð um 

að sjúklingar mætu leita sér þjónustu utan heimalandsins. Eftir því sem dómurinn segir  getur 

sjúklingur innan Evrópusambandsins haft (skilyrtan) rétt til að leita lækninga erlendis og 

skulu sjúkratryggingar hans í heimalandinu endurgreiða honum kostnað hans ásamt 

ferðakostnaði. Þannig hefur dómstóllinn styrkt rétt sjúklinga til að ferðast innan 

Evrópusambandsins til að fá bót meina sinna. Nú er því komið að Evrópusambandinu að þróa 

sameinaðar reglur  sem áréttar rétt sjúklingsins til að ferðast eftir þjónustunni innan 

sambandsins (Exeter, 2005). Dómurinn staðfestir að þar sem ekki séu til samræmdar reglur 

innan sambandsins muni sambandið samþykkja rétt einstakra ríkja innan þess til að setja 

reglur um hvað þeir ætli að greiða fyrir  í heilbrigðiskerfi sínu. Samt sem áður verði einstök 

ríki að fella lög sín að ríkjasambandinu. Þar er skýrt kveðið á um  rétt einstaklingsins til að 

ferðast innan sambandsins til að fá þjónustuna.  Einnig að einstakt ríki geti ekki neitað að 
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greiða kostnað sem hlýst af meðferð í öðru  ríki og skilyrt þá meðferð við sínar innri reglur og 

fyrirfram samþykki þar sem slíkur gjörningur mun hefta tryggðan einstakling frá að sækja 

þjónustuna annarstaðar (Exeter, 2005). Dómstóllinn úrskurðaði sem sé í Leichtle málinu að 

gisting og uppihald sé órjúfanlegur hluti af meðferðinni sjálfri. Því líkt og þegar um 

sjúkrahúsvist sé að ræða þurfi viðkomandi að dveljast innan hans, þurfi sá sem sækir SPA 

meðferð til lækninga einnig uppihald þar. Jafnvel þó að ferðakostnaður og virðisaukaskattur á 

ferðalögin séu ekki læknisfræðilegur kostnaður séu þeir ófrávíkjanlega tengdir meðferðinni 

þar sem sjúklingurinn neyðist til að greiða kostnaðinn til að fá þjónustuna, þetta dæmir 

dómstóllinn í ljósi þess að ekki séu til reglur til að fara eftir (Exeter, 2005). Það er því ljóst að 

burtséð frá því að styrkja rétt einstaklingsins til þess að fá þjónustuna annarstaðar þá hafi þessi 

úrskurður einnig áhrif á ákvörðun einstakra ríkja varðandi það hvað sjúkratryggingar skuli 

greiða. Dómurinn tók í burtu hindranir og aftranir frá því að fá endurgreiðslu kostnaðar sem 

verður til í öðru aðildarríki og lætur þegninn njóta þess að ekki séu enn til samræmdar reglur. 

Einnig bannar hann aðildarríkjum að setja loku fyrir verktöku á heilbrigðisþjónustu í öðru 

aðildarríki (Exeter, 2005). Þetta mun óneitanlega hafa áhrif í framtíðinni og með þessu setur 

dómurinn fyrsta skrefið í að ríkin í sameiningu verði að setja reglur um aukinn rétt sjúklinga 

til að leita sér læknisþjónustu í öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þetta mun því hafa 

mikil áhrif á fjármögnun og skipulagningu heilbrigðisþjónustu í ríkjum ESB þar sem þetta er 

mjög viðkvæmt málefni, sérstaklega þar sem mikill munur er innan sambandsins á gæðum og  

úrræðum í heilbrigðiskerfum þeirra (Exeter, 2005).   

Ríkin þurfa því að bregðast við því að Evrópusambandið hefur nú þegar lagt fram tillögu sína 

um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri innan ESB. Henni er ætlað að verða að lögum sem að 

auka og skýra rétt sjúklinga til að sækja heilbrigðisþjónustu í öðrum Evrópusambandsríkjum. 

Henni er einnig ætlað að veita grunn fyrir vaxandi samvinnu milli heilbrigðiskerfa 

Evrópusambandsríkjanna (Ninian, 2008; Commission of The European Communities, 2008). 

Sagt er að Bretland sé minnst frjálslynda landið innan ESB og með mestu afturhaldsröddina. 

Alan Johnson Heilbrigðisráðherra Sameinaða Konungsdæmisins berst með kjafti og klóm til 

þess að stefnumótunin taki tillit til óska NHS um að fyrirfram samþykki þurfi til þess að stærri 

aðgerðir megi fara fram annarstaðar. Heilbrigðisyfirvöld eru hatrömm í að tryggja að NHS 

haldi getu sinni til að hafa stjórn á fjármunum sínum (Ninian, 2008).  

Tillögurnar sem fyrir liggja hjá Evrópusambandinu gefa notendum breska heilbrigðiskerfisins 

rétt til að fá fría læknismeðferð í öllum 27 löndum sambandsins og mun leggja línurnar fyrir 

nýja tegund læknistengdrar ferðaþjónustu. Þessar samþykktir renna ekki auðveldlega niður og 
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það verður að fá þær samþykktar af meirihluta ríkisstjórna innan ESB og af evrópska þinginu 

(Ninian, 2008). Tillagan hefur sprottið frá þeirri ósk Sambandsins að skapa samræmi og 

sameiningu innan ESB eins og hægt er á mörkuðum, hagkerfi og samfélagslegum reglum. 

Segja má að þetta sé tilraun til að skapa sameiginlegan innri markað með heilbrigðisþjónustu 

(Ninian, 2008; Commission of The European Communities, 2008). Evrópubúar munu, 

samkvæmt tillögunni, geta ferðast til Bretlands frá öðrum ESB löndum til þess að fá 

heilbrigðisþjónustu ef öllum reglum er fylgt og greitt verður fyrir þjónustuna af heimalandi 

þeirra. Að sama skapi munu breskir þegnar geta farið til annarra meðlimalanda til þess að fá 

þjónustu án fyrirfram samþykkis til að fá hverja þá þjónustu sem þeim ber í heimalandinu, 

burtséð frá því hvort hún er dýrari eða ódýrari en heima fyrir. Ef hún kostar minna þá mun 

NHS greiða raunkostnað hennar en ef hún er dýrari mun NHS greiða það sem hún myndi 

kosta innan Bretlands og einstaklingurinn þurfa að greiða mismuninn.  

Tillagan frá Evrópusambandinu inniheldur hliðartillögu þar sem sagt er að ef NHS geti sannað 

að það tapi björgum og það hafi áhrif á skipulag og fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar í 

Bretlandi geti það farið fram á að sett sé upp kerfi sem krefst fyrirfram samþykktar. Þá þyrfti 

sjúklingurinn að sækja fyrirfram um að fá meðferð erlendis. Slíkt ástand yrði í reynd 

viðurkenning stjórnvalda á að Breska heilbrigðiskerfið sé ekki samkeppnisfært á 

samkeppnismarkaði Evrópu (Ninian, 2008). Sambandið vill helst af öllu að breskir þegnar 

þurfi ekki að sækja fyrirfram um leyfi frá breskum heilbrigðisyfirvöldum eða frá 

sjúkrasjóðum. Ekki er lagt til að breskir sjúklingar geti gert kröfu um endurgreiðslu fyrir 

meðferðir sem ekki eru niðurgreiddar í Bretlandi s.s. fegrunaraðgerðir, eða 

fegrunartannlækningar. Sjúklingar munu einnig þurfa að greiða sjálfir ferða og gistikostnað 

(Ninian, 2008; Commission of The European Communities, 2008). Ekki verði skilyrði um að 

sjúklingar séu búnir að bíða óeðlilega lengi eftir meðferð heima fyrir. Ef meðferðin erlendis 

mætir kröfum ætti sjúklingum að vera heimilt að sækja meðferðina. Framboð á meðferð sem 

tekur styttri tíma að fá annarstaðar en í heimalandinu ætti að vera góð ástæða til að ferðast svo 

lengi sem meðferðin mæti kröfum um gæði. Tiltölulega fáir erlendir ríkisborgarar munu sækja 

til Bretlands þar sem biðtímar á Bretlandi eru í flestum tilfellum lengri en annarstaðar (Ninian, 

2008).  

Heildaráhrif yrðu þau að NHS mun tapa tekjum til sjúkrahúsa erlendis. Þetta mun verða til 

þess að bresk sjúkrahús munu að öllum líkindum bæta frammistöðu sína í hlutfalli við önnur 

Evrópulönd. Sú regla að sjúklingurinn muni greiða úr eigin vasa mismun á kostnaði heima 

fyrir og erlendis mun að öllum líkindum verða til þess að sjúklingar flæði frá Bretlandi en 
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ekki öfugt þar sem Bretland er með dýrari þjónustuveitendum í Evrópusambandinu (Ninian, 

2008; Commission of The European  Communities, 2008). Algengt er að breskir þegnar leiti 

erlendis eftir þjónustu í heilbrigðiskerfinu nú þegar. Sýkingartíðni, langir biðlistar og hár 

kostnaður hefur þar áhrif. Til þess að tillagan verði að lögum þurfa meirihluti hinna 27 

aðildarríkja ESB að hafa samþykkt lokaútgáfuna og Evrópuþingið einnig. Fá lönd utan 

Bretlands hafa mótmælt tillögunni og hún hefur þegar verið í ferli í þrjú ár svo að líklegt 

verður að teljast að hún muni verða að lögum. Ef meirihluti hinna 27 ESB landa getur 

samþykkt og jafnað út ágreining gæti þetta orðið að veruleika 2011 (Ninian, 2008). Minna en 

1% þýskra sjúklinga ferðast yfir landamæri til þess að fá læknisþjónustu. Ef sjúklingar geta 

ekki fengið nauðsynlegar meðferðir án tafa hafa stjórnvöld þar hvatt til þess að sjúklingar 

ferðist erlendis til að fá bót meina sinna. Sjúklingar í Þýskalandi sem búa nálægt landamærum 

geta farið yfir þau til Frakklands eða Austuríkis og þeim er oft ráðlagt það ef sérhæfður spítali 

er nær þeim en sambærilegur í Þýskalandi. Í slíkum tilvikum greiða þýsk heilbrigðisyfirvöld 

kostnaðinn án málalenginga (Ninian, 2008). Svo til engir franskir þegnar leita erlendis eftir 

læknisþjónustu og þar eru eiginlega engir biðlistar eftir valaðgerðum (Ninian, 2008). Ítalía 

hefur langa sögu um að sækja læknisþjónustu til Frakklands og Þýskalands. Tölfræðilegar 

úttektir benda þó til að þetta fari minnkandi og er talið að þær tölur endurspegli bata í 

heilbrigðisþjónustu innanlands (Ninian, 2008). Spánn hefur ekki boðið upp á fríar valaðgerðir 

fyrir útlendinga en fjöldi þeirra, bæði ferðamenn og aðfluttir, sem nota sér E11 formið sem er 

sameiginlegt yfir Evrópu og ætlað til bráðameðferða er að setja alvarlegar birgðar á 

heilbrigðiskerfi Spánar. Þar sem mjög margir aðfluttir frá öðrum löndum Evrópusambandsins 

dveljast á Spáni og eru einnig flestir gamlir hafa þeir lagt þungar birgðar á heilbrigðiskerfið 

(Ninian, 2008).  

2.8. Gæðastaðlar og vottanir 
Markaðurinn laðast að alþjóðlegum stöðlum hvort heldur er í uppbyggingu á þjónustunni eða 

með því að öðlast rétta gæðavottun og það verður sífellt mikilvægara að fá þessar vottanir 

áður en farið er inn á markaðinn. Rannsókn Caballero og Mugomba sýndi fram á að miðuð 

markaðsfærsla (fókus) er valin eftir tveimur sjónarhornum í þessum þjónustugeira.  Sá fyrsti 

er drifinn áfram af getu þjónustuaðilanna þar sem markaðurinn er valinn eftir hæfni og styrk 

fyrirtækjanna. Seinni er valinn eftir að markaðskönnun fer fram til þess að finna strauma og 

eftirspurn innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Með öðrum orðum þá er tækifæranna leitað 

(Caballero og Mugomba, 2007). Því er svo að vottun snemma á ferli þessarar nýju 

þjónustugreinar getur mjög aukið eftirspurn eftir henni á alþjóðavettvangi. Leiðin fram á við  
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er í átt að einhverskonar alþjóðlegri stýringu á þessari lækningatengdu  ferðaþjónustu, jafnt á 

heimaslóðum sem og á alþjóðlega sviðinu. Þetta kallar á töluverða samhæfingu og samvinnu 

milli landa langt út fyrir það sem nú er (Lee og Spisto, 2007).  

Önnur ástæða fyrir gæðavottun varðar áreiðanleikann og lagalegu hliðina. Jafnvel þó að 

lækningatengd ferðaþjónusta spari sjúklingnum oft mikla peninga inniheldur hún aukna 

áhættu fyrir neytandann. Ef eitthvað fer úrskeiðis í læknismeðferð í erlendu landi verður 

neytandinn að vinna í því máli gegnum dómstóla áfangalandsins. Þetta getur reynst erfitt og 

þungt í vöfum. Margir stærri tryggingasalar hafa ennþá ekki boðið upp á lækningatengda 

ferðaþjónustu því þeir óttast mögulegar lögsóknir vegna lélegrar útkoma úr læknismeðferðum 

erlendis. Eftir því sem þjónustugreinin vex, verður mikilvægara að tryggingafélög finni leiðir 

til þess að eiga við neytendur sem leita til þeirra eftir lagalegri ábyrgð (Deloitte Development 

LLP, 2009).  

Upplýsingatæknin er oft lengra á veg komin hjá gæðavottuðum þjónustuaðilum og sem dæmi 

er Bumrungrad Hospital með gríðarmikinn gagnagrunn til þess að geyma og veita aðgang að 

öllum upplýsingum um sjúklinginn. Allt frá reikningum að sjúkdómssögu, tölvumyndum og 

lyfjaskrá. Margir þeirra eru einnig þekktir fyrir miklar og góðar læknisfræðilegar rannsóknir 

sínar (McCallum og Jacoby, 2007). Með framboði aðgerða eins og hjartaaðgerða, 

mjaðmaliðaaðgerða og tannaðgerða er nauðsynlegt að gæta að réttindum og hæfni 

skurðlækna, skurðteymis og orðstírs stofnunarinnar sem býður upp á þjónustuna (Lee og 

Spisto, 2007).  

Vottun er sérstaklega mikilvæg fyrir neytendur frá Bandaríkjunum því hún getur gefið 

neytendum og atvinnurekendum tryggingu um að þjónustan sem veitt er sé samanburðarhæf 

við þjónustu í Bandaríkjunum. Sérstaklega er þetta mikilvægt ef ætlunin er að fá samvinnu við 

stofnun í Bandaríkjunum (Deloitte Developement LLP, 2009). Nokkur leiðandi sjúkrahús sem 

veita útvistaða læknisþjónustu eru í samvinnu við viðurkennd  bandarísk  fyrirtæki og verða 

að innleiða jafna og sömu staðla s.s. Parkway Hospitals í Singapor sem er í samvinnu við 

John  Hopkins í Baltimore, Maryland og Health Care City í Dubai, UAE er í samvinnu við 

Mayo Clinic í Rochester Minnesota (McCallum og Jacoby, 2007).  

Heyrst hafa kvartanir um að JCI standist ekki sömu kröfur og Joint Commission í 

Bandaríkjunum en á sama hátt má benda á að gildi tækni, hæfni og kunnáttu skipti máli. Í 

þjónustugrein þar sem hæfni skiptir eins miklu máli og tækni má benda á að Escort 

sjúkrahúsið í Delhi og Faridabad í Indlandi framkvæma næstum 15.000 hjartaaðgerðir á ári og 
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dauðsfallatíðni hjá sjúklingum í aðgerð er aðeins 0,8% og því minni en tíðnin í flestum 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum (York, 2008). Samkvæmt Connell (2006) er ein aðalhindrun 

þessara landa sú að sannfæra neytendur, nú ferðamenn, um að heilbrigðisþjónusta í þessum 

löndum sé örugg gæðaþjónusta. Til þess að berjast gegn þessum hindrunum eru alþjóðlegar 

gæðavottanir fengnar til þess að votta gæði og öryggi í vaxandi mæli (Lagiewski og Myers, 

2008). Samt sem áður er staðreyndin sú að margar mælingar á gæðum, s.s. menntun lækna og 

hæfni þeirra og annarra fagaðila, upplýsingatækni, hátækni innan spítalanna, aðbúnaði 

sjúklinga fyrir og eftir meðferð og ástand  á aðstöðu og heilbrigðisstofnunum auk ummæla 

sjúklinganna sjálfra, bendir til þess að gæði þjónustunnar hjá helstu þjónustuaðilunum sé jöfn 

eða meiri en sú þjónusta sem jafnan er veitt af  meðal þjónustuaðila í Bandaríkjunum 

(McCallum  og Jacoby, 2007).  

Árið 2006 voru um 100 sjúkrahús utan Norður Ameríku vottuð af  tveimur helstu leiðandi 

gæðavottunarfyrirtækjunum Joint Commission International Accreditation (JCIA) og 

International Organization for Standardization (ISO) (McCallum og Jacoby, 2007). Þá hafa 

margir þjónustuaðilar sótt um gæðastaðla frá JCI. Mjög mikilvægt er að stofnanir sem ætla að 

bjóða fram þjónustu sína í þessari grein fái sér vottanir til þess að fullvissa sé um að allir 

fagaðilar séu vel fallnir til þess að starfa á markvissan hátt og árangursríkt og séu í stöðugri 

endurmenntun og þjálfun svo að stofnunin vaxi í gæðum (Kiat, 2007). Til eru í það minnsta 

fimm mismunandi aðferðir til þess að meta frammistöðu sjúkrahúsa. Þetta eru eftirlit og 

gæðastöðlun samkvæmt aðilum (eins og Joint Commission on Accreditationof Healthcare 

Organizations/Joint Commission International Accreditation), kannanir sem gerðar eru meðal 

neytenda, mat frá þriðja aðila (svo sem International Organization for Standardization), 

tölfræðileg úttekt eins og t.d. fjöldi dauðsfalla og sýkinga,  og loks má nefna innra gæðamat 

(Dunn, 2007). Annar gæðastimpill um góða helbrigðisþjónustu er útkoma árangursmælinga. 

Það er mikil ögrun fyrir sjúkrahús að mæla og birta klínískan árangur á gagnsæjan hátt. Slíkar 

árangursmælingar eru mikilvægar ábendingar um staðal og gæði þjónustunnar sem sjúklingar 

skoða þegar verið er að velja heilbrigðisstofnun.Útkoma árangursmælinganna getur verið á 

formi jákvæðra niðurstaðna t.d. HSS skor fyrir mjaðma og hné liðskipti. Þetta gætu einnig 

verið tölur um fjölda frávika s.s. sýkinga (Kiat, 2007).  

JCI vottun ætti ekki að rugla saman við Joint Commission Accreditation í Bandaríkjunum þar 

sem JCI gengur skemur en það og kemur t.d. ekki óvænt í eftirlit eða kannanir og tækin sem 

þeir nota (ORYX) eru þau sömu en eru notuð eftir vali þjónustuaðilanna. Þar sem JCI vottun 

er valtæk er hætt við að hún taki of mikið tillit til menningarlegs mismunar (Dunn, 2007).  
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Samkvæmt WHO (2004) eru aðferðir þær sem notaðar eru til að meta þjónustuna ekki 

almennt notaðar til að bera saman mismunandi lönd eða þjónustuaðila innan þeirra þar sem 

ekki er auðvelt að samræma og mæla niðurstöðurnar. Einu gögnin sem mark hefur verið 

takandi á byggjast á lýsandi rannsóknum eða skýrslum sérfræðinga eða yfirvalda (McCallum 

og Jacoby, 2007). Eftir því sem fleiri sjúkrahús og stofnanir opna hurðir sínar fyrir erlendum 

sjúklingum mun vaxandi samkeppni verða óhjákvæmileg. Áreiðanleiki  og  stöðugleiki greina 

frábærar stofnanir frá öðrum miðlungs og til lengri tíma litið  mun þetta verða til þess að gæði 

og staðlar hækka í læknisþjónustunni. Við höfum gott af því að endurmeta okkur og miða 

okkur við þá bestu nú þegar sífellt fleiri sjúklingar ferðast yfir landamæri í leit að betri 

þjónustu (Kiat, 2007). 

2.9. Samantekt úr markaðsgreiningu 
Markaðsgreiningin hefur leitt í ljós að til þess að vel takist til að fara inn á þennan markað 

þarf að huga að mörgu. Frumkvöðlar sem byrja í lækningatengdri ferðaþjónustu ættu að 

kynna sér fyrri rannsóknir til að öðlast vitneskju sem er fyrir hendi og fá innsýn í 

þjónustugreinina sem markað þ.e. strauma og stefnur, núverandi hagsmunaaðila, 

samkeppnishæfileika, sérkunnáttu og skilning á ytri áhrifum og öðrum kröftum. Fyrst og 

fremst þarf að markmiðsmiða þátttökuna, velja þarf þær þjónustugreinar sem bjóða á fram, 

greina þarf æskilegan markhóp sbr. Kottler o.fl. (1999), ákveða markaðssetninguna, hvort hún 

eigi að vera eingöngu rafræn eða hvort skuli notfæra sér söluskrifstofur og miðlara. Ákveða 

þarf framboð afþreyingar og innkomu ferðaþjónustunnar. Skipuleggja þarf vel hverja 

afþreyingu og framboð á ferðum og þjónustu. Samþætting og samvinna þarf að vera til staðar 

innan greinarinnar á hverjum áfangastað. Lárétt samþætting er æskileg milli mismunandi 

þjónustuaðila á svæðinu til þess að hægt sé að bjóða upp á fjölbreyttari úrræði og jafnvel 

verða til þess að neytandi sem kominn er á staðinn sjái auglýsingar og upplýsingar frá öðrum 

þjónustuaðila sem hann vill bæta við meðferðina. Alþjóðlegar gæðavottanir verða að vera til 

staðar.  

