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1. INLEDNING 
 
 
 
Det finns ett flertal policys inom hälsosektorerna i västvärlden1. Hälso- och 
sjukvårdstjänsterna skall vara tillgängliga. En förbättring av kvalité skall 
ske parallellt med att sektorn tillhandahålls på en acceptabel nivå inom i 
första hand den offentliga sektorn med de ekonomiska resurser som vid varje 
given tidpunkt står till dess förfogande, (makroekonomisk effektivitet), 
samtidigt som tjänsterna skall produceras på ett kostnadseffektivt sätt 
(mikroeffektivitet). 
 
 
 

1.1 BAKGRUND2 
 
Kostnad- och kvalitetsutvecklingen uppfattas som problematisk i flertalet 
OECD-länder. En blandning av nya instrument har tagits fram för att 
förbättra kostnadskontrollen inom hälsosektorn samtidigt som ökningen av 
de offentliga utgifterna inom hälsosektorerna under de senaste årtiondena 
har mattats av i flera OECD-länder. Anmärkningsvärt är att hälsoutgifterna i 
förhållande till BNP i flera länder har ökat, samtidigt som vissa länder 
uttryckt oro över att fokus på utgiftsrestriktioner har gått för långt och skadat 
prestationerna inom hälsosystemet. Det finns en del bevis för att vissa 
tjänster inom hälsovården har blivit mer effektiva, framförallt inom 
sjukhussektorn. Många gånger har dock förväntade effekter av nya reformer 
och åtgärder tenderat att utebli. En rad förändringar och förfaranden har 
marginellt förbättrat kostnadseffektiviteten inom hälso- och 

                                                 
1 Redogörelsen är endast delvis applicerbar på USA med dess till stor del privatägda 
sjukvårdsenheter 
2 Bakrundsmaterial i följande avsnitt är hämtat från Economic Surveys, Iceland, (2003), 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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sjukvårdssektorn. Det har dock visat sig vara svårt att skapa en 
konkurrensmiljö av köpare och säljare inom sektorn. 
 
Island har haft tilltagande utveckling av utgifterna inom den offentliga 
sektorn i förhållande till BNP. I de flesta andra OECD-länder är inte 
tillväxten i kostnaderna lika kraftig och i många fall avtagande. Prognoser 
visar att den isländska statsbudgeten hamnar på ett underskott år 2004. Det 
kommer att påverka den isländska hälsosektorn genom att staten valt att 
dämpa tillväxttakten inom sektorn. Det görs för att nå en balans inom den 
offentliga ekonomin samt också för att statuera exempel och att det i 
framtiden kommer att ställas hårdare krav på sektorn gällande 
budgetdisciplin och kostnadsbesparingar.  
 
En stor del av Islands befolkning är bosatt i Reykjavikområdet och 
inflyttningen från landsbygden har ökat kraftigt under de senaste åren. 
Befolkningsstrukturen är i nuläget gynnsammare än i de övriga OECD- 
länderna med en generellt sett större andel yngre och yrkesverksamma. 
Andelen kommer dock med minskat barnafödande att i sinom tid skapa en 
liknande demografisk struktur som flera av OECD-länderna och däribland 
Sverige redan har idag. Att populationen tenderar att bli allt äldre kommer 
att påverka sektorn, likaså att andelen barn och ungdomar är större än i de 
flesta västländer med undantag från Irland och Portugal. Det faktum att ett 
flertal av OECD- länderna står inför en liknande problematik med ökade 
kostnader för hälso- och sjukvård med grund i bland annat den demografiska 
utvecklingen, ny teknologi och osundare levnadsvanor gör en studie av detta 
slag intressant och det går att använda Island som ett praktikfall. 
 
Den isländska hälsosektorn ser sårbar ut vid en första anblick och är i 
dagsläget inte kostnadseffektiv, tillsammans med en ökad belastning på 
vårdenheter i Reykjavikområdet och ett ineffektivt resursutnyttjande i flera 
avseenden är sektorn i behov av reformer och åtgärder för att kunna stå emot 
ett framtida ökat behov av hälsotjänster. Dessa kommer tillsammans eller 
var för sig att påverka sektorn i olika riktningar. 
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1.2 REFORMER OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Regeringens policy under det senaste årtiondet har varit att förändra den 
offentliga sektorn från att ha producerat varor och tjänster till att istället, 
med användning av skattemedel, bli en köpare av varor, tjänster och 
anställningar. Det uttryckts i ett omfattande privatiseringsprogram, där vissa 
delar till stor del har implementerats. Parallellt har ytterligare initiativ tagits 
för att förändra den offentliga sektorn, som till exempel frågan om hur man 
skall få till stånd ett decentraliserat beslutsfattande, öka och förbättra 
produktion i sektorn samt utöka den offentliga förvaltningens ansvar för 
beslut och genomförande. Det har medfört en förändrad utgiftspolicy och 
därmed en förändring av budgetrutinerna där det ges specifika utgiftsramar 
samt krav på uppföljning och kontroll av budget, ökad finansiell 
rapportering och ökad vikt på styrning, genomförande och mätning av 
prestationer. 
 
Sektorns mål är att finansieringen skall vara offentlig samtidigt som driften 
skall vara privat. Till följd av detta kommer tyngdpunkten i analysen att 
läggas på privatiseringar och vilka effekter som de kan medföra. 
 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Hälsosektorn måste kostnadseffektiviseras för att kunna stå emot framtida 
dämpningar av tillväxttakten samtidigt som den skall förberedas och ges 
möjlighet att bemöta en ökad efterfrågan på grund av den demografiska 
utvecklingen, ändrade levnadsvanor och ett välfärdssamhälle med tillgång 
till ständigt ny och dyr teknik. 
 
Det är av intresse att diskutera vilka nya reformer och åtgärder som vidtagits 
samt vilka som kan vara av intresse att vidta i framtiden samt vilken 
påverkan reformer och åtgärder har haft och kan komma att få. Att uppnå en 
bättre kostnadseffektivitet kan vara en av lösningarna för att tillgodose 
behovet samt för att förbereda sektorn och finanserna på de framtida 
problemen. Det skall ske utifrån en accepterad nivå på den offentliga sektorn 
samt de ekonomiska resurser som den har. Problematiken torde ha två sidor, 
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dels en utbudsförklaring genom ny dyr teknik samt en efterfrågeförklaring 
från demografiskutveckling och förändrad livsstil. 
 
 

1.4 SYFTE 
 
Denna studie syftar till att beskriva och behandla de huvudsakliga problem 
som den isländska hälsosektorn står inför, redovisa åtgärder och reformer 
som har utförts med tyngdpunkt i privatiseringsplanerna samt diskutera 
möjliga alternativ för framtiden. 

 

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Utifrån ovanstående syfte kan en uppdelning göras, vilken mynnar ut i 
följande frågeställningar. 
 

1. Vilka är de huvudsakliga problem som den isländska hälsosektorn står 
inför? 

 
2. Vilka är de synbara och fundamentala effekter som kan uppkomma 

vid åtgärder/reformer? 
 

3. Vilka insatser bör vidtas för att minska risken för negativa effekter 
utifrån nya reformer och vilka bör premieras för att minska sektorns 
framtida kostnader, individernas efterfrågan, samtidigt som sektorns 
utbud bibehålls eller expanderar? 

 
 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
 
Reformer och åtgärder gällande privatiseringar och dess effekter kommer att 
beskrivas mer ingående och har valts utifrån en bedömning av de 
efterverkningar de ger hälsosektorn. Av tids och utrymmesskäl kan inte 
samtliga problem, åtgärder, effekter samt alternativ för framtiden beskrivas 
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lika ingående. I och med det stora och omfattande informationsunderlaget 
berörs endast budgetering, styrning och prestationsmätning ytligt samtidigt 
som fokus lagts på specifika faktorer inom efterfrågeförklaringen såsom 
demografisk påverkan och förändrad livsstil. På utbudssidan kommer mer 
ingående ny teknik att behandlas samt vilka effekter som reformer och då 
framförallt privatiseringsplanerna, kan få på utbud och fördelningen av 
hälsovård. 
 
Faktorer som nämns men inte kommer att behandlas lika omfattande i denna 
studie har ändock ett informativt värde för att skapa en helhetsbild för 
läsaren samtidigt som de är av vikt för att kunna genomföra en rättmätig 
analys. 
 
Specifika åtgärder från sektorns sida som motverkar 
informationsasymmetrier kommer att framhållas i studien. Asymmetrisk 
information får dock ses som ett vedertaget problem och kommer inte att 
behandlas ingående i studien. En kort genomgång görs i referensramen men 
förutsättningen är att läsaren är medveten om begreppet och 
informationsasymmetrins konsekvenser.  
 
 

1.7 DISPOSITION 
 

1. INLEDNING 
 
Under det inledande kapitlet ges en bakgrundsbild till västvärldens 
hälsoproblem i form av ett ökat, dyrare utbud av hälsovård, samtidigt som 
efterfrågan ökat genom bland annat den demografiska strukturen och 
förändrade levnadsvanor. Den isländska hälsosektorn står inför likartade 
problem, dock skiljer den sig genom att kostnaderna inte har avtagit i samma 
utsträckning som i övriga västländer utan istället är under kraftig ökningstakt, 
samtidigt som den demografiska strukturen ännu inte belastar hälsosektorn i 
samma utsträckning. Förändrade levnadsvanor, då osundare, påverkar och 
kommer att ge effekter på en framtida efterfrågan, här har Island i 
förhållande till övriga västländer stora problem. Problemformuleringen 
mynnar ut i ett syfte som vidare ger upphov till tre frågeställningar som 
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kommer att behandlas i denna studie. Avgränsningar görs för att studien 
skall vara tids och utrymmesmässigt genomförbar. Dispositionens syfte är 
att underlätta för läsaren att följa frågeställningarna genom studien, 
samtidigt som den skall ge en god överblick över vad som kommer att 
behandlas och hur utförlig varje del kommer att vara.   
 

2. METOD  
 
Uppsatsprocessen har starkt påverkats av möjligheten att utföra studien på 
Island och samtidigt få leva i det isländska samhället. Det har bidragit till att 
författaren disponerat över ett stort informationsunderlag vilket underlättat 
förståelsen för specifika isländska faktorer, attityder och levnadssätt. Under 
avsnittet redovisas det praktiska tillvägagångssättet, vilka metoder som 
använts vid informationsinsamling och metodkritik. 
 
 

3. REFERENSRAM 
 
Initialt i referensramen görs ett konstaterande att indirekta faktorer såsom 
demografi och framförallt ny teknik påverkar hälsosektorer och dess 
kostnader. Både amerikanska och svenska studier belyser detta. Vidare förs 
en diskussion gällande offentlig upphandling och vilka förfaranden som är 
brukliga att använda inom offentlig sektor, de konsekvenser som kan 
uppkomma vid ett förändrat tillvägagångssätt samt att hälsotjänsternas 
karaktär gör att upphandling i hänseende till hälsovård bör behandlas 
varsamt samt att andra faktorer än pris måste beaktas. 
   
Marknadstänkandet har blivit ett ”populärt” sätt att bemöta 
ineffektivitetsproblem, så även på Island och inom hälsosektorn. Om en 
marknad skall fungera effektivt bör aktörer ges möjlighet att konkurrera på 
lika villkor, vilket behandlas under kapitlet den osynliga handen. 
Marknadsmekanismer grundar sig i botten på dessa teorier. Det innebär 
enligt Adam Smiths teori, att vissa fundamentala faktorer bör beaktas för att 
motverka marknadsimperfektioner. 
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Det råder risk för asymmetrisk information mellan flera parter inom 
hälsosektorn, exempelvis mellan läkare- patient, läkare- offentlig sektor, 
offentlig sektor- privata vårdgivare. En kort beskrivning av begreppet görs 
under kapitel 4.4. 
 
Åtgärder och reformer ger effekter såväl på utbud såsom efterfrågan. Under 
kapitlet utnyttjandestruktur diskuteras studier och teorier gällande vilken del 
av befolkningen som utnyttjar mest hälsovård och vilken hälsovård som 
olika grupper konsumerar.  
 
I Sverige har flera privatiseringar av sjukvårdstjänster genomförts, vilket fått 
positiva samt negativa konsekvenser. Studier, utredningar och erfarenheter 
från Sverige kommer att redovisas under kapitel 4.6. Privatiseringens 
effekter utnyttjas för att kunna se vilka problem/möjligheter som kan uppstå 
vid en ökad isländsk privatisering av hälsosektorn. Det görs en uppdelning 
under kapitlet, där patientavgifter och konsumtion, konkurrens, 
patientpåverkan, finansiering av tjänsterna, forskning och utveckling 
behandlas. 
För att trygga en framtida finansiering kan ett alternativ vara att gå över från 
ett fördelningssystem till ett fonderat system. I kapitel 4.7 diskuteras 
eventuella för och nackdelar med de olika systemen. 
 
Avslutningsvis i referensramen ges ett bevis på folkhälsans betydelse för den 
framtida sjukdomsbördan och därmed indirekt den offentliga sektorns 
kostnader.  
 

4. EMPIRI 
 
Empiriavsnittet inleds med en övergripande beskrivning av regeringens 
policy, ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad. Vidare behandlas den 
offentliga sektorns struktur samt trender och kostnadsutveckling. De tre 
inledande empirikapitlen är till för att skapa en bakgrundbild och förståelse 
för faktorer som påverkar hälsosektorn. Denna del av empirin kommer inte 
specifikt att analyseras med utgångspunkt ur referensramen. 
 
Under kapitel 3.4 kommer vi in på den isländska hälsosektorn med dess 
struktur, utveckling och finansiering. Syftet med detta kapitel är att ge en 
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empirisk bakgrund för en nulägesstatus av hälsosektorn. Det finns ett mängd 
faktorer som påverkar sektorn. De viktigaste behandlas i nästföljande kapitel 
där en indelning görs i direkta och indirekta faktorer. De direkta faktorerna 
som tas upp är arbetskraft och kompetens, lönenivåer, tillgänglighet, 
socialomsorg, utnyttjande struktur, läkare och specialister samt 
läkemedelskonsumtionen, samtliga faktorer påverkar sektorn samt vilka 
reformer och åtgärder som bör och kan väljas. 
 
De indirekta faktorernas påverkan är svår att kvantifiera och effekter sker på 
längre sikt, samtidigt som åtgärder även måste ske under ett längre 
tidsintervall med långsiktiga mål. De indirekta faktorerna påverkar de ovan 
nämnda direkta faktorerna. I avsnittet behandlas Islands demografiska 
utveckling och struktur, forskning och ny teknik, de starka sociala band som 
finns, livsstil samt den isländska attityden. Dessa faktorer ligger till grund 
för den slutgiltiga analysen samt påverkar resultaten från valda reformer och 
åtgärder. 
 
Ett urval av de viktigaste åtgärderna och reformerna som genomförts 
behandlas i kapitel 3.6. Det innebär rent strukturella åtgärderna, förändrat 
förfarande vid budgetering och styrning, försök till att minska 
läkemedelskostnader, förebyggande åtgärder samt att sektorn strävar efter att 
använda marknadsmekanismerna och fungera som köpare istället för 
producent. Den privatisering som hitintills har skett har givit vissa 
erfarenheter och reflektioner. Därför gjordes en intervju med Anna Birna 
Jensdottír, resultatet av denna redovisas under rubriken erfarenheter från 
privata sektorn. Slutligen ges en övergripande beskrivning av förändringar 
inom performance management. Framförallt analyseras förändringarna inom 
läkemedelsfinansieringen och kostnaderna, prevention och användandet av 
marknadsmekanismer. Erfarenheter från privata sektorn ligger även tillgrund 
för delar av analysen, i det hänseende att den offentliga sektorn hindrar en 
effektiv eventuell privatisering. De förändringar som genomförts inom 
budgetering, styrning och performance management är mycket viktiga men 
kommer inte nationalekonomiskt att analyseras. De behandlas dock i slutet 
av analysen och i rekommendationerna.  
 

5. ANALYS 
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Analysen syftar till att beskriva vilka effekter som de problem hälsosektorn 
står inför kan komma att få på utbud och efterfrågan samt följder som de 
valda åtgärderna och reformerna som vidtagits kan komma att få, framförallt 
på utbud och fördelning av hälsovård. 
 
Analysavsnittet inleds med de direkta problem som finns inom hälsosektorn. 
Tillgången på arbetskraft och dess struktur kan komma att skapa problem, 
samtidigt som läkare och specialister privatpraktiserar och ser ut att bli en 
del av privatiseringsplanerna, vidare behandlas konsumtionsmönstret av 
läkemedel och dess kostnader. En genomgång görs av förändringarna inom 
budget och styrning förfarandet samt hur hälsosektorn tar till vara och 
utnyttjar sina resurser. Det är slutligen viktigt att ta hänsyn till de 
osäkerhetsfaktorer som finns när hälsosektorn studeras. 
 
I avsnittet efter görs en genomgång av de indirekta faktorerna som påverkar 
sektorn i form av demografi och ständigt tillgång till ny och dyr teknik. 
Framförallt den sista punkten påverkar kostnaderna indirekt genom att läkare 
och specialister väljer att använda den. De påverkas dels av den isländska 
mentaliteten samt drivs av egenintressen att driva sjukvården framåt och 
prova nya behandlingssätt. 
 
Vidare i analysavsnittet behandlas de reformer och åtgärder som vidtagits. 
Fokus läggs på de privatiseringsplaner som sektorn planerar och vilka 
konsekvenser som dessa torde få. Vid strävan efter ett köp- säljsystem måste 
enligt Adam Smith vissa faktorer beaktas, dessa faktorer uppfylls i dagsläget 
inte fullt ut av sektorn samtidigt som konkurrens kan påverka hälsosektorn 
negativt. Island har ökat andelen privatfinansierad sjukvård och studier visar 
att en privatisering av driften även driver fram och ökar trycket från privata 
vårdgivare att ytterligare öka privatfinansieringen. Det ger konsekvenser och 
behandlas i avsnittet efter. Det finns även politiska risker, vilka tas upp 
kortfattat, slutligen diskuteras om hälsotjänsterna på Island bör privatiseras. 
 
Det finns ytterligare alternativ att välja och det ena utesluter inte det andra. I 
analysen argumenteras det vidare för två av dessa, ökad prevention och hur 
finansieringsfrågan kan lösas genom fondering. 
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6. REKOMMENDATIONER 
 
I det avslutande kapitlet görs en sammanfattning av vilka faktorer som är 
primära att beakta vid en förändring av hälsosystemet och vilka åtgärder som 
rekommenderas inför framtiden. 
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2. METOD 
 
 
 
Studien har sitt ursprung i ett intresse från Sveriges Ambassad i Reykjavik 
gällande isländska hälsosektorn och de reformer och förändringar som 
sektorn står inför. Utrikesdepartementet verkar som uppdragsgivare för 
rapporten och med utgångspunkt från intresset har sedan en diskussion förts 
angående hur problemområdet borde angripas.  
 
