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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna og greina kostnað fráflæðisvanda Landspítala á 

ársgrundvelli og hvort hann valdi samfélagslegum kostnaði. 

Greindur verður kostnaður fráflæðisvandans með samanburði kostnaðar núverandi ástands 

Landspítala við kostnað réttmætra úrræða á hjúkrunarheimilum landsins.  

Kostnaður sem fjallað verður um hefur verið uppfærður á verðlag ársins 2020. Miðað er við 

nýjustu tiltæku upplýsingar við gerð rannsóknarinnar og er að mestu byggt á gögnum frá 

Embætti landlæknis, Efnahags- og framfarastofnuninni, Ríkisendurskoðun og 

Landspítalanum. 

Niðurstaða rannsóknar bendir til þess að fráflæðisvandinn valdi gífurlegum samfélagslegum 

kostnaði. Miðað við þann fjölda sem lá inni á Landspítala í árslok 2019 með gilt færni- og 

heilsumat, er samfélagslegur kostnaður vegna fráflæðisvanda 2.259.574.109 kr. á 

ársgrundvelli. 
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1 Inngangur 

Allir landsmenn þurfa á einhverjum tímapunkti á heilbrigðisþjónustu að halda.  

Þarfir einstaklinga sem sækja þjónustuna eru breytilegar frá tíð og tíma, allt frá almennri 

heilsueflingu, stuðnings til aukinnar vellíðunar, fyrirbyggingu sjúkdóma til margþættari og 

flóknari þjónustu. Frá fæðingu til dauðadags stóla Íslendingar á heilbrigðiskerfið vegna 

ýmissa heilsukvilla, slysa, langtímasjúkdóma eða skyndilegra sjúkdóma. 

Á Íslandi er heilbrigðiskerfið gott að mörgu leyti í alþjóðlegum samanburði en ýmislegt mætti 

þó betur fara. Eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu er meiri en hægt er að anna, í samanburði 

við það fjármagn sem fellur til málaflokksins á hverju ári.  

Á undanförnum árum hefur heilbrigðiskerfið fundið fyrir fjármagnsskorti, þrátt fyrir að vera 

með stærri útgjaldaliðum hins opinbera ár hvert. Fjármagnsskortur, nýting á aðstöðu og 

vinnuafli eru dæmi um vandamál sem skapað hafa umræðu í samfélaginu. 

Ef við horfum til framtíðarinnar með hliðsjón af hækkandi meðalaldri og aukins hlutfalls elstu 

aldurshópanna, er nokkurnveginn hægt að gera ráð fyrir því að vandamál heilbrigðiskerfisins 

mun aukast. 

Hlutfall aldraðra hefur aukist undanfarin ár og mun halda áfram að vaxa, einnig hefur lífaldur 

Íslendinga hækkað jafnt og þétt. 

Samfara auknu hlutfalli aldraðra einstaklinga í samfélaginu og aukinni meðalævilengd hefur 

eftirspurn hjúkrunarrýma aukist til muna og framboð þeirra ekki verið í takt við þessa ríkjandi 

þróun. Biðlistar hafa lengst og sífellt fleiri einstaklingar með gilt færni- og heilsumat bíða 

úrræða utan Landspítala.  

Gera má ráð fyrir að fjöldi fólks á biðlista haldi áfram að aukast, þar sem fólk lifir lengur en 

áður og einu plássin sem losna eru við andlát íbúa hjúkrunarheimila landsins. 

Augljóst virðist því að staða á biðlistum hjúkrunarrýma lagast ekki nema með inngripi, hvort 

sem það felst í auknu fjármagni, fjölgun rýma eða strangari inntökuskilyrðum. 

Aukin þörf á langtímavistunarúrræðum í framhaldi af sjúkrahúslegu er mikil og er í daglegu 

tali oft talað um vandamál þetta sem fráflæðisvanda Landspítala. Sjúklingar sem lokið hafa 

meðferð bíða í kostnaðarsömum sjúkrahússplássum eftir vistunarúrræðum og hefur 

fráflæðisvandinn töluverð áhrif á starfsemi og þjónustu Landspítala og þar með samfélagið í 

heild sinni. Markmið þessarar ritgerðar er að kanna og greina fráflæðisvanda Landspítala og 

þann kostnað sem fellur til vegna hans. Borinn verður saman kostnaður sama fjölda sjúklinga 
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inniliggjandi á Landspítala annarsvegar og inniliggjandi á hjúkrunarheimilum hinsvegar. 

Miðað verður við fjölda inniliggjandi sjúklinga á Landspítala með gilt færni- og heilsumat í 

árslok 2019. 

Fráflæðisvandinn hefur lengi verið á yfirborðinu og kemur reglulega til tals í samfélaginu, því 

er vert að skoða hver samfélagslegur kostnaður er af hans völdum. 

Sú rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara með þessari kostnaðargreiningu er 

eftirfarandi: 

 Hver er samfélagslegur kostnaður vegna fráflæðisvanda Landspítala? 

Í kafla 2 verður farið yfir uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og hvernig fjármunum þess er 

háttað. Í kafla 3 verður fjallað um lífslíkur, meðalævilengd, aldursdreifingu þjóðarinnar og 

stöðu hjúkrunarrýma. Í kafla 4 verður fjallað um fráflæðisvandann og hvernig hann kemur til. 

Í kafla 5 er kostnaður fyrir hvort úrræði fyrir sig tekin saman og niðurstöður bornar saman. 

Að lokum er farið í umræður og niðurstöður greiningar í kafla 6. 
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2 Heilbrigðiskerfið 

Á Íslandi eru sjö heilbrigðisumdæmi og er þeim skipt niður á eftirfarandi landshluta: 

1. Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins. 

2. Heilbrigðisumdæmi Suðurlands. 

3. Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja. 

4. Heilbrigðisumdæmi Vesturlands. 

5. Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða. 

6. Heilbrigðisumdæmi Norðurlands. 

7. Heilbrigðisumdæmi Austurlands. 

Með sundurliðun landshluta er lagður grunnur að skipan almennrar heilbrigðisþjónustu í því 

skyni að styrkja og rækta þjónustu og ábyrgjast að landsmenn hafi sem greiðastan aðgang að 

henni (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014). 

Íslensk heilbrigðisþjónusta leggur áherslu á að tryggja gæði og aðgæslu. Veita skal almenna 

heilbrigðisþjónustu í hverju heilbrigðisumdæmi og skal heilsugæsla jafnframt vera fyrsti 

viðkomustaður sjúklinga (Alþingi, e.d.).  

Heilbrigðisþjónustu er svo skipt í almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Undir 

almenna þjónustu heyra heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimili, hjúkrunarrými og 

umdæmissjúkrahús, sem meðal annars sinna göngu- og dagdeildarþjónustu ásamt 

fæðingarhjálp. Undir sérhæfða þjónustu heyrir sérhæfð sjúkrahúsþjónusta og sérhæfðar 

heilbrigðisstofnanir samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra eða samnings þar um og síðan 

starfsstofur heilbrigðisstarfsmanna sem veita þjónustu samkvæmt samningum. (Embætti 

Landlæknis, 2016a). Sérhæfð þjónusta er veitt á Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og 

öðrum heilbrigðisstofnunum samkvæmt samningum og ákvörðun heilbrigðisráðherra 

(Alþingi, e.d.) 

2.1 Veitendur heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

Landspítali er fremsti veitandi þriðja stigs heilbrigðisþjónustu (e. Teritary care) á Íslandi, 

veigamikill veitandi annars stigs heilbrigðisþjónustu (e. Secondary care) og gegnir þar að auki 

hlutverki svæðissjúkrahúss fyrir höfuðborgarsvæðið (McKinsey & Company, 2016). Undir 

þriðja stigs heilbrigðisþjónustu fellur sú heilbrigðisþjónusta sem veitt er á sjúkrahúsi og krefst 

sérhæfðrar kunnáttu, háþróaðrar tækni, kostnaðarsamra og vandmeðfarinna lyfja ásamt 
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aðgengi að gjörgæslu. Undir annars stigs heilbrigðisþjónustu fellur svo heilbrigðisþjónusta 

sem veitt er á sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum og starfsstofnun heilbrigðisstarfsmanna 

skv. ákvörðun heilbrigðisráðherra eða samningum sem gerðir eru í samræmi við lög um 

sjúkratryggingar, sem og önnur þjónusta sem er að jafnaði ekki veitt á heilsugæslustöðvum 

(Alþingi, e.d.). 

Skipta má veitendum heilbrigðisþjónustu á Íslandi í eftirtalda sex flokka sem sjá má í töflu 

Tafla 1 hér að neðan (McKinsey & Company, 2016). 

Tafla 1 Veitendur heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

 

2.2 Fjárhagur heilbrigðiskerfisins 

Á Íslandi er heilbrigðiskerfið fyrst og fremst fjármagnað með opinberum sjóðum. Öllum 

íbúum landsins er þar með tryggður aðgangur að heilbrigðisþjónustu með samþættu 

kaupanda-veitanda stýrðu kerfi, sem er fjármagnað með sköttum og af ríkinu 

(OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, 2019). Útgjöldum til 

heilbrigðismála er síðan raðað niður á 5 aðgreind málefnasvið innan heilbrigðiskerfisins: 

sjúkrahússþjónustu, heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa, hjúkrunar- og 

endurhæfingarþjónustu, lyf og lyflækningarvörur og síðast en ekki síst lýðheilsu og 

stjórnsýslu velferðarmála. Þessum sviðum er síðan skipt frekar niður í 15 málaflokka innan 

sviðanna. Stærsti útgjaldaliðurinn er sjúkrahússþjónusta, sem ber rúmlega 40% af 

heildarútgjöldum heilbrigðismála. Þar á eftir kemur heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 

ásamt hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu með ríflega 20% hvort svið fyrir sig. Útgjöld til 

heilbrigðismála voru 240.881 m.kr. fyrir árið 2019 eða um 26% af heildarútgjöldum hins 

opinbera (Stjórnarráðið, e.d.). 