Það þarf að ná fram samvinnu við miðlara, ferðaþjónustufyrirtæki og erlendar stofnanir og 

fyrirtæki hvort heldur er um að ræða tryggingarfélög, heilbrigðisstofnanir, atvinnurekendur, 

háskóla eða stjórnvöld í mismunandi löndum. Einnig góð samvinna milli þjónustuaðilana á 

áfangastað s.s. ferðaþjónustuaðilanna, heilbrigðisþjónustuveitendurna, íbúa svæðisins, 

miðlaranna, hótelkeðja, stjórnvalda á svæðinu og tengingar þurfa að vera góðar við 

samgönguaðila og ferðamannastaði á svæðinu.  Koma þarf á skýrri samvinnu við stjórnvöld 
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og þau verða að vera hlynnt þjónustugreininni ásamt almenningi. Margir rannsóknaraðilar 

lögðu til að opinberum sjúkrastofnunum yrði breytt í sjálfseignarstofnanir og leyft að starfa á 

markaðinum sem einkaaðilar væru auk þess sem hvatt var til aukins einkarekstrar til að 

hámarka innkomu gjaldeyris, aukningu hagvaxtar, auka samkeppnisstöðu og minnka 

spekileka frá opinberum stofnunum til einkaaðila. Lög og reglugerðir um heilbrigðisþjónustu 

og sjúklinga þurfa að vera skýr. Auðvelda þarf flutning sjúklinga milli landa og koma þarf á 

samkomulagi við stjórnvöld varðandi viðbrögð þegar eitthvað fer úrskeiðis í stórum 

aðgerðum, samning þarf milli tryggingafélaga, þjónustuaðila, stjórnvalda og spítala um 

viðbrögð og greiðslur þegar svo ber undir. Aðgang þarf að fá að slagorðum og vörumerkjum 

sem notuð eru á opinberum ferðamannasíðum og vinna að sameiginlegri markaðssetningu. 

Flest bendir til þess að ráðlegt sé að bjóða þjónustuna í pakkaumbúðum þar sem neytandinn 

getur týnt inn aðgerir, endurhæfingu, afþreyingu, ferðir og aðra þjónustu frá öðrum 

þjónustuaðilum með afslætti. 

Setja þarf upp reglugerðir og ramma svo forðast megi að upp komi stór atvinnugrein sem 

regluverkið eltir en nær aldrei líkt og gerðist með fjármálaútrásina á Íslandi. Tryggja þarf að 

skilningur allra hlutaðeigandi sé sá sami um boð og reglur áður en þjónustugreinin þenst út. 

Miklu skiptir að aðgengi sjúklinganna sé gott, auðvelt sé að komast inn í landið, á 

meðferðarstaðinn og allir íbúar og þjónustustarfsfólk sé hið kurteisasta og vel upplýst 

gagnvart ólíkum trúar og þjóðfélagshópum. Þá þarf þjónustan að vera fyrsta flokks á öllum 

þessum stöðum því orðspor er öllu mikilvægara í þessari grein og þjónustuaðilar fá ekki mörg 

tækifæri. Því er almennt talið að allt umhverfi þjónustugreinarinnar þurfi að hjálpast að ef vel 

á að takast til. 

Ríkisstjórn

Sjúkrahús og 
meðferðaraðilar

Ferðaþjónustan

Hótel og gististaðir

Samfélag

Áhugaverðir staðir á 
svæðinu

Mynd 6                                 Þátttakendur í lækningatengdri ferðaþjónustu
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3. Markaðshæfni Íslands 

Þá erum við komin að þriðja hluta þessarar rannsóknar og um leið aðal tilgangi hennar. 

Ætlunin er að komast að því hvort einhver grundvöllur sé fyrir þessari þjónustugrein á Íslandi. 

Fram að þessu hefur höfundur farið ítarlega í markað fyrir lækningatengda ferðaþjónustu á 

alþjóðamarkaði. Með því er ætlast til að lesandinn geri sér ljósa grein fyrir straumum, stefnum 

og möguleikum markaðarins en ekki síður göllum hans og vanköntum. Samkvæmt Porter 

(2004) eru nýjar þjónustugreinar eða sérhæfðir markaðir skapaðir með upplýsingatækni, 

tilfærslum eða breytingum á kostnaðarmun, birtingu nýrrar eftirspurnar frá neytendum eða 

vegna annarra hagfræðilegra og samfélagslegra þátta sem ýta undir upphaf á nýrri framleiðslu 

eða þjónustu þar til þjónustugreinin verður lífvænleg. Á Íslandi hefur svo sannarlega orðið 

mikil breyting á kostnaðarmun milli markaðssvæðisins og innlendrar þjónustu, Íslandi í hag, 

með hruni gjaldmiðilsins.   

Höfundur hafði í huga mynd eftir Ekeledo og Sivakumar (1998) (sjá mynd 7) þegar þessi kafli 

var unninn. Líkt og ferillinn í myndinni sýnir hefur fram að þessu verið farið í að lýsa 

markaðnum sem þjónustugreinin þrífst á, framleiðsluþáttum sem að henni koma, styrkjum 

hennar og veikleikum, markmiðum og framtíðarsýnum fjölmargra landa sem hana bjóða, 

markaðsþáttum viðkomandi landa, pólitískum og samfélagslegum þáttum, hagkerfum, 

viðskiptahindrunum og öðrum ólíkum þáttum í heimalöndum þessara þjónustuaðila. Nú er 

komið að því að greina sömu þætti á Íslandi í því skini að auðvelda mögulega 

markaðssetningu inn á erlenda markaði fyrir frumkvöðla í þessari grein. Til þess að skoða 

möguleika Íslands sem frumkvöðuls í þjónustugreininni mun höfundur skoða verðlag á 

þjónustunni, gæði hennar og umhverfi, litið verður á fagaðila á sviði heilbrigðisþjónustu og 

ferðaþjónustu og loks verður litið á aðstöðu fyrir markaðssetningu og tækifæri á Suðurnesjum.  

Mun verða notast við ýmis tæki s.s. SVÓT, Fimm krafta líkan Michael Porters og Tígul 

Porters til þess að fá niðurstöðu úr þessum kafla. Þessi tæki ættu að gefa nokkuð skýra mynd 

af innra og ytra umhverfi og leiða að niðurstöðu um hvar best sé að staðsetja þjónustuna og 

hvaða framboð innan lækningatengdrar ferðaþjónustu er eða ætti að vera með mestu 

samkeppnismöguleikana. Þegar þarna er komið ætti myndin að vera orðin nokkuð skýr og 

leiða til ályktana um líklegustu aðferðina til að markaðssetja þjónustugreinina á 

alþjóðamarkaði.  
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Tegund 
framleiðslu

Hörð /mjúk

Innra umhverfi
Framleiðsluþættir

Markmið og framtíðarsýn
Styrkir og veikleikar

Ytra  umhverfi
Markaðsþættir í viðkomandi landi
Pólítískir og samfélagslegir þættir

Hagkerfið
Viðskiptahindranir

Þættir í heimalandinu

Staðsetning 
framleiðslunnar

Þáttaka í 
þjónustunni

Ákvörðun 
um  

aðferð

Mynd 7. Val á markaðssetningu inn á markaði fyrir frumkvöðla. Heimild: Ekeledo     
og Sivakumar, 1998.

 

3.1. Verðlag á heilsutengdri þjónustu á Íslandi 
 Eftir efnahagslegt hrun á haustmánuðum á Íslandi og gríðarlegt fall á krónunni hefur 

samkeppnisforskot Íslands vaxið hratt hvað útflutning varðar. Fyrir hrun var samkeppnisstaða 

Íslands sterk og var verðlag um 50% ódýrara hér en í Bandaríkjunum að jafnaði (Háskóli 

Reykjavíkur, 2004). Eftir hrun virðist höfundi sem munurinn sé mjög mikill á mörgum 

aðgerðum en minni á öðrum (sbr. mynd 8). Stórar aðgerðir sem eru algengar á Íslandi s.s. 

hjartaaðgerðir, þræðingar og liðskiptaaðgerðir eru með mjög mikinn verðmun og allt upp í 

hundruð prósenta eftir því hvar aðgerðirnar fara fram og hvaðan upplýsingarnar eru fengnar. 

Fegrunaraðgerðir sem fara fram á einkastofum eru miklu mun ódýrari á Íslandi en í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Skurðaðgerðir sem krefjast innlagnar og næturdvalar og eru því 

ennþá aðeins framkvæmdar á opinberum sjúkrahúsum á Íslandi hafa lítinn verðmun. Erlendis 

eru einkasjúkrahús sem framkvæma aðgerðirnar og svo virðist sem að verð á litlum 

einkastofnunum gæti verið mun lægra en á opinberum stofnunum. Verðsamanburðurinn er 

mishagstæður fyrir Ísland eftir því hvað verið er að bjóða. Allskonar valaðgerðir, 

enduruppbyggingaraðgerðir og fegrunaraðgerðir virðast vera mun ódýrari á Íslandi en í þeim 

löndum sem væntanlegur markhópur kemur frá þ.e. Bandaríkjunum, Bretlandi og Evrópu. 

Höfundi kom einnig á óvart samkeppnishæfni íslenskra tannlækna og þá sérstaklega í 

fegrunartannlækningum s.s. hvíttun, hvítum fyllingum og innskrúfaðri tanninnsetningu.  
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Aðgerðir

Hjartaþræðing

Hjáveituaðgerð á 
hjarta

Liðskipti í mjöðm

Svuntuaðgerð

Hjáveituaðgerð á 
maga

Brjóstastækkun

Legnám

Andlitslyfting

Bandaríkin

Kr. 7,268,517

Kr.16,473,190

Kr. 5,713,245

Kr. 1,110,909

Kr. 3,371,149

Kr. 1,142,649

Kr. 2,539,220

Kr. 1,840,935

Bretland

Kr. 2,136,754

Kr. 3,526,707

Kr. 2,011,062

Kr. 1,209,177

Kr. 1,936,663

Kr. 1,193,515

Kr. 1,282,306

Kr. 1,696,834

Ísland

Kr.   648,542

Kr. 2,940,000

Kr. 1,284,865

Kr.   450,000

Kr.   999,798

Kr.   901,336

Kr. 1,266,330

Kr.   430,000

Sparnaður

91% - 70%

82% - 17%

77% - 36%

59% - 63%

70% - 48%

21% - 18%

50% - 1%

77% - 75%

DRG einingarverð 2009, Landspítali;  http//lytalaeknir.is/verdskra.html; http//allmedicaltourism.com/

Mynd 8.        Verðsamanburður milli Íslands og mögulegra markaðslanda

 

Í samkeppni skiptir máli að vera með betri og ódýrari þjónustu annarsvegar eða bjóða upp á 

þjónustu sem vantar hinsvegar. Ef við skoðum þjónustu sem mikil eftirspurn er eftir og langir 

biðlistar í þá eru það aðgerðir eins og hjartaaðgerðir, liðskiptaaðgerðir, uppbygging brjósta og 

annað slíkt. Ef aftur á móti er skoðaður mögulegur vannýttur markaður þá eru þarna aðgerðir 

eins og enduruppbygging legganga og kynfæra hjá konum með og án þvaglekaaðgerða. Við 

skimun á netsíðum komu aðallega upp þrjú lönd sem þetta bjóða og það eru Argentína, Kosta 

Ríka og Króatía. Algjör þurrð virðist á framboði á endurhæfingu nema sem hluti af annarri 

stórri skurðaðgerð s.s. hjartaaðgerðum og liðskiptaaðgerðum. Fyrirspurnum á heimasíðum var 

annaðhvort ekki svarað eða hafnað með afsökunum vegna skorts á úrræðum. Endurhæfing ein 

og sér til þess að hressa sig við eða á svipuðu formi og Reykjalundur er með virðist ekki í 

boði. Aftur á móti var töluvert framboð af styrkingarmeðferðum á sviðum lífstílstengdrar 

ferðaþjónustu og þar er í auknum mæli boðið upp á þjónustu sjúkraþjálfara og vandaða 

endurhæfingu með og án s.k. „medical SPA“. Þarna gæti verið sóknarfæri að spyrða þetta 

saman við lækningatengda þjónustu, hvort heldur við stærri aðgerðir eða smærri, fegrunar og 

lýtaaðgerðir. Taka endurhæfingu, slökun, lífstílsmiðaða og heildræna meðferð með í pakkann 

og þannig móta sérstöðu Íslands.   Endurhæfing á formi sjúkraþjálfunar er mjög ódýr á Íslandi 

miðað við kostnað í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum. Ef við tökum dæmi um 

algenga göngudeildarþjónustu sjúkraþjálfara í Bandaríkjunum, má nefna að 15 mínútna 

meðferð sem telst „manual therapy“ eða liðlosun og er algeng meðferð hjá sjúkraþjálfara hér á 

landi kostar kr.14,080 eða 110 dollara. Tog í togvél kr.14,464 eða 113 dollara, raförvun 
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sjúklings án yfirsetu kr. 11,520 eða 90 dollara og með yfirsetu kr.15,360 í 15 mínútur eða 120 

dollara. Mat á sjúklingnum við komu er kr.19,702 eða 154 dollarar án tímasetningar (Akron 

General Hospital, 2009). Á Íslandi kostar meðferð sjúkraþjálfara sem starfar á samningi við 

Sjúkratryggingar Íslands í heild kr.4,080 og á að standa í 40 til 60 mínútur burtséð frá því 

hvaða meðferð er beitt. Mjög margir íslenskir sjúkraþjálfarar eru sérmenntaðir á sviði 

liðlosunar og slíkir þjálfarar eru eftirsóttir og töluvert dýrari en þjónusta almenns 

sjúkraþjálfara bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum.  

Loks gefur rannsókn á markaðnum upplýsingar um að hjúkrunarheimili fyrir aldraða sé 

óplægður akur en spurning er hvort lagalegt umhverfi vegna dvalarleyfa, dvalartíma og slíks 

komi ekki í veg fyrir að Ísland geti nýtt sér þetta hvort heldur er í einkareknu fyrirkomulagi 

eða annarskonar. Þess fyrir utan hljóta að fylgja langtíma dvöl aldraðs einstaklings í öðru 

landi en heimalandinu einhver samfélagsleg vandamál.  Ef einhver lausn finnst á þessu má 

benda á að hjúkrun á meðal hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum  kostaði að jafnaði um 75,000 

dollara árið 2006. Sumir áfangastaðir sem bjóða útvistaða læknisþjónustu bjóða sambærilega 

þjónustu fyrir brot af þessu  (McCallum og Jacoby, 2007).  

3.2. Gæði og umhverfi  
Hið þröngsýna og oft neikvæða álit á eyríkjum og mögulegri sjálfbærni hagkerfis þeirra er oft 

aðal þröskuldur þess að koma megi á sjálfbærum ferðamannaiðnaði og þróuðum hagkerfum. 

Gagnrýnin telur eyjabúa einangraða, óhæfa og þá skorti bjargir og séu of smáir og viðkvæmir. 

Slíkt álit getur komið í veg fyrir að þeir nýti sér eigin frumkvæði og móti sjálfir framtíð sína 

og markmið. Á eyjum er þvert á móti mjög ríkjandi jákvæðni og ákveðni í að standa sig og 

þar er alla jafna mikil sjálfsbjargarviðleitni og aðlögunarhæfni (Scheyvens og Momsen,2008). 

Ísland hefur haft áræði til að verða afskaplega þróað land og burtséð frá efnahagslegu hruni 

hefur það að miklu að búa til framtíðar og mikil tækifæri til þess að nýta sér tækifærin sem 

bjóðast ef þjóðinni gefst pólitísk úrræði til þess. Á Íslandi eru aðstæður einstakar að því leyti 

að umhverfi er hreint í lofti, láði og á legi. Mengun er lítil og gróðurfar með þeim hætti að 

minni hætta er hér en annars staðar á vandamálum eins og gróðurofnæmi. Íslendingar lifa 

manna lengst og ungbarnadauði er hér með lægsta móti (Samgönguráðuneytið, 2000). 

Nokkrar rannsóknargreinar gefa í skyn að það sé ósiðlegt að beina lækningatengdri 

ferðaþjónustu til landa einsog Indlands, Tælands, Pakistans og Malasíu þar sem stór hluti 

fólksins er undir fátækramörkum og hefur ekki aðgang að grunnlæknisþjónustu. Eftir því sem 

markaðir halda áfram að vaxa bæði hvað varðar söluaðila og kaupendur gæti þessi umfjöllun 
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aukist í vægi og mikilvægi (Caballero og Mugombo, 2007). Ísland er þróað land og ekki er 

hægt að halda því fram að með veitingu þjónustunnar til ferðamanna sé hún tekin frá sárt 

þurfandi íbúum. Þarna skapast tækifæri til sérstöðu þar sem þessum ferðamönnum býðst  

kostur á að notfæra sér vel þróað heilbrigðiskerfi á lágu verði í öruggu umhverfi og engri 

fátækt. Jafnvel þó að lönd eins og Tæland, Indland og Singapor séu virt innan 

læknisfræðinnar og hafi tekist að staðsetja sig sem sérfræðingar og forystusveit í 

skurðlæknislegu tilliti þá ógnar landfræðileg staða þeirra og samfélaglegir þættir því hvernig 

þeim tekst til að koma gæðaflokki sínum til skila til neytandans (Caballero og Mugomba, 

2007).  

3.3. Fagaðilar í lækningatengdri ferðaþjónustu á Íslandi 
Akademískar rannsóknir leiða í ljós að samkeppnisforskot á alþjóðlegum markaði byggir á 

því að eiga sérstakar bjargir. Íslendingar hafa mjög góðan mannauð hvað heilbrigðisþjónustu 

varðar. Þetta kemur til vegna sérnáms lækna, en þeir fara flestir utan til framhaldsnáms þar 

sem ekki er möguleiki á framhaldsnámi hér heima nema í fáum sérgreinum. Aðrar 

heilbrigðisstéttir sækja einnig í nám og störf erlendis auk þess sem algengt er að makar lækna 

séu úr heilbrigðisstéttum og fylgi þeim því utan til náms. Þetta leiðir til þess að hér á landi 

sameinast í starfi heilbrigðisstéttir sem búa yfir breiðri þekkingu og reynslu og eru vel að sér í 

tungumálum, þó aðallega ensku og norðurlandamálum (Samgönguráðuneytið, 2000).  

Íslenskt heilbrigðiskerfi getur tekist á við erfið verkefni eins og hjartaskurðlækningar og 

bæklunarskurðlækningar, einnig lýtalækningar, augnaðgerðir og aðgerðir vegna ófrjósemi og 

er árangurinn á heimsmælikvarða. Til staðar er breið þekking og reynsla í lækningum og 

umönnun margþættra heilbrigðisvandamála (Samgönguráðuneytið, 2000). Þar sem þetta er 

þjónustugrein sem byggir á framlagi af læknisfræðilegum toga er krafist mikillar sérhæfingar 

og hámenntaðs mannauðs og þörf er á ákveðinni og eftirsóttri kunnáttu innan greinarinnar.  

Næg kunnátta þarf því að vera til staðar bæði af læknisfræðilegum toga sem og til 

markaðssetningar á lækningatengdri þjónustu. Þá þarf þjónustugreinin að búa yfir kunnáttu og 

metnaði innan ferðaþjónustunnar  sem og viðskiptafræðinnar og þetta þarf að fara vel saman 

til að vel takist til í þessari grein. Svona hratt vaxandi og lífvænlegur markaður mun 

óneitanlega laða til sín metnaðarfulla frumkvöðla á allra næstu árum sem vilja grípa gæsina 

meðan hún gefst. Samkvæmt ofansögðu er samkeppnishæfnin lykillinn að velgengni þjóða.  
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3.4. Samkeppni greind með Fimm – krafta líkani Porter´s 
Fyrsta hreina form samkeppnisforskots er þekking á byggingareiningum lækningatengdrar 

ferðaþjónustu sem þjónustugreinar. Það getur auðveldað að koma auga á möguleika innan 

greinarinnar gagnvart hinum fimm áhrifakröftum sem á hana verka; samkeppnisaðila, 

veitendur, kaupendur, nýja markaðsaðila og samkeppni innan fyrirtækjanna (Caballero og 

Mugomba, 2007). Sérhvert fyrirtæki sem starfar á samkeppnismarkaði þarfnast 

samkeppnisstefnu. Markmiðið með slíkri stefnu fyrir fyrirtæki er að finna sér stöðu innan 

markaðar þar sem starfsemin getur best varið sig gagnvart þessum fimm kröftum (Porter; 

2004). Með því að deila megin áhrifaþáttum sem áhrif hafa á lækningatengda ferðaþjónustu í 

hina fimm krafta Porters mun greiningin sýna fram á tækifæri fyrir frumkvöðlastarfsemi innan 

markaðarins. Vel þróað hagkerfi í dvalarlandinu er mun meira aðlaðandi fyrir fyrirtæki í 

mjúkum rekstri samkvæmt módelinu og margir halda því fram að því meiri munur sem sé á 

milli heimalandsins og dvalarlandsins því meiri munur sé á æskilegu þáttökuhlutfalli á nýjum 

markaði milli fyrirtækja í hörðum þjónustugreinum og mjúkum þjónustugreinum (Caballero 

og Mugomba, 2007). Fjöldi þjónustugreina í dvalarlandi virðist vera í beinu tölfræðilegu 

samhengi við þróun hagkerfis þess. Vel þróuð hagkerfi virðist því hafa flestan fjölda 

þjónustugreina (Ekeledo og Sivakumar, 1998). Beinar og óbeinar viðskiptahindranir eru 

einnig miklir áhrifavaldar varðandi val á nýjum markaði og í beinu framhaldi hvernig til tekst 

að vaxa á honum. 

 

Samkeppnisaðili

Nýir 
samkeppnisaðilar

Birgjar Kaupendur

Staðkvæmdaraðilar

Fimm kraftar Porters. Heimild: Mynd byggð á Porter (1998)Mynd 9. 
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3.4.1. Kaupendur  

Innlendu sjúklingarnir á Íslandi eru í raun neytendur heilbrigðisþjónustunnar en ekki 

greiðendur. Þetta er ólíkt venjulegum markaði þar sem neytandinn greiðir alla jafna sjálfur 

fyrir vöruna en hér er viðskiptavinurinn í raun hið opinbera að mestu. Með aukinni 

einkavæðingu hefur ríkið boðið þegnum sínum upp á meira val í þjónustu sérfræðinga og þá 

sérstaklega í greinum þjónustunnar sem ekki er niðurgreidd af hinu opinbera. Afleiðingin er 

að svo til engin raunveruleg samkeppni er á innlendum markaði í þjónustu sem er niðurgreidd 

af hinu opinbera. Þetta er bagalegt þar sem Porter (1998) telur að samkeppni hafi jákvæð áhrif 

á nýsköpun og þróun. Á alþjóðlegum markaði getur kaupandinn ýmist verið hið opinbera, 

tryggingafélag, atvinnurekandi eða neytandinn sjálfur. Alþjóðlegi markaðurinn er því mun 

nær hefðbundnum markaði um framboð og eftirspurn og lögmál hans ættu því betur við en 

varðandi innlenda markaðinn. Lækningatengd ferðaþjónusta spilar því betur eftir lögmálinu 

um framboð og eftirspurn. 

