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Árangur heilbrigðisþjónustunnar

» Íslenskt heilbrigðiskerfi skorar oftast hátt í alþjóðlegum samanburði

▪ Ungbarnadauði

▪ Mæðradauði

▪ Krabbamein – brjóst, legháls, ristill

▪ Hjartasjúkdómar

▪ Berklar og aðrir sýkingarsjúkdómar

▪ Bólusetningar

▪ Aðgengi?

» Niðurstöður byggðar á sögulegum gögnum
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Gott verður betra
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Good is the enemy of great



Spurningin sem við þurfum að svara
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Hvernig þarf heilbrigðiskerfið að þróast til framtíðar til 

þess að halda stöðu sinni í alþjóðlegum samanburði?



Skýrsla McKinsey frá 2016

» Stefnuleysi (Lack of strategic direction)

» Sjúklingum beint frá spítölunum til stofulækna einnig á sviðum sem 

væru betur komin inni á háskólasjúkrahúsinu

» Lág mönnun yfirleitt og sérstaklega hvað varðar reynda 

sérfræðilækna

» Skortur á ákvörðunarhæfni (clinical decision-making ability)

» Skapar vandamál

▪ Langur legutími

▪ Biðlistar

▪ Skortur á sérhæfðri dag- og göngudeildarþjónustu
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Skýrsla McKinsey 2016

» Óskýr hlutverk veitenda heilbrigðisþjónustu – hver gerir hvað?

» Stjórn kerfisins er óskýr ……Skipting ábyrgðar er ekki ljós

» Einkarekin þjónustu utan spítala eykst í hröðum takti án markvissrar 

skipulaggningar …. greiðslukerfið hvetur til einfaldari heimsókna 

sjúklinga fremur en flókinna tilfella

» ….tekjumunur …..í opinbera og einkarekna kerfinu

» Ójöfn skipting á legurými á hjúkrunarheimilum og öldrunarþjónustu 

um landið og flæði frá sjúkrahúsum til hjúkrunarheimila og 

öldrunarþjónustu er tregt

8



There is evidence of medical overconsumption in 
private specialist clinics

SOURCE: Embætti Landlæknis; Sjúkratryggingar Íslands; OECD

Selected surgical procedures per 100,000 inhabitants in Western Europe (20141) Implications
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▪ Iceland has the highest prevalence of 

tonsillectomies among OECD countries, in 

fact more than double the number of 

tonsillectomies are performed in Iceland as 

in any other OECD country

▪ Tonsillectomies are almost exclusively 

performed in private specialist clinics in 

Iceland indicating that private specialists in 

Iceland may be providing excessively 

complex care to their patients

▪ For comparison, the prevalence of hip 

replacement surgeries, which in Iceland are 

performed exclusively in hospitals, is 

among the lowest in OECD

▪ Private 

specialists 

perform 97% of 

procedures

▪ Hospitals 

perform 3% of 

procedures

▪ Hospitals 

perform 100% 

of procedures

1 Or latest available year in cases where 2014 were not available

PRIVATE SPECIALIST SYSTEM



McKinsey – mælir með
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Að tekin verði upp skráning samkvæmt 

DRG, framleiðslutengd fjármögnun og 

strangari kröfur verði gerðar um gæði og 

gæðauppgjör.



Skýrsla Ríkisendurskoðunar un SÍ 2018

» Marka þarf stefnu um heilbrigðisþjónustu

» Tryggja þarf eðlilega verkaskiptingu við gerð samninga

» Gera þarf nauðsynlegar greiningar vegna samninga

» Gera þarf auknar gæðakröfur í samningum um heilbrigðisþjónustu

» Tryggja þarf markviss kaup á heilbrigðisþjónustu

» Þróa þarf samning um framleiðslutengda fjármögnun Landspítala
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Skýrsla Ríkisendurskoðunar um mönnun 
hjúkrunarfræðinga 2017

» 4.500 hjúkrunarfræðingar <70 ára með starfsleyfi

» Ca 400 búsettir erlendis

» Ca 400 í öðrum störfum

» 225 stöðugildi ómönnuð

» Meðalstarfshlutfall 71%

» Samkvæmt McKinsey fara 15% hjúkrunarfræðinga á LSH á eftirlaun 

á næstu árum

» Fjölgun námsstaða á áætlun
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Stofnun ársins 

» Árleg könnun SFR sem metur frammistöðu stofnana út frá stjórnun, 

starfsanda, launakjörum, vinnuskilyrðum, sveigjanleika, sjálfstæði í 

starfi og ímynd stofnana. 

» Á árinu 2018 tóku 145 stofnanir þátt, þar af 13 sem tilheyra 

heilbrigðiskerfinu.
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Áhrif (impact) rannsókna - tilvitnanir
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Hlutfallslegur tilvitnanastuðull *

Copenhagen University Hospitals  

Helsinki University Central Hospital  

Landspitali University Hospital  

University of Oslo Hospitals  

Karolinska University Hospital  

Sahlgrenska University HospitalHeimsmeðaltal

LSH lægstur allra sjúkrahúsa áNorðurlöndum

og sáeini sem er kominn talsvert undir heimsmeðaltal

NordForsk 2017



Líf og heilsa



Heilbrigðisstefna fjallar um heilbrigðiskerfið

» Hvernig er heilbrigðiskerfinu stjórnað

» Hvernig veitum við rétta heilbrigðisþjónustu á réttum staða og réttum 

tíma

» Hvernig aukum við þátttöku og vægi notenda þjónustunnar

» Hvernig kaupir ríkið heilbrigðisþjónustu og hvernig er greitt fyrir hana

» Hvaða kröfur eru gerða um gæði, öryggi og aðgengileika

» Hvernig tryggjum við nægilega mönnun í heilbrigðiskerfinu

» Hvernig skipuleggjum við og eflum vísindi og nýsköpun í 

heilbrigðiskerfinu

» Hvernig innleiðum við nýja tækni og ný lyf í heilbrigðisþjónustuna 

(HTA)
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Góð heilbrigðisþjónusta

Samkvæmt Embætti 

landlæknis er:

1. Árangursrík (EBM)

2. Örugg

3. Notendamiðuð

4. Skilvirk

5. Jafnræði sé gætt

6. Rétt tímasettning

Markmiðið með heilbrigðisstefnu
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