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Útdráttur á íslensku   

Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við spurningum 

um skoðanir stjórnenda heilbrigðisstofnana á mismunandi rekstrar-

formi í heilbrigðisþjónustu. Með rannsókninni var í fyrsta skipti 

brugðið upp mynd af skoðunum stjórnenda í heilbrigðisþjónustu 

hérlendis.  

Til að það megi takast voru settar fram nokkrar rannsóknar-

spurningar. 

1. Hefur rekstrarform áhrif á afstöðu stjórnenda til reksturs 

heilbrigðisþjónustu? 

2. Eru stjórnendur í einkareknum heilbrigðisstofnunum hlynntari 

einkarekstri en aðrir stjórnendur? 

3. Hefur kyn áhrif á afstöðu stjórnenda til rekstarforms?  

4. Eru stjórnendur almennt hlynntari einkarekstri á sviðum þar 

sem ríki og sveitarfélög hafa ekki tekið þátt í rekstri fram að 

þessu? 

5. Hver eru áhrif rekstrarforms á rekstrartengda þætti? Telja 

stjórnendur einkarekinna heilbrigðisstofnana að slíkar 

stofnanir skili betri rekstrarárangri (skilvirkari rekstur, lægri 

kostnaður o.fl.) en aðrir stjórnendur? 

6. Hver eru áhrif rekstrarforms á ánægju starfsfólks og 

viðskiptavina? 

Rannsóknin var megindleg rannsókn þar sem leitað var svara 

við fyrirfram ákveðnum spurningum sem settar voru fram til að varpa 

ljósi á mögulegt svar við rannsóknarspurningunum. Til að fá yfirlit 
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yfir skoðanir sem flestra stjórnenda heilbrigðisstofnana var ákveðið 

að ráðast í megindlega rannsókn í formi spurningakönnunar.  

 Í niðurstöðunum kom fram að rekstrarform stofnana hefur 

áhrif á afstöðu stjórnenda þeirra. Stjórnendur í einkarekstri eru 

hlynntari einkarekstri í heilbrigðisþjónustu en aðrir stjórnendur. Af 

því mátti draga þá ályktun að þeir virðast byggja þessa skoðun sína á 

eigin reynslu. Í ljós kom einnig að konur treystu ríki og sveitar-

félögum betur en karlar. Álykta mátti sem svo að kynin hafa í rann-

sókninni mismunandi traust til mismunandi rekstraraðila þegar kemur 

að heilbrigðisþjónustu. Hún var sú að traust kvenna á ríki og sveitar-

félögum byggist á þeirra eigin reynslu sem stjórnendur hjá heil-

brigðisstofnunum. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu þá ályktun að 

raunveruleikinn í rekstri heilbrigðisþjónustu hérlendis hafi áhrif á 

skoðanir stjórnenda heilbrigðisstofnana. 

 Lykilorð: stjórnendur, heilbrigðisstofnanir, rekstrarform, skilvirkni, 

þjónusta  
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Abstract 

The objective of this study was to analyze opinions of health 

care executives (HCE), towards different business models for health 

care delivery systems. This is the first attempt to chart out nationwide 

professional opinion to this subject in Iceland. To achieve this goal 

several research questions were put forward: 

 

1. Does the business model have an impact on the attitude of 

HCE towards different forms of health care delivery systems? 

2. Are HCE in private practice more in favor of private initiative 

in business than HCE in other kind of practices? 

3. Does gender affect HCE view on business models, i.e. private 

vs. public? 

4. Are HCE´s in general more in favor for private practice in 

subsectors that have not been serviced by a public health care 

service previously? 

5. What are the implications of the business model on economic 

factors? What are the opinions of HCE in public vs. private 

practice groups, regarding the net result of varying business 

models in health care delivery (effectiveness, lowering costs 

etc)? 

6. What effect does the business model have on job satisfaction 

and client satisfaction? 
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This research was based on a quantitative investigation where 

predetermined questions were put forth in an attempt to illuminate 

possible variables in the answers. A questionnaire was designed for 

this study, in order to achieve an overall assessment for the greatest 

number of HCE. 

The results show that the business model impacts heavily on HCE´s 

opinions in this matter. Females tend to trust public service more than 

males. An obvious conclusion seems to be that HCE´s base their 

opinions largely on their own experience. In particular, the 

assumption can be made that  females believes that that public service 

is superior to private practice in health care, and that they based this 

opinion on their own experience. 

The results of this study support the conclusion that the business 

models have an impact on HCE´s position in these matters. 

 

 

Key words: Executives, Health care systems, business models, 

effectiveness, service. 
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1 Inngangur 

Í kaflanum verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar, greint 

frá tilgangi og markmiðum hennar og rannsóknarspurningar settar 

fram. Val á rannsóknaraðferð verður skýrt, helstu meginhugtök skil-

greind og rætt um takmarkanir rannsóknarinnar. 

1.1 Bakgrunnur 

Undanfarin misseri hefur sú skoðun orðið æ háværari að 

eðlilegt sé að hluti heilbrigðisþjónustunnar sé einkarekinn og/eða að 

mismunandi rekstrarform fái að njóta sín (Þórir B. Kolbeinsson, 

2003) og hafa sérfræðilæknar farið þar fremstir í flokki. Ekki eru allir 

sannfærðir um ágæti einkareksturs og bent hefur verið á hættur við 

einkavæðingu af þessu tagi. Á Íslandi er til staðar breytilegt rekstrar-

form á heilbrigðisþjónustu en reksturinn er þó fjármagnaður af ríkinu 

af langstærstum hluta og ekki er útlit fyrir neinar breytingar þar á. 

Fylgjendur einkarekstar benda gjarnan á lækkun kostnaðar, aukna 

skilvirkni svo og betri þjónustu og telja að einstaklingum sé best 

treystandi til að ná þessum árangri. Andstæðingar einkareksturs telja 

hið opinbera rétta aðilann til að veita heilbrigðisþjónustu og þannig 

megi fá sem mest fyrir það fé sem lagt er í heilbrigðisþjónustuna.  

Hækkandi kostnaður við heilbrigðisþjónustu undanfarin 

misseri kallar á aðgerðir til að auka skilvirkni og gæði en lágmarka 

kostnað í heilbrigðiskerfinu (Hartzband og Groopman,  2009). Ef 

gæði þjónustunnar haldast og skilvirkni hennar eykst þá á niðurstaðan 

að verða lækkun á kostnaði (Rutledge, Huber og Mathews, 2010). Í 
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Bandaríkjunum jókst kostnaður til heilbrigðismála um 2,7% árlega á 

árunum 1995-2005. Í Hollandi, Noregi, Ástralíu, Belgíu og Bretlandi 

jókst kostnaðurinn um allt að 4-6% árlega en hann jókst minna en 

2,5% á ári í Frakklandi, Kanada og Þýskalandi. Þetta bendir til þess 

að heilbrigðiskostnaður aukist óháð stefnu stjórnvalda á hverjum 

tíma. Tækni- og vísindaframfarir eiga stórann þátt í auknum heil-

brigðiskostnaði (Heller og Opper, 2010).  

Á tímum aukinnar sérhæfingar í þjóðfélaginu og krafna um að 

einstaklingum og fyrirtækjum sé falin aukin ábyrgð og verkefni til að 

glíma við, þá er heilbrigðisþjónustan ekki undanskilin. Heimilis-

læknar hafa undanfarin ár þrýst á heilbrigðisyfirvöld um breytingar á 

starfsumhverfi þeirra. Þeir telja sig verða fyrir óeðlilegri mismunun 

þar sem þeir, einir sérfræðilækna, eiga ekki möguleika á samningum 

við Sjúkratryggingar Íslands og þar með á rekstri eigin læknastofa á 

samkeppnishæfum grunni. 

Í ljósi þessa er áhugavert að velta fyrir sér hvað átt sé við 

þegar talað er um einkarekstur í heilbrigðisþjónustu á Íslandi og 

hverju sé verið að leita eftir. Með einkarekstri er átt við að ríkið semji 

við einkaaðila um að þeir veiti ákveðna þjónustu, þar sem samið er 

fyrirfram um magn og verð. Einkaaðilinn getur verið hvort heldur 

sem er, einstaklingar, samtök eða félög. Sem dæmi um aðila sem nú 

þegar eru með umfangsmikla starfsemi og þjónustusamning við ríkið 

er Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (SÍBS) sem rekur 

Reykjalund (Heilbrigðisráðuneytið og Reykjalundur, 2009).  

Um langa tíð hefur rekstur heilbrigðisþjónustu hérlendis verið 

á hendi ýmissa ólíkra aðila, þrátt fyrir að ríkið greiði fyrir þjónustuna 



 

16 

 

að mestu leyti í flestum tilfellum og má í því sambandi benda á 

hjúkrunarheimili sem dæmi. Rekstraraðilar þeirra geta verið hluta-

félög eins og Öldungur hf. sem rekur Sóltún, sjálfseignarstofnanir 

eins og Grund, sem rekur dvalar- og hjúkrunarheimili og Dvalar-

heimili aldraðra sjómanna, Hrafnista sem rekin er af Sjómanna-

dagsráði Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Í öðrum greinum heilbrigðis-

þjónustunnar má nefna að tannlæknar hafa lengst af rekið sínar eigin 

stofur, sjúkraþjálfarar, sjóntækjafræðingar, talmeinafræðingar, sál-

fræðingar og fleiri. Talið er að á milli 25-30% af útgjöldum til heil-

brigðismála renni til greiðslu á þjónustu sem aðrir en ríkið veitir 

(Þingskjal 955/2008). Undanfarna áratugi hafa flest sjúkrahúsin verið 

rekin af ríkinu ásamt megninu af heilsugæslunni. Undantekningarnar 

eru nokkrar og má í því sambandi nefna að St.  Franciskuspítalinn í 

Stykkishólmi var rekinn af St. Franciskusystrum og St. Jósefs-

spítalann í Hafnarfirði var sjálfseignarstofnun rekinn af St. Jósefs-

systrum. St. Jósefssystur í Reykjavík ráku spítalann á Landakoti frá 

árinu 1902 til ársins 1976 þegar ríkið keypti spítalann (Jón Ólafur 

Ísberg, 2009).  

Við veitingu heilbrigðisþjónustu er almennt horft til fjögurra 

helstu kerfa sem taka hvert á sinn hátt mið af því hvert sé samband 

þjónustuþegans og þess sem veitir þjónustuna. Þessi kerfi eru: 

• Lágmarksforsjárkerfið  

• Bismarck kerfið 

• Beveridge kerfið  

• Skandinavíska kerfið  
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Stutt grein verður nú gerð fyrir ofangreindum kerfum hér á 

eftir.  

1.1.1 Lágmarksforsjárkerfið. Lágmarksforsjárkerfið felur í 

sér að einstaklingarnir sjálfir eiga að ráðstafa tekjum sínum og í hvað 

þeir eyða þeim. Þeir sem efni hafa geta keypt sér tryggingar, eða 

atvinnurekandi útvegar þær samkvæmt samningi. Þeir sem minna 

mega sín eru þá án réttinda og sjúkratrygginga. Bandaríska heil-

brigðiskerfið hefur verið þekkt fyrir litla opinbera forsjá en stóran 

hluta einkatryggingafélaga (Stefán Ólafsson, 1999). Í flestum ríkjum 

Afríku er fjármögnun heilbrigðiskerfisins of veik til að koma í veg 

fyrir verulegar búsifjar hjá heimilunum við veikindi. Lántökur og 

eignasala til fjármögnunar á heilbrigðiskostnaði eru algengar (Leive 

og Xu, 2008). Kostnaður við heilbrigðisþjónustu er að jafnaði hár t.d. 

16% í Bandaríkjunum (OECD, 2010). Skilvirkni fyrir notandann góð, 

aðgengið gott og þjónusta við sjúklinga góð svo framarlega að hann 

sé tryggður eða hafi fjármuni til að greiða fyrir þjónustuna sjálfur. 

1.1.2 Bismarck kerfið. Kerfið er nefnt eftir Otto von 

Bismarck sem var kanslari Þýskalands. Hann sameinaði Þýskaland og 

 setti fram hugmyndir um velferðarríkið. Árið 1883 fékk hann 

samþykkt lög um sjúkratryggingar, fjármagnaðar með iðgjöldum 

atvinnurekenda, launþega og ríkisins. Sjúkratryggingakerfið náði til 

allra þegna á vinnumarkaði, reglur eru mjög strangar og stjórnvöld 

hafa eftirlit með kostnaði þess. Sérkenni kerfisins enn í dag eru að 

réttindin eru starfstengd. Réttindi ná til þeirra sem hafa greitt iðgjöld 

(Stefán Ólafsson, 1999). Kostnaður við heilbrigðisþjónustu er um 
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10,5% af þjóðarframleiðslu í Þýskalandi og 11,2% í Frakklandi 

(OECD, 2010). Skilvirkni kerfisins er góð, aðgengið gott og þjónusta 

við sjúklinga góð enda sé hann sjúkratryggður.  

1.1.3 Beveridge kerfið. Hið opinbera fjármagnar heilbrigðis-

kerfið með skattgreiðslum launþega og atvinnurekenda en kerfið var 

 greiðslum launþega og atvinnurekenda en kerfið var fyrst sett fram af 

nefnd undir forsæti William Beveridge árið 1942 í skýrslu. Þrjár 

megináherslur voru í skýrslunni (Moore, 2007, bls. 8-10): 

- Það skyldi ná til allra þegna þjóðfélagsins 

- Það tryggði velferðarþjónustu frá vöggu til grafar 

- Fjölskyldur gætu séð sér farborða með aðstoð kerfisins án 

annarra bjarga  

 

Í þessu kerfi er kostnaði einstaklinganna haldið í lágmarki en hið 

opinbera stendur undir meginhluta kostnaðarins. Breska almanna-

tryggingakerfið byggir enn í dag á þessum hugmyndum, ásamt 

kerfum margra annarra þjóða. Kostnaður við heilbrigðisþjónustu er 

um 8,7% af þjóðarframleiðslu í Bretlandi (OECD, 2010). Skilvirkni 

kerfisins er góð, aðgengið gott og þjónusta við sjúklingana góð.  

1.1.4 Skandinavíska kerfið. Það felur í sér að sjúkra-

tryggingar eru innifaldar í sköttum og ríkið stendur á bak við vel- 

velferðarkerfið. Lögð er áhersla á jöfnuð og réttindi allra þjóðfélags-

þegna. Skattar eru notaðir til að fjármagna kerfið og veita félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Helsti munurinn á Skandinavíska kerfinu og kerfi 

Beveridge er að réttindin eru ekki atvinnutengd í Skandinavíska 
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kerfinu (Stefán Ólafsson, 1999). Kostnaður við heilbrigðisþjónustuna 

er um 9,7% í Danmörku og 8,5% í Noregi (OECD, 2010). Skilvirkni 

er góð í slíku heilbrigðiskerfi, aðgengið gott og þjónusta við 

sjúklingana góð. 

1.1.5 Helstu veitendur heilbrigðisþjónustu. Ýmsir aðilar 

veita heilbrigðisþjónustu en þeir helstu eru: hagnaðardrifinn rekstur, 

 rekstrarfélög félagasamtaka og trú- og mannúðarfélaga og opinber 

rekstur ríkis og sveitarfélaga. Reyndar má ganga lengra og skipta 

veitendunum í þrjá flokka eftir eignarhaldi: einkarekstur án hagnaðar-

vonar, einkarekstur með hagnaðarvon og opinber rekstur 

(Woolhandler og Himmelstein, 1997). Veitendur heilbrigðisþjónustu 

geta verið ólíkir innan áðurnefndra kerfa og byggist það á ólíku 

sambandi milli veitanda, notanda og greiðanda sem lýsa má mynd-

rænt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  
Tengsl aðila 
Heimild:  Hamilton, 2004. 
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Sem dæmi má taka að ósjúkratryggður eintaklingur er bæði 

notandi og kaupandi. Sjúkratryggður einstaklingur er bara notandi þar 

sem sjúkratryggingarnar eru kaupandi. Þar sem hið opinbera rekur 

þjónustuna þá er það í flestum tilfellum bæði veitandi og kaupandi 

hennar (Hamilton, 2004).   

Í tengslum við rannsóknina var leitað eftir rannsóknum um 

viðhorf stjórnenda heilbrigðisstofnana til mismunandi rekstrarforma. 

Þrátt fyrir ítarlega leit þá fundust ekki heimildir um þetta efni. Við 

þessa leit var m.a. fengin aðstoð frá leiðbeinendum verkefnisins og 

Sveini Ólafssyni hjá bókasafni Landspítalans, auk starfsfólks bóka-

safns Háskólans á Akureyri. Það bendir til þess að um ákveðið gat sé í 

fræðunum (e. gap in the litterature). Hins vegar má finna heimildir um 

einkarekstur, opinberan rekstur, gæði þjónustu og fleiri þætti. 

  

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar er að leita svara við spurningum 

eins og hverjar eru skoðanir stjórnenda heilbrigðisstofnana á 

mismunandi rekstrarformi í heilbrigðisþjónustu? Í raun er verið að 

kanna tengsl rekstrarforms og viðhorfa stjórnenda til kostnaðar í heil-

brigðiskerfi, skilvirkni rekstrar og gæði þjónustu sem veitt er. Eru 

skoðanir þeirra breytilegar hvað þetta varðar eftir kyni, hvort þeir 

starfa hjá ríki eða einkaaðila eða öðrum þáttum?  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf stjórnenda til 

einkareksturs og opinbers reksturs í heilbrigðisþjónustu. Með rann-

sókninni er í fyrsta skipti brugðið upp mynd af skoðunum stjórnenda í 
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heilbrigðisþjónustu hérlendis. Hér ræðir um hóp einstaklinga sem 

hafa bæði mikla reynslu og þekkingu á íslensku heilbrigðiskerfi. 

Niðurstöðurnar kunna að leiða til frekari rannsókna á viðhorfum 

stjórnenda í heilbrigðisþjónustu síðar. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á skoðanir stjórnenda 

heilbrigðisstofnana á mismunandi rekstarformi í heilbrigðisþjónustu. 

Til að það megi takast hafa verið settar fram nokkrar rannsóknar-

spurningar. 

1. Hefur rekstarform áhrif á afstöðu stjórnenda til reksturs 

heilbrigðisþjónustu? 

2. Eru stjórnendur í einkareknum heilbrigðisstofnunum 

hlynntari einkarekstri en aðrir stjórnendur? 

3. Hefur kyn áhrif á afstöðu stjórnenda til rekstrarforms?  

4. Eru stjórnendur almennt hlynntari einkarekstri á sviðum þar 

sem ríki og sveitarfélög hafa ekki tekið þátt í rekstri fram að 

þessu? 

5. Telja stjórnendur einkarekinna heilbrigðisstofnana að slíkar 

stofnanir skili betri rekstrarárangri (skilvirkari rekstur, lægri 

kostnaður o.fl.) en aðrir stjórnendur? 

6. Hver eru áhrif rekstrarforms á ánægju starfsfólks og 

viðskiptavina? 
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1.4 Val á rannsóknaraðferð 

Til að fá yfirlit yfir skoðanir sem flestra stjórnenda heil-

brigðisstofnana er ákveðið að ráðast í megindlega rannsókn í formi 

spurningakönnunar. Með þeim hætti er hægt að safna miklu magni 

upplýsinga á tiltölulega einfaldann hátt auk þess sem þátttakendur 

svara allir sömu stöðluðu spurningunum. Möguleiki er á samanburði 

milli hópa út frá ólíkum forsendum. Til að tryggja að þátttakendur 

geti komið sjónarmiðum sínum á framfæri er síðasta spurningin höfð 

opin þannig að þeir sem vilja geti áréttað þar, það sem þeim liggur á 

hjarta.   