3.4.2. Nýir þjónustuveitendur 

Miklar takmarkanir eru varðandi aðgengi nýrra þjónustuveitenda á íslenskum 

innanlandsmarkaði. Helst hefur verið um að ræða einkarekstur sem hefur smám saman haslað 

sér völl innan heilbrigðisgeirans (Háskólinn í Reykjavík, 2004). Ekki verður fljótt á litið séð 

að takmarkanir séu á því hverjir hasli sér völl varðandi lækningatengda ferðaþjónustu svo 

lengi sem læknar og aðrir fagaðilar sem starfa og veiti þjónustuna hafi leyfi á Íslandi. Engar 

kvaðir eru um stjórnendur slíkra stofnanna. Líklegt má telja að fleiri lönd fari að opna fyrir 

útflutning á heilbrigðisþjónustu og margir erlendir aðilar eiga trúlega eftir að renna augum 

yfir landfræðilega legu Íslands og laun heilbrigðisstarfsmanna þar og sjá mikla möguleika á 

að stofna hérna einkarekið sjúkrahús ætlað til lækningatengdrar ferðaþjónustu eða útvistunar 

læknisaðgerða. Þessir aðilar hefðu þá forskot á íslendinga sjálfa ef innlendir aðilar taka ekki 

við sér.  

3.4.3. Birgjar  

Starfsfólk laðast að einkarekstri því hann hefur meira sjálfstæði í fjármálum og ýmsa aðra 

kosti umfram ríkisrekstur. Með stækkun á markaðinum verður meira framboð á atvinnu og 

miklir atvinnumöguleikar skapast í einkarekstri (Háskólinn í Reykjavík, 2004). Almennt er 

viðurkennt að einkarekstur nái betri árangri og hagkvæmni þó að þjóðhagslegur ávinningur 

fari að sjálfsögðu eftir mismunandi útfærslum einkarekstrar (Caballero og Mugombo, 2007). 

Mismunandi er milli landa hvort lækningatengd ferðaþjónusta sé eingöngu bundin 

einkarekstri eða hvort hið opinbera spili líka á þessum markaði með ónýttar bjargir sínar. 
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Ísland er mjög smátt og sjúklingar og starfsfólk fátt og því aukin hætta á spekileka frá hinu 

opinbera til einkarekstrarins. Þessi ógn er ekki nægjanleg að mati höfundar til þess að forðast 

lækningatengda ferðaþjónustu þar sem kostir eru mun meiri en ókostir en vekur upp þörf til að 

finna raunhæfar lausnir. Spurning er hvort ekki sé kominn tími til að fara í rækilega 

endurskoðun á rekstrarformum sjúkrahúsa á Íslandi líkt og gert var í Singapore og Suður 

Kóreu og lagt hefur verið til af Cherukara og Manalel (2008) varðandi Indland og fleiri 

rannsóknaraðilum til þess að auka samkeppnishæfni opinberra stofnana. Vaxandi þróun á 

heimsmælikvarða virðist vera í þá áttina með aukinni hnattvæðingu og samkeppni að gera 

opinberar stofnanir að sjálfseignarstofnunum í samkeppni við einkarekstur. Þær losna þá við 

ítrekuð höft, umskipti og pólitísk afskipti og ráða tekjuöflun sinni og kostnaði svo lengi sem 

þær rækja skyldur sínar. Ekki verður farið nánar í þessar hugleiðingar enda efni í aðra 

rannsókn. 

3.4.4. Staðkvæmdarvörur  

Ekki er um að ræða venjubundna staðkvæmdarþjónustu á innri markaði Íslands hvað 

heilbrigðisþjónustu varðar. Öllu heldur er um að ræða hefðbundna verkaskiptingu hvað varðar 

aðgerðir utan spítalanna og innan þeirra. Ákveðin kostnaðarhagkvæmni hefur náðst með því 

að flytja minni aðgerðir af spítölunum og yfir á einkastofur (Háskólinn í Reykjavík, 2004). 

Alþjóðlegi markaðurinn er hinsvegar mun líkari hefðbundnum vörumarkaði og þar eru margir 

aðilar sem nú þegar bjóða sambærilega þjónustu. Það er því áskorun að ráðast inn á 

markaðinn og sannfæra neytandann um samkeppnishæfni Íslands. Til þess að áfangastaður nái 

samkeppnisforskoti verður að tryggja að heildar aðdráttarafl staðarins sé framar frammistöðu 

staðkvæmndaraðila sem neytandinn hefur einnig kost á. Þetta má brjóta niður í tvo þætti. 

Auðlindir sem eru skapaðar og auðlindir sem eru fengnar. Fengnar auðlindir eru þættir eins og 

náttúran, sagan, og menningin sem eru sérkenni áfangastaðarins en skapaðar auðlindir eru 

þættir eins og sérstakar uppákomur, skemmtanir og verslun. Stuðningsþættir sem aðgreina 

þessa tvo meginhluta auðlinda og styðja við þá eru þættir eins og innviðir, gæði þjónustu, 

aðgengi að áfangastað, kurteisi íbúa og markaðstengsl. Lækningatengd ferðaþjónusta eða 

heilbrigðisstofnun sem vill laða til sín gesti myndi falla undir skapaðar auðlindir samkvæmt 

skilgreiningu um samkeppnishæfni ákvörðunarstaðar (Lagiewski og Myers, 2008).  

3.4.5. Samkeppni 

Á Íslandi snýst samkeppnin í heilbrigðisgeiranum meira um vinsældir, fjármagn og starfsfólk 

en markaðshlutdeild. Skortur á innlendri samkeppni getur leitt til þess að þjónustan verði ekki 

sterk í nýsköpun og þróun. Hversu vel upplýstir Íslendingar eru hefur samt orðið til þess að 
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kröfuharka viðskiptavina á heimamarkaði er mikil og framsækin og hefur leitt til 

framúrskarandi faglegs árangurs. Einkareksturinn hefur samt verið að styrkjast undanfarinn ár 

í þessari samkeppni. Með útflutningi á helbrigðisþjónustu og innflutningi á erlendum 

sjúklingum mun einkareksturinn styrkjast enn frekar ef opinberar stofnanir fá ekki að herja á 

þennan markað. Samkeppnisstaða einkaiðnaðarins mun styrkjast á sviði atvinnutækifæra og 

fjármagns á kostnað hins opinbera (Háskólinn í Reykjavík, 2004). Með innrás á nýja erlenda 

markaði er nýrri samkeppni boðið birginn jafnt hér innan lands sem utan þar sem samkeppnin 

mun aukast til muna heima fyrir og enn frekara aðhald skapast í heilbrigðisgeiranum. Erlendir 

samkeppnisaðilar eru þegar til staðar í öðrum löndum og hafa þeir forskot á þessa starfsemi. 

Þeir eru ekki endilega með betra verð og þjónustu eða með eins mikla nálægð við markaðinn 

né geta margir þeirra boðið upp á eins svipaðan menningarbakgrunn og kaupendurnir koma 

frá. Reglugerðarlaust alþjóðlegt umhverfi hefur reynst samkeppnisaðilum vel en er 

óvissuþáttur sem vaxandi þrýstingur er á að breyta og ein aðalástæða vaxandi óþols innan 

Bandaríkjanna og Evrópu. Lagalegt umhverfi og umgjörð á Íslandi ætti að vera afar sterkt 

samkeppnisforskot fyrir Ísland. 

3.5. Tígull Porters: 
Tígull Porters er aðferð sem Michael Porter þróaði til að bera saman samkeppnishæfni þjóða 

og sameinar fyrri módel hans s.s. Fimm Samkeppniskrafta Porters, Virðiskeðjuna og 

Samkeppnisforskotið í eina heild sem horfir á þætti sem skara fram úr og uppsprettu þeirra í 

þjóðhagslegu tilliti. Bæði má nota þetta til að greina möguleika fyrirtækja til að standa sig á 

alþjóðlegum markaði sem og til þess að greina möguleika heilla þjóða til að keppa á 

alþjóðlegum markaði (Caballero og Mugomba, 2007). Með pólitískum og samfélagslegum 

þáttum er átt við stöðugleika stjórnvalda.  Stöðugleiki stjórnvalda skapar hagstæð skilyrði og 

langlífi iðnaðar með því að leyfa fyrirtækjum sem fyrir eru að vaxa og með því að hvetja til 

einkaframtaksins. Menningarlegir þættir eru svo tungumálið, vinnusiðferði, samfélagsleg 

uppbygging og hugmyndafræðilegur munur milli dvalarlandsins og heimalandsins (De Wit og 

Meyer, 1998 samkvæmt Caballero og Mugomba, 2007). Til þess að skilja hvaða þættir hafa 

áhrif á samkeppnisstöðu er gagnlegt að skoða tígulinn en Michael Porter hefur á undanförnum 

áratug haft mikil áhrif á umræðu um samkeppnisstöðu. Líkanið má t.d. nota til að skýra út 

hvers vegna samkeppnisstaða þjóðar og/eða fyrirtækis er góð þegar frumathugun bendir til að 

hún ætti að vera slæm. Taka má Ísland sem dæmi þar sem megnið af afurðum íslenskra 

fyrirtækja eru lágtækniafurðir, en kostnaðarstig í landinu er hátt miðað við mörg önnur lönd. 

Flestar afurðanna má framleiða í þróunarlöndum þar sem kostnaður er minni. Samt sem áður 
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eru margar afurðir íslenskra fyrirtækja samkeppnishæfar á alþjóðlegum mörkuðum og lífskjör 

í landinu með því besta sem þekkist í heiminum (Ingjaldur Hannibalsson, á.á.). Porters 

hannaði tígulinn eftir að hann fylgdist með þróun og starfsemi um eitthundrað alþjóðlegra 

fyrirtækja sem störfuðu í tíu mismunandi löndum. Því þekur tígullinn flesta þá þætti og 

áhrifavalda sem eru mikilvægir fyrir stefnumótun í fyrirtækjum sem ætla sér að vera í 

alþjóðlegum viðskiptum. Slíkir þættir eru starfsumhverfi fyrir þjónustugreinina, eftirspurn, 

tengdur og styðjandi iðnaður og stefna fyrirtækjanna, uppbygging og samkeppnisstaða. Tveir 

viðbótarþættir sem snúa að tækifærum og stjórnvöldum var síðar bætt inn í tígulinn til þess að 

leggja áherslu á mikilvægi þessara þátta á alþjóðleg viðskipti (Lee og Spisto, 2007).  

Alþjóðleg viðskipti eru skilgreind sem viðskipti með þjónustu og framleiðslu og viðskipti sem 

fela í sér eitt eða fleiri lönd eða hefur viðskipti í öðru landi. Í báðum tilvikum er um að ræða 

að farið er yfir landamæri eða viðskipti eiga sér stað yfir landamæri og þannig innihaldi þau 

hærra flækjustig vegna mismunandi löggjafar, pólitískt umhverfi, menningu, samfélaga og 

annarra slíkra þátta (Lee og Spisto, 2007). Líftími afurða verður stöðugt styttri og því getur 

vel farið svo að ef rannsókna og þróunarverkefna dragast á langinn skipti niðurstaða þeirra 

engu máli þar sem niðurstöður annarra hafa þá komið fram og leyst það vandamál sem var til 

staðar. Kannanir hafa sýnt að með tilliti til afkomu er hagkvæmara að setja afurð á markað 

þegar þróun hennar er lokið með fullnægjandi hætti heldur en að nota meiri tíma til að ljúka 

henni með fullkomnum árangri. Þeir sem koma snemma með afurð á markað njóta þess 

jafnvel þó að afurð þeirra sé ekki betri en þeirra sem síðar koma  (Ingjaldur Hannibalsson, 

á.á.). Fyrir þá sem vilja forskot og góðan og hraðan undirbúning er tígull Porters því gott tæki.  

 

Tækifæri
Stefnumótun, innviðir og 

markmið

Skyld starfsemi og 
stuðningsstarfsemi

Eftirspurnarþættir
Starfsumhverfi og 
samkeppnisforskot

Stjórnvöld

Mynd 10. Tígull Porters um samkeppnishæfni þjóða. Heimild: Porter (1998)
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3.5.1. Starfsumhverfi og samkeppnisforskot 

Starfsumhverfi og samkeppnisforskot lækningatengdra ferðaþjónustuaðila byggir á 

framleiðsluþáttum sem landið hefur. Porter (1990) talar um að framleiðsluþættir séu tvenns 

konar þ.e. þeir sem eru erfðir s.s. náttúrulegt umhverfi og svo séu þættir sem séu búnir til og 

þeir séu algengastir hjá þróuðum þjóðum og birtast m.a. í upplýsingatækninni, menntun, 

mannauð og slíku. Á Íslandi er mikið um tilbúna þætti. Þar hefur verið byggð upp mikil 

þekking á breiðu sviði og landið hefur komið sér upp háu menntunarstigi og miklum 

úrræðum. Stöðugt stjórnarlag, rík lýðræðishefð, öfgalaus menning, lítil fátækt og ekkert 

trúarofstæki er á Íslandi. Mannauðurinn er bæði með afbragðsmenntun og sérstöðu. Sérstaðan 

fellst í menningunni þar sem dæmigerð eyjaskeggja menning ríkir á Íslandi þ.e. „ef enginn 

hjálpar mér, geri ég það bara sjálfur“ viðhorf.  Íslendingar hafa orð á sér fyrir að horfa mikið 

út fyrir rammann og hafa þurft að koma sér upp vel þróuðum þrautalausnum á langri búsetu í 

harðbýlu landi. Ef eitthvað er ekki til staðar er það bara búið til. Þar sem Ísland er eyja og 

strjálbýl í þokkabót hefur það leitt til þess að menntafólk streymir út um allan heim til þess að 

sækja sér frekari menntun og reynslu. Hátt hlutfall snýr aftur heim og fer að starfa með öðru 

fólki sem kemur annarstaðar frá og dulin vitneskja áskotnast þannig óbeint þegar fólk með 

ólíkar áherslur fer að sjóða saman úrræði. Þetta hefur orðið til þess að Íslendingar standa 

framarlega í upplýsingatækni, hönnun, tækninýjungum, viðskiptum, sjávarútvegi og í nýtingu 

jarðvarma og í virkjun á endurnýtanlegri orku. Landið er fámennt en með þægilegt loftslag 

þar sem er hreint og svalt loft, ómengaða náttúru, hrein og hlý hýbýli, þróaða menningu og 

listir. Tæknibúnaður og aðstaða á Íslenskum heilbrigðisstofnunum er fyrsta flokks og kannski 

um of því Íslendingar eru nýjungagjarnir. Umframgeta er til staðar í heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi svo bjargir eru til reiðu ef af innleiðingu þjónustugreinarinnar verður. Á Íslandi er 

fjöldi lækna 3,7 á hverja 1000 íbúa en meðaltal innan OECD er 2,9. Háþróuð rannsóknartæki 

eru fleiri á Íslandi en almennt þekkist og Ísland er í öðru sæti með fjölda slíkra tækja miðað 

við mannfjölda. (Hagstofan, 2005). Bandaríkjamenn hafa 27 lækna á hverja 10,000 íbúa, 

Indverjar hafa 4 og Ísland hefur 36. Sáralítil ef einhver raunveruleg fátækt er í landinu og sala 

á heilbrigðisþjónustu mun ekki taka hana frá þurfandi. Náttúra landsins er sérstæð og vinsæl 

til ferðamennsku. Íslendingar hafa á að skipa góðu gistirými dreift um landið, góðum 

samgöngum og þá sérstaklega umhverfis suðvestur hornið og hafa komið upp þróuðum 

ferðamannaiðnaði á síðustu árum. Þegar er til staðar góð markaðssetning á landinu í heild sem 

gæti nýst til markaðssetningar á lækningatengdri ferðaþjónustu undir slagorðunum hreint land 

fagurt land. Þá hefur þjóðin á að skipa fjöldanum öllum af viðskipta og hagfræðimenntuðu 

fólki enda streymdi hæfileikaríka fólkið síðustu árin í þær greinar. Eftir hrun efnahagslífsins 
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má sjá að offjárfest hefur verið í þessari menntun en þar sem lítil sem engin samkeppni hefur 

verið á innanlandsmarkaði í heilbrigðisþjónustu á Íslandi getur komið sér vel að þróa þann 

markað með innleiðingu viðskiptalegra þátta í stað eingöngu klínískra. Heilbrigðisfagfólk 

hefur gott af því að skoða greinina frá öðrum hliðum en út frá læknisfræðilegum forsendum. 

Það er því kannski ekki rétt að tala um offjárfestingu í menntun því að menntað fólk er 

víðsýnna og kemur til með að nýta sér menntunina í öðrum farvegi. Ísland gæti þvi átt von á 

mikilli frumkvöðlastarfsemi á næstu árum ef vel tekst til með að hamla brottflutningi 

menntafólks. Heilbrigðiskerfið getur nýtt sér þetta þar sem það þarf að fara að skoða 

framleiðniþáttinn en samkvæmt Porter (1998) snýst markaðurinn um það hver sé 

hagkvæmastur.  

Segja má að Ísland sé í raun ein stór flugstöð þar sem stór alþjóðaflugvöllur er staðsettur á 

suðvestur horni þess og við Reykjanesbæ sem er í 40 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík. 

Lega landsins hentar mjög vel því það er staðsett mitt á milli Evrópu og Norður Ameríku og 

flugtími er um 4 tímar að vesturströnd Bandaríkjanna og 2 tímar að Bretlandi. Um flugvöllinn 

fer fjöldi flugvéla sem koma allstaðar að og þar gætu því falist gríðarleg tækifæri. Því er stutt 

að fara og sækja þjónustuna. Í Reykjanesbæ er einnig til staðar sjúkrahús sem hefur mjög litla 

nýtingu á vel búnum skurðstofum. Steinsnar frá á Keflavíkurflugvelli eru auðar 

hótelbyggingar, íþróttahús, sundlaug og stórt sjúkrahús sem herinn skildi eftir og gæti nýst í 

þessum tilgangi. Á Keflavíkurflugvelli hefur Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar og 

Heilsufélag Reykjaness stefnt að uppbyggingu heilsutengdrar þjónustu. Mikill pólitískur 

velvilji er til staðar á Suðurnesjum og hafa öll bæjarfélögin á svæðinu komið þarna að. Þarna 

eru einnig fyrirtæki sem gætu vakið áhuga ferðamanna s.s. Hitaveita Suðurnesja sem býður til 

sýnis virkjunarstaði sína og hefur þróað skemmtilegan sýningarsal Eldgjá, þarna er Bláa 

Lónið sem orðið er víðfrægt fyrir sérstætt umhverfi og frábæra heilsulind. Þarna er 

Víkingasafnið, hvalaskoðunarfyrirtæki, sjóstangaveiði, ferðaþjónustufyrirtæki o.fl. slíkt. 

Vandamál sem blasa við samkeppnisstöðu Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu eru þættir 

sem eru nýtilkomnir þ.e. pólitísk andúð gegn þjónustugreininni, lítil samvinna stjórnvalda og 

skortur á fjármagni og fjárfestingaraðilum. 

Áhætta varðandi starfsumhverfi í greininni er greinileg pólitísk andúð hins opinbera. Það er 

mjög erfitt fyrir þjónustugrein að fara í miklar fjárfestingar og stóla sig á heimildir í lögum og 

reglugerðum þegar með svo til einu pennastriki er hægt að breyta öllu starfsumhverfinu sem 

greinin byggir á. Annarstaðar hafa ríkisstjórnir stutt greinina þar sem vel hefur tekist til en lítil 

von er um að núverandi stjórnvöld hafi áhuga á því. Svo virðist sem stjórnvöld á Íslandi dragi 
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lappirnar og tefji framgang mála  og búi við þann misskilning að innleiðing greinarinnar verði 

til þess að mannauður flæði úr sjúkrahúsum landsins. Vissulega er sú hætta fyrir hendi líkt og 

rakið hefur verið fram að þessu og þeim athugasemdum hefur verið fylgt með mögulegum 

lausnum til þess að draga úr þessum áhrifum. Hitt er annað mál að verið getur að útflæðið sé 

skárri kosturinn af tveimur slæmum því mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu og m.a. frá 

talsmönnum Læknafélags Íslands um yfirvofandi mikinn landsflótta heilbrigðisstarfsmanna. 

Svo gæti því farið að það sem yfirvöld helst óttist komi frekar fram vegna andstöðu þeirra 

gegn greininni. Það er ljóst að möguleg pólitísk hindrun stjórnvalda er stórt vafaatriði 

varðandi mögulegan framgang þjónustugreinarinnar. 

3.5.2. Eftirspurnarþættir 

Eftir því sem þjóðin eldist verður aukin eftirspurn eftir lækningatengdri þjónustu. Líkamlegri 

vellíðan er hægt að sinna með skurðaðgerð en andlega vellíðanin felst í því að dekra við 

viðkomandi og gefa honum afþreyingu á spennandi áfangastað sem getur haft jákvæð áhrif á 

andlega vellíðan. Á þessu byggir hugmyndin um lækningatengda ferðaþjónustu. 

Mannauðurinn í heilbrigðisgeiranum hefur verið eftirsóttur til starfa erlendis um leið og að 

honum er þrengt innanlands vegna skorts á úrræðum fyrir fagaðilana. Þetta getur orðið til þess 

að hann flæði úr landi. Sérstaklega er hætta á þessu þegar skorður eru settar á framboð 

þjónustu sem þessir aðilar eru menntaðir í að veita. Við þetta skapast ónýttar bjargir, bjargir 

sem eru eftirsóttar annarstaðar. Mannauðurinn þarfnast líka lágmarks veltu á sjúklingum til 

þess að eiga þess kost að viðhalda færni sinni og vera samkeppnisfær. Heilbrigðiskerfið á 

Íslandi hefur komið sér upp biðlistum í aðgerðir sem eru ekki tilkomnir vegna skorts á 

þjónustu heldur vegna hagfræðilegra viðmiðana um það hversu mikla þjónustu sé 

hagkvæmast að veita miðað við gefin úrræði s.s. fjárlög. Í efnahagskreppu eins og nú er á 

Íslandi eru líkur á því að freistað verði þess að lengja biðlista um skamman tíma. Auk þess 

verði settar meiri og fleiri skorður við aðgengi að þjónustunni. Við það verður til aukin 

eftirspurn en minnkað framboð. Minnkaða framboðið er þó aðeins á þeim björgum sem hið 

opinbera veitir og við það skapast svigrúm fyrir fagaðila að mæta þessari vaxandi eftirspurn 

og nýta þær bjargir sem þeir hafa yfir að ráða. Þá er uppi sú sérstæða staða á Íslandi að þessir 

aðilar mega ekki bjóða hana. Eingöngu hið opinbera má bjóða þjónustuna og því skapast sóun 

á björgum og aukinn þrýstingur á útflæði mannauðs. Hér gæti lækningatengd ferðaþjónusta 

komið að notum með sína kaupendur að ónýttum björgum og þannig hamlað gegn vaxandi 

útflæði ef pólitískur vilji væri fyrir hendi. Sömu sögu má segja um mannauð í 

ferðaþjónustuiðnaði. Að vísu má hann selja hverjum sem er þjónustu sína en vegna 
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efnahagsástands í heiminum ferðast færri ferðamenn og eyða minna. Vegna gjaldeyrishruns 

kemur það ekki eins að sök því þjónustuaðilar bera meira úr bítum í íslenskum krónum um 

leið og framboðin þjónusta er lægri í verði gagnvart neytandanum. Þar á móti hafa öll aðföng 

erlendis frá hækkað að sama skapi. Framboð á ferðamannaiðnaði er því meiri en eftirspurnin. 