 
 

2.1 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Under vårterminen 2004 har undertecknad genomfört en praktik på Sveriges 
Ambassad i Reykjavik och parallellt med det dagliga arbetet utfört 
ytterligare fördjupningar inom den isländska ekonomin. Det har skett genom 
media och seminarier, vilka exempelvis behandlat isländska ekonomin i stort, 
samhällsstrukturen och de isländska levnadsvanorna. 
 
Studien är till sin karaktär en fallstudie av den isländska hälsosektorn. 
Fallstudier syftar till att undersöka och beskriva enskilda fall på djupet. I 
huvudsak finns det två tekniker att tillgå vid insamlande av primärdata. Det 
är dels intervjuer, kvalitativ metod och enkäter, kvantitativ metod 3 . 
Insamlandet av primärdata har enbart skett med kvalitativ metod. 
Information har även inhämtats sekundärt via statistik och olika rapporter i 
ämnet. 
 
Att få möjligheten att vara på plats och leva i det isländska samhället har 
varit till stor hjälp för att ge ökad förståelse för fakta och statistik som har 
insamlats. Under de två första månaderna av vistelsen studerades mer 
                                                 
3 Eriksson, Wiedersheim-Paul (1997) 
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övergripande den isländska ekonomin, faktorer som påverkar olika sektorer, 
statliga utgiftsnivåerna, politisk policy och arbetslöshetsnivå, för att under 
senare delen av praktikperioden mer ingående och specifikt studera 
hälsosektorn. Detta tillsammans med en rik tillgång på aktuell och relevant 
information och möjligheten att besöka seminarier, med bland annat den 
isländska riksbanken, svensk/isländska handelskammaren samt seminarium 
gällande privatisering av offentlig sektor, är alla faktorer som påverkat och 
förenklat den slutliga analysen. 
 
 

2.2 METOD FÖR INFORMATIONSINSAMLING 
 
De kvalitativa undersökningarna är främst riktade till personer med 
erfarenheter från reformer och förändringar inom hälsosektorn och har 
genomförts med Matthías Halldórsson4, Anna Birna Jensdóttir5 och Göran 
Dahlgren6. Intervjuerna genomförs för att skapa en helhetsbild och förstärka 
analysen. Fördelen med att utföra besöksintervju till skillnad från en 
telefonintervju är att intervjuaren och respondenten utöver tal även kan 
kommunicera med hjälp av kroppsspråket. Det finns två metoder att utforma 
frågeställningar och genomföra intervjuer på. Den standardiserade metoden 
är styrd genom att frågeformuläret är utformat på förhand och intervjuaren 
följer ordningsföljden på frågorna. I den andra metoden, icke standardiserad, 
är frågeställningarna mer flexibla och intervjun blir situationsanpassad. 
Intervjuerna genomfördes genom diskussioner med respektive respondent 
och frågeställningarna får ses som icke standardiserade. 

                                                 
4 Deputy Medical Director of Health in Iceland 
5 Utbildad sjuksköterska med lång erfarenhet från arbete inom såväl den isländska 
offentliga vården samt privat vård. I dagsläget chef på Sóltún, Islands första och hitintills 
enda privatdrivna äldreboende. 
6 Göran Dahlgren har bland annat varit verksam inom SIDA, Regeringskansliet, 
Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Han fick 2003 års Nordiska folkhälsopris 
för insatser som är banbrytande för jämlikhetsfrågor, metoder, strategier och synsätt i det 
moderna folkhälsoarbetet. För närvarande är han gästprofessor vid Liverpool University. 
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2.3 METODKRITIK 
 
Studien är en bred utredning av den isländska hälsosektorn, vid studier av 
detta slag kan det vara fördelaktigt att utföra flertalet intervjuer för att få en 
helhetsbild. Min åsikt är dock att denna kunskap har inhämtats och det har 
under seminarier och presentationer funnits utrymme för frågeställningar 
som starkt bidragit till förhållandevis "mjuk" information, vilket är svårt att 
specifikt presentera. Dessa har inte redovisats under det formella uttrycket 
intervju men har haft ett informationsmässigt givande innehåll och bidragit 
till relevant empiri och underlag för analys, framförallt vid tolkning av 
statistik och övrig information. 
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3. REFERENSRAM 
 
 
 
Referensramen behandlar nationalekonomiska teorier, studier och 
erfarenheter från tidigare förändringar inom framförallt den svenska 
hälsosektorn. 
 
 
 

3.1 INDIREKTA FAKTORER SOM GER ÖKAD 
EFTERFRÅGAN 

 
Den demografiska utvecklingen får effekter på sjukvården men ekonomer är 
slående överens om att den teknologiska utvecklingen är det som bäst 
förklarar den ständiga ökningen av sjukvårdsutgifterna.7 
 
Olika studier har visat att utgifterna för hälsovård per åldring ökar mycket 
kraftigt över tiden. En studie8  av utvecklingen i USA visar att utgifterna för 
sjukvård för individer, 65 år och äldre har ökat med 8 procent per år under 
perioden 1953-87. Detta är den största årliga ökningen för någon grupp med 
undantag från spädbarn. Svenska studier9 beräknar att kostnaderna per capita 
för de äldsta10, ökade med 89 procent åren 1976-97, medan utgifterna för 45 
till 64 åringar höll sig konstanta under samma period. 
 
Det som på 1950 talet var "vaksam väntan" när en hjärtinfarkt inträffade har 
blivit till något helt annat med hjärtkateterisering, bypassoperation och 
                                                 
7 Fuchs (2000) 
8 Cutler & Meara (1997) 
9 Ekman (2001) 
10 75 år och över 
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ballongsprängning vid symptom för sjukdomen. Det har medfört att 
dödligheten i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt 
under de senaste 50 åren tack vare förbättrad sjukvård, detsamma har skett 
inom cancervården. 11 
 
 

3.2 DEN OSYNLIGA HANDEN 
 
Följande teoridel är hämtat ur ”Den osynliga handen: Adam Smith i urval” 
av Erik Dahmen. Adam Smiths teorier12 grundar sig i tanken att när en 
syssla är klart avgränsad och enkel så kan den rationaliseras eller ersättas av 
en maskin. Om det finns utrymme för investeringar och kapitalet inte 
hämmas av höga skatter så kan det bli en självgenererande process med 
ständig tillväxt och ett rikare samhälle. Genom arbetsfördelning blir det 
möjligt för individer eller som i vårt fall företag att vara produktiva i en 
bransch och sedan byta arbetsinsatsen mot någon annans insats i en annan 
bransch. Frivilliga byten och transaktioner skulle inte äga rum om inte båda 
parterna anser sig tjäna på det. Smith menade att staten borde fråntas rätten 
och plikten att driva kontroller, påverka enskilda människor och 
företagshandlande, då ingen kan ha tillräckligt med information för att kunna 
överblicka en hel ekonomi som ständigt förändras. Smith presenterade sina 
teorier i "the system of natural liberty", människans frihet att agera i 
egenintressen och att den som producerar, köper och säljer på en marknad 
också gynnar andra människor. Genom en fri marknad, utan prisregleringar 
kommer priserna att avspegla människors efterfrågan. När konsumenterna 
ändrar uppfattning flyttar investeringarna för att möta den nya efterfrågan. 
Individerna styrs av eget intresse och kommer att gå till den del av ekonomin 
där de gör störst nytta. Det är detta som ligger till grund för Smiths liknelse 
med "den osynliga handen". 
 
Den osynliga handen är enligt Smith den fria prissättningen. Smith visade att 
människor eller företagsintressen inte är motsatta utan att varje individ tjänar 
på när en annan eftersträvar sina mål. Det finns då inget behov av att 
ständigt kontrollera människor utan det framstår tvärtom som att viktigaste 

                                                 
11 Cutler & Kadiyala (1999) 
12 Den osynliga handen: Adam Smith i urval, Erik Dahmen (1994) 
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är att öppna upp alla möjligheter så individer och företag kan eftersträva sina 
intressen. Därmed bör inga kontroller, barriärer, förbud och regleringar 
skapas utan enbart lagstiftningar för att motverka våld, tvång och stöld. 
Staten skall behandla alla individer och företag lika och samhället bör rensas 
från privilegier. Alla monopol som staten har skapat skall upplösas, 
privilegier om vem som skall äga, driva och förvärva egendom bör tas bort. 
Konkurrensen skall enligt Smith vara helt fri, även internationellt, vilket 
innebär att tullar bör avskaffas. 
 
Smith menade att staten ska vara kraftigt begränsad och undvika alla 
åtgärder som hämmar "den osynliga handens" verkan, samtidigt som den 
kan vara improduktiv i placeringar av resurser. Om människan får bestämma 
kommer pengarna att placeras mer rationellt och inte hämma 
samhällsutvecklingen. 
 
Enligt Smith har staten tre huvuduppgifter; skydda samhället mot våld och 
intrång från andra oberoende samhällen, motverka i möjligaste mån att 
samhällsmedlemmar utsätts för orättvisor och förtryck, det vill säga en 
rigorös rättsskipning. Den sista huvuduppgiften är att uppföra vissa 
offentliga anläggningar och driva somliga offentliga institutioner. De två 
första punkterna innebär försvar, polis och rättsväsende. Den tredje punkten 
visar på att Smith inte var en renlärige ultra liberal och kan tolkas som att 
staten bör ansvara för institutioner som inte lönar sig för individen. Dit 
räknar han infrastruktur såsom vägar och broar men även grundläggande 
utbildning. 
 
Smith menade inte att staten skulle driva och finansiera sådana institutioner 
som i dagens välfärdsstater, utan att det i första hand skall lösas på 
marknaden men i de situationer som det inte gjorts bör staten gripa in. Smith 
vände sig mot sin tids merkantilistiska tvångsmonopol där staten gav vissa 
handelskompanier, i vår tid företag rätt att handla med varandra och andra 
länder, samtidigt som andra förbjöds. Det är sådana restriktioner som Smith 
vände sig mot och han menade att det alltid ligger i säljarens intresse att 
begränsa konkurrensen. Smiths lösning på detta är inte att kontrollera 
producenterna utan tvärtom upplösa kontrollen och tvinga dem att försörja 
sig på den fria marknaden och låta andra fritt ta upp konkurrens med dem. 
Statens enda uppgift är att hålla sig undan och ta bort de privilegier som gör 
tvångsmonopol möjliga. 
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Det finns vissa brister i Smiths teorier som bland annat utnyttjades av 
liberalismens motståndare. Smith hävdar att det framförallt är 
produktionskostnaderna som utgör värdet och när konsumenten betalar för 
en tjänst så är det en betalning för kostnaden att utföra tjänsten. Flera, bland 
andra Karl Marx, ifrågasatte detta och undrade hur det kom sig att 
kapitalisterna kunde få en vinst om det verkligen var så att försäljningspriset 
exakt motsvarade produktionskostnaderna. Marx menade att kapitalisterna 
var privilegierade som ägare av produktionsmedel och därför kunde sätta 
villkor som inte alls hade med rättvisa och verkligt värde att göra, 
konsumenter och arbetare blev helt enkelt utsugna. Privata näringsidkare har 
således ett kommersiellt syfte med att verka på en marknad. 
 
 

3.3 ASYMMETRISK INFORMATION 
 
Under de senaste decennierna har teorin med hänseende på marknader med 
asymmetrisk information fått en alltmer central roll inom 
ekonomiskforskning. Grunden till denna teorin har lagts av de tre 
ekonomipristagarna George Akerlof, Joseph Stiglitz och Michael Spence 
under 1970-talet. 
 
Teorin gällande asymmetrisk information har sin grund i att den ena av 
parterna, köpare – säljare, på en marknad har ett informationsövertag 
gentemot den andra. Det finns en rad traditionella exempel såsom att en 
säljare av en bil vet mer om bilens kvalité än köpare. En försäkringstagare 
har mer kunskap om sin skade- och riskbenägenhet än försäkringsbolaget. 
Inom sjukvården uppstår ofta asymmetri mellan patient och läkare. Det kan 
få till följd att patienten behandlas med felaktiga mediciner, alternativt ges 
för lite eller för mycket vård. I Akerlofs uppsats ”The Market for Lemons”13 
ges den första formella analysen av marknader med informationsproblem 
som även kallas ”adverse selection” (negativt urval). Där analyseras en 
marknad med en vara vars säljare har ett informationsövertag gentemot 
köpare med hänseende av varans kvalité. Det mest kända exemplet är en 
marknad för begagnade bilar där informationsövertaget leder till en marknad 

                                                 
13 G Akerlof (1970) 
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med enbart ”lemons”, sämre äldre bilar.14 Exemplet visar att en hel marknad 
hypotetiskt kan raseras när ett informationsövertag finns hos någon av de 
förhandlande parterna. 
 
 

3.4 UTNYTTJANDESTRUKTUR 
 
Empiriska studier i Sverige visar att det finns orättvisor i vårdfördelningen 
och att inkomsten har betydelse för såväl den öppna som slutna vården. 
Studierna visar att vid givna behov tenderar höginkomsttagare att ha fler 
läkarbesök än låginkomsttagare medan låginkomsttagare har längre vårdtid 
på sjukhus när de väl söker vård. Det kan vara en efterverkning av att 
låginkomsttagare av olika anledningar avvaktar för länge med att söka läkare 
för en viss sjukdom så att tillståndet hinner bli så allvarligt att stora ingrepp i 
den slutna vården blir nödvändig. Undersökningen pekar på att avgifterna 
vid besök kan vara en av orsakerna till att låginkomsttagare väntar längre 
med sjukbesök och inte belastar primärvården i samma utsträckning.15  
 
 

3.5 PRIVATISERINGENS EFFEKTER  
 
Empirin i följande del (om inget annat anges) är inhämtat från en intervju 
med Göran Dahlgren16 samt litteratur17 av den samme. 
 
Initialt i privatiseringsdebatten är det viktigt att skilja mellan om den gäller 
finansiering av tjänster eller driften. Från beslutsfattares sida så "smygs" ofta 
privatiseringar in försiktigt och leder på längre sikt ofta till ytterligare 
privatiseringar av andra närliggande tjänster. Det är inte billigare att driva 
privat hälsovård men många gånger kan den vara mer kostnadseffektiv, 
samtidigt bidrar privatiseringar till att hälsa och sjukvårdstjänster påverkas, 
då den privata sektorn har starka kommersiella intressen. Privat- 
kommersiell vård är riskfylld och kräver ett utformat regelsystem. Att 
                                                 
14 Löfgren, Persson, Weibull (2001) 
15 Gerdtham, Sundberg (1997) 
16 Intervju, Göran Dahlgren, Reykjavik, (2004-05-19) 
17 Dahlgren (1994) 
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utforma systemet rätt har visat sig vara bland det svåraste och bidrar starkt 
till en begränsning av privatiseringar. Kärnfrågan vid privatiseringar är inte 
om staten har råd utan vilka individer som påverkas och hur mycket som 
varje individ skall betala. Beslut i privatiseringsfrågor fungerar indirekt som 
en fördelningspolitik. 
 
Det finns flera olika exempel på tillvägagångssätt för regleringar av den 
kommersiella vården. I Holland är det förbud mot kommersiella sjukhus och 
i de fall som sjukhus drivs privat skall de vara ideella. I Sverige har ett 
förslag lagt fram gällande ett förbud mot kommersiell drift av offentligt 
finansierade sjukhus, samt att erbjuda vård till privat finansierade patienter 
vid offentligt finansierade sjukhus. I Kanada är det förbud mot privata 
sjukvårdsförsäkringar som täcker offentligt finansierad vård. I England har 
försöks gjorts för att reglera offentliganställda läkares arbete inom den 
kommersiella vården och i Sverige reglerar vi privatpraktiserande läkare 
verksamheter via vårdavtal. Det har visat sig att det inte är genom 
regleringar som man begränsar kommersialiseringen.  
 

3.5.1 PATIENTAVGIFTER OCH KONSUMTION 
 
Det har visat sig att individer och samhälle i vissa fall har olika värderingar 
gällande vård och hälsa. Det kan bero på flera orsaker; en är 
informationsasymmetri, då inte individerna är tillräckligt informerade. 
Marknadsimperfektioner av ett sådant slag kan vara ett skäl till att en 
effektiv privatisering inte kan göras och att det kan vara försvarbart att 
överträda konsumentsuveräniteten. 
 
Äldre personer har en tendens att utnyttja mer sjukvård än yngre, samtidigt 
är det den yrkesverksamma delen av befolkningen som finansierar 
huvuddelen av sjukvårdskostnaderna genom de skatter som de betalar in. 
Äldre människor betalar förvisso skatt men eftersom pensionerna betalas till 
största delen via inbetalade pensionspengar, dock att vissa organ, (staten, 
kommuner, en del myndigheter, radio med flera har ofinansierade, 
uppskjutna pensionsåtaganden), är flertalet av pensionärerna inte 
nettobetalare av skatt. Det innebär i praktiken att de som är unga idag betalar 
för dem som är äldre, snarare än att varje generation sparar ihop till sina 
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egna sjukvårdskostnader. Det innebär i praktiken att finansieringen av 
sjukvården torde kunna ses som ett fördelningssystem.18 
 
Vid ett oförändrat vårdutbud innebär en omfördelning från offentlig till 
privat finansiering i form av ökad andel "out of pocket money" att; sjuka 
betalar mer än friska, barn och äldre konsumerar mer vård än 
yrkesverksamma, kvinnor drabbas hårdare än män19, och låginkomsttagare 
får stå för en större finansiell andel än höginkomsttagare 20 . Om 
högkostnadsskyddet höjs så ökar besparingarna för staten men äldre, kvinnor, 
sjuka och låginkomsttagare får betala mer. Det kan vara motiverat om staten 
sänker skatten för motsvarande grupper eller har ett annat mer prioriterat 
syfte för skattemedel. 
 
I en studie21 som genomförts av socialstyrelsen har det kommit upp en rad 
varningssignaler i Sverige vid privatiseringarna. Under det senaste decenniet 
har patienters "out of pocket money" i Sverige ökat från 10 % till 16 %. Det 
har gjort att svagare grupper i samma utsträckning inte har råd att finansiera 
mediciner och 250 000 personer har inte haft råd att hämta ut förskrivna 
läkemedel. Effekterna blir att de får välja att avstå eller betala vården via 
avbetalningar, konsekvensen är att antalet fall hos kronofogdemyndigheten 
med obetalda vårdräkningar har ökat. 15 % av alla under normen för 
socialbidrag anger att de av kostnadsskäl inte kunnat söka vård, samtidigt 
som 25 % som drabbats av stroke inte har haft råd att efterfråga den 
rehabilitering som de behöver. Drygt 50 % av alla under normen för 
socialbidrag har inte haft råd att gå till tandläkaren. 
 