1.5 Skilgreining meginhugtaka 

Heilbrigðisþjónusta er öll þjónusta sem felst í greiningu og 

meðhöndlun sjúkdóma, eflingu, viðhaldi eða endurheimt 

heilsu. Hún nær bæði yfir einstaklings- og félagslega 

heilbrigðisþjónustu (World Health Organization, 2011). 

Heilbrigðisstofnun er stofnun þar sem heilbrigðisþjónusta er 

veitt (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Rekstrarform í rannsókninni var skilgreint sem, ríkisstofnun, 

rekstur sveitarfélaga, eða félagasamtaka, einkarekstur og 

annað.  

Einkarekstur er þjónusta sem einkaaðilar veita en hún getur 

verið greidd af hinu opinbera að hluta til eða öllu leyti eða 

alfarið af notendum hennar. Einkarekstur getur verið með eða 

án hagnaðarvonar eftir því hver rekstraraðilinn er. 
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Ríkisrekstur er þjónusta sem ríkið veitir og greidd er að öllu 

eða mestu leyti af skatttekjum.  

Stjórnendur í þessari rannsókn eru þeir sem eiga sæti í fram-

kvæmdastjórnum heilbrigðisstofnana. Þetta er þýði rann-

sóknarinnar.  

Viðhorf í rannsókninni stendur fyrir afstöðu en hún getur verið 

jákvæð, hlutlaus eða neikvæð. 

Skilvirkni segir til um hvort eitthvað virki eins og væntingar 

eru um. 

Gæði felast í ánægju viðskiptavinarins (Juran og Gryna, 

1993). 

Kostnaður í rannsókninni var skilgreindur sem aukin útgjöld. 

Kostnaður í fræðilegum greinum sem vitnað er í er oft 

samnefnari fyrir útgjöld. 

1.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Ekki fundust 

sambærilegar rannsóknir eða heimildir um þær. Spurningalistinn er 

frumsaminn og hefur því ekki verið notaður áður. Forprófun á 

spurningalistanum leiddi ekki í ljós villu sem fannst í honum eftir að 

rannsóknin hófst. Prentvilla er í spurningu tvö en þar er aldursbil 

tilgreint 41 – 55 ára í stað 41 – 45 ára.  

1.7 Samantekt 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á skoðanir stjórnenda 

heilbrigðisstofnana á mismunandi rekstrarformi í heilbrigðisþjónustu. 
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Settar hafa verið fram nokkrar rannsóknarspurningar svo það megi 

takast. Rannsóknin er megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar 

sem send var stjórnendum heilbrigðisstofnana. Með spurningalistum 

má ná til fjölda þátttakenda á tiltölulega einfaldan hátt auk þess sem 

þátttakendur svara allir sömu stöðluðu spurningunum. Takmarkanir á 

rannsókninni eru að ekki fundust sambærilegar rannsóknir eða 

heimildir um þær. Spurningalistinn er frumsaminn og hefur því ekki 

verið notaður áður. Villa fannst eftir að rannsókn hófst.  

1.8 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur að 

rannsókninni þar sem fram koma bakgrunnsupplýsingar, gert er grein 

fyrir rannsóknarspurningum og val á rannsóknaraðferð er kynnt. 

Annar kafli inniheldur fræðilega umfjöllun þar sem gert er grein fyrir 

rannsóknum. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði. Fjórði kafli 

kynnir niðurstöður rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er umfjöllun um 

niðurstöðurnar, greint frá takmörkunum rannsóknarinnar ásamt því að 

settar eru fram hugmyndir um framtíðarrannsóknir á þessu sviði. Í 

loka kaflanum (þeim sjötta) eru ályktanir og lokaorð.  
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2 Fræðileg umfjöllun viðfangsefnis 

2.1 Um rannsóknir 

Eftir nokkuð víðtæka leit eftir rannsóknum meðal stjórnenda 

heilbrigðisstofnana á viðhorfum þeirra til mismunandi rekstrarforma í 

heilbrigðisþjónustu fannst engin rannsókn sem fjallar um þessa 

nálgun. Það er skýr vísbending um að þörf er á að rannsaka það svið 

sem hér er til umfjöllunar. Margar rannsóknir hafa hins vegar verið 

gerðar á því hvort einkarekin heilbrigðisþjónusta í ágóðaskyni, einka-

rekin heilbrigðisþjónusta rekin án hagnaðarvonar eða heilbrigðis-

þjónusta sem rekin er af hinu opinbera skili mismunandi árangri þegar 

horft er á gæði þjónustu, kostnað eða aðra mælikvarða á árangur 

sjúkrahúsa (Shen, Eggleston, Lau og Schmid, 2007). Hér að neðan 

verður gerð grein fyrir nokkrum rannsóknum á því sviði. 

2.1.1 Kostnaður heilbrigðisþjónustu. Rekstur heilbrigðis-

þjónustu er til umfjöllunar víða um heim óháð því hvaða kerfi er  

notað til greiðslu, þar sem hún verður sífellt flóknari og dýrari 

(Geisler og Vierhout, 2003). Norræna kerfið þar sem hið opinbera ber 

ábyrgð á eignarhaldi, starfsemi, áreiðanleika fjármögnunar og 

veitingu heilbrigðisþjónustu hefur þótt gefast vel. Í Svíþjóð hefur 

verið tekið upp kerfi sem byggir á greiðslum eftir samningum en talið 

er að það auki möguleika notendanna til að velja lækna, aðra heil-

brigðisþjónustu og sjúkrahús (Saltman, 1992). 

Einstakir fræðimenn hafa bent á að mikil einföldun sé að tala 

bara um einkarekstur og opinberan rekstur. Verkefnið sé að koma í 
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veg fyrir sjúkdóma og létta undir með þjökuðu heilbrigðiskerfi. Það 

þurfi að taka á ótrúlega háum kostnaði við aðföng til heilbrigðis-

þjónustu og nýta þau tæki og úrræði sem fyrir hendi eru á skilvirkan 

hátt en ekki einblína á biðlista. Það kunni að vera ódýrara að vinna 

lengur og nýta tækin betur heldur en að bæta sífellt við nýjum (Hoyt, 

2005). 

Algeng leið til að kanna kostnað við heilbrigðisþjónustu er að 

skoða heildarkostnað við slíka þjónustu eftir löndum. OECD gefur 

árlega út slíkar tölur og eru þær sýndar í töflu 1. Í töflunni eru þau tvö 

ríki sem hafa hæst útgjöld, þau tvö sem eru með lægst útgjöld, 

meðaltal OECD og Norðurlöndin. 

 

Tafla 1.  
Útgjöld til heilbrigðismála 1980-2007 
  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 Breyting* 

Bandaríkin 9,0 12,2 13,6 13,6 15,7 15,8 16,0 7,0 
Frakkland 7,0 8,4 10,4 10,1 11,1 11,0 11,0 4,0 
Svíþjóð 8,9 8,2 8,0 8,2 9,2 9,1 9,1 0,2 
Danmörk  8,9 8,3 8,1 8,3 9,5 9,6 9,8 0,9 
Ísland 6,3 7,8 8,2 9,5 9,4 9,1 9,3 3,0 
OECD meðaltal 6,6 6,9 7,6 7,8 8,9 8,8 8,9 2,3 
Noregur 7,0 7,6 7,9 8,4 9,1 8,6 8,9 1,9 
Finnland 6,3 7,7 7,9 7,2 8,5 8,3 8,2 1,9 
Mexikó 4,4 5,1 5,1 5,8 5,8 5,9 5,9 
Tyrkland 2,4 2,7 2,5 4,9 5,7       

*milli áranna 1980-2007 
Heimild:  OECD (2010) Health at a Glance 

Í skýrslu OECD (2010) Health at a Glance kom fram að 

meðaltal útgjalda OECD landanna árið 2007 var 8,9% af VLF en það 

var hækkun frá árinu 2006. Hjá öllum löndum í töflu 1 hafði orðið 
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hækkun á milli áranna 1980 til 2007. Meðaltalshækkun OECD var 

2,3% á tímabilinu. Mest var hún í Bandaríkjunum 7% en minnst í 

Svíþjóð 0,2%. Sé litið til þess hversu hátt hlutfall af útgjöldunum 

koma frá heimilum og einkatryggingum þá er Mexíkó hæst með 

54,8%, meðaltal OECD var 23,9% og Lúxemborg var lægst með 

8,2%. Til fróðleiks má geta að á Íslandi voru 16% útgjaldanna greidd 

af heimilum og einkatryggingum, hlutfallið var 16,1% í Svíþjóð, 

15,4% í Danmörku og 15,1% í Noregi. Á Íslandi er það nú komið í 

19,5% 2010 (Guðrún Eggertsdóttir, 2011). 

Berk og Monheit (2001) gerðu  athugun á dreifingu útgjalda til 

heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum á tímabilinu 1970 – 1996. Stuðst 

var við opinberar skýrslur. Í ljós kom að 10% íbúafjöldans stóð á bak-

við 70% útgjaldanna. Helmingur íbúanna, þeir heilbrigðu kostuðu 

þrjú prósent af útgjöldunum. Þetta hlutfall var stöðugt á tímabilinu 

þrátt fyrir að heildarútgjöldin hafi vaxið allan tímann. Fyrri athuganir 

þeirra bentu til þess að eina prósentið af íbúunum sem notar mest af 

heilbrigðisþjónustunni standi á bak við 27% heildar útgjaldanna. Í 

framhaldi af þessu var bent á að þegar heilbrigðisútgjöld vaxa þá er 

hætta á að aðilar sem selja sjúkratryggingar, velti auknum kostnaði 

yfir á einstaklingana til dæmis með takmörkun á ábyrgð 

(Bodenheimer og Fernandez, 2005). 

Í rannsókn sinni komust Shen ofl. (2007) að þeirri niðurstöðu 

að hagnaðardrifinn rekstur skilaði meiri hagnaði eins og við var að 

búast. Hins vegar kom ekki í ljós að hann væri hagkvæmari með 

óyggjandi hætti í rannsókninni. Rannsakaðir voru fjórir þættir, þ.e. 

kostnaður, tekjur, hagnaður og skilvirkni. Stuðst var við 141 rannsókn 
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sem fjölluðu um bráðasjúkrahús í Bandaríkjunum. Beitt var tölfræði-

legum aðferðum til að greina niðurstöður eins og hvert sé samband 

milli eignarhalds og fjárhagslegrar afkomu. Hversu áreiðanlegar voru 

mælingar á skilvirkni og sýndu rannsóknirnar sambærilegar niður-

stöður þegar tekið hafði verið tillit til stærðar rekstrareininga.  

Devereaux o. fl. (2004) komust að því í rannsókn sinni að 

einkarekstur með hagnaðarvon sé dýrari lausn en annar einkarekstur. 

Unnið var úr átta rannsóknum frá Bandaríkjunum sem framkvæmdar 

voru á árunum 1980 - 1994. Í þeim voru yfir 350.000 sjúklingar. 

Fimm af átta rannsóknum sýndu með tölfræðilega marktækum hætti 

að kostnaður sé meiri í einkareknum sjúkrahúsum með hagnaðarvon 

en hjá öðrum einkarekstri. Einungis ein rannsókn benti til annars. 

Árið 2000 hækkuðu framlög til heilbrigðisþjónustu umtalsvert 

í Bretlandi. Læknar og veitendur heilbrigðisþjónustu eins og sjúkra-

hús fengu greiðslur eftir árangri. Hugmyndin var sú að sjúklingar 

gætu valið á milli lausna í opinbera heilbrigðiskerfinu og hinu einka-

rekna og að aðilar kepptu í gæðum en ekki verði. Afleiðingarnar voru 

að fleiri sjúklingar fengu meðhöndlun, gæði jukust og þjónusta 

batnaði. Hvað gerðist? Megin vandamálið var að fjármunir streymdu 

inn í heilbrigðiskerfið án þess að gætt væri aðhalds þar sem stjórn-

málamenn og stjórnendur heilbrigðisstofnana eyddu sífellt meiri fjár-

munum í að ná markmiðum um bætta þjónustu. Kostnaður jókst þar 

sem heilbrigðisstjórnvöld höfðu takmörkuð áhrif, ríkuleg umbun var í 

launum og greiðslur eftir árangri knúðu áfram aukin útgjöld. Sam-

dráttur varð óhjákvæmilegur, farið var af stað með endur-

skipulagningu á heilbrigðiskerfinu, nýir gæðamælikvarðar settir, 
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endurskipuleggja þurfti fjármögnunina og nýta upplýsingar um skjól-

stæðingana betur. Þá þurfti bætta stjórnun sem var samfelld og 

stuðlaði að bættri lýðheilsu (Maynard og Street, 2006). 

Hylton (2008) bar saman heilbrigðiskerfi í Kanada og á 

Norðurlöndum og komst að því að norrænu löndin hafa náð betri 

árangri. Hann segir kostnað við heilbrigðiskerfið í Kanada sé 30% 

miðað við einkatryggingar og eigin greiðslur sjúklinga sem sé mun 

hærra en á Norðurlöndum. Samkvæmt upplýsingum OECD (2010) er 

þetta hlutfall 15,1 – 21% hjá Norðurlandaþjóðunum. Hylton bætir við 

að þrátt fyrir þetta þá nái Norðurlöndin betri árangri í heilbrigðis-

þjónustu en einkavætt heilbrigðiskerfi Kanada. Þó er einkarekstur 

stundaður á Norðurlöndunum en það sem greinir á milli er það, að 

einkaaðilar á Norðurlöndunum gera samning við hið opinbera en í 

Kanada er fjármögnunin margþætt (Hylton, 2008).   

Woolhandler og Himmelstein (2004) fjalla einnig um mikinn 

kostnað í einkarekinni heilbrigðisþjónustu í Kanada. Þeir telja að sumt 

í lífinu sé of dýrmætt, persónulegt eða viðkvæmt til að hægt sé að 

treysta markaðnum fyrir því. Þeir sem aðhyllast einkarekstur í heil-

brigðisþjónustu halda því fram að einkareksturinn nái fram skilvirkni 

og lágmarki kostnað. En hvers vegna eykst kostnaður við eignarhald 

fjárfesta? Fjárfestar sem reka sjúkrahús eru að því til að skapa hagnað 

en ekki lágmarka kostnað. Höfundar telja að einkavæðing þýði tap 

fyrir samfélagið vegna aukins kostnaðar og minni gæða. Í raun færir 

einkavæðingin fé úr vösum þeirra sem minnst hafa eins og kvenna-

stétta í heilbrigðisþjónustu og í vasa fjárfesta og hálaunaðra stjórn-

enda. 
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Helmig og Lapsley (2001) komust að í rannsókn sinni að bæði 

einkaaðilar og aðrir töldu að einkarekstur skili meiri skilvirkni. Við 

rannsókn á gögnum í Þýskalandi á árunum 1991 – 1996 kom í ljós að 

skilvirkni sjúkrahúsa þar jókst og gilti þá einu um hvort þau voru 

einkarekin eða rekin af hinu opinbera. Fjöldi sjúkrahúsa í rann-

sókninni var frá 2269 til 2381. Þar benti ýmislegt til þess að opinber 

sjúkrahús gætu náð sama árangri og þau einkareknu með minni að-

föngum. Þessar niðurstöður gætu bent til mismunar í gæðum um-

önnunar eftir eignarhaldi sjúkrahúsa. 

Því hefur verið haldið fram að einkarekstur eins og í Banda-

ríkjunum bjóði upp á meira val fyrir sjúklinga, meiri gæði, lægri 

kostnað almennings og jafnvel meiri skilvirkni. Angell (2008) bendir 

hins vegar á að það fáist minna fyrir fjármuni í einkarekstri, gæði séu 

oftar lakari og að það sé ekki trúverðugt að einkafyrirtæki rekin með 

hagnað í huga séu í eðli sínu einhverjar góðgerðarstofnanir. Hann ber 

saman Kanada og Bandaríkin og nefnir þar nokkra lykilþætti. Heil-

brigðiskostnaður á einstakling í Bandaríkjunum sé tvöfaldur miðað 

við Kanada. Heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum hafi lakari útkomu, sé 

óskilvirkara og sinni minni grunnþjónustu en það kanadíska. Banda-

ríkin séu eina iðnveldið sem fari með heilbrigðismál sem mál á 

markaði en ekki velferðarmál og skilji þá eftir sem ekki geta greitt. 

Stefán Ólafsson (2010) hefur bent á að heilbrigðiskerfið á Íslandi hafi 

til fjölda ára verið eitt hið dýrasta í Evrópu ef horft er á útgjöldin sem 

hlutfall af landsframleiðslu (VLF). Árið 2006 var það 9,6% af VLF 

þegar meðaltal ríkja í Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) 

var 9% VLF. Undanfarin ár hefur Ísland verið næst hæst á eftir 
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Noregi ef litið er til norrænu landanna. Þetta hefur vakið nokkra furðu 

þar sem íslenska þjóðin er tiltölulega ung sé litið til hinna Norður-

landanna og annara Evrópulanda. Búast hefði mátt við því að útgjöld 

til heilbrigðismála væru lægri hér vegna aldurs samsetningarinnar að 

öðru óbreyttu. 

Rannsóknir þær sem hér hafa verið nefndar eru misvísandi og 

almennt virðist sem að kostnaður sé ekki lægri í einkarekinni heil-

brigðisþjónustu en í ríkisrekinni. Athygli vekur hve lítið af rann-

sóknum er að finna um heilbrigðiskerfi í Evrópu, sérstaklega norðan-

verðri Evrópu.   

2.1.2 Skilvirkni. Ein leið til að skoða skilvirkni heilbrigðis-

kerfa er að skoða ævilengd, ungbarnadauða, dauða vegna hjartaáfalla, 

dánartíðni vegna krabbameins o.fl. OECD gefur út slíkar tölur og tafla 

2 sýnir helstu niðurstöður varðandi þessa þætti. Taflan sýnir niður-

stöður fyrir níu lönd og fimm þætti. Fjallað er um hana og niðurstöður 

OECD í víðara samhengi eftir töflunni. 
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Tafla 2.  
Nokkrir þættir sem tengjast skilvirkni árið 2007 
  Lífslíkur Hjarta- Krabba Ungbarna- Umferðar- 
  ár, bæði kyn sjúkdómar* -mein* dauði+ slys* 
Bandaríkin 77 145 191 6,7 15,4 
Frakkland 81 54 229 3,8 7,5 
Svíþjóð 81 130 173 2,5 5,0 
Danmörk 78,1 93 237 4,0 5,9 
Ísland 81,2 121 174 2,0 8,2 
OECD meðaltal  78,4 126 212 3,9 9,6 
Noregur 80,6 98 190 3,1 5,0 
Finnland 79,5 190 178 2,7 6,1 
Mexikó 74,3 106 104 15,7 18,0 
Tyrkland 73,2 324   20,7   

*dánartíðni á 100.000 íbúa +dánartíðni á 1000 fæðingar 
Heimild:  OECD (2010) Health at a Glance 

Í skýrslu OECD (2010) Health at a Glance var fjallað um 

nokkur atriði sem varpa ljósi á lýðheilsu. Eitt af þeim var lífslíkur við 

fæðingu en meðaltal OECD var 79,1 ár, hæstir voru Japanir með 82,6 

ár. ÍslendingarSvíar, Norðmenn og Finnar voru yfir meðaltalinu en 

Danir undir því. Annað var andlát vegna hjartasjúkdóma á ári en þar 

var meðaltal OECD 126 af 100.000 íbúum. Lægstir voru Japanir með 

41 og hæstir Slóvakar með 324. Íslendingar voru með 121, Danir 93, 

Norðmenn 98 og Svíar með 130 sem er yfir meðaltalinu. Ef litið er á 

dánartíðni vegna krabbameins þá var meðaltal OECD 212 af 100.000 

íbúum á ári. Allar Norðurlandaþjóðirnar voru undir meðaltalinu nema 

Danir. Tékkar, Pólverjar, Slóvakar og Ungverjar eru hæstir með frá 

271 til 307 dauðsföll á ári vegna krabbameins. Bent er á að í flestum 

löndum fari dánartíðni vegna krabbameins lækkandi síðan 1985 en 

undantekningar frá þessu eru Grikkland, Kórea, Pólland, Portúgal, 
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Slóvakía og Spánn þar sem krabbamein hefur annaðhvort staðið í stað 

eða aukist.  