Þar þyrfti að reyna að fara í lárétta samþættingu margra þjónustuaðila til að hámarka nýtingu á 

þeim ferðamönnum sem til landsins koma. Þannig gætu þjónustuaðilar auglýst samstarfsaðila 

og veitt afslátt. Þar sem lækningatengd ferðaþjónusta kemur með ferðamenn sem eyða munu 

meiru og koma frekar með fleiri fylgdarmenn með sér er virðisauki og þjónustustig mun hærri 

hjá þessum ferðamannahópi. Þetta eru því æskilegri ferðamenn. Aðgengi er sá þáttur sem 

keyrir eftirspurnina fyrir framboð þjónustuaðilanna umfram vaxandi skilning á gæðum, lægra 

verði og möguleikum þess að skemmta sér í leiðinni. Heilbrigðisþjónusta á þessu stigi þyrfti 

að vera á boðstólum fyrir ferðamenn, hvort heldur er á almennu sjúkrahúsi eða einkastofnun 

og sömu möguleikar mættu gjarnan vera fyrir innlenda og erlenda sjúklinga til að mæta 

jafnræðisreglu, auka neyslu á ónýttum björgum og um leið færa hinu opinbera aukinn 

gjaldeyri, draga úr útgjöldum til heilbrigðismála og hamla útflæði mannauðs. 

3.5.3. Skyld starfsemi og stuðningsgreinar 

Þar sem lækningatengd ferðaþjónusta felur í sér töluverðar samgöngur skapast einnig þörf 

fyrir hliðargreinar í þjónustunni s.s. aðstöðu á hóteli eða sjúkrahúsi og einnig fyrir staðbundin 

ferðalög á áfangastaðnum. Á Íslandi væri æskilegt að þjónustuaðilar hefðu samstarf við 

Landspítala t.d. og verkferlar væru skýrir varðandi frávik sem upp gætu komið Sömuleiðis 

þyrfti góða samvinnu við Blóðbankann og sérfræðilækna í öðrum greinum. 

Ferðaþjónustuaðila og lyfjafyrirtæki og fl. þá aðila sem kæmu að einhverju leiti að þessari 

þjónustu. Lækningatengd ferðaþjónusta reiðir sig því á þróaða innviði. Ferðamannaiðnaðurinn 

inniheldur ferðalög með flugfélögum og gistingu á hótelum og öðrum gistiformum, leigubíla 

eða bílaleigubíla og slíkt. Ennfremur eru þjónustugreinar sem hlúa að viðkomandi ferðamanni 

hvað varðar afþreyingu, fæðuinntöku og fleira í þeim dúr. Saman getur þetta getur skapað rétt 

umhverfi til slökunar og dekurs og bata eftir læknismeðferð. Með örugga innviði í 

ferðaþjónustu til staðar er ekki mikill aukakostnaður eða fjárfestingar sem þarf á að halda til 

þess að innleiða lækningatengda ferðaþjónustu á Íslandi.  

Mikilvægt er að fá innkomu tryggingarfélaga inn á þennan markað með samvinnu við alla 

hlutaðeigandi jafnvel ásamt aðkomu erlendra miðlara og stofnana. Innkomu gjaldeyris er hægt 

að auka með kynningarstarfi og stuðningi við lækningatengda ferðaþjónustu og hafa 

stjórnvöld því almennt sýnt þessari þjónustugrein áhuga fram að þessu en nú er öðru 
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nær.Vonandi verður breyting þar á. Ennfremur er almennt svo að þessi ferðamaður ferðast 

ekki einn síns liðs. Algengt er að honum fylgi fjölskyldumeðlimur eða vinur og því getur 

þessi ferðafélagi eða jafnvel heil fjölskylda ferðast á áfangastaðinn og dvalið þar þennan 

nauðsynlega tíma sem tekur fyrir þjónustuna að fara fram.  

Samkvæmt Porter (1998) skiptir stærð heimamarkaðar ekki máli heldur hversu framarlega 

birgjar eru á heimsmarkaði. Ísland hefur á að skipa fyrirtækjum á heimsmælikvarða bæði 

hvað varðar stuðning við ferðaþjónustu sem og heilbrigðistengda þjónustu. Á Íslandi er 

flugfélag sem flýgur vítt um heiminn og hefur aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Birgjar Íslands 

eru mjög framarlega á heimsmarkaði eins og sjá má á fyrirtækjum eins og Össuri, Actavis, 

DeCode og Marel. Lyfjafyrirtækið Actavis er á heimsmælikvarða með aðalbækistöð á Íslandi 

og hefur í vaxandi mæli séð landinu fyrir lyfjum og hefur sérhæft sig í að koma 

samheitalyfjum fljótt og vel á markað um leið og færi gefst. Össur er annað stórt fyrirtæki á 

heimsvísu sem hefur sérhæft sig í hjálpartækjum, gervilimum, spelkum og öðru slíku. 

DeCode er erfðatæknifyrirtæki sem olli straumhvörfum á Íslandi með innleiðingu gagnabanka 

og genabanka ásamt ætternisskrám allra Íslendinga. Fyrirtækið hefur ennfremur á allra síðustu 

misserum verið að markaðssetja sig í erfðakönnunum þar sem viðskiptavinir geta fengið úr 

því skorðið hvort þeir séu í mikilli áhættu varðandi ákveðna sjúkdóma. Þarna er t.d. kominn 

grundvöllur fyrir að selja með flugmiðanum stóra læknisfræðilega skimun ásamt erfðaprófi. 

Mikil og góð samvinna er milli menntastofnana og atvinnulífsins og mjög virk endurmenntun 

í boði sem ætlað er að mæta kröfum markaðarins.  

Að vísu hefur útrásarbylgja Íslands ekki kunnað fótum sínum forráð og dottið fram fyrir sig 

hvað bankastarfsemi og  fjármálamarkað varðar. Spurt er hvort ekki þurfi að pússa blettina af 

sjálfsáliti þjóðarinnar í kjölfarið og dusta af hnjánum, taka nýja stefnu, skoða hvað afvega fór 

og keyra af stað. Á suðvestur horni landsins eru auk Icelandair flugfélagsins öflug 

hópferðafyrirtæki, hótel, bílaleigur, líkamsræktarstöðvar, baðlaugar, endurhæfingarstöðvar, 

hvalaskoðunarfyrirtæki, köfunarfyrirtæki, hestaleigur, bátaleigur, fyrirtæki sem bjóða 

útsýnisflug, víkingasafn, víkingakrá,  og margt fleira. Með láréttri samþættingu þessara aðila 

allra, og með gerð pakkatilboða, ætti að vera hægt að skapa efnilega frumkvöðlastarfsemi á 

Íslandi ef hindranir verða ekki í veginum af hendi stjórnvalda. 

3.5.4.  Stefnumótun og markmið þjónustugreinarinnar 

Þessi þáttur flakkar frá svokölluðu „macro stigi“ að „micro stigi“ í tígli Porters. Í micro 

stiginu er framtíð viðkomandi fyrirtækja, s.s. sjúkrahúsa sem þátt taka í þjónustugreininni, 
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mjög háð stefnumótun þeirra, uppbyggingu og samkeppnisstöðu. Jafnvel þó að lækningatengd 

ferðaþjónusta væri studd af stjórnvöldum líkt og önnur ferðaþjónusta geta fyrirtæki sem ekki 

veita fyrsta flokks þjónustu og gæði ekki haldið viðskiptavinum sínum ánægðum og geta því 

ekki verið sjálfbær í markaðsumhverfinu. Þar sem boðið er upp á meðferð er mikilvægt að 

hafa upp á að bjóða upp á fullkomnar skurðstofur, tækjakost og fl. sem eru 

fullsamkeppnisfærar á við það sem best gerist. Þarna stendur Ísland sig vel og hefur meira að 

segja annan mestan búnaðinn miðað við höfðatölu ef mark er takandi á hagtölum OECD. 

Sjónarhóll sjúkrahúsa og stofnana ætti að vera sá að bjóða ferðamanninum upp á betra en 

lúxus þjónustu og einstaklingurinn verður að vera þar í forgrunni. Slíka lúxusþjónustu má 

bjóða á góðu verði fyrir lítinn tilkostnað fyrir sjúkrahús (Gopal, 2008).  

Þjónustuaðilarnir ættu einnig að tryggja að fæðið sem veitt er ferðalangi í lækningatengdri 

ferðaþjónustu sé ólíkt því sem venjulegir sjúklingar fá og þarna má aftur ná fram miklum 

hagnaði. Með hverjum sjúklingi sem ferðast í lækningatengdri ferðaþjónustu ferðast að 

jafnaði tveir til þrír fjölskyldumeðlimir eða vinir sem þurfa á að halda húsnæði, nálægt 

þjónustuaðilanum eða jafnvel í húsnæði hans og þar má enn hagnast. Aðrir þættir eru í 

umönnuninni fyrir og eftir meðferð. Þannig að frá sjónarhóli þjónustuaðilanna má hagnast á 

fleiru en læknismeðferðinni einni. Þjónusta sem kemur inn á eftir læknisaðgerðin sjálfri þarf 

að vera í sama flokki. Nýsköpunarhugmyndir eins þær að bjóða heildarpakka þar sem 

innihaldið er læknisþjónusta ásamt ferðamannapakka eru lykilatriði fyrir árangursfulla 

markaðssetningu (Gopal, 2008).  

Til þess að lækningatengd ferðaþjónusta takist þarf að vera til staðar rétt samsetning 

ferðaþjónustuaðila, þjónustuveitenda og hótela. Það virðist ljóst að land sem vill keppa um 

ferðamenn í lækningatengdri ferðaþjónustu þarf að hafa sterk tengsl við sérhæfðan 

ferðaþjónustuaðila í greininni og góð gæði í læknisþjónustunni jafnt sem aðstöðunni. Góð 

samvinna heilbrigðisstétta er við háskólasamfélagið og mikil og vaxandi áhersla hefur verið 

lögð á stefnumótunarnám, stjórnunarnám og viðskipta og hagfræðimenntun inn í 

heilbrigðisþjónustuna. Mikið og gott starf hefur því verið unnið allra síðustu ár í heilbrigðis- 

og menntakerfinu hvað þetta varðar. Einnig hefur vaxandi áhersla verið lögð á menntun 

ferðaþjónustuaðila og miklir möguleikar ættu að vera í því að samnýta allan þennan mannauð 

í einni þjónustugrein. Lykilþátturinn gæti verið ferðaþjónustuhlutinn og lítið er vitað um 

hversu mikilvægur hreinn ferðaiðnaður er í þessu samhengi. Hann gæti verið algjört 

aukaatriði fyrir viðkomandi eða aðalatriðið (Lagiewski og Myers,2008). Lækningatengd 

ferðaþjónusta gæti lært margt af hefðbundnum ferðamannaiðnaði. Frá sjónarhóli 
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læknisþjónustunnar gæti samstarf milli flugfélags og sjúkrahúss náð yfir tvo þætti; 

kynningarþátt þar sem þetta stækkar markhópinn með því að setja upp vörn fyrir 

ferðamanninn á þann hátt að flugfélagið bjóði upp á læknisskoðun á sjúkrahúsi á dvalarstað 

eða bjóði upp á fríðindi fyrir þjónustukaupa í lækningatengdri ferðþjónustu s.s. þægilegri sæti 

fyrir sjúklinginn. Þetta myndi taka þjónustuna lengra og kannski gera ferðamanninn líklegri til 

þess að dreifa jákvæðum upplýsingum um þjónustuna. Þetta gefur samstarfsaðilum 

læknisþjónustunnar einnig tækifæri til að koma sér upp sameiginlegu vörumerki og 

markaðsmótun. Í framleiðsluiðnaði græða fyrirtæki á láréttri samþættingu með hagkvæmari 

stærðum. Þetta gæti líka orðið raunin með samþættingu framleiðslu innan lækningatengdrar 

ferðaþjónustu s.s. aflsáttur á flugi eða þjónustutrygging sem þannig auka gildi vörumerkisins í 

hlutfalli við aðra þjónustuaðila. 

Skipulagning á þjónustunni er mjög mikilvæg til þess að magna jákvæða þætti 

ferðaþjónustunnar en hindra neikvæða. Til þess að ná sem bestum árangri þarf að huga að því 

að skilgreina og þróa áfangastaðina vel, hafa fjölbreytt val á þjónustu til þess að laða að fleiri 

ferðamenn, skapa þarf viðunandi aðstöðu á viðráðanlegu verði, styrkja þarf innviði sem fyrir 

eru og að lokum verður ávinningurinn að nýtast öllu samfélaginu svo það hafi jákvæð áhrif á 

hagkerfið í heild. Ákveða þarf hvort fara eigi þá leið að koma upp sjúkrahúsum  eingöngu 

ætluðum lækningatengdri ferðaþjónustu og þannig loka á smithættu inn á staðbundna 

heilbrigðiskerfið frá ferðamönnum og jafnframt öðlast forskot fyrir fyrirtæki sem selja 

læknisþjónustu á þessum markaði. Hin aðferðin er að opinberar stofnanir í heilbrigðiskerfinu 

fái að taka þátt í þjónustugreininni í samkeppni við einkamarkaðinn. Skortur á áætlunum til 

þess að róa og kynda undir ferðamannaiðnaðinum þýðir að ekki er að fullu hægt að nýta sér 

tækifærin á markaðinum.  

Ísland er vel í sveit sett lagalega séð því Ísland hefur sett öflug lög um heilbrigðisþjónustu 

(Lög um Heilbrigðisþjónustu nr.40/2007) sem tryggja virkt eftirlit með helbrigðisþjónustu og 

gæðum hennar. Markmiðssetning laganna var í samræmi við skilgreiningu Alþjóða 

Heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og er ákaflega metnaðarfull. Heilbrigðisþjónustan er 

bundin samkeppnislögum og við reglugerðarsetningar skal virða þau. Eini fyrirvarinn er að 

ekki má skerða lögbundna þjónustu. Í raun er ekkert sem bannar að hefja rekstur 

heilbrigðisstofnunar í lækningatengdri ferðaþjónustu. Ef ekki er ætlunin að semja við hið 

opinbera um greiðslur snýr viðkomandi sér beint til Landlæknis. Hlutverk Landlæknis er að 

hafa eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum, sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr. laga um landlækni 

nr.41/2007. Þá voru samþykkt lög um sjúklingatryggingu (nr.111/2000) sem auka bótarétt 
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sjúklinga sem bíða heilsutjón vegna atvika við veitingu læknisþjónustu og auðveldar 

sjúklingum að ná fram bótagreiðslum. Læknar og aðrir fagaðilar eru undir eftirliti og mati 

Landlæknis. Heilbrigðisstarfsmaður sem starfar í einkarekstri er skyldaður til að hafa 

ábyrgðartryggingu og sjúklingatryggingu. Sérhver viðskiptavinur heilbrigðisþjónustunnar á 

Íslandi telst sjúklingur og sömu lög tryggja því innlenda og erlenda neytendur 

(www.althingi.is/lagasafn). Ennfremur eru ný lög um gerð og aðgang að sjúkraskrám (lög 

nr.55/2009), nýleg reglugerð um faglegar lágmarkskröfur (reglugerð nr.786/2007) og svo eru 

lög um hvernig hefja skuli rekstur á heilbrigðissviði. Landlæknir ber ábyrgð á eftirliti með því 

að fagaðilar uppfylli skilyrði til rekstrar (lög nr.40/2007). Til þess að hefja rekstur þarf 

einvörðungu að tilkynna hann til Landlæknis með fullnægjandi upplýsingum og þarf 

Landlæknir að staðfesta að skilyrðum sé fullnægt áður en heimilt er að hefja reksturinn. Neiti 

Landlæknir að staðfesta að skilyrði séu uppfyllt er hægt að kæra ákvörðun hans til Ráðherra.  

3.6. SVÓT greining 
Þjónustufyrirtæki í viðskiptum gera SVÓT greiningu til að skilja betur ytra og innra umhverfi 

fyrirtækja. SVÓT er skammstöfun fyrir styrk, veikleika, ógnanir og tækifæri sem snúa að 

fyrirtækinu (Chakravarthy og Kumar, 2008).  

3.6.1. Styrkleikar  

Megin styrkur Íslands er óneytanlega í mannauðnum hvað þessa mögulegu þjónustugrein 

varðar. Jafnframt eru heilbrigðisstarfsmenn og starfsmenn stuðningsgreina mjög vel 

menntaðir og faglega færir á sínu sviði. Upplýsingatækni er með því besta sem gerist í 

heiminum og heilbrigðisþjónustan öll hin tæknivæddasta. Almenn tungumálakunnátta er mjög 

góð og útbreidd og þá sérstaklega enskukunnátta. Margir íslenskir læknar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk hefur starfað og menntað sig á norðurlöndunum og skandínavísk 

tungumálakunnátta er því há meðal þeirra auk enskukunnáttu. Ísland er þekkt fyrir að veita 

þegnum sínum góða heilbrigðisþjónustu á vægu verði öfugt við mörg þau lönd sem 

framarlega standa í lækningatengdri ferðaþjónustu í dag (Háskóli Reykjavíkur, 2004). 

Sömuleiðis þekkist varla fátækt á Íslandi og alls ekki í neinum líkindum við það sem algengt 

er í væntanlegum samkeppnislöndum. Menning á Íslandi er mjög álíka og í þeim löndum sem 

líklegt er að væntanlegir sjúklingar  komi frá. Loftslag er með ágætum, hreint og svalt loft í 

stað þungrar mollu, raka og hávaða eins og tekur á móti sjúklingum í Asíu. Ísland er vel 

staðsett mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna og megin markaðurinn er í mun styttri 

flugfjarlægð heldur en fyrir sömu viðskiptavini að fara til Asíu. Á suðvestur horni landsins á 
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Suðurnesjum og örstutt frá Reykjavíkursvæðinu er eini alþjóðaflugvöllur landsins. Þar um fer 

mikil umferð flugvéla á leið á milli heimsálfanna og til mjög margra landa sem eru möguleg 

markassvæði. Flugvöllurinn er því mikill styrkur. Ísland er mjög þróað land öfugt við 

samkeppnislöndin og hér er mikil fagmennska, vinsamlegt viðmót, lítið um þjófnaði, svik og 

ekkert um árásir, trúarofsóknir, ofstæki, hryðjuverk eða óstöðugt pólitískt landslag þó 

vissulega hafi gustað um þjóð og land í kjölfar efnahagshrunsins mikla. Hér er öryggi á mjög 

háum mælikvarða og væntanlegir viðskiptavinir munu geta verið þess fullvissir að veiting 

þjónustunnar muni ekki verða til þess að hún fari frá íbúum landsins. Hér er lítil sem engin 

mengun, fæði ferskt og hreinlæti með ágætum. Umhverfið er spennandi og framandi og aðal 

þjónustusvæðið örstutt frá alþjóðaflugvellinum. Að auki er Ísland aðili að EES (hefur að auki 

sótt um aðild að ESB) og hefur því skuldbundið sig undir reglur sambandsins um frjálst flæði 

sjúklinga á milli meðlimalanda. Þar sem verð þjónustunnar er mun lægra á Íslandi munu vera 

góðar líkur á því að flæði sjúklinga muni verða inn í landið þar sem þegnar annarra 

meðlimaríkja mega innheimta þjónustuna heima fyrir upp að því marki sem hún er veitt og 

kostar þar. Ennfremur hefur Ísland lög um rétt sjúklinga til heilbrigðisþjónustu sem er umfram 

það sem Bandaríki Norður Ameríku hefur og uppfylla þau kröfur Alþjóðlegu 

Heilbrigismálastofnunarinnar. Ísland setti mjög metnaðarfull og sterk lög um 

heilbrigðisþjónustu, réttindi sjúklinga, sjúkraskráningu og eftirlit með hæfni og réttindum 

fagaðila. Ísland mun hafa mjög góð tækifæri, sérstaklega ef bætt er um betur og innleiddir 

alþjóðlegir gæðavottanir og staðlar. Ísland er innan EES og mun búa yfir svipaðri menningu 

og Bandaríkin og Evrópa og mun því trúlegast frekar fá samvinnu við tryggingafélög og 

sjúkrastofnanir. Sérstaklega ef verður af innleiðingu alþjóðlegra gæðavottana. 

3.6.2. Veikleikar  

Landið er eyja og það gerir markaðinn háðan flugverði og framboði. Þetta takmarkar einnig 

möguleika okkar vegna fjarlægðar og flugtíma þó vissulega sé svo að sjúklingar eru að fljúga 

mun lengri leið á markað lækningaþjónustu í Asíu. Þetta er þó ekki alslæmt því við erum 

landfræðilega vel staðsett milli Evrópu og Norður Ameríku  og aðeins í um tveggja tíma 

flugfjarlægð frá Bretlandi með tilliti til þess hóps sjúklinga sem er veikari, þolir illa að sitja 

hreyfingarlaus lengi, þolir verr hita og raka og er í betri álnum samanber greiningu á 

innanlandsmarkaði í Bandaríkjunum á vegum Deloitte (2009). Fyrir nokkrum misserum hefði 

almennt verðlag verið talið mikill veikleiki en með hruni á fjármálamarkaðinum og veikingu 

gjaldmiðilsins er nú öðru nær. Annar mikilvægur veikleiki er smæð markaðarins og 

takmarkaður fjöldi fagaðila til þess að mæta eftirspurn á markaðinum. En um leið er kostur 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 93 
 

fyrir íslenskt fagfólk að fá fleiri sjúklinga til að mæta kröfum um afköst og hæfni. Annar 

veikleiki er ónóg rannsóknarvinna og þróun nýrra þjónustugreina sem alla jafna er talið 

nauðsynlegt til að ná samkeppnisforskoti. Þá getur Ísland ekki boðið upp á sama 

fjölbreytileika í þjónustunni en það ætti ekki að koma að sök þar sem Ísland stendur mjög 

framarlega í færri greinum en um leið greinum sem skila meiri arði og hafa meiri eftirspurn á 

alþjóðavísu. Þá vilja sumir halda því fram að til staðar sé skortur eða öllu heldur vankunnátta 

varðandi framkomu, þjónustulund og kunnáttu þjónustuaðila um rétta framkomu við fólk úr 

ólíkum þjóðflokkum og trúarbrögðum. Síðast en alls ekki síst er alvarlegur veikleiki vegna 

ónógs stuðnings stjórnvalda til eflingar á greininni.  