Flokkur Hlutverk

Heilsugæsla Fyrsti viðkomustaður sjúklinga, nærumhverfi

Hjúkrunarheimili Þjónusta fyrir aldraða

Heimahjúkrun Veitir öldruðum og öðrum sem þurfa aðstoð

Svæðissjúkrahús

Veitir annars stigs og suma þætti þriðja stigs þjónustu sem og 

sinnir kennslu og rannsóknum

Landspítalinn

Gegnir þríþættu hlutverki: sérhæfð klínísk þjónusta, almenn 

sjúkrahúsþjónusta fyrir höfuðborgarsvæðið og menntun á 

sviði heilbrigðisvísinda

Einkarekstur sérfræðinga Veita sérhæfða göngudeildarþjónustu á eigin vegum
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2.2.1 Samanburður við Norðurlöndin 

Fyrir árið 2019 varði Ísland 8,8% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðismála. Verg 

landsframleiðsla (e. Gross domestic product) er markaðsvirði allrar vöru og þjónustu sem 

framleidd er í einu landi innan ákveðins tíma (Taylor, Mankiw, 2014).  

Í samanburði við nágrannalönd okkar á Norðurlöndunum má sjá að Ísland ver töluvert minna 

af vergri landsframleiðslu til þessa mikilvæga málaflokks. Noregur, Danmörk og Svíþjóð 

vörðu öll yfir 10% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðismála árið 2019.  

Sömuleiðis ef horft er á fjárútlát til heilbrigðisþjónustu sem Ísland ver á hvern íbúa, má 

einnig sjá að Íslendingar greiða þó nokkuð minna en Norðurlandaþjóðirnar að Finnum 

undanskyldum. Á mynd Mynd 1 má sjá samanburð heilbrigðisútgjalda á mann milli 

Norðurlandanna fyrir árið 2019 (OECD, e.d.-a.). 

 

Mynd 1 Samanburður á heilbrigðisútgjöldum á mann 2019 – Norðurlönd 
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3 Lífslíkur 

Lífslíkur við fæðingu á Íslandi hafa aukist töluvert síðastliðin áratug en lífslíkur við fæðingu 

endurspegla heildardánartíðni íbúa og tekur saman dánartíðni sem ríkir í öllum aldurshópum 

á tilteknu ári (World Health Organization, 2020). Eldra fólki á Íslandi fjölgar hratt og 

Íslendingar lifa lengur með fleiri langvarandi sjúkdóma. Á sama tíma hefur innlögnum 

fjölveikra aldraðra á sjúkrahús aukist undanfarin ár. Alvarleg eftirköst geta fylgt innlögnum 

þessa aldurshóps, til dæmis byltur, þrýstingssár, aukin hætta á óráði og færnisskerðing. 

Þessar afleiðingar geta leitt af sér aukinn sjúkrahússkostnað, lengri sjúkrahússlegu og oft 

verður færnisskerðing svo skæð að fólk á ekki aftur snúið í sjálfstæða búsetu (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, Landspítali, Velferðarráðuneytið, Velferðarsvið Reykjavíkurborgar í 

heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu, 2017).  

Á sama tíma og innlögnum aldraðra á sjúkrahús fjölgar eykst einnig eftirpurn eftir 

hjúkrunarrýmum en biðlistar eftir plássi á hjúkrunarheimilum hafa lengst til muna á 

undanförnum árum (Embætti Landlæknis, 2018a). Ódýrari úrræði eru ekki til staðar í 

nægilega miklu mæli í takt við eftirspurn og myndast því pressa á að nýta dýrustu úrræðin. 

Þetta kemur meðal annars fram í því að aldraðir eru vistaðir í neyðarrúrræðum á 

sjúkrahúsum. Að meðaltali eru um 100 aldraðir einstaklingar á Landspítala sem með réttu 

ættu heima á hjúkrunarheimilum og þurfa á annars konar þjónustu að halda. Vanræksla 

ódýrari þjónustuúrræða myndar umfram og óþarfa eftirspurn eftir dýrustu 

þjónustuúrræðunum með tilheyrandi flöskuhálsum, sóun á fjármunum og þjónusturofi í 

vegferð einstaklingsins. Þetta er meðal annars vegna þess að kerfið byggir meira á þörfum 

stofnana en ekki á þörfum einstaklinga/þjónustuþega (KPMG, 2018). 

3.1 Meðalævilengd 

Á sama tíma og lífslíkur aukast þá eykst meðalævilengd. Fyrir árið 2019 var meðalævilengd á 

Íslandi 82,6 ár. Meðalævilengd gefur til kynna hversu mörg ár einstaklingar megi búast við að 

lifa frá fæðingu, ef miðað er við aldursbundna dánartíðni mannfjöldans. Á síðastliðnum 

áratug hafa konur bætt við sig 0,9 árum og karlar 1,3 árum(Hagstofa Íslands, e.d-a.). Mynd 2 

sýnir þróun ólifaðrar meðalævilengdar frá árinu 2009 til ársins 2019. 
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Mynd 2 Ólifuð meðalævi á Íslandi 2009 - 2019 

Samkæmt spá Hagstofu Íslands mun meðalævilengd Íslendinga halda áfram að lengjast á 

komandi árum og áratugum (Hagstofa Íslands, e.d-b).  

Ástæður fyrir lengri væntri meðalævilengd eru meðal annars þær að læknavísindum hefur 

fleytt áfram og framfarir hafa átt sér stað á síðustu árum og áratugum, efnahagsleg velferð 

hefur aukist og líferni fólks heldur áfram að breytast með aukinni þekkingu (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, 2014). Þó þróunin sé að vissu leyti jákvæð og hægt sé að horfa á hana með 

tilliti til aukinna lífsgæða eru ýmis vandamál sem myndast henni samhliða. Með vaxandi 

ævilengd aukast líkur á heilsubresti og þörf fyrir heilbrigðisþjónustu eykst í kjölfarið. 

Hækkandi meðalævilengd felur þannig í sér aukinn kostnað fyrir heilbrigðiskerfið. 

Þróunin hérlendis undanfarin ár hefur verið sú að hlutfall einstaklinga sem eru 65 ára og eldri 

heldur áfram að aukast, þar sem lífslíkur hafa aukist og dregið hefur úr frjósemi (Hagstofa 

Íslands, 2019d). Á árinu 2019 var hlutfall Íslendinga 65 ára og eldri 14% en hlutfallið hefur 

hækkað um 4% frá árinu 1980. Gert er ráð fyrir að árið 2060 nái þessi tala svo hátt sem 26% 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). Á Mynd 3 má sjá aldursdreifingu fyrir síðustu áratugi og spá fyrir 

komandi áratugi. 
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Mynd 3 Aldursdreifing þjóðarinnar 1980 – 2020 og miðspá 2030 – 2060 

Eins og sést á Mynd 3 er útlit fyrir að hlutfall þeirra sem tilheyra eldri aldurshópnum muni 

aukast hægt og bítandi á næstu áratugum.  

Með auknu hlutfalli einstaklinga 65 ára og eldri eykst einnig skattbyrði á hvern vinnandi 

mann. Hlutfallslega mun fólki á vinnualdri (18-65 ára) fjölga hægar en fólki yfir 65 ára. 

Framfærsluhlutfallið mun hækka og að öllu óbreyttu munu þar af hlutfallslega færri vinnandi 

einstaklingar standa undir hverjum öldruðum einstakling. Framfærsluhlutfall er hlutfall ungs 

fólks (19 ára og yngra) og eldra fólks (65 ára og eldra) af fólki á vinnualdri (20-64 ára) 

(Samtök Atvinnulífsins,2016). 

Fyrir árið 2020 er framfærsluhlutfallið 64,6% og samkvæmt spám Hagstofu Íslands 

gæti það farið upp í allt að 89,0% árið 2060 (Hagstofa Íslands, 2019b). 

Heildarskatttekjur hins opinbera á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu eru einna hæstar 

meðal hlutdeildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar en þær voru 36,7% árið 2018. 

Olnbogarými er því lítið til þess að hækka enn frekar skattbyrði Íslendinga og takast þannig á 

við væntan kostnað aukninnar meðalævilengdar. Því er nokkuð ljóst að auknum kostnaði 

þarf að mæta með forgangsröðun annarra málaflokka eða skilvirkari nýtingu þess fjár sem nú 

þegar rennur til heilbrigðiskerfisins.  

Framlag hins opinbera til heilbrigðismála mun skv. spá Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar vaxa hratt samfara öldrun þjóðarinnar og árið 2060 má vænta þess 

að framlögin gætu jafngilt ríflega 40% af heildarskatttekjum hins opinbera (OECD, e.d.-b.). 
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Með þessari væntu þróun má geta þess að útgjöld til heilbrigðismála þurfi mögulega að svo 

gott sem að tvöfaldast (Samtök Atvinnulífsins, 2016). 

3.2 Staða hjúkrunarrýma 

Með auknu hlutfalli aldraðra einstaklinga eykst eftirspurn eftir dvöl á hjúkrunarheimilum. 

Ljóst er að framboð hjúkrunarrýma er ekki í samræmi við eftirspurnina og stefnir í aukna 

eftirspurn á komandi árum. Embætti landlæknis hefur lýst þungum áhyggjum af þessari 

stöðu og þeim áhrifum sem löng bið eftir hjúkrunarrýmum getur haft á lífsgæði þeirra sem 

bíða eftir úrræðum utan Landspítala. Talið er að fyrir hvern legudag sem aldraður 

einstaklingur liggur fyrir á sjúkrahúsi þurfi tveggja til þriggja daga endurhæfingu til að ná 

aftur fyrri færni. Mikið fjáraustur er því fólgið í því að ekki er unnt að meðhöndla sjúklinga á 

réttu þjónustustigi (Embætti Landlæknis, 2018a).  

3.2.1 Biðlistar 

Biðlistar eftir hjúkrunarrými hafa lengst jafnt og þétt á undanförnum árum. Frá árinu 2012 til 

ársins 2020 hefur fjöldi einstaklinga á biðlista aukist um 226% eða úr 180 í 407. Þar af eru 

152 karlar og 225 konur. Að jafnaði eru konur í meirihluta í vistunarúrræðum 

hjúkrunarheimila (Embætti Landlæknis, 2020a). Á mynd Mynd 4 má sjá aukningu biðlistans 

frá 2012-2020. 