Erfarenheter från svensk offentligsektor har visat att avgifter inte är ett sätt 
för att få befolkningen att frivilligt minska sin konsumtion av läkemedel och 
öka den offentliga vårdens effektivitet. Det vill säga, ökade avgifter 
motverkar inte överkonsumtion och höjer man avgifterna så påverkas inte de 
resursstarka som väljer att inte ändra sitt konsumtionsmönster. Avgifter för 
istället med sig att staten erbjuder en större del av vården till de resursstarka, 

                                                 
18 Lundin, D (2002) 
19 Pga. längre genomsnittlig livslängd och barnafödande  
20 Svenska studier visar att låginkomsttagares sjukdoms börda är 2/3 högre än 
höginkomsttagare 
21 Socialstyrelsens rapport, "vårdens värde", (2002-06-14) 
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samtidigt som läkare och sjuksköterskor i 70 % av sjukdomsfallen 
bestämmer vården.  
 

3.5.2 KONKURRENS 
 
Konkurrensargumentet är en drivkraft för privatiseringsförespråkare och 
processen kan bestå av fyra faser; Fas 1, konkurrens mellan offentliga 
vårdgivare och marginell "stimulans" från privata vårdgivare för att 
effektivisera sektorn. Fas 2, konkurrens mellan offentliga och privata 
vårdgivare, vilket används inom primärvården. Fas 3 och 4, är konkurrens 
endast mellan privata vårdgivare eller slutligen en direkt upphandling utan 
konkurrens som i fallet med St Görans sjukhus i Sverige. Det är enklast att 
anpassa konkurrenskraven beroende på var i processen som staten befinner 
sig men ofta ses konkurrens som en överideologi och konkurrens mellan 
kommersiella företag medför påtryckningar på hälsovården. 
 
Om det inte går att utforma regelsystem för en ökad privatiserad vård 
kommer det i framtiden bli svårt att driva den nordiska modellen av sjukvård 
vidare. Näringslivet vill komma in på marknaden, då de ser att de kan driva 
vissa delar effektivare. Det är då som paradoxen uppkommer och staten 
måste ta ställning i fallet hur mycket av makten inom sektorn som man skall 
släppa åt marknadskrafterna. Marknadskrafterna påverkar även de privata 
näringsidkarna. När patienterna i större utsträckning väljer var de vill 
behandlas så ökar trycket och patientefterfrågan på de vårdenheter med bäst 
rykte. 
 

KÖP- SÄLJSYSTEM 
 
Ett ökat köp- säljsystem inom offentlig sektor likt det som Island är på väg 
att införa har under en tid använts i Sverige med blandat positiva/negativa 
erfarenheter. Det har visat sig vara viktigt inte enbart fokusera på kort eller 
långsikt utan att en avvägning mellan dessa görs. DRG- systemet har visat 
sig vara effektivt för att se kostnader men i en köpare/säljaresituation kan det 
bli kostnadsdrivande. Om sjukvården har vårdkö väljer privata aktörer de 
behandlingar som ger mest DRG- pengar. Efter en tid med finansiering 
utifrån DRG-systemet har de allra flesta landsting gått tillbaka till 
budgetarbete igen med långsiktiga avtal när det gäller kostnaderna.  
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Det argumenteras ofta för att köp- säljsystem har en demokratisk fördel och 
kan användas som styrinstrument. Processen när avtal skrivs mellan 
offentlig sektor och vårdgivare är för tekniska, vilket gör att de som berörs 
av avtalen inte har kompetens att utföra dem. Det medför att avtalen ofta 
skrivs av administratörer som inte har erfarenhet av det operativa arbetet 
inom vården, vilket gjort att avtal utformats bristfälligt och gett vårdgivarna 
incitament att snedfördela resurser och utföra vissa prestationer framför 
andra. Det är i de fallen som DRG- systemet gett motsatt effekt och fungerat 
som kostnadsdrivare. 
 
Om vi ser till St Görans sjukhus i Sverige så får de ersättning utifrån utförda 
behandlingar. Det nominella DRG- priset22 är mellan 1000-3000 SEK lägre 
än landstingsdrivna sjukhus. Realt DRG- pris23 är ungefär i samma prisnivå 
som de landstingsdrivna sjukhusen som har lägst DRG- pris. Studier24 gjorda 
av socialstyrelsen 2003 visar att det sannolikt har förekommit 
överrapportering av såväl vårdtyngd som antal diagnoser per vårdtillfälle, 
vilket i jämförelse med landstingsdrivna sjukhus ger en merkostnad på minst 
15 miljoner kr per år. Samtidigt har den private näringsidkare andra 
redovisningsregler, vilket medför en momskompensation25  och ett ytterst 
förmånligt hyresavtal26. Med dessa förmåner blir DRG- priset lika, eller 
högre än för landstingsdrivna sjukhus med undantag från Karolinska 
Universitetssjukhuset. Det är viktigt att ta hänsyn till icke kvantifierbara 
förmåner vid mätningar och jämförelser mellan offentliga och privata 
aktörer såsom exempelvis skräddarsydda indexkonstruktioner, långsiktigt 
bindande avtal och intäkter från privatfinansierad sjukvård. 
 

3.6.3 PATIENTPÅVERKAN 
 
Valfriheten för staten minskar när avtal har slutits. De vårdgivare som i 
konkurrens med andra slutit avtal skall få tillgång till patienterna och staten 
uppgift blir då att styra patienterna till dem, vilket visat sig vara svårt. 
                                                 
22 24 493 SEK (2002) 
23 25 438 SEK (inkl. rabatter, 2002) 
24 Artikelnummer 2003-125-10 
25 I detta fall 14 miljoner SEK 
26 Värde cirka 18-19 miljoner SEK 
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Patienten har inte vetskap om vilka avtal som knutits utan vill bestämma 
själv vilken vårdcentral denne skall besöka, vilket initialt gav långa vårdköer. 
När enheterna inom hälsosektorn skall börja konkurrera sinsemellan och 
med privata vårdgivare uppstår det ineffektivitet i vårdkedjorna, det vill säga 
då patienter behöver vård från flera olika enheter. 
 
Kontinuiteten i kontakten mellan läkare och enskilda patienters påverkas och 
kan brytas vid en privatisering, vilket exempelvis skett inom primärvården i 
Stockholmsregionen. En konkurrensutsatt vård bör innebära periodiska 
byten av vårdgivare som kan betyda att kontinuiteten i vården bryts. Inom 
den engelska vården 27  har kontinuiteten brutits genom att företag gått i 
konkurs eller att privata finansiärer vid avtalsförhandlingar funnit andra mer 
lönsamma verksamhetsområden. 
 
Det har gjorts få utvärderingar om vårdens kvalité har förändrats inom 
exempelvis äldreomsorg eller primärvård. Det har visat sig vara svårt att 
hitta relevanta variabler före respektive efter privatiseringen. En utredning28 
gällande St Görans sjukhus visar att; "Ägarbytet synes för den enskilde 
patienten inte haft någon större betydelse med avseende på den vård och 
vårdkvalitet som förmedlas". 
 

3.6.4 FINANSIERING AV TJÄNSTER 
 
Det finns en uppenbar och synlig länk mellan privatisering av drift och ökad 
privatfinansiering. Privat drift av offentligt finansierade vårdcentraler kan 
bidra till en ökad privatisering av vårdens finansiering bland annat genom; 
att de ges rätt att erbjuda vård till privatfinansierade patienter, ökade 
totalkostnader/minskad benägenhet för staten att höja skatter alternativt 
sträva efter att sänka skatten samt ökad intressegemenskap mellan 
kommersiella vårdföretag och de politiska partier som önskar öka andelen 
privat finansierad vård. På en "högerregering" så kan ett privatiseringstryck 
uppstå om kostnaderna ökar samtidigt som de inte vill höja skatterna. 
 

                                                 
27 Inom s.k. "nursing homes" 
28 Stockholms Landstings revisorer, rapport 21/02 
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Privatdrivna vårdenheter som finansieras med offentliga medel behöver 
under löpande avtalsperiod inte anpassa verksamheten till oväntade 
händelser som till exempel minskade skatteintäkter på grund av högre 
arbetslöshet eller generellt dämpad tillväxt i ekonomin. De offentliga 
enheterna får därför ta alla de ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
nödvändiga besparingarna. Ett privat drivet offentligt finansierat sjukhus 
behöver inte heller ta något samhällsansvar och inom ramen för gällande 
avtal försöka klara oväntat kraftiga kostnadskrävande insatser som kan 
inträffa, vid exempelvis epidemier, naturkatastrofer eller trafikolyckor.  
 
Erfarenheter från svensk privatisering har visat att staten kan uppnå positiv 
kostnadsutveckling inom vissa områden, vid privat drift och offentlig 
finansierad vård. Teknisk service29 sköts i många fall effektivare av privata 
aktörer, där det finns en naturlig marknad som underlättat för privatiseringar. 
Allteftersom vårdföretagen blivit större har deras förhandlingsstyrka i 
förhandlingar med offentlig sektor blivit starkare. De privata aktörerna ser 
en framtida marknad där patienterna i större utsträckning kan köpa sin vård 
och anpassar sin expansion till vissa regionerna. Det har gett merkostnader 
på grund av överetablering inom resursstarka områden, vilket påverkar den 
geografiska tillgängligheten. Privatpraktiserande läkare (offentligt 
finansierade), liksom privata offentligt finansierade s.k. läkarhus är kraftigt 
överrepresenterade i storstäderna. En expansion av denna typ av offentligt 
finansierad privat vård har visat sig minska möjligheterna att rekrytera 
läkare till glesbygden och till storstädernas socialt utsatta områden. 
Privatiseringarna av offentliga vårdcentraler har dock sannolikt ökat 
möjligheterna att bemanna tidigare vakanser. 
 

3.6.5 FORSKNING OCH UTVECKLING 
 
Ny teknologi påverkar främst hälsosektorn genom att vi kan förvänta oss att 
behandlingar mot idag ej behandlingsbara sjukdomar30 utvecklas. Ny och 
effektiv teknik gör att individer lever längre, (behöver inte medföra en högre 
kostnad om de är fullt friska men de utnyttjar ändå hälsovården under en 
längre tid). Inom flertalet branscher och sektorer har den teknologiska 

                                                 
29 Bland annat städ och tvättjänster  
30 Exempelvis Alzheimers och Parkinson  
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utvecklingen medfört möjligheter till kostnadsbesparingar så även inom 
hälsosektorn med hänseende till bland annat administration och 
behandlingstider, vilket har visat sig påverka sektorns effektivitet positivt.31 
 
Den teknologiska utvecklingen inom hälsosektorn har dock mestadels varit 
inriktad på kvalitetsförbättringar snarare än kostnadsbesparingar. Det finns 
ett flertal exempel på att behandling av äldres sjukdomar torde ha genomgått 
en särdeles snabb teknologisk utveckling. Ett exempel som ofta nämns är 
hjärt- och kärlsjukdomar som kan ses som en "välfärdssjukdom" och är en 
av de vanligaste dödsorsakerna. Indikationer som högt blodtryck och höga 
halter av blodfetter kan skönjas tidigt men sjukdomen yttrar sig oftast inte 
förrän vid högre ålder. Stora tekniska framsteg har skett inom primär 
prevention, akut behandling och sekundär prevention. 32 
 
Under senare tid har kommersialiseringen skapat debatt gällande inverkan på 
forskning och utveckling. Det har argumenterats för att politiker sett ökad 
kommersialisering och kontakt med näringslivet som ett sätt att få igen 
investeringarna i svensk forskning. Behovet av att hitta externa finansiärer är 
större när de statliga anslagen för grundforskningen minskar och för att den 
utvecklingen ska bli positiv och inte hota forskningens kvalitet samt frihet är 
det viktigt att kunna identifiera möjliga konflikter.  Det finns internationella 
exempel på hur vinstintressen kan påverka kliniska studier på läkemedel så 
att resultaten blir missvisade. Det skydd som finns för kommersiella 
forskningsresultat är ett komplext dilemma. För ett patent i Europa krävs det 
att de rön den bygger på inte får vara publicerade före ansökan, största 
svårigheten är därmed att kombinera kommersialisering av 
forskningsresultat med kravet på att de blir tillgängliga.33 
 
Parallellt har debatten behandlat medicinsk forskning. Det finns en uttryckt 
oro att forskningen blir för produktinriktad och att forskare inte orkar med 
grundforskningen som kan ge innovationer i framtiden. Kritiker menar att i 
och med näringslivets inverkan blir forskningen för kortsiktig och för starkt 
fokus riktas till finansiellt gångbara produkter. De menar att staten tar för lite 
ansvar och inte finansierar forskarutbildningar i tillräcklig omfattning, 

                                                 
31 Sandström, Heyman, Hällsten (2004) 
32 Sandström, Heyman, Hällsten (2004) 
33 Vetenskapsrådet (2002) 
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samtidigt som näringslivet står för större andel finansiering och får således 
större makt över forskning.34 
 
En svensk rapport35  visar att det är en myt att den statliga finansierade 
behovsmotiverade forskningen har minskat i Sverige och att den istället har 
ökat väsentligt under de senaste 10 åren. Andelen av de samlade statliga 
resurserna som avsatts till forskning var år 2000 på samma nivå som för 20 
år sedan, samtidigt har det skett en omfördelning från fri forskning till 
strategisk forskning. Det finns en rad förhållanden som kritiker har förbisett 
vid tolkning av statistiken36. Andelen fri forskning har dock minskat till 
förmån för riktad forskning och det är det kan medföra att professorer och 
forskare uppfattat det som minskade resurser, vilket kan likställas med de 
isländska läkarnas situation om de kommer tvingas arbeta mer med patienter 
och ägna mindre tid till klinisk forskning. 
 

3.7 FONDERING 
 
Fonderingen kan vara antingen individuell eller kollektiv samtidigt som den 
kan vara offentlig eller privat. Utifrån detta finns det då fyra olika varianter 
för utformningen; Individuell-offentlig, individuell-privat, kollektiv-
offentlig och kollektiv-privat. Fonderingen innebär att du under tiden som 
yngre och yrkesverksam tänker på eller förutser hur medlen kan tänkas 
utnyttjas när du blir äldre. Individuell- offentlig fondering kan utformas 
utifrån ett obligatoriskt sparande eller att staten beskattar på individnivå och 
sedan skapar ett personligt sjukvårdskonto åt den enskilde. Individuell- 
privat fondering innebär att individen själv väljer om och hur mycket han 
eller hon vill spara. Det har även visat sig att innehavaren får en bättre 
förståelse och överblick för sina hälsokostnader.37 
 
Individuell fondering, såväl offentlig som privat, lider av ett fundamentalt 
problem: möjligheterna till riskspridning utnyttjas inte. 38  En stor del av 

                                                 
34 Dagens Nyheter, 10 mars (2004) 
35 Sandström, Heyman, Hällsten (2004) 
36 Exempelvis bolagisering av statliga affärsverk, löntagarfondsstiftelserna och kostnader 
för EU:s forskningsprogram mm 
37 Lundin, D (2002) 
38 Diamond, P (2000) 
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hälsovården betalas oftast via olika försäkringar efter som både sjukdom och 
tillfrisknande är så oförutsägbart, som tidigare nämnts stämmer det inte att 
bara för att individen är äldre så utnyttjar den mer hälsovård. Även bland 
äldre står nämligen de som är allvarligt sjuka och långtidssjuka för den 
största delen av utgifterna inom sjukvården39 
 
Ett fördelningssystem ger en riskspridning men fondsystemet ökar 
möjligheterna för den enskilde skattebetalaren att se effekterna av medlen 
Den stora skillnaden mellan fördelningssystem och fondsystem är hur 
skattepengarna värdesäkras, hur avkastningen bestäms. I ett fondsystem 
bestäms avkastningen av kapitalmarknaden, i ett fördelningssystem 
garanteras medlen av tillväxttakten i lönesumman. Det betyder att så länge 
som räntan är högre än tillväxttakten är fondering förmånligare än 
fördelningssystemet och vice versa. Historiskt har det varierat kraftigt vilken 
som är högst, tillväxttakten eller räntan, vilket förmodligen även kommer 
vara fallet i framtiden. Den generation som beslutar sig för att införa ett 
fördelningssystem är alltid vinnare. De kan välja att konsumera från sitt 
tidigare sparande och från de förmåner som de yrkesverksammas 
inbetalningar ger. Det är betydligt svårare att gå i andra riktningen och införa 
ett fondsystem. Den initiala generationen får här betala dubbelt, både till de 
samtida sjuka och till sin egen fonduppbyggnad. Om vinsterna vid en 
fondering är tillräckligt stora kan naturligtvis övergångskostnaden vara värd 
att ta. 40 
 
Den offentlig-kollektiva lösningen kan vara att staten inrättar en fond som 
finansieras med skattemedel, antingen på samtliga yrkesverksamma eller 
bara på dem som är i slutet av sitt yrkesliv. I USA har sådana så kallade 
trustfonder inrättats för både sjuk-pensionärers och äldres hälsovård. 
Fördelarna med en sådan fond är flera: till skillnad från individuella 
lösningar sker det en riskspridning gällande vem som blir sjuk och hur sjuk 
denne blir. Initialt kan dock problem uppkomma vid övergången. Om vi ser 
till övergången till ett fonderat pensionssystem får de som är medelålders 
betala sin pension/försäkring två gånger.41 
 

                                                 
39 Cutler & Meara (1997) 
40 Lundin, D (2002) 
41 Lundin, D (2002) 
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Offentliga system är även utsatta för politiska risker, största risken i 
fördelningssystem är att nivån på systemet expanderar över optimum och att 
en majoritet av de röstberättigade röstar igenom beslut om förmåner vars 
betalningar skjuts på framtiden. Den största politiska risken med ett fonderat 
system är att någon annan generation ser möjligheterna att införa ett 
fördelningssystem för att tillgodogöra sig den "engångsvinst" som enbart 
den generation som inför ett fördelningssystem kan erhålla. I ett fondsystem 
finns det inga garantier och åtgärder om pengarna har förlorat i värde, 
fondförvaltats illa eller helt enkelt tagit slut. Vissa debattörer42 menar att 
George Bush med sina skattesänkningar håller på att förskingra de 
trustfonder som finns i USA för Social Security och Medicare.43 

                                                 
42 Krugman, P (2001) 
43 Lundin, D (2002) 
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4. EMPIRI 
 
 
 
I följande kapitel ges en allmän bild av den isländska ekonomin, den 
offentliga sektorns utveckling samt en ingående beskrivning av hälsosektorn, 
dess utveckling, reformer och åtgärder. 
 