3.6.3. Ógnanir 

Pólitísk andúð gegn þessari þjónustugrein gæti orðið til þess að minnka skilvirkni og hindra 

innflutning sjúklinga með hindrunum og höftum. Íslenskur almenningur gæti einnig, vegna 

vankunnáttu um eðli samninga milli Sjúkratrygginga Íslands og Íslenskra sérfræðilækna, talið 

að innflutningur erlendra sjúklinga muni skerða getu þeirra sjálfra til að fá þjónustuna þar sem 

til staðar eru biðlistar hérlendis. Almenningur virðist almennt telja að biðlistar séu til komnir 

vegna ónógs framboðs af þjónustunni en ekki vegna takmarkana til að standast fjárframlög til 

heilbrigðismála. Ógnin af þessu almenningsáliti er til staðar en ólíklegt að það dugi til að 

stöðva framkvæmdir við innflutning sjúklinga (Háskólinn í Reykjavík, 2004). Skilyrði sem 

vakna í nánasta umhverfi greinarinnar geta verið breytingar á eftirspurn og á reglugerðum 

stjórnvalda ásamt fleiru. Aðrar ógnanir eru önnur lönd sem þegar hafa forskot á 

markaðssetningu þjónustunnar og getu til að framkvæma hana skilvirkar en Ísland. Ennfremur 

að vegna smæðar Íslands sé hætta á að of margir vilji sækja þjónustuna og Ísland verði ekki í 

stakk búið til að veita hana hratt og örugglega vegna smæðar sinnar og takmarkaðra úrræða. 

Slíkt gæti hindrað vöxt og uppbyggingu annarra sérfræðigreina sem ætla sér á markað og 

dregið úr þjónustu við íslendinga sjálfa. Fram að þessu hafa núverandi stjórnvöld ekki sýnt 

mikinn áhuga á að veita stuðning við þjónustugreinina og það gæti orðið neikvæður 

lykilþáttur. Engin samþætting hefur enn þá orðið milli mögulegra þjónustuaðila í þessum 

iðnaði s.s. flugfélaga, hótela, ferðaþjónustunnar, annarra staðkvæmdaraðila og sjúkrahúsa og 

er það bagalegt.  

3.6.4. Tækifæri  

Þrír þættir eru nauðsynlegir til þess að frumkvöðlastarfsemi nái að þróast samkvæmt rannsókn 

sem bandarískt fyrirtæki (Accenture) komst að raun um; aðgangur að fjármagni, heppilegt 

skattaumhverfi og reglugerðarbákn sem hvetur til frumkvöðlastarfsemi meðal venjulegs fólks 
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auk jákvæðra samfélagslegra og menningarlegra viðhorfa til frumkvöðlastarfseminnar 

(www.accenture.com). Nýleg lög um heilbrigðisþjónustu hafa opnað fyrir möguleika þess að 

fara á þennan markað. Með eflingu íslensks heilbrigðismarkaðar gefst íslenskum læknum sem 

starfa erlendis tækifæri til að koma heim og getur þessi stækkun markaðarins komið bæði 

Íslendingum og erlendum aðilum til góða. Ekki eru skilyrði um íslenskukunnáttu meðal 

íslenskra fagaðila í heilbrigðiskerfinu enda talar stærstur hluti þjóðarinnar ágæta ensku og því 

mögulegt að laða að fleira heilbrigðisstarfsfólk en Íslenskt og Ísland getur því forðast sömu 

örlög og Tæland. Tækifæri gætu skapast innan fyrirtækjanna sjálfra á sviði stjórnar eða 

hlutabréfaeigenda og geta þá falist í því að hlutfallsstyrkur fjármagnseiganda breytist og 

veldur sveiflu á jafnvæginu milli tveggja andstæðna sem kallar á breytingar í stefnumótun og 

veitir nýjum tækifærum brautargengi.  Árangursrík aðferð fyrir frumkvöðla þegar þeir þróa 

stefnumörkunina í þjónustu eða framleiðslu, val á markaði eða staðsetningu innan hans er að 

hafa tvö sjónarhorn. Annarsvegar horfa utan frá og inn og hinsvegar að horfa innan frá og út. 

Morris (samkvæmt Caballero og Mugomba, 2007) flokkar þessi tækifæri í þrjá flokka. 

Tækifæri sem birtast sem svar við áhrifavöldum í umhverfinu, tækifæri sem birtast vegna 

sérstakra aðstæðna í greininni og tækifæri sem birtast hjá fyrirtækinu eða fjármagnseigendum 

þess.  

Um helmingur íslenskra lækna starfar á erlendri grundu. Nýlegar yfirlýsingar forsvarsmanna 

Læknafélags Íslands hafa jafnframt sýnt að mikill hugur sé í mörgum læknum og 

sérfræðingum um að leita sér að starfi erlendis. Sérstaklega ef svo fer sem horfir að enn 

frekari niðurskurður verði í heilbrigðisþjónustunni. Hækkun á hátekjuskatti og minnkun á 

keyptri þjónustu hjá sérfræðilæknum og fleiri hliðverðir verði settir á þjónustu þeirra. Nú er 

því tækifæri til að fá fram breytingar bæði hjá stjórnmálamönnum og almenningi þegar aukið 

útlit er fyrir flótta úr greininni samfara skorti á erlendum gjaldeyri. Hér sannast hið forkveðna 

að fátt er svo að ekki boði nokkuð gott. Þetta yrði því tækifæri fyrir einkareksturinn til þess að 

blómstra og einnig fyrir opinberar stofnanir, ef slíkt fæst samþykkt, til að nýta bjargir sínar og 

úrræði betur og verða samkeppnisfærari um starfsfólk og svara betur eftirspurn. Ísland gæti 

notað þessa aðferð til þess að auka tekjur í heilbrigðiskerfinu þar sem umframgeta er til 

staðar. Aukning á tekjum Ríkissjóðs gæti svo nýst til niðurgreiðslu á annarri þjónustu hins 

opinbera. Með efldum markaði getur aukin skilvirkni og úrlausnir lækninga leitt til betri kjara 

og fjölbreyttari úrræða fyrir hinn almenna Íslending. Þetta er jafnframt tækifæri fyrir íslenskt 

heilbrigðiskerfi til þess að fá alþjóðlega vöruvottun. Með slíkum innflutningi erlendra 

sjúklinga má ætla að horft verði sérstaklega á ákveðnar sérgreinar innan heilbrigðisgeirans og 
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ferðaþjónustunnar og þannig geta nemar í þessum greinum tekið mið af því við val á 

sérgreinum. Með þessu aukast möguleikar lækna til að starfa hérlendis að námi loknu og 

jafnframt fyrir kennslu sérfræðigreina á Íslandi. Þjónustugreinin hefur því tækifæri til að 

samhæfast og styrkja stöðu sína á markaði. Hraður lífstíll í vestrænum löndum eykur 

eftirspurn eftir heilsutengdri ferðaþjónustu og Ísland getur boðið upp á mjög sértaka aðstöðu. 

Íbúar eru vel upplýstir, hreinlæti og samskipti í hæsta gæðaflokki og samgöngur fyrsta flokks. 

Þetta hefur Ísland fram yfir lönd eins og Indland og Malasíu þar sem landlæg er trú á anda og 

djöfla og boðið er upp á bænir og helgisiði í meðferðarformum. Þar er erfitt að greina löglega 

fagaðila og mikil misnotkun er á ferðamönnum meðal íbúa (Chakravarthy og Kumar, 2008). 

Það að horfa utan frá og inn beinist að ytra umhverfinu og hvetur til þess að fyrirtæki fjárfesti 

í skilningi á aðstæðum, geti brugðist við og gert ráð fyrir þróun í markaðnum til þess að halda 

samkeppnisstöðu sinni á markaði. Meðan innan frá og út sjónarhornið er hæfnimiðað þar sem 

fyrirtækið fókusar á að koma sér upp getu sem aðrir eiga erfitt með að herma eftir og/eða ná 

til sín úrræðum sem nauðsynlegar eru fyrir framleiðsluna. Tækifæri sem skapast af ytri 

áhrifaþáttum eru atriði eins og verðbólga, gjaldeyrisstaða, breytingar í stjórnkerfinu og 

tæknibreytingar eða framfarir (Caballero og Mugomba, 2007).  

Hvaða áhrif mun áframhaldandi skortur á alþjóðlegum reglugerðarramma hafa á vöxt 

iðnaðarins? Innanlands á Íslandi er ekki skortur á reglugerðum varðandi meðferð sjúklinga, 

rétti þeirra, tryggingum né áhöld um skráningu sjúkraskráa. Hver einasti heilbrigðismaður á 

Íslandi hefur lögskyldu um skráningu sjúkraskráa, ábyrgðartryggingu og sjúklingatryggingu 

svo dæmi sé tekið. Lögin gera ekki greinarmun á sjúklingum erlendis frá eða innanlands hvað 

þetta varðar.  Fram að þessu hefur markaðurinn og þetta reglugerðarlausa umhverfi 

verðlaunað vanþróuð lönd eins og Indland, Tæland og Malasíu þannig að þau hafa öðlast 

ráðandi markaðsstöðu en samt sem áður þegar hlutirnir eru skoðaðir dýpra gæti komið í ljós 

vankostir þessa reglulausa umhverfis og hvernig það gæti haft áhrif á frumkvöðla á markaði 

(Caballero og Mugomba, 2008). Í ljósi þessa er mjög mikilvægt fyrir frumkvöðla á Íslandi að 

fræðast um sambærilega þjónustuaðila á markaðnum til þess að finna hvar staða þeirra er 

veik. Veik staða og ógnanir fyrir samkeppnisaðila gætu auðveldlega reynst tækifæri fyrir 

Ísland. 

3.7. Samkeppnisstaða Suðurnesja 
Í Bláa lóninu er baðaðstaða og þar er búið að byggja upp meðferð sem byggir á einstökum 

eiginleikum jarðsjávar sem inniheldur salt, kísil og blágrænan þörung sem ekki hefur fundist 
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annars staðar (Samgönguráðuneytið, 2000). Á Reykjanesskaganum er salt jarðhitavatn bæði á 

lághitasvæðum og háhitasvæðum eins og Svartsengi, sem Bláa lónið er byggt við (Hrefna 

Kristmannsdóttir, Steinunn Hauksdóttir, Ólafur Grímur Björnsson, 2000). Bláa Lónið er 

spennandi ferðamannastaður. Umhverfi og byggingar eru þar framandi á sérstæðan og 

rammíslenskan hátt, þar er hótel og fyrsta flokks veitingastaður ásamt heilsulind þar sem 

dvalargestir geta dvalið og m.a. fengið meðferð við Psoriasis útbrotum og öðrum húðkvillum 

sem leirinn í lóninu vinnur vel á. Lónið er stórt og ævintýralegt og flestum ferðamönnum 

finnst ferð í lónið ómissandi þáttur í ferðalagi sínu eins og sjá má í vitnisburðum þeirra á 

heimasíðu Bláa Lónsins (www.blaalonid.is). Umhverfis lónið er mikið og sérstætt landsvæði 

sem væri vel varið til að búa til sérstæðar göngu- og hlaupaleiðir. 

 Á Keflavíkurflugvelli hefur undanfarin síðustu ár byggst upp skemmtileg menning á gamla 

Varnarliðssvæðinu og þar er mikill fjöldi ungra íbúa sem leigir húsnæði meðan á háskólanámi 

stendur. Þar er Keilir menntastofnun á vegum sveitarfélaga á Suðurnesjum sem starfar í 

samvinnu við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands. Á svæðinu er einnig stórt 

íþróttahús, leikhús, mötuneyti og veitingastaðir, hágæða keppnissundlaug og síðast en ekki 

síst stórt autt sjúkrahús og hótelbyggingar. Aðilar sem ætla sér nýsköpun á sviði 

lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi hafa hauk í horni á Suðurnesjum. Bæjarfélög á 

svæðinu eru mjög hvetjandi og áhugsöm um þróun í þessa átt. Sveitarfélögin Garður, 

Sandgerði, Reykjanesbær og Vogar auk Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Bláa Lónsins og 

Keilir – Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs eru hluthafar að Heilsufélagi Reykjaness. 

Heilsufélaginu er beinlínis ætlað að koma að uppbyggingu á heilsutengdum tækifærum á 

Reykjanesi og er markmiðið að skapa 300 störf á heilbrigðissviði á Reykjanesi og auglýsa 

Ísland sem land hreysti, fegurðar og heilsu. Félaginu er ekki ætlað að vera rekstraraðili heldur 

mun það leita eftir og stuðla að samningum við einkaaðila og stofnanir um framkvæmd 

verkefnum sem stuðla að markmiðunum (Ásbrú, á.á.).  

Á Suðurnesjum hefur enn fremur verið byggð upp öflug ferðamannaþjónusta þar sem 

ferðamönnum býðst hvalaskoðun, ferðir í Bláa Lónið, ferðir að skoða  Eldgjá sem er 

skemmtilega uppsett sýning Hitaveitu Suðurnesja, ferðir í Víkingasafn, ganga yfir brú yfir 

flekasprungu milli Ameríku og Evrópuflekanna, sérstæð náttúra og mikið fuglalíf ásamt 

fleiru. Á Suðurnesjunum er eini alþjóðaflugvöllur landsins. Líkt og rakið hefur verið framar í 

þessari ritgerð telja indverjar og aðrir Asíubúar mjög mikilvægt að efla uppbyggingu þessarar 

tegundar ferðaþjónustu í mikilli nálægð við alþjóðaflugvelli og vinsæl ferðamannasvæði.  
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Á Suðurnesjunum er veðursæld og vetur mildir miðað við það sem alla jafna gerist á Íslandi. 

Þar eru öflugar skurðstofur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar sem fullkomnar skurðstofur 

eru sáralítið nýttar, autt sjúkrahús á Keflavíkurflugvelli og tómar hótelbyggingar við hlið þess. 

Á suðurnesjum er góður fjöldi heilbrigðisstarfsmanna og stórar og öflugar 

endurhæfingarstofur. Almenningur á Suðurnesjum hefur mikla tungumálakunnáttu, 

sérstaklega enskukunnáttu og stór hluti Suðurnesjabúa hefur mikla reynslu af að starfa í 

kringum ferðamannaiðnaðinn enda er flugvöllurinn stærsti atvinnurekandi staðarins. Það 

verður því að telja nokkuð ljóst að Suðurnesin hafa töluvert samkeppnisforskot þegar tekið er 

tillit til allra aðstæðna. Það sem þarf að skoða vel eftir sem áður er hvort að það henti 

sjúklingum að dveljast uppi á háheiðinni þar sem þessar byggingar eru eða hvort þeir myndu 

frekar vilja fara fljótlega, þegar þeir verða ferðafærir, og dveljast í gistingu í Bláa Lóninu eða 

jafnvel í miðbæ Reykjanesbæjar, Reykjavíkur eða annarstaðar.  

Þetta mun að sjálfsögðu fara mikið eftir því hvers konar sjúklingar koma og hvaða aðgerðir 

þeir fara í. Sjúklingar sem verða bláir og bólgnir vilja kannski bara hafa hægt um sig og vera 

afskiptir. Sérstaklega ef vel tekst til með uppbyggingu aðstöðunnar. Ennfremur er tilgangurinn 

með innleiðingu greinarinnar að selja aðra þjónustu í ferðamannaiðnaðinum líka og með 

ferðalögum viðskiptavina dreifist virðisaukinn meira milli landsmanna. Þá munu fylgdarmenn 

væntanlega hafa mikil áhrif á hvar neytendur vilja dvelja. Stærsti styrkur Suðurnesja er því 

staða alþjóðaflugvallarins, nálægð Bláa Lónsins, nálægð við Reykjavík, sérstætt hraun á 

svæðinu, spennandi gönguleiðir, Víkingasafnið, höfn sem geymir smábáta til 

sjóstangaveiðiferða og hvalaskoðunar, miklir möguleikar á Varnarliðssvæðinu og síðast en 

ekki síst mikill pólitískur vilji allra bæjarfélaganna á svæðinu til þess að koma upp 

heilsutengdri ferðamannaþjónustu. 

3.8. Samantekt um markaðshæfni Íslands 
Frumkvöðlagreining á markaðnum sýnir að það eru margir góðir möguleikar fyrir vöxt innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu fyrir þau fyrirtæki sem eru þegar að starfa að 

þjónustugreinum sínum, ekki aðeins fyrir læknisþjónustu heldur birgja og miðlara líka. 

Möguleikar Íslands og Suðurnesjanna eru mjög góðir þar sem Ísland er mjög þróað land, 

aðgengi íbúa að heilbrigðisþjónustu er mjög gott, fátækt er lítil sem engin og menning og 

hefðir landsins álíka því sem markhópurinn á að venjast. Umhverfi er sérstætt og sér á parti, 

Aðbúnaður og tækni til fyrirmyndar, hæfni fagaðila framúrskarandi og Ísland hefur þegar 

verið markaðssett sem hreint og fagurt land og áralöng hefð er fyrir því að höfða til heilsu, 

fegurðar og hreysti í markaðssetningu þess. Mikil tækifæri eru til láréttrar samþáttunar 
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þjónustuaðila og möguleg samvinna við stofnanir eins og Landspítala, Blóðbanka, 

lyfjafyrirtæki, flugfélag, ferðaþjónustuaðila, hótelkeðja, tryggingafélaga, annarra 

þjónustuaðila  o.s. frv. Stjórnvöld hafa ekki sýnt mikinn stuðning við greinina en lögum hefur 

þó nýlega verið breytt til þess að auðvelda innleiðingu þessarar þjónustugreinar. Sveitarfélög 

og ferðaþjónustuaðilar á Suðurnesjum hafa stofnað stuðningsfélag fyrir innleiðingu 

greinarinnar með þátttöku Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar sem reyndar er í eigu Ríkisins 

og stuðningur þaðan því óbeinn. Getan til þess að bjóða vöruna á samkeppnishæfu verði er 

sérlega mikil og sérstaklega með tilliti til þess að Ísland er ekki vanþróað land. Því gætu 

möguleikar Suðurnesjanna verið töluverðir á að nýta þessi mannvirki á Keflavíkurflugvelli á 

hagkvæman hátt og þá sérstaklega í samvinnu við Bláa Lónið og aðra þjónustuaðila. 

Verðmunurinn á læknisþjónustunni við markaðssvæðið er með ágætum. Skortur á lagalegum 

reglugerðum og eftirliti með greininni hefur hingað til komið greininni vel á alþjóðamarkaði 

en um leið skapast þarna mikil óvissa um það hver framtíðin verður. Vaxandi þrýstingur er á 

stjórnvöld ríkja sem sjúklingarnir koma frá til þess að setja einhverjar hömlur á 

þjónustugreinina. Hver svo sem niðurstaðan verður má líklegast gera ráð fyrir að ekki verði að 

fullu lokað fyrir flutning bandarískra þegna í leit að þjónustunni heldur verði hún meira á 

formi samvinnu við tryggingafélög, atvinnurekendur og stofnanir. Því er mikilvægt fyrir 

Ísland að byrja á réttum enda og innleiða alþjóðlegar gæðavottanir á stofnanir sínar. Þá má 

markaðssetningin ekki einblína á Bandaríkjamenn heldur skal reyna að gera Evrópu að aðal 

markaðssvæðinu og reyna að fá samninga við stofnanir og hagsmunaaðila í löndum sem 

tengjast EES samningnum þaðan sem frjálst flæði sjúklinga mun miðast við meðlimalönd. 

Ógnun  og veikleiki miðað við greiningu í þessum kafla eru að tilfinnanlega vantar stuðning 

stjórnvalda. Væntanlegir frumkvöðlar eru í lausu lofti og hafa enga leið á að sjá hvert þróunin 

stefnir hér innanlands. Sú ógn gæti reynst lykil þáttur á neikvæða skalanum. 

   

SjúklingurinnLæknisaðgerð

Endurhæfing

Heildræn 
Meðferð Lífstíll og 

Slökun

Menning, 
Matur, 

Umhverfi

Afþreying og 
Ferðalög

Mynd 11.                       Tillaga um fyrirkomulag  á pakkatilboðum
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4. Viðhorfsrannsóknir 
Til þess að geta skoðað hvort fagaðilar sem mikilvægir væru í lækningatengdri þjónustu hefðu 

jákvæð viðhorf til greinarinnar og möguleika á innleiðingu hennar á Íslandi taldi höfundur að 

honum vantaði frumgögn og ákvað að gera könnun meðal þeirra. Sömuleiðis hafði höfundur 

spurningar varðandi það hvort  að þeir ferðamenn sem þegar heimsæktu Ísland gætu verið úr 

hópi þeirra sem gætu hugsað sér að sækjast eftir lækningatengdri ferðaþjónustu til Íslands. 

Höfundur gerði því aðra spurningakönnun um viðhorf þeirra. Nánar verður fjallað um þessar 

tvær kannanir hér á eftir. 