 

Mynd 4 Fjöldi á biðlista eftir hjúkrunarrými 2012-2020 

Árið 2019 útskrifuðust 380 einstaklingar af Landspítala og fengu pláss á hjúkrunarheimili. Í 

árslok 2019 voru enn 83 einstaklingar í bið eftir vistunarúrræðum utan spítalans. Þeir 

einstaklingar voru þó með gilt færni- og heilsumat og höfðu lokið við meðferð og 
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endurhæfingu á Landspítala á bráðadeildum. Voru því um 14% allra inniliggjandi sjúklinga á 

legudeildum Landspítala einstaklingar sem einfaldlega dvöldu þar vegna skorts á úrræðum 

utan spítalans. Ef horft er á fjölda opinna rúma árið 2019 voru 621 rúm opin að meðaltali og 

13,3% þeirra í notkun af fólki með gilt færni- og heilsumat (Landspítali, 2019a).  

Þetta ýtir vissulega undir mikilvægi þess að hægt sé að útskrifa einstaklinga sem lokið hafa 

meðferð og koma þeim í viðeigandi úrræði. Mikill kostnaður felst í því að þessir sjúklingar 

liggi dýrum dómum í rúmum á Landspítalanum. Til að bregðast við eftirspurn hjúkrunarrýma 

þarf að tvöfalda framboð á Íslandi næstu 40 árin. Árið 2060 ætti því að vera búið að fjölga 

hjúkrunarrýmum um 16.000 og að sama skapi að tvöfalda framlag hins opinbera til langtíma 

umönnunar úr 1,4% í 2,7% af vergri landsframleiðslu (Samtök Atvinnulífsins, 2016).  

Þess má geta að árið 2019 opnaði Seltjörn, sem er nýtt hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi með 

40 rýmum (Stjórnarráðið, 2019). Einnig opnaði Hrafnista nýtt hjúkrunarheimili í febrúar 

2020, Hrafnistu Sléttuvegi í Fossvogi, Þar sem eru 99 rými (Hrafnista, 2020). Fjölgun þessara 

hjúkrunarrýma mun að einhverju leyti hjálpa til við styttingu biðlistans. 

3.2.1 Færni og heilsumat 

Ferli aldraðra einstaklinga í kerfinu er óskilvirkt. Langur biðtími eftir úrræðum veldur því að 

oft lenda einstaklingar á milli í kerfinu, þar sem þörfum þeirra er ekki sinnt nægilega vel. 

Úrræðin verða oft dýrari en þörf er á og þjónar það hvorki hagsmunum einstaklingsins né 

samfélagsins. Til að einstaklingur fái úthlutað rými á hjúkrunarheimili þarf hann að vera með 

gilt færni- og heilsumat, sem er framkvæmt af sérstakri færni- og heilsumatsnefnd (KPMG, 

2018). 

Færni- og heilsumat metur þörf einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- og 

dvalarheimilum. Matið er staðlað ásamt skilgreindum upplýsingum frá heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna fatlaðra, auk læknabréfa eftir því sem á við. Í 

færni- og heilsumati er skoðað heilsufar, félagslegar aðstæður, andlegt ástand og færni 

athafna daglegs lífs. Niðurstaða matsins gefur til kynna hvort einstaklingur hafi þörf fyrir 

varanlega búsetu á hjúkrunar- eða dvalarheimili (Embætti Landlæknis, 2017). Færni- og 

heilsumatsnefnd er óhjákvæmileg til að tryggja hlutleysi á mati einstaklinga en vissulega er til 

staðar óskilvirkni í upplýsingaöflun og úthlutun hjúkrunarrýma. Misgott aðgengi 

þjónustuúrræða milli landshluta er þar á meðal. 
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Umsókn um færni- og heilsumat er einungis lögð fyrir þegar heimahjúkrun, félagsleg 

heimaþjónusta og önnur raunhæf úrræði og aðstoð sem styður fólk til búsetu í heimahúsi 

eru fullreynd. Ákvörðun varðandi dvöl einstaklings á hjúkrunar- eða dvalarheimili er síðan 

tekin af stjórn eða matsteymi stofnana með niðurstöður færni- og heilsumatsnefndar að 

leiðarljósi, nema um sérstaka þjónustusamninga sé að ræða. Þegar pláss á hjúkrunarheimili 

stendur til boða veitir færni- og heilsumatsnefnd viðkomandi stofnun aðgang að 

upplýsingum tveggja mögulegra skjólstæðinga, sem óskað hafa eftir dvöl á stofnuninni og 

metnir eru í mestu þörf eftir niðurstöðu nefndarinnar. Síðan er tekin ákvörðun milli 

einstaklinganna og skal hún byggð á stigafjölda samkvæmt færni- og heilsumati 

(KPMG,2018). 

Ferli umsóknar um færni- og heilsumat er oft flókið og tímafrekt. Að öllu jöfnu er 

miðað við að eigi líði meira en fjórar vikur frá því að færni- og heilsumatsnefnd berst 

umsókn, þar til niðurstaða liggur fyrir. Hafi aldraður einstaklingur verið lengur en sex vikur á 

sjúkrahúsi án sérstakrar meðferðar skal meta þörf hans fyrir dvöl á öldrunarstofnun eða fyrir 

önnur úrræði (Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr 

644/2012). Líklega er þetta gert til þess að forða því að umsókn um færni- og heilsumat aftri 

útskrift þegar sjúklingur er útskriftarfær að öðru leyti. 

3.2.2 Raunverulegur aðbúnaður íbúa 

Raunverulegur aðbúnaður íbúa(InterRAI) er yfirgripsmikið þverfaglegt alþjóðlegt mælitæki 

þróað í Bandaríkjunum. InterRAI metur hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á 

hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði þjónustunnar sem veitt er. InterRAI mælitækið er 

notað til grundvallar við úthlutun fjármagns til hjúkrunarheimila og hafa niðurstöður 

mælinganna því stórt vægi í rekstri dvalar- og hjúkrunarheimila landsins. Mælingarnar hafa 

áhrif á fjárhæð daggjalda og eru matsgögnin færð í miðlægan gagnagrunn sem tengdur er 

öllum hjúkrunarheimili landsins (KPMG, 2018). Daggjöldum hjúkrunarheimila og annarra 

sérhæfðra vistunarstofnana er ætlað að ná utan um almennan rekstrarkostnað án viðhalds 

húsnæðis (Reglugerð um daggjöld fyrir dvalarrými, dagdvalarrými og hjúkrunarrými sem ekki 

eru á föstum fjárlögum árið 2015 nr. 1185/2014). 

Með RAI-mati er reiknaður út þyngdarstuðull fyrir „hjúkrunarþyngd“ hvers einstaklings og er 

það aðferð til að meta hve mikla umönnun íbúar hjúkrunarheimila þurfa. Þyngdarstuðull 

stofnunar er síðan fundinn með meðaltali þyngdarstuðuls allra íbúa sem þar búa. Stuðullinn 
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nýtist við að ákvarða fjölda starfsfólks við hjúkrun og umönnun. Með RAI-mati er einnig reynt 

að meta gæði hjúkrunar og umönnunar á öldrunarheimilum. Einnig má nota RAI-mat til að 

fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og afla upplýsinga um þarfir 

skjólstæðinganna sem og stofnana sem reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og 

hjúkrunarrýma tekur til (Rikisendurskoðun,2012). 
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4 Fráflæðisvandinn 

Eins og fram hefur komið í kafla 3 er gríðarlega mikilvægt bæði fyrir sjúklinga og samfélagið 

að útskrifa sjúklinga á réttum tíma. Í lok árs 2019 voru 83 inniliggjandi sjúklingar á 

Landspítala sem biðu eftir plássi á hjúkrunarheimili. Meðalfjöldi inniliggjandi sjúklinga á 

Landspítala árið 2019 var 583. Þar af höfðu 14 % lokið við læknismeðferð og biðu úrræða 

utan spítalans. Meðalbiðtími eftir plássi á hjúkrunarheimili árið 2019 var 407 dagar. Ljóst er 

að sjúklingahópurinn liggur oft lengi inni á spítalanum en meðalkostnaður legudags á 

Landspítala er töluvert hærri en á hjúkrunarheimilum landsins (Landspítali, 2019a). 

Algengt er að aldraðir liggi inni á bráðadeildum spítalans, oft við óviðunandi aðstæður 

mánuðum saman. Fyrir vikið komast ekki aðrir að sem þurfa á þjónustu Landspítala að halda 

og biðlistar halda áfram að lengjast (Embætti Landlæknis, 2018b).  

Í þessu samhengi hafa biðlistar fyrir liðskiptaaðgerðir sérstaklega verið nefndir, þeir hafa 

lengst til muna síðustu ár (Embætti Landlæknis, 2019a).  

Margir sjúklingar/einstaklingar sem bíða eftir vistun á hjúkrunarheimili bíða/liggja inni 

á endurhæfingardeildum, sem gerir biðtímann eftir endurhæfingu mjög langan. Legurými 

spítalans eru oftar en ekki fullnýtt og rúmanýting stundum yfir 100% sem hefur þær 

afleiðingar að veikir einstaklingar sem þurfa á innlögn að halda bíða fyrir vikið í rúmum á 

göngum bráðamóttökunnar. Algengt er að leggja þurfi sjúklinga á ganga, fundarherbergi og 

salerni spítalans. Að komast ekki í viðeigandi vistunarúrræði hefur áhrif á lífsgæði þeirra sem 

inni liggja á bráðadeildum spítalans, þeir fá þar af leiðandi ekki þá þjónustu sem þeir 

þarfnast. Einnig myndast aukin sýkingarhætta (Embætti Landlænis, 2018b) 

Til þess að bregðast við fráflæðisvandanum var sett upp sérstök hjúkrunar- og 

biðdeild á Vífilsstöðum árið 2013 með 42 plássum fyrir þá sjúklinga sem bíða eftir 

hjúkrunarrými. Rekstrarkostnaður þeirra plássa er töluvert lægri en á öðrum deildum 

spítalans (Alþingi, e.d-a). Almenn umræða hefur verið síðustu ár um þjóðfélagslegan kostnað 

þess að einstaklingar liggi inni í dýrum bráðaplássum á Landspítala, þegar úrræðin ættu með 

réttu að vera dvöl viðkomandi einstaklinga á hjúkrunarheimilum, sem eru töluvert ódýrari í 

rekstri. Hvergi er þó að finna heildstætt mat á þessum kostnaði, hvorki hérlendis né í 

nágrannalöndum okkar. Til þess að meta þennan kostnað þarf að skoða beinan kostnað, 

óbeinan kostnað og óáþreifanlegan kostnað. Hér á eftir verður hverjum þessara 

kostnaðarliða gerð skil. 
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4.1 Bráðamóttakan  

Bráðamóttaka Landspítalans þjónar mikilvægu hlutverki í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Á 

bráðamóttöku fer fram móttaka, greining og meðferð veikra og slasaðra sem leita til 

Landspítala. Daglega leita um 200 manns til bráðamóttöku Landspítala og þurfa þar af um 20 

sjúklingar á innlögn að halda. Landspítali rekur samtals 5 bráðadeildir, Bráðamóttökuna í 

Fossvogi, Bráðamóttöku barna, Bráðaþjónustu barna- og unglingageðdeildar (BUGL), 

Bráðamótttöku geðdeildar og Bráðamóttöku kvennadeildar (Landspítali, 2020).  

