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ÍÍslenska heilbrigðiskerfið ?slenska heilbrigðiskerfið ?

JJáákvkvææðar fullyrðingarðar fullyrðingar ::

Besta Besta íí heimiheimi
Vel menntaðar Vel menntaðar 
heilbrigðisstheilbrigðisstééttirttir
Gott aðgengi fyrir Gott aðgengi fyrir 
llíífshfshæættulega veika ttulega veika 
og  mikið slasaðaog  mikið slasaða

NeikvNeikvææðar fullyrðingar:ðar fullyrðingar:
Dýrt bDýrt bááknkn
BlBlææs stjs stjóórnlaust rnlaust úútt
Skortur Skortur áá forgangsrforgangsrööðunðun
ÞjÞjóónustustig of hnustustig of háátt tt 
LLíítil kostnaðarvitundtil kostnaðarvitund
Versnandi aðgengi Versnandi aðgengi ––
biðlistarbiðlistar
Valdatafl stValdatafl stéétta tta 
FFááir og ir og íí sumum tilfellum sumum tilfellum 
engir valkostirengir valkostir



ÓÓefni                  Breytingarefni                  Breytingar

ÁÁkvarðanataka seinvirkkvarðanataka seinvirk--
stefnan stefnan óóljljóóss
LSH LSH íí áárlegu uppnrlegu uppnáámi  mi  
RRááðgerðir biðlistar langirðgerðir biðlistar langir
HeilsugHeilsugææslan slan íí uppnuppnáámimi
Tilfinnanlegur skortur Tilfinnanlegur skortur áá
hjhjúúkrunarrýmum fyrir krunarrýmum fyrir 
aldraðaaldraða
Heimilisaðstoð Heimilisaðstoð 
fféélagsþjlagsþjóónustu dregin nustu dregin 
samansaman

Umfang hUmfang hááskskóólala--
sjsjúúkrahkrahúús þarf að s þarf að 

skorða við skorða við 
KJARNASTARFSEMIKJARNASTARFSEMI

Utan spUtan spíítalastarfsemi:talastarfsemi:
HeilsugHeilsugææslanslan

HeimaþjHeimaþjóónustannustan
AðgerðastofurAðgerðastofur

LLææknastofurknastofur--ÞjÞjáálfunlfun
HjHjúúkrunarstofurkrunarstofur

RannsRannsóóknir & rknir & rööntgenntgen
SambýlinSambýlin

HjHjúúkrunarheimilinkrunarheimilin



LandspLandspíítali htali hááskskóólasjlasjúúkrahkrahúúss

Kjarnastarfsemi:Kjarnastarfsemi:
BrBrááðaþjðaþjóónustanusta
SSéérhrhææfð hfð hááttæækniþjkniþjóónustanusta

Auðvelt að bjAuðvelt að bjóóða ða úút:t:
ÖÖldrunarþjldrunarþjóónustanusta
EndurhEndurhææfingarþjfingarþjóónustanusta
ÞjÞjóónusta við geðfatlaðanusta við geðfatlaða
ÞjÞjóónusta við langveika nusta við langveika 
krabbameinssjkrabbameinssjúúklingaklinga
LLííknarþjknarþjóónustanusta
SSéérhrhææfð þjfð þjóónusta nusta áá
kvennasviði s.s. kvennasviði s.s. 
ttææknifrjknifrjóógvanirgvanir
ApApóótektek



Hvers kyns stoðþjHvers kyns stoðþjóónusta er nusta er 
tilvalin til tilvalin til úúthýsingar:thýsingar:

RRææstingsting
FFææðiði
ÞvotturÞvottur
UmsjUmsjóón og rekstur fasteignan og rekstur fasteigna
ÖÖryggisvarslaryggisvarsla
AksturAkstur
BBóókhald og launavinnslakhald og launavinnsla



DDææmi um einkaframkvmi um einkaframkvææmd md íí danskri danskri 
heilbrigðisþjheilbrigðisþjóónustunustu

Borgararnir hafa val um að kaupa þjBorgararnir hafa val um að kaupa þjóónustu frnustu fráá hinu hinu 
opinbera eða viðurkenndum einkaaðilum:opinbera eða viðurkenndum einkaaðilum:

Aðgerðir hvers konar (Aðgerðir hvers konar (HamletHamlet hospital  10 hospital  10 áára) ra) 
HeimahjHeimahjúúkrun og heimilishjkrun og heimilishjáálp (Klp (Køøbenhavnsbenhavns kommune)kommune)