Stefán Ólafsson (2010) bendir á að OECD hafi lýst þeirri 

skoðun að íslenska heilbrigðiskerfið veiti hágæðaþjónustu sé litið til 

alþjóðlegra viðmiða. Þetta sé gert á stundum með miklum kostnaði 

þar sem skortir á skilvirkni og hvata fyrir ódýrari lausnir. 

Önnur leið til að skoða skilvirkni í heilbrigðisþjónustu er að 

greina rannsóknir á viðfangsefninu. Mark (1996) kemst að því að geð-

sjúkrahús rekin án hagnaðarvonar voru líklegri til að skila sam-                 

hæfðum upplýsingum en einkarekin geðsjúkrahús. Enginn munur á 

skilvirkni fannst eftir eignarhaldi í rannsókn sem framkvæmd var á 

gögnum frá árunum 1984-1989 í Kaliforníu þar sem eignarhald á geð-

sjúkrahúsum var sérstaklega skoðað með tilliti til skilvirkni. Rann-

sóknin náði yfir 286 starfsár geðsjúkrahúsa en á hverju ári voru 

skoðuð að meðaltali 10 sjúkrahús rekin án hagnaðarvonar og 40 rekin 

með hagnaðarvon. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að geðsjúkrahús rekin 

án hagnaðarvonar fengu færri kvartanir en hin. Ekki voru neinar vís-

bendingar um að þau stæðu geðsjúkrahúsum með hagnaðarvon að 

baki hvað varðar  skilvirkni.  

Þeir sem aðhyllast einkavæðingu, sem er einkarekstur sem 

ekki er fjármagnaður af hinu opinbera heldur með notendagjöldum og 

tryggingum, telja að einkavæðing auki skilvirkni, aðgengi og gæði en 

slá verður varnagla við þessu. Gollust og Jacobson (2006) benda hins 

vegar á að skoðanir stjórnmálamanna og hugmyndafræðilegar vanga-

veltur eru ekki nægilega öruggur grunnur til að byggja á þegar lýð-

heilsa samfélagsins er að veði. Þeir leggja til að heilbrigðisþjónusta á 
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vegum hins opinbera verði aukin á svæðisbundnum grunni. Til að 

meta hvort aðrar þjónustuleiðir séu skilvirkar verði að meta hver út-

koman verði í lýðheilsu. Að lokum leggja þeir til að meiri áhersla 

verði lögð á mat á gildi og frammistöðu heilbrigðiskerfisins þannig að 

takmarkaðir fjármunir hins opinbera megi vera nýttir á sem skil-

virkastann hátt.  

Regidor ofl. (2008) komust að því að tekjulægri sjúklingar 

leita síður til einkarekinna aðila en þeir tekjuhærri. Rannsóknin var 

gerð á Spáni og náði til 18.837 einstaklinga þar sem könnuð var 

notkun þeirra á heilbrigðisþjónustu (heimsóknir til heimilislækna og á 

sjúkrahús), menntun, þjóðfélagsstaða og tekjur. Í niðurstöðunum kom 

einnig fram að sjúklingar með lægri tekjur leita frekar til heimilis-

lækna en svipað til sérfræðinga og hinir hóparnir. 

Í rannsókn sinni árið 2003 komust Jabnoun og Chacker að því 

að sjúkrahús rekin af opinberum aðilum komu betur út en einka-

sjúkrahús ef gæði þjónustu voru skoðuð. Rannsóknin var í formi 

spurningalista sem lagður var fyrir 400 inniliggjandi sjúklinga á 

sjúkrahúsum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Í niðurstöðunum 

kom fram að þetta hefði komið á óvart þar sem fólk fer á einkarekin 

sjúkrahús til að fá betri þjónustu og meiri gæði. Möguleg skýring á 

niðurstöðum rannsóknarinnar var gefin sú að hún var einungis fram-

kvæmd í einu landi. 

Mohaghegh (2007) komst að því að niðurskurður á kostnaði 

hafði áhrif á gæði þjónustunnar. Erfiðleikar virðast felast í því að 

viðhalda miklum gæðum þegar kostnaður lækkar. Aðrir þættir sem 

hafa áhrif eins og tækniframfarir, mannfjölgun og breytingar í eftir-
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spurn eftir þjónustunni voru ekki metnir. Rannsóknin var framkvæmd 

hjá 65 heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjunum í formi spurninga-

könnunar. Aðrar niðurstöður voru að mikilvægi gæði heilbrigðis-

þjónustu fari sívaxandi og skilvirk stjórnun gegni miklu hlutverki í að 

tryggja hana. Bent er á að skoða verði stjórnunarkostnað með það 

fyrir augum að auka skilvirkni án þess að skerða gæði þjónustunnar.  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Bretlandi árið 2006 var 

sérstaklega skoðað mögulegt val sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Í ljós 

kom að með því að veita sjúklingum val óháð efnahag þá má bæta 

nýtingu á framboðinni þjónustu. Jafnframt er bent á að til þess að 

þetta megi ganga eftir getur þurft að leiðbeina sjúklingum um rétt val 

og ferðakostnaður sjúklinga kann að aukast samhliða auknu vali 

(Dixon og Le Grand, 2006).  

Ofer, Greenstein og Rosen (2006) komust að þeirri niðurstöðu 

á rannsókn þriggja ísraelskra sjúkrahúsa sem framkvæmdu um 37.000 

aðgerðir árlega að:  1) einkareksturinn bitnaði ekki á gæðum 

þjónustunnar í opinbera hlutanum, 2) rannsóknin styrkti þá skoðun að 

ekki ætti að fjármagna einkareksturinn með opinberu fé enda á eftir-

spurnin að sjá um fjármögnunina, 3) hæfileg blanda einkareksturs og 

opinbers reksturs er líkleg til að styrkja opinbera reksturinn þar sem 

færustu læknarnir eru líklegir til að vera áfram, 4) hagnaðurinn í 

opinbera rekstrinum kann að minnka en í heildina stendur hann í stað 

og að lokum, 5) þá stuðlar einkarekstur innan opinberra stofnana að 

aukinni skilvirkni, auknu vali sjúklinga og jafnvel að hagnaði á sama 

tíma.  
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Af framansögðu má ráða að lítið er að finna af rannsóknum er 

að finna um heilbrigðiskerfi í Evrópu, sértaklega norðanverðri 

Evrópu. Niðurstöður eru auk þess ekki samhljóma. 

2.1.3 Þjónusta og ánægja. Í fræðilegri samantekt Jarmon 

(2008) sem náði til níu rannsókna í Bandaríkjunum kom í ljós að heil- 

brigðisþjónusta sem veitt er af aðilum sem hafa ekki hagnaðardrifinn 

rekstur, sé betri en þjónusta aðila sem eru í hagnaðardrifnum rekstri. Í 

niðurstöðum sínum segir Jarmon að nemendur í viðskiptagreinum 

verði að átta sig á því að fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sem rekin eru 

án hagnaðarvonar geti staðið hinum framar þegar kemur að gæðum. 

Bendir hann á í lokin að ekki sé nægilegt að bera eingöngu saman 

hagnarðardrifinn rekstur heldur þurfi að skoða samspil rekstrarforma.   

Í rannsókn Kaul, Gupta og Jauhari (2008) á þjónustu innan 

veggja einkarekinna sjúkrahúsa annars vegar og ríkisrekinna sjúkra-

húsa hins vegar kom í ljós að ánægja sjúklinga var í heildina meiri 

með einkareknu sjúkrahúsin og þá þjónustu sem þau veita. Einnig 

komu einkareknu sjúkrahúsin betur út þegar tekið hafði verið tillit til 

ýmissa þátta eins og skipulags, hávaða, hreinlætis og biðtíma. 

Rannsóknin náði til 115 einstaklinga sem sóttu þjónustu eða lágu inni 

á sjúkrahúsum á mismunandi svæðum á Indlandi.  

Angelopoulou, Kangis og Babis (1998) komust að því að 

sjúklingar á sjúkrahúsum reknum af hinu opinbera voru ánægðari með 

læknisþjónustuna og þjónustu hjúkrunarfræðinga en hinir. Sjúklingar 

á einkasjúkrahúsum voru ánægðari með dvölina á sjúkrahúsi í heild 

sinni. Fagfólk á einkasjúkrahúsunum var hins vegar mun ánægðara en 
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fagfólkið á hinum sjúkrahúsunum. Rannsóknin náði til fjögurra hópa 

með tuttugu þátttakendum í hverjum í Aþenu á Grikklandi. Hóparnir 

voru, sjúklingar af sjúkrahúsum reknum af hinu opinbera, sjúklingar 

af einkasjúkrahúsum, læknar á opinberum sjúkrahúsum og læknar á 

einkasjúkrahúsum. 

Taylor og Gronin (1994) komust að í rannsóknum sínum að 

ekki sé beint samband á milli þjónustugæða og ánægju sjúklinga. 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar í sjö bandarískum borgum og rætt 

var við 116 einstaklinga í þeirri fyrri en 227 einstaklinga í þeirri 

seinni. Aðrar niðurstöður voru að neytendur heilbrigðisþjónustu gera 

ekki greinarmun á gæðum þjónustu og ánægju þegar þeir svara rann-

sóknum. Í lokin segir að rannsóknirnar svari nokkrum spurningum en 

veki jafnframt fleiri.   

Taner og Antony (2006) komust að því að inniliggjandi 

sjúklingar á einkareknum sjúkrahúsum voru ánægðari með þjónustuna 

en inniliggjandi sjúklingar á sjúkrahúsum reknum af hinu opinbera. 

Þetta átti við um þætti eins og ánægju með lækna, hjúkrunarfólk og 

aðra þjónustu sem veitt var inni á sjúkrahúsunum. Rannsóknin var 

framkvæmd í Tyrklandi á 200 sjúklingum með tveimur stöðluðum 

spurningakönnunum. Hin fyrri mældi viðhorf sjúklinga fyrir innlögn 

og hin seinni reynslu þeirra. Að lokum kom í ljós að ánægja með 

lækna og sanngjarnt verð var stærsta atriðið sem snéri að gæðum 

þjónustu hjá opinberu sjúkrahúsunum.  

Niðurstöður fyrrgreindra rannsókna halla frekar að því að 

þjónusta einkarekinna stofnana sé betri þó það sé ekki einhlítt. Enn 
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vekur athygli hve lítið af rannsóknum er að finna um heilbrigðiskerfi í 

Evrópu, sértaklega norðanverðri Evrópu.  

2.2 Samantekt 

Eftir nokkuð víðtæka leit eftir rannsóknum meðal stjórnenda 

heilbrigðisstofnana á viðhorfum þeirra til mismunandi rekstrarforma í 

heilbrigðisþjónustu fannst engin rannsókn sem fjallar um þessa 

nálgun. En ef við skoðum einkarekstur og opinberan rekstur í heil-

brigðisþjónustu þá má finna ýmislegt. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvort einkarekin heilbrigðisþjónusta í ágóðaskyni, einka-

rekin heilbrigðisþjónusta ekki rekin með hagnaðarvon eða heilbrigðis-

þjónusta sem rekin er af  hinu opinbera skili mismunandi árangri 

þegar horft er á gæði þjónustu, kostnað eða aðra mælikvarða á 

árangur sjúkrahúsa. Rannsóknir styðja ekki með óyggjandi hætti þá 

staðhæfingu að einkarekstur skili lægri kostnaði og betri þjónustu. 

Fáar rannsóknir fundust sem fjalla um norðanverða Evrópu.  
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3 Aðferðafræði  

3.1 Rannsóknaraðferð 

3.1.1 Um rannsóknaraðferðir. Sigurlína Davíðsdóttir (2003) 

bendir á það í umfjöllun sinni um rannsóknaraðferðir, í Handbók í  

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, að rannsóknir séu 

gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikann og til að finna veru-

leikann geti þurft að fara fleiri en eina leið. Í gegnum tíðina hefur 

verið leitað að réttum leiðum að markmiðinu. Á fjórtándu öld var 

leitað í náttúrulögmál til að skoða eðli hlutanna. Auguste Comte setti 

fram sínar hugmyndir snemma á nítjándu öld um að hægt væri að 

skoða félagslegan veruleika með aðferðum vísindanna. Upp úr þessu 

spratt Reynsluhyggjan sem byggir á þeirri hugmynd að hægt sé að 

skoða litla hluta veruleikans í einu og þekkingin sem fæst aukist 

smám saman þar til við getum myndað okkur heildarskoðun á því 

hvernig veröldin sé. Megindlegar rannsóknir eiga rætur sínar í 

Reynsluhyggjunni þar sem reiknað er með því að hægt sé að fá svör 

með mælingum og hægt sé að telja svörin og breyta þeim í tölur sem 

mæla má og reikna út tölfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Annað 

heiti yfir megindlegar rannsóknir er vísindalegar rannsóknir en með 

því er vísað til þess að þekking verði að vera sannanleg með skyn-

reynslu ef hún ætti að teljast gild. Í þessu felst sú afstaða að hlutlægar 

staðreyndir verði að mæla hlutlægt (Hermann Óskarsson, 2005). 

Eigindlegar rannsóknir byggja hins vegar á upplifun þeirra sem verið 

er að rannsaka, rannsakandinn setur sig inn í aðstæður og upplifir 
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gjarnan umhverfið á svipaðan hátt og þeir sem rannsakaðir eru. Með 

þessu næst dýpri skilningur sé um einstaklingsbundið mynstur í rann-

sóknargögnum að ræða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Helstu eigind-

legu rannsóknaraðferðirnar eru: Starfenda rannsóknir (action 

reasarch), Tilviksrannsókn (case studies), Mannfræðilegar aðferðir 

(ethnography), Feminiskar rannsóknir (Femenist perspective), Grund-

uð kenning (Grounded theory), Túlkunarfræði (Hermeneutics) og 

Fyrirbærafræði (Participative enquiry). Helstu veikleikar eigindlegra 

rannsóknaraðferða eru að þær eru dýrar og tímafrekar, erfitt er að 

rannsaka stóra hópa, rannsakandinn er undir álagi vegna þess að þeir 

taka með beinum hætti þátt í rannsókninni með sínum áherslum og 

gildum (Collis og Hussey, 2003). 

 

3.1.2 Megindleg rannsókn. Rannsóknin er megindleg 

rannsókn þar sem leitað er svara við fyrirfram ákveðnum 

spurningum sem settar eru fram til að varpa ljósi á mögulegt svar við 

rannsóknarspurningunum. Til að fá yfirlit yfir skoðanir sem flestra 

stjórnenda heilbrigðisstofnana var ákveðið að ráðast í megindlega 

rannsókn í formi spurningakönnunar. Með þeim hætti er hægt að 

safna miklu magni upplýsinga á tiltölulega einfaldann hátt auk þess 

sem þátttakendur svara allir sömu stöðluðu spurningunum. Möguleiki 

er á samanburði milli hópa út frá ólíkum forsendum. Þýði rannsóknar-

innar er að grunni til stjórnendur heilbrigðisstofnana samkvæmt lista 

sem fenginn var hjá Heilbrigðisráðuneytinu. Á listanum eru taldar upp 

stofnanir og forsvarsmenn en þýðið er látið ná yfir framkvæmda-
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stjórnir og er þýðislistinn því nokkuð stærri en upphaflegi listinn frá 

ráðuneytinu. Jafnframt var leitast við að bæta við listann þeim aðilum 

sem einhverra hluta vegna voru ekki á upphaflega þýðislistanum eins 

og Heilsugæslunni í Salahverfi sem er ekki rekin af Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Á sama hátt voru felldar út af listanum 

stofnanir sem ekki eru til lengur sem sjálfstæðar stofnanir eftir sam-

einingar um áramótin 2009 – 2010. Í rannsókninni voru spurningarnar 

lagðar fyrir allt þekkta þýðið en ekki er hægt að leggja mat á hve stór 

hluti raunverulegs þýðis kann að vera hulinn þar sem engin opinber 

skráning er til á því. Með því að rannsaka allt þýðið en ekki úrtak þá 

er vonast til að komist verði hjá skekkjum sem tengjast því hvernig 

úrtak er valið. Einkum er um að ræða tvo flokka, tilviljunarkennda 

úrtaksvillu (random sampling error) og kerfisbundna úrtaksskekkju 

(systematic sampling bias) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karls-

son, 2003). Hér þarf að huga að því sem Þorlákur og Þórólfur (2003, 

bls. 55) rita: ,,Ef þýðislisti er að einhverju leyti rangur, það er, á 

honum eru ekki allir í þýði, eða hann nær að einhverju leyti til annarra 

en alhæfa á um, getur það skekkt niðurstöður”. Ekki er sérstök ástæða 

til að óttast verulega skekkjur í þýðislistanum þar sem upplýsingarnar 

eru fengnar frá Heilbrigðisráðuneytinu og einstökum þátttakendum. 

Upplýsinga um þýðið var aflað frá Heilbrigðisráðuneytinu og af 

alnetinu þar sem listi ráðuneytisins reyndist ekki tæmandi. Þýðið 

reyndist vera 169 aðilar innan 83 rekstrareininga. Könnunin var því 

send til 168 aðila þar sem undirritaður, forstjóri Heilbrigðisstofnunar 

Vestfjarða, tekur ekki þátt í henni sjálfur. Jafnframt var þeim sent bréf 

(sjá Fylgiskjal 2) þar sem fram komu upplýsingar um rannsóknina. 
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Þátttakendur fengu sent frímerkt áritað svarumslag með bréfinu og 

spurningalistanum. Með þessum hætti var reynt að minnka umstang 

þátttakendanna við könnunina þannig að þeir þyrftu ekki að gera 

annað en að svara listanum og koma honum í póst. Ítrekunarbréf (sjá 

Fylgiskjal 3) var sent þátttakendum þann 18. mars 2010 en þá höfðu 

87 spurningalistar borist til baka. Alls bárust 112 spurningalistar til 

baka. Svarhlutfallið var því 66,6% sem verður að telja ásættanlegt 

miðað við spurningalistakönnun (Hoonakker og Carayon, 2009).  

3.2 Gagnaöflun 

Spurningalistar eru gjarnan tengdir við megindlegar rann-

sóknir þar sem þeir innihalda nákvæmlega uppsettar spurningar sem 

ætlað er að afla áreiðanlegra svara frá ákveðnu úrtaki eða þýði. 

Markmiðið er að finna út hvað valinn hópur þátttakenda gera, hugsa 

eða hafa skoðun á (Collis og Hussey, 2003). Styrkur spurninga-

kannana er fyrst og fremst að með þeim má safna miklu magni gagna  

á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Helstu gallar við notkun 

spurningalista tengjast skorti á svörun. Á það við um að spurninga-

listar skila sér ekki til baka (ekki svarað) eða hitt að einstökum 

spurningum í listanum sé ekki svarað þrátt fyrir að hann skili sér til 

baka (Collis og Hussey, 2003).  

Útbúinn var spurningalisti (sjá Fylgiskjal 1) sem lagður var 

fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana. Spurningalistarnir eru allir eins 

og ekki númeraðir fyrirfram. Ekki er ætlast til þess að þátttakendur 

merki á þá persónugreinanlegar upplýsingar. Ekki er spurt um stað-

setningu, nákvæman aldur, nákvæma menntun né aðrar upplýsingar 
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sem til þess eru fallnar að hægt sé að persónugreina svörin. Þegar 

spurningalistarnir bárust þá voru þeir teknir úr umslögunum og settir í 

möppur til vinnslu. Með þessum hætti er útilokað að hægt sé að rekja 

einstaka spurningalista til einstakra þátttakenda.  

