
SÁÁ rekur sjúkrahús fyrir fólk með fíknsjúkdóm
Við höfum miklar áhyggjur af fjárlagafrumvarpinu þar sem vantar upp á framlög til SÁÁ. Fólki með 
fíknsjúkdóm er ekki tryggð heilbrigðisþjónusta sem það á rétt á og nauðsynlega þarf og biður um. SÁÁ 
veitir sjálfsagða heilbrigðisþjónustu af söfnunarfé, sem ríkið ætti að greiða. Það verður að leiðrétta.

Nú eru 600 manns á bið eftir að komast á Vog, fólk biður um aðstoð því vandinn er greindur, það bíður 
og á meðan versnar vandinn og fjölskyldur þjást. Það er ömurlegt að sjá öll þau ótímabæru dauðsföll 
sem fíknsjúkdómurinn veldur og þjáningum fólks. Sjúkdómurinn er alvarlegt heilbrigðisvandamál og 
algengt, og það er hægt að sinna honum miklu betur en ríkið hefur staðið undir hingað til.

Þetta er ákall:

300 mkr viðbót til SÁÁ þarf fyrir innlagnir á Vog og lyfjameðferð við ópíóíðafíkn.

Sjukrahusið Vogur hefur rúm fyrir 6 0 sjúklinga og 6-7 innlagnir á dag, alla ársins hring eða rúmlega 
2100 innlagnir á ári.

Á sjúkrahúsinu fer fram afeitrun og lyfjameðferð undir eftirliti sérhæfðs heilbrigðisstarfsfólks, greining 
og skimun fyrir líkamlega, geðræna og félagslega fylgikvilla og einstaklingshæfð, áfallamiðuð 
sálfélagsleg meðferð.

Árlega koma um 500-600 einstaklingar í fyrsta sinn í meðferð, frá öllum landshlutum, og svo hefur 
verið í áratugi. Meðalaldur sjúklinga á sjúkrahúsinu er 38 ár (Mynd 1).

Á sjúkrahúsinu er göngudeild með daglegri þjónustu fyrir lyfjameðferð við ópíóíðafíkn. Þessi 
göngudeild á að sinna 90 manns samkvæmt samningum SÍ (30 m.kr.) en sinnir nú 230 einstaklingum  
án viðbótarframlags. Notkun ópíóíða er vaxandi vandi og dauðsföll vegna ofskömmtunar hafa hækkað 
um 30% innan árs í Bandaríkjunum. Lyfjameðferð við ópíóíðafíkn er lífsbjargandimeðferð  sem verður 
að tryggja með því að leiðréttingu á samningnum og framlagi (Mynd 2).

Heilbrigðisyfirvöld nýta eingöngu 70% a f afkastagetu eina sjúkrahússins á Íslandi sem sérhæfir sig í 
meðferð fólks með fíknsjúkdóm. Framlag ríkisins fjármagnar 1530 innlagnir á Vog á ári, hin 30% hafa 
samtökin neyðst til að fjármagna með sjálfsaflafé.

Hægt er að tryggja afköst sjúkrahússins Vogs og anna þörf fyrir lyfjameðferð við ópíóíðafíkn. Fyrir 300 
m.kr. sem nemur um 1/10 hluta a f tekjuaukningu ríkissjóðs a f áfengisgjaldi á síðasta ári má forða 
alvarlegum afleiðingum fyrir hundruði einstaklinga og aðstandenda sem fá ekki meðferð við sínum 
sjúkdómi.

Á mynd 3 sjást áhrifin af því að treysta á sjálfsaflafé fyrir starfsemi sjúkrahúss: Vegna áhrifa Covid gat 
SÁÁ ekki treyst á fjáraflanir og árið 2020 gat SÁÁ sinnt 455 fæ rri innlögnum, hundruðir einstaklinga 
fóru á mis við þá lögbundnu heilbrigðisþjónustu sem þeir eiga rétt á.



Innlögn á sjúkrahúsið Vog léttir á þörf fyrir þjónustu annars staðar í 
velferðar -  og heilbrigðiskerfinu:
Skimun og meðferð sm itsjúkdóm a
Skimað er fyrir smitsjúkdómum og kynsjúkdómum á Vogi, m.a HIV, lifrarbólgu, klamydíu og sýfilis. 
Þriðjungur allra sjúklinga sem fengu greiningu og meðferð í sérstöku meðferðarátaki gegn lifrarbólgu 
C fóru í gegnum sjúkrahúsið Vog, en höfðu annars farið ígegnum göngudeildir Landspítala. Lækkun á 
algengi smitsjúkdóma með greiningu og meðferð sparar stórfé í heilbrigðiskerfinu til langframa vegna 
fækkunar tilfella skorpulifrar, lifrarbilunar og lifrarfrumukrabbameins

Geðheilbrigðisþjónusta
Fráflæði frá fíknigeðdeild (32A) Landspítala til sjúkrahússins Vogs er tryggt með sérstökum forgangi 
til innlagna sem nemur amk 20% af árlegum innlögnum á 32A.