SveitarfSveitarfééllöög og hg og hééruð (ruð (kommunerkommuner og og amteramter))-- Byggist Byggist áá
úútboði tboði áá EvrEvróópska efnahagssvpska efnahagssvææðinu:ðinu:

HjHjúúkrunarheimili ( krunarheimili ( BakkeboBakkebo, , GillelejeGilleleje))--HeimahjHeimahjúúkrun og krun og 
heimilishjheimilishjáálp (Gilleleje, Herning, Fredriksberg, Klp (Gilleleje, Herning, Fredriksberg, Køøbenhavnsbenhavns
kommune)kommune)
DagvistunDagvistun



HeilsugHeilsugææslanslan

RRííkið kaupandi, veitandi og eftirlitsaðili með kið kaupandi, veitandi og eftirlitsaðili með 
þjþjóónustunustu

Undantekningar: Undantekningar: 
Sala heilsugSala heilsugææslustslustööðin boðin ðin boðin úút 2002t 2002--

130 millj130 milljóónum lnum læægri rekstrarkostnaður gri rekstrarkostnaður áá 8 8 áárumrum

Voga heilsugVoga heilsugææslustslustööðin ????ðin ????



HeimaþjHeimaþjóónustanusta

HeimaþjHeimaþjóónustanusta hverfahverfa verðiverði boðinboðin úútt. . 
RRííkiki og og sveitarfsveitarfééllöögg bjbjóóðiði heimaþjheimaþjóónustunustu
hverfa/sveitarfhverfa/sveitarféélagalaga úútt. . 

AðilarAðilar semsem ggæætutu tekiðtekið þjþjóónustunanustuna aðað sséérr erueru::
RekstraraðilarRekstraraðilar hjhjúúkrunarheimilakrunarheimila, , heilsugheilsugææsluslu, , 
fféélagslegrarlagslegrar þjþjóónustunustu og og hjhjúúkrunarstofurkrunarstofur. . 
SamkeppniSamkeppni yrðiyrði um um lausnirlausnir. . ÞjÞjóónustannustan
kostnaðargreindkostnaðargreind og og verðlverðlöögðgð sbrsbr. . daggjdaggjööldld. . 



SSóóltltúúns verkefniðns verkefnið



SSéérstaða rstaða 
einstakt verkefni einstakt verkefni –– íítarleg krtarleg krööfulýsingfulýsing

ÚÚtboð tboð áá EvrEvróópska pska 
efnahagssvefnahagssvææðinu 1998ðinu 1998
Fyrsta skiptið sem boðið er Fyrsta skiptið sem boðið er 
úút bt bææði bygging og rekstur ði bygging og rekstur íí
heilbrigðisþjheilbrigðisþjóónustu og nustu og 
einkaframkveinkaframkvææmd md áá ÍÍslandislandi

HHæærra þjrra þjóónustustig en nustustig en ááður ður 
þekktistþekktist
StStæærra rými fyrir hvern rra rými fyrir hvern ííbbúúaa
ÍÍtarlegar ftarlegar fææðiskrðiskrööfurfur
HHæærri lyfjakostnaðurrri lyfjakostnaður
Starfsmenn skulu vera Starfsmenn skulu vera 
ííslenskumslenskumæælandilandi
Meiri menntunarkrMeiri menntunarkrööfur til fur til 
starfsmannastarfsmanna
NNáákvkvææmur listi yfir þjmur listi yfir þjáálfunartlfunartæækiki
HHöönnun nnun áá hendi rekstraraðilahendi rekstraraðila
Bygging og val Bygging og val áá bbúúnaði naði áá hendi hendi 
rekstraraðila rekstraraðila 



ÁÁrangur af Srangur af Sóóltltúúns verkefninuns verkefninu

A.m.k 120A.m.k 120--140 millj140 milljóóna krna króóna na hagrhagrææðingaðinga fyrir fyrir 
rrííkið kið áá ááriri
GGóóður ður áárangur rangur íí hjhjúúkrun og lkrun og læækningum kningum ííbbúúaa--
aukin vellaukin vellííðan mðan mæælist hjlist hjáá þeim og lþeim og líífsgfsgææðiði
Minni lyfjakostnaðurMinni lyfjakostnaður
StStööðugleiki ðugleiki íí mannahaldimannahaldi
GGóóður aðbður aðbúúnaður naður íí hhúúsnsnææði og hjði og hjáálpartlpartæækjumkjum
Rekstraraðili fjRekstraraðili fjáármagnar og leggur til hrmagnar og leggur til húúsnsnææði og ði og 
allan ballan búúnaðnað