3.3 Greining gagna  

Þegar búið er að afla gagnanna, í þessi tilfelli fá svörin send til 

baka, þá er komið að greiningu þeirra. Til að gagnagreining geti farið 

fram þá hafa allar spurningarnar og möguleg svör (breytur) verið 

kóðuð inn í tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, 17). Kóðunin var þannig framkvæmd að fyrst var farið yfir 

spurningalistann og öllum spurningum og mögulegum svarmögu-

leikum gefin tölugildi. Næst voru upplýsingarnar kóðaðar inn í töl-

fræðiforritið og það þannig undirbúið undir innslátt svaranna. Niður-

staða hvers spurningalista fyrir sig var slegin inn í tölfræðiforritið til 

vinnslu og jafnframt var hver og einn listi númeraður með hlaupandi 

númeri. Samhliða var skráð á athugasemdablað númer lista og 

spurninga sem ekki var svarað og spurninga sem svarað var með fleiri 

en einum möguleika. Tekin voru óregluleg úrtök þar sem áður inn-

slegnir spurningalistar voru bornir saman við gögnin sem skráð höfðu 

verið niður í SPSS og kannað hvort ekki væri fullt samræmi þar á. 

Svo var og raunin. 
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3.3.1 Mælikvarðinn. Í rannsókninni var notaður 5 punkta 

Likert skali í hluta spurninganna. Með Likert skalanum voru svörin  

kvörðuð í jákvætt og neikvætt dæmi: 1 mjög vel, 2 frekar vel, 3 

hvorki né, 4 frekar illa eða 5 mjög illa (Þorlákur Karlsson, 2003). Í 

öðrum spurningum voru svarmöguleikarnir misjafnlega margir eða frá 

tveimur (karl, kona) í átta. 

3.3.2 Tölfræðiprófin. Við úrvinnslu gagnanna voru fram-

kvæmd nokkur tölfræðipróf. Kí-kvaðrat próf (e. Chi-square 

statistic) var notað til að meta hvort rannsakaðir hópar séu það ólíkir í 

mælingu að líkur séu á að svo sé einnig í þýðinu. Mann-Whitney U 

próf (e. Mann-Whitney U test) var notað til að skoða hvort meðalgildi 

tveggja hópa sé ólíkt. Kruskal Wallis próf (e. Kruskal-Wallis test) var 

notað til skoða meðalgildi hópa (Moore, McCabe og Craig, 2009). 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar  

Í megindlegum rannsóknum er eins og í eigindlegum rann-

sóknum horft til réttmætis og áreiðanleika. Ekki er nálgunin eins þar 

sem ekki er sama samband á milli rannsakanda í megindlegri rann-

sókn og eigindlegri rannsókn.  

Þessu má lýsa með því að sá sem tekur viðtal við þátttakanda í 

eigindlegri rannsókn, hittir viðkomandi svaranda og dvelst með 

honum jafnan í einhvern tíma, talar við hann og leiðir í gegnum rann-

sóknina. Rannsakandinn í eigindlegri rannsókn verður sérstaklega að 

gæta þess að hafa ekki áhrif á svarandann né mismunandi áhrif á ólíka 

svarendur. Í eigindlegum rannsóknum er mjög jákvætt að bera heild-
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arniðurstöðurnar undir einhverja af  meðrannsakendum en það eru 

svarendurnir nefndir þar sem það er talið styrkja niðurstöðurnar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2004).  

Rannsókn er trúverðug þegar hún lýsir trúverðugu fyrirbæri 

eða túlkun á mannlegri reynslu svo ef viðkomandi hefur sömu 

reynslu, þá þekkir hann hana sem sína. Aðrir geta þekkt fyrirbærið 

eftir að hafa einungis lesið um það (Sigríður Halldórsdóttir, 2004).  

3.4.1 Réttmæti. Réttmæti er að hvaða marki niðurstöður rann-

sóknar lýsa því sem raunverulega liggur að baki (Collis og Hussey, 

 2003), eða eins og Kristján Kristjánsson (2003, bls. 202-203) orðaði 

það: ,,... að mælt sé það sem átti að mæla en ekki eitthvað annað”. 

Rannsóknavillur, eins og slæm rannsóknaraðferð, lélegt úrtak og 

ónákvæm eða misvísandi mæling geta grafið undan réttmæti. Rétt-

mæti hefur verið flokkað í nokkra flokka; sýndarréttmæti (e.face 

validity) t.d. próf þar sem það sem spurt er um er í réttu samhengi við 

prófið, innihaldsréttmæti (e. content-related evidence for validity), 

hve oft hefur þú lært vel fyrir próf til að komast að því að kennarinn 

spyr um eitthvað sem ekki var farið yfir í áfanganum? Þetta er dæmi 

um skort á innihaldsréttmæti. Viðmiðsbundið réttmæti (e. criterion-

related evidence for validity) segir okkur hve vel próf svarar 

ákveðnum viðmiðum. Hugtaksréttmæti (e. construct-related evidence 

for validity) er notað til að sýna skyldleika prófa og annarra prófa og 

mælinga sem mæla eiga skylda þætti (Kaplan og Saccuzzo, 2009). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir í rannsókninni er líklegur til að 

mæla það sem leitað er eftir. Rannsóknaraðferðin er traust, ekki var 
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tekið úrtak heldur leitast við að spyrja allt þýðið. Með þessu móti má 

reikna með því að réttmæti rannsóknarinnar sé ásættanlegt.  

3.4.2 Áreiðanleiki. Áreiðanleiki segir fyrir um hvort hægt sé 

að endurtaka rannsóknina og fá sömu niðurstöðu, óháð því hver fram- 

kvæmir hana (Collis og Hussey, 2003). Í megindlegum rannsóknum 

er mikil áhersla á áreiðanleika og staðlaðar spurningar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2004). Rannsakandinn í megindlegri rannsókn semur og 

leggur fyrir spurningar og tekur á móti svörum í formi útfyllts 

spurningalista, gjarnan í formi spurningalista eins og í þessari rann-

sókn. Hann verður að gæta þess að spurningarnar séu markvissar og 

líklegar til að verða túlkaðar á sama hátt af öllum. Allir þátttakendur 

fengu eins spurningalista og á sama tíma. Ekki verður séð á svörunum 

annað en að þátttakendur hafi skilið spurningarnar á sama hátt en 

eðlilega svarar þeim hver fyrir sig. Ekkert bendir til annars en hægt sé 

að endurtaka rannsóknina og vænta má sömu niðurstöðu sé sami 

hópur spurður aftur.  

3.5 Siðfræði rannsóknarinnar  

Siðfræði er fræðigrein sem fjallar um siðferði og leitar svara 

við spurningum eins og hvað er rétt og rangt, gott og illt (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Það er auðvelt að hugsa um siðfræði í tengslum 

við náttúruvísindi eins og læknisfræði en jafnvel í félagsvísindum er 

erfitt að framkvæma rannsóknir yfir höfuð án þess að lenda í siðfræði-

legum vangaveltum (Collis og Hussey, 2003). Með þetta í farteskinu 

er rétt að skoða hvernig þessi rannsókn fellur að rannsóknarsiðfræði.  
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Í siðfræði fyrir heilbrigðisgreinar er rætt um fjórar megin reglur en 

þær eru (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163-164): 

1. Sjálfræðisreglan, sem fjallar um virðingu fyrir manninum og 

sjálfræði hans. Krafan verður þá um upplýst og óþvingað 

samþykki. 

2. Skaðleysisreglan, sem kveður á um að forðast skuli að valda 

skaða og að rannsóknin samrýmist hagsmunum þátttakenda. 

3. Velgjörðarreglan, sem fjallar um skylduna um að láta gott af 

sér leiða. Rannsóknir séu til hagsbóta þegar á allt er litið. 

4. Réttlætisreglan, sem kveður á um sanngirni í dreifingu gæða 

og byrða og að sérhver skuli fá það sem hann á skilið.  

 

Hvernig fellur svo rannsóknin að þessum fjórum megin-

reglum? Þátttakendum var frjálst að svara listanum í heild sinni, 

einstökum spurningum eða engu. Ekki verður séð að þátttaka geti 

valdið skaða þar sem spurningalistarnir eru ekki persónugreinanlegir. 

Telja verður að aukin þekking á viðfangsefni rannsóknarinnar sé til 

bóta fremur en hitt. Allir mögulegir þátttakendur fá eins lista og hafa 

sömu möguleika til að svara. 

Annað sem horfa má á er að rannsóknin felur ekki í sér tilraun 

þar sem notaðar eru mismunandi aðferðir til að fá mismunandi niður-

stöður. Þvert á móti þá er rannsóknin vísindaleg athugun þar sem 

aflað er gagna og unnið er úr upplýsingum. Vísindalegar athuganir 

felast eingöngu í öflun og úrvinnslu upplýsinga (Sigurður Kristinsson, 

2003). Markmiðið er að leiða í ljós fylgni svo prófa megi þannig 
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tilgátur um orsakir og afleiðingar þeirra. Rannsakandinn hefur engin 

vísvitandi áhrif á einstaka þátttakendur. 

Haft var samband við Vísindasiðanefnd og spurningalistinn 

sendur til hennar. Í svari Eiríks Baldurssonar framkvæmdastjóra 

Vísindasiðanefndar þann 17. febúar 2010 segir að í listanum sé ekki 

spurt um heilsutengd atriði stjórnenda heilbrigðisstofnana né sé verið 

að komast að heilsutengdum upplýsingum um þriðja aðila. Verkefnið 

falli því utan verksviðs Vísindasiðanefndar (sjá Fylgiskjal 4). 

Rannsóknin var einnig tilkynnt til Persónuverndar (sjá Fylgiskjal 5) 

þann 17. febrúar 2010 og fékk þar númerið S4713/2010 (sjá 

Fylgiskjal 6).  

3.6 Samantekt  

Rannsóknin er megindleg rannsókn þar sem leitað er svara við 

fyrirfram ákveðnum spurningum. Þýðið er unnið út frá upplýsingum 

frá Heilbrigðisráðuneytinu. Könnunin var send til 168 aðila. 

Spurningalistarnir voru ekki fyrirfram merktir og svörin eru ekki per-

sónugreinanleg. Niðurstöður voru skráðar inn í SPSS forritið. 

Rannsóknaraðferðin er traust, ekki var tekið úrtak heldur 

leitast við að spyrja allt þýðið. Með þessu móti má reikna með því að 

réttmæti rannsóknarinnar sé ásættanlegt. Áreiðanleiki rannsóknarinnar 

á að vera tryggður með notkun spurningalista þar sem hægt er að 

endurtaka rannsóknina aftur og vænta má sömu niðustöðu sé sami 

hópur spurður í annað sinn. 

Rannsóknin er vísindaleg athugun þar sem aflað er gagna og 

unnið úr upplýsingum. Rannsakandinn hefur engin vísvitandi áhrif á 
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einstaka þátttakendur. Verkefnið fellur utan verksviðs Vísinda-

siðanefndar og það var tilkynnt til Persónuverndar þann 17. febrúar 

2010. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Stjórnendur og heilbrigðisstofnanir    

Í þessum hluta verður fjallað um stjórnendurna í könnuninni 

og einkenni þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. Getið verður um kyn, 

aldur og menntun stjórnenda og rekstrarform, veltu og starfsmanna-

fjölda heilbrigðisstofnana.  

4.1.1  Kyn stjórnenda. Af mynd 2 má ráða að 53,1% þátt-

takenda í könnuninni eru karlar og 46,9 konur. Í þýðinu voru 48,2% 

karlar og 57,8% konur samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðis-

ráðuneytinu og stofnununum sjálfum. 

 

 

 
Mynd 2. 
 Kyn svarenda. n=111 
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Með spurningunni var leitast við að varpa ljósi á hvort mikill 

munur sé á þátttöku kynjanna í framkvæmdastjórnum heilbrigðis-

stofnana.  

4.1.2  Aldur stjórnenda. Spurt var um á hvaða aldursbili 

þátttakendur væru. Markmiðið með spurningunni var að kortleggja 

aldur svarenda og nota þær upplýsingar til greiningar á svörum við 

öðrum spurningum. Eins og mynd 3 sýnir þá eru flestir stjórnendur á 

aldursbilinu 56-60 ára, því næst 41-45 ára. Miðaldursbilið er 51-55 

ára.  

 

 
Mynd 3.  
Aldur svarenda. n=111 
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hægt að nota spurningu 2 til frekari greiningar í verkefninu nema með 

fyrirvara um gildi hennar. 

4.1.3 Menntun stjórnenda. Mikill meirihluti þátttakenda er 

með háskólapróf, eða80,7% (sjá mynd 4). Af þeim hafa31,2% lokið 

 meistaranámi og 7,3% doktorsnámi. Það endurspeglar líklega eðli 

heilbrigðisstofnana þar sem mikill meirihluti starfsmanna hefur 

háskólapróf.  

 

 
Mynd 4.  
Menntun svarenda. n=108 

Í könnun frá árinu 2007 kom fram að þá voru 91% forstöðu-
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eða æðstu stjórnendur sinna stofnana og þeir eru ekki allir hjá ríkinu.  
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4.1.4 Rekstrarform stofnana. Ein spurning hljóðaði svo: 

Hvert er rekstrarform stofnunarinnar þar sem þú starfar? Svörin voru 

eftirfarandi eins og sést á mynd 5: ríkisstofnun 46,8%; rekstur sveitar-

félaga 18,9%; félagasamtök 12,6%; einkarekstur 9,9%, annað 11,7% 

og einn svaraði margir en það var ekki svarmöguleiki. Á myndinni má 

sjá að flestir starfa hjá hinu opinbera (ríkisstofnun og rekstur sveitar-

félags) eða yfir 65%. 

 

 
Mynd 5.  
Rekstrarform. n=111 
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viðhorf séu breytileg eftir stærð þess vinnustaðar sem þátttakendur 

starfa hjá.  

 

 
Mynd 6.  
Rekstrarumsvif (velta). n=111 
 

Flestir þátttakendur (46,8%) vinna hjá stofnun sem er með 
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þá var meðalvelta fyrirtækja og stofnana 706 milljónir að meðaltali 

(frá 1,6 milljónum upp í 18 milljarða); 25% fyrirtækjanna höfðu 62 

milljónir í veltu eða minna, 50% fyrirtækja höfðu 132 milljónir eða 
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4.1.6 Fjöldi starfsmanna. Spurt var um fjölda starfsmanna í 

heilsársstörfum (stöðugildum). 

 

 
Mynd 7.  
Starfsmannafjöldi. n=112 
 

Flestir vinna hjá stofnunum annars vegar með yfir 200 starfs-

menn (33,9%) og hins vegar með færri en 50 starfsmenn (25%). Hér 

er ekki verið að greina stærð stofnana heldur til að sjá hvort viðhorf 

séu breytileg eftir stærð þess vinnustaðar sem þátttakendur starfa hjá. 

Miðað við könnun frá 2006 þá höfðu fyrirtæki 59 starfsmenn að 

meðaltali á launaskrá. Um 44% fyrirtækjanna hafði tíu eða færri 
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4.2 Viðhorf stjórnenda til reksturs heilbrigðisstofnana 

Eins og áður hefur fram komið þá er rannsókninni ætlað að 

varpa ljósi á skoðanir stjórnenda heilbrigðisstofnana á mismunandi 

rekstrarformi í heilbrigðisþjónustu. Leitað verður svara við þeim 

rannsóknarspurningum sem kynntar voru í inngangi.  

4.2.1 Hefur rekstrarform áhrif á afstöðu stjórnenda til 

reksturs heilbrigðisþjónustu? Til að svara þessari spurningu 

skoðum við spurningu 4 um rekstrarform stofnana og spurningu 8 

um hverjir eigi almennt að reka heilbrigðisstofnanir. Það sem háir 

þessari spurningu er hve fáir þáttakendur eru í könnunni, einungis eru 

78 nothæf svör sé litið á þessar spurningar. Með flokkun spurninga 4 

og 8 upp í opinberar stofnanir (ríkisstofnun og rekstur sveitarfélags) 

og aðra (einkaaðilar og félagasamtök) þá má gera Kí-kvaðratpróf (Kí-

kvaðrat = 21,66, df = 1, p < 0,001) til að athuga hvort rekstrarform 

hafi áhrif á afstöðu stjórnanda. En þar sem að enginn stjórnandi hjá 

opinberri stofnun vildi sjá annan rekstraraðila en opinberan þá eru 

skilyrði Kí –kvaðrat prófsins ekki uppfyllt og notagildi prófsins 

hæpið. Samt sem áður þá má segja að rekstrarformið hafi áhrif á 

afstöðu stjórnenda til reksturs heilbrigðisþjónustu. Á myndinni hér á 

eftir má sjá hlutfall stjórnenda sem telja að rekstrarform heilbrigðis-

stofnana eigi að vera það sama og hjá eigin stofnun.  
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Mynd 8.  
Hlutfall stjórnenda sem telur að rekstrarform eigi að vera hjá 
sama aðila og þeir starfa sjálfir hjá. n=78 
 

Á myndinni má sjá að stjórnendur hjá ríkisstofnunum (95,7%) 

og hjá sveitarfélögum (84,6%) töldu flestir að heilbrigðisstofnanir eigi 

að vera reknar af sama aðila og þeir eru hjá. Hjá öðrum stjórnendum 

var þetta hlutfall lægra. Áberandi var hvað mikill munur er á einka-
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4.2.2 Eru stjórnendur í einkareknum heilbrigðis-

stofnunum hlynntari einkarekstri en aðrir stjórnendur? Til að fá 

fram svar við þessari spurningu var þátt takendum skipt í tvo flokka: 

Þeir sem starfa hjá einkaaðilum og stjórnendur sem starfa hjá öðrum 

rekstraraðilum. Notað var Mann-Whitney U próf til að mæla hvort 

munur væri á svörum um hversu vel eða illa talið sé að eftirtaldir 

aðilar séu almennt séð til þess fallnir að reka tilgreinda þjónustu 

(spurningar 20, 22, 24, 26, 28, 30 og 32, sjá viðauka). Að vísu eru 

bara 11 einkaaðilar svo setja verður ákveðna fyrirvara varðandi svörin 

vegna þess. Fjallað verður um rekstur heilsugæslu, hjúkrunarheimila, 

sjúkrahúsa, sérfræðilæknaþjónustu, endurhæfingu, tannlæknaþjónustu 

og sérhæfðra rannsókna. Rétt er að rifja upp að kvarðinn í rannsókn-

inni á þessum spurningum er frá 1 (mjög vel) sem er gott, til 5 (mjög 

illa) sem er slæmt. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir 

flokkana og sett fram í töflu 3 og á mynd 9. 

 

Tafla 3.  
Rekstur heilsugæslu og mat stjórnenda 
 Heilsugæsla 
 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 2,55(0,52/11) 2,64(0,92/11) 1,82(0,41/11) 3,18(0,98/11) 
    Aðrir 2,21(1,00/95) 2,27(1,05/95) 2,39(1/90) 3,23(1,11/88) 
p-gildi* 0,105 0,151 0,063 0,862 
*Mann- Whintey U próf 
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Samkvæmt töflu 3 er ekki  marktækur munur á hvað einka-

aðilum og öðrum finnst um rekstur heilsugæslu. Til að munurinn sé 

tölfræðilega marktækur þarf p-gildið að vera lægra en 0,05 (p-gildi  < 

0,05).  

Fram kemur að einkaaðilar telja ríkisvaldið og sveitarfélög 

vera verr fallin til reksturs heilsugæslu en aðrir og einkaaðilar telja 

einkaaðila vera hæfari til reksturs heilsugæslu en aðrir. Einkaaðilar og 

aðrir eru nokkuð sammála um að félagasamtök séu hvað síst fallin til 

reksturs heilsugæslu og má sjá það á hæstu meðaltölunum. 

 

  

Mynd 9.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur heilsugæslu 
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Á myndi 9 má sjá að einkaaðilar telja einkaaðila hæfari (1,82) 

til reksturs heilsugæslu en aðrir (2,39). Munurinn er ekki tölfræðilega 

marktækur p = 0,063 (sjá töflu 3).  

