
   

151. löggjafarþing 2020–2021. 

Þingskjal 1604 – 394. mál. 

 

Skýrsla 

heilbrigðisráðherra um biðlista í heilbrigðiskerfinu, samkvæmt beiðni.  

 

 

Þann 17. desember 2020 barst heilbrigðisráðherra beiðni í þingskjali 556 - 394. mál frá 

Guðmundi Inga Kristinssyni og fleiri alþingismönnum þess efnis að ráðherra flytji Alþingi 

skýrslu um áhrif kórónuveirufaraldursins á biðlista í heilbrigðiskerfinu. Sérstaklega var óskað 

eftir að fjallað væri um hvernig biðlistar hafa þróast eftir að kórónuveirufaraldurinn kom upp 

í landinu sem og hvaða aðferðum hafi verið beitt til að takmarka vöxt biðlista sem og vinna 

niður biðlista í framtíðinni. Óskað var eftir að skýrslan fjallaði um biðlista sem tengjast 

almennri og sérhæfðri læknisþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og endurhæfingu sem og gerð 

væri grein fyrir stöðu mála hjá opinberum stofnunum og einkareknum stofnunum sem veita 

heilbrigðisþjónustu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands. 

 

Inngangur 

 Í kjölfar þess að kórónuveirufaraldurinn barst til Íslands þurfti að grípa til ýmissa 

sóttvarnaraðgerða og samhliða jókst til muna álag á heilbrigðisþjónustu á öllum stigum. Með 

samstilltu átaki þvert á öll stig heilbrigðisþjónustu hefur tekist að bregðast við þessari 

heilbrigðisvá með árangursríkum hætti en samstaða og framlag heilbrigðisstarfsfólks og 

heilbrigðiskerfisins í heild hefur skapað þann árangur. Allir hafa lagst á eitt og forgangsraðað 

verkefnum með það markmið að vernda þjóðina sem heild fyrir þessari vá. Sú forgangsröðun 

er líkleg til að hafa haft áhrif á heilbrigðisþjónustu sem ekki telst bráð eða aðkallandi. Í þessari 

skýrslu verður gerð grein fyrir áhrifum kórónuveirufaraldursins á biðlista sem tengjast 

almennri og sérhæfðri læknisþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og endurhæfingu eins og kostur 

er.  

 Heilbrigðisþjónustu á Íslandi er skipt upp í fyrsta stigs, annars stigs og þriðja stigs 

heilbrigðisþjónustu og eru heilbrigðisumdæmi landsins sjö talsins. Í hverju 

heilbrigðisumdæmi skal starfrækja heilbrigðisstofnanir sem veita fyrsta og annars stigs 

heilbrigðisþjónustu á heilsugæslustöðvum og/eða sjúkrahúsum, meðal annars á göngu- og 

dagdeildum. Sjúkrahúsið á Akureyri veitir annars stig heilbrigðisþjónustu og að einhverju leyti 

þriðja stigs heilbrigðisþjónustu og Landspítali veitir annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu.  

  

Til að fá upplýsingar í skýrsluna voru eftirfarandi spurningar sendar opinberum stofnunum 

sem veita heilbrigðisþjónustu í öllum heilbrigðisumdæmum og einkareknum stofnunum í 

þeim heilbrigðisumdæmum sem þær eru starfræktar og óskað eftir svörum eins og við ætti:  

1. Hvað voru margir á biðlista og hver var meðalbiðtími eftir (1) almennri og (2) sérhæfðri 

læknisþjónustu, (3) geðheilbrigðisþjónustu og (4) endurhæfingu á ykkar stofnun þann 

1.2.2020? 



 2  

 

2. Hvað voru margir á biðlista og hver var meðalbiðtími eftir (1) almennri og (2) sérhæfðri 

læknisþjónustu, (3) geðheilbrigðisþjónustu og (4) endurhæfingu á ykkar stofnun þann 

1.2.2021? 

3. Ef breytingar hafa orðið á fjölda á bið eða meðalbiðtíma á milli þessara tveggja 

tímapunkta er óskað eftir mögulegum skýringum þar á. 

4. Ef biðlistar hafa lengst og/eða meðalbiðtími aukist milli þessara tímapunkta er óskað eftir 

upplýsingum um:  

a. Hvort og þá hvaða sértæku aðgerðum var beitt til að vinna niður biðlista   

b. Hvort og þá hvaða sértæku aðgerðum var beitt til að stytta biðtíma. 

5. Hefur þjónusta stofnunarinnar m.t.t. biðar eftir (1) almennri og (2) sérhæfðri 

læknisþjónustu, (3) geðheilbrigðisþjónustu og (4) endurhæfingu breyst á tímum 

kórónuveirufaraldursins? 

6. Aðrar upplýsingar sem stofnunin myndi vilja koma á framfæri til að varpa frekara ljósi á 

málefnið.  