FjFjáármrmöögnun einkaframkvgnun einkaframkvææmdarmdar

FjFjáármagnskostnaður rmagnskostnaður -- vextirvextir
LangtLangtíímaverkefni maverkefni 
MikilvMikilvæægt að standast gt að standast úúttektir lttektir láánveitenda og nveitenda og 
hafa traust hafa traust áá markaðimarkaði



HHöömlur mlur íí rekstri og þjrekstri og þjóónustunustu

Of nOf náákvkvææmar skilgreiningarmar skilgreiningar
FFææði, tði, tææki, ki, 

VVöörugjald rugjald áá bifreið fyrir fatlaðabifreið fyrir fatlaða
Aðkeypt þjAðkeypt þjóónusta virðisaukaskattskyld nusta virðisaukaskattskyld –– kemur kemur íí veg veg 
fyrir fyrir úúthýsingu verkefnathýsingu verkefna
StarfsfStarfsfóólk hefur takmarkaðri aðgang að llk hefur takmarkaðri aðgang að líífeyrissjfeyrissjóóðum ðum 
en en ááðurður



2. 2. AlgengiAlgengi áá byltumbyltum
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Byltuteymi Sóltúns hefur sett fram gæðaviðmið fyrir algengi byltna í
Sóltúni. Lágmarksviðmið 12% og hámarksviðmið 20%, stefnt er að því
að Sóltún mælist sem næst lágmarksviðmiði.



6. 6. AlgengiAlgengi áá notkunnotkun 9 9 eðaeða fleirifleiri lyfjalyfja
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Gæðateymi Sóltúns hefur sett fram gæðaviðmið á algengi á notkun 9 eða 
fleiri lyfja. Lágmarksviðmið er 10% og hámarksviðmið 50%. Stefnt er að 
því að Sóltún mælist sem næst lágmarksviðmiði.



4. 4. AlgengiAlgengi þunglyndiseinkennaþunglyndiseinkenna
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Gæðateymi Sóltúns hefur sett fram gæðaviðmið fyrir algengi 
þunglyndiseinkenna. Lágmarksviðmið 15% og hámarksviðmið 35%, 
Stefnt er að því að Sóltún mælist sem næst lágmarksviðmiði.



Verkefni sem þVerkefni sem þöörf er fyrir:rf er fyrir:

RaunaukningRaunaukning áá hjhjúúkrunarrýmumkrunarrýmum um 250 um 250 erer nauðsynlegnauðsynleg
áá StStóórr--ReykjavReykjavííkursvkursvææðinuðinu straxstrax 20032003--2005. 2005. SSííðanðan
a.m.ka.m.k. 80. 80--100 100 hjhjúúkrunarrýmikrunarrými 5 5 áárinrin þarþar áá eftireftir..

LokaLoka áá fyrirfyrir fjfjöölgunlgun áá vistrýmumvistrýmum og og þjþjóónustanusta þannþann
markhmarkhóópp meðmeð nýbreytninýbreytni og og eflingueflingu íí heimaþjheimaþjóónustunustu

SjSjúúkrahkrahóóteltel fyrirfyrir eldrieldri borgaraborgara þarfþarf aðað komakoma áá ffóótt ––
notastnotast íí kjkjöölfarlfar sjsjúúkrahkrahúúsdvalarsdvalar, og , og tiltil lausnarlausnar áá brbrááðumðum
fféélagslegumlagslegum vandavanda þeirraþeirra semsem bbúúaa heimaheima og og þeirraþeirra semsem
bbííðaða hjhjúúkrunarrýmisdvalarkrunarrýmisdvalar



ÁÁvinningurvinningur

FFæækkun stofnanarýma yrði fyrst og fremst kkun stofnanarýma yrði fyrst og fremst íí
sjsjúúkrahkrahúúsrýmum og vistrýmum. srýmum og vistrýmum. 

Við endurbVið endurbæætur tur áá eldri hjeldri hjúúkrunarheimilum, yrði fkrunarheimilum, yrði fæækkun kkun áá
vistrýmum vistrýmum íí stað hjstað hjúúkrunarrýma þegar fjkrunarrýma þegar fjöölbýlum er breytt lbýlum er breytt íí
sséérbýli.rbýli.