 Sömu aðferð er beytt þegar rekstur hjúkrunarheimila er 

skoðaður. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir flokkana 

og sett fram í töflu og á mynd. 

  

Tafla 4.  
Rekstur hjúkrunarheimila og mat stjórnenda 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3,55(1,13/11) 2,55(1,13/11) 1,91(0,70/11) 2,45(1,21/11) 
    Aðrir 2,39(1,07/90) 2,01(0,90/98) 2,33(0,97/91) 2,43(1,05/94) 
p-gildi* 0,003 0,067 0,184 0,947 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Samkvæmt töflu 4 eru stjórnendur einkarekinna stofnana 

marktækt ósammála (3,55) öðrum stjórnendum (2,39) varðandi 

aðkomu ríkisins að rekstri hjúkrunarheimila (p-gildi = 0,003). Þeir 

fyrrnefndu telja að ríkið sé mun verr til þess fallið að reka hjúkrunar-

heimili en einkaaðilar. Ekki er annar marktækur munur á hvað einka-

aðilum og öðrum finnst um rekstur hjúkrunarheimila.  
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Mynd 10.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur 
hjúkrunarheimila 
 

Á mynd 10 má sjá að einkaaðilum fannst ríki og sveitarfélög 

vera verr fallin (hærri meðaltöl) til reksturs hjúkrunarheimila en 

öðrum. Einkaaðilum fannst einkaaðilar (1,91) vera hæfari til reksturs 

hjúkrunarheimila en aðrir (2,33). Einkaaðilar og aðrir voru nokkuð 

sammála um félagasamtök eins og sjá má á mynd 10. 

Næst var viðhorf til rekstrar sjúkrahúsa skoðað. Meðaltal, 

staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu 

og á mynd. Hærra meðaltal er eins og áður slæmt. 
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Tafla 5.  
Rekstur sjúkrahúsa og mat stjórnenda 
Sjúkrahús 
 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 1,91(0,94/11) 3,27(1,19/11) 2,36(0,81/11) 3,27(1,19/11) 
    Aðrir 1,65(0,72/98) 3,42(0,99/93) 2,75(1,13/93) 3,39(1,14/92) 
p-gildi* 0,389 0,737 0,291 0,704 
*Mann-Whitney U próf 
 

Ekki er marktækur munur á hvað einkaaðilum og öðrum finnst 

um rekstur sjúkrahúsa eins og fram kemur á töflu 5.  

 

 
Mynd 11.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur sjúkrahúsa 
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2,75) og sveitarfélög (3,27 á móti 3,42) hæfari til reksturs sjúkrahúsa 

en aðrir. Einkaaðilar og aðrir voru nokkuð sammála um félagasamtök 

og sveitarfélög væru hvað síst fallin til rekstura sjúkrahúsa (3,27 á 

móti 3,39). Ríkið fékk áberandi bestu einkunnirnar varðandi rekstur á 

sjúkrahúsum bæði hjá einkaaðilum (1,91) og öðrum (1,65).  

Viðhorf til reksturs sérfræðilæknaþjónustu voru skoðuð á 

sama hátt. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi voru reiknuð fyrir 

flokkana og sett fram í töflu og á mynd. Hærra meðaltal þýðir eins og 

áður að viðkomandi rekstraraðili er verr til þess fallinn að reka 

heilbrigðisþjónustu. 

 

Tafla 6.  
Rekstur sérfræðilæknaþjónustu og mat stjórnenda 
Sérfræðilækna-
þjónusta 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3,45(0,82/11) 3,91(0,94/11) 1,64(0,67/11) 3,36(1,29/11) 
    Aðrir 2,34(1,06/95) 3,36(1,06/92) 1,82(0,77/96) 3,16(1,13/92) 
p-gildi* 0,001 0,132 0,477 0,710 
*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 
 

Tafla 6 sýnir að stjórnendur í einkarekstri eru marktækt 

ósammála öðrum um hvað varðar aðkomu ríkisins að rekstri sérfræði-

læknaþjónustu (p-gildi = 0,001). Ekki er annar marktækur munur á 

hvað einkaaðilum og öðrum fannst um rekstur sérfræðilæknaþjónustu.  
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Mynd 12.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur 
sérfræðilæknaþjónustu 
 

Einkaaðilum finnst ríki (3,45) og sveitarfélög (3,91) vera verr 

fallin til reksturs sérfræðilæknaþjónustu en aðrir (2,34 og 3,36). 

Einkaaðilum fannst jafnframt einkaaðilar (1,64) vera hæfari til 

reksturs sérfræðilæknaþjónustu en aðrir (1,82). Einkaaðilar og aðrir 

eru nokkuð sammála um félagasamtök (3,36 á móti 3,16). Miðað við 

heildina þá fá einkaaðilar áberandi bestu einkunnina varðandi rekstur 

á sérfræðilæknaþjónustu en það má sjá á hæð súlanna. 

Viðhorf til reksturs endurhæfingar var skoðað á sama hátt. 

Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi voru reiknuð fyrir flokkana og sett 

fram í töflu og á mynd.  
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Tafla 7.  
Rekstur endurhæfingar og mat stjórnenda 
Endurhæfing
 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3(1/11) 2,82(1,08/11) 1,64(0,67/11) 2,36(1,36/11) 
    Aðrir 2,13(0,95/94) 2,71(1,09/93) 1,81(0,67/95) 2,22(1/94) 
p-gildi* 0,009 0,658 0,409 0,987 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Af töflu 7 má ráða að marktækur munur er á svörum einka-

aðila og annarra ( 3,00 á móti 2,13) um hvað varðar aðkomu ríkisins 

að rekstri endurhæfingar (p-gildi = 0,009). Ekki er annar marktækur 

munur á hvað einkaaðilum og öðrum finnst um rekstur 

endurhæfingar.  

 

 
Mynd 13.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur endurhæfingar 
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Einkaaðilar telja ríki (3,00) og sveitarfélög (2,82) vera verr 

fallin til reksturs endurhæfingar en aðrir. Einkaaðilar töldu að einka-

aðilar (1,64) væru hæfari til reksturs endurhæfingar en aðrir (1,81). 

Viðhorf stjórnenda heilbrigðisstofnana til rekstrarforms tann-

læknaþjónustu var næst kannað. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru 

reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd.  

 

Tafla 8.  
Rekstur tannlæknaþjónustu og mat stjórnenda 
Tannlækna- 
þjónusta 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3,2(0,63/10) 3,5(0,71/10) 1,7(0,68/10) 3,5(1,27/10) 
    Aðrir 2,49(1,13/93) 3,05(1,19/92) 1,92(0,91/95) 3,3(1,11/91) 
p-gildi* 0,022 0,150 0,569 0,685 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 
Marktækur munur var á hvað einkaaðilum (3,20) og öðrum 

(2,49) fannst um aðkomu ríkisins að rekstri tannlæknaþjónustu (p-

gildi = 0,022). Ekki var annar marktækur munur á hvað einkaaðilum 

og öðrum fannst um rekstur tannlæknaþjónustu.  
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Mynd 14.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur 
tannlæknaþjónustu 
 

Einkaaðilar töldu ríki (3,20) og sveitarfélög (3,50) vera verr 

fallin til reksturs tannlæknaþjónustu en aðrir. Jafnframt töldu einka-

aðilar að einkaaðilar (1,70) væru hæfari til reksturs tannlækna-

þjónustu en aðrir (1,92). Einkaaðilar og aðrir eru nokkuð sammála um 

félagasamtök. Á myndinni má sjá að miðað við heildina þá fá einka-

aðilar áberandi bestu einkunnina.  

Viðhorf til rekstrar sérhæfðra rannsókna var skoðað. Meðaltal, 

staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu 

og á mynd.  
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Tafla 9.  
Sérhæfðar rannsóknir og mat stjórnenda 
Sérhæfðar 
rannsóknir 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 2,7(0,95/10) 3,5(0,97/10) 1,7(0,48/10) 3,4(1,17/10) 
    Aðrir 1,95(0,94/93) 3,39(1,04/92) 1,81(0,82/95) 3,11(1,14/91) 
p-gildi* 0,014 0,860 0,905 0,491 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Marktækur munur er á hvað einkaaðilum (2,70) og öðrum 

(1,95) finnst um aðkomu ríkisins hvað varðar aðkomu ríkisins að 

rekstri sérhæfðra rannsókna (p-gildi = 0,014) eins og sést á töflu 9. 

Ekki er annar marktækur munur á hvað einkaaðilum og öðrum finnst 

um rekstur sérhæfðra rannsókna.

 
Mynd 15.  
Meðalgildi á mati stjórnenda hvað varðar rekstur sérhæfðra 
rannsókna 
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Einkaaðilum fannst ríki (2,70) og sveitarfélög (3,50) vera verr 

fallin til reksturs sérhæfðra rannsókna en öðrum. Einkaaðilar töldu 

jafnframt að einkaaðilar (1,7) væru hæfari til reksturs sérhæfðra 

rannsókna en aðrir (1,81). Einkaaðilar og aðrir eru nokkuð sammála 

um félagasamtök (3,40 á móti 3,11). 

 

Marktækur munur er einungis á milli þess hvað stjórnendum í 

einkarekstri og öðrum finnst um hæfni ríkisins til rekstrar á hjúkrunar-

heimilum, sérfræðilæknaþjónustu, endurhæfingu, tannlæknaþjónustu 

og sérhæfðum rannsóknum. Þessi munur er alltaf þannig að einka-

aðilum fannst ríkið verr fallið til að sinna slíkum rekstri en öðrum 

aðilum. Gegnum gangandi er einnig að einkaaðilum fannst hæfi 

sveitarfélaga vera verra en öðrum fannst. Einkaaðilar telja alltaf að 

þeir séu hæfari til rekstrar en aðrir telja. Sá munur er reyndar ekki 

tölfræðilega marktækur. Hvað varðar álit einkaaðila og annarra á 

félagasamtökum þá er það nokkuð svipað þó einkaaðilar telji þau 

oftar vera lakari til reksturs. Annað sem kemur fram er að oft er álitið 

á félagasamtökum sem rekstraraðila heilbrigðisstofnana hvað lakast. 

Með ákveðnum fyrirvörum er niðurstaðan að stjórnendur í einka-

reknum heilbrigðisstofnunum eru hlynntari einkarekstri en aðrir 

stjórnendur.  

4.2.3   Hefur kyn áhrif á afstöðu stjórnenda til rekstrar-

forms? Til að svara þessari spurningu er horft til spurninga um kyn  

svarenda og sömu spurninga og áður, það er  hversu vel eða illa talið 

sé að ólíkir aðilar séu almennt séð til þess fallnir að reka tilgreinda 

þjónustu. Við greiningu gagna kom í ljós að aðeins var munur á 
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afstöðu kynja hvað varðar: rekstur hjúkrunarheimila, endurhæfingu, 

tannlæknaþjónustu og sérhæfðra rannsókna. Rétt er að rifja upp að 

kvarðinn í rannsókninni á þessum spurningum er frá 1 (mjög vel) sem 

er gott, til 5 (mjög illa) sem er slæmt. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi 

eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd. 

 Viðhorf til rekstrar hjúkrunarheimila var skoðað. Meðaltal, staðal-

frávik og p-gildi voru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á 

mynd.  

 

Tafla 10.  
Afstaða til rekstrarforms hjúkrunarheimila eftir kyni 
Hjúkrunar-
heimili 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Karlar 2,51(1,18/55) 2,17(1,03/58) 2,24(0,87/54) 2,23(0,97/56) 
    Konur 2,50(1,07/46) 1,96(0,80/51) 2,35(1,06/48) 2,73(1,15/49) 
p-gildi* 0,899 0,338 0,735 0,027 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Marktækur munur var á svörum karla (2,23) og kvenna (2,73) 

um rekstur félagasamtaka á hjúkrunarheimilum (p-gildi = 0,027).   
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Mynd 16.  
Meðalgildi á mati stjórnenda eftir kyni hvað varðar rekstur 
hjúkrunarheimila 

 

Á mynd 16 má sjá að karlar og konur voru nokkuð sammála 

(2,51 á móti 2,50) um að ríkið sé ekki heppilegur rekstraraðili 

hjúkrunarheimila. Sveitarfélögin fengu bestu meðalgildi hjá báðum 

kynjum (2,17 á móti 1,96). Munur svara karla og kvenna á félaga-

samtökum sést en hann var marktækur. 

Viðhorf til reksturs endurhæfingar var skoðað. Meðaltal, 

staðalfrávik og p-gildi voru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu 

og á mynd.  
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Tafla 11.  
Afstaða til rekstrarforms endurhæfingar eftir kyni 
Endur- 
hæfing 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök
m(s/f)

    Karlar 2,34(1,01/56) 2,96(1,08/54) 1,77(0,74/56) 2,09(1,00/56)
    Konur 2,08(0,95/49) 2,48(1,04/50) 1,84(0,62/50) 2,47(1,12/49)
p-gildi* 0,181 0,019 0,427 0,07

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 
Marktækur munur var á viðhorfi karla og kvenna (2,96 á móti 

2,48, p-gildi = 0,019) til reksturs endurhæfingar hjá sveitarfélögum. 

Konur voru jákvæðari til reksturs sveitarfélaganna en karlar. 

 

 
Mynd 17.  
Meðalgildi á mati stjórnenda eftir kyni  hvað varðar rekstur 

endurhæfingar 

Á myndinni má sjá að bæði karlar (1,77) og konur (1,84) töldu 

að einkaaðilar væru einna best til þess fallnir að reka endurhæfingu. 

Sveitarfélögin töldust ekki vel til þess fallin að reka endurhæfingu 
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eins og áður hefur komið fram og sjá má á mynd 17. Karlar töldu 

ríkið (2,34) verr til þess fallið að reka endurhæfingu en konur (2,08). 

Viðhorf til reksturs tannlæknaþjónustu var skoðað. Meðaltal, 

staðalfrávik og p-gildi voru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu 

og á mynd.  

 

Tafla 12.  
Afstaða til rekstrarforms tannlæknaþjónustu eftir kyni 
Tannlækna-
þjónusta 

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Karlar 2,80(1,16/54) 3,39(1,11/54) 1,71(0,91/56) 3,28(1,13/53) 
    Konur 2,31(1,00/49) 2,79(1,15/48) 2,10(0,82/49) 3,40(1,14/48) 
p-gildi* 0,022 0,013 0,004 0,743 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Marktækur munur var á milli svara karla og kvenna um 

rekstur ríkisins (2,80 á móti 2,31, p-gildi = 0,022), sveitarfélaga (3,39 

á móti 2,79, p-gildi = 0,013) og einkaaðila (1,71 á móti 2,10, p-gildi = 

0,004) á tannlæknaþjónustu. Konur voru jákvæðari í garð ríkisins og 

sveitarfélaga en karlarnir í garð einkaaðila.  

 



 

74 

 

 
Mynd 18.  
Meðalgildi á mati stjórnenda eftir kyni  hvað varðar rekstur 
tannlæknaþjónustu  

Á mynd 18 má sjá mun á milli svara karla og kvenna hjá 

öllum aðilum en hann var einna minnstur hjá félagasamtökum (3,28 á 

móti 3,40). Bæði kynin voru jákvæðust í garð einkaaðila sem rekstra-

raðila tannlæknaþjónustu.  

Viðhorf til reksturs sérhæfðra rannsókna var skoðað. Meðaltal, 

staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu 

og á mynd.  
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Tafla 13.  
Afstaða til rekstrarforms sérhæfðra rannsókna eftir kyni 
Sérhæfðar 
rannsóknir

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Karlar 2,22(1,03/55) 3,46(1,02/54) 1,62(0,73/55) 3,04(1,14/53) 
    Konur 1,77(0,81/48) 3,35(1,04/48) 2,00(0,81/50) 3,29(1,17/48) 
p-gildi* 0,021 0,698 0,008 0,385 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Marktækur munur var á svörum karla og kvenna á rekstri 

ríkisins (2,22 á móti 1,77, p-gildi = 0,021) og einkaaðila (1,62 á móti 

2,00, p-gildi = 0,008). Konur voru hlynntari rekstri ríkisins og karlar 

rekstri einkaaðila. 

 

 
Mynd 19. Meðalgildi á mati stjórnenda eftir kyni hvað varðar 
rekstur sérhæfðra rannsókna 
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Á myndinni má sjá að einhver munur var á öllum hópum 

rekstraraðila á milli kynja þó hann væri bara marktækur í tveimur 

tilfellum.  

 

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar þá kom í ljós að konurnar 

treystu alltaf ríki og sveitarfélögum betur en karlar. Hins vegar treystu 

karlar einkaaðilum og félagasamtökum betur en konur. Marktækur 

munur var á svörum karla og kvenna á sjö stöðum. Svarið við 

rannsóknarspurningunni um hvort kyn hafi áhrif á afstöðu stjórnenda 

til rekstrarforms er því jákvætt. Einnig sýnir rannsóknin að konur séu 

hlynntari ríkisrekstri en karlar. 

 
4.2.4 Eru stjórnendur hlynntari einkarekstri á sviðum þar 

sem ríki og sveitarfélög hafa ekki tekið þátt í rekstri fram að 

þessu? Áður en þessari spurningu er svarað er rétt að gera stuttlega  

grein fyrir hvernig rekstri í heilbrigðisþjónustu er háttað nú um 

mundir. Heilsugæslan er að mestu í eigu ríkisins og rekin af því. 

Ríkið er kaupandi þjónustunnar í gegnum samninga hjá þeim aðilum 

sem eru með sjálfstæðan rekstur. Hjúkrunarheimilin eru rekin af 

ýmsum aðilum á daggjöldum sem ríkið greiðir. Sjúkrahúsin eru rekin 

af ríkinu. Sérfræðilæknar eru margir sjálfstætt starfandi með 

samninga við Sjúkratryggingar Íslands. Ýmsir aðilar reka endur-

hæfingu bæði innan ríkiskerfisins og utan þess. Þjónustan er að mestu 

leyti greidd af ríkinu í gegn um fjárlög eða samninga. Tannlæknar 

reka sjálfir sína starfsemi. Hluti af kostnaði við tannlækningar t.d. hjá 

börnum og ungmennum fæst endurgreiddur hjá Sjúkratryggingum. 
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Rannsóknarstofur og myndgreiningarstofur eru ýmist einka- eða 

ríkisreknar. Þær einkareknu eru með samninga við Sjúkratryggingar 

um hluta kostnaðarins, hinar eru á föstum fjárlögum innan heilbrigðis-

stofnana. Eins og áður segir þá eru einu aðilarnir sem eru í rekstri sem 

ríki og sveitarfélög taka ekki þátt í sem beinir rekstraraðilar, tann-

læknar. Skoðað var hvað stjórnendurm fannst um hæfi einkaaðila til 

einkareksturs á ólíkum sviðum heilbrigðisþjónustu. Hér er meðaltal 

einkaaðila á mismunandi rekstri borið saman með Kruskal Wallis 

prófi og ef marktækur munur finnst þar er eftirpróf (post hoc) notað til 

að finna hvernig þessi munur er. Eftirprófið er Mann-Whitney U próf. 

Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru reiknuð fyrir flokkana og sett 

fram í töflu og á mynd. 