4.1. Aðferð við viðhorfskönnun lækna 
Spurningalistinn var  gerður úr 22 spurningum sem voru hannaðar í Questionpro vefforritinu 

og á þann hátt að þeim væri fljótsvarað. Meðalsvartími var 4 mínútur. Átján spurninganna 

voru einfaldar krossaspurningar með eitt mögulegt svar hver, tvær spurningar voru 

krossaspurningar þar sem valliðurinn „annað“ var einn valmöguleikinn og þar var hægt að 

bæta inn athugasemd. Ein spurning bauð að raða eftir röðinni 1 – 8 eftir forgangsröð að eigin 

vali. Loks var ein spurning á Lickert skala. Þar sem höfundur hafði áhyggjur af tímaramma 

rannsóknarinnar og því að Meistaraprófsrannsóknin fór fram á miðju sumri ákvað höfundur 

að framkvæma könnunina þannig að Læknafélag Íslands sendi könnunina með hlekk til allra 

skurðlækna og svæfingalækna sem skrifstofan var með tölvupóstfang hjá þann 6.júlí 2009 og 

var könnunin höfð opin til 20. júlí. Þetta var gert til þess að þurfa ekki að tapa tíma á því að 

sækja um rannsóknarleyfi um mitt sumar þegar nefndin var í sumarfríi. Þess í stað fékk 

höfundur staðfestingu fyrir því að þessi rannsókn ef hún væri framkvæmd á þennan hátt væri 

ekki bundin eftirliti yfirvalda frá Persónuvernd. Höfundur hafði aldrei neinn aðgang að 

nafnalista, netföngum né gat hann rakið svörin nema takmarkað til kóðaðrar merkingar á 

hverri IP tölu. Þannig var hægt að sjá hvort svarandi svaraði frá útlöndum eða innan Íslands 

sem dæmi.  

Öll svör voru flokkuð og sjálfkrafa reiknaðar í prósentur í forritinu. Einnig var þannig hægt að 

bera saman hvernig ákveðinn notandi svaraði öðrum spurningum og hægt að skoða marktækni 

milli svarana einstaklings. Höfundur nýtti sér ekki þann kost, gaf sér ekki tíma í það heldur 

notaði eingöngu lýsandi tölfræði til þess að gera línurit og kökur.  Eingöngu var hægt að svara 

einu sinni frá hverri IP tölu og það gæti hafa verið vandamál þar sem margir læknar gætu haft 

aðgang að sömu tölvu innan spítalanna. Því miður láðist höfundi að fá upplýsingar um hversu 

mörgum var sendur hlekkurinn eða höfðu rétt tölvupóstfang áður en starfsmenn skrifstofu 
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Læknafélags Íslands fóru í sumarfrí og getur því ekki borið um það hversu margir fengu 

könnunina. Höfundur getur samt séð að 106 aðilar opnuðu hlekkinn en sjö þeirra dæmast 

ógild af forritinu, af hinum svöruðu 66 könnuninni. Ef þáttökuhlutfall er eingöngu tekið af 

þeim sem opnuðu könnunina og fengu að sjá hana er svarhlutfallið því 62%. Alls svöruðu 66 

læknar könnuninni og skiptust þeir í sérgreinar samkvæmt neðangreindri mynd (12). Að vísu 

var ekki hægt að velja heila og taugalækna hóp en fjöldi þeirra er unnin úr athugasemdum úr 

opnum svarmöguleika undir liðnum annað. Að ofansögðu er ljóst að þetta er megindleg 

rannsókn þar sem notast er við frumgagnasöfnun og notast við afleiðslu til að reyna að sanna 

tilgátu eða kenningu í stað þess að skoða gögn og nota aðleiðslu til þess að búa til tilgátu eða 

kenningu eins og gert er í egindlegri rannsókn. Stærstu svarhóparnir voru úr hópi 

bæklunarskurðlækna, svæfingarlækna og almennra skurðlækna. Eftirfarandi myndir eru allar 

unnar úr niðurstöðum frumheimilda úr viðhorfskönnunar lækna. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Hjartaskurðlæknir

Bæklunarskurðl.

Þvagfæraskuðlæknir

Kvensjúkdómask.l.

Lýtalæknir

Meltingarf.sk.l.

Almennur skurðl.

Svæfingarlæknir

Heila og taugal.

Annað

Hlutfall svarenda í viðhorfskönnun læknaMynd 12.

 

 

4.2.  Viðhorf lækna 
Þegar athugað var viðhorf læknanna gagnvart lækningatengdri ferðaþjónustu kom í ljós að 

70,3% þeirra sögðust vera jákvæðir gagnvart þjónustugreininni. 24% aðspurðra sögðust 

hvorki vera jákvæðir né neikvæðir og aðeins 1,67% voru neikvæðir. Það virðist því ljóst að 

það sé ekki mikillar andstöðu að vænta frá íslenskum skurðlæknum eða svæfingarlæknum 

gegn innleiðingu þjónustugreinarinnar.  
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3,17%

23,81%
Jákvæður

Neikvæður

Hvorugt

Mynd 13.  Hvaða skoðun hefur þú gagnvart lækningatengdri ferðaþjónustu?

 

Þegar læknar voru spurðir hvort þeir teldu vera grundvöll fyrir lækningatengda ferðaþjónustu 

á Íslandi svöruðu 79,3% þeirra að þeir teldu svo vera.  11,2% svöruðu nei og 9,7% sögðust 

ekki vita það. Þetta bendir því til þess að þeir telji vera grundvöll fyrir greininni. 

Já
79,03%
79%

Nei
11,29%
11%

Veit ekki
9,68%
10%

Mynd  14.  Telur þú að grundvöllur sé fyrir lækningatengda ferðaþjónustu á Íslandi?

 

Þegar læknarnir voru spurðir um það hvort þeir gætu hugsað sér að starfa í lækningatengdri 

ferðaþjónustu á Íslandi játuðu 70,3% þeirri spurningu. 18,7% sögðust kannski myndu vilja 
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það og 10,9% sögðu nei. Alls sögðust því um 90% aðspurðra geta hugsað sér að starfa í 

þjónustugreininni eða kannski vilja það. Þetta bendir til þess að þessir læknar hafi áhuga á að 

starfa í þjónustugreininni. 

70,30%

10,94%

18,75%

Já 
Nei
Kannski

Mynd 15.  Getur þú hugsað þér að starfa í lækningatengdri ferðaþjónustu á Íslandi?

 

Svarendur voru svo spurðir að því hvort þeir gætu hugsað sér að koma að stofnun félags um 

lækningatengda ferðaþjónustu og sögðust 32,3% hafa áhuga á því, 40,3% kannski og 27,4% 

sögðust ekki hafa áhuga. Þarna er of mikill hópur í vafa til þess að hægt sé að draga ályktanir 

af þessari niðurstöðu. Eina vísbendingin er sú að þeir hafi ekki gert þetta upp við sig. 

 

32,26%

27,42%

49,32%

Já

Nei

Kannski

Mynd 16. Hefur þú áhuga á að koma að stofnun félags um lækningatengda ferðaþjónustu 
ef þér býðst það?
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Svarendur voru beðnir um að raða frá 1 – 8 eftir því hvaða skurðaðgerðir þeim þætti 

líklegastar til árangurs. Á mynd 17 sést að flestir völdu bæklunaraðgerðir sem vænlegastar í 

fyrstu sætin, fegrunaraðgerðir og frjósemisaðgerðir þar á eftir og koll af kolli. Því færri sem 

röðuðu aðgerðum í seinni sætin því líklegri eru þær í fyrstu sætin og litur þeirra dreifist því 

minna. Þessu næst kom endurhæfing, liðurinn annað, hjartaaðgerðir og loks 

þvagfæraskurðlækningar.  
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Mynd 17 .Hvar telur þú möguleika Íslands mesta varðandi veitingu læknisþjónustu. 
Raðaðu 1‐8.

 

Spurðir hvort þeir teldu íslenska heilbrigðisþjónustu samkeppnisfæra í verði sögðu 82,3% 

læknanna svo vera, 14,5% voru ekki vissir og aðeins 3,2% sögðu nei.Þetta er afgerandi 

niðurstaða og bendir til þess að íslenskir læknar telji verð þjónustunnar vera vel 

samkeppnishæft.   

 

 

82,26%

3,23%

14,52%

Já

Nei

Veit ekki

Telur þú að Íslensk heilbrigðisþjónusta sé samkeppnishæf í verði?Mynd18.
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Þegar læknarnir voru spurðir um samkeppnishæfi í gæðum sögðu 83,9% svarenda að íslensk 

þjónusta væri samkeppnishæf, 11% vissu það ekki og nei sögðu 4,8% sem er afgerandi 

niðurstaða og bendir til þess að íslenskir læknar telji gæði þjónustunnar vera vel 

samkeppnishæf. 

 

83,87%

4,84%

11,29%

Já

Nei

Veit ekki

Mynd 19.      Telur þú að íslensk heilbrigðisþjónusta sé samkeppnishæf í gæðum?

 

Hvar töldu svarendur æskilegast að byggja þessa þjónustugrein upp á Íslandi?  Af svörunum 

að dæma töldu 55,6% upp Reykjavíkursvæðið, 31% nefndu Suðurnesin, 14% Akureyri og 

2,0% nefndu Egilstaði. Þetta bendir til þess að stærstu byggðakjarnar landsins séu taldir 

vænlegastir til að byggja svona starfsemi á og Suðvesturhornið alls er með um 86% svara.  

55%31%

14%
2%

Reykjavíkursvæðinu

Suðurnesjum

Akureyri

Egilstöðum

Mynd 20 .     Hvar telur þú æskilegt að byggja upp þessa þjónustugrein á Íslandi?
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Læknarnir voru spurðir álits varðandi aðstöðu á Keflavíkurflugvelli og hvort hún gæti nýst á 

þessu sviði. Já sögðu 40,6%, veit ekki sögðu 40,6% og nei sögðu 18,7% sem er ekki afgerandi 

niðurstaða og bendir til þess að einhver vafi sé í huga svarenda því rúmlega 59% segja veit 

ekki eða nei. Aftur á móti segja 81.25% já eða veit ekki.  

40,62%

18,75%

40,62% Já

Nei

Veit ekki

Mynd 21.    Telur þú að sjúkrahúsið og hótelbyggingar sem skilið var eftir á 
Keflavíkurflugvelli við brotthvarf hersins geti nýst vel á  sviði lækningatengdrar 
ferðaþjónustu?  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu Ísland eiga nóg af heilbrigðisfagfólki til þess 

að fara út í þessa þjónustugrein svöruðu 69,3% já, 16% sögðust ekki vita það og 14,5% töldu 

svo ekki vera. Þetta er nokkuð afgerandi niðurstaða.  
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Mynd 22.  Telur þú að Ísland eigi nóg af helbrigðisstarfsfólki til þess að fara út í þessa 
þjónustu?
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Spurðir hvort þátttakendur teldu vera nóg af fagaðilum í ferðaþjónustu til þess að innleiða 

þessa þjónustugrein töldu 72,6% svo vera, 22,6% vissu það ekki og 4,8% sögðu nei. Þetta er 

nokkuð afgerandi og bendir til þess að læknar telji ferðaþjónustuna á Íslandi vel í stakk búna 

faglega til að glíma við þetta verkefni. 

72,68%

4,84%
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Já

Nei

Veit ekki

Mynd 23. Telur þú að Ísland eigi nóg af fagaðilum í ferðaþjónustu til þess að fara í þessa 
þjónustugrein?

 

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir að því hvort þeir teldu að íslenskir læknar almennt 

hefðu áhuga á að starfa í lækningatengdri ferðaþjónustu. Já sögðu 41,3%, 52,3% vissu það 

ekki og nei sögðu 6,3%. Þessi niðurstaða er ekki afgerandi því rúm 58% telja sig ekki vita það 

eða segja nei. Hinsvegar eru rúm 41% sem segja já sem bendir til einhvers áhuga hjá læknum 

á þessari starfsemi. Erfitt er hins vegar að álykta mikið útfrá þessum svörum. Þetta bendir til 

þess að læknarnir séu alls ekki vissir um hug kollega sinna. 

41,67%

53,33%

5,00%
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Mynd 24. Telur þú að íslenskir læknar hafi almennt áhuga á að starfa í lækningatengdri 
ferðaþjónustu?
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Þegar læknarnir voru spurðir hvort þeir teldu áhugavert að starfa í sömu þjónustugrein og 

ferðaþjónustuaðilar sögðust 41,3% telja það áhugavert, 47,6% höfðu ekki skoðun á því og 

11% töldu það ekki áhugavert. Þetta eru ekki afgerandi niðurstöður. 
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11,11%

47,62%
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Hef ekki skoðun á því

Mynd 25.   Telur þú áhugavert að læknar starfi í sömu þjónustugrein og ferðaþjónustuaðilar?

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir teldu að hindranir verði á vegi þeirra sem 

vilja koma upp lækningatengdri ferðaþjónustu á Íslandi? Nei sögðu 17,7%, Já sögðu 17,7%, 

Já pólitísk andstaða sögðu 61,3%, Já meðal almennings sögðu 3,2% og já meðal lækna 

svöruðu 0%. Alls töldu 79% von á andstöðu eða hindrun sem er afgerandi niðurstaða. 

Nei
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Mynd 26.   Telur þú að hindranir verði á vegi þeirra sem vilja koma upp lækningatengdri 
ferðaþjónustu á Íslandi?

 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 108 
 

Þegar spurt var um heimkomu lækna vegna lækningatengdrar ferðaþjónustu sögðust 45,3% 

aðspurðra telja að læknar að störfum erlendis kæmu frekar heim ef af innleiðingu 

lækningatengdrar ferðaþjónustu yrði. 31,25% töldu ekki og 23,4% sögðust ekki vita það. 

Þessar niðurstöður eru ekki afgerandi og því lítið hægt að álykta út frá þeim. 

45,31%31,25%

23,44%
Já
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Veit ekki

Mynd 27.   Telur þú að lækningatengd ferðaþjónusta geti orðið til þess að íslenskir læknar 
snúi heim erlendis frá?

 

Athyglisverð svörun varð þegar spurt var hvaðan velja ætti sjúklinga því þá var greinanlegur 

munur á milli svarenda frá Íslandi og þeirra sem sendu inn svör erlendis frá. 8,6% af heildinni 

töldu rétt að einbeita sér að Bandaríkjunum, 81,7% frá Skandinavíu og norður Evrópu, 1,7% 

frá austur Evrópu, 1,7% frá suður Evrópu, 5% frá Austurlöndum og 1,7% völdu annað. 

Læknar erlendis vildu greinilega frekar einbeita sér að Bandaríkjamarkaði en heildin.  
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Mynd 28. Hvaða löndum telur þú rétt að velja sjúklinga frá?‐ Samanburður á svari lækna 
búsettum erlendis og heildar.
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Höfundi lék forvitni á að vita hvaða áhrif læknarnir teldu að lækningatengd ferðaþjónusta 

hefði á hagkerfi Íslands. Jákvæð svör töldu 85.4%, neikvæð 1,6% og engin áhrif 12,9%. Þetta 

er afgerandi niðurstaða sem bendir til þess að læknarnir telji áhrifin mikil. 
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12,20%

Jákvæð

Neikvæð

Engin

Mynd 29.   Hvaða áhrif telur þú að lækningatengd ferðaþjónusta hafi á hagkerfi Íslands?

 

Hvernig samfélagsleg áhrif svarendur telja að þjónustugreinin hefði á Ísland er viðfangsefni 

næstu spurningar sem er sýnd á mynd 30. Jákvæð svör voru 40%, frekar jákvæð 35%, engin 

18.33%, frekar neikvæð 6,67% og neikvæð 0%. Þetta gefur þá niðurstöðu að þeir sem telja 

áhrifin jákvæð eða frekar jákvæð teljast samtals 75% sem er frekar afgerandi. 
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Mynd 30.  Hvernig samfélagsleg áhrif telur þú að lækningatengd ferðaþjónusta geti haft 
á Ísland?

 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 110 
 

Mikið hefur verið rætt um hvort leyfa eigi opinberum stofnunum aðgang að lækningatengdri 

ferðaþjónustu, hvort heldur sem þátttakendur í greininni eða til þess að leigja út frá  sér ónýtta 

aðstöðu og mannauð. Aðspurðir um þetta töldu 76,6% læknanna að leyfa ætti opinberum 

heilbrigðisstofnunum að leigja frá sér aðstöðuna, um 15% sögðu nei og 8,3% sögðust ekki 

vita það. Þetta er stór vísbending um að svarendur telji réttlætanlegt fyrir opinberar stofnanir 

að leigja frá sér vannýtta aðstöðu og mannauð. 
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Mynd 31. Telur þú að leyfa eigi opinberum stofnunum að leigja út frá sér ónýtta aðstöðu 
og mannauð?

 

Þegar þeir voru spurðir hvort halda ætti lækningatengdri ferðaþjónustu aðskilinni frá annarri 

heilbrigðisþjónustu svöruðu 65% því játandi, 25,4% neitandi og 9,5% höfðu ekki skoðun á 

því. Hvað segir þetta svar? Þessa niðurstöðu er erfitt að skýra miðað við að 76,6% lækna 

höfðu sagt að leyfa ætti opinberum stofnunum að leigja út aðstöðu og mannauð. Þetta vekur 

upp margar spurningar hjá höfundi sem hann vildi gjarnan vilja fá svör við. Þarna er komið 

efni til frekari rannsókna t.d. með djúpviðtölum eða rýnihópum. 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 111 
 

65,08%

25,40%

9,52%

Já

Nei

Veit ekki

Mynd 32.  Telur þú að halda eigi lækningatengdri ferðaþjónustu aðskilinni frá annarri 
heilbrigðisþjónustu?

 

Lokaspurningin sneri um annað umdeilt atriði en það er það hvort leyfa eigi innlendum 

þegnum að vera kaupendur í lækningatengdri ferðaþjónustu. Eins og staðan er í dag getur 

Íslendingur farið hvert sem er og keypt sér læknisaðgerð en hann má ekki gera það 

innanlands. Ef af innleiðingu lækningatengdrar ferðaþjónustu verður á Íslandi, hvernig vilja 

læknarnir þá snúa sér í því? Rúm 57% töldu að ekki ætti að skipta máli hvaðan viðskiptavinir 

lækningatengdrar ferðaþjónustu kæmu, 19% töldu þetta skipta máli og 23,8% höfðu ekki 

skoðun á því. Þannig að flestir svarendur telja að aðgengi að þjónustunni eigi að vera nokkuð 

opið fyrir alla. 

19,05%

57,14%

23,81%

Já
Nei
Hef ekki skoðun

Mynd 33.  Finnst þér skipta máli hvort viðskiptavinir í lækningatengdri ferðaþjónustu 
komi erlendis frá eða séu innlendir?

 



MSc í Stjórnun Heilbrigðisþjónustu                                                     Lokaverkefni 2009

 

Adda Þorbjörg Sigurjónsdóttir Bls. 112 
 

4.3.  Samantekt úr viðhorfskönnun lækna 
Þetta eru um margt athyglisverðar niðurstöður þar sem ljóst er að 70% skurðlækna og 

svæfingalækna samkvæmt könnuninni eru jákvæðir gagnvart þjónustugreininni. 79% telja 

vera grundvöll fyrir Ísland að fara í þessa samkeppni og tæp 90% aðspurðra segjast geta 

hugsað sér eða kannski geta hugsað sér að starfa í þjónustugreininni. Þessar tölur benda til 

þess að þessir læknar þrái breytingar á atvinnumöguleikum sínum og kannski má túlka 

niðurstöðurnar sem svo að þarna gæti töluverðrar þreytu varðandi aðstæður sem þeim eru 

búnar. Þetta gæti verið merki um yfirvofandi hættu og að þörf sé á öðrum úrræðum á markaði 

svo ekki verði mikill flótti þessara sérfræðinga úr landi. Einnig er athyglisvert að rúm 81% 

útiloka ekki áhuga á að koma að stofnun félags um lækningatengda ferðaþjónustu. Höfundi 

fannst einnig sérstakt að öfugt við akademískar rannsóknir annarstaðar töldu þessir læknar 

ekki að leggja ætti áherslu á hjartaaðgerðir í fyrstu sætin heldur töldu möguleika Íslands meiri 

í öðru.  

Afgerandi meirihluti þeirra taldi samkeppnishæfi Íslands mikið bæði í verðum og gæðum. 

Mikill meirihluti vildi leggja áherslu á að byggja þjónustuna upp á Reykjavíkursvæðinu þ.e. 

55% og Suðurnesjum þ.e. 31% og aðeins 16% völdu aðra staðsetningu. Spurðir um hvort nýta 

ætti byggingarnar á Keflavíkurflugvelli í þessum tilgangi voru margir í vafa miðað við svörin 

þar sem 40,6% sögðu já, jafnstór hluti eða 40,6% sögðust ekki vita það og 18,7% sögðu nei. 

Þetta þýðir að samtals sögðu 81% já eða veit ekki en heil 59% sögðu nei eða veit ekki. Þetta 

gefur vísbendingu um að læknarnir útiloki þetta ekki en hafi kannski ekki kynnt sér þetta 

nægilega til að gefa afgerandi svar. Tæp 70% töldu að Ísland hefði nægt framboð af 

fagaðilum á heilbrigðissviði og 72% töldu nægt framboð af fagaðilum á ferðaþjónustusviði. 

Þeir virðast mjög óvissir um hug annarra lækna til þjónustugreinarinnar og það kristallast í því 

að 53,3% sögðust ekki vita hvort læknar almennt hefðu áhuga á að starfa í greininni.  

Athyglisvert er að meginþorri læknanna eiga von á talsverðum hindrunum við innleiðingu 

greinarinnar frá stjórnvöldum en ekki frá almenningi og alls ekki frá læknum. Þetta gæti bennt 

til þess að þeim þyki stjórnvöld hafa mikil áhrif á framtíðarmöguleika sína og líti á þau sem 

mikla hindrun gegn því að þeir geti nýtt sér sérkunnáttu sína að eigin vild með frjálsari og 

meira opinni heilbrigðisþjónustu. 

Höfundi þykir mjög leitt að hafa ekki spurt um líkindi þess að þessir læknar leituðu sér að 

starfi erlendis. Það hefði gefið enn betri möguleika á að túlka niðurstöðurnar en með þessar 

niðurstöður er erfitt að slá því föstu að óánægja kraumi undir. Um 41% svarenda virtust 
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finnast áhugavert að starfa á sama markaði og ferðaþjónustuaðilar og 47,5% töldu líkur á því 

að með tilkomu lækningatengdrar ferðaþjónustu mundu líkur á því að brottfluttir læknar snúi 

heim aukast. Þetta er ekki afgerandi svar. Höfundur hefði viljað sjá hverju þeir hefðu svarað 

ef þeir hefðu verið spurðir að því hvort þeir teldu að tilkoma greinarinnar kæmi í veg fyrir 

brottflutning. Yfirgnæfandi meirihluti taldi rétt að leggja áherslu á Evrópumarkað en færri á 

Bandaríkjamarkað. Reyndar komu nokkrar athugasemdir um það að aðilar hefðu viljað velja 

bæði en ekki bauðst að velja nema eitt svar en hægt var að velja annað og fylla inn 

athugasemd.  