Bráðamóttakan í Fossvogi er stærsta bráðadeild landsins og er starfsemin að mestu 

leyti staðsett á tveimur hæðum í G-álmu Landspítalans í Fossvogi, bráðadeild (G-2) og bráða- 

og göngudeild (G-3). Á bráðamóttöku eru meðferðarrými fyrir 59 sjúklinga, 36 á G-2 og 23 á 

G-3. Bráðadeildin á G-2 er opin allan sólarhringinn en Bráða- og göngudeild G-3 er einungis 

opin frá 08-23 og frá 23-08 eru því aðeins 36 pláss opin. Fjöldi sjúklinga á bráðamóttöku 

hefur farið allt upp í 110 og er því greinilegt að húsnæði og aðstaða nær ekki að halda í við 

aðsókn þeirra sem þangað leita (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Mynd 5 sýnir komur á bráðamóttöku eftir mánuðum árin 2017-2019 (Landspítali, 2019a). 

 

Mynd 5 Komur á bráðamóttöku eftir mánuðum 2017 - 2019 

4.1.1 Aðstaða á bráðamóttöku 

Bráðamóttakan er skilgreind sem göngudeild. Húsnæði, salernisstaða, meðferðarstæði og 

einangrunaraðstaða miðast því sem slík. Níu rúm eru í gluggalausu rými sem ætlast er til 

7820 7810
8022 7929

8146

7671
7867 7857 7972 7899

7709
7965

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Fj
ö

ld
i k

o
m

a 
á 

b
rá

ð
am

ó
tt

ö
ku

Mánuður

2017 2018 2019



 

23 

 

skammtíma notkunar en nýtt er sem legurými og þá stundum í fáeina sólarhringa. Dvöl við 

slíkar aðstæður getur valdið dægurvillu og auknu rugli, sérstaklega hjá elstu aldurshópunum. 

Hjartasíritar eru dæmi um tæki sem ekki er nægilegt magn af og þarf því að forgangsraða 

þeim sjúklingum er mest þurfa á þeim að halda. Ákveðin legustarfsemi er þó á deildinni þar 

sem sumir sjúklingar dvelja á bráðamóttökunni í 2-3 daga í bið eftir innlögn. Kröfur um 

húsnæði og aðbúnað göngudeildar og legudeildar eru frábrugðin og því aðstæður á 

bráðamóttökunni ófullnægjandi til legu. Dæmi um ástand sem getur skapast vegna þessa er 

m.a. þegar sjúklingur sem skyldi vera í eingangrun er vegna aðstöðuleysis staðsettur á 

ganginum og þar með er hugsanleg smithætta á ferð (Embætti Landlæknis, 2018b). Einnig 

getur skapast hætta fyrir sjúkling og hann ekki fengið viðeigandi meðferð á réttum tíma og 

jafnvel gleymst, þar sem tölvukerfi spítalans á erfitt með að staðsetja sjúklinga þegar þeir 

liggja á gangi (Embætti Landlænis, 2019b) 

4.1.2 Innlagnir og þjónusta á bráðamóttöku 

Margskonar bið á sér stað á bráðamóttöku, svo sem bið eftir sérfræðingi, rannsóknum, 

innlögnum og fleira. Meðalbiðtími á bráðamóttöku getur verið villandi og sumir sjúklingar 

bíða svo lengi eftir innlögn að jafnvel kemur til útskriftar áður en rými losnar til innlagnar.  

Sjúklingum á bráðamóttöku er forgangsraðað eftir alþjóðlegu flokkunarkerfi (e. Emergency 

Severity Index) í fimm flokka, eftir hversu bráðri læknisskoðun þörf er á. Stefnumark 

bráðamóttökunnar er að yfir 90% sjúklinga í hverjum flokki fái viðtal/skoðun hjá lækni innan 

þeirra tímamarka. Bráðamóttakan sinnir bráðastarfsemi eftir bestu getu og endurspeglast 

þannig meðaldvalartími þeirra er útskrifast. Meðaldvalartíminn hefur staðið í stað 4-5 klst. 

síðastliðin ár og stóð í 4,87 klst árið 2019 þrátt fyrir aukið umstang.  

Helsti vandinn liggur þar af leiðandi í þjónustu þeirra sjúklinga sem bíða eftir innlögn 

(Embætti Landlæknis, 2018b). 

Á sama tíma hefur meðaldvalartími þeirra sjúklinga sem bíða eftir útskrift frá bráðamóttöku 

á aðrar deildir Landspítala lengst til muna, fyrir árið 2019 var hann um 22,6 klst. 

Meðaldvalartími á bráðamóttöku hefur sjaldan verið lengri en miðast er við að hann skuli eigi 

vera lengur en 6 klst. Sá hópur sem bíður hve lengst eftir innlögn eru aldraðir einstaklingar, 

sjúklingar í einangrun og sjúklingar með margþátta vandamál. Á mynd Mynd 6 má sjá 

meðaldvalartíma á bráðamóttöku fyrir árið 2019 (Landspítali, 2019a). 
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Mynd 6 Meðaldvalartími á bráðamóttöku frá janúar – desember 2019 

Eins og sjá má á mynd 6 myndast ákveðnar kúrfur á inflúensu tímum og að sögn Jóns 

Magnúsar Kristjánssonar, yfirlæknis á bráðamóttöku, er hægt að gera ráð fyrir að 

meðaldvalartíminn lengist um 3-4 klukkustundir á flensutímum (Embætti Landlæknis, 

2018b). 

4.1.3 Útskriftarvandi á bráðamóttöku 

Útskriftarvandi bráðamóttökunnar og Landspítala er feiknarmikill og heldur áfram að aukast. 

Erfitt hefur verið að færa sjúklinga á viðeigandi legudeildir eða úrræði utan Landspítala eftir 

að greiningu og meðferð er lokið á bráðamóttöku. Þessi skæði vandi skapast þá einna helst 

vegna tveggja þátta: 

1. Einstaklingur sem lokið hefur meðferð á spítalanum en skortir úrræði utan hans er ekki 

hægt að útskrifa. Flestir þeirra eru aldraðir einstaklingar sem bíða eftir plássi á 

hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými og fer þeim ekki fækkandi.  

2. Hinsvegar skortir legurými vegna manneklu.  

Skortur á hjúkrunarfræðingum varð til þess að árið 2018 var 35 rúmum á legudeildum lokað, 

auk 5 rúma á 5 daga líknardeild. Þessar lokanir skýra hátt nýtingarhlutfall legurýma 

Landspítala, sem ósjaldan er um 105% og hefur farið allt upp í 117%. Ákjósanlegt viðmið 

bráðasjúkrahúsa er 85% (Embætti Landlæknis, 2018b). Í lok 2019 voru alls 83 sjúklingar sem 

lokið höfðu við meðferð með gilt færni- og heilsumat, 40 á bráðadeildum og endurhæfingu 
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og þar að auki 43 í sérstökum biðrýmum á Vífilsstöðum (Landspítali, 2019a). Bráðalegurými 

fyrir fullorðna á Landspítala eru nú 414 (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Þegar kemur að fráflæðisvandanum er það einna helst bráðamóttakan í Fossvogi sem 

myndar þessa „innlagnarteppu“ en margir aldraðir sækja þangað. Barnadeild og 

fæðingardeild hafa til að mynda enga sjúklinga sem bíða eftir vistun í hjúkrunarrými. 

Tafla 2 sýnir sundurliðun og heildarfjölda innlagna á bráðamóttökur Landspítala árið 2019. 

(Landspítali, 2019a).  

Tafla 2 Sundurliðun og heildarfjöldi innlagna á bráðamóttökur Landspítala 2019 

Deild Fjöldi innlagna 

Hlutfall allra 

innlagna 

BMT Fossvogi 74126 69,63% 

Hjartagátt 83 0,08% 

BMT barna 12176 11,44% 

BMT kvenlækninga 15829 14,87% 

BMT geðsviðs 4239 3,98% 

Samtals 106453 100,00% 

 

4.1.4 Öryggi 

Sá fjöldi sjúklinga sem dvelur á bráðamóttöku eftir innlögn (sjá mynd 6) leiðir til þess að hver 

hjúkrunarfræðingur sinnir of mörgum sjúklingum. Algengt er að á bráðamóttöku sinni hver 

hjúkrunarfræðingur um 7-8 sjúklingum. Í samanburðarlöndum er algengt að hver 

hjúkrunarfræðingur sinni 3-4 sjúklingum (Embætti Landlæknis, 2019b). Við slíkar aðstæður er 

hætta á að atvikum fjölgi. Hættan er sú að eftirlit verði af skornum skammti, aukin hætta á 

þrýstingssárum og byltum og hætta á óframkvæmdri hjúkrun (e. missed nursing care) . Einnig 

verður erfiðara að tryggja öryggi lyfjagjafa, lyfjaumsýslu og lyfjafyrirmæla, grunnþarfir kunna 

að fara á mis og hætta á sýkingum eykst. Við þessar aðstæður má sjá að bráðamóttaka gæti 

átt í erfiðleikum með að taka á móti hópslysi, svo eitthvað sé nefnt. 

Heildarfjöldi skráðra atvika á bráðamóttöku var 381 í árslok 2018. Stærstur fjöldi atvikanna 

voru byltur en ákveðinn hluti atvika tengist ástandinu sem ríkir á bráðamóttöku, það er skorti 

á legurýmum, undirmönnun og aðstöðuleysi. 
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Í vettvangsheimsókn landlæknis á bráðamóttöku í desember 2018 lágu 14 sjúklingar frammi 

á göngunum. Þegar svo mikill fjöldi sjúklinga er saman í rými reynist erfiðara að taka sögu 

þeirra og fagfólk hikar við að spyrja ákveðinna spurninga eða skoða sjúklinginn fyrir framan 

annað fólk. Við þessar aðstæður eykst vissulega hætta á yfirsjónum. Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að við skoðun sjúklinga á gangi missir starfsfólk af mikilvægum upplýsingum 

viðkomandi sjúklings í 30% tilfella (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Augljóst er að friðhelgi einkalífs er ekki tryggð við aðstæður sem þessar.  