 

Tafla 14.  
Viðhorf allra stjórnenda um hæfi einkaaðila til einkareksturs á 
heilbrigðisþjónustu 
  p-gildib    
 m(s/f) 2 3 4 5 6 7 
1. Heilsugæsla 2,34(0,98/102) 0,863 0,011* <0,001* <0,001*  0,001*  <0,001* 
2. Hjúkrunar- 
    heimili 2,30(0,96/103)  0,008* <0,001* <0,001*  0,001*    <0,001* 
3. Sjúkrahús 2,73(1,12/105)   <0,001*<0,001* <0,001* <0,001* 
4. Sérfræðilækna- 
    þjónusta 1,81(0,76/108)       0,893 0,619 0,897  
5. Endurhæfing 1,80(0,68/107)   0,708 0,783 
6. Tannlækna- 
    þjónusta 1,91(0,89/106)    0,537  
7. Sérhæfðar  
    rannsóknir 1,81(0,79/106)      
p-gildia  <0,001 
aKruskal Wallis próf hvort meðaltöl séu eins. 
bMann-Whitney U eftirpróf (post hoc) til að finna hvar munurinn sé. 
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Út frá töflu 14 er hægt að segja að stjórnendur skiptu hæfi 

einkaaðila til reksturs upp í þrjá hópa. Það má sjá betur á mynd 20 hér 

á eftir. 

 
Mynd 20.  
Hæfi einkaaðila til einkareksturs yfirlit 
 

Fyrsti hópurinn er sérfræðilæknaþjónusta, endurhæfing, tann-

læknaþjónusta og sérhæfðar rannsóknir sem stjórnendur töldu að 

einkaaðilar standi sig best í. Annar hópurinn er heilsugæsla og 

hjúkrunarheimili sem kom marktækt þar á eftir. Svo eru það sjúkra-

húsin sem stjórnendur gáfu einkaaðilum marktækt lélegustu einkunn 

til að reka.  
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Á myndinni má sjá að þátttakendur töldu einkaaðila almennt 

best til þess fallna að reka sérfræðilæknaþjónustu, endurhæfingu, 

tannlæknaþjónustu og sérhæfðar rannsóknir.   

Svarið við rannsóknarspurningunni um hvað stjórnendum 

finnist um hæfi einkaaðila til reksturs á sviðum þar sem ríki og 

sveitarfélög hafa ekki tekið þátt í fram að þessu markast af því sem 

áður hefur komið fram. Einkaaðilar eru almennt best til þess fallnir að 

reka sérfræðilæknaþjónustu, tannlæknaþjónustu og sérhæfðar 

rannsóknir. Ríkið er stór rekstraraðili sérhæfðra rannsókna og 

sérfræðilæknaþjónusta er veitt á þess vegum innan sjúkrahúsa og heil-

brigðisstofnana. Tannlæknaþjónustan er sú þjónusta sem ríki og 

sveitarfélög hafa lítið tekið þátt í og einkaaðilar teljast standa sig vel í. 

 
4.2.5  Telja stjórnendur einkarekinna heilbrigðisstofnana 

að slíkar stofnanir skili betri rekstrarárangri (skilvirkari rekstur, 

lægri kostnaður o.fl.)? Til að svara þessari spurningu þarf að líta til 

 fleiri en einnar spurninga úr spurningalistanum. Fjallað verður um 

hverja fyrir sig. 

Í spurningu 34 var spurt um hversu skilvirk eða óskilvirk 

svarendur telja að stjórnun sé almennt hjá ríki, sveitarfélögum, einka-

aðilum og félagasamtökum. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru 

reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd. 
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Tafla 15.  
Skilvirkni reksturs og mat stjórnenda  

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3,91(0,83/11) 3,36(1,03/11) 1,55(0,52/11) 3,00(1,00/11) 
    Aðrir 2,80(1,00/97) 2,64(0,90/98) 2,04(0,81/96) 2,55(0,90/93) 
p-gildi* 0,001 0,022 0,029 0,133 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað.  
 

Tafla 15 sýnir að stjórnendur í einkarekstri telja marktækt 

oftar en aðrir stjórnendur að skilvirkni reksturs sé minni hjá ríki og 

sveitarfélögum en hjá einkaaðilum. Enginn munur á aftstöðu kom 

fram varðandi rekstur félagasamtaka.  

 
Mynd 21.  
Meðalgildi á mati stjórnenda á skilvirkni og rekstrarformi 

Á myndinni má sjá að yfir heildina þá fá einkaaðilar bestu 

einkunnina vegna þess að lágt gildi er betra en hátt. Einkaaðilar telja 

að skilvirknin sé síst hjá ríkinu og það telja aðrir líka þó afstaða þeirra 

sé ekki jafn afgerandi. 
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Í spurningu 35 var spurt um hversu hagkvæmur rekstur sé 

almennt hjá fyrrgreindum aðilum. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi 

eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd. 

   

Tafla 16.  
Mat stjórnenda á hagkvæmni rekstrar  

Ríki 
m(s/f)

Sveitarfélög
m(s/f)

Einkaaðilar
m(s/f)

Félagasamtök 
m(s/f) 

    Einkaaðilar 3,73(0,91/11) 3,18(0,87/11) 2,00(0,63/11) 2,82(0,75/11) 
    Aðrir 2,90(1,01/98) 2,80(0,96/98) 2,14(0,68/97) 2,45(0,79/96) 
p-gildi* 0,012 0,167 0,538 0,119 

*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 
  

Hér er bara marktækur munur á ríki milli einkaaðila (3,73) og 

annarra (2,90) (p-gildi = 0,012). Einkaaðilar telja að hagkvæmni 

rekstrar hjá ríkinu sé minni en aðrir svarendur. 

 

 
Mynd 22.  
Meðalgildi á mati stjórnenda á hagkvæmni og rekstrarformi 
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Á myndinni má sjá að sama svarmynstur var í þessari 

spurningu og í spurningu 34. Einkaaðilar fengu bestu einkunnina eins 

og áður.    

Í spurningu sjö var spurt um hvort svarendur telji að rekstrar-

form sinnar stofnunar gott eða slæmt. Meðaltal, staðalfrávik og p-

gildi eru reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd. 

 

Tafla 17.  
Mat stjórnenda á rekstrarformi   
 m(s/f) 

Einkaaðilar 1,36(0,67/11) 
Aðrir 2,07(0,85/97) 

p-gildi* 0,003 
*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 

Einkaaðilar telja að rekstur sinna stofnana sé betri en hjá 

öðrum (1,36 á móti 2,07). Munurinn var marktækur (p-gildi = 0,003). 

 
Mynd 23.    
Meðalgildi á mati stjórnenda á rekstrarformi eigin stofnunar 
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Á myndinni má sjá hlutfallslega dreifingu svara einkaaðila og 

annarra. Sjá má að einkaaðilar svöruðu aldrei frekar slæmt eða mjög 

slæmt. 

Í spurningu níu var spurt um hvort svarendur telji að stofnanir 

þeirra haldi fjárhagsáætlanir. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru 

reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd.  

  

Tafla 18.  
Mat stjórnenda á hvort stofnun haldi fjárhagsáætlun  
 meðaltal(staðalfrávik/fjöldi) 

Einkaaðilar 1,55(0,52/11) 
Aðrir 2,20(0,83/96) 

p-gildi* 0,008 
*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 

Einkaaðilar töldu að sínar stofnanir haldi fjárhagsáætlanir 

betur en aðrir (1,55 á móti 2,20). Munurinn er marktækur (p-gildi = 

0,008).  
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Mynd 24.  
Meðalgildi á mati stjórnenda á hvernig eigin stofnanir halda 

fjárhagsáætlanir 

Á myndinni má sjá hvernig hlutfallsleg dreifing var. Einka-

aðilar svöruðu aldrei stundum eða sjaldnast. 

Í spurningu tíu var spurt um starfsmannaveltu hjá stofnunum 

þátttakenda. Til að athuga hvort munur sé á svörum einkaaðila og 

annara var Kí-kvaðrat próf framkvæmt, gaf það ekki marktækan mun 

(χ2=1.96, df=4, p=0,748). 
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Mynd 25.  
Dreifing á starfsmannaveltu 

Á myndinni má sjá að einkaaðilar töldu að þeir væru með 

heldur hærri starfsmannaveltu en aðrir. Enginn marktækur munur 

fannst þó. Í flestum tilvikum er veltan undir 10%.  

Í spurningu sautján var spurt hvað lýsir því best almennt séð 

þegar rætt er um hvort einkarekstur sé skilvirkur eða óskilvirkur. Ekki 

kom fram tölfræðilega marktækur munur í þessari spurningu vegna 

fárra svara frá einkaaðilum. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Undir 5% 6‐10% Yfir 10%

Einkaaðilar

Aðrir



 

86 

 

 
Mynd 26.  
Mat stjórnenda á skilvirkni einkarekstrar 

Á myndinni má sjá að einkaaðilum fannst einkareksturinn 

mun skilvirkari þó svo að ekki hafi fundist tölfræðileg marktækni. 

Spurt var í spurningu nítján um hvort einkarekstur nái fram 

hagræðingu eða valdi kostnaði í samanburði við opinberan rekstur. 

Tölfræði próf gaf ekki marktækan mun vegna fárra svara einkaaðila. 
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Mynd 27.  
Mat stjórnenda á hvort einkarekstur nái fram hagræðingu 

Þó svo að munurinn hafi ekki verið tölfræðilega marktækur þá 

sögðu 91% einkaaðila að einkarekstur nái fram hagræðingu meðan 

53% af öðrum gerðu það. 

Marktækur munur var á mati stjórnenda á skilvirkni rekstrar 

hjá ríki (p-gildi = 0,001), sveitarfélögum (p-gildi = 0,022) og einka-

aðilum (p-gildi = 0,029). Marktækur munur á mati stjórnenda á 

hagkvæmni rekstrar var hjá ríki (p-gildi = 0,012). Marktækur munur 

var á mati stjórnenda á rekstrarformi eigin stofnana (p-gildi = 0,003). 

Marktækur munur var á mati stjórnenda á hvort stofnanir þeirra haldi 

fjárhagsáætlanir (p-gildi = 0,008).   

Samantekt: Einkaaðilar töldu almennt að þeirra rekstrarform 

væri líklegra til að ná betri rekstrarárangri en aðrir stjórnendur. Á það 

við um skilvirkni stjórnunar, hagkvæmni rekstrar, hversu gott 
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rekstrarformið sé, haldi betur fjárhagsáætlanir, almenna skilvirkni og 

nái fram hagræðingu.  

4.2.6 Hver eru áhrif rekstrarforms á ánægju starfsfólks og 

viðskiptavina? Spurt var um ánægju starfsfólks (spurning 11) var um 

var um ánægju starfsfólks (spurning11) og viðskiptavina (spurning 

13). Einnig var spurt um hvort stofnun viðkomandi kanni ánægju 

starfsfólks og notenda með  reglubundnum hætti (spurning 12 og 

spurning 14). 

Hafa þarf í huga við skoðun þessara spurninga og svara við 

þeim að svarendur spurninganna eru yfirmenn í heilbrigðisstofnunum 

eingöngu. Fyrst var ánægja starfsfólks skoðuð. Kvarðinn í rannsókn-

inni á spurningunni er frá 1 (ánægt) sem er gott, til 5 (óánægt) sem er 

slæmt. Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi voru reiknuð fyrir flokkana 

og sett fram í töflu og á mynd.  

 

Tafla 19. 
 Mat stjórnenda á ánægju starfsfólks    
 meðaltal(staðalfrávik/fjöldi) 

Einkaaðilar 1,36(0,51/11) 
Aðrir 1,92(0,57/99) 

p-gildi* 0,003 
*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 

Marktækur munur var á ánægju starfsfólks (p-gildi = 0,003). 

Almennt telja stjórnendur í einkarekstri að starfsfólk þess sé ánægðara 

en stjórnendur hjá ríki, sveitarfélögum og félagasamtökum.  
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Mynd 28.  
Dreifing á svörum stjórnenda um ánægju starfsfólks 

Á myndinni má sjá að dreifing svara stjórnenda í einkarekstri 

er einungis á ánægt og frekar ánægt, en annarra stjórnenda dreifist 

einnig á hvorki né og frekar óánægt.  

Spurt var hvort stofnanir kanni ánægju starfsfólks með 

reglubundnum hætti (spurning 12). Svörin er að finna á mynd 29. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ánægt Frekar
ánægt

Hvorki
ánægt né
óánægt

Frekar
óánægt

Einkaaðilar

Aðrir



 

90 

 

 
Mynd 29.  
Dreifing á svörum stjórnenda um kannanir á ánægju starfsfólks 
 

Áberandi var að einkaaðilar sögðust frekar kanna ánægju 

starfsfólks en aðrir. Myndin vekur upp spurningu um mat stjórnenda á 

ánægju starfsfólks þegar hún er skoðuð. 

Ánægja viðskiptavina var skoðuð á sama hátt og ánægja 

starfsfólks (spurningu 13). Meðaltal, staðalfrávik og p-gildi eru 

reiknuð fyrir flokkana og sett fram í töflu og á mynd. 

 

Tafla 20.  
Mat stjórnenda á ánægju viðskiptavina 
 m(s/f) 

Einkaaðilar 1,40(0,52/11) 
Aðrir 1,58(0,57/97) 

p-gildi* 0,008 
*Mann-Whitney U próf. Marktækur munur milli hópa (p-gildi < 0,05) er skáletrað. 
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Marktækur munur er á ánægju viðskiptavina (p-gildi = 0,008). 

Almennt telja stjórnendur í einkarekstri að viðskiptavinir sé ánægðari 

en stjórnendur hjá ríki, sveitarfélögum og félagasamtökum.  

 
Mynd 30.  
Dreifing á svörum stjórnenda á ánægju viðskiptavina 

Einkaaðilar telja að viðskiptavinir þeirra séu heldur ánægðari 

en aðrir telja. 

Spurt var hvort stofnanir kanni ánægju viðskiptavina með 

reglubundnum hætti (spurning 14). Svörin má sjá á mynd 31.  
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Mynd 31.  
Dreifing á svörum stjórnenda um kannanir á ánægju 

viðskiptavina 

Niðurstöðurnar á mynd 31 líkjast niðurstöðunum úr spurningu 

12. Einkaaðilar svöruðu því oftar til að þeir kanni ánægju viðskipa-

vina. Á sama hátt og með starfsfólkið þá vekur þessi mynd upp 

spurningar um hvað stjórnendur vita um ánægju viðskiptavina. 

Draga má saman það sem að ofan segir með þeim hætti að 

stjórnendur í einkareknum heilbrigðisstofnunum telja að starfsfólk 

þeirra og viðskiptavinir séu ánægðir eða frekar ánægðir í öllum 

tilfellum. Aðrir stjórnendur heilbrigðisstofnana svara ekki með jafn 

afgerandi hætti. Meira er einnig stuðst við kannanir til að kanna 

ánægju viðskiptavina og starfsfólks í einkareknum heilbrigðis-

stofnunum. 
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5 Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar 

5.1 Helstu niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf stjórnenda til 

einkareksturs og opinbers reksturs í heilbrigðisþjónustu. Með rann-

sókninni var í fyrsta skipti brugðið upp mynd af skoðunum stjórnenda 

í heilbrigðisþjónustu hérlendis. Þetta er hópur einstaklinga sem hafa 

bæði mikla reynslu og þekkingu á íslensku heilbrigðiskerfi.  

Í niðurstöðum kom fram að rekstrarformið hafi áhrif á afstöðu 

stjórnenda heilbrigðisþjónustu. Stjórnendur hjá ríkisstofnunum 

(95,7%), sveitarfélögum (84,6%) og hjá einkaaðilum (60,0%) töldu að 

rekstrarform ætti að vera eins og hjá þeim. Stjórnendur í einkareknum 

heilbrigðisstofnunum voru hlynntari einkarekstri en aðrir stjórnendur. 

Það þýðir þó ekki að þeir telji að einkaaðilar eigi að reka alla 

heilbrigðisþjónustu hérlendis. Stjórnendur í einkareknum heilbrigðis-

stofnunum töldu til dæmis að ríkið eigi að reka sjúkrahús frekar en 

einkaaðilar. Þetta kann að tengjast fjármögnun heilbrigðiskerfisins 

hérlendis en öll sjúkrahús sem starfandi eru í dag eru á föstum fjár-

lögum og rekin af ríkinu. Einkaaðilar reka í dag umfangsmikla starf-

semi í heilbrigðisþjónustunni og margir þeirra vilja gjarnan auka 

hana. Ekki liggja fyrir erlendar eða innlendar rannsóknir um afstöðu 

stjórnenda til rekstrarformsins. Hins vegar eru rannsóknir misvísandi 

um hvort einkarekstur sé hagkvæmari en opinber rekstur. Shen ofl. 

(2007) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að hagnaðar-

drifinn rekstur skilaði meiri hagnaði í rekstri en annar rekstur. Þetta er 
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ekki í samræmi við niðurstöður Deveraux ofl. (2004) sem komst að 

því að einkarekstur með hagnarðarvon sé dýrari en annar einka-

rekstur. Hylton (2008) bar saman heilbrigðiskerfi í Kanada og á 

Norðurlöndunum og komst að því að norrænu löndin hafa náð betri 

árangri. Kostnaður í Kanada sé 30% miðað við einkatryggingar og 

greiðslur sjúklinganna sjálfra á móti 15,1 – 21% hjá Norðurlanda-

þjóðunum. Woolhandler og Himmelstein (2004) fjölluðu líka um 

mikinn kostnað í einkarekinni heilbrigðisþjónustu í Kanada. Þeir telja 

að einkavæðing þýði tap fyrir samfélagið. Angell (2008) bar saman 

heilbrigðiskerfin í Kanada og Bandaríkjunum. Hann komst að því að 

heilbrigðiskostnaður í Bandaríkjunum sé tvöfaldur miðað við Kanada. 

Einnig taldi hann að útkoma þess sé lakari í Bandaríkjunum.  

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar með tilliti til kyns 

þátttakenda þá kom í ljós að konurnar treystu ríki og sveitarfélögum 

betur en karlar. Hins vegar treystu karlar einkaaðilum og félaga-

samtökum betur en konur. Marktækur munur var á svörum karla og 

kvenna til sjö þátta.  

Skoðanir þátttakenda í rannsókninni voru nokkuð skýrar. Þær 

virðast endurspegla raunveruleikann í rekstri heilbrigðisþjónustu eins 

og hann blasir við í dag. Flestir töldu að einkaaðilar eigi að reka þá 

starfsemi sem þeir hafa helst verið í á undanförnum árum. Lítill áhugi 

var á rekstri þeirra á sjúkrahúsum en það er eitthvað sem sífellt kemur 

upp í umræðunni í samfélaginu.  

Í ljós kom að tæplega 68% þátttakenda í rannsókninni töldu að 

einkarekstur sé skilvirkur eða frekar skilvirkur. Fræðilegar greinar eru 

misvísandi um þetta efni. Í rannsókn Jabnoun og Chracker (2003) 
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komust þeir að því að sjúkrahús rekin af opinberum aðilum komu 

betur út í gæðum þjónustu. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður 

Ofer, Greenstein og Rosen (2006) sem fundu út að einkarekstur stuðli 

að aukinni skilvirkni jafnvel innan opinberra stofnana.  

Stjórnendur í einkareknum heilbrigðisstofnunum töldu að 

starfsfólk þeirra og viðskiptavinir séu ánægðir eða frekar ánægðir í 

öllum tilfellum. Aðrir stjórnendur heilbrigðisstofnana svöruðu ekki 

með jafn afgerandi hætti. Meira er einnig stuðst við kannanir til að 

kanna ánægju viðskiptavina og starfsfólks í einkareknum heilbrigðis-

stofnunum. Ómar H. Kristmundsson (2008) kemst að því að ríkis-

starfsmenn hjá heilbrigðisstofnunum eru í 78% svara mjög eða frekar 

ánægðir með starf sitt. Hjördís Sigursteinsdóttir (2010) komst að því 

að starfsfólk sveitarfélaga eru í 90% svara frekar eða mjög sammála 

því að það séu þegar á heildina er litið ánægt í starfi sínu. Í rannsókn 

Arneyjar Einarsdóttur og Ástu Bjarnadóttur (2010) kom fram að við-

horf starfsmanna einkafyrirtækja var jákvæðara en hinna hjá opinbera 

geiranum fyrir efnahagshrun. Eftir 2008 hefur dregið saman með 

hópunum. Moschuris og Kondylis (2007) komust að því að sparnaður, 

sérhæfing og ánægja viðskiptavinanna séu megin áhrifaþættir þegar 

talað er um útvistun á starfsemi. Rannsóknin var spurningakönnun 

sem náði til 100 einkarekinna heilbrigðisstofnana á Grikklandi. Aðrar 

niðurstöður voru að samvinna viðskiptavinanna og þjónustuaðila leiði 

til aukinnar ánægju viðskiptavinanna og lækkunar á kostnaði. Hardie 

og Critchley (2008) komust að því að sjúklingar í Ástralíu báru meira 

traust til einkarekinna sjúkrahúsa en annarra en á sama tíma báru þeir 

meira traust til almannatrygginga en einkarekinna sjúkratrygginga. 
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Rannsóknin náði til 800 einstaklinga og var framkvæmd í gegn um 

síma. Aðrar niðurstöður voru þær að eldri borgarar báru mest traust til 

heimilislækna, sjúkrahúsa og almannatrygginga. Bleich, Özaltin og 

Murray (2009) komust að því að ánægja sjúklinga með heilbrigðis-

kerfið ráðist meira af þáttum utan kerfisins en af umönnunni sjálfri. 