Rúm 85% töldu að lækningatengd ferðaþjónusta myndi hafa góð áhrif á hagkerfi Íslands og 

73% þeirra töldu að samfélagsleg áhrif af henni yrðu góð eða frekar góð. Aðeins 7,9% töldu 

samfélagsleg áhrif af henni verða slæm eða frekar slæm. Þetta bendir til þess að þessir læknar 

telji ávinning af þjónustunni góðan og ásættanlegan fyrir þjóðfélagið. Mjög athyglisvert er að 

skoða niðurstöður úr spurningum varðandi það hvort leyfa eigi opinberum stofnunum að 

leigja út frá sér vannýtta aðstöðu og mannauð og sérstaklega í samanburði við svör þeirra við 

spurningunni um hvort halda eigi lækningatengdri ferðaþjónustu aðskilinni frá annarri 

heilbrigðisþjónustu.  

Svarendur voru nokkuð afgerandi þegar 77% þeirra töldu rétt að leigja út aðstöðuna og aðeins 

15% aðspurðra sögðu ekki eiga að leigja út aðstöðu þessara stofnana. Þetta bendir til þess að 

85% sé það ekki á móti skapi og þ.a.l. séu ekki með áhyggjur af smitleiðum inn á 

stofnanirnar. Samt segja 65% þátttakenda að halda eigi lækningatengdri ferðaþjónustu 

aðskilinni frá opinberri heilbrigðisþjónustu. Vilja læknar ekki fá samkeppnina frá stofnunum 

en vilja samt hafa tækifæri til að leigja aðstöðu þeirra? Eða telja læknar að skilgreina þurfi 

lækningatengda ferðaþjónustu sérstaklega og halda þeirri ímynd aðskilinni ef sú þjónusta yrði 

einkarekin? Erfitt er að meta hvað þessi svör þýða og því væri áhugavert að gera frekari 

rannsóknir með viðtölum eða rýnihópum til að fá úr þessu skorið.  

4.4. Aðferð við viðhorfsrannsókn ferðamanna 
Könnunin var á formi einfalds spurningalista sem innihélt 6 spurningar sem allar voru 

krossaspurningar. Fjórar þeirra voru þannig að aðeins mátti velja eitt svar en 2 voru þannig að 

gefa mátti fleira en eitt svar. Könnunin er megindleg. Notuð er lýsandi tölfræði við útreikning 

svaranna. Spurningarnar gerðu ráð fyrir að Íslenska heilbrigðisþjónustan sem væri boðin væri 

komin með JCI gæðavottun. Höfundur ákvað að framkvæma könnunina á hópi ferðamanna á 

leið úr Bláa Lóninu síðdegis þriðjudaginn 28. júlí. Könnunin er því ekki tilviljanakennd og 
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ytra réttmæti hennar því minna en í læknakönnuninni. Hún gefur þó ákveðnar vísbendingar 

um þá ferðamenn sem heimsækja Bláa Lónið og Suðurnesin. Farið var í bíla frá Allrahanda, 

Kynnisferðum og Þingvallaleið. Ferðamennirnir höfðu svo tækifæri til þess að fylla 

könnunina út á leið sinni frá lóninu og svörunum var safnað saman í umslög hjá bílstjóra sem 

höfundur nálgaðist svo á skrifstofur hópferðabílanna. Alls var dreift 130 könnnunum og af 

þeim var 19 skilað auðum.  Þetta telst því 85% þátttaka. Ástæða þess að ákveðið var að fara 

svona að var að þetta tekur stuttan tíma, er fyrirhafnarlítið og hægt er að nálgast svörin fljótt 

og vel enda tók ekki nema fjórar klukkustundir að dreifa könnuninni. Höfundur valdi farþega 

á leið frá Bláa Lóninu því hann langaði til að komast að því hvort að hópurinn sem færi í Bláa 

Lónið væri líka úr hópi sem myndi nýta sér lækningatengda ferðaþjónustu. Eftirfarandi 

myndir byggja á úrvinnslu frumgagna úr viðhorfskönnun ferðamanna. 

4.5. Viðhorf ferðamanna 
Þegar horft er á hvaðan ferðamenn komu sem voru í Bláa Lóninu þetta síðdegi kemur í ljós að 

mestur fjöldinn kom frá Evrópu utan Bretlands og Skandinavíu eða 37%. Skandinavar voru 

18% og Bretar 17%. Bandaríkjamenn reyndust vera 16% en aðrir voru 12% og samkvæmt 

athugasemdum voru 6 þeirra frá Kanada, 1 frá Nýjasjálandi og einn frá Ástralíu. Boðið var 

upp á að krossa við reitinn Suðaustur Asía en aðeins 2 merktu í þann reit og því lét höfundur 

upplýsingarnar frá þeim inn í töluleg gögn merkt annað. Alls voru 11 ferðamenn sem merktu í 

reitinn annað. Líkt og sjá má hér á eftir er svörun ferðamannana ólík eftir upprunastað. 
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Mynd 34. You´re traveling from?
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Viðhorf ferðamannanna var um margt áhugavert og greinilegt er að þeir gætu komið úr 

mögulegum hópi neytenda lækningatengdrar ferðaþjónustu. Eingöngu 27% þeirra sem 

svöruðu sögðu að þeir myndu ekki kaupa læknisaðgerð á Íslandi. Meðan heil 73% sögðust 

geta hugsað sér það. Þar af myndu 28% kaupa þjónustuna ef hún væri 30% ódýrari en þeir 

þyrftu að borga heima fyrir og 30% ef hún væri 50% ódýrari. Aðeins 13% sögðust kaupa ef 

hún væri 80% ódýrari. Þetta þýðir að tæp 60% aðspurðra myndu geta hugsað sér að kaupa 

læknisaðgerð á Íslandi ef hún væri 30% - 50% ódýrari en í heimalandinu. Þetta er athyglisvert 

því þetta gefur í skyn að verðið sé ekki aðalatriðið heldur að gæðin skipti meira máli. Gæti 

gefið vísbendingar um að of lágt verð fæli frá og að þessi tiltekni hópur tengi verð við gæði. 

Ef svörin eru flokkuð niður eftir því hvaðan ferðamennirnir koma sést að það eru aðallega 

ferðamenn frá Bretlandi, Miðevrópu og úr hópnum „annað“ sem segjast síst munu kaupa 

læknisaðgerð á Íslandi. Ef meirihluti úr hópnum annað er frá Kanada þá eru þetta löndin þar 

sem flestir eru tryggðir og heilbrigðisþjónusta jafnvel ókeypis. Því kemur ekki á óvart að það 

eru síst Bandaríkjamenn sem víla kaupin fyrir sér. Þeir vilja kaupa þjónustuna ef hún er 50% - 

80% ódýrari en heima fyrir og mikill meirihluti myndi sætta sig við 50% mun. Bretarnir eru 

með vomur og samkvæmt tölum þeirra mun meirihlutinn vilja fá þjónustuna á 50%-80% 

lægra verði en í heimalandinu. Skandinavía  og Miðevrópa skera sig úr með það að þar myndi 

mikill meirihluti sætta sig við 30% verðmun sem og hópurinn „annað“. Eingöngu 5% íbúa 

Skandinavíu vilja fá 80% afslátt, 8% hópsins „annað“ og 10% Miðevrópubúa en 21% íbúa 

Bretlands og 22% Bandaríkjamanna vilja þennan mikla afslátt frá verði heimalandsins. 
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Mynd 35.  Would you ever consider buying health care Procedures while traveling to Iceland if you 
were assured that Icelandic health service is premium world class and accredited by JCI?
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Þegar svarendur voru spurðir hvar þeir myndu vilja dvelja meðan þeir væru að jafna sig eftir 

læknisaðgerð á Íslandi sögðust 62% aðspurðra myndu vilja dveljast í miðbæ Reykjavíkur, 

24% sögðust myndu vilja dvelja í eða nálægt Bláa Lóninu, tæp 10% vildu vera nálægt 

alþjóðaflugvellinum og 4% sögðust myndu vilja dvelja á Akureyri. Margir sem merktu við 

miðbæ Reykjavíkur merktu líka við aðra staði. Þetta gefur sterkt í skyn að það sé 

eftirsóknarvert að dveljast í miðbænum í ferð til Íslands. Athyglisvert er að Bandaríkjamenn 

merktu jafnt við miðbæinn og að dveljast í og við Bláa Lónið. Hópurinn annað og ferðamenn 

frá Miðevrópu voru ásamt Bandaríkjamönnum hrifnastir af möguleikum þess að gista í eða 

við Bláa Lónið. Þarna er því vísbending um mögulegan markhóp fyrir lækningatengda 

ferðaþjónustu á Suðurnesjum. Íbúar Bretlands vildu áberandi frekar en aðrir vera nálægt 

flugvellinum ásamt hópnum öðrum. Íbúar Bretlands voru líka áberandi minna áfjáðir í að 

gista við Bláa Lónið en aðrir svarendur. Skandinavíubúar og Kanadamenn vildu fremur 

öðrum dvelja á Akureyri. 
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Mynd 36.  If you would consider buying medical procedure in Iceland while traveling, where 
would you want to stay while recuberating?

 

Spurðir um það í hvers konar aðstæðum þeir myndu vilja vera í á meðan þeir væru að jafna 

sig eftir skurðaðgerð svöruðu 34% að þeir myndu vilja vera á sjúkrahúsi og svo á 

endurhæfingarstöð, 25% að þeir myndu vilja dvelja á sjúkrahúsi og svo á stað eins og Bláa 

Lóninu, 16% að  þeir myndu vilja dveljast á sjúkrahúsi og svo á sjúkrahóteli og 24% að þeir 

myndu vilja komast á fyrsta flokks hótel svo fljótt sem auðið væri eftir aðgerðina.  Þetta gefur 

vissar vísbendingar um möguleika þess að koma upp sjúkrahóteli með endurhæfingarstöð í 
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Bláa Lóninu. Einnig ákveðnar vísbendingar um möguleika þess að koma upp lúxushóteli sem 

innihéldi einkasjúkrahús, sjúkrahótel og endurhæfingu í miðbæ Reykjavíkur miðað við fyrra 

svar. Endurhæfingarstöð og heilsulind komu áberandi sterkast út úr spurningunni um í hvernig 

aðstæðum viðkomandi myndi vilja jafna sig og þar á eftir staður eins og Bláa Lónið. 

Bandaríkjamenn og Miðevrópubúar settu endurhæfingarstöð í fyrsta sætið og stað eins og 

Bláa Lónið í annað sæti. Íbúar Bretlands voru einu ferðamennirnir sem völdu að dveljast í 

fyrsta flokks hóteli í fyrsta sæti eða um 43% þeirra. Bandaríkjamenn og íbúar Miðevrópu 

völdu það með 15% og 14% svörun og settu það því í þriðja og fjórða sæti. 
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Mynd 37. What type of accomodaton would you like to stay in, if you were receiving a medical 
procedure?

Boðið var upp á sjúkrahús 
og ............

 

Þegar skoðað var hvaða afþreyingu ferðamennirnir hefðu mestan áhuga á meðan þeir dvelja á 

Íslandi bar þar hæst möguleikinn á að fara í heilsulind eða baðlaugar (Spa and Wellness, Blue 

Lagoon or other) en 18% völdu það. Þessu næst kom hreyfing eða athafnir s.s. kajakróður, 

reiðtúr, útivist, köfun o.s.frv. með 17%, hvalaskoðun með 16%, leiðsöguferð á rútu 14%, 

jeppaferðir með 10%, safnaskoðun með 9%, útsýnisflug 8% og loks flug til Akureyrar 7%. Af 

þeim sem völdu baðlónið voru Miðevrópubúar fjölmennastir, svo Bandaríkjamenn og loks 

Bretar. Virku ferðirnar voru vinsælastar af íbúum Miðevrópu, Bretlandi og Skandinavíu. 

Hvalaskoðunin var vinsælust hjá íbúum Miðevrópu, Bretlandi, hópnum annað,Skandinavíu og 

loks Bandaríkjamönnum en munurinn var ekki mikill og hvalaskoðunin nokkuð jafnt eftirsótt 

af öllum. Minnsta dreifingin var í rútuferðinni en þar voru svo til allir hóparnir jafnir. 

Skandinavarnir voru afgerandi fölmennastir í áhuga á jeppaferðum. Flugin voru svolítið 
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sérstök hvað dreifingu varðar. Áberandi er að það eru Bandaríkjamenn og hópurinn annað 

sem skara langt fram úr öðrum í áhuga bæði á útsýnisfluginu og fluginu til Akureyrar. 

Skandinavarnir reyndust áhugasamir um Akureyrarflugið. Miðevrópubúar voru með afgerandi 

minnstan áhuga á flugferðunum. Miðevrópubúar voru lang virkastir í hreyfingu og vellíðan. 

Bandaríkjamenn völdu fleiri ferðir og voru með jafnari dreifingu á vali. 
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Mynd 38. What leisure and activities would you like to engage in while visiting Iceland? – You can 
answer more than one behaviour.

 

 

Svarendur voru ekki viljugir að svara spurningunni um hvaða læknisaðgerðir þeir myndu vilja 

velja ef þeir ætluðu að kaupa læknisþjónustu á Íslandi. Rúm 60% svarenda svöruðu þessari 

spurningu. Af þeim sem svöruðu völdu flestir eða 29% tannlækningar, 15% fegrunar og 

lýtalækningar, 14% bæklunarlækningar og augnaðgerðir, 10% almennar skurðlækningar og 

7% hjartaaðgerðir. Af þeim sem völdu tannlækningar voru flestir frá Bretlandi, svo frá 

Miðevrópu, hópnum annað, þá Skandinavíu og fæstir voru frá Bandaríkjunum. Af þeim sem 

völdu fegrunar og lýtaaðgerðir voru þeir úr hópnum annað fjölmennastir, þessu næst frá 

Bretlandi, Bandaríkjunum, Skandinavíu og loks voru íbúar Miðevrópu áberandi fámennastir í 

þessu vali. Bæklunaraðgerðirnar voru vinsælastar hjá Skandinövunum og svo hjá Bretunum, 

Bandaríkjunum og loks frá íbúum Miðevrópu. Augnaðgerðirnar  voru mest valdar af 

Miðevrópubúum en svo jöfnum höndum af hinum þjóðunum en einna síst af íbúum Bretlands. 

Frjósemisaðgerðirnar voru afgerandi vinsælli hjá Bandaríkjamönnum en öðrum og einna síst 

vinsælar hjá íbúum Bretlands. Almennar skurðaðgerðir voru mest valdar af 
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Bandaríkjamönnum, þá af íbúum Skandinavíu og Miðevrópu. Íbúar Bretlands voru áberandi 

fámennastir í vali sínu á almennum skurðlækningum þar sem þeir mældust tæplega fjórum 

sinnum færri en Bandaríkjamenn, þriðjungur af fjölda Skandinavíubúa og tæpur helmingur af 

vali íbúa frá Mið Evrópu. Hjartaaðgerðirnar voru nokkuð jafnt valdar af öllum 

ferðamönnunum nema þeim sem koma frá Bretlandi og hópnum annað. Niðurstaða þessara 

útreikninga gefa vísbendingar um að ferðamennirnir séu aðallega með áhuga á aðgerðum sem 

þeir þurfa að greiða sjálfir heima fyrir. Íbúar frá Bretlandi, hópnum annað og Miðevrópu eru 

lang fjölmennastir í vali sínu á tannlækningum. Íbúar Bretlands og hópurinn annað eru einnig 

lang fjölmennastir í vali sínu á Fegrunarlækningum enda eru þetta þær aðgerðir sem síst fást 

greiddar heima fyrir. Þetta getur líka átt við hópinn annað þar sem flestir úr þeim hópi virðast 

vera Kanadamenn. Skandinavíubúar voru fjölmennastir í vali á bæklunaraðgerðum. Val 

Bandaríkjamanna dreifist minnst og velja þeir nokkuð jafnt milli tegunda aðgerða og sömu 

sögu er að segja um íbúa Skandinavíu.  Þetta gefur vísbendingar um það að þarna gæti orðið 

breyting á ef reglur um endurgreiðslur á læknisaðgerðum óháð áfangastað innan allra 

aðildarríkja ESB/EES verða að veruleika. 
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Mynd 39. Please X at whatever category would interest you if you were looking for health care 
procedure.  If they were 40% - 70% less then at your home.

 

Athugasemdir á könnunarblöðunum voru fjölmargar og flestar á þá leið aðaðilar myndu ekki 

kaupa aðgerðir sem hið opinbera eða tryggingakerfi greiddu heimafyrir nema að þær fengjust 

endurgreiddar. Einnig komu margar athugasemdir um að það vantaði val um óhefðbundnar 

lækningar og slökunarmeðferðir. Höfundur hefur nefnt að í hópnum annað er nokkuð ljóst 
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hvaðan ferðamennirnir komu en samkvæmt athugasemdum á blöðunum voru 6 frá Kanada, 1 

frá Nýja Sjálandi, 1 frá Ástralíu og loks setti höfundur í hann gögn frá tveimur sem merktu sig 

upprunna frá Suðaustur Asíu. Alls eru því vitað um uppruna 10 af 11 aðilum sem eru undir 

hópnum annað. 

4.6. Samantekt úr viðhorfskönnun ferðamanna   
Alls skiluðu 111 svörum úr þessari könnun sem er með ágætum þar sem eingöngu var dreift 

130 könnunum í bílunum. Þetta svarhlutfall er því 85%. Í ljós komað 41% ferðamannanna 

voru frá Miðevrópu, 20% frá Skandinavíu, 19% frá Bretlandi, 18% frá Bandaríkjunum og 

13% annarstaðar frá. Niðurstöðurnar voru um margt athyglisverðar. Ber þar fyrst að nefna að 

aðeins 27% aðspurðra sögðust ekki mundu kaupa læknisaðgerð á Íslandi. Heil 73% sögðu að 

það gæti komið til greina. Aðspurðir um hversu miklu ódýrari þjónustan yrði að vera á Íslandi 

til þess að til greina kæmi að þeir keyptu hana komu enn furðulegri niðurstöður þar sem heil 

60% nefndu að þeir myndu sætta sig við 30% - 50% lægra verð og aðeins 13% sögðust vilja 

fá hana á 80% lægra verði. Það voru 28% sem sögðust myndu kaupa hana ef hún væri 30% 

ódýrari en heima. Þessi svör gætu gefið vísbendingu um að fyrir þennan hóp skipti verð ekki 

aðalmáli heldur gæði. Það eru aðallega ferðamennirnir frá Bretlandi og Bandaríkjunum sem 

vilja fá vöruna á 80% lægra verði meðan meirihluti íbúa frá Skandinavíu, Miðevrópu og úr 

hópnum annað sögðu að 30% dygðu og heil 40% þeirra tveggja fyrrnefndu kusu 30%. 

Eingöngu 5% íbúa frá Skandinavíu sögðust vilja 80% afslátt. Þetta gæti bent til þess að lágt 

verð fæli frá og þessir hópar tengi verð við gæði.  

Áberandi var að íbúar frá svæðum þar sem öflug heilbrigðisþjónusta er kostuð af hinu 

opinbera kusu síður að kaupa þjónustu og þeir skildu fjölmargar athugasemdir eftir á 

blöðunum varðandi það að þeir myndu aldrei kaupa þjónustu á Íslandi sem væri frí í 

heimalandinu. Þjónusta sem íbúar þessara svæða merktu við var líka að megninu til þjónusta 

sem ekki er niðurgreidd í heimalandinu s.s. tannlækningar og fegrunarlækningar. Það voru 

einna helst Bandaríkjamenn sem dreifðu áhuga sínum nokkuð jafnt á allar tegundir 

þjónustunnar.   

Þegar svarendur voru spurðir hvar þeir myndu vilja dvelja á meðan þeir væru að jafna sig eftir 

læknisaðgerð á Íslandi sgðust 62% aðspurðra myndu vilja dveljast í miðbæ Reykjavíkur, 24% 

sögðust myndu vilja dvelja í eða nálægt Bláa Lóninu, tæp 10% vildu vera nálægt 

alþjóðaflugvellinum og 4% sögðust myndu vilja dvelja á Akureyri. Margir merktu við 

einhvern stað og líka við miðbæ Reykjavíkur. Þetta gefur sterka vísbendingu um að stór hluti 
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ferðamanna telji ómissandi að dveljast í höfuðborginni á ferð sinni. Hópurinn annað, 

Bandaríkjamenn og ferðamenn frá Miðevrópu voru hrifnari en Bretar og Skandinavíubúar  af 

því að dveljast í eða við Bláa Lónið. Jafn margir Bandaríkjamenn völdu þann kost og að gista 

í miðbænum. Þarna eru komnar vísbendingar fyrir mögulegan markhóp fyrir Suðurnesin. 

Bretarnir voru afgerandi helst á því að gista við flugvöllinn meðan það voru helst 

Skandinavíubúar og Kanadamenn sem kusu að dvelja á Akureyri. 

Þegar skoðað var í hvernig þjónustuaðstæðum svarendur myndu vilja dveljast í meðan þeir 

væru að jafna sig eftir aðgerð var áberandi vinsælast að velja endurhæfingarstöð og heilsulind. 

Alls kusu 34% þannig stað af heildinni. Bandaríkjamenn, Bretar og íbúar Miðevrópu voru 

áberandi mest hrifnir af þessum kosti. Bretarnir völdu þó fyrsta flokks hótel í fyrsta sætið sem 

er mjög ólíkt hinum þjóðunum og var þetta rúmlega tvisvar sinnum stærra hlutfall en 

Bandarískir svarendur kusu. Af heildinni voru álíka margir sem kusu fyrsta flokks hótel og 

þeir sem kusu stað eins og Bláa Lónið en svörin voru þó gjörólík innbyrðis eins og áður sagði. 

Skandinavíubúar voru einna helstir þeirra sem að völdu sjúkrahótel en þeir voru líka duglegir 

að merkja við fleiri en eitt svar. Íbúar Bretlands voru áberandi minnst hrifnir af að velja Bláa 

Lónið af hópnum.  

Þegar svörin eru skoðuð við spurningunni um hvaða atferli eða afþreyingu ferðamennirnir 

hefðu áhuga á að taka þátt í voru fjórir megintoppar í svarheildinni þ.e. ferð í heilsulind, virk 

hreyfing, hvalaskoðun og rútuferð með leiðsögumanni. Áberandi var að Bandaríkjamenn 

völdu miklu fleiri atriði en Miðevrópubúar völdu mest þessa fjóru stóru þætti. Miðevrópubúar 

eru líka sérstaklega áberandi í því að þeir velja helst ekki flug, hvorki til Akureyrar né 

útsýnisflugið. Bandaríkjamenn og hópurinn annað skar sig úr með vali á flugi.  