 
 

4.1 EKONOMISK TILLVÄXT OCH 
ARBETSMARKNAD 

 
Från att i början av seklet ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa har 
den ekonomiska tillväxten under seklets gång varit hög på Island. Från 
1945- 2001 har den årliga tillväxten i bruttonationalprodukten 44  varit 4 
procent samtidigt som den årliga ökningen per capita har varit 2,7 procent. 
Generellt sett har högst tillväxt skett inom turistnäringen samt 
humankapitalkrävande sektorer såsom informationsteknologi och bioteknik. 
I nuläget är tjänstesektorn den störst och nästintill 70 procent av 
arbetskraften är sysselsatt inom den.45 
 
Arbetskraftsdeltagandet på Island är högt och år 2000 var siffran 83,5 %, 
88 % bland män respektive 79 % bland kvinnor46. Arbetslöshetssiffrorna har 
under lång tid varit låga med ett genomsnitt på cirka 2 %, med undantag för 
ett par år i mitten av 1990- talet, för närvarande är den cirka 3,5%.47 
 
 

                                                 
44 Kommer fortsättningsvis att förkortas BNP 
45 Economics Department Working Papers, no 374, OECD, (2003), Paris 
46 Kvinnor är i högre grad deltidsarbetande 
47 www.statice.is 
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4.2 OFFENTLIG SEKTOR 
 

4.2.1 STRUKTUR 
 
Den offentliga sektorn på Island är uppdelad på två administrativa nivåer, 
den statliga och den kommunala. Regeringen under ledning av statsministern 
tar policyorienterade beslut om lagstiftning, regleringar, privatiseringar samt 
centrala samhälliga frågor som säkerhets- och utrikespolitik. Reformer inom 
den offentliga sektorn har medfört att finansministeriet i praktiken har fått 
mer makt och blivit mer involverat i den politiska koordineringen av den 
offentliga sektorn. Likt systemet i Sverige hör ett antal myndigheter till 
respektive ministeriers ansvarsområde. De är självständiga men i nära 
samverkan med ministeriet. I nuläget har Island omkring 230 verkställande 
myndigheter. Det är cirka en myndighet per 1300 invånare; nästan hälften 
har mindre än 20 anställda.48 Ungefär 1/2 av de offentligt anställda arbetar i 
regeringskansliet eller i de 230 verken, samtidigt som de står för cirka 3/4 av 
regeringens kostnader.49 
 

4.2.2 UTGIFTER OCH TRENDER 1970-2001 
 
Den isländska offentliga sektorns utgifter är inte höga i jämförelse med de 
andra nordiska länderna och ligger runt OECD: s medelvärde. Andra OECD 
länder har gjort större framsteg i att kontrollera sina utgifter. Försök till 
budgetsammanslagningar och en rad olika reformer i och med en 
lågkonjunktur under början av 1990-talet gjorde att utgifterna temporärt 
vände nedåt men under de senaste åren har utgifterna på nytt börjat stiga. 
 
De isländska offentliga utgifterna steg gradvis från att vara 30 % av BNP i 
början av 1970-talet till att vara 35 % i mitten av 1980-talet. Bortsett från 
cykliska influenser så var den statliga ekonomin i allmän jämvikt under 
denna period. Situationen förändrades dock dramatiskt under den andra 
hälften av 1980-talet där de offentliga finanserna visade ett kraftigt 
underskott. I viss omfattning kan det relateras till svag ekonomisk aktivitet 

                                                 
48 290 490 (per 1.12.2003) plus c:a 8.000 utländska medborgare 
49 Hallórsson (2003) 
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då Island har förhållandevis starka automatiska stabiliseringsfaktorer50 och 
relativt godtyckliga ingripanden skedde från statens sida för att hindra en 
ökning i arbetslösheten, vilket medförde en försämrad finansiell ställning. 
Trots en fortsatt ekonomisk stiltje så ändrade beslutsfattarna riktning i början 
av 1990-talet då en nedskärning av utgifterna genomfördes, dessa utgjorde 
hela 3 % av BNP. De offentliga utgiftsnivåerna var år 1997 38 % av BNP. 
Vid tidpunkten var även det tidigare budgetunderskottet utjämnat. Efteråt 
har återigen utgifterna stigit upp till nivåer kring 42 % av BNP. Denna trend 
verkar först ha tagits på allvar under senare tid.51 
 
De försök som gjordes till en budgetkonsolidering i början av 1990-talet av 
isländska staten koncentrerades till att gälla sociala bidragssystemet, 
subventioner och statliga stöd. De statliga utgifterna för varor och tjänster 
påverkades inte i någon större utsträckning. Den offentliga konsumtionen 
fortsatte att öka i förhållande till BNP till större delen på grund av växande 
lönekostnader då de ökat generellt sett i jämförelse med den sammanlagda 
utgiftsnivån över de senaste 30 åren. I och med det så har konsumtionsnivån 
närmat sig de övriga nordiska ländernas, trots att anställningar inom den 
offentliga sektorn på Island (i andel av totala antalet arbeten) inte är hög i en 
internationell jämförelse. 52 Det bör beaktas att storleken på ön i relation till 
populationen borde medföra ökade utgifter för den isländska staten därför att 
en decentraliserad offentligsektor alltid drar större kostnader. En annan 
motsatt aspekt som dock måste vägas in är att trots att Island är medlem i 
Nato så har landet ingen egen armé och därmed har landet inte den 
utgiftspost som de andra länderna i jämförelsen har.53  
 
Den offentliga investeringsnivån i förhållande till BNP har varit mycket 
volatil men har under hela 1990-talet överstigit genomsnittet i OECD 
samtidigt som utgifterna utomlands har sjunkit i relation till BNP, vilket har 
kompenserats och uppnåtts genom låga transaktionskostnader i förhållande 
till andra OECD-länder. Island har samtidigt en relativt låg utgiftsnivå 
gällande pensioner, sjuk- och arbetslöshetsersättningar som andelar av BNP. 
Det är en produkt av den gynnsamma demografiska strukturen samt 
arbetsmarknadsförhållanden men även ett resultat av ett utbyggt fondbaserat 
                                                 
50 Indexbundna 
51 Economic Surveys, Iceland, (2003) 
52 Economic Surveys, Iceland, (2003) 
53 Intervju, Matthías Halldórsson, Reykjavik, (2004-04-23) 
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tjänstepensionssystem 54 . Island ligger över genomsnittet i OECD och i 
toppen av de nordiska länderna i fråga om inkomsttransfereringar och 
offentliga utgifter för utbildning, hälso-, handikapp- och sjukvård.55 
 
Island är det enda nordiska land som har haft en uppåtgående trend för 
offentlig konsumtion i relation till BNP under de senaste två årtiondena. I 
början av 1980-talet var den offentliga konsumtionen mindre än 18 % av 
BNP, vilket var i nivå med Norge och Finland men ungefär 10 % under den i 
Sverige och Danmark. Under år 2001 var förhållandena och utvecklingen 
den omvända. Danmark och Sverige hade minskat sin nivå samtidigt som 
Islands nivå gått upp till cirka 21 %, vilket är genomsnittet i de andra fyra 
nordiska länderna. Island har haft en liknande utveckling i jämförelse övriga 
OECD-länder. Landet låg år 1980 på sextonde plats, år 1990 på elfte, till att i 
nuläget ha den tredje största andelen offentlig konsumtion i förhållande till 
BNP av samtliga OECD-länder.56 
 
Basen och den största posten som mestadels har varit grund till den 
uppåtgående trenden inom de sammanslagna offentliga utgifterna är 
lönebetalningar till stats- och kommunanställda. Extra löneutlägg till dessa 
grupper såsom exempelvis övertidsersättningar och traktamenten ökade i 
relation till BNP inom den offentliga sektorn fram till år 1995, samtidigt 
sjönk lönekostnaderna för de offentliga sektorerna i de övriga nordiska 
länderna i förhållande till BNP med undantag för Norge där läget var 
oförändrat.57 
 
Den isländska offentliga utgiftsnivån i förhållande till BNP bör kunna ses 
som en produkt av tre separata delar. Den totala andelen offentligt anställda 
och deras kompensation per anställd i relation till ekonomins genomsnitt58 
har ökat i relation till BNP. De tilltagande lönekostnaderna har sin grund i 
den ökade andelen offentligt anställda fram till år 1994. Denna grupps 
relativa ersättning ökade kontinuerligt sedan 1992 samtidigt som 
ersättningen på övriga arbetsmarknaden i procentuell ökning har varit lägre 
från 1988. Ett ökat kompetensbehov med en generellt högre utbildningsnivå 
                                                 
54 över 50 fonder med ett sammanlagt kapital om mer än 125 miljarder ISK 
55 Economics Department Working Papers, no 374, OECD, (2003), Paris 
56 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
57 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
58 Sammanlagda kostnader för offentligt- och privatanställda  
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var en effekt och ett krav i och med EES-avtalet, vilket även påverkat 
lönekostnaderna. Man bör ha i åtanke att grundlönerna inom den isländska 
offentliga sektorn har varit och är fortsatt låga, ökningen sker därmed utifrån 
låga nivåer. I de övriga nordiska länderna har trenden varit att offentliga 
anställningarna har ökat till och med 1993-1994 men att ett fall i den relativa 
kompensationen (framförallt i Finland och Norge), delvis vägde upp 
kostnaden för ökade anställningar. Denna trend i den isländska offentliga 
sektorn går därmed tvärtemot trenden i övriga nordiska länder.59 
 
I början av år 2000 var ersättningarna till största delen av de anställda inom 
civilförvaltningen högre än den relativa ersättningen inom ekonomin. Norge 
hade då lägre relativ ersättning och en lägre sammanlagd löneandel 
gentemot genomsnittet i ekonomin, samtidigt som staten hade en marginell 
andel konsumtion utifrån övertidsersättningarna och traktamenten. Finland 
har haft ett liknande konsumtionsmönster och gynnades under samma tid av 
att utgifterna för lönekostnaderna var lägre i andel av de aggregerade 
utgifterna. Det skall tilläggas att hög relativ ersättning som i Islands fall inte 
behöver vara obefogat inom offentlig sektor om den ligger i linje med 
produktiviteten.60 
 
Anmärkningsvärt är att den isländska pensionsåldern är markant högre än i 
Sverige och allmänna pensionsåldern inom staten är 70 år, motsvarande i 
Sverige är 65 år. Islänningarna arbetar mer och längre, då den effektiva 
pensionsåldern är 65 år, motsvarande ålder i Sverige är cirka 60 år. Något 
som är anmärkningsvärt och positivt för ekonomin är att 30 procent av 
personer mellan 64-74 år är yrkesverksamma.61 

                                                 
59 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
60 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
61 Hallórsson (2003) 
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4.3 HÄLSOSEKTORN 
 
 
Det har skett flera sammanslagningar av enheter och sjukhus inom den 
isländska hälsosektorn. I följande avsnitt beskrivs sektorns struktur, 
utveckling och finansiering. 
 

4.3.1 STRUKTUR 
 
Efter en sammanslagning av Reykjaviks tre sjukhus till Landspítali 
Universtity Hospital med 3900 heltidsanställda, 950 patientsängar, 36 400 
intagna per år och 14 000 operationer är det största sjukhuset på Island. Det 
är fem sjukhus på Island som tillhandahåller speciella behandlingar. En 
minskning har skett av antalet enheter och sjukhussängar och det finns 3500 
bäddar för äldre där det ingår tillsyn och skötsel av en sjuksköterska. Det är 
bland den högsta siffran per capita i jämförelse med övriga nordiska länder. 
De äldre tenderar att belasta sjukhusen under en längre i tid i jämförelse med 
i andra nordiska länder. Tiden har dock under de senaste tio åren förkortats 
från 3,5 år till 3 år. Under flera år har det byggts sjuk- och vårdhem över 
stora delar av ön men i och med ökad inflyttning till Reykjavik med 
närområden finns inte efterfrågan på glesbygden. Satsningen på glesbygden, 
som till stor del var politisk, drevs igenom av regionala politiker och har 
gjort att det finns äldrevård att tillgå på Island men inte där folk är bosatta. 
Det är först under senare tid som sektorn har fått bukt med problemet och 
nedläggningar av enheter utanför Reykjavik har genomförts.62 
 
Hälsoverksamheten domineras av den offentliga sektorn. Den offentliga 
andelen av totala kostnader är cirka 84 procent och bland de högsta inom 
OECD-området. Alla invånare tillhör den offentliga försäkringskassan 
(Tryggingastofan), sjukhusen är offentligt ägda, primärvården drivs till 
största delen av ett nätverk av offentliga hälsocentraler. Den privata delen av 
hälsosektorn består mest av tandläkare/specialister med enstaka inslag av 
allmänläkare och sjuksköterskor. Våren 2004 invigdes det första privatägda 
ålderdomshemmet, vilket är ett led i hälsoministeriets strategi; att offentlig 

                                                 
62 Hallórsson (2003) 
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sektor skall finansiera och vara köpare av tjänster, samtidigt som dessa i allt 
större utsträckning skall drivas i privatregi. 
 
Antalet specialister inom sjukvården per/capita är högt samtidigt som Island 
rankas tvåa efter Finland i antalet sjuksköterskor och farmaceuter. Det bör 
beaktas att statisk av detta slag kan vara något missvisande då den påverkas 
av jämförelseländernas definition av sjuksköterska. Finansieringen av 
hälsovården är skattebaserad. I nuläget tas besöks- röntgen- och 
provtagningsavgifter ut 63  medan patienten betalar högre avgifter för 
specialistvård, andra operationer än de som utförs på sjukhus, tandläkare och 
läkemedel64. Sjuk- ålderdomshem som sköts av kommunerna eller frivillig 
organisationer finansieras delvis genom avgifter från dem som använder 
dem. Den största delen av kostnaderna står dock staten för genom 
grundläggande driftsbidrag65.66 
 

4.3.2 UTVECKLING 
 
Islands utgifter för hälsosektorn uppnådde 9 % av BNP år 2000, vilket kan 
jämföras med ett OECD-genomsnitt på 8 %. I början av 1980-talet var de 
isländska utgifterna lägre än genomsnittet men sedan dess har de överstigit 
genomsnittet. Över de senaste 30 åren har kostnaderna ökat med 4 
procentenheter gentemot BNP medan ökningen bland andra OECD-länder 
har varit 2,5 procentenheter. I termer av utgift per/capita som spenderas på 
hälsovård67, placerade sig Island på fjärde plats år 2000. Den genomsnittlig 
årliga ökningen av utgifterna i jämförelse med OECD har varit 1,5 
procentenheter högre de senaste 30 åren, frånsett en brant temporär nedgång 
vid budgetkonsolideringen under första halvan av 1990-talet.68 
 
De höga kostnaderna inom hälsosektorn kan till viss del härledas till en 
högre nivå av hälsovård och goda resultat i jämförelse med andra länder. 

                                                 
63 Dock finns en maxinivå på tolvmånaders basis 
64 Högkostnadsskydd, cirka 1600 SEK mellan 18-70 år, 500 SEK för barn och 350 SEK 
för äldre, handikappade och långtidsarbetslösa 
65 Baserat på sjukförsäkring eller pensionssystemet 
66 Hallórsson (2003) 
67 Mäts utifrån BNP och köpkraftsparitetsteoremet 
68 Economics Department Working Papers, no 374, OECD, (2003), Paris 
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Täckningen och kvalitén på den kliniska vården är hög, vilket bland annat 
indikeras av en låg barnadödlighet och få komplikationer eller dödsfall vid 
operationer. Hälsonivån närmar sig dock genomsnittet dels för att den ökar 
inom de områden som varit eftersatta samtidigt som den tenderar att 
avstanna eller sjunka på Island, främst bland äldre och kvinnor. Till viss del 
kan det härledas till ökad dödlighet med utgångspunkt från en relativt hög 
(om än i nuläget något minskande) tobakskonsumtion, hög 
alkoholkonsumtion 69 , hög sockerkonsumtion samt stor skadefrekvens i 
trafiken70.71 
 
En av de viktigaste orsakerna till att kostnadsbesparingskrav har uppkommit 
har varit ökade kostnader för läkemedel. Island har den högsta 
kostnadstillväxten per capita under de senaste 30 åren av samtliga OECD-
länder, för eller relaterade till läkemedel. Likväl har avregleringen inom 
läkemedelssektorn från 1996 bidragit till ökad konkurrens, vilket uttryckts i 
lägre priser för mediciner i jämförelse med de maximipriser som fastställts 
och som tidigare tagits ut. Staten har därmed gjort besparingar utifrån de 
lägre marginalerna samt lägre subventioner genom prisminskningen men 
den totala kostnaden har stigit pga. ökad konsumtion. 72 Myndigheterna har 
även blivit hårdare och för en striktare läkemedelspolitik med regler för 
godkännande vid användning av läkemedel.73 

                                                 
69 En ökad övergång till öl och lättviner dock större totala volymer 
70 Cirka 17 % av totala antalet sjukvårdsfall 
71 Hallórsson (2003) 
72 Hallórsson (2003) 
73 Morgunblaðið (2004-04-23) 
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4.3.3 FINANSIERING 
 
Isländska finansieringen inom hälsosektorn domineras hitintills av offentlig 
sektor, direkt och indirekt från statsbudgeten. Andelen finansiering som inte 
är skattebaserad har ökat under de senaste decennierna, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Största finansieringsposterna för hälsosektorn (%), 1980 - 2001

Finansieringskälla 1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001
Offentlig 88,2 87,0 86,6 83,9 84,0 83,7 82,9
Skatter 88,2 87,0 86,6 83,9 84,0 83,7 82,9
Lagstadgade försäkringar

Privat 11,8 13,0 13,4 16,1 16,0 16,3 17,1
Out-of-pocket 11,8 13,0 13,4 16,1 16,0 16,3 17,1
Privata försäkringar
Övrigt

Källa: OECD, health data 2003, 2nd, ed., 2003  

 
Framförallt har ökningen skett för rådgivningar av specialist, tandvård och 
tilläggsbetalningar för läkemedel. Det existerar endast ett fåtal 
privatförsäkringar och de utgör en obetydlig del av finansieringen. Det 
anmärkningsvärda är att skatterna står för en mindre andel, samtidigt som 
andelen privatfinansiering ökat markant under perioden.74 

                                                 
74 Vilhjalmssom (2003) 
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4.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR 
HÄLSOSEKTORN 

 
 
En indelning av faktor kan göras med hänsyn till deras direkta och indirekt 
påverkan på sektorn. 
 