Þrátt fyrir það er mæling á þessum ytri þáttum gagnslítil eigi að nýta 

þá til að bæta heilbrigðiskerfið. Rannsóknin var framkvæmd á 

gögnum frá 21 Evrópulandi. Aðrar niðurstöður voru þær að þátt-

takendur voru yfirleitt frekar eða mjög ánægðir með heilbrigðiskerfið 

í sínu landi. Þrátt fyrir það var ánægjan misjöfn milli landa þó 

heilbrigðiskerfi þeirra væru svipuð. Dæmi um það eru Austurríki og 

Spánn sem hafa bæði heilbrigðiskerfi sem er opið öllum, fjármagnað 

með sköttum og læknar eru starfsmenn sjúkrahúsanna, ekki í einka-

rekstri. Einungis um tíundi hver Spánverji var mjög ánægður á móti 

sjö af hverjum tíu Austurríkismönnum.  

5.2 Umræður um niðurstöðurnar 

Ef litið er á helstu niðurstöður sem gerð var grein fyrir hér á 

undan þá vakna nokkrar spurningar. Getur verið að viðhorfin endur-

spegli umræðuna hérlendis? Í skýrslu svokallaðrar Jónínunefndar kom 

fram að áætlað er að ¼ hluti heilbrigðisþjónustunnar hérlendis sé 

veittur af einkaaðilum en ¾ af opinberum aðilum. Í skýrslunni er lagt 

til að einn kaupandi heilbrigðisþjónustu semji um kaup, útboð eða 

annað fyrirkomulag (Jónína Bjartmarz, ofl. 2006). Samtök atvinnu-

lífsins gáfu út rit árið 2006 þar sem fjallað er um kosti einkareksturs 

og settar eru fram tillögur í heilbrigðismálum (Guðlaugur Stefánsson 
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og Hörður Vilberg, 2006). Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

(BSRB) styðja ekki kerfisbreytingu sem felur í sér aukna markaðs-

væðingu (BSRB, 2004). Alþýðusamband Íslands telur að ekki megi 

undir neinum kringumstæðum markaðsvæða grunnþjónustu í 

heilbrigðisþjónustu (ASÍ, 2006).  

Önnur spurning sem sækir á er hvers vegna einkaaðilar séu 

hlynntir einkarekstri? Búast hefði mátt við að stjórnendur hjá einka-

aðilum væru jákvæðastir enda hefur einkarekstur heldur verið að 

sækja í sig veðrið víða um heim. Þetta var og raunin í rannsókninni. Í 

könnun sem framkvæmd var í Grikklandi kom fram að lækkun 

kostnaðar og ánægja viðskiptavinanna er megin drifkrafturinn fyrir 

þessu. Flestir notendur þjónustunnar eru mjög ánægðir með einka-

fyrirtækin og telja að aukning verði á þessari þjónustu í framtíðinni 

(Moschuris og Kondylis, 2007). Annað sem gjarnan er nefnt en ekki 

kom fram í rannsókninni er að einkaaðilar telja að einkarekstur feli í 

sér meira frelsi en hefðbundinn ríkisrekstur. Rekstrarumhverfið sé 

einkarekstri í hag svo framarlega að honum séu ekki settar neinar 

óeðlilegar skorður. Í rannsókninni kom fram að bæði einkaaðilar og 

aðrir töldu að einkarekstur skili meiri skilvirkni. Við rannsókn í 

Þýskalandi á árunum 1991 – 1996 kom í ljós að skilvirkni sjúkrahúsa 

þar jókst og gilti þá einu um hvort þau voru einkarekin eða rekin af 

hinu opinbera. Þar benti ýmislegt til þess að opinber sjúkrahús gætu 

náð sama árangri og þau einkareknu með minni aðföngum. Þessar 

niðurstöður gætu bent til mismunar í gæðum umönnunar eftir eignar-

haldi sjúkrahúsa (Helmig og Lapsley, 2001). Eldri rannsókn frá 
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Bandaríkjunum leiddi ekki í ljós mun á skilvirkni geðsjúkrahúsa eftir 

eignarhaldi (Mark, 1996).  

Þátttakendur telja að einkarekstur skili betri skilvirkni og meiri 

ánægju. Þetta er í samræmi við ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á væntingum vegna einkarekstrar á sjúkrahúsum en á Indlandi 

kom í ljós að ánægja sjúklinga var meiri með einkarekin sjúkrahús en 

önnur (Kaul, Cupta og Jauhari, 2008). Á sama hátt töldu rúmlega 35% 

þátttakenda í rannsókninni að opinber rekstur væri mjög eða frekar 

skilvirkur þegar 40% telja að hann sé frekar óskilvirkur. Hwang og 

Kuo (2006) komust að því að starfsánægja ein og sér hefur ekki mikil 

áhrif á líklega starfsmannaveltu. Rannsóknin var gerð í Taiwan og 

náði til 259 yfirmanna og starfsmanna hjá hinu opinbera. Aðrar 

niðurstöður þeirra voru að starfsánægja ásamt væntingum eða 

möguleikum á betra starfi hefur áhrif á starfsmannaveltu þannig að ef 

starfsmenn meta möguleika sína góða á öðru starfi þá eykst starfs-

mannaveltan. Torrington, Hall og Taylor (2008) segja í bók sinni 

Human Resource Management að starfsmannavelta aukist þegar efna-

hagsaðstæður séu góðar vegna aukinna starfsmöguleika. Á sama hátt 

dregur úr henni í samdrætti þar sem minna er um auglýst störf. Þau 

benda einnig á að starfsmannavelta hjá opinberum stofnunum sé 

löngum lægst eða á milli 10 – 12% á ári.  

Umræðan hérlendis hefur löngum verið í þá veru að einka-

rekstur stuðli að skilvirkni og hefur það oft verið nefnt sem almenn 

rök fyrir einkarekstri. Spurning vaknar um hvort þessi afstaða þátt-

takenda endurspegli ekki þann raunveruleika sem við búum við í dag. 

Sjúkrahúsin eru rekin af ríkinu, heilsugæslan er í blönduðum rekstri 
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og hjúkrunarrýmin eru einnig í blönduðum rekstri en mörg þeirra eru 

rekin af sveitarfélögunum. Einnig telja yfir 90% þátttakenda að heil-

brigðisstofnanir eigi að vera almennt reknar af hinu opinbera þó 

rúmlega helmingur telji að einkarekstur sé hagkvæmur í samanburði 

við opinberan rekstur. Ekki kemur fram í rannsókninni hvað gæti 

skýrt þessa skoðun þátttakenda. Það virðist vera ákveðin þversögn í 

því að flestir telja að hið opinbera eigi að reka heilbrigðisstofnanir á 

meðan þeir telja einnig að einkarekstur sé skilvirkari en rekstur hins 

opinbera. Felur þetta í sér vantrú á skilvirkni opinbers reksturs og of-

trú á einkarekstri eða kemur eitthvað annað til? Gæti verið að mál-

flutningur þeirra sem halda fram ágæti einkareksturs sem leiði til 

aukinnar skilvirkni og meiri gæða sé háværari en hinna sem telja að 

hið opinbera eigi að sjá þegnum sínum fyrir heilbrigðisþjónustu? Bera 

skoðanir stjórnenda í heilbrigðisþjónustu til rekstrarforma keim af 

pólitískum skoðunum þeirra? Þetta var ekki kannað í rannsókninni en 

væri vel þess virði að vera skoðað nánar. Ekki er ólíklegt að stjórn-

málaskoðanir hafi áhrif á viðhorf til rekstrarforms t.d. vilji harðir 

vinstri menn ekki einkarekstur og sjá hættumerki einkavæðingar hvar 

sem einkarekstur er. Á sama hátt er hægt að reikna með því að þeir 

sem standa á miðjunni og hægra megin við hana í pólitík vilji blöndu 

opinbers reksturs og einkareksturs.  

Konur treystu ríki og sveitarfélögum betur til rekstur heil-

brigðiþjónustu en karlar. Getur það stafað af því að í heilbrigðis-

þjónustu er meirihluti starfa kvennastörf? Í bæklingnum Konur og 

karlar frá árinu 2004 kom fram að 87% kvenna störfuðu við þjónustu 

og innan heilbrigðis- og félagsþjónustu starfaði yfir fjórðungur 
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kvenna árið 2003 samanborið við fjögur prósent karla (Sigríður 

Vilhjálmsdóttir, 2004). Í Þingskjali 138/2010 svarar heilbrigðis-

ráðherra því til að hlutfall kvenna í störfum á heilbrigðisstofnunum sé 

að meðaltali 82% miðað við maí 2010. Ekki verður hjá því litið að 

þessi misjafna staða karla og kvenna á vinnumarkaðnum kann að hafa 

hér áhrif. Jane Stinson (2004) ritar grein í Canadian Woman Studies 

þar sem hún fjallar um einkavæðingu út frá sjónarhóli kvenna. Þar 

segir hún að einkavæðing opinberrar þjónustu muni hafa gríðarleg 

áhrif á konur þar sem þær gegni flestum störfum í heilbrigðis- og 

félagskerfinu. Því sé gjarnan haldið fram að einkavæðing muni stuðla 

að aukinni skilvirkni. Hún heldur því fram að einkavæðing sé árás á 

laun og vinnuskilyrði í opinbera geiranum. Einkavæðing ógni ekki 

aðeins jafnrétti í launum heldur dragi einnig úr opinberri þjónustu sem 

konur styðjist við eins og barnagæslu, heilbrigðisþjónustu, menntun 

og fleira. 

Þrátt fyrir að stjórnendur væru mjög áhugasamir um rekstur 

hins opinbera á heilbrigðisþjónustu þá voru þeir nokkuð sammála um 

að einkaaðilar væru best til þess fallnir að reka sérfræðilækna-

þjónustu, endurhæfingu, tannlæknaþjónustu og sérhæfðar rannsóknir. 

Þetta er ekki í samræmi við mat þeirra á skilvirkni einkareksturs 

annars vegar og reksturs hins opinbera hins vegar þar sem öll heil-

brigðisþjónusta ætti að vera rekin af einkaaðilum ef eingöngu væri 

horft til skilvirkni. Eitthvað annað en mat á skilvirkni hlýtur þá að 

stjórna þessari skoðun. Líklegt er að núverandi fyrirkomulag í rekstri 

heilbrigðisþjónustu hérlendis hafi hér áhrif. Hefð er fyrir einkarekstri: 
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sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og tannlækna auk þess sem rannsókna-

stofur hafa lengi verið reknar af einkaaðilum.   

5.2.1  Takmarkanir rannsóknarinnar. Takmarkanir á 

rannsókninni eru að ekki fundust sambærilegar rannsóknir eða  

 heimildir um þær. Spurningalistinn er frumsaminn og hefur því ekki 

verið notaður áður. Villa fannst eftir að rannsókn hófst.  

5.2.2 Hagnýtt gildi fyrir heilbrigðisþjónustuna. Rannsókn 

eins og þessi tekur á nokkuð mörgum þáttum sem kunna að vera 

áhugaverðir fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana. Ekki eru þekktar 

innlendar né erlendar rannsóknir sem nálgast viðfangsefnið á sama 

hátt. Rannsóknin leiðir í ljós að skortur er á fræðilegu efni sem fjallar 

um viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsóknin leiðir með nokkuð 

mikilli vissu fram niðurstöður sem kunna að nýtast bæði einstökum 

stofnunum og þeim sem áhuga hafa á að rannsaka málið frekar. Fram 

kemur í rannsókninni að lang stærsti hluti stjórnenda heilbrigðis-

stofnana hefur lokið háskólaprófi eða yfir 80%. Þar af hefur tæplega 

helmingur lokið seinnihluta prófi úr háskóla (37,9%). Notagildi fyrir 

heilbrigðisvísindin er að nú er komin fram rannsókn sem kannar 

nokkra þætti sem snúa að veitingu heilbrigðisþjónustu og skoðanir 

stjórnenda heilbrigðisstofnana á þeim. Notagildi fyrir stjórnendur er 

að sjá hver viðhorfin eru í þeirra hóp til mismundi rekstrarforms 

ásamt mati á hverjum kosti fyrir sig. Notagildi fyrir menntun heil-

brigðisstarfsmanna er fólgið í hagnýtingu rannsóknarinnar með það 

fyrir augum að skoða þá þætti betur sem máli kunna að skipta 

varðandi veitingu heilbrigðisþjónustu. Notagildið fyrir heilbrigðis-
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yfirvöld eru upplýsingar um viðhorf stjórnenda heilbrigðisstofnana til 

ýmissa þátta sem skipta máli við rekstur heilbrigðisstofnana.  

5.2.3 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum. Hægt er að 

gera nokkrar framtíðarrannsóknir sem byggja má á þessari rannsókn. 

 Fyrst er að nefna að áhugavert getur verið að skoða viðhorf starfs-

fólks heilbrigðisstofnana, almennings og kjörinna fulltrúa til 

mismunandi rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu. Einnig má gera 

samskonar könnun að ákveðnum árafjölda liðnum til að skoða hvort 

viðhorfsbreytingar hafi átt sér stað til dæmis vegna breyttra þjóð-

félagsaðstæðna. Þessar rannsóknir geta nýst stjórnvöldum til að taka 

púlsinn á æskilegum breytingum miðað við stöðuna hverju sinni. 

Hugsa má sér að gera rannsókn í anda þessarar í öðrum 

löndum sem búa við annað fjármögnunarkerfi og sjá með samanburði 

milli landa hvort mismunandi skoðanir séu hjá ákveðnum hópum eins 

og stjórnendum, stjórnmálamönnum eða neytendum þjónustunnar. 

Rannsóknir í þessa veru mætti styðjast við þegar unnið er að stefnu-

mótun í heilbrigðisþjónustu. Á sama hátt væri áhugavert að sjá hvað 

sérfræðingar í heilbrigðisþjónustu hafa til málanna að leggja og hvað 

mótar skoðanir þeirra.  

Rannsókn sem kannar hvað mótar viðhorf stjórnenda væri 

mjög áhugavert viðfangsefni. Hvaða þættir móta viðhorf til heil-

brigðisþjónustu og rekstur hennar? Hver eru áhrif félagsmótunar í 

æsku, eða hugmyndafræðilegrar umræðu á hverjum tíma? Móta ólíkir 

hagsmunir hópa afstöðu þeirra og þannig má áfram telja.  
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5.3 Samantekt 

Með rannsókninni var í fyrsta skipti brugðið upp mynd af 

skoðunum stjórnenda í heilbrigðisstofnunum hérlendis. Ekki liggja 

fyrir neinar erlendar eða innlendar rannsóknir um afstöðu stjórnenda 

til rekstrarforms. Í niðurstöðunum kom fram að rekstrarform stofnana 

hefur áhrif á afstöðu stjórnenda þeirra. Þegar niðurstöður voru 

skoðaðar með tilliti til kyns þátttakenda þá kom í ljós að konur treystu 

alltaf ríki og sveitarfélögum betur en karlar. Ekki liggja fyrir erlendar 

né innlendar rannsóknir um þetta atriði. Þessi skortur á rannsóknum er 

athyglisverður og bendir til þess að um ákveðið gat sé í fræðunum (e. 

gap in the litterature).  

Athyglisvert er einnig að íslenskir stjórnendur heilbrigðis-

stofnana telja almennt að einkarekstur sé skilvirkur eða frekar 

skilvirkur. Þrátt fyrir það telja þeir jafnframt að hið opinbera eigi 

almennt að reka heilbrigðisstofnanir með ákveðnum undantekningum 

sem eru rekstur sérfræðilæknaþjónustu, endurhæfingu, tannlækna-

þjónustu og sérhæfðra rannsókna. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að ekki fundust 

neinar sambærilegar rannsóknir eða heimildir um þær. Einnig fannst 

villa í spurningalistanum eftir að rannsókn hófst. Bent er á hagnýtt 

gildi fyrir heilbrigðisþjónustuna og notagildi rannsóknarinnar fyrir 

heilbrigðisvísindi, stjórnendur heilbrigðisstofnana, menntun heil-

brigðisstarfsmanna og heilbrigðisyfirvöld. 
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Settar eru fram hugmyndir um framtíðarrannsóknir sem geta 

bæði orðið innlegg í umræðuna um heilbrigðisþjónustu og veitingu 

hennar ásamt félagsfræðilegu sjónarhorni. 
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6 Ályktanir og lokaorð 

Nú liggja niðurstöður rannsóknarinnar fyrir og um þær hefur 

verið fjallað nokkuð hér á undan. Í ljós hefur komið að rekstrarform 

heilbrigðisstofnana hefur áhrif á viðhorf stjórnenda í heilbrigðis-

þjónustu. Stjórnendur í einkarekstri eru hlynntari einkarekstri í heil-

brigðisþjónustu en aðrir stjórnendur. Af því má draga þá ályktun að 

þeir virðast byggja þessa skoðun sína á eigin reynslu. Í ljós kom 

einnig að konur treystu alltaf ríki og sveitarfélögum betur en karlar. 

Álykta má sem svo að kynin hafa í rannsókninni mismunandi traust til 

mismunandi rekstraraðila þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Hún er 

sú að traust kvenna á ríki og sveitarfélögum byggist á þeirra eigin 

reynslu sem stjórnendur hjá heilbrigðisstofnunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja þá ályktun að raunveruleikinn í rekstri heil-

brigðisþjónustu hérlendis hafi áhrif á skoðanir stjórnenda heilbrigðis-

stofnana. 

Það er von höfundar verkefnisins að það megi nýtast öðrum 

þegar fram líða stundir þar sem hægt er að byggja út frá því ýmsar 

rannsóknir og athuganir.    
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1. Ertu karl eða kona? 

 Karl 

 Kona 

2. Á hvaða aldursbili ertu? 

 Yngri en 40 ára 

 41 – 55 ára 

 46 – 50 ára 

 51 – 55 ára 

 56 – 60 ára 

 61 – 65 ára 

 Eldri en 65 ára 

3. Hvaða menntun hefur þú lokið? 
(merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið) 

 Grunnskólapróf 

 Próf á framhaldsskólastigi 

 Fyrrihlutapróf í háskóla (t.d. BA, BS, BEd) 

 Meistarapróf 

 Doktorspróf 

4. Hvert er rekstrarform stofnunarinnar þar sem þú starfar? 

 Ríkisstofnun 

 Rekstur sveitarfélags 

 Félagasamtök 

 Einkarekstur 

 Annað  
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5. Velta (rekstrarumsvif) á ári? 