Tannlækningar voru langvinsælastar af heildinni. Tannlækningar, fegrunartannlækningr og 

fegrunarlækningar af íbúum Miðevrópu og Bretlandi. Tannlækningar af íbúum Skandinavíu 

sem og augnaðgerðir. Bandaríkjamenn völdu allar aðgerðir nokkuð jafnt.  

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart. Þetta er samhljóma akademískum gögnum sem um 

hefur verið rætt hér að framan. Góðu fréttirnar eru þær að það virðist alls ekki vera nein 

hindrun fyrir þessa aðila að fara í aðgerð utan heimalands og þá til Íslands. Ennfremur að 

einstaklingar sem eru ótryggðir geta vel hugsað sér að kaupa heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

Þetta þýðir að markaðssetningin gæti auðveldlega byggst á þeim grunni sem fyrir er og t.d. 

mögulegt að auglýsa pakkaferðir með afþreyingu, gistingu, skoðunarferðum, upplifunum og 

skurðaðgerðum eða tannlækningum á þeim ferðaskrifstofum sem þegar eru á markaðinum og 
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selja íslandsferðir. Áberandi var að af þeim sem sögðust ekki myndu kaupa læknisaðgerðir á 

Íslandi merktu mjög margir samt við tannlæknaþjónustu og athugasemdir voru á þá leið að 

þeir hefðu áhuga á tannhvíttun, krónum, innsettum/skrúfuðum tönnum og því að skipta yfir í 

hvítar fyllingar. Þetta eru þær aðgerðir sem verðkönnun höfundar benti til að íslenskir 

tannlæknar byðu mun ódýrar en kollegar þeirra í Bandaríkjunum og Evrópu. Þarna er 

sóknarfæri. Þess skal þó geta að svörunin við hvaða aðgerðum ferðamennirnir hefðu áhuga á 

að velja var aðeins 60%. Það er því varhugavert að lesa of mikið út úr þessari könnun enda er 

hún ekki framkvæmd á úrtaki allra ferðamanna á Íslandi heldur eingöngu ferðamanna sem 

heimsækja Bláa Lónið á einu síðdegi þann 28. Júlí 2009. Þetta gefur þannig vísbendingar um 

möguleika Suðurnesjanna til þess að koma upp aðstöðu á Keflvíkurflugvelli og/eða við Bláa 

Lónið en miklu sterkari vísbendingar eru um möguleika fyrir svona þjónustu á miðbæjarsvæði 

Reykjavíkur.  

Hitt er annað mál að sjálfsagt gæti verið hagkvæmara að nýta þau úrræði sem fyrir eru á 

Keflavíkurflugvelli og á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í stað þess að koma upp nýrri aðstöðu 

annarstaðar. Hvað sem verður gert eru vísbendingar um að sumir ferðamennirnir hafa áhuga á 

að dveljast allavega eitthvað af tíma sínum þar um slóðir. Samanlagt er stór 

Reykjavíkursvæðið ásamt Suðurnesjum með pálmann í höndunum miðað við svörunina í 

könnuninni.  
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5. Umræður og ályktanir 
Þá er komið að lokakafla þessarar ritgerðar. Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður í 

stuttu máli og umræður í framhaldi um áhugaverðar vísbendingar. Fyrst verður leitað svara 

við undirspurningum rannsóknarspurningarinnar, meginrannsóknarspurningunni svo svarað 

og hvort að tilgáta rannsóknarinnar standist.  

5.1. Svör við undirspurningum rannsóknarinnar 
Í byrjun rannsóknarinnr setti höfundur fram rannsóknarspurningu, tilgátu og nokkrar 

undirspurningar sem voru honum til leiðbeiningar um hvaða svörum hann vildi fá svarað. 

Undirspurningarnar voru á þá leið að hann vildi fá svör við því hvort Íslensk 

heilbrigðisþjónusta væri samkeppnishæf í verði og gæðum. Þá vildi hann vita hvort Ísland 

hefði næga fagaðila til þess að fara í innleiðingu á þessari þjónustugrein. Hvaða greinar yrði 

hagkvæmast að veita og hver líklegasti markhópurinn yrði. Hann hafði einnig áhuga á að vita 

hverju ferðamennirnir myndu leita eftir á Íslandi og hvort að skynsamlegt væri að nýta 

byggingar á Keflavíkurflugvelli til lækningatengdrar ferðaþjónustu. Hann vildi vita hvort að 

ferðamenn sem þegar væru að heimsækja Bláa Lónið gætu mögulega verið úr hópi 

ferðamanna sem myndu hugsanlega vilja kaupa læknisaðgerð á Íslandi. Loks vildi hann vita 

hvort að innleiðing greinarinnar gæti orðið til þess að brottfluttir læknar myndu snúa heim. 

Niðurstöður höfundar eru þessar: 

 Heilbrigðisþjónustan á Íslandi getur orðið samkeppnishæf bæði í verði og gæðum. 

 Ísland virðist hafa næga fagaðila til þess að fara út í lækningatengda ferðaþjónustu. 

 Hagkvæmast yrði að bjóða bæklunaraðgerðir, lýtalækningar, hjartaaðgerðir, 

hjáveituaðgerðir á maga, fegrunartannlækningar og loks endurhæfingu. 

 Líklegasti markhópurinn yrði frá Evrópu og Bandaríkjunum og innihéldi fólk sem ekki 

vildi ferðast langan veg, vildi öryggi og álíka menningu og í heimalandinu. 

 Ferðamenn munu að öllum líkindum fyrst og fremst leita eftir liðskiptaaðgerðum, 

hjartaaðgerðum, lýtaaðgerðum, fegrunaraðgerðum, tannlækningum og því tilviðbótar 

endurhæfingu og heildrænni meðferð. 

 Ferðamenn munu að öllum líkindum vilja fá lífstílsþjónustu, menningu, afþreyingu og 

skemmtun meðan á ferð sinni til Íslands stendur.Þeir munu vilja dvelja eitthvað í 

miðbæ Reykjavíkur. 
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 Það eru ekki sterkar vísbendingar um að það gæti reynst skynsamlegt að nýta 

byggingar á Keflavíkurflugvelli til lækningatengdrar ferðaþjónustu. Möguleikarnir 

virðast fyrir hendi en frekari rannsókna er þörf. 

 Ferðamenn sem sækja Bláa Lónið heim gætu hugsanlega verið úr hópi ferðamanna 

sem myndu sækjast eftir læknisaðgerðum á Íslandi og taka þátt í lækningatengdri 

ferðaþjónustu. 

 Það eru ekki sterkar vísbendingar um líkur á því að innleiðing á lækningatengdri 

ferðaþjónustu gæti orðið til þess að brottfluttir læknar flytji frekar heim. 

5.2. Svör við rannsóknarspurningunni 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að Ísland getur orðið mjög samkeppnishæft í 

lækningatengdri ferðaþjónustu bæði hvað varðar verð og gæði.  

Möguleikar Suðurnesjanna gætu reynst töluverðir í þessari samkeppni samkvæmt veikum 

vísendingum í rannsókninni en frekari rannsókna er þörf.  

Tilgátan stenst að hluta. 

 

5.3. Umræður 
Almenningur hefur lært að hugsa sem svo að heilbrigðisþjónusta sé í eðli sínu 

samfélagsþjónusta og því er almennt talið að ekki megi hagnast á slíkri þjónustu. Engar 

lagalegar hindranir banna hagnaðarrekstur í heilbrigðiskerfinu þó vissulega geti orðið og sé 

pólitískur ágreiningur um slíkt. Hætta er á því að almenningur gæti talið  að innflutningur 

erlendra sjúklinga skerði þjónustu til þeirra þar sem biðlistar eru til staðar hér á landi. Ekki er 

við því að búast að almenningur hafi vitneskju um að biðlistar eru ekki til komnir vegna 

ónógrar aðstöðu eða mannauðs heldur sem liður í sparnaðaraðgerðum til þess föllnum að 

standast fjárlög til heilbrigðisútgjalda. Það er möguleg umframgeta í íslensku heilbrigðiskerfi 

og enn frekar ef íslenskir sérfræðingar erlendis skyldu snúa heim. Umframgeta er sóun á 

björgum. Hætta er á því nú í kjölfar efnahagshruns að þessi umframgeta fari ört minnkandi 

vegna yfirvofandi útflæðis íslenskra lækna úr landi, samkvæmt yfirlýsingum Læknafélags 

Íslands, og offramboð breytist þannig í andstæðu sína. Þá gæti farið svo að læknaþurrð verði á 

Íslandi. Jafnvel þó að stjórnvöld og almenningur sjái ekki kosti í möguleikum þess að flytja 

inn erlenda sjúklinga gæti það verið mjög skilvirkt og gott úrræði fyrir lækna og annað 
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heilbrigðisstarfsfólk og til að hindra spekileka úr landi og því vel til þess vinnandi að skoða 

möguleika Íslands rækilega á þessu sviði.  

Greining á hverjum hinna fimm krafta samkvæmt aðferð Porters um stefnumótun og því til 

viðbótar ytra umhverfi lækningatengdrar ferðaþjónustu sem mikilvægs áhrifaþáttar sýnir að 

hver og einn hinna fimm þátta hvetur til inngangs á markaðinn. Tígull Porters og SVÓT 

greining sýna líka jákvæðar niðurstöður fyrir Ísland. Niðurstaða rannsóknarinnar er 

athyglisverð að því leyti að Ísland getur boðið upp á heilbrigðisþjónustu sem er samkeppnihæf 

bæði í verði og gæðum. Höfundur kannaði ekki verð á annarri þjónustu og gistingu en telur 

líkur á því að slíkt sé óhagstæður samanburður miðað við verð í Asíu vegna afar lágra launa 

ómenntaðra þar um slóðir. Þess í stað getur Ísland boðið upp á minni óþrif, hávaða, raka, 

mengun, styttri flugleið, meiri öryggi á ferðalögum, líkari vestrænni menningu, meira pólitískt 

jafnvægi, enga ógn af öfgafullum trúar eða stjórnmálaöflum o.s.frv. Neytendur sem koma 

erlendis frá til þess að kaupa heilbrigðisþjónustu geta verið þess fullvissir að kaup þeirra taki 

ekki þjónustu frá þurfandi og fátækum, þeir séu vel tryggðir og lagaleg vernd þeirra sé 

umtalsverð. 

Jafnvel má halda því fram að innflutningur sjúklinga sé nauðsynlegur til þess að auka þjálfun 

og viðhalda getu fagaðila á sínu sviði sérstaklega ef tillit er tekið til þess að Singapore telur 

sig verða að flytja inn sjúklinga þar sem íbúar þess séu bara rúmar fjórar milljónir (Yap, 

2007). Innleiðing þjónustugreinarinnar gæti meira að segja orðið til þess að fjöldi sérfræðinga 

sem starfar erlendis snúi aftur heim en niðurstöður rannsóknar sem fram fór á vegum Alþjóða 

Heilbrigðismálastofnunarinnar bendir til þess að innleiðing lækningatengdrar ferðaþjónustu 

hafi orðið til þess að brottfluttir indverskir læknar hafi snúið heim (Chinai og Goswani, 2007).  

Vissulega getur Ísland ekki farið í samkeppni með sjaldgæfar aðgerðir eins og 

stofnfrumumeðferðir og aðrar slíkar sem jafnvel eru ólöglegar á Íslandi og mikið er sóst eftir 

til Asíu. Íslandi hefur mikla mannauðsgetu og hún virðist fyllilega samkeppnisfær við það 

sem best gerist. Hér er mannauðsgetan mest þar sem hennar er mest þörf þ.e. í 

liðskiptaaðgerðum og öðrum bæklunaraðgerðum, hjartaaðgerðum, lýtaaðgerðum, 

uppbyggingaraðgerðum, fegrunaraðgerðum, frjósemisaðgerðum, meltingarfæraaðgerðum, 

tannlækningum og endurhæfingu. Þá er hún einnig góð í viðskipta og hagfræðigreinum og í 

ferðamannaiðnaði.  

Greinilegt er samkvæmt ferðamannakönnuninni að einhver áhugi er á að nýta læknisaðgerðir 

á Íslandi. Höfundur leggur til að áhersla verði m.a. lögð á hjartaaðgerðir þrátt fyrir að 
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viðhorfskönnun hjá skurðlæknum bendi til þess að þeir séu ekki trúaðir á hagkvæmni þeirra. 

Ástæðan fyrir þessari tillögu höfundar er sá verðmunur sem er á hjartaaðgerðum á Íslandi og í 

Bandaríkjunum þó að höfundur hafi ekki mikið vit á því hver stofnkostnaðurinn er við að 

bjóða þessa tegund aðgerða eða um vandamál þess að finna þeim stað. Munurinn á verði 

hjartaaðgerða er mun minni milli Íslands og Evrópu og bendir til þess að markaðssetja eigi 

þessa aðgerð aðallega til Bandaríkjanna ef af verður eða sem kost til þess að létta á biðlistum í 

Evrópu með samvinnu við stofnanir þar. Jafnframt verði lögð áhersla á uppbyggingu ýmis 

konar og viðgerðir fyrir konur eftir barnsburð. Slíkar aðgerðir laða að konur sem vilja ekki að 

aðrir viti hvað þær eru að gera og þær setja þá kannski fegrunaraðgerðir, „SPA og Wellness“, 

lífstílsmeðferð og fleira í innkaupapakkann. Jafnvel er hægt að koma upp vinkonupakka.  

Líklegastur markhópur fyrir Ísland eru borgarar á leið í fyrrgreindar aðgerðir sem koma þá 

væntanlega frá Norður Evrópu og Bandaríkjunum. Þeir munu ásamt þessum aðgerðum 

trúlegast sækjast eftir endurhæfingu og þjálfun, heildrænni meðferð, lífstílsræktun og slökun, 

menningarupplifun, heilnæmri fæðu, umhverfi og afþreyingu. Vænlegur kostur er að auglýsa 

tannlækningar og Lasik augnaðgerðir til allra ferðamanna og auk þess samhliða öðrum 

aðgerðum fyrir ferðamenn í lækningatengdri ferðaþjónustu þar sem ferðamannahópurinn sem 

kannaður var virtist hafa mikinn áhuga á tannhvíttun, krónum, innsettum/skrúfuðum tönnum 

og því að skipta yfir í hvítar fyllingar. 

Að mati höfundar ættu að vera miklir möguleikar á því að nýta aðstöðu Keflavíkurflugvallar á 

gamla varnarliðssvæðinu og samnýta þjónustugreinina með uppbyggingu ferðamannaiðnaðar 

á svæðinu s.s. Bláa Lóninu, hópferðafyrirtækjum, hvalaskoðunarfyrirtækjum, söluskrifstofum, 

flugfélögum, söfnum, útivistarfélögum og öðrum þjónustuaðilum í greininni. 

Viðhorfskönnunin meðal ferðamannanna gaf  vísbendingar um möguleika svæðisins en 

úrtakið er ekki traust því að það var ekki valið úr hópi allra ferðamanna á Íslandi og þessir 

ferðamenn voru að ferðast á Suðurnesjum. Mat höfundar byggir frekar á nálægð við 

alþjóðaflugvöllinn, nálægð við öflugt ferðamannasvæði, nálægð við Reykjavík, vannýttar 

skurðstofur á Sjúkrahúsi Suðurnesja, auðfengnar byggingar á Keflavíkurflugvelli og síðast en 

ekki síst pólitískum velvilja á svæðinu. Þessu yrði síðan fylgt eftir með því að fullnýta 

umbúnað þjónustugreinarinnar, aðstöðu og sérstæða náttúru á svæðinu. Von er á góðum 

stuðningi frá Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar og Heilsufélaginu á Reykjanesi enda yfirlýst 

stefna þeirra að stuðla að þróun lækningatengdrar ferðaþjónustu og heilsutengdrar 

ferðaþjónustu.  
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Ekkert stendur í vegi fyrir lækningatengdri ferðaþjónustu lagalega séð, allir geta stofnað slíka 

starfsemi og starfað í henni sem fagaðilar ef þeir hafa til þess löggildingu Landlæknis. Engar 

kvaðir eru á um löggildingu stjórnenda á Íslandi og ekki eru kvaðir um að helbrigðisstarfsfólk 

tali íslensku. Þó er greinilegur uggur í fagstétt lækna um að hið opinbera muni setja pólitíska 

hindrun á starfsemina, en þeir óttast aftur á móti ekki almenningsálitið né andstöðu 

starfsfélaga. Yfir 90% skurðlækna og svæfingarlækna létu í ljós áhuga á að starfa í greininni 

sem bendir til undirliggjandi vandamála, sérstaklega með tilliti til ótta þeirra við hindranir, 

sem vel er vert að skoða með annarri rannsókn.  

Ekki er allt jákvætt hvað þessa þjónustugrein varðar. Hröð þróun í eftirspurn eftir 

lækningatengdri ferðaþjónustu hefur skilið reglur og lagaramma eftir langt fyrir aftan 

greinina. Það er mjög mikilvægt að þessar reglur nái að myndast og verja þá sem eru ekki 

með úrræði til að taka vel upplýstar ákvarðanir. Þessar reglur eru þegar við lýði á Íslandi með 

nýlegum lögum um réttindi sjúklinga, lögum um helbrigðisstarfsmenn og lögum um 

sjúkratryggingar. Þessi lög gætu reynst Íslandi góð stoð í markaðssetningunni á greininni. 

Íslendingar hafa ekki efni á að sleppa innleiðingu þessarar þjónustugreinar að mati höfundar. 

Enda bendir viðhorfskönnun meðal skurðlækna og svæfingalækna til þess að yfirgnæfandi 

meirihluti þeirra trúi því að innleiðingin muni hafa góð samfélagsleg og hagfræðileg áhrif á 

Ísland. Samfara innleiðingunni mætti þó takast á hendur yfirferð og stefnumótun til framtíðar 

í íslensku heilbrigðiskerfi því niðurstöður viðhorfskönnunar lækna benda til vaxandi óþols að 

mati höfundar. Ennfremur er það reynsla annarra þjóða að vissulega hindrar innleiðingin 

spekileka úr landi en hætta er á því að greinin örvi spekileka frá hinu opinbera að einkaaðilum 

þess í stað. Þetta á sérstaklega við á þeim stöðum þar sem ákveðið hefur verið að halda 

einkarekstrinum aðskildum og einkareksturinn einn geti boðið þjónustuna.  

Það gæti verið vert að skoða einkarekstur nánar í þessu samhengi og hvort að hið opinbera 

eigi að láta yfir sig ganga væntanlegan spekileka yfir í þessa þjónustugrein án mótspyrnu. 

Höfundur hefur tekið eftir því að lausnin í sumum löndum gegn þessu er talin vera sú að gera 

stofnanir sem það geta að sjálfseignarstofnunum þar sem þeim er heimilt að reka sig eins og 

einkaaðilar væru. Þeim er gert frjálst hvort heldur að ráða verktaka eða launamenn líkt og gert 

er í Singapore með góðum árangri, lagt er til í Indlandi (Cherukara og Manalel, 2008) og gert 

hefur verið í Suður Kóreu (Huang, 2009) þar sem innflæði erlendra sjúklinga jókst um heil 

40% á tveimur mánuðum eftir að yfirvöld leyfðu opinberum stofnunum að taka þátt í 

lækningatengdri ferðaþjónustu. Stofnanir megi síðan nýta úrræði sín og bjargir eins og 
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framkvæmdarstjórar og stjórnir þeirra telja affærasælast og að afskipti stjórnmálamanna verði 

sem minnst, hvort heldur þær ákveði að leigja út frá sér aðstöðu eða fara í samkeppni í 

þjónustugreininni sjálfar. Með þessu yrði komið í veg fyrir sóun á nýtingum bjarga og úrræða 

í opinberum stofnunum. Vissulega yrði þetta aukin samkeppni við einkarekstur en margir hafa 

bennt á að opinberar stofnanir eigi auðveldara með að ná í aðra markhópa en einkaaðilar. Hið 

opinbera hafi kost á hópum sem væru oft á tíðum hrein viðbót með útvistunarsamningum við 

aðrar opinberar stofnanir erlendis. Þessi aðferð ætti að sporna frekar við spekileka til 

einkarekinnar lækningatengdrar ferðaþjónustu eða til annarra landa þar sem hið opinbera væri 

þá orðið samkeppnishæfara um laun og sjálfstæði í störfum. Þetta gæti því reynst nauðsynlegt 

í því skini að verja samfélagsleg úrræði og hindra fleytingu rjómans. Þetta þýðir ekki að aftra 

eigi starfsemi einkaaðila á nokkurn hátt, þvert á móti. Samfara þessu þyrfti þá flæði sjúklinga 

að verða frjálst og óheft jafnt innan lands sem utan vegna samkeppnislaga enda er íslenskt 

heilbrigðiskerfi ekki undanskilið samkeppnislögum.  

Innleiðing þjónustugreinarinnar þyrfti að gerast með það að leiðarljósi að þjónusta við 

innlenda íbúa megi aldrei líða vegna eftirsóknar í erlendan gjaldeyri frá sjúklingum erlendis 

frá. Miðað við þróun reglugerða innan EES lítur út fyrir að langar biðraðir eftir 

læknisaðgerðum heyri hvort eð er brátt sögunni til. Ísland ætti samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar að beina markaðsmiðun sinni að Evrópu fyrst og fremst þar sem Ísland er 

þegar aðili að samræmdum innri markaði og frjálsu flæði sjúklinga. Ísland hefur því mikla 

möguleika á að fá til sín fólk sem er orðið óþreyjufullt að bíða eftir aðgerðum í heimalöndum 

sínum innan Evrópusambandsins.  

Von er á reglugerð frá ESB sem tryggir rétt sjúklinga til þess að fara milli landa í leit að 

aðgerðum sem þeir þurfa og eiga rétt á. Þeir munu eiga rétt á að fá þær endurgreiddar miðað 

við reglur sjúkrasamlaga í heimalandinu upp að kostnaði sem greiddur væri fyrir sambærilega 

aðgerð þar. Jafnframt verði bannað að setja skorður við verktöku milli landa. Tilkoma 

reglugerðarinnar mun auðvelda flæði til Íslands þar sem verð hér eru að jafnaði lægri en í 

meðlimalöndum en um leið mun þessi þróun ögra þeirri reglu innanlands að Íslendingar megi 

ekki kaupa sér læknisaðgerð og greiða fyrir hana að fullu nema þeir fari erlendis og taki þátt í 

lækningatengdri ferðaþjónustu þar. Það eru því spennandi tímar framundan að mati höfundar 

og vert að spyrja að því hvort ekki eigi að stökkva í stað þess að hrökkva. 
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