Rúmlega helmingur (51%) skjólstæðinga Vogs eru á geðlyfjameðferð við komu (Mynd 4) en fær 
heildstæða yfirferð hjá sérfræðilæknum Vogs í innlögn og dregur úr þjónustuþörf í  heilsugæslu og 
sérfræðilæknum utan Vogs

Bráðaþjónusta
Ofskammtanir og neyslutengdar komur á bráðamóttöku. Einstaklingar í neyslu eru stórnotendur 
bráðaþjónustu og koma marktækt oftar á bráðamóttöku en aðrir (Læknablaðið, 9.tbl. 107 árg.2011)

Ölvunar -  og fíkniefnaakstur. Árið 2019 voru 1.661 teknir fyrir ölvunarakstursbrot og 2.673 teknir fyrir 
akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna (Mynd 5) og á árunum 2011-2020 slösuðust 500 manns af 
völdum aksturs undir áhrifum áfengis og 372 vegna vímuefna (Umferðaslys á Íslandi 2020. Skýrsla 
Samgöngustofu). Hver innlögn á Vog stuðlar að fækkun brota, slysa og dauðsfalla af völdum ölvunar- 
og fíkniefnaaksturs.

Velferðarþjónusta
Einstaklingar í þörf fyrir innlögn á Vog eru ungt fólk sem á ung börn (Mynd 6) og ætti að vera með fulla 
virkni og þátttöku í samfélaginu, en glíma þess í stað við félagslegan vanda. Meirihluti (62%) er ekki 
með fasta atvinnu (Mynd 7) og margir með opin barnaverndarmál eða í dómskerfi.



Ávinningur af auknu fjárframlagi
Með því að ríkið fullfjármagni og tryggi 2100 innlagnir með 300 m.kr. viðbótarframlagi opnast 
tækifæri, hvert einasta tækifæri skiptir máli

Einstaklingur sem leggst inn á Vog fær tækifæri á:
• Afeitrun og greiningu
• 28 daga áfallamiðaða meðferð á Vík
• Lyfjameðferð við ópíóíðafíkn
• Búsetuúrræði á Vin
• Sálfræðiþjónustu fyrir börn sín undir 18 ára (yfir 1000 börn á ári eiga foreldra sem leggjast inn 

á Vog það árið)
• Fjölskyldumeðferð fyrir aðra aðstandendur
• Framhaldsmeðferð í göngudeild

Með því að fjármagna Sjúkrahúsið Vog sparast þjónusta annars staðar í heilbrigðis- og velferðarkerfinu 
svo sem á undan er rakið en einnig opnast gátt fyrir sjúklinga og aðstandendur að fjölþættri þjónustu 
SÁÁ sem fjármögnuð er með sjálfsaflafé.

Sjálfsaflafé SÁÁ greiðir að auki 130 m.kr. á ári fyrir m.a. eftirfarandiþjónustu:

• Sálfræðiþjónusta við börn fólks með fíknsjúkdóm.
• Meðferð við spílafíkn sem er undanskilin í samningum við SÍ þrát fyrir að um erfiðan 

fíknsjúkdóm sé að ræða
• Heilsársopnun á göngudeildum. Samningar við SÍ duga ekki til að hafa opið allan ársins hring.
• Heilsársopnun á Vík meðferðarstöð. Samningar við SÍ duga ekki til að fjármagna 

sólarhringsþjónustu og hafa opið allt árið.
• Áfengis og vímuefnaráðgjafa nám.

SÁÁ biður um skilning á því að peningar úr spilakössum skiluðu sér áður inn í meðferð eins og ríkið 
lagði upp með, en nú vantar það framlag inn í grunninn, 80 m.kr. á ári.

Með auknu fjárframlagi til SÁÁ sparast umtalsverðar fjárhæðir annars staðar og sjálfsaflafé SÁÁ getur 
áfram runnið til nauðsynlegrar stoðþjónustu.

Framlög til SÁÁ hafa dregist saman frá 2007 og aukin útgjöld til heilbrigðismála hafa ekki leitt til 
leiðréttingar (Mynd 8).





Mynd 2. Lyfjameðferð við ópíóðafíkn í göngudeild á sjúkrahúsinu Vogi

Mynd 3. Fjöldi innritana á sjúkrahúsinu Vogi 2010-2020



M
ynd 

4. Geðlyfjam
eðferð 

fyrir komu 
2020

Fj'öldi innlagna

oo oo
cn i—1> 
-  Oo

L n

S p

Í D s

OQ
rD
Q *

’ C

&

£=rc-s.

I

b  UJ

Geðlyfjam
eðferð 

fyrir 
kom

u 
2020 

N
=1.682



Mynd 5. Fjöldi brota á landsvísu
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Mynd 6. Einstaklingar sem komu á Vog 2018-2020 sem eiga börn yngri en 18 ára



Mynd 7. Atvinna einstaklinga sem komu á sjúkrahúsið Vog 2018-2020



Samanburður á útgjöldum til heilbrigðismála og á ríkisframlögum til SÁÁ
tölur eru á föstu verðlagi í m.kr.
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Mynd 8. Samanburður á útgjöldum til heilbrigðismála og á ríkisframlögum til SÁÁ