Aukning yrði Aukning yrði áá heimaþjheimaþjóónustu sem mnustu sem mæætir tir óóskum eldri skum eldri 
borgara. Eldri borgarar hborgara. Eldri borgarar hééldu þar með sjldu þar með sjáálfstlfstææði sði síínu nu 
lengur sem og fjlengur sem og fjáárhagslegu sjrhagslegu sjáálfstlfstææði. ði. 

Ekki þarf að stEkki þarf að stíía hja hjóónum/sambnum/sambúúðaraðilum ðaraðilum íí sundur. sundur. 
ÞjÞjóónustusamningur við TR um heilbrigðisþjnustusamningur við TR um heilbrigðisþjóónustuna og nustuna og 
sveitarfsveitarfééllöög um fg um féélagsþjlagsþjóónustuna. Lyf, rannsnustuna. Lyf, rannsóóknir kostuð af knir kostuð af 
notanda/TR. Heimilisrekstur kostaður af notanda.   notanda/TR. Heimilisrekstur kostaður af notanda.   



ÁÁvinningurvinningur

Endurskilgreina þarf sjEndurskilgreina þarf sjúúkrahkrahúús sem hafa það að meginhlutverki s sem hafa það að meginhlutverki 
að vera hjað vera hjúúkrunarrými krunarrými áá landsbyggðinni landsbyggðinni íí hjhjúúkrunarheimili og krunarheimili og 
gera þjgera þjóónustusamninga um daggjnustusamninga um daggjööld og/eða bjld og/eða bjóóða ða úút rekstur. t rekstur. 
Vistrými Vistrými áá landsbyggðinni landsbyggðinni æætti að endurskilgreina eftir heilsufari tti að endurskilgreina eftir heilsufari 
ííbbúúa a íí þjþjóónustunustuííbbúúðir fyrir eldri borgara/hjðir fyrir eldri borgara/hjúúkrunarrými eftir þvkrunarrými eftir þvíí
sem við sem við áá..

Engin Engin ááststææða fyrir rða fyrir rííkið að greiða kið að greiða heimilshaldheimilshald þokkalega heilsuhrausts þokkalega heilsuhrausts 
hhóóps aldraðra nps aldraðra néé ííbbúúa hja hjúúkrunarrýmis krunarrýmis 

TilfTilfæærsla yrði rsla yrði áá fjfjáármunum frrmunum fráá vistrýmum/sjvistrýmum/sjúúkrahkrahúúsum yfir sum yfir íí rekstur rekstur 
hjhjúúkrunarrýma annars vegar og krunarrýma annars vegar og íí rekstur heimaþjrekstur heimaþjóónustu hins vegar. nustu hins vegar. 



ÖÖflugir gflugir gææslumenn kerfisinsslumenn kerfisins

StjStjóórnmrnmáálamennlamenn
AtvinnutAtvinnutæækifkifæærumrum
HjHjúúkrunarrýmumkrunarrýmum
Aðgengi að þjAðgengi að þjóónustunustu
EignumEignum

HagsmunaaðilarHagsmunaaðilar
Opinberir starfsmenn að keppast um kOpinberir starfsmenn að keppast um köökuna með aðstoð kuna með aðstoð 
hagsmunaaðila s.s.sjhagsmunaaðila s.s.sjúúklingafklingaféélaga, stlaga, stééttarfttarféélagalaga



Afgreiðsla nýlegra verkefna:Afgreiðsla nýlegra verkefna:

ÚÚthlutun verkefna:thlutun verkefna:
VVíífilstaðir hjfilstaðir hjúúkrunarrými krunarrými 
20032003--20042004

Eir hjEir hjúúkrunarrými krunarrými 20032003--
20042004

HjHjúúkrunarstofur krunarstofur ––boðið boðið 
þjþjóónustu snustu síínana

SveitarfSveitarfééllöög verktakar hjg verktakar hjáá
rrííkinu.kinu.

ÚÚtboð tboð –– samkeppni um samkeppni um 
verkefni:verkefni:

SSóóltltúún hjn hjúúkrunarheimilikrunarheimili--
ÖÖldungur ldungur hfhf. 2000. 2000
Sala heilsugSala heilsugææslustslustööðinðin--hfhf. . 
20022002



HagsmunamHagsmunamáál samfl samféélagsins lagsins 

Eðlileg og holl samkeppni um verkefninEðlileg og holl samkeppni um verkefnin
ÞjÞjóónustustig við hnustustig við hææfi er  fi er  áávvíísun sun áá
hagkvhagkvææmt verðmt verð
Skýr stefna og starfsfriðurSkýr stefna og starfsfriður