4.2 Lungnadeild 

Á lungnadeildinni (A-6) fer fram greining, meðferð og hjúkrun sjúklinga sem eiga við bráða og 

langvinnandi lungnasjúkdóma að etja. Einnig er veitt margvísleg ráðgjöf og fræðsla á sviði 

hjúkrunar- og læknisfræði.  

Vegna útskriftarvanda Landspítala eru sjúklingar sem einna helst ættu heima á 

lungnadeild dreifðir um spítalann og er þeim sinnt af hreyfiteymi bráðamóttökunnar eða 

starfsfólki annara deilda. Aðstaða á lungnadeild er af skornum skammti. Á deildinni eru 19 

opin rúm og vegna skorts á geymslurými er ýmislegt geymt á ganginum, eins og BiPAP 

öndunarvélar. Engin setustofa er fyrir sjúklinga deildarinnar og skrifstofa deildarstjóra er 

staðsett utan deildar (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Mikill útskriftarvandi er á deildinni og sífellt fleiri sjúklingar eru meðhöndlaðir með 

öndunarvélum. Meðalbiðtími eftir hjúkrunarrými á deildinni er 50-60 dagar. Sumir 

einstaklingar fá höfnun í 3-6 skipti og bíða yfir 100 daga á Landspítala eða koma endurtekið 

til innlagnar að heiman. Sjúklingar dvelja oft lengi á deildinni en dæmi eru um að þeir dvelji 

jafnvel í meira en eitt ár. Mörg tilfelli lungnadeildar eru flókin og þurfa sérhæfða þjónustu og 

meðferð til langs tíma. Aðstaðan á lungnadeildinni veldur því þar með að fleiri liggja á 

bráðamóttöku og ýtir undir augljósa þröf aukinna úrræða utan Landspítala (Embætti 

Landlæknis, 2018b). 

4.3 Vífilsstaðir 

Vífilsstaðir er biðdeild fyrir aldraða sem stofnað var til í nóvember 2013. Pláss er fyrir 42 

sjúklinga á deildinni en einstaklingar sem þar dvelja eru með gilt færni- og heilsumat og hafa 

lokið við meðferð á Landspítala en bíða tilflutnings á hjúkrunarheimili (Landspítali, 2020b). 

Rekstrarkostnaður Vífilsstaðar er töluvert lægri heldur en á öðrum legudeildum 

Landspítalans og hefur deildin hjálpað talsvert í baráttunni við fráflæðisvandann (Þingskjal 
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1321, 2019-2020). Nýting rúma á Vífilstöðum var að meðaltali yfir 100% árið 2019 og biðu 

alls 43 einstaklingar eftir plássi á hjúkrunarheimili í árslok 2019 (Landspítali, 2019a). Þó 

vissulega hjálpi hjúkrunarstarfsemi Vífilsstaða til í baráttunni við fráflæðisvandann er það 

ekki nóg. Tugir manns á legudeildum Landspítala bíða eftir því að komast að á Vífilsstöðum. 

Biðin endar ekki þar heldur þurfa einstaklingar einnig að bíða á Vífilsstöðum eftir 

úthlutunarplássi á hjúkrunarheimili (Stjórnarráðið, 2019). 
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5 Kostnaðargreining fráflæðisvanda 

Síðustu ár hefur mikið verið rætt um kostnað fráflæðisvandans fyrir þjóðfélagið. Tugir 

sjúklinga liggja dýrum dómum í bráðaplássum á Landspítala þegar þeir með réttu ættu að 

vera í vistunarúrræðum á hjúkrunarheimilum. Skortur fjármagns í heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi gerir forgangsröðun að mikilvægum lið í ákvarðanartöku við beitingu úrræða eða 

framkvæmd meðferða. Til að nýta útgjöld til heilbrigðismála á sem hagkvæmastan hátt þarf 

valið að byggjast á vitneskju kostnaðar og vænts ávinnings. Hver legudagur á Landspítala er 

kostnaðarsamur og mun dýrari en á hjúkrunarheimilum landsins.  

Til að tryggja skilvirkni í úthlutun fjármagns og ná hámarks ávinningi getur verið nauðsynlegt 

að nota matsaðferðir sem veita kerfisbundna og vandaða úttekt á þeim kostnaði og ávinning 

sem tengist tilteknu verkefni. Ein slík aðferð er kostnaðar- og ábatagreining (e. cost-benefit 

analysis). Kostnaðar- og ábatagreining er aðferð sem sérstaklega er þróuð til mats á 

opinberum verkefnum. Markmiðið með kostnaðar- og ábatagreiningu er að veita stöðuga 

málsmeðferð við mat á ákvörðun með tilliti til afleiðinga þeirra. Með kostnaðar- og 

ábatagreiningu er allur hugsanlegur ávinningur og tap af fyrirhuguðu verkefni skilgreindur og 

þarf því að taka tillit til alls kostnaðar og ávinnings sem því tengist, þar með talinn beinn, 

óbeinn og óáþreifanlegur kostnaður. Auk algengra kostnaðarliða eins og vinnuafls og 

fjármagnkostnaðar myndi alhliða mat á verkefnum þar að auki taka til greina hugsanleg áhrif 

á bæði mannlíf og umhverfi (Nas, 2016). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að greina mismunandi kostnað úrræða vegna 

fráflæðisvandans. Status quo eru núverandi úrræði þeirra sjúklinga sem inni liggja á 

Landspítala. Þar á móti verður skoðaður kostnaður þess að hafa sjúklingana í viðeigandi 

úrræðum, það er að segja á hjúkrunar- og dvalarheimilum.  

Áður en ráðist er í greininguna er brýnt að afmarka umfang og til hvaða þátta taka skal tillit 

til. Greiningin snýst um kostnaðarliði hins opinbera og nær hún ekki utan um óáþreifanlegan 

kostnað svo sem lífsgæði, líðan eða persónulega hagi sjúklinga, aðstandenda, starfsmanna 

sem og annarra sem eiga hlut að máli en fjallað er um það nánar hér að neðan. Allur 

kostnaður er gefinn upp á ársgrundvelli og miðast verðlag við júní 2020.  

Greining á kostnaði við Landspítala miðast við kostnað á legudag sem byggir á meðaltölum 

grunnkostnaðar á deild, sem er að mestu án tiltekins meðferðarkostnaðar. Innifalinn er þó 

lyfjakostnaður og rannsóknarkostnaður en lækniskostnaður og meiriháttar 



 

29 

 

meðferðarkostnaður er þar undanskilinn (Þingskjal 1321, 2019-2020). Sömuleiðis byggist 

greining kostnaðar á hjúkrunarheimilum við kostnað á legudag sem inniheldur kostnað við 

lífslokameðferðir, fæði, hjúkrunar- og lækniskostnaður og lyf sem ekki eru með 

greiðsluþáttöku sjúkratrygginga (Reglugerð um greiðslur öldrunarstofnana fyrir 

heilbrigðisþjónustu nr. 427/2013 ). Við mat á óbeinum kostnaði verður tekin til skoðunar 

framleiðni/vinnutap sem myndast vegna biðtíma á liðskiptaaðgerðum. Hluti kostnaðar í 

greiningu á fráflæðisvananum er óáþreifanlegur kostnaður svo sem lífsgæði og líðan 

sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks, en erfitt er að meta þann kostnað til fjár. Í greiningu 

þessari er því aðeins um gróft mat að ræða á samfélagslegum kostnaði þess að hafa sjúklinga 

inniliggjandi á spítala, sem með réttu ættu heima á hjúkrunar- og dvalarheimilum. 

5.1 Legukostnaður Landspítala 

Beinn kostnaður Landspítala af hverjum legudegi vegna fráflæðisvandans er að mörgu leyti 

vandráðinn. Sjúklingar sem liggja inni á Landspítala einungis vegna skorts á öðrum úrræðum 

eru ekki sambærilegir öðrum inniliggjandi sjúklingum. Að öllum líkindum má gera ráð fyrir að 

þessir sjúklingar beri með sér lægri rannsóknarkostnað en aðrir legudeildar sjúklingar, þar af 

leiðandi gæti meðaldeildarkostnaður á sjúkling valdið ofmati á raunkostnaði 

fráflæðisvandans.  

Landspítalinn er stórt fyrirtæki með veltu uppá rúma 75 milljarða og yfir 4500 

starfsmenn árið 2019 (Landspítali, 2019b. Nær allar tekjur Landspítala koma til vegna 

fjárframlaga ríkisins en eftirstöðvar koma síðan frá þjónustutekjum, styrkjum og fleiru.  

Fjárframlag ríkisins til Landspítala árið 2019 nam rúmlega 71 milljarði króna eða um 7,7 % af 

heildarfjárlögum ársins, um talsverðar upphæðir getur því verið að ræða og mikilvægt að 

áætla hver kostnaðurinn er í raun og veru (Stjórnarráðið, e.d.). 

Kostnaður við legudag er breytilegur eftir gerð deildar, til að mynda er kostnaður við 

öldrunardeildir mun lægri en við aðrar legudeildir spítalans  

Ekki er með fullri vissu að segja til um hvernig meðalkostnaður á legudag er reiknaður 

og ekki er auðséð út frá gögnum í svari Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra um 

fyrirspurn um kostnað við hjúkrunar- og bráðarými hvernig það er gert. Líklega er 

heildarkostnaði legudeildar sem fellur til deilt með fjölda legudaga yfir ákveðið tímabil. 

Annars vegar væri hægt að reikna meðalkostnað með því að deila fjölda opinna rúma, óháð 

fjölda inniliggjandi sjúklinga á viðkomandi deild á hverjum tíma. 
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Í svari Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra við fyrirspurn um kostnað við hjúkrunar- 

og bráðarými, er kostnaður fyrir legudag í bráðarými sagður 119.225 kr. á sólarhring miðað 

við fjölda legudaga frá janúar til nóvember 2019. Til bráðarýma á Landspítala eru talin öll 

legupláss að undanskilinni biðdeild á Vífilsstöðum. Einungs er miðast við meðaltölur og horft 

til grunnkostnaðar á deild, sem er að mestu án tiltekins meðferðarkostnaðar. Innifalinn er þó 

lyfjakostnaður og rannsóknarkostnaður en lækniskostnaður og meiriháttar 

meðferðarkostnaður er þar undanskilinn (Þingskjal nr. 1321/2019-2020).  