4.4.1 DIREKTA FAKTORER 
 
De direkta faktorerna påverkar sektorns kostnader. Reformer och åtgärder 
får under en kortare tidsrymd synbara genomslag, samtidigt som de påverkas 
av de indirekta faktorerna som behandlas i nästkommande avsnitt 
 

ARBETSKRAFT OCH KOMPETENS 
 

Utbildningsnivån på Island är hög i en internationell jämförelse och staten 
har under lång tid prioriterat utbildning och hälsosektorn. Antalet 
nyutexaminerade medicinstuderande är cirka 40 per år. Det finns 72 
specialistområden inom den isländska hälsosektorn. Det finns för många 
specialister inom ett område, eller man kanske skall vända på problematiken 
med att säga att det är för få, eller en för liten målgrupp, vilket medför att de 
befintliga specialisterna används och de billigare nya får söka sig utomlands. 
De befintliga har inte heller en 100 procentig beläggning, vilket medför att 
de gör saker utanför sitt område, eller behandlar patienter som inte behöver 
behandlingar.75 
 
Flertalet läkare söker sig därför utomlands för praktik inom sina områden, 
mestadels i nordiska länder, USA, Storbritannien och Holland. I början av 
2000 var antalet läkare yngre än 70 år76 958, med ett snitt per 1000 invånare 
på 3,4, vilket är den 5: e högsta siffran inom OECD och tillsammans med 
Danmark den högsta inom norden. 2002 arbetade 450 isländska läkare 
utomlands, av dem var 176 verksamma i Sverige. Under de senaste åren har 
antalet isländska läkare i Sverige minskat och istället ökat i Norge. 

                                                 
75 Intervju, Matthías Halldórsson, Reykjavik, (2004-04-23) 
76 Är både den formella och aktuella pensionsålder för läkare 
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Majoriteten av läkarna utomlands är i åldersgruppen 30- 39 år och de allra 
flesta av dem är specialister. Utvecklingen med en hög andel läkare 
utomlands har generellt sett inneburit fördelar för den isländska hälsosektorn 
då den givits möjlighet att tillägna sig aspekter och kunskaper från olika 
länder. Denna trend medför också nackdelar, yngre läkare är borta från 
Island under den mest produktiva perioden av sin yrkesverksamma tid och 
etablerade läkare måste utföra rutinarbete som annars görs av 
nyutexaminerade. Flera läkare utomlands, speciellt de över 40 år, har valt att 
flytta permanent 77 , samtidigt argumenterar vissa för att patient och 
forskningsunderlag är för litet och menar att ett bevis på att det finns intresse 
för läkare och forskare att komma tillbaka till Island är att när 
forskningsföretaget deCode Genetics fick tillgång till den genbank som finns 
över stora delar av Islands befolkning, återvände närmare fyrtio 
läkare/specialister. 
 
Sjuksköterskor på Island är till 98 % kvinnor och anställda av staten med en 
genomsnittlig pensionsålder på 64,2 år (pensionsåldern är 67 år med rätt att 
arbeta vidare till 70 år). Antalet sjuksköterskor per 100 000 invånare är 600 
och det är lägre än i övriga Norden, Norge och Danmark har 984 respektive 
967, något högre än Sverige. Den lägre siffran på Island kan delvis förklaras 
av åldersstrukturen, men faktum kvarstår att det är brist på sjuksköterskor, 
då enbart 25% av dem heltidsarbetar.78 Island har till antalet samma nivå per 
capita av sjuksköterskor om man räknar med barnmorskor och 
undersköterskor, som tas upp separat i den isländska statistiken.79 
 

LÖNENIVÅ 
 
Specialister har en fast lön, övertidsersättningar och debiterar SSSI för de 
behandlingar som de utför i privatregi, utifrån fasta priser. Patienten betalar 
vissa avgifter direkt till specialisten och vid besök hos en exempelvis 
psykiatriker står patienten för hela kostnaden, SSSI subventionerar inte 
dessa behandlingar. Privata apoteksbolag anställer egna farmaceuter och 
betalar deras löner.80 
 
                                                 
77 Under den senaste 6 års perioden har siffran dubblerats från cirka 100 till 200 
78 Mer än 35 timmar i veckan 
79 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
80 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
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1996 skedde en stor förändring i lönesättningen för allmänläkare som har 
påverkat deras prestationer. Före förändringen hade de samma avtal som 
specialister, vilket innebar att lönen påverkas av antalet patienter. För aktiva 
allmänläkare i Reykjavik blev avgifterna från patienter en stor del av 
inkomsten och stod för 65 % av lönen. Efter förändringen får de en fast lön81 
och endast en liten del påverkas av antalet patienter som de behandlar. 
Förändringen innebar att produktiviteten sjönk med 10 %. Lönenivåerna 
inom äldrevården är låga i jämförelse med andra delar av sektorn och den 
övriga ekonomin82.83 
 

TILLGÄNGLIGHET 
 
I och med en sammanslagning av hälsoenheter kan endast de största 
enheterna leva upp till samtliga krav som ställs. Problemen är störst inom 
mindre enheterna utanför Reykjaviksområdet. Många av dem har inte 
tillgång till röntgenutrustning och brist på utbildade sjuksköterskor. 
Hälsoenheterna har jourläkare hela dygnet, 365 dagar om året och varje 
enhet har samarbete med privatägda apotek för att kunna tillhandahålla 
läkemedel. Patientflyg är en viktig del i av den isländska hälsovården, då det 
vanligtvis är svåra väderförhållande samt långa avstånd mellan patient och 
sjukhus.84 
 
Samma studie av Vilhjalmsson visar att individer generellt har god tillgång 
till hälso- och sjukvård i både allmänna och akuta fall, 95 % av befolkningen 
har mindre än 20 kilometer till närmaste vårdenhet. Det är dock stora 
skillnader i de olika regionerna. I Reykjavik med närområden är siffran 
sånär 100 % men på glesbygden närmare 80 %. Studien visar att äldre 
åldersgrupper och kvinnor oftare besöker läkare och att de med högre 
inkomst tenderar att göra fler besök, samtidigt ställdes frågan om den 
behandlade alltid träffade samma allmänläkare. Det var en stor skillnad 
mellan Reykjavikområdet och övriga landet, 88 % inom Reykjavik menade 
att de gjorde det medan 60 % i övriga landet. En orsak till detta tros vara att 
allmänläkare inte arbetar kontinuerligt ute i landet utan söker sig till 
                                                 
81 Bestäms av den kommitté som beslutar om budgetramar 
82 Motsvarande cirka 10 500 SEK i grund- och ingångslön för heltidarbete 
83 Hallórsson (2003) 
84 Vilhjalmsson (2001) 
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Reykjavik med närområden.85 Väderförhållande på Island har blivit mildrare 
och påverkar tillgängligheten positivt. Det för med sig att det har blivit 
enklare att ge god hälso- och sjukvård utanför Reykjavikområdet med hjälp 
av helikopterflyg, vilket ställer mindre krav på att specialister behöver vara 
stationerade i glesbefolkade regioner. 86 
 

SOCIALOMSORG87 
 
Det isländska välfärdsystemet är uppbyggt så att varje individ är berättigad 
till en god levnadsstandard, likt samtliga nordiska länder. Det som skiljer det 
isländska systemet från övriga är att det är mindre generöst. Orsaken är 
troligen den politiska utvecklingen 88 . Island har tillskillnad från övriga 
nordiska länder sedan andra världskriget i allmänhet styrts av 
koalitionsregeringar från det högra blocket. Offentliga utgifter inom 
socialomsorg89 är endast 19 % i relation till BNP, jämfört med Sverige där 
utgifterna är 33 %, vilket är högst i norden. Kostnadsutvecklingen kan följas 
i tabell 2. 
 

Tabell 2. Sociala kostnader i relation till BNP i nordiska länderna, 1950 - 2000 
Island Danmark Finland Norge Sverige

1950 6,2 8,0 7,3 6,3 8,5
1960 7,7 9,8 8,3 9,8 10,9
1970 10,1 17,9 13,6 14,7 17,9
1980 13,5 27,8 21,1 21,1 32,6
1990 16,9 28,7 25,2 26,4 33,3
1995 19,1 32,2 31,6 27,4 34,4
2000 19,6 28,7 25,2 25,3 32,3

Källa: Social protection in the Nordic countries 2000,
Nordic Social Statistical Committee, 2002.
 

En del av de lägre utgifterna för socialomsorg kan förklaras genom yngre 
befolkningsstruktur och låg arbetslöshet. Det bör noteras att relativa 
ökningen i utgifterna har varit högre på Island under det senaste årtiondet. 
                                                 
85 Jfr sidan 24  
86 Halldórsson (2003) 
87 En del av hälsosektorn 
88 Olafsson (1999) 
89 Hälso- och sjukvård är exkluderad 
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UTNYTTJANDESTRUKTUR AV TJÄNSTER90 

 
Användningen av primär, sekundär och akutvård inom den isländska 
hälsosektorn har kommit in i en ond cirkel. Delar av primärvården drogs in 
vid de första nedskärningarna, vilket medförde väntetid för patienter vid 
enklare behandlingar. Väntetider accepteras inte av den isländska 
befolkningen som ser tillgång på sjukvård som en självklarhet. Flera väljer 
att gå direkt till specialist/läkare, vilket innebär både för och nackdelar. 
Fördelen är att patientens väntetider förkortas avsevärt samtidigt tenderar 
dock läkare att "överbehandla" med vård och mediciner, vilket för med sig 
ökade kostnader.91  
 
Efter en renodling av enheterna och på Landspítali vårdas inte äldre i samma 
utsträckning inom akutvården, vilket medför att genomsnittstiden som en 
patient ligger i akutsäng har förkortats avsevärt. Nu används en skala mellan 
1-10 beroende på hur akutsjuk patienten är, vilket medför att akutsängar 
utnyttjas effektivare. Problemen består dock utanför Reykjavikområdet, där 
äldre fortfarande behandlas på sjukhus och som då till viss del fungerar som 
ålderdomshem. Ytterligare en problematik är att kommunerna som 
finansierar och driver sjukhem vill att patienterna och äldre skall vårdas på 
sjukhus då de finansieras med statliga medel.92 
 

LÄKARE OCH SPECIALISTER 
 
En hög andel läkare per capita är både till för och nackdel. Inom läkarkåren 
finns det en stark tilltro till medicinering, främst inom psykiatri och 
behandling av barn. Tillsammans med USA och England har Island bland 
den högsta konsumtionen av antidepressiva medel 93  och Ritalin 94 . 
Vårdköerna på Landspítali i Reykjavik är så gott som obefintliga, å andra 
sidan medför den goda tillgången på läkare att behandlingarna blir många 

                                                 
90 Halldórsson (2003) 
91 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
92 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
93 Island har störst konsumtionsökning i världen 
94 Kontroversiell medicin för barn med ADHD "överaktiva barn" 
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och omfattande, särskilt som patientunderlaget är ringa för vissa 
specialister95.96 
 
Det är svårt att få allmänläkare och specialister att arbeta utanför Reykjavik. 
Framförallt för att patientunderlaget finns i staden med närområden och att 
för de flesta specialister bedriver vård i privatregi men det är även viktigt för 
läkare och specialister att ha nära tillgång till ny teknik och kunskap. Den 
innovativa miljön finns i Reykjavik och det prioriteras högt av läkare och 
specialister. Faktumet att läkare och specialister arbetar både på Landspítali 
och har en privatklinik medför problem. Vid en ökad privatisering av 
specialisttjänsterna uppstår risken att de söker patienter inom den offentliga 
sjukvården och sedan behandlar dem inom sin egen praktik. Det finns 
samtidigt läkare som hävdar att denna uppdelning är både rationell och 
kostnadseffektiv för båda parter. Överläkare eller anställda som arbetar 
heltid får inte bedriva privatpraktik. Kontrollen av specialisternas fakturering 
är godtycklig och försäkringskassan har inga rutiner efter att de utfört en 
behandling skickar de en räkning till försäkringskassan som utan kontroller 
betalar.97 
 
Det är intressant att göra jämförelser mellan Island och övriga Norden men 
man bör beakta att tillgången på läkare och specialister påverkar antalet 
behandlingar. Det går inte att komma ifrån den höga konsumtionen av 
alkohol men det bra att ta hänsyn när man studerar statistiken att tillgången 
till sjukvård är hög och att läkare och specialister tenderar att behandla för 
mycket.98 
 

LÄKEMEDELSKONSUMTION 
 
Ett av de främsta skälen till att läkemedelspriserna i Island är höga är att 
inkomstnivån i landet hör till de allra högsta och läkemedelsproducenterna 
prissätter varorna efter marknadens likviditet. Islänningar använder färre 
droger per capita än övriga nordiska länder.99 DDD är ett teknisk mått som 
visar den totala användningen av läkemedel. Det speglar nödvändigtvis inte 
                                                 
95 Bland annat för hår och hudsjukdomar 
96 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
97 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
98 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
99 Defined daily doses (DDD) 
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vilken aktuell dos som används. Den lägre användningen av receptbelagd 
medicin kan härledas till den yngre befolkningsstrukturen. Nivån är fortsatt 
låg men det har varit en konstant konsumtionsökning på 57 % under den 
senaste 10 års perioden 100  och under samma period dubblerades 
läkemedelskostnaderna101.102 
 

Tabell 3. Försäljning och priser för läkemedel i nordiska länderna 2001
Läkemedels konsumtion Läkemedelskostnader

DDD per capita (€ per capita)
Island 1030 546
Danmark 994 304
Finland 1185 354
Norge 1117 365
Sverige 1237 322

Källa: Health statistics in the Nordic countries 2001.
Not DDD: Defined daily dose
 

 
Tabell 3 visar läkemedelskostnaden per individ är högre på Island än i 
övriga norden trots lägre andel totalanvändning. Det finns två anledningar 
till detta; återförsäljare av läkemedel kan ta ut en hög marginal, då det 
saknas konkurrens och marknaden är liten samt att isländska läkare tenderar 
att skriva ut ny och dyr medicin.103 
  
Den största ökningen har skett av nya antidepressiva medel samt vikt och 
astmamediciner. Konsumtionen av blodfettssänkande mediciner, statiner, 
som vid kliniska prövningar visat sig minska risken för hjärtinfarkter, har 
ökat kraftigt och är mycket dyra. De nyaste statinerna ger oftast inte några 
biverkningar men det är ytterst individberoende och flertalet patienter kan 

                                                 
100 1991, 668 DDD per individ till 1030 DDD per individ 2001 
101 Från cirka 74,7 miljoner euro till 156 miljoner euro  
102 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
103 Halldórsson (2003) 
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fortfarande använda de gamla medicinerna eller analoga för att uppnå 
samma resultat.104 
 
Det framgår att apoteken har blivit betydligt flera och läkemedelspriserna 
sjunkit sedan man infört fri försäljning av läkemedel år 1996, samtidigt låg 
Island år 1998 på fjärde plats med avseende på läkemedelskostnader per 
invånare. Helhetskostnaderna för varje invånare ökade med 62% i realvärde 
från år 1991 till 2000, medan kostnaderna för myndigheterna ökade med 
34% under samma period. 105 
 
Den höga läkemedelskonsumtionen och vissa läkares övertro till 
medicinering har lett till att patienter kommer från Landspítali till 
privatdriven äldrevård 106  och är övermedicinerade. I flera fall behandlas 
patienterna med gamla respektive nya mediciner men de flesta mediciner har 
komplikationer. Exempelvis har de med psykiska problem kvar sin gamla 
medicinering efter att de börjat med en ny för att det visar sig att de är 
beroende av den gamla. Det är inte ovanligt att patienterna har ett femtontal 
olika mediciner när de kommer till vårdhem och efter en tid kan flera 
plockas bort. En mix av droger tar bort effekterna av varandra och det är inte 
ovanligt att psykpatienter använder en äldre medicin, ordineras den nyare 
trots att de har ett beroende av den gamla och måste ha kvar den. Den nya 
medicinen ger en försumbar effekt. Om patienten inte blivit beroende hade 
det i de flesta fall istället kunnat medföra en hälsoförbättring och 
kostnadsbesparing.107 

                                                 
104 Morgunblaðið (2004-04-21) 
105 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
106 Sóltún 
107 Intervju, Anna Birna, Jensdóttir, (2004-04-28) 
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4.4.2 INDIREKTA FAKTORER 
 
De indirekta faktorerna påverkar behovet och efterfrågan av hälsovård samt 
de direkta faktorerna. Effekter som åtgärder och reformer ger sker på längre 
sikt. 
 

DEMOGRAFISK UTVECKLING OCH STRUKTUR 
 

Andelen äldre på Island108 har ökat stadigt från 8,2 % av befolkningen år 
1960-talet till 11,7 procent i början av 2002. I jämförelse med andra OECD-
länder är Islands siffror fortfarande lägst frånsett Irland och Slovakien. I 
relation till Sverige är de avsevärt mycket lägre då andelen äldre i Sverige är 
17,3 procent av befolkningen. Den förväntade livslängden på Island för 
kvinnor har ökat från att ha varit runt 60 år 1930 till 82,2 år under 2000-
2002. Under samma period har förväntad livslängd för män ökat från 56,2 
till 78,2 år och detta är den högsta siffran i världen.109 
 
Befolkningsstrukturens utseende från övriga OECD-länder då den är något 
yngre, med en större andel födda på slutet av 50-talet fram till början av 70-
talet. Man kommer dock få samma demografiska problem som övriga 
OECD-länder har frånsett det faktum att islänningarna lever längre. 
Fertiliteten på Island är hög och varje kvinna får i genomsnitt 1,9 barn, vilket 
är nära "replacement level" men trenden är sjunkande.110 Det är vanligt och 
accepterat med tonårsgraviditeter men om vi ser till utvecklingen i Sverige 
och övriga norden så är det troligt att trenden kommer att bestå på Island. 
Landet har varit förhållandevis isolerat under en längre tid men intresset för 
att resa är stort och kommer säkert att bli än mer populärt bland yngre, vilket 
påverkar tiden då familj bildas och kvinnorna får barn.   
 