 Undir 100 milljónir 
 101 – 500 milljónir 
 501 – 1.000 milljónir 
 Meira en 1.000 milljónir 

6. Fjöldi starfsmanna í heilsársstörfum (stöðugildi)?  

 Undir 50 
 51 – 100  
 101 – 150  
 151 – 200  
 Fleiri en 200 

7. Telur þú að núverandi rekstarform þinnar stofnunar sé? 

 Mjög gott 

 Frekar gott 

 Hvorki gott né slæmt 

 Frekar slæmt 

 Mjög slæmt 

 (veit ekki) 

8. Telur þú að heilbrigðisstofnanir eigi almennt að vera reknar af?  

 Ríkinu  

 Sveitarfélögum 

 Félagasamtökum 

 Einkaaðilum 

 Öðrum  
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9. Telur þú að stofnun þín haldi fjárhagsáætlanir?  

 Alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldnast 

 Vil ekki svara 

10. Starfsmannavelta hjá minni stofnun er?  

 Undir 5% 

 6-10% 

 Yfir 10% 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

11. Starfsfólk er almennt?  

 Ánægt 

 Frekar ánægt 

 Hvorki ánægt né óánægt 

 Frekar óánægt 

 Óánægt 

 Veit ekki 

12. Þeir sem njóta þjónustunnar eru almennt? 

 Ánægðir 

 Frekar ánægðir 

 Hvorki ánægðir né óánægðir 

 Frekar óánægðir 

 Óánægðir 

 Veit ekki 
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13. Hvort telur þú að stofnunin sem þú starfar hjá uppfylli vel eða illa þær 
væntingar sem til hennar eru gerðar? 

 Mjög vel 

 Frekar vel 

 Hvorki vel né illa 

 Frekar illa 

 Mjög illa 

 (veit ekki) 

14. Hvað af eftirfarandi finnst þér lýsa því best þegar almennt sé er rætt um hvort 
opinber rekstur sé skilvirkur eða óskilvirkur? 

 Mjög skilvirkur 

 Frekar skilvirkur 

 Hvorki skilvirkur né óskilvirkur 

 Frekar óskilvirkur 

 Mjög óskilvirkur 

 (veit ekki) 
 

15. Hvað af eftirfarandi finnst þér lýsa því best þegar almennt sé er rætt um hvort 
einkarekstur sé skilvirkur eða óskilvirkur? 

 Mjög skilvirkur 

 Frekar skilvirkur 

 Hvorki skilvirkur né óskilvirkur 

 Frekar óskilvirkur 

 Mjög óskilvirkur 

 (veit ekki) 
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16. Í samanburði við einkarekstur hvort telur þú nær sanni að segja að opinber 
rekstur nái fram hagræðingu eða valdi kostnaði? 

 Nær fram hagræðingu 

 Veldur kostnaði 

 Nær hvorki fram hagræðingu né veldur kostnaði 

 (veit ekki) 

17. Í samanburði við opinberan rekstur hvort telur þú nær sanni að segja að 
einkarekstur nái fram hagræðingu eða valdi kostnaði? 

 Nær fram hagræðingu 

 Veldur kostnaði 

 Nær hvorki fram hagræðingu né veldur kostnaði 

 (veit ekki) 

18. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka heilsugæslu? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      
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19. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka heilsugæslu? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 

20. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka hjúkrunarheimili? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

21. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka hjúkrunarheimili? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 
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22. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka sjúkrahús? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

23. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka sjúkrahús? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 

24. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka sérfræðilæknaþjónustu? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      
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25. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka sérfræðilæknaþjónustu? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 

26. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka endurhæfingu?  Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

27. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka endurhæfingu? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 
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28. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka tannlæknaþjónustu? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

29. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka tannlæknaþjónustu? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 

30. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka sérhæfðar rannsóknir (t.d. rannsóknir og myndgreiningar) ? Merktu í 
einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      
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31. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka sérhæfðar rannsóknir (t.d. rannsóknir og 
myndgreiningar)? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 

32. Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar séu almennt séð til þess fallnir 
að reka heilbrigðisþjónustu ? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög velFrekar velHvorki vel né illaFrekar illaMjög illa

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

33. Eru aðrir aðilar en þeir sem hér hafa verið nefndir sem þú telur að væru 
sérlega vel til þess fallnir að reka heilbrigðisþjónustu? 

 Nei 

 Já og þá hver eða hverjir? 

_______________________________________________________ 
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34. Hversu skilvirk eða óskilvirk telur þú að stjórnun sé almennt hjá eftirtöldum 
aðilum ? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög 
skilvirk 

Frekar 
skilvirk 

Hvorki skilvirk né 
óskilvirk 

Frekar 
óskilvirk 

Mjög 
óskilvirk 

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félaga-

samtök 
     

35. Hversu hagkvæmur eða óhagkvæmur telur þú að rekstur sé almennt hjá 
eftirtöldum aðilum ? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög 
hagkvæmur

Frekar 
hagkvæmur

Hvorki 
hagkvæmur 

né 
óhagkvæmur

Frekar 
óhagkvæmur

Mjög 
óhagkvæmur

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félaga-

samtök 
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36. Hvort telur þú að gæði heilbrigðisþjónustu séu mikil eða lítil almennt hjá 
eftirtöldum aðilum ? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

Mjög mikilFrekar mikilHvorki mikil né lítilFrekar lítilMjög lítiil

a) Ríkið      

b) Sveitarfélög      

c) Einkaaðilar      

d) Félagasamtök      

37. Hvort myndir þú segja að viðhorf þitt til samkeppni í heilbrigðisþjónustu sé 
almennt séð jákvætt eða neikvætt? 

 Mjög jákvætt 

 Frekar jákvætt 

 Hvorki jákvætt né neikvætt 

 Frekar neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 (veit ekki) 

38. Hvort myndir þú segja að tilkoma Sjúkratrygginga hafi styrkt eða veikt 
samkeppnisstöðu þinnar stofnunar? 

 Styrkt hana mjög mikið 

 Styrkt hana frekar mikið 

 Hvorki styrkt hana né veikt 

 Veikt hana frekar mikið 

 Veikt hana mjög mikið 
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 (veit ekki) 

 (á ekki við) 

 (vil ekki svara) 

39. Myndi það breyta samkeppnisaðstöðu þinni ef fé fylgdi hverjum sjúklingi? 

 Bæta hana mjög mikið 

 Bæta hana frekar mikið 

 Hvorki bæta hana né veikja 

 Veikja hana frekar mikið 

 Veikja hana mjög mikið 

 (veit ekki) 

 (á ekki við) 

 (vil ekki svara) 
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40. Að lokum er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri almennt séð og sem varðar 
efni könnunarinnar? 
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Fylgiskjal 2 Bréf til þátttakenda

 

 
                                    Heilbrigð isde ild  
 
            
Kæri stjórnandi. 
 
Meðfylgjandi er spurningalisti vegna rannsóknar meðal stjórnenda 
heilbrigðisstofnana.  Rannsóknin fjallar um viðhorf stjórnenda til
mismunandi rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu. Þátttaka þín er mikilvæg 
til að markmiðum rannsóknarinnar verði náð og viljum við biðja þig
vinsamlegast um að svara spurningalistanum.  Þátttakendur 
rannsóknarinnar eru stjórnendur heilbrigðisstofnana samkvæmt lista sem
fenginn var hjá Heilbrigðisráðuneytinu en hann hefur verið leiðréttur og
aukinn. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf stjórnenda til einkareksturs 
og opinbers reksturs í heilbrigðisþjónustu. 
 
Rannsóknin er lokaverkefni til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum með
áherslu á stjórnun.   
 
Leiðbeinendur eru; Dr. Anna Lilja G unnarsdóttir framkvæmdastjóri 
Fjármálasviðs Landspítalans og Dr. Þorvaldur Ingvarsson
framkvæmdastjóri lækninga Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
 
Rannsóknin þarf ekki leyfi Vísindasiðanefndar en hefur verið tilkynnt til
Persónuverndar.  Svörin eru ekki persónugreinanleg. 
 
Spurningalistinn er einfaldur og yfirleitt nægir að setja X á viðeigandi
stað.  Spurningar 1 – 6 eru bakgrunnsspurningar og spurningar 7 – 39 er 
hin eiginlega rannsókn.  Í spurningu 40 gefst þátttakendum tækifæri til að 
tjá sig um könnunina sem slíka og efni hennar. 
 
Þegar þú hefur svarað spurningalistanum þá vinsamlega settu hann í
meðfylgjandi umslag og sendu með pósti. 
 

Með k æru þakklæ ti fyr ir þátttök una 
 
 

__ _____ _____ ____ _____ ____ ____ 
Þröstur Ó skarsson, 2 512 64-5709  

Silfurgötu 7, 4 00 Ísa firði 
throstur@fsi.is  sím i 45 0-4513 

 

Könnun meðal stjórnenda 
heilbrigðisstofnana 
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Fylgiskjal 3 Ítrekunarbréf 

 

 
 

 

 
                                    Heilbrigðisdeild 
 
            
 
 
 
Kæri stjórnandi. 
 
 
 
Fyrir stuttu sendi ég þér spurningalista vegna meistararannsóknar minnar 
við Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri sem fjallar um viðhorf 
stjórnenda til mismunandi rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu.  
 
Með bréfi þessu vil ég biðja þig vinsamlegast um að svara spurninga-
listanum og endursenda sem fyrst en það er mjög mikilvægt að sem flestir 
svari listanum.   
 
Ef þú hefur þegar svarað listanum og endursent hann þá vil ég biðja þig 
afsökunar á þessu bréfi og þakka kærlega fyrir. 
 
 

Með kæru þakklæti fyrir þátttökuna 
 
 

_____________________________ 
Þröstur Óskarsson, 251264-5709 

Silfurgötu 7, 400 Ísafirði 
throstur@fsi.is sími 450-4513 

 
 

Könnun meðal stjórnenda 
heilbrigðisstofnana 
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Fylgiskjal 4 Tölvupóstur til og frá Vísindasiðanefnd 

 

From: eirikur.baldursson@vsn.stjr.is [mailto:eirikur.baldursson@vsn.stjr.is]  
Sent: 17. febrúar 2010 13:45 
To: Þröstur Óskarsson 
Cc: thorunn.halldorsdottir@vsn.stjr.is; vsn@vsn.stjr.is 
Subject: Re: Meistararannsókn. 

Sæll Þröstur 
Í þessum lista er ekki spurt um heilsutengd atriði stjórnenda 
heilbrigðisstofnana né er verið að komast að heilsutengdum 
upplýsingum um þriðju aðila.  
Verkefnið fellur utan verksviðs Vísindasiðanefndar.  
Gangi þér vel. 
 
Með bestu kveðjum 
 
dr. Eiríkur Baldursson 
framkvæmdastjóri Vísindasiðanefndar 
www.visindasidanefnd.is 

Þröstur Óskarsson throstur@fsi.is 
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Þröstur 
Óskarsso
n 
<throstur
@fsi.is>  

17.02.201
0 13:37 

To
 
<eirikur.baldursson@vsn.st
jr.is> 

cc
 

Subject
 
Meistararannsókn. 

 

Sæll Eiríkur.  

Undirritaður er um það bil að leggja lokahönd á könnun sem framkvæma á 
meðal stjórnenda heilbrigðisstofnana.  
Spurningin er hvort bera þurfi rannsóknina undir Vísindasiðanefnd?  

Meðfylgjandi eru drög af spurningalistanum eins og hann lítur út í dag.  

Þýðið eru stjórnendur heilbrigðisstofnana (framkvæmdastjórnir) samkvæmt 
lista frá Heilbrigðisráðuneytinu með leiðréttingum.  

Bestu kveðjur  

Þröstur Óskarsson  
nemi í heilbrigðisvísindum  
Háskólanum á Akureyri  

<<spurningalisti_throstur 16022010.doc>> (See attached file: 
spurningalisti_throstur 16022010.doc)  

  



 

 

Fylgiskjal 5 Tilkynning til
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l Persónuverndar 
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Fylgiskjal 6 Staðfesting P
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Persónuverndar 
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Fylgiskjal 7 Spurning 40 

 

Spurning 40 er opin spurning.  Hún er eftirfarandi: ,,Að lokum 

er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri almennt séð og sem varðar 

efni könnunarinnar?” 

 

Tuttugu og þrír þátttakendur skráðu hugleiðingar eða 

athugasemdir í spurningunni (20,5%). Þar af sögðu þrír nei. Tveir 

þátttakendur gerðu grein fyrir því að þeir treystu sér ekki til að svara 

öllum spurningunum og einn benti á að spara mætti pappír og gera 

svona könnun rafrænt. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir hinum 

17 svörunum sem bárust. 

Listi 15: Spurning 11 – ánægt með hvað? 

Listi 26: Mitt álit er að sveitarfélög eigi að reka heilsugæslu og 

hjúkrunarheimili. Ríkið á að reka sjúkrahús og á minni stöðum 

rannsókn og röntgen og þá endurhæfingu sem rúmast innan 

sjúkrahússins. Sjúkratryggingastofnun Íslands á að greiða 

sjúkrahúsum fyrir aðgerðir og sjúkdóma (DRG) á ferilverkum og 

sérfræðiþjónustu á sjúkrahúsum og heilsugæslu úti á landi.  

Listi 40: Kæmi ein spurning þar sem væri ríkið + sjálfseignarstofnun. 

Listi 49: Könnunin sennilega á mörkum þess að vera ópersónu-

greinanleg – mér er svo sem sama. Þekki bæði ríkisrekstur, einka-

rekstur og ,,einkarekstur“. Í öllum tilfellum er mikilvægt að faglegt og 

rekstrarlegt eftirlit sé virkt, sem eðli málsins samkvæmt (m.a. smæð 
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þjóðar) verður alltaf erfitt á Íslandi. Mér fannst ekki spurningarnar 

allar henta mínum sjónarmiðum eins og ég vildi. Ákveðin blanda af 

ríkisrekstri og einkarekstri, svipað því sem hér hefur í raun þróast, 

hentar lítilli þjóð vel. M.v. reynslu síðustu ára er óvarlegt að fara í 

frekari ,,einkarekstur“ sem er bakkaður upp eða jafnvel niðurgreiddur 

af ríkinu. Sá ,,samanburður“ sem hér hefur tíðkast; að einkarekstur sé 

alltaf hagkvæmari en ríkisrekstur, er óundirbyggður og óvandaður og 

þess ekki gætt að bera saman sambærilega hluti. Þegar læknar sem 

vinna á báðum stöðum halda þessu fram, spyr maður sig hvort það sé 

ekki skylda þeirra að beita sér fyrir úrbótum inni á sinni ríkisstofnun 

þar sem þeir eru í jafnvel stórum hlutaráðningum (80%). Það væri í 

takt við fagmennskuheitið og sjúklingar ættu því rétt á því að bestu 

leiða væri ætíð leitað, hvar sem er og alls staðar. Þegar sveitarfélög 

fara að reka svona þjónustu er hætta á að staðarsjónarmið, s.s. eins og 

atvinnusjónarmið komi til sögunnar, sem leitt getur til óeðlilegs 

þrýstings, einkum pólitísks, á ríkið og verðmat skekkist. Hið sama á 

við um félagasamtök þar sem t.d. einstakir sjúkdómar geta orðið 

meira popular en aðrir. 

Listi 50: Tel að einkarekstur geti verið hagkvæmur fjárhagslega í 

heilsugæslu-þjónustunni en engan veginn í sjúkrahúsrekstri vegna 

samkeppnisstöðu sjúkrahúsanna við einkastofur. Veikustu 

sjúklingarnir lenda alltaf á sjúkrahúsum. Nauðsynlegt að skoða 

samninga SÍ við sérfræðilækna og þetta tvöfalda kerfi 

Listi 59: Sp.34 hefði þurft að tilgreina málaflokka sem ríki eða 

sveitarfélög sinna td. Heilbr.þjónusta, félagsl.þjón og þá hvað undir 
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þessum málaflokkum. Illa hægt að alhæfa um stjórnun út frá 

spurningunni. 

Listi 69: Svör í könnuninni miðast við eðlilegt ástand í þjóðfélaginu – 

ekki ástand eins og við búum við í dag. Tilgangurinn með stofnun 

Sjúkratrygginga Íslands hefur aldrei náð fram að ganga vegna 

ástandsins. Ríkjandi yfirvöld hafa ekki áhuga á framgangi 

stofnunarinnar. 

Listi 71: # Vantar skilgreiningu á félagasamtök. Heldur óljóst. Vantar 

sjálfseignar-stofnanir sem eru þó nokkrar í heilbrigðiskerfinu. # 

Fannst á köflum erfitt að svara sp. # Tel mikilvægt að fleira en eitt 

rekstrarform komi saman undir eftirliti ríkisins sem borgar. # 

Nærþjónusta sveitarfélaga klárlega best í rekstri heilsugæslu. 

Listi 77: Það veltur m.a. á mannauðnum, menntunarstigi, reynslu og 

stjórnunarhæfileikum hvort heildin sýni hagræðingu, skilvirkni og 

árangur. Oft meira en af rekstrarformi þjónustunnar.  

Listi 78: Þessi stofnun passar ekki vel í þessa könnun, vegna þess hve 

lítil hún er. 

Listi 81: Það er ekki gott kerfi í sambandi við dvalarrými og 

hjúkrunarrými á blönduðum öldrunarheimilum. Heimilismenn í 

dvalarrýmum fá alla hjúkrun sem þeir þurfa á að halda en jafnvel fá 

neitun um flutning á hjúkrunarrými. 

Listi 87: Tel samkeppni jákvæða, en er ekki ánægð með þann 

einkarekstur sem er í boði í dag m.a. vegna: *Hann er að mestu 

greiddur af ríkinu. Þeir sem veita einkarekna þjónustu eru þá báðu 

megin við borðið. *Ekkert eftirlit er með þessari þjónustu. 
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*Einkarekstur á að vera aðskilinn ríkisrekstri annars er ekki 

samkeppni. 

Listi 90: Vald hagsmunasamtaka þ.á.m. sérfræðinga er að sliga 

heilbrigðisþjónustuna. Það þarf að beisla. 

Listi 92: Erfitt að svara spurningunum. Svarið er miklu flóknara en 

hægt er að fá fram í þessum spurningum. Reksturinn verður bestur ef 

fagleg þekking stýrir með góðu eftirliti bæði faglegu og fjárhagslegu. 

Pólitísk afskipti slæm ekki síst í litlum samfélögum. 

Listi 99: Ég var lengi þeirrar skoðunar að á Íslandi ætti 

heilbrigðisþjónustan (að vera) í höndum hins opinbera. Af fenginni 

reynslu hef ég skipt um skoðun – Bland af ríkisrekstri og einkarekinni 

heilbrigðisþjónustu með fjármögnun frá almanna-tryggingum, 

samkeppni og öflug gæðastjórnun ætti að vera leiðin hér á landi. 

Listi 105: Ýmsar spurningar settu mig í vanda. Dæmi: sp. 16. Er spurt 

um mitt álit eða hvernig ég túlka almannaróm? Sp. 17. Sami galli og í 

sp. 16. Sp. 18. Gölluð sp. ,,Ná fram hagræðingu eða valda (?!) 

kostnaði? Rökleysa í sp. að mínu mati. Þjónusta ,,veldur“ kostnaði 

sama hver veitir. Spyrja mætti meiri eða minni? Sp. 19. Sjá sp. 18. Sp. 

24. Sjúkrahús ekki sama og sjúkrahús. Gölluð sp. Ekki hægt að bera 

saman misstór sjh. með opinberum skyldum og sj.h. um tiltekin 

verkefni. Sp. 34. Gölluð sp. Bera saman epli og appelsínur. Sp. 35. 

Sjá sp. 34. Sp. 36. Gölluð sp. Of miklar breytur/breytileiki hjá öllum 

til að eitt svar gildi. 

Listi 112: Könnunin kallar fram frasakennd svör en litla hugsun eða 

greiningu.  
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Eins og sjá má á svörunum við spurningu 40 þá gera nokkrir 

þátttakendur athugasemdir við könnunina að hluta til eða í heild sinni 

en flestir nota tækifærið til að gera nánari grein fyrir skoðunum 

sínum.   
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