Sjá má sundurliðun kostnaðar fyrir legudag miðað við nóvember 2019 í töflu Tafla 3.  

Tafla 3 Sundurliðun kostnaðar fyrir legudag á Landspítala - nóvember 2019 

 

Sundurliðun kostnaðar á legudag á Vífilsstöðum má sjá í töflu Tafla 4. 

Tafla 4 Sundurliðun kostnaðar fyrir legudag á biðdeild aldraðra á Vífilsstöðum – nóvember 

2019 

 

Bráðarými nóv.19 2019

Fjöldi legudaga 203.506      

Fjöldi opinna rúma 585         

Fjöldi opinna rúma ef mönnun væri fyrir hendi 630         

Kostnaður við bráðarými m.kr

Launagjöld 17.739        

Önnur rekstrargjöld 6.524          

Samtals 24.263        

Kostnaður á sólarrhing við hvert bráðarými kr.

Miðað við fjölda legudaga 119.225      

Miðað við fjölda opinna rúma 113.630      

Vífilsstaðir nóv.19 2019

Fjöldi legudaga 203.506      

Fjöldi opinna rúma 42           

Fjöldi opinna rúma ef mönnun væri fyrir hendi 44           

Kostnaður við bráðarými m.kr

Launagjöld 656              

Önnur rekstrargjöld 168              

Samtals 823              

Kostnaður á sólarrhing við hvert bráðarými kr.

Miðað við fjölda legudaga 52.376        

Miðað við fjölda opinna rúma 53.712        
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Eins og sést í töflu Tafla 4 er legurými biðdeildar á Vífilsstöðum töluvert ódýrara í rekstri en 

legurými annarra legudeilda Landspítala en legukostnaður á sólarhring þar er talinn 52.376 

kr. 

Fjöldi sjúklinga á Landspítala sem beið eftir vistunarúrræði utan LSH voru 83 í lok árs 

2019. Sjá má sundurliðun eftir sviðum hér að neðan í Töflu 5, ásamt áætluðum legudögum 

fyrir árið 2019 (Landspítalinn, 2019a).  

Tafla 5 Sundurliðun legudaga á legudeildum Landspítala 2019 

 

Ef tekin er saman kostnaður fyrir tölur í lok árs 2019 og hann uppfærður á verðlagi ársins 

2020 þá er kostnaðurinn 2.719.417.273, eða rúmlega 2.7 milljarðar króna (Þingskjal nr. 

1321/2019-2020). Sjá má uppfærðan kostnað legudaga m.v. verðlag 2020 í töflu Tafla 6. 

Tafla 6 Sundurliðun kostnaðar legudaga á verðlagi 2020 

 

5.2 Óbeinn kostnaður 

Til þess að meta samfélagslegan kostnað vegna fráflæðisvanda er ekki nóg að skoða beinan 

kostnað, sem og kostnað við legudaga. Einnig þarf að taka tillit til óbeins kostnaðar sem 

kemur til vegna framleiðnitaps, fjárhagslegs kostnaðar, meðferðar eða inngripa sem ekki er 

greiddur ríkinu.  

Algengt er að nota töpuð laun til að meta kostnað við tapað vinnuframlag. Samkvæmt 

nýklassískum hagfræðikenningum er jaðarframleiðni vinnuafls jöfn verðmætasköpun 

Svið Fjöldi Áætlaðir legudagar/ár

Lyflækningarsvið, bráðadeildir 10 3.650                               

öldrunardeildir, B4 +  R2 25 9.125                               

endurhæfingardeild Landakot 2 730                                  

Skurðlækningarsvið 3 1.095                               

Kvenna- og barnasvið 0 0

Vífilsstaðir, hjúkrunardeild 43 15.695                             

Samtals 83 30.295                             

Svið Legudagar Kostnaður á sólarhring Samtals kostnaður

Lyflækningarsvið, bráðadeildir 3650 126.515                         461.778.616             

öldrunardeildir, B4 +  R2 9125 126.515                         1.154.446.541          

Endurhæfingardeild Landakot 730 126.515                         92.355.723               

Skurðlækningarsvið 1095 126.515                         138.533.585             

Kvenna- og barnasvið 0 126.515                         0

Vífilsstaðir, hjúkrunardeild 15695 55.578                            872.302.808             

Samtals 30295 2.719.417.273          
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vinnuafls ( Berger, Murray, Xu, og Pauly, 2001). Nærtækast er að skoða biðlista eftir 

aðgerðum en fráflæðisvandinn hefur áhrif á flesta biðlista í heilbrigðiskerfinu. Stærsti 

biðlistinn undanfarin ár hefur verið biðlisti eftir liðskiptaaðgerðum. Í júní 2019 voru 1.148 

einstaklingar á biðlista eftir liðskiptaaðgerð (Embætti Landlæknis, 2020b). 

Liðskiptaaðgerðir eru algengar bæklunarskurðaðgerðir og eru eitt veigamesta viðfangsefni 

bæklunarskurðdeildar Landspítalans, algengasta ástæða liðskiptaaðgerða er slit í lið eða 

slitgigt. Liðskiptaaðgerðir eru eftir fremsta megni framkvæmdar til að lina verki sjúklings og 

bæta hreyfigetu (Landspítali, 2020c). 

Miðgildi tíma þeirra sem biðu liðskipta var 266 dagar á Landspítala, 84 dagar á Sjúkrahúsinu 

á Akureyri og 231 dagur á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á tímabilinu 1. október 2018 til 30. 

September 2019 (Embætti Landlæknis, 2020b). Samkvæmt viðmiðum Embætti landlæknis er 

ásættanleg bið eftir aðgerð/meðferð hjá sérfræðingi 90 dagar frá greiningu (Embætti 

Landlæknis, 2016b). 

Bið eftir aðgerð endurspeglar ekki allt ferlið en einstaklingur fer ekki á biðlista fyrr en þörf 

aðgerðar er metin af skurðlækni á aðgerðarstað. Bið á mati þarfar á aðgerð er nefndur 

„dulinn biðtími“( Embætti Landlæknis, 2020b). 

 Í greiningu þessari verður hinsvegar ekki tekið tillit til dulins biðtíma í mati á óbeinum 

kostnaði. Einungis verður miðað við biðtíma eftir aðgerð, eftir að sérfræðingur hefur skráð 

einstakling á biðlista. 

Þegar horft er á árangur liðskiptaaðgerða er talið að 90-95% þeirra sem fara í liðskiptaaðgerð 

á hné nái góðum eða verulegum árangri, ekki eru tiltækar tölur um árangur á liðskiptaaðgerð 

á mjöðm. Þetta eru tvær helstu gerðir liðskiptaaðgerða sem framkvæmdar eru hér á landi 

(Landspítali, 2020c). Hér verður miðað við að 90% þeirra sem gangast undir liðskiptaaðgerðir 

nái fullum bata. 

Við mat á framleiðnitapi verður miðað við meðalbiðtíma umfram 90 daga. 

Samkvæmt skýrslu sem gerð var hjá Oxford Economics um mat á samfélagslegum kostnaði 

vegna slitgigtar, kom fram að 33% fólks með slitgigt var með öllu óvinnufært (Oxford 

Economics, 2010). Verður því miðað við að 40% þeirra sem bíða eftir liðskiptaaðgerð séu 

óvinnufærir. 

Við mat á óbeinum kostnaði er tekið tillit til fjölda einstaklinga á biðlista árið 2019 sem og 

hlutfall þeirra sem eru 65 ára og eldri og 64 ára og yngri, meðalbiðtíma eftir aðgerð sama ár 
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sem og miðgildi launa. Einnig verður miðað við að atvinnuþátttöku og atvinnuleysi árið 2019. 

Á töflu Tafla 7 má sjá sundurliðun óbeins kostnaðar vegna liðskiptaaðgerða (Hagstofa 

Íslands, 2019c). 

Tafla 7 Óbeinn kostnaður vegna liðskiptaaðgerða 2019 

 

 

Óbeinn kostnaður vegna þeirra sem bíða eftir liðskiptaaðgerðum er því samtals 

1.821.829.402 kr. Í greiningu þessari verður þó miðað við að einungis helmingur kostnaðar 

komi til vegna fráflæðisvanda Landspítala. Því verður óbeinn kostnaður vegna fráflæðisvanda 

Landspítala metinn 910.914.701 kr. Mat þetta er varfærið mat á óbeinum kostnaði, þar sem 

ekki eru teknar til greina aðrar aðgerðir sem frestast vegna skorts legurýma eftir aðgerðir. 

5.3 Óáþreifanlegur kostnaður 

Óáþreifanlegur kostnaður í kostnaðar- og ábatagreiningu er sá kostnaður sem ekki er hægt 

að meta með beinum hætti. Hann er breytilegur eftir því ástandi/verkefni sem um ræðir. Má 

meðal annars nefna breytt lífsgæði einstaklinga sem koma beint og óbeint að verkefni, sem 

dæmi sjúklingur, starfsfólk og aðstandendur. 

Óáþreifanlegur kostnaður fráflæðisvandans er fjölsnærður. Hægt er að líta til skertra 

lífsgæða sjúklingsins, álags aðstandenda og aukins álags starfsfólks svo eitthvað sé nefnt. 

Við áætlun á óáþreifanlegum kostnaði er stundum stuðst við greiðsluviljarannsóknir á 

inngripi eða lífsgæðarannsóknir, fyrir og eftir inngrip. Þar sem rannsóknir af þessu tagi skortir 

verðmat á óáþreifanlegum kostnaði, er erfitt að meta í þessu tilfelli. Greiðsluviljarannsóknir 

hafa verið gerðar erlendis varðandi greiðsluvilja fyrir hjúkrunarheimili, bein yfirfærsla sem 

tekin er úr öðrum hagkerfum og samfélögum er ónákvæm og oft ekki viðeigandi (Nolte, 

Ptichorth, 2014). Jafnframt tókst rannsakanda ekki að finna íslenskar rannsóknir í 

samanburði lífsgæða eldri einstaklinga sem liggja á spítala, miðað við hjúkrunar- eða 

dvalarheimili. Ekki verður þar með settur verðmiði á óáþreifanlegan kostnað í þessari 

greiningu. Þó má þess geta að óáþreifanlegur kostnaður vegna fráflæðisvanda er verulegur 

og er fjallað um nokkra mögulega þætti óáþreifanlegs kostnaðar hér að neðan. 