FORSKNING OCH NY TEKNIK 
 

De totala utgifterna i relation till BNP inom forskning och utveckling (FOU) 
har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 1980-talet var utgifterna under 
1 % men har sedan ökat kontinuerligt till 3 % av BNP år 2001, tredje högsta 
                                                 
108 65 år och äldre 
109 www.statice.is 
110 www.statice.is 
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siffran i världen efter Sverige och USA. Störst ökning har skett inom 
områden relaterade till hälso- och sjukvård, vilket visas genom en hög andel 
publicerade vetenskapsartiklar av isländska forskare, bland den högsta i 
världen, se figur 1. Den främsta orsaken till de goda resultaten är det höga 
antalet läkare och att de ges tid att bedriva sin forskning.111 

Fig.1. Antal publicerade kliniska vetenskapsrapporter per 1 000 000 invånare på Island 
och i 22 OECD-länder
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Det föreligger en påtalad risk att forskning kan bli lidande om läkare måste 
ägna mer tid till klinisk vård. I nuläget ligger Island i framkant inom 
genrelaterade områden. Populationen är relativt homogen och befolkningens 
utseendestruktur spelar in, invandringen har varit låg under de senaste 
hundra åren. I den förhållandevis lilla populationen har databaser för 
gensammansättningar blivit viktigt för att motverka uppkommandet av 
specifika sjukdomar. DeCode Genetics sköter och utvecklar genbanken som 
finns över den isländska befolkningen, dels för att använda den för egen 
forskning men även för att minska kostnaden för staten. Intresset bland 
läkare är stort och när deCode startade sin forskning återvände ett fyrtiotal 
läkare/specialister från utlandet. Den isländska regeringen ser fördelar i att 
deCode tillhandahåller genbanken så att forskning inom genteknik fortsätter 
med professionalism. DeCode har en konkurrensfördel i tillgång till 
information och forskningsunderlag gentemot konkurrenterna.112 
                                                 
111 Halldórsson (2003) 
112 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
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I mitten av 2002 hade 1/3 av den vuxna befolkningen frivilligt lämnat blod i 
något av deCodes 50 forskningsprojekt. Det är kontroversiell och känslig 
information, kritikerna menar att genbanken hotar den personliga 
integriteten, mänskliga rättigheter och endast uppförts i kommersiellt syfte. 
Det finns ett stöd för genforskning i det isländska samhället och en naivitet i 
tron om att forskning i genteknik kan lösa alla problem med specifika 
sjukdomar.113 
 
Utformandet av en gemensam databas114 inom hälsosektorn med data över 
populationen underlättar informationsutbytet mellan enheter, styrning och 
administration. Läkare har dock ställt sig tveksamma till databasen. De 
menar att patientens integritet och de personliga relationerna mellan läkare 
och patienter försvinner, samtidigt som för många personer har tillgång till 
databasen för att informationen skall ses som konfidentiell. 115  Experter 
framhåller att det i vissa fall är underförstått vem som behandlats, speciellt 
på glesbygden. DeCode har ett avtal som ger dem rätt att utnyttja databasen 
men avtalet har mött hård kritik och i dagsläget har de inte tillgång till 
den.116 
 
Ett elektroniskt nätverk har konstruerats och skall underlätta informations- 
och kunskapsutbyte mellan offentliga enheter och till privata företag. Det 
skall bli lättare att utbyta forskningsresultat, avgifter för behandlingar, 
kontrakt och upphandlingar mellan enheter. Nätverket är virtuellt och har 
bland annat använts vid olycksregistrering via Internet samt överföring av 
röntgenbilder.117 
 

SOCIALA BAND 
 

Familj och sociala nätverk är viktiga på Island. Yngre människor är bosatta 
under längre tid i föräldrahemmet än i övriga nordiska länder och det finns 
en nära relation/kommunikation mellan familjemedlemmar. Hälsoministeriet 
vill att fler patienter och äldre skall få möjlighet att behandlas i hemmet, 

                                                 
113 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
114 Data gällande (Islands population), samtliga behandlingar från 1973 
115 25 000 människor 
116 Morgunblaðið, (2004-03-16) 
117 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
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samtidigt som släktingar ska få ersättning för tillsyn och skötsel. I nuläget 
med hög andel yrkesverksamma och få arbetslösa är det dock svårt att 
implementera och öka hemvården. Social band och nätverk medför att 
många människor på Island personligen eller genom vänner känner en läkare 
eller specialist. Det utnyttjas ofta och är en orsak till varför många patienter 
går direkt till läkare och specialister när det egentligen räcker med enklare 
primärvård. Det ger en hög belastning på specialister och ett minskat 
underlag för primär och sekundärvård. Specialisterna får ta uppdrag och ge 
vård som kan vara irrelevant eller helt enkelt för mycket och för dyr vård om 
man ser till patientens behov. Det hade kunnat räcka med en facilare 
primärvård och sekundärvård. Det gör att den högteknologiska vården och 
specialisterna belastas i onödan, vilket medför dyr vård. 118 
 

LIVSSTIL 
 

Näringsinnehållet i den isländska kosten har förbättrats avsevärt under det 
senaste årtiondet. Undersökningar i början av 1990 och 2002 visar på en 
minskning i det dagliga intaget av fett, samtidigt som konsumtionen av frukt 
och grönsaker har ökat med 39 respektive 15 procent, dock från mycket låga 
nivåer. Det är en klar skillnad mellan olika samhällsklasser; människor med 
högre utbildning och inkomst tenderar att äta mer frukt och grönsaker. På 
den negativa sidan noteras att en markant minskning av fiskkonsumtionen 
har skett med 43 procent under samma period och är nu bara marginellt 
högre än i andra europeiska länder. Intaget av socker har ökat kraftigt under 
samma period och islänningarna konsumerar i dagsläget mest socker per 
capita av samtliga länder i världen, mestadels genom en hög konsumtion av 
läskedrycker. Det är ett stort och växande problem, speciellt bland den yngre 
befolkningen. Andelen överviktiga barn har ökat från att ha varit ett par 
procent 1938 till att 1998 vara cirka 20 procent, samtidigt har andelen 
kraftigt överviktiga ökat från 1 till 6 procent. Utvecklingen bland vuxna har 
varit liknande, 1994 var 60 procent av kvinnorna och 70 procent av männen 
i åldrarna 45-64 år överviktiga eller kraftigt överviktiga.119 
 
Positivt för att uppnå en förbättrad folkhälsa är att rökningen har minskat, 
vilket ses som en produkt av en restriktivare tobakspolitik. Under det senaste 

                                                 
118 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
119 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
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årtiondet har tobaksreklam förbjudits och strängare regler har införts för 
tobaksrökning på allmän plats. Dessa faktorer har starkt bidragit till att 
rökningen under det senaste årtiondet minskat från 43 % bland män och 
37 % bland kvinnor till 26,5 % respektive 24,6 %. Det största bekymret är 
att alltför många unga kvinnor börjar röka.120  
 
Alkoholkonsumtionen mätt i liter per invånare är lägre i jämförelse med 
andra nordiska länder med undantag från Norge. Mellan 1993 och framtill 
2002 har dock alkoholkonsumtionen ökat markant från att ha varit 4,7 liter 
till att vara 6,3 liter alkohol per person och år. En rädsla för en ökad grad av 
alkoholism finns men konsumtionsmönstret av alkoholhaltig dryck har 
emellertid förändrats från starksprit till mer konsumtion av öl och vin. 121 
1993 var hälften av konsumtionen starksprit, 2002 var den siffran enbart en 
fjärdedel. Våren 2004 har sexton yngre alltingsmän ur tre av fyra partier 
motionerat om att systemets monopol skall avskaffas och att öl och lättvin 
skall få säljas i matvarubutiker, vilket skulle innebära dödsstöten för den 
traditionella nordiska alkoholpolitiken.122 
 

ISLÄNDSK ATTITYD 
 

Islänningarna har generellt sett höjt sin konsumtionsnivå inom tjänst- och 
dagligvaruhandel då den isländska ekonomin under lång tid varit stark, 
samtidigt som nya influenser från omvärlden kontinuerligt påverkar, dels i 
form av en ökad invandring men också genom ökad import av varor och 
tjänster. Det finns ett stort intresse av nya produkter, en orsak kan vara att 
landet under lång tid varit förhållandevis "isolerat" och hårt styrt av 
regeringen. Faktum är att många islänningarna vill ha det allra nyaste och 
senaste, samtidigt som flera har fått ekonomisk möjlighet och kan betala för 
en ökad konsumtion.123 
 
Hälsosektorn är ett prioriterat område och den allmänna uppfattningen bland 
den isländska befolkningen är att sektorn bör stimuleras och inte drabbas om 

                                                 
120 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
121 10 % av alla isländska män äldre än 18 år har alkoholbehandlats, omkring 30 000 
personer i hela befolkningen bör avhålla sig från alkohol och närmare 80 000 har ett 
utvecklat alkoholberoende  
122 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
123 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
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staten får finansiella problem eller påverkas om det sker en stagnering i 
ekonomin. Inkomstelasticiteten för de varor och tjänster som tillhandahålls 
av hälsosektorn är större än ett. Det vill säga att i en konjunkturnedgång så 
minskar inte efterfrågan av dessa varor i enlighet med tillväxten i inkomsten, 
eller minskningen av övriga varor och tjänster. 124  Andelen av Islands 
befolkning som deltar i ideella organisationer såsom cancer- handikapp- och 
hjärtorganisationer är högt, eller volontärarbetar på exempelvis sjukhem är 
högt. Flera välgörenhetsorganisationer bedriver sjuk- och äldrevård.125 
 
Prioritering av hälsosektorn talar inte emot att den bör drivas effektivare 
men kvalitetskraven skall bestå och hela befolkningen ska ha tillgång till 
hälso- och sjukvård. Experter menar att islänningarna är beredda att betala 
högre skatt om pengarna används för hälso/sjukvård och genforskning, så att 
sjukdomar kan motverkas och att den goda kvalitén på hälsovården kan 
bestå.126 
 
Vissa anser att traditioner och äldre förhållningssätt är en del av den 
isländska politiken, genom äldre Alltingsmedlemmarna. De har inte lika 
starka ambitioner att förändra hälsosektorn eller arbetet inom den i 
jämförelse med yngre generationer. På Island är tillvägagångssättet vid 
förhandlingar och affärer det som funnits under alla tider. Relationer och 
släktband påverkar vilka som får kontrakt, eller befattningar inom sektorn 
och näringslivet. Politiker och offentlig sektor har en ambition att vara 
köpare men i dagsläget sker privatiseringen i små steg och staten väljer 
själva ut vilka som de anser vara kapabla, de påverkar säljarna och låter inte 
dem konkurrera på lika villkor. 127128 

                                                 
124 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
125 Intervju, Anna Birna, Jensdóttir, (2004-04-28) 
126 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
127 Intervju, Anna Birna, Jensdóttir, (2004-04-28) 
128Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
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4.5 ÅTGÄRDER OCH REFORMER 
 
 
I följande avsnitt kommer en redogörelse att ske för de åtgärder och 
reformer som vidtagits inom hälsosektorn 
 

4.5.1 STRUKTUR 
 
De viktigaste och största förändringarna hitintills har varit att Reykjaviks tre 
sjukhus i princip har slagits samman till en enhet samtidigt som en 
sammanslagning har skett av sjukhem och lokala sjukhus på mindre orter. 
Det har medfört att stordriftsfördelar i det administrativa arbetet har kunnat 
utnyttjats. På östra Island har sammanslagningarna kommit så långt att 
styrning och ledning av olika enheterna sköts centralt från det största 
sjukhuset i området. Ett ökat samarbete har även skett mellan större och 
mindre sjukhus, samtidigt har en decentralisering av ansvar och 
beslutsfattande skett, där kommunerna ska ta allt mer ansvar för 
hälsotjänster (primärvården).129 
 

4.5.2 BUDGETERING OCH STYRNING 
 
Offentligt ägda hälsovårdsinstanser har i allt högre grad frångått fasta 
budgeter och börjat använda nya finansieringsstrategier, såsom att betala 
sjukhusen på grundval av de kostnader som varje sjukdomsdiagnos beräknas 
medföra 130 . På Island har försök gjort för att införa detta system med 
sjukdomsdiagnoser på centralsjukhuset – universitetssjukhuset, (Landsspítali 
– Háskólisjúkrahús) och de siktar på att ta det i bruk fullt ut år 2005. 
Systemet innebär att vårdinstanser/specialister får ersättning utifrån det som 
de producerar istället för kostnaden. Då belönas enheterna som producerar 
mycket till en låg kostnad, eftersom privata enheter står för kostnaderna 
själva, tenderar de att sträva efter att uppnå kostnadseffektivitet. Pengarna 
följer med patienten och resultatet som denne får av sin behandling. 
 
                                                 
129 Halldórsson (2003) 
130 DRG-system, diagnostic-related-groups  
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De effekter som man eftersträvar är att instanserna skall vara motiverade att 
minska kostnaderna för varje patient, vilket underlättar en jämförelse mellan 
olika vårdcentraler och uppmuntrar återhållsamhet i driften. Även om driften 
delvis blir effektivare visar erfarenheten att kostnaderna på kort tid kan stiga 
i höjden, om inte priset som en enhet erhåller sjunker då behandlingarna 
överstigit en viss mängd. System av det slaget måste aktivt hållas efter för 
att helhetskostnaderna inte skall urarta. 131 
 

4.5.3 LÄKEMEDELSKOSTNADER 
 
För att bryta utgiftstrenden slutade 1991 SSSI 132  med att subventionera 
flertalet olika mediciner. 133 Även om patienten får recept utskrivet av läkare, 
så är inte medicinerna subventionerade, tillsammans med en lägre 
konsumtion, billigare receptbelagda komplement och att patienten belastas 
med en högre kostnadsandel, är orsaker till att kostnadsutvecklingen har 
dämpats. Trots åtgärderna visade det sig i slutet av 1992 att det inte gick att 
hålla sig inom budgetramarna och ytterligare en ökning av patienters 
kostnadsandel genomfördes, från 25 % till 32 % av kostnaden, vilket var en 
följd av SSSIs nerdragning. Patienten kostnadsandel har ökat kontinuerligt 
och tidigare nämnda medicinerna som inte subventioneras längre har ökat i 
kostnader med 65 % under de senaste 7 åren. Pensionärer och handikappade 
betalar lägre avgifter men kostnadsökningen har varit densamma. 2002 var 
kostnadsandelen för pensionärer och handikappade i genomsnitt 25 % 
medan den för övriga befolkningen var 50 %. Låginkomsttagare med höga 
kostnader för läkemedel kan på begäran prövas för högkostnadsskydd. 
 
Hälsoministeriet har markerat att patienten i framtiden kan komma att få stå 
för större andel av läkemedelskostnaden134. De har lagt fram ett förslag som 
kritiseras i dagspressen om att höja priset på två populära hjärtmediciner135. 
Allmänna patienter kommer att möta en prisökning på 222 %, samtidigt som 
pensionärer, arbetslösa och personer med handikapp kommer att få betala 

                                                 
131 Halldórsson (2003) 
132 State Social Security Institute 
133 Bland annat för sömnpiller, host- och hals medicin, antibiotika och lugnande medel 
134 Jmf sidan 43 
135 Zarator 20 mg, Zarator 40 mg och Zocar 40 mg 
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799 % mer. 136  Prisökningen är enligt ministeriet främst ett led i att 
uppmärksamma läkare om att börja använda analoga och billigare 
hjärtmediciner. Undersökningar har visat att effekterna av hjärtmedicin är 
individberoende och det är inte relevant att en så stor andel av de som 
behöver hjärtmedicin skall behöva Zarator eller Zocar som är de dyraste.137 
Ministeriet vill att läkare skall skriva ut de analoga och billigare medicinerna 
till patienter som inte får biverkningar. Patienter som behöver specifika 
mediciner kan ansöka om högkostnadsskydd och kommer inte att behöva 
betala prisökningen. De som inte får biverkningar av analoga mediciner men 
ändock vill ha det allra nyaste och dyraste kommer få stå för kostnaden 
själva.138 
 
Läkare har tidigare inte tagit hänsyn till läkemedelskostnader och får ta ett 
större ansvar i att skriva ut rätt medicin och inte rutinmässigt den nyaste och 
dyraste, vilket ställer krav på dem att inte handla opportunistiskt. Förslaget 
har mött hårdast kritik från allmänhet och patienthåll, läkarna är inte lika 
kritiska, vilket tyder på att de förstår innebörden och ser markeringen som 
sund. Det kommer förhoppningsvis att medföra att läkare väljer den mest 
kostnadseffektiva medicinen. 139 
 

4.5.4 PREVENTION 
 
Island har utarbetat flera åtgärdsprogram för att bland annat minska rökning, 
drog och alkoholkonsumtion, vilka framförallt inom rökningen givit goda 
resultat.140  Island ligger i framkant när det kommer till att behandla för 
exempelvis missbruk och problembarn. Främst handlar det om en 
attitydpåverkan då befolkningen är liberal i sin syn på alkoholkonsumtion 
och har förhållandevis osunda mat och levnadsvanor. Skolan har tidigare 
inte tillhandahållit skolluncher, vilket borde påverka matvanorna i tidigt 
ålder.141 

                                                 
136 Prisökningen sker inte från låga nivåer. Allmänna patienter har tidigare betalat cirka 
500 SEK för 40 mg Zarator, efter höjningen är priset 1600 SEK. Pensionärer och 
handikappade som tidigare betalat cirka 140 SEK kommer få att betala 1250 SEK 
137 Fréttablaðið (2004-04-21) 
138 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
139 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
140 Jmf sidan 50 
141 Fréttablaðið (2004-03-26) 
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Olyckor och dödsfall i trafiken är vanligt förekommande, vilket medför höga 
kostnader 142 . I och med det elektroniska nätverket med olika 
organisationer/företag har staten utvecklat IAMP143 för att se den dynamiska 
olycksfallutvecklingen och etnologin. Det kommer att ske över hela landet 
och varje olycka får ett identifikationsnummer. Syftet är att kunna använda 
informationen för utveckling av strategiska åtgärder för att minska 
olycksfallen. Prevention inom hälsovården är god och vissa menar att det 
behandlas för mycket, i statistiska jämförelser ligger Island högt upp i 
antalet psyk- och missbrukspatienter. Faktum är att det är till exempel en 
hög alkoholkonsumtion men bakom statistiken måste man ta hänsyn till att 
sektorn under lång tid stimulerats och det har alltid funnits tillgång på 
behandlingar och vårdplatser. Cancervården har utvecklats starkt genom 
bland annat ständiga kontroller och mammografi. I nuläget klarar man 50 % 
av fallen.144 
 

4.5.5 MARKNADSMEKANISMER 
 
Parallellt med den medvetna förändringen inom den offentliga sektorn från 
att ha varit producent till att mer bli konsument av varor och tjänster har 
således en ökning av kontrakten inom hälsosektorn skett till den privata 
sektorn. Hälsosystemet är offentligt finansierat men allt fler enheter drivs i 
privatregi, vilket är en medveten satsning från beslutsfattare.145 
 
Erfarenheterna från outsourcing av tjänster inom hälsosektorn har varit 
blandade. Vissa gånger har kostnadsbesparingar gjorts men vid flertalet 
tillfällen har det påverkat kvalitén på tjänsterna negativt. Det har skett då det 
inte funnits några specifika önskemål eller krav på de privata företagen. 
Vidare har det medfört att det ställts ökade krav på kontroller och 
regelverk. 146  Brister har även funnits vid anbudsförfaranden och 
upphandlingar mellan hälsosektorn och den private leverantören. Många 
gånger har den som tidigare varit leverantör fått ett fortsatt förtroende och 
                                                 
142 20 mdr/år, ISK 
143 Iceland Accident Monitoring Project 
144 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
145 Intervju, Matthías Halldórsson, (2004-04-23) 
146 Isländska handelskammaren anser att de är för höga 
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inga anbud har tagits in från konkurrerande företag. Priskonkurrens och 
utvärdering av kompetens har inte tidigare varit en del av den offentliga 
sektorns verksamhet, vilket medför att kompetenser inom detta område 
saknats och tar tid att bygga upp.147 
 
