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Minnisblað                                 1.3.2016/HH 

Um breytta fjármögnun heilsugæslunnar og fjölgun einkarekinna heilsugæslustöðva 

Heilbrigðisráðherra kynnti á dögunum áform um breytingar á rekstri heilsugæslunnar á 
höfuðborgarsvæðinu. Breytingarnar eru tvíþættar, annars vegar breytt fyrirkomulag 
fjármögnunar heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar áform um að fjölga 
einkareknum heilsugæslustöðvum á svæðinu um þrjár á þessu ári. Fjármögnun heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins verður breytt þannig að fjármagn til reksturs endurspegli betur þann 
sjúklingahóp sem viðkomandi heilsugæslustöð þjónar. Markmið breytinganna er samkvæmt 
ráðherranum að auka faglega og fjárhagslega hvata í heilsugæslunni sem stuðli að betri 
þjónustu, hagkvæmari rekstri og geri heilsugæslunni kleift að vera fyrsti viðkomustaður fólks í 
heilbrigðiskerfinu. 

Fjármagni deilt út til heilsugæslustöðva með nýjum hætti og fé fylgir sjúklingi 
Breytingin á fjármögnun heilsugæslunnar felst í meginatriðum í því að í stað þess að fjármagna 
rekstur heilsugæslunnar með föstum fjárlögum á það fjármagn sem veitt er til reksturs hverrar 
heilsugæslustöðvar að endurspegla þann sjúklingahóp sem stöðin þjónustar. Sú aðferð við 
fjármögnun sem hér um ræðir ( s.k. höfðatölugreiðsla) er þekkt víða erlendis og grundvallast 
á því að þarfir, þess hóps sem skráður er á viðkomandi heilsugæslustöð, fyrir 
heilbrigðisþjónustu eru skilgreindar m.a. út frá aldurssamsetningu, kynjaskiptingu og 
félagslegri stöðu. Fjármögnun heilsugæslustöðvarinnar ræðst svo af þeirri líklegu þjónustuþörf 
sem skráðir umbjóðendur hennar hafa. Þannig fær heilsugæslustöð t.a.m. meira greitt fyrir 
aldraðan einstakling sem hún þjónustar en þá sem yngri eru þar sem þörf fyrir 
heilbrigðisþjónustu eykst að jafnaði með aldrinum. Í einföldu mál má því segja að þessi breytta 
aðferð við að veita fé til heilsugæslustöðva gangi út á að það hlutfall fjárveitingarinnar sem fer 
til hverrar stöðvar endurspegli þann sjúklingahóp sem viðkomandi stöð þjónustar. Fyrirhugað 
er í framhaldinu að gera sambærilegar breytingar á fjármögnun heilsugæslunnar um land allt.  

Í nýju kerfi er gert ráð fyrir að einstaklingar geti valið hvar þeir sæki sér heilsugæsluþjónustu 
og stöðvarnar fái fjármögnun í samræmi við þann hóp sem er skráður á viðkomandi stöð. Óski 
einstaklingur eftir að sækja heilsugæsluþjónustu á aðra heilsugæslustöð, skráir hann sig á þá 
stöð og með því flyst fjármögnunin með viðkomandi á nýja heilsugæslustöð. Eitt af 
markmiðum breytinganna er þannig að skapa hvata til að þjónusta sjúklinga vel og vilja til að 
halda þeim innan stöðvarinnar, óháð þeirri þjónustuþörf sem þeir hafa.  

Með breytingunni verður fé veitt með sama hætti til allra heilsugæslustöðva á 
höfuðborgarsvæðinu óháð rekstrarformi. Nú eru starfræktar 15 heilsugæslustöðvar í 
opinberum rekstri á svæðinu og tvær einkareknar heilsugæslustöðvar í Salarhverfi í Kópavogi 
og í Lágmúla í Reykjavík. Opinberu heilsugæslustöðvarnar eru nú fjármagnaðar á föstum 
fjárlögum ríkisins en fjármögnun einkareknu stöðvanna grundvallast á samningum við ríkið um 
að fjármagn fylgi sjúklingi sem hefur tryggt þeim mun betri rekstargrundvöll en opinberu 
stöðvunum.  