Eldri en 65 ára

 Yngri en 65 ára á 

vinnumarkaði 

Yngri en 65 ára 

utan 

vinnumarkaðar

 Óbeinn 

kostnaður 

samtals 

 50% vegna 

fráflæðisvanda 

869.096.472        932.895.497          19.837.433          1.821.829.402    910.914.701          
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5.3.1 Sjúklingar og aðstandendur 

Erfitt er að meta tíma frá því að einstaklingur með gilt færni- og heilsumat gæti útskrifast af 

Landspítala á hjúkrunarheimili. Einnig er erfitt að meta tíma frá lokum virkrar meðferðar og 

þar til ljóst er að einstaklingurinn er ekki útskriftarhæfur heim. Ekki er mögulegt að áætla 

þann tíma sem heilbrigðisstarfsfólk kemst að ákvörðun um brýnleika færni- og heilsumats. Í 

því ferli þarf meðal annars að taka málið upp á teymisfundum, ræða við aðstendendur og 

sjúklinginn sjálfan, auk þess að útbúa viðeigandi eyðublöð og vottorð (Embætti Landlæknis, 

2020c). Ekki er því mögulegt að taka fyrrgreindan tíma með í beinum kostnaði þó hann eigi 

heima þar.  

Eins og áður hefur komið fram segir í reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og 

hjúkrunarrýma að alla jafna eigi ekki að líða meira en 4 vikur frá því að umsókn til færni- og 

heilsumatsnefndar berst og þar til niðurstaða um matið fæst. Einstaklingar sem liggja á 

spítala fá forgang í úrvinnslu matsnefnda en samt sem áður tekur tíma að vinna úr matinu. 

Sé einstaklingur ekki útskriftarhæfur heim að lokinni meðferð og ekki hafi öll „raunhæf 

félagsleg og heilsufarsleg úrræði og aðstoð til dvalar í heimahús“ verið reynd, er samkvæmt 

reglugerð ekki hægt að veita viðkomandi færni- og heilsumat (Reglugerð um færni- og 

heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr. 466/2012). 

Vegna formsatriða þarf því að útskrifa fólk heim, með fullri aðstoð, sé möguleiki á að það 

muni ganga, til þess að öll úrræði séu fullreynd. Ef kemur í ljós að einstaklingur á ekki aftur 

snúið í búsetu heimavið verður því að leggja viðkomandi aftur inn á spítala í bráðainnlögn og 

sækja þá aftur um heilsu- og færnimat. Engar aðgengilegar tölur erum um slík tilvik, hvorki 

með tilliti til fjölda né lengdar. Kostnaðarmat á lífsgæðum einstaklings, aðstandenda og 

starfsfólks er því erfitt að meta þegar engar tölur eru til staðar. Hægt er þó að geta þess að 

lífsgæði sjúklinga eru betri á hjúkrunar- og dvalarheimilum, þar sem um langtímavistun er að 

ræða. Markmið sjúkrahúsa er að veita bráðaúrlausnir við vandamálum en ekki hámarka 

lífsgæði inniliggjandi sjúklinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að því lengur sem eldra fólk liggur á spítala þeim mun meiri 

hætta er á færnitapi (Kleinpell, Fletcher og Jennings, 2008). Áhrif langtíma sjúkrahúslegu á 

aðstandendur einstaklings sem inni liggur er snúið að meta, komið hefur fram í rannsóknum 

að ættingjar finna fyrir álagseinkennum þegar kemur að innlögn eldra fólks. Í rannsókn sem 
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gerð var á Íslandi kom meðal annars fram að um 20% ættingja fann fyrir álagseinkennum og 

11% fyrir yfirþyrmandi álagseinkennum (Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir o.fl., 2014).  

Óvissa um lengd dvalar á sjúkrahúsi, þ.e.a.s. hvenær og á hvaða hjúkrunarheimili 

einstaklingur mun flytjast á að lokum, hefur að öllum líkindum áhrif á lífsgæði einstaklinga 

sem og aðstandenda, ekki fundust neinar rannsóknir á lífsgæðum tengdri óvissu. Rannsóknir 

hafa þó sýnt fram á skaðleg áhrif óvissu í sambandi við fjölda ólíkra sjúkdóma og óvissa 

varðandi framtíðina virðist valda einstaklingum meira álagi og áhyggjum heldur en vissan um 

slæman hlut (Johnson, Afari, Zautra, 2009; Buyn, 2013.). 

5.3.2 Starfsfólk og innlagnir 

Langtímavandi sem skapast vegna fráflæðisteppu hefur ekki einungis áhrif á lífsgæði 

sjúklinga og aðstandenda heldur einnig lífsgæði starfsfólks sem og veldur hann 

fráflæðisteppu á öðrum deildum spítalans. Of margir sitja fastir á hinum ýmsu legudeildum 

Landspítala einungis vegna skorts úrræða utan spítalans (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Þannig myndast keðjuverkun og hefur rúmanýting víða farið yfir 100% innan spítalans en þá 

eru oft sett fleiri rúm inn á herbergi, sem og aðstaða útbúnin ýmist á göngum, geymslum, 

salernum og svo framvegis(Stjórnarráðið, 2019).  

Rannsóknir hafa sýnt að yfir 85% rúmanýting getur haft skaðleg áhrif bæði á inniliggjandi 

sjúklinga og starfsfólk (Keegan, 2010). Ef rúmanotkun er yfir 100% og þar með ekki hægt að 

leggja inn sjúkling á deild, gæti komið til þess að sjúklingur sem sækir aðstoð á bráðamóttöku 

og þyrfti á innlögn að halda er ýmist sendur heim, lagður inn á deild sem fellur ekki undir 

sérgreinavanda hans eða hann látinn liggja áfram á bráðamóttöku. Teppir hann þar með 

pláss sem annars væri hægt að nýta fyrir aðra (Castegren og Perment, 2020). 

Aukið vinnuálag minnkar lífsgæði starfsfólks og eykst þar með hætta á kulnun í starfi. 

Aukaútköll hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og lækna á bráðamóttöku verða sífellt algengari og 

yfirvinna þessa sérhæfða starfsfólks kostnaðarsöm (Embætti Landlæknis, 2018b). 

Keðjuverkandi áhrif vegna útskriftarvanda veldur yfirflæðisvanda á deildum og langtímalegu 

sjúklinga á bráðamóttöku. Þetta vandamál hefur aukist mikið undanfarin ár. Til að stemma 

stigu við auknum fjölda sjúklinga á bráðamóttöku sem lagðir hafa verið inn á 

lyflækningadeildir en sitja fastir, var stofnað sérstakt hreyfiteymi almennra lyflækninga til að 

veita fjölda sjúklinga sem dvelja dögum saman á bráðamóttöku þjónustu. 
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Hreyfiteymið er sambærilegt teymum sem sinna deildarstarfi en sinnir það eingöngu 

inniliggjandi einstaklingum á bráðamóttöku (Stjórnarráðið, 2019) 

Augljóst má því vera að óáþreifanlegs kostnaðar við útskriftarvanda og keðjuverkandi áhrifa 

gætir víða innan heilbrigðiskerfisins. 

5.4 Legukostnaður hjúkrunarheimila 

Rekstrarform hjúkrunarheimila á Íslandi eru breytileg. Meirihluti hjúkrunarheimila er rekinn 

af sveitarfélögum, en einnig eru dæmi um að hjúkrunarheimili séu rekin af ríkinu, 

félagasamtökum eða einkareknum hlutafélögum (Ríkisendurskoðun, 2014). Öll 

hjúkrunarheimili landsins eiga það þó sameiginlegt að fjármagn til rekstrar kemur að hluta til 

af ríkinu (Reglugerð um daggjöld fyrir dvalarrými, dagdvalarrými og hjúkrunarrými sem ekki 

eru á föstum fjárlögum árið 2015 nr. 1185/2014).  

Árið 2012 var gerð skýrsla um rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila frá árinu 2008 til ársins 

2010 (Ríkisendurskoðun, 2012). Tölur frá árinu 2010 náðu til 34 hjúkrunarheimila með 1742 

rýmum samtals. Alls gerði það um 83% allra hjúkrunarrýma. Hjúkrunar og dvalarheimili eru 

að mestu fjármögnuð með daggjöldum ríkissjóðs og árið 2010 voru daggjöldin um 92,9% 

allra tekna stofnananna. Daggjöld stofnanna miðast að miklu leyti við meðaltal RAI-

stuðulsins, sem var fjallað um í kafla 3.3.2. Viðmiðunarþyngdarstuðullinn er RAI 1,00 og er 

hann talinn lýsandi fyrir almenna stofnun. RAI-stuðullinn árið 2010 var 1,03 hjá þeim 

stofnunum sem teknar voru til greina. Í skýrslunni var kostnaður á hvern legudag fyrir árið 

2010 metinn 23.242 kr. en legudagur er kostnaður á sólarhring fyrir hvern íbúa 

(Rikisendurskoðun,2012).  

Í skýrslunni er RAI-stuðullinn notaður sem nokkurskonar vísitala milli hjúkrunarheimila 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Samkvæmt RAI-greiðslustuðlinum fyrir árið 2020 er meðaltal hans 

1,10 (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.). Einnig skal gera ráð fyrir breytingum á kostnaði annarra 

rekstrarliða en samkvæmt 9. gr um verðlagsuppfærslu á gjaldskrá hjúkrunarheimila vegur 

breyting á launavísitölu 80% fyrir árið 2020 (Sjúkratryggingar Íslands, 2019). Á móti vegur 

breyting á vísitölu neysluverðs án húsnæðis 20%. Kostnaður á legudag á verðlagi 2020 er því 

reiknaður með tilliti til breytinga á RAI-stuðlinum, breytingum á launavísitölunni og vísitölu 

neysluverðs án húsnæðis. Í viðauka 3 má sjá nánar um uppfærslu verðlags. Kostnaður á 

legudag á verðlagi 2020 er því 45.247 kr.  