Spurningarnar voru sendar á eftirfarandi stofnanir: Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

Heilsugæslan Lágmúla, Heilsugæslan Salahverfi, Heilsugæslan Höfða, Heilsugæslan 

Urðarhvarf, Heilbrigðisstofnun Austurlands, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilbrigðisstofnun 

Vestfjarða, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Reykjalundur, SÁÁ, NFLÍ, Endurhæfing ehf., 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Þraut, Sjálfsbjörg AK, Ljósið, Gigtarfélag Íslands, 

Endurhæfingarstöð hjarta/lungna, Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítali.  

Tekið skal fram að mismunandi er hvaða upplýsingar eru tiltækar hjá hverri stofnun og 

hefur það áhrif á hvaða upplýsingar stofnanirnar höfðu tök á að veita og settar eru fram í 

þessari skýrslu. Í sumum tilfellum er einungis gerð grein fyrir fjölda á bið eða biðtíma en 

öðrum tilfellum er gerð grein fyrir hvoru tveggja. Einnig skal tekið fram að mismunandi er 

eftir stofnunum og skilgreindu hlutverki þeirra m.t.t. stigunar heilbrigðisþjónustu hvert 

innihald veittrar þjónustu er. Til dæmis er sérstök endurhæfingarþjónusta ekki veitt á öllum 

heilsugæslustöðvum.  Það leiðir til þess að upplýsingar í skýrslunni eru mismunandi milli 

stofnana. 

Vakin er athygli á því að embætti landlæknis kallar reglulega eftir gögnum frá 

þjónustuveitendum varðandi bið eftir völdum skurðaðgerðum. Yfirlitsskjal yfir fjölda 

framkvæmdra aðgerða frá febrúar 2018 til janúar 2021 er að finna inn á heimasíðu embætti 

landlæknis.   

Í þessari skýrslu verður fyrst gerð grein fyrir svörum sem bárust frá opinberum stofnunum 

og síðan gerð grein fyrir svörum frá einkareknum stofnunum sem veita þjónustu samkvæmt 

samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Leitast verður við að flokka svörin eftir þemunum 

almenn læknisþjónusta, sérhæfð læknisþjónusta, geðheilbrigðisþjónusta og endurhæfing.   
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Opinberar stofnanir 

Landspítali 

Gerð verður grein fyrir stöðu mála hvað varðar sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, 

endurhæfingarþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu á Landspítala.  

 

a) Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta -  skurðaðgerðir 

Mat á þörf fyrir skurðaðgerð fer fram í skoðun og viðtali læknis við sjúkling m.a. á 

göngudeildum Landspítala í kjölfar tilvísunar. Ef þörf er fyrir skurðaðgerð er 

sjúklingur skráður á biðlista á þeim tímapunkti. Biðlistar Landspítala eftir 

skurðaðgerðum ná því ekki yfir allt ferlið og gefa í sumum tilvikum ekki sýn á 

heildarbiðtíma einstaklinga eftir tiltekinni þjónustu.  

 

Haldið er utan um bið eftir skurðaaðgerðum eftir tilteknum flokkum sem embætti 

landlæknis hefur skilgreint. Notast er við þá flokkun hér.  
 
Töflurnar tvær hér á eftir sýna stöðu biðlista og biðtíma 1. febrúar 2020 og 1. febrúar 

2021, í hverjum aðgerðaflokki fyrir sig með þeim skýringum sem kallað eftir. 
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Fjöldi á biðlistum eftir skurðaðgerð, skýringar á breytingu milli ára og aðgerðir: 

 

 

 

Bið eftir völdum 

skurðaðgerðum

Fjöldi -

bið 

aðgerð  

1. feb. 

2020

Fjöldi-

bið 

aðgerð  

1. feb. 

2021

Hlutfallsl

. breyting 

milli ára

Ef aukning er á fjölda á bið                     

mögulegar skýringar Hvort og þá hvaða sértæku aðgerðum var beitt 

Aðgerðarheiti Alls Alls %

Skurðaðgerðir á 

augasteini
723 1.286 78%

Færri aðgerðir tengt Covid skýrir að hluta fjögun á 

biðlista og lengri bið

Biðlistaátak frá árinu 2016. Árið 2020 framkvæmdar 

rúmlega 1600 aðgerðir. 2019 dróg úr fjölda framkvæmdra 

augasteinsaðgerða utan LSH, sjúkl. fluttust þá í auknum 

mæli af biðlistum á stofum til LSH.                        

Brennsluaðgerð á hjarta 344 301 -13% - -

Aðgerðir á hjartalokum 24 23 -4% - -

Kransæðaaðgerðir 3 4 33% Fáir á biðlista -

Hjarta- og/eða 

kransæðamyndataka 

(kransæðavíkkanir, 

PTCA meðtaldar)

97 67 -31% - -

Úrnám hluta brjósts 11 15 36%

Krabbameinsaðgerðir:  biðtími sjaldan lengri en 

ásættanleg viðmið segja til um. Aukningin skýrist 

af lýðfræðilegri sveiflu í fjölda tilvika hverju sinni.

Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina.

Brjóstnám 37 26 -30%

Að mestu krabbameinsaðgerðir: biðtími sjaldan 

lengri en ásættanlegur viðmiðunartími. Aukning 

skýrist af lýðfræðilegri sveiflu í fjölda tilvika 

hverju sinni. Einnig getur verið um að ræða 

fyrirbyggjandi brjóstnám.

Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina.

Aðgerðir til 

brjóstaminnkunar
50 61 22%

Sjaldnast lífsbjargandi eða bráðaaðgerðir og eru 

ekki í forgangi þegar draga þarf úr 

skurðstofustarfsemi líkt og var 2020.

Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina.

Endurgerð brjósts 

(brjóstauppbygging)
50 58 16% Uppsafnað v/frestun aðgerða v. COVID-19 Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina.

Aðgerðir 

v/vélindabakflæðis og 

þindarslits

48 67 40% Uppsafnað v/frestun aðgerða v. COVID-19
Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina. Skortur á 

legurýmum hefur áhrif.

Skurðaðgerðir á maga 

vegna offitu
90 91 1%

Aðeins fleiri aðgerðir 2020 en 2019, fleiri nýjir 

komu inn á biðlista 2020 en 2019

LSH gerir fleiri aðgerðir sem dagaðgerðir en áður og 

sjúkrahótelið nýtt í auknu mæli. 

Gallsteinaaðgerðir 83 161 94%

Árið 2020 voru framkvæmdar um 80 færri 

gallaðgerðir en árið 2019, fjölgun á biðlista er sem 

því nemur.

Ekki gert ráð fyrir biðlistaátaki í þessum hópi, vinna niður 

jafnt og þétt.

Valdar aðgerðir á 

grindarholslíffærum 

kvenna

49 107 118% Uppsafnað v/frestun aðgerða v. COVID-19 -

Brottnám legs 44 89 102% Uppsafnað v/frestun aðgerða v. COVID-19 -

Aðgerðir á 

blöðruhálskirtli
15 9 -40% - -

Brottnám hvekks um 

þvagrás (TURP)
31 41 32%

Fáir einstaklingar, 2020 voru fleiri skurðaðgerðir 

en 2019.
Vinna áfram jafnt og þétt niður biðina.

Liðskipti á mjöðm 239 392 64%

Liðskipti á hné - allar 

aðgerðir
494 827 67%

Fjölgun á biðlista hjá bæklunarlækningum er m.a. 

vegna átaks 2020 þegar skurðstofustarfsemi lá 

niðri, í að stytta bið eftir göngudeilda til mats á þörf 

fyrir liðskiptaaðgerð. Fleiri fóru á biðlistann en 

biðu jafnframt styttra eftir göngudeild. Fjöldi nýrra 

sjúklinga sem bætast við árlega vegna liðskipta á 

hné vex frá ári til árs.

Gripið hefur verið til tvöfalds átaks í bæklunaraðgerðum 

um helgar til að ná niður biðlistanum, samtals 16 

liðskiptaaðgerðir á helgi (3 helgar sem af er ári). Ekki er 

hægt að keyra það oftar en gert er þar sem sama starfsfólk 

vinnur þessa átaksvinnu og vinnuna dagsdaglega. Unnið er 

jafnt og þétt að því að bæta ferla, áhersla á að stytta 

legutíma hjá þeim sem fara í mjaðmaliðskipti.
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Biðtími eftir skurðaðgerð og skýringar á breytingu milli ára: 

 

Á árinu 2020 kom það fyrir í tvígang að heilbrigðisráðherra staðfesti tilmæli 

landlæknis um að fresta skyldi tímabundið valkvæðum og öðrum ífarandi aðgerðum 

vegna heimsfaraldurs COVID-19, fyrst á tímabilinu 23. mars – 3. maí og svo aftur 

27. október – 11. nóvember. Afleiðing lokunar skurðstofa á þeim tíma (samtals um 2 

Bið eftir völdum 

skurðaðgerðum

Fjöldi -

bið 

aðgerð  

1. feb. 

2020

Meðalbiðtími 

1.2.2019 - 

31.1.2020 

Meðalbiðtími 

1.2.2020 - 

31.1.2021

Hlutfallsleg 

breyting 

milli ára

Mögulegar skýringar á auknum biðtíma

Aðgerðarheiti Alls Vikur Vikur %

Skurðaðgerðir á 

augasteini
723

12 23 97%

Fækkun aðgerða v. Covid um ca. 4-500 

aðgerðir.

Brennsluaðgerð á hjarta 344
64 57 -11% -

Aðgerðir á hjartalokum 24 10 9 -4% -

Kransæðaaðgerðir 3 3 3 -4% -

Hjarta- og/eða 

kransæðamyndataka 

(kransæðavíkkanir, 

PTCA meðtaldar)

97

7 5 -22% -

Úrnám hluta brjósts 11
6 4 -30%

Brjóstnám 37
9 8 -15% -

Aðgerðir til 

brjóstaminnkunar
50

44 33 -25%

Endurgerð brjósts 

(brjóstauppbygging)
50

22 27 21%
Uppsafnað v/frestana á aðgerðum v. COVID-19

Aðgerðir 

v/vélindabakflæðis og 

þindarslits

48

27 36 33%

Uppsafnað v/frestana á aðgerðum v. COVID-19

Skurðaðgerðir