Þrjár nýjar heilsugæslustöðvar í einkarekstri 
Heilbrigðisráðherra kynnti við sama tilefni áform um að fjölga heilsugæslustöðvum á 
höfuðborgarsvæðinu um þrjár á árinu og hefur Sjúkratryggingum Íslands verið gert að auglýsa 
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eftir rekstraraðilum fyrir nýjar stöðvar. Engin launung er á því að brýnt er að fjölga 
heilsugæslustöðvum og gera þjónustu þeirra aðgengilegri sem fyrsta viðkomustað sjúklinga. 
Síðastliðinn áratug hefur íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað um ríflega 20 þúsund manns 
en enginn ný heilsugæslustöð hefur verið byggð upp á þeim tíma auk þess sem verulega hefur 
skort á fé til uppbyggingar á nauðsynlegri þjónustu heilsugæslunnar á undanförnum árum.  

Við val á rekstraraðila nýrra heilsugæslustöðva er Sjúkratryggingum gert að tryggja að þeir 
uppfylli ákveðnar kröfur samkvæmt s.k. kröfulýsingu sem lögð er fram. Meðal þess sem fram 
hefur komið er að félag sem stendur að rekstri heilsugæslustöðva skuli vera sjálfstæður lögaðili 
í meirihlutaeigu heilbrigðisstarfsmanna sem starfa við stöðina í a.m.k. 80% starfshlutfalli að 
jafnaði. Þá hefur komið fram í máli heilbrigðisráðherra í fjölmiðlum að rekstraraðilunum verði 
óheimilt að taka út arð úr rekstrinum en nýta skuli hann til uppbyggingar á þjónustunni.  

Kröfulýsing til rekstaraðila nýrra heilsugæslustöðva hefur ekki verið birt í heild sinni en ljóst er 
að sá rammi sem kaupandi þjónustunnar (ríkið) setur og þær kröfur og skilyrði sem gerðar eru 
til rekstaraðilans ráða miklu um það hvernig til tekst varðandi m.a. nýtingu fjármuna, aðgengi  
þjónustunnar fyrir þá hópa sem hafa mikla þjónustuþörf, gæði og magn þjónustunnar sem og 
vilja einkaaðila til að koma að slíkum rekstri. Rekstaraðilar getur því haft verulegan hag af því 
að hafa áhrif á þau skilyrði sem sett eru fram í kröfulýsingunni varðandi ýmsa þætti.  

Þórarinn Ingólfsson, formaður félags íslenskra heilsugæslulækna sagðist í fjölmiðlum á 
dögunum ekki skilja það markmið heilbrigðisráðherra að meina rekstaraðilum 
heilsugæslustöðva að greiða sér arð af rekstrinum og undrar sig á því hversvegna 
heimilislæknar eða rekstaraðilar þessarar heilbrigðisþjónustu þurfi að vinna við einhver önnur 
skilyrði en önnur heilbrigðisfyrirtæki. Ráðherrann útilokar í sínum viðbrögðum ekki að til 
framtíðar verði opnað fyrir arðgreiðslur úr rekstri heilsugæslunnar en segir: Á meðan 
heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu væri undirfjármögnuð væri óeðlilegt að reka tvöfalt 
launakerfi. „Þannig að mér fannst eðlilegt í þeirri stöðu sem við erum í að vera bara með 
einfalda skýra línu og ná að byggja heilsugæsluna upp með öllum þeim fjármunum sem hægt 
er að fá til hennar áður en að við förum í þennan fasa“ 1. 

Í þessu samhengi má benda á að mikil umræða hefur t.a.m. verið í Svíþjóð um einkarekin 
fyrirtæki í velferðarþjónustu sem gengið hafa hart fram í að skera niður rekstarkostnað á sama 
tíma og greiddar eru háar arð- og launagreiðslur til eigenda.   