 

37 

 

Í lok árs 2019 voru 83 sjúklingar á Landspítala með gilt færni- og heilsumat, sem biðu eftir 

aðstöðu á hjúkrunarheimili. Miðað við reiknaðan kostnað á legudag og áætlaðan fjölda 

legudaga fyrir sama ár er kostnaðurinn 1.370.757.865 kr. Sjá má legukostnað 

hjúkrunarheimila í töflu Tafla 8. (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Tafla 8 Legukostnaður hjúkrunarheimila á Íslandi á verðlagi 2020 

  Legudagar 

Kostnaður á 

sólarhring Samtals kostnaður 

Hjúkrunarheimili                 30.295                    45.247        1.370.757.865  

 

5.5 Niðurstöður greiningar 

Þegar kostnaður hefur verið metinn fyrir alla kostnaðarliði núverandi meðferðarúrræða 

fráflæðisvandans við kostnað hjúkrunarheimila, er hægt að bera saman heildarkostnað 

úrræðanna tveggja, sjá töflu, Tafla 9. 

Tafla 9 Samanburður á heildarkostnaði legudaga Landspítala og hjúkrunarheimila 

 

 

Eins og má sjá í töflu Tafla 9 er mismunurinn á kostnaði legudaga fyrir árið 2019 hjá 

Landspítala og hjúkrunarheimilum um 1.350 m.kr.  

Til þess að sjá samfélagslegan kostnað vegna fráflæðisvanda eru teknir saman allir 

kostnaðarliðir. Kostnaður hjúkrunarheimila er mínustaður frá beinum og óbeinum kostnaði 

Landspítala. Sjá má samfélagslegan kostnað vegna fráflæðisvanda í töflu Tafla 10. 

 

Úrræði Legudagar Heildarkostnaður (kr.)

Landspítali, legudeildir 14.600 1.847.114.465                             

Landspítali, Vífilsstaðir 15.695 872.302.808                                 

Samtals 2.719.417.273                             

Hjúkrunarheimili 30.295 1.370.757.865                             

Samtals 1.370.757.865                             

Mismunur 1.348.659.408                             
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Tafla 10 Samfélagslegur kostnaður á verðlagi 2020 

 

 

Niðurstöður þessarar greiningar sýna fram á að kostnaður vegna fráflæðisvanda Landspítala 

er talsverður. Beinn kostnaður Landspítala er 2.719.417.273 kr. og óbeinn kostnaður er 

910.914.701 kr. Eftir að kostnaður við að hafa sjúklingana í hjúkrunarrými hefur verið 

dreginn frá má sjá að samfélagslegur kostnaður er 2.259.574.109 kr. 

Til samanburðar má geta að heildarkostnaður við rekstur Landspítala fyrir árið 2019 var um 

75.417 milljónir kr. en fyrrgreindur samfélagslegur kostnaður er um 2,99% af þeirri upphæð. 

Óáþreifanlegur kostnaður vegna fráflæðisvandans er torvelt að meta til fjár og tölur eru ekki 

aðgengilegar til að áætla þann kostnað. Má þar með gera ráð fyrir að raunkostnaður sé mun 

hærri en kemur hér fram. Greiningin er ónákvæm þar sem ekki var hægt að meta alla liði 

kostnaðar til fjár heldur einungis um gróft mat að ræða á kostnaði vegna fráflæðisvandans. 

Engin næmisgreining var gerð við þessa greiningu en reynt var eftir fremsta megni að meta 

alla kostnaðarliði með aðgæslu til þess að koma í veg fyrir ofmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beinn kostnaður LSH 2.719.417.273         

Óbeinn kostnaður LSH 910.914.701             

Kostnaður við hjúkrunarrými 1.370.757.865-         

Samtals samfélagslegur 

kostnaður 2.259.574.109         
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6 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar greiningar var að greina kostnað fráflæðisvanda Landspítalans og bera 

saman kostnað við núverandi úrræði sjúklinga sem liggja inni á spítala með gilt færni- og 

heilsumat og kostnað við það að hafa þessa sömu einstaklinga inni á hjúkrunar- eða 

dvalarheimili, þar sem þeir með réttu móti eiga heima. 

Við kostnaðargreiningu voru teknar til greina ólíkar tegundir af kostnaði svo sem beinn, 

óbeinn og óáþreifanlegur kostnaður. Reynt var eftir fremsta megni að notast við nýjustu 

upplýsingar og tölur en erfitt reyndist að nálgast gögn, þar sem slík rannsókn hefur sjaldan 

verið framkvæmd áður. Í ritgerðinni var einnig ferlið við að komast á hjúkrunarheimili skoðað 

sérstaklega, sem og meðalævilengd og lífslíkur Íslendinga. 

 Niðurstaða rannsóknar er sú að miðað við þann fjölda sem lá inni á Landspítala í 

árslok 2019 með gilt færni- og heilsumat, er samfélagslegur kostnaður vegna fráflæðisvanda 

2.259.574.109 kr. á ársgrundvelli eða um 0,94% af heildarútgjöldum hins opinbera til 

heilbrigðismála. 

Kostnaðurinn vegna vandans er mikill og án inngripa mun hann halda áfram að vaxa með 

aukinni meðalævilengd og auknu hlutfalli eldra fólks. 
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Viðauki 1 

Forsendur sem notaðar eru við útreikninga á óbeinum kostnaði 

Uppfæra þurfti miðgildi heildarlauna frá verðlagi 2018 til verðlags 2020. Breyting á 

launavísitölu var 12,08%. Voru miðgildi launa fyrir 2020 því 700.473 kr.  

Ákveðið var að miða við miðgildi launa frekar en meðaltalslaun, þar sem rannsakandi taldi 

það gefa glöggari mynd heldur en meðaltalslaun. Miðgildi launa var síðan deilt með 160 til 

þess að fá laun á klukkustund. Í töflu Tafla 11 má sjá hvernig laun 2018 voru uppfærð á 

verðlag 2020. 

Tafla 11 Uppfærsla verðlags á miðgildi launa 

 

(Hagstofa Íslands, 2019c) 

Vinnumarkaðsþátttaka fyrir 16-64 ára er 87%, og atvinnuleysisshlutfall 3,7% (Hagstofa 

Íslands, 2019e). 

Miðað við að árangur af liðskiptaaðgerðum sé 90%. 

Miðað við að framleiðnitap/vinnutap þeirra sem eru á biðlista sé 40% . 

Miðað við meðalbiðtíma umfram 90 daga. 

Miðað við að þeir sem eru 65 ára og eldri séu ekki á vinnumarkaði. 

Miðað við að 50% af biðlistavandamáli sé vegna fráflæðisvanda. 

Miðað við að 50% af launum fyrir fólk utan vinnumarkaðar og fyrir þá sem eru 67 ára og 

eldri. 

Óbeinn kostnaður fyrir 64 ára og yngri á vinnumarkaði: Gert ráð fyrir að 87% þeirra sem eru 

yngri en 64 ára séu á vinnumarkaði, reiknað með miðgildi launa á dag og margfaldað með 

biðtíma. 40% tekið af vegna óvinnufærni og vinnutaps og svo margfaldað með hlutfalli 64 ára 

og yngri á biðlista. 

Óbeinn kostnaður fyrir 65 ára og eldri utan vinnumarkaðar: Gert ráð fyrir að þeir sem eru 

65 ára og eldri séu ekki á vinnumarkaði, reiknað með miðgildi launa á dag og helmingur 

tekinn af þeirri upphæð og margfaldað með biðtíma. 40% tekið af vegna óvinnufærni og 

vinnutaps og svo margfaldað með hlutfalli 65 ára og eldri á biðlista. 

Uppfærsla verðlags launa Breyting Kostnaður (kr.)

Miðgildi launa 2018 632.000             

Leiðrétt m.v. Launavísitölu 12,08% 708.352             
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Óbeinn kostnaður fyrir 64 ára og yngri utan vinnumarkaðar: Gert ráð fyrir að 3,7% þeirra 

sem eru yngri en 64 ára séu ekki á vinnumarkaði, reiknað með miðgildi launa á dag og 50% 

tekið af þeirri upphæð til að koma í veg fyrir ofmat og margfaldað með biðtíma. 40% tekið af 

vegna óvinnufærni og vinnutaps og svo margfaldað með hlutfalli 64 ára og yngri á biðlista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Viðauki 2 

Uppfæra þurfti kostnað á legudag frá verðlagi 2019 til verðlags 2020. Miðað var við meðaltal 

vísitalna árið 2019 og júní 2020. 

Breyting á launavísitölu var 6,86% og breyting á vísitölu neysluverðs án húsnæðis er 3,15%. 

Vegin breyting á launavísitölu (80%) og vísitölu neysluverðs án húsnæðis (20%) er 6,11%.  

Í töflu Tafla 13 má sjá hvernig kostnaðurinn var uppfærður á verðlag 2020. 

Tafla 12 Uppfærsla verðlags legukostnaðar á Landspítala 

 

(Þingskjal nr. 1321/2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfærsla verðlags Breyting Kostnaður (kr.)

Kostnaður á legudag 2019, legudeildir Landspítala (Vífilsstaðir undanskyldir) 119.225             

Leiðrétt m.v. Launa- og neysluvísitölu án húsnæðis 6,11% 126.515             

Kostnaður á legudag, Vífilsstaðir 52.376               

Leiðrétt m.v. Launa- og neysluvísitölu án húsnæðis 6,11% 55.578               
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Viðauki 3 

Uppfæra þurfti kostnað á legudag frá verðlagi 2010 til verðlags 2020. Miðað var við meðaltal 

vísitalna árið 2010 og júní 2020, en RAI- stuðullinn er hins vegar á ársgrundvelli. 

Breyting á launavísitölu var 95,77% og breyting á vísitölu neysluverðs án húsnæðis var 

19,45%. 

Vegin breyting á launavísitölu (80%) og vísitölu neysluverðs án húsnæðis (20%) er 80,51%.  

Í töflu Tafla 12 má sjá hvernig kostnaðurinn var uppfærður á verðlag 2020. 

Tafla 13 Uppfærsla verðlags legukostnaðar hjúkrunarheimila 

Uppfærsla verðlags       Breyting Kostnaður (kr.) 

Kostnaður á legudag 2010                       23.424  

Leiðrétt m.v. RAI       7,01%                 25.066  

Leiðrétt m.v. Launa- og neysluvísitölu án húsnæðis 80,51%                 45.247  

(Ríkisendurskoðun, 2012) 
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