
 

Skurðaðgerðir á augasteini

10.12 02.13 06.13 10.13 02.14 06.14 10.14 02.15 10.12 02.13 06.13 10.13 02.14 06.14 10.14 02.15

Landspítali 715 607 553 644 657 728 931 1.068 74 59,6 32 48 51 53 80 87,6

Sjúkrahúsið á Akureyri 52 17 23 34 42 66 90 97 17-21 8-12 22-26 20-24 35 32-36 34,8

Sjónlag 200 277 347 495 560 633 656 1.045 38 35 45 75-85 134 140 145 151

LaserSjón 253 317 224 279 334 365 391 651 30-52 52 52-64 52-60 60-68 60-68 60-68 111

Samtals 1.220 1.218 1.147 1.452 1.593 1.792 2.068 2.861

Fjöldi sem bíða þarf lengur en 3. mánuði Áætlaður biðtími í vikum

Mánuður og ár Mánuður og ár

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1288  —  716. mál.

Svar

heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Svandísi Svavarsdóttur
um augasteinsaðgerðir.

1. Hvernig hafa biðlistar eftir augasteinsaðgerðum þróast undanfarin tvö ár með tilliti til
fjölda og biðtíma og hve margir einstaklingar eru nú á biðlista eftir slíkum aðgerðum?

Í töflu hér á eftir eru upplýsingar frá embætti landlæknis um fjölda þeirra sem bíða eftir
augasteinsaðgerð og áætlaðan biðtíma eftir aðgerð. Augasteinsaðgerðir eru framkvæmdar á
Landspítala (LSH), Sjúkrahúsi Akureyrar (SAK) og tveimur einkastofum, Sjónlagi og
Lasersjón. 

Fremri hluti töflunnar sýnir fjölda sem bíða þurfti lengur en þrjá mánuði eftir aðgerð.
Fyrsta mæling er frá október 2012 og sú siðasta frá febrúar 2015. Á þessu tímabili fór fjöld-
inn úr 1.220 í 2.861 samkvæmt tölum embættis landlæknis. Við samanburð þarf að gæta þess
að talning breyttist árið 2015 þannig að farið var að miða alls staðar við fjölda aðgerða en
fram að þeim tíma miðuðu einkastofur biðlista við fjölda einstaklinga. Sambærileg tala og
fyrri árin vegna febrúar 2015 gæti verið um 2.360 á biðlista. Síðari hluti töflunnar sýnir
áætlaða bið eftir aðgerð yfir sama tímabil. 

2. Hversu margir einstaklingar hafa undanfarin tvö ár greitt augasteinsaðgerðir sínar að
fullu úr eigin vasa, hversu margir að hluta og hversu margir hafa fengið þær gerðar
fyrir fé úr sameiginlegum sjóði landsmanna? Óskað er eftir sundurliðun og nákvæmu
yfirliti yfir skiptingu kostnaðar.

3. Hversu hár er að meðaltali kostnaður við augasteinsaðgerðir sem gerðar eru fyrir
ríkisfé og hversu margar slíkar aðgerðir hafa verið gerðar undanfarin tvö ár?

Einkafyrirtæki sem framkvæma augasteinsaðgerðir sem einstaklingar greiða að fullu úr
eigin vasa, Lasersjón og Sjónlag, neituðu að gefa upplýsingar um aðgerðirnar. Svarið nær því
aðeins til aðgerða sem gerðar eru fyrir fé úr sameiginlegum sjóði landsmanna, þ.e. með
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga. Fjöldi einstaklinga sem gengist hefur undir aðgerð kemur
fram í dálki 2 í eftirfarandi töflu. Hlutdeild einstaklinga í kostnaði við aðgerðir kemur fram
í dálki 6. Tekið skal fram að kostnaðarhlutdeild er mismunandi eftir stöðu sjúkratryggðs (t.d.
almennur eða örorklífeyrisþegi) og hvort viðkomandi er kominn með afsláttarskírteini þegar
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2013 1 2 3 4 5 6 7

(hvert auga telst ein aðgerð)

Fjöldi 

aðgerða

Fjöldi 

einstaklinga

Meðal-

kostnaður á 

aðgerð

Heildar-

kostnaður

Alls hluti 

sjúklinga kr. 

Hlutur 

sjúklinga 

hlutfall

Meðal-

kostnaður 

sjúklings á 

aðgerð

Aðgerðir á samningi við SÍ * 869 672 110.843 96.322.482 9.377.261 9,7% 10.791

Aðgerðir sjúkrahúsa ** 1.049 763 98.454 103.278.289 11.110.603 10,8% 10.592

Alls 1.918 1.435 104.067 199.600.771 20.487.864 10,3% 10.682

2014

(hvert auga telst ein aðgerð)

Fjöldi 

aðgerða

Fjöldi 

einstaklinga

Meðal-

kostnaður á 

aðgerð

Heildar-

kostnaður

Alls hluti 

sjúklinga kr. 

Hlutur 

sjúklinga 

hlutfall

Meðal-

kostnaður 

sjúklinga á 

aðgerð

Aðgerðir á samningi við SÍ * 903 686 120.064 108.418.145 9.810.327 9,0% 10.864

Aðgerðir sjúkrahúsa ** 883 645 113.075 99.844.802 14.219.437 14,2% 16.104

Alls 1.786 1.331 116.609 208.262.947 24.029.764 11,5% 13.455

* SAK framkvæmir rúmlega 80 aðgerðir á ári á samningi við SÍ en 107 aðgerðir fyrir fjárveitingu á fjárlögum. 

** Hér eru aðgerðir Landspítala og þær aðgerðir sem SAK framkvæmir utan samnings við SÍ.

aðgerð er framkvæmd. Af þessum sökum getur kostnaðarhlutdeild verið mismunandi milli
þjónustustuveitenda.

Í dálki 3 í töflu kemur fram meðalkostnaður aðgerða, annars vegar þeirra sem gerðar eru
á grundvelli samnings við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) og hins vegar aðgerða sjúkrahúsa.
Hluti aðgerða á SAK er gerður á samningi við SÍ og falla undir þann lið í töflunni. Hvort
auga telst ein aðgerð og kemur fjöldi aðgerða  fram í dálki 1 í töflu.

4. Hyggst ráðherra grípa til aðgerða, og þá hverra, til að bæta aðgengi að augasteins-
aðgerðum sem greiddar eru úr sameiginlegum sjóði landsmanna?

Fjöldi augasteinsaðgerða ræðst af fjárheimildum fjárlaga hvert ár. Að óbreyttum fjárlögum
fyrir árið 2015 verður ekki um fjölgun þessara aðgerða að ræða, en ráðuneytið skoðar nú
leiðir til að bæta aðgengi að augasteinsaðgerðum með það að markmiði að stytta biðlista.
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