Álitamál 
Fyrir liggur að brýn þörf er á að efla og styrkja heilsugæsluna sem grunnstoð í 
heilbrigðisþjónustunni og áform í þá veru eru jákvætt skref. Hins vegar er ljóst að þeim 
áformum ráðherrans að auka samhliða vægi einkarekstrar í heilsugæslunni fylgja ýmis álitamál 
sem áfram er brýnt að greina betur og ræða. Má þar m.a. nefna:   

 Breytt aðferðafræði við úthlutun fjármuna til heilsugæslunnar er jákvætt skref sem 
tryggir jafnræði milli rekstaraðila og ætti að leiða til þess að fjármunir leiti þangað sem 
mest þörf er fyrir þá.  

 Ekki hefur hins vegar komið fram að breytingunni muni fylgja aukið fé til málaflokksins. 
Heilsugæslan hefur verið fjársvelt undanfarin ár og breyting á fyrirkomulagi 
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úthlutunnar fjármuna ein og sér breytir því ekki að nauðsynlegt er að leggja meira fé í 
málaflokkinn.   

 Þrátt fyrir að ráðherra hafi farið þá leið að tilkynna breytingar á úthlutun fjármuna til 
heilsugæslunnar samhliða áformum um aukinn einkarekstur er ekki nauðsynlegt að 
tengja þessa þætti saman þótt forsenda aukins einkarekstrar sé vissulega að jafnræði 
ríki í fjármögnun allra rekstraraðila.  

 Breytingin á fjármögnunarfyrirkomulaginu er umfangsmikil aðgerð sem krefst mikilla 
breytinga innan heilsugæslunnar. Skynsamlegt kanna að vera að fá reynslu og þekkingu 
á því fyrirkomulagi innan kerfisins áður en tekin eru skref í átt að frekari einkarekstri í 
heilbrigðiskerfinu.  

 Þrátt fyrir að sett séu ákveðin skilyrði sem rekstaraðilum er gert að uppfylla er ljóst að 
eftirfylgni og eftirlit með þeim kann í mörgum tilvikum að vera flókið. Það að heimila 
einungis heilbrigðisstarfsfólki að reka einkareknar heilsugæslustöðvar er ekki endilega 
trygging fyrir góðum og hagkvæmum rekstri og bann við arðgreiðslum tryggir eitt og 
sér ekki að eigendur geti ekki tekið fé út úr rekstrinum með öðrum leiðum.   

 Þá má benda á að stjórnvöldum hefur á liðnum árum gengið illa að hafa stjórn á hratt 
vaxandi útgjöldum vegna samninga Sjúkratrygginga við sérfræðilækna á einkareknum 
stofum á sama tíma og verulega hefur skort fé til reksturs og uppbyggingar í 
grunnstoðum opinberu heilbrigðisþjónustunnar, heilsugæslunni og Landspítalanum. 

 Furðu vekur að kaupandi þjónustunnar (ríkið) ætlar ekki sjálfur að skilgreina hvar er 
þörf á nýjum heilsugæslustöðvum heldur verður rekstaraðilunum í sjálfvald sett hvar 
þær verða staðsettar. Þannig mætti ætla að hvati væri til að opna heilsugæslu á svæði 
þar sem samsetning íbúanna er hentug fyrir rekstraraðilann fremur en þar sem þörfin 
fyrir þjónustu er mest. Þótt kerfið geri ráð fyrir því að sjúklingar geti sjálfir valið sér stöð 
og sótt þjónustu þangað sem þeir sjálfir kjósa, er heilsugæsla í eðli sínu nærþjónusta 
sem fólk þarf að hafa aðgang að nærri heimili sínu, einkum þeir hópar sem þurfa hvað 
mest á þjónustunni að halda s.s. barnafjölskyldur, eldra fólk og langveikir sem eru 
ólíklegri en aðrir til þess að fara um langan veg til þess að sækja þjónustu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