Regeringen har parallellt initierat en policy för att öka den privata 
delaktigheten i den offentliga sektorn genom olika projekt med grund i 
privat- och offentligt partnerskap. Det har bland annat används inom 
äldrevården vid nybyggnation och operativ verksamhet. Samtliga projekt har 
varit lyckosamma och tillvägagångssättet har visat sig vara en effektiv 
metod för att tillhandahålla tjänster. Utifrån detta strävar den isländska staten 
att genomföra fler projekt offentliga av det slaget. Trots de brister som har 
blottats vid uthyrning och antagande av anbud visar undersökningar att tids 
och kostnadsbesparingar i vissa fall har kunnat göras på mellan 15 och 20 %. 
Enligt gällande regler inom EES-området har det även öppnat marknaden för 
utländska aktörer. En tillsatt revisionsgrupp har utvärderat projekten och 
granskningar visar att många av de privata anbudsgivarna/säljarna inte 
tillhandahåller all information som efterfrågas av myndigheterna. Rådet till 
de statliga myndigheterna har därmed blivit att de skall ha välformulerade 
utbudskrav och vara bättre informerade om åtaganden och skyldigheter vid 
avtal mellan myndighet och privata näringsidkare.148 
 
Privatiseringen av apoteken har medfört att antalet nya apotek ökade med 
67 % i Reykjavik med närområden och på de större orterna. Resultatet av en 
ökad konkurrens på läkemedelsmarknaden är att priserna generellt sett har 
sjunkit kraftigt. Systemet har blivit mer kundorienterat där flera apotek 
erbjuder hemkörning och rabatterbjudanden, vilket medför att tillgången för 
patienter/kunder blivit bättre. Även om patienter och kunder till patienter har 
mött ett lägre pris så har inte läkemedelskostnaderna för den offentliga 
sektorn sjunkit och patienten belastas med en allt större andel av 
kostnaderna.149 
 
I nuläget får ideella sjukhem och offentliga vårdcentraler i princip välja vilka 
patienter som de vill ta in och privata aktörer blir tilldelade patienter. Inga 

                                                 
147 Halldórsson (2003) 
148 Economic Surveys, Iceland, (2003), OECD, Paris 
149 Halldórsson (2003) 
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offentliga sjukhem vill ha de mest krävande och medicinberoende patienter. 
Det medför att staten vid jämförelse mellan offentlig och privatvård bör 
beakta exempelvis skillnaderna i kostnader för läkemedel, tillsyn och 
personal En nämnd på Landspítali beslutar om vilka som skall vårdas på 
privata sjukhem, bestående av specialister, psykologer, socialpersonal och 
läkare. Vissa ideella organisationer har förmånliga hyresavtal, i 
nyrenoverade byggnader och kan på så sätt erbjuda kvalitativ vård för en 
jämförelsevis låg kostnad.150 
 

4.5.6 ERFARENHETER FRÅN PRIVAT SEKTOR151 
 
Följande del bygger på en intervju med Anna Birna Jensdóttir om inget 
annat anges. Hennes erfarenheter visar att åtgärder och styrning av enheter 
kan ske effektivare inom den privata sektorn, vilket kan få följden att 
effekter av felprioriteringar inte blir lika starka samt att det blir bättre 
struktur i arbetssättet. Inom offentlig sektor är beslutsprocessen lång och 
omständlig. Inom den offentliga sektorn är hierarkin viktig och mycket 
arbete läggs på att göra karriär eller information mellan olika enheter. Inom 
privata sektorn fokuseras mer på personalen och det uppdrag som den har. 
 
Bristen på undersköterskor och vårdbiträden är ett problem som kommer att 
tillta för offentliga och privatägda vårdföretag.152 Isländska staten stimulerar 
individer att utbilda sig. Inom det privata sjukhem som finns idag har 
personalen ingen övertid, vilket är ett stort problem inom den offentliga 
sektorn, dels kostnadsmässigt men det skapar även en osäkerhet hos den 
anställde hur mycket och när denne skall arbeta. Inom den offentliga vården 
är cirka 60 % av timmarna schemalagda resterande del är övertid. Lönerna 
inom det privatdrivna sjukhemmet är marginellt högre än inom den 
offentliga hälsosektorn men de erbjuder ur deras synvinkel en form av 
trygghet, genom att personalen inte behöver arbeta övertid så kan de planera 
sin fritid och undvika stress.  
 

                                                 
150 Intervju, Anna Birna, Jensdóttir, (2004-04-28) 
151 Intervju, Anna Birna, Jensdóttir, (2004-04-28) 
152 Halldórsson (2003) 
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En av de största privatklinikerna, som skall vara en nonprofitklinik, har 
hyresavtal där de har tillgång till byggnader under förmånliga former och 
finansierade nybyggnation av staten. 
 
I nuläget tillhandahåller den privata sektorn ingen hemvård men kommer 
troligtvis att göra det i framtiden. Vidare är det troligt att kommunerna 
kommer att sköta all äldrevård i framtiden. Ett problem på landsbygden är 
att det inte finns underlag för att driva äldreboende och ett alternativ kan 
vara att slå samman vårdenheter.153 
 
Privata vårdgivare ser att ett troligt framtida scenario är att individerna 
kommer att få betala en större del av äldrevården själva. Det innebär inte 
högre kostnader för den enskilde patienten att vårdas inom privatvård 
(lagstadgat).154 Offentliga sektorn är finansiär av äldrevården men en trolig 
utveckling kan komma att bli att det i framtiden kommer att finnas möjlighet 
att köpa en vårdplats inom äldreomsorg. 
 

4.5.7 PRESTATIONSMÄTNING 
 
Följande del är hämtat från Halldórsson (2003). Planerna inom hälsosektorn 
tas på 3-5 års sikt och bestäms i samråd mellan hälsoministeriet och de olika 
myndigheterna i ett kontrakt. Med utgångspunkt i kontraktet är det sedan 
upp till varje enhet att göra en strategisk plan, som dock stadfästs i samråd 
med ministeriet. Det är ett viktigt steg i planeringen av kostnaderna samt i 
arbetet med fasta "budgetramar". Det har medfört en decentralisering av 
beslutsfattande samt att större befogenheter och ansvar har lagts ut på olika 
enheter.  
 
Island arbetar intensivt med att införa ett patientuppföljningssystem155, där 
diagnos, behandling, ålder, kön och status på patienten redovisas. 156 
Systemet ligger till grund för finansiering av olika enheter inom sektorn och 
för att uppnå ökad transparens. I och med att systemet har utvecklats i övriga 
                                                 
153 Halldórsson (2003) 
154 En patient på äldreboende betalar i dagsläget i genomsnitt 1/3 av den egentliga 
kostnaden. Den högsta betalningen täcker cirka 40 % av den verkliga kostnaden. 
155 DRG- system 
156 Jmf sidan 52 
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nordiska länder underlättas styrningen och mätningen av utfallen i enskilda 
enheter då relevanta jämförelse indikatorer tidigare har saknats. Systemet 
används allt mer och kommer att utgöra grund för framtida resurstilldelning. 
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5. ANALYS 
 
 
 
Den insamlade empirin analyseras i följande avsnitt med hjälp av de studier 
och teorier som behandlats i referensramen. 
 
 
 

5.1 PROBLEMATIK 
 

5.1.1 DIREKT PROBLEMATIK 
 

ARBETSKRAFT 
 

Det är av vikt att skilja mellan äldres sjukvård och äldreomsorg. 
Kostnadsutvecklingen bestäms delvis av olika faktorer. Äldreomsorg är inte 
i samma utsträckning lika teknikintensiv utan mer personalintensiv. Ett 
uttalat framtida problem inom vård och äldreomsorg är den bristande 
tillgången på personal och de ökade lönekostnaderna. Med en låg 
arbetslösnivå som Island av tradition har är det troliga scenariot att lönerna 
inom framförallt äldreomsorg och primärvård kommer att behöva höjas. 
Problemet kan förstärkas av att utbildningsnivån höjs och tillgången på 
undersköterskor minskar. 
 
En del av lösningen kan vara de starka isländska familjebanden och att de av 
tradition bryr sig om sin släkt. Att vårdas i hemmet med en viss hjälp av 
släkt och vänner kan verka som ett substitut till den äldreomsorg som 
kommunen idag erbjuder. De offentliga utgifterna för äldreomsorg kan 
därmed minska om utbudet av hemvård kan öka. 157  Den låga 
                                                 
157 Jmf sidan 57  
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arbetslöshetsnivån gör dock att denna lösning i slutändan kan dyr då flertalet 
yrkesverksamma förlorar på att vårda äldre istället för att ägna sig åt 
heltidsarbete. Det är därför viktigt att engagera den del av befolkningen som 
inte är yrkesverksam. 
 

LÄKARE OCH SPECIALISTER 
 

En studie gjord av Socialstyrelsen 2003 (Artikelnummer 2003-125-10) visar 
att privata vårdgivare sannolikt överrapporterat såväl vårdtyngd som antal 
diagnoser. Det är inte en alltför riskfylld spekulation att detsamma har skett 
och sker på Island med tanke på försäkringskassans godtyckliga 
kontrollsystem. Det kan därför föreligga en risk för opportunism när läkare i 
vissa fall skall fungera både som köpare och säljare när de privatpraktiserar, 
samtidigt som de är anställda inom den offentliga hälsosektorn. Antalet 
läkare sett till antalet patienter är redan ett uppenbart problem och kan bli än 
större om patientunderlaget blir mindre. Om utbud och efterfrågan i större 
utsträckning kommer att styra priserna inom sjukvården kan de som har 
problem med patientavgifter idag få det än svårare i framtiden. 
 
Erfarenheter från samma rapport visar även att näringsidkare i privatvården 
tenderar att välja att bedriva verksamhet inom framförallt tätbefolkade 
storstadsregioner. Då kvarstår problematiken hur behovet av hälsovård 
utanför Reykjavikområdet skall lösas och om staten själv får ta hand om 
denna hälsovård. Det torde dock kunna lösas genom avtal. För att få en del 
av hälsovården i Reykjavik så måste vårdgivaren bedriva även bidra till 
verksamhet på landsbygden.  
 

LÄKEMEDELKOSTNAD OCH KONSUMTION 
 

Att staten agerar i försök att få ner läkemedelskonsumtionen och ändra 
läkarnas agerande genom att påvisa att det finns billigare analoga läkemedel 
är intressant. Om det kan fungera som en signal till läkare att 
hälsoministeriet inte godtar opportunistiskt eller rutinmässigt handlande utan 
vill öka konkurrensen på läkemedelsmarknaden. En tidningsartikel likt den i 
Fréttablaðið (2004-04-21) om att priserna kommer att höjas och att det finns 
billigare alternativa läkemedel bör öka individernas kunskaper. Det skulle 
förvåna om patienter i framtiden inte ber om exempelvis en billigare 
hjärtmedicin. 
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Det torde vara en positiv aspekt om kunskapsskillnaden mellan läkare, 
hälsosektor och patient minskar och därmed den asymmetriska 
informationen. Ett sådant scenario kan påverka så att läkemedelsmarknaden 
kan fungerar effektivare och att kunderna (patienterna) är mer informerade 
och vet vad de skall efterfråga. 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport, Vårdens värde (2002-06-14), har specifika 
grupper haft svårt att finansiera sin sjukvård och ofrivilligt valt att minska 
användningen när de belastats med en högre kostnadsandel. Det kan medföra 
flera problematiker, dels att ur jämlikhetssynpunkt politiskt försvara de 
ökande patiententkostnaderna och att inte vårdfördelningen sker utifrån 
samma förutsättningar. En lösning på snedfördelningen bör vara  
subventioner och bidrag vilket ger ytterligare en problematik nämligen vilka 
läkemedel som individen själv skall bekosta och vilka som kan klassificeras 
som livsnödvändiga. 
 

BUDGET OCH STYRNING 
 
Island har en kortsiktig samt en rullande budget på fyra års sikt. Det har visat 
sig i socialstyrelsen från 2003 (Artikelnummer 2003-125-10) att man kan 
uppnå en högre sammanlagd nytta om prestationer mäts och jämförs 
kontinuerligt mellan kort och långsikt, så att inte lösningar med en hög 
kortsiktig output till en hög långsiktig kostnad väljs. Arbetet med klinisk 
vägledning bör utföras genom att utarbeta kliniska direktiv och dessutom 
införa kostnadsanalys. Samma rapport pekar på att DRG-systemets största 
fördel varit att det kunnat användas för att se olika enheters kostnader. 
 
Flexibilitet och krav på information i budgetprocessen för output kan öka 
risken för asymmetrisk information, vilket i sin tur kan medföra ökade 
transaktionskostnader för kontroller. Transaktionskostnader påverkas av 
bristen på relevanta indikatorer, ständiga förändringar och implementering 
av nya reformer. Den aktivitetsbaserade styrningen med hjälp av DRG för 
inte enbart med sig att kostnaderna blir enklare att lokalisera. Dahlgren 
(2004-05-19) menar att en utbudsökning har skett i Sverige av offentliga 
varor och tjänster över ett samhällsoptimum, då prissignalerna inte fungerar 
effektivt och utformandet av ersättningssystem utifrån DRG tenderar att bli 
kostnadsdrivande om enklare behandlingar ger ett felaktigt täckningsbidrag. 
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Dessa faktorer påverkar det dagliga arbetet som kompliceras och det blir 
svårare att se kausala samband mellan förändringar och dess nytta. Vid val 
av vilka variabler som skall användas är det viktigt att inte enbart satsa 
medel där resultaten är lättast att se och mäta, inom exempelvis operationer. 
 

5.1.2 INDIREKT PROBLEMATIK 
 

DEMOGRAFI 
 
För hälsosektorn och sjukvården spelar orsaken till befolkningens åldrande 
en betydande roll. Om det enbart är för att individerna lever längre behöver 
inte finansieringsbördan för sektorn öka. En förutsättning är då att en längre 
livslängd inte innebär fler år av intensivt sjukvårdsutnyttjande. Om en ökad 
livslängd istället innebär fler sammanlagt "sjuka" år så ökar 
sjukvårdsutgifterna och pressen på hälsosektorn. Både amerikanska studier 
av Cutler & Meara (1997) och svenska studier, Ekman (2001), visar att 
kostnaderna för äldre har ökat. 
 
Om befolkningen åldras för att generationerna varierar i storlek och att den 
framtida andelen äldre människor är stor i förhållande till de 
yrkesverksamma generationerna kan ett finansieringsproblem uppstå. Det 
kan komma att ske på Island när de barnrika generationerna på 50- talet fram 
till början av 70- talet blir äldre. Det torde vara intressant att diskutera varför 
den isländska befolkningen åldras. Medellivslängden har som sagt ökat med 
22 år sedan 1930-talet.158 Ökningen i livslängd har dock mattats av under 
senare tid.  
 
Det är av intresse att diskutera vad som är orsaken till de kraftigt stigande 
utgifterna för äldre. En tanke skulle kunna vara att äldre idag har en kraftigt 
sämre hälsa och är sjukare än äldre var på 50-talet. Det finns dock inget som 
tyder på det, tvärtom så tenderar de äldre som grupp enligt Cutler & Meara 
(1997), att bli allt friskare med en längre livslängd med hjälp av bland annat 
tekniska innovationer. 
 

                                                 
158 Jfr sidan 46 
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Demografi kommer troligtvis att öka de framtida kostnaderna för sjukvård, 
så långt finns det förhållandevis starka bevis. Andelen femtio- och 
sextiotalister på Island är stort. Det innebär högre kostnader att 
omfördelningen mellan generationer måste öka och allt större resurser måste 
överföras från unga yrkesverksamma till äldre159. 

 
NY TEKNIK 

 
I intervjuerna framkom det att teknologiska innovationer har påverkat 
sektorn positivt. I och med att patientakter är elektroniska ökar 
möjligheterna för kontinuitet i behandlingar, enklare tillgång till information, 
effektivare personal/resursutnyttjande och enklare informationsutbyte mellan 
olika enheter. Det innebär att den isländska hälsosektorn dels kan 
effektivisera administrationen men även spara pengar genom att bättre 
utnyttja den inhemska kompetensen. All specialistkunskap behöver inte 
finnas inom de mest glesbefolkade områdena, vilket underlättar för att 
attrahera läkare att få vistas i Reykjavikområdet. 
 
Sandström, Heyman, Hellsten (2004) menar att den tekniska utvecklingen 
har medfört välfärdsvinster och längre livslängd som följd men troligtvis 
inte lett till några kostnadsbesparingar. Det paradoxala är att den tidigare 
icke- behandlingen var billig i jämförelse med nuvarande situation. Den nya 
tekniken räddar liv men till betydligt högre ekonomiska kostnader. Den 
största orsaken till införande av ny teknologi borde enligt de samma vara att 
den uteslutande leder till välfärdsförbättring.160 Tidigare fanns det inte lika 
mycket medicinsk teknologi att tillgå allteftersom den har utvecklats och 
blivit tillgänglig så har den även utnyttjats. 
 
Även om nyare teknik finns och är tillgänglig, så är inte det liktydigt med att 
den måste införas. Det har antydds att det i många fall kan vara läkares 
prestige och vilja att hela tiden utvecklas och rädda liv som driver på denna 

                                                 
159 Om sjukvårdsutnyttjandet bland äldre i framtiden minskar kraftigt på grund av att de 
är friskare än dagens, skulle detta naturligtvis vara en motverkande effekt. Det är dock 
inte troligt, då en friskare befolkning i det förgångna inte har hindrat 
sjukvårdsutnyttjandet från att öka. Det finns ingen anledning att tro att det skulle bli så i 
framtiden heller.  
160 Det går att diskutera vad välfärdsförbättring innebär och att människor har olika 
uppfattningar om vad välfärd är. Generellt sett torde den samhälleliga välfärden ha ökat. 



Den isländska hälsosektorn under förändring 
 

 65

utveckling, samtidigt har det isländska samhället en tendens att alltid vilja ha 
det allra senaste som det finns tillgång till, vilket bygger upp en stark 
efterfrågan.161  

                                                 
161 Jmf sidan 50 
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5.2 ÅTGÄRDER OCH REFORMER 
 
Budget och styrningsförändringar har behandlats under problematiker. I 
detta avsnitt kommer den privatiseringsreform som drivs hårdast att 
analyseras. 
 

5.2.1 PRIVATISERING 
 
I Sverige har det visat sig svårt att återta en privatiserad tjänst för att åter 
driva den i offentlig regi. En ökad privatisering av driften har i längden visat 
sig öka pressen på offentlig sektor att även privatisera fler delar och även 
finansieringen. Om fördelarna skall kunna utnyttjas bör enligt Dahlgren 
(2004-05-19) vissa grundläggande faktorer uppmärksammas, för att skapa 
möjligheter för såväl privata som offentliga aktörer, att på lika villkor 
konkurrera om kontrakt och patienter. 
 

KÖP- SÄLJSYSTEM OCH KONKURRENS 
 
Det har visat sig att det är av vikt att vid utvärdering av privatiseringens 
effekter ta hänsyn till icke kvantifierbara förmåner mellan offentliga och 
privata aktörer såsom exempelvis skräddarsydda indexkonstruktioner, 
långsiktigt bindande avtal och intäkter från privatfinansierad sjukvård. Det 
antyddes i en av intervjuerna att vissa ideella organisationer har 
konkurrensfördelar i form av förmånligt knutna hyresavtal. Fall som dessa 
kan försvåra en effektiv privatisering och skapa konkurrensfördelar för vissa 
parter, Dahlgren (1994).  
 
Ett tillvägagångssätt vid strävan att rationalisera sjuk- och hälsovård är att 
försöka skapa en konkurrenssituation under kontrollerade förhållanden. I 
Islands fall bör det göras genom en distinktare avgränsning mellan köparen 
och säljaren. Enligt Smith bör staten inte styra de konkurrerande parter utan 
istället låta marknadskrafterna styra. Staten kan sedan genom lagar och 
regler istället reglera vad de privata vårdgivarna skall göra och hur mycket 
pengar de skall få för varje behandling eller patient. Dahlgren menar att en 
om kontrollmekanismerna är felaktigt utformade kan 
transaktionskostnaderna öka och effektivitetsvinster utebli. Den ökade 
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konkurrensen i Sverige verkar inte ha kunnat hålla efter kostnadsökningar 
eller effektivera systemet och förbättra servicen. Att avgränsa köpare och 
säljare tycks emellertid dock ha bidragit till att höja kostnadsmedvetenheten 
och göra normer och priser mer genomskådliga. 
 
En viktig faktor att väga in är att hälsosystemet genom ett 
privatiseringssystem utsätts för en yttre påverkan från tredje part. 
Regleringar som bör göras med tanke på hälsotjänsternas speciella karaktär 
snedvrider konkurrenssituationen mellan olika aktörer enligt Dahlgren 
(2004-05-19), vilket är mot Smiths teorier om att en osynlig hand skall styra 
marknaden. Flera faktorer i det isländska samhället såsom privilegier för 
vissa aktörer att välja patienter, favorisering av släkt och bekanta, gör att en 
effektiv privatisering på Island försvåras. 
 

FINANSIERING OCH VÅRDFÖRDELNING 
 
I Sverige visar Socialstyrelsens rapport, Vårdens värde (2002-06-14) att 
högre patientavgifter i flera fall bidragit till ökade fall av obetalda 
vårdräkningar och att svagare grupper haft stora problem att finansiera sin 
sjukvård. Det kan vara en långsökt och vågad analys att använda Karl Marx 
teorier men faktum är att privata aktörer har till skillnad från offentlig sektor 
ett vinstkrav och verkar i kommersiellt syfte. Det är därför intressant att 
diskutera vilka konsekvenser en privatisering kan få på utbud, efterfrågan 
och priser. 
 
Under normala förhållande bestäms varufördelning mellan individer på 
marknaden via betalningsviljan hos respektive individ. Adam Smith teorier 
menar att på en fri marknad styr efterfrågan pris. Det är uttalat att offentlig 
sektor ska vara finansiär av hälsotjänster men om ett framtida scenario är att 
det kommer ges möjlighet för privatpersoner att köpa hälsovård kommer 
efterfrågan från denna grupp i allt större utsträckning styra utbud och priser. 
När priset för att konsumera hälsovård ökar så minskar efterfrågan men det 
har visat sig i studier, Dahlgren (2004-05-19), att de som har råd att 
finansiera sin vård inte ändrar konsumtionsmönster. Det talar inte mot teorin 
om ett minskad sammanlagd konsumtion men att fördelning förändras.162

                                                 
162 Efterfrågan och utbud påverkas av fler faktorer såsom bland annat livsstil och ny 
teknik, hänsyn till detta tas inte med i ovanstående resonemang. 
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5.3 ALTERNATIV 
 
I följande del av analysen diskuteras om privatiseringen bör fortskrida samt 
de alternativ som enligt egen uppfattning bör vara fördelaktiga att vidta och 
utnyttja i framtiden. 
 

5.3.1 BÖR HÄLSOTJÄNSTERNA PRIVATISERAS? 
 

Om Smith levt idag är det intressant att spekulera i om han ansett att hälso- 
och sjukvård borde ligga under den tredje punkten i statens 
huvuduppgifter. 163  På denna punkt talar inte privatisering emot Smiths 
teorier då den enbart behöver kontrolleras av staten. Hälsotjänster är dock av 
känslig karaktär och det har visat sig att problem kan uppkomma när avtal 
och kontrakt ska utformas rättvist. Under dessa omständigheter är det dock 
viktigt att isländska staten inte påverkas av de olika parterna, eller 
favoriserar vissa aktörer, då det talar emot den fria konkurrensen och 
främjande av marknadskrafterna. 
 
Det skall beaktas är att det kan bli problem att uppnå en effektiv 
kontraktering med tanke på att många näringsidkare och personer inom 
offentlig sektor har släktskap eller känner varandra (kan säkert i vissa fall 
även vara fördelaktigt och minska transaktionskostnaderna). Det torde öka 
riskerna för en subjektiv bedömning av beslutsfattarna vid anbudsförfarande 
och en effektiv kontraktering kan utebli (jävsförhållande och 
vänskapskorruption). 
 
Privatiseringar i Sverige har initialt visat sig ge positiva effekter och en ökad 
effektivitet inom hälsosektorer, Dahlgren (2004-05-19). Det är dock inte 
liktydigt med att det samma kommer att ske på Island. Min åsikt är att om 
behov och attityder till hälsovård av såväl patienter som läkare på Island 
förblir oförändrad bör inte enbart privatiseringsreformer räcka för att möta 
det ökade behovet, eller kostnadseffektivisera, riskerna överbrygger 
möjligheterna. Den i nuläget mest positiva effekten bör vara det faktum att 

                                                 
163 Jmf sidan 17 
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debatten om förändringar verkar har förändrat arbetssättet och ökat 
medvetenheten. Vid en ökad privatisering uppkommer känslan av att sektorn, 
politiker och staten accepterar att islänningarna lever osundare och att 
behovet av framtida vård kommer öka. Island har i dagsläget, till skillnad 
från Sverige och övriga nordiska länder, större möjlighet att vidta åtgärder 
för att förebygga framtida finansieringsproblem. 
 
Vissa debatterar för att det finns en uppenbar risk för att vård och forskning 
blir för kommersialiserat och att det endast forskas inom områden som ger 
en kortsiktig profit. Det skulle innebära att det som kanske är 
samhällsekonomiskt viktigt och kan medföra lägre framtida hälsokostnader 
inte prioriteras. En undersökning gjord av Vetenskapsrådet (2002)164  visar 
att det i nuläget inte finns något som tyder på att statens och 
forskningsbolagens intressen går isär. 
 

5.3.2 PREVENTION 
 
”Livsstil är i stor utsträckning beroende av bestämningsfaktorer såsom kultur, 
sysselsättning, utbildning, inkomst samt sociala och grupprelaterade 
nätverk.”165 
 
Det finns grundläggande element på Island som bör utnyttjas i strävan efter 
att förbättra folkhälsan. Intresset för hälsosektorn och genforskningen 
tillsammans med alla frivilligorganisationer bör utnyttjas mer intensivt. 
Prevention i tidig ålder är viktigt och att börja servera skolluncher med väl 
sammansatta måltider kan vara ett sätt att öka medvetenheten och 
kunskapsnivån gällande god kosthållning. Det finns ett flertal organisationer 
som hälsosektorn kan öka samarbetet med för att minska exempelvis antal 
trafikolyckor eller alkoholrelaterade skador. Samtidigt bör alla de simhallar 
som finns ge Island en fördel då det ligger i folkkulturen att bada och simma, 
liksom det är att ta bilen överallt man ska. Beteenden likt dessa måste 
utnyttjas/samt motverkas för att förbättra folkhälsan. 
 
 

                                                 
164 Kommersialisering av forskning – Bakgrund, möjligheter, hot (2002) 
165 Europeiska unionen, folkhälsorapport, 2001 
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5.3.3 FINANSIERING 
 
I en demokrati går det knappast att hindra framtida generationer från att 
återinföra fördelningssystem. Riskerna är svåra att eliminera men en mix av 
fördelningssystem och fondering bör enligt Lundin (2002) reducera riskerna 
samtidigt som skattebetalarna ser en tydligare koppling mellan vårdförmåner 
och erlagda skattemedel. 
 

FONDERING 
 
En lösning på finansieringsfrågan torde kunna vara ett fonderat system likt 
det som Island har för pensionerna. Fondering ger individen en ökad 
medvetenhet om att pengarna skall gå till hälsa och sjukvård. När en god 
hälsa och sjukvård prioriteras så stark på Island så borde en fondering 
underlätta för staten att markera att pengarna som läggs i skatt, eller i en 
förestående skatteökning kommer att användas enbart för att skydda och 
finansiera framtida hälsokostnader. Ett fonderat system är enligt Lundin 
(2002) immunt mot förändringar i befolkningstillväxt, eftersom varje 
generation sparar ihop till sina egen sjukvård, vilket kan gynna ett land som 
Island med en framtida förväntad förändring i befolkningstillväxten. 
 
Den främsta fördelen med ett individuellt fonderingssystem torde vara att 
individen inte ges incitament att överutnyttja sjukvården då denne kommer 
att betala marginalkostnaden för sitt utnyttjande. Staten bör då i allt större 
utsträckning slippa besvär med moral hazard. 166  Pengar på individuella 
konton inte kan överföras mellan individer och kan därmed inte utnyttjas 
som betalning för den dyraste sjukvården. Den som blir allvarligt sjuk får 
därför problem att täcka sina vårdkostnader med hjälp av enbart den 
individuella fonden, vilket enligt Lundin (2002) är ett stort problem. Det 
skulle innebära att vissa individers fondering snabbt skulle ta slut medan 
andra inte skulle utnyttja sin fond fullt ut. Om vi dock bortser från akut- och 
långtidssjukvård så skulle individuell fondering kunna vara en lösning för 
den största delen av den hälsovård som så gott som samtliga äldre utnyttjar 
(men å andra sidan är det inte den vården som är dyrast). Det skulle kunna 
kompletteras med ett högkostnadsskydd eller med en vårdgaranti för 
                                                 
166 Med moral hazard i detta fall menas att individer tenderar att överutnyttja sjukvård om 
de är försäkrade. 
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externsituationer. Högkostnadsskydd för svagare grupper kan även bli 
aktuellt om den isländska privatiseringen för med sig dessa grupper inte kan 
finansiera sina vårdkostnader som Socialstyrelsens rapport, Vårdens värde 
(2002-06-14) visar i Sverige. Man bör dock vara medveten om att skydd likt 
dessa även kan föra med sig en risk att den som subventioneras överutnyttjar 
hälsosystemet när de väl uppnått kostnadstaket och effekten som motverkar 
moral hazard försvagas. 
 
En studie bör göras om en fond räcker till; om vi ser historiskt på den 
isländska ekonomin så har tillväxten i utgifterna för hälsosektorn överstigit 
tillväxten i BNP (resultat av politiska prioriteringar som varje land har rätt 
att besluta om) och om så är fallet skulle i realiteten inte pengarna ha räckt 
till för att täcka vårdkostnaderna. Det därför utifrån en konstaterad ökning i 
de isländska utgifterna vara intressant att studera skillnaden mellan 
sjukvårdsutgifter och inbetalning till systemet under en generations livstid.
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REKOMMENDATION 
 
 
 
I detta avslutande kapitel görs en sammanställning av de fundamentala 
faktorer som påverkar sektorn samt vilka åtgärder som bör vidtas. 
 
 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att varje utformning av hälso- och 
sjukvårdssystem innebär en avvägning mellan till viss del oförenliga mål. 
Det kan innebära strävan efter exempelvis ökad kostnadseffektivitet, 
kostnadskontroll, kvalité, inflytande från patienter eller ökat användande av 
ny teknik. Ofta prioriteras ett eller ett par mål. I Islands fall är det viktigt att 
vara medveten om privatiseringens risker och hur de direkt eller indirekt kan 
påverka flera av dessa mål, bland annat rättvisefördelningen av sjukvården. 
Vård på lika villkor kan tolkas på olika sätt, vilket kan få konsekvenser för 
hur resurserna fördelas och därmed hur fördelningen av hälsan ser se ut.  
 
Tron på konkurrens tenderar i vissa fall att gå mot att bli en överideologi och 
läggs ofta fram som lösningen på framtida effektivitetsproblem. Det är 
viktigt att vara medveten om att privata företag drivs i kommersiella syften 
och att vårdtjänster skiljer sig från ordinära tjänster. När staten väl har givit 
privata näringsidkare en möjlighet att ta del av en sektor som samhället är i 
primärt behov av uppstår det successivt ett allvarligt beroendeförhållande. 
Ett scenario kan bli att staten inte i samma utsträckning kan påverka kvalitén 
och fördelningen av vården. 
 
Det är viktigt att staten har klara definitioner gällande vilken rättvisa som 
skall finnas i hälsosystemet. En brist på definitioner ger läkare, politiker och 
vårdtagare tolkningsutrymme och risken uppkommer att målen med rättvis 
fördelning glöms bort i praktiken och att marknadskrafterna tar överhanden. 
Socialstyrelsens rapport, Vårdens värde (2002-06-14) visar att inkomsten har 
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betydelse för både den öppna och slutna vårdkonsumtionen. Studien visar att 
höginkomsttagare tenderar att ha fler läkarbesök än låginkomsttagare men 
att det inte finns några skillnader i den behandling som utförs på de olika 
individerna. 
 
Läkarkåren och hälsosektorn på Island har under de senaste decennierna fått 
signaler från staten att andelen satsade medel hela tiden skall eller kan öka, 
så är det inte anmärkningsvärt att detta mönster uppstått. Läkarna drivs dock 
inte enbart av egenintressen och vill troligtvis göra det mesta möjliga för 
patienten. Det handlar i det här fallet om en individuell nyttomaximering för 
läkarna med medel som under många år inte såg ut att sina, samtidigt som 
deras yrkesroll att hjälpa medmänniskor bör spela in. I nuläget ser det ut som 
den isländska staten under lång tid har antagit utmaningen men hamnat i ett 
underläge.  
 
Det är därmed ingen garanti att vårdkostnaderna blir lägre genom att driften 
och en allt större del av den framtida finansieringen tenderar att bli privat. 
När andelen privatfinansiering ökar så minskar offentliga sektorns utgifter 
men det är inte liktydigt med att statens totalkostnader för hälsovård sjunker. 
Scenariot som kan inträffa är att en större andel av befolkningen väntar för 
länge med att söka vård, vilket istället ökar vårdkostnaderna. Det skulle med 
bakgrund i det isländska konsumtionsmönstret innebära ökade framtida 
kostnader, vilket är raka motsatsen till det jag uppfattar som Islands lösning. 
Det är viktigt att utforma en genomtänkt och långsiktig hälsopolitik för att 
minimera de framtida kostnader som sektorn står inför. Parallellt bör 
samarbetet med hälsoorganisationer och ideella föreningar öka i 
förebyggande syfte. 
 
För att slippa vidareutbilda undersköterskor och få en brist med påföljande 
löneökningar så bör fler sjuksköterskor anställas på heltid. I realiteten 
kanske flera arbetar heltid än vad statistiken visar i och med att det antyddes 
i intervjuer att personal inom offentlig sektor är anställd på 60 % deltid men 
i själva verket arbetar heltid. Det visar på en svag styrning och planering av 
personal och resurser, vilket bidrar starkt till att resurserna inte utnyttjas 
bättre. 
 
Islands har i dagsläget ett överskott på överkvalificerad personal men det 
medför inte enbart nackdelar. Det måste beaktas att patienten får snabbare 
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vård och inte behöver belasta hälsosystemet i lika många instanser men det 
försvarar fortsatt inte de kostnader och det ineffektiva resursutnyttjandet. 
Specialist och läkarvård är lönemässigt dyrare och bör inte utföra hälsovård 
som kan göras inom primärvården, vilket även verkar föra med sig att de 
överbehandlar patienter. Kommun och stat bör också arbeta intensivare för 
att få bort suboptimeringen då kommunerna skriver in äldre på sjukhus för 
att själva slippa att finansiera kostnaderna. 
 
När specialister tvingas söka sig utomlands för att få sin specialistutbildning, 
utnyttjas de inte effektivt då deras utbildningskostnader redan är tagna. 
Nyutbildade (AT-läkare) bör utnyttjas och arbetar vanligtvis mer än heltid, 
samtidigt som deras löner är låga i jämförelse med andra mer erfarna läkares. 
En åtgärd för att minska gapet mellan utbud och efterfrågan om 
primärvården växer och patienterna kommer rätt i vårdsystemet kan vara att 
"importera" patienter istället för att läkarna "exporteras" och inte genererar 
intäkter. Specialisering likt de inom idrottsskador är intressant då patienterna 
inte lider av akuta sjukdomar och transporterna inte innebär en hälsofara.   
 
Förslag utöver fondering och ökad prevention är införandet av en 
resultatorienterad budget där hänsyn tas till vad som är viktigt för samhället 
och för patienterna. Samtidigt är det viktigt att ta till vara på den kortsiktiga 
effekt som omorganisationer och kostnadsbesparingar ger även om det i 
slutändan inte ger de strukturella och långsiktiga förändringar som krävs. 
Min åsikt är att antalet läkare, sett till Islands förhållandevis lilla population, 
är för stort, samtidigt som det finns och kommer att finnas ett ökat behov 
och efterfrågan av läkemedel. Detta faktum gör att åtgärder och reformer 
kämpar mot en ökad efterfrågan och tillgång på hälsovård. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att staten utformar ett väl fungerande system för 
kvalitets- och kostnadskontroll för att få till stånd en effektiv privatisering. 
Ett köp- säljsystem likt det som Island i dagsläget ämnar införa för styrning 
av privata aktörer har under en tid använts i Sverige med blandat 
positiva/negativa resultat. Användandet av DRG- system har fungerat 
effektivt vid kostnadsallokering men i en köpare/säljare situation kan det bli 
kostnadsdrivande. Det sker främst när sjukvården har vårdkö och privata 
aktörer väljer de behandlingar som ger mest DRG- pengar. Isländska staten 
bör ha i åtanke att flertalet svenska landsting efter en tid med finansiering 
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utifrån DRG-systemet gått tillbaka till budgetarbete igen med långsiktiga 
avtal när det gäller kostnaderna.  
 
Det finns även en risk att avtalsprocessen mellan offentlig sektor och 
vårdgivare blir för teknisk, vilket gör att de som berörs av avtalen inte har 
kompetens att utföra dem. Det är viktigt att avtalen inte enbart skrivs av 
administratörer som saknar erfarenhet av det operativa arbetet inom vården. 
Det har visat sig ge privata vårdgivarna incitament att snedfördela resurser 
och utföra vissa prestationer framför andra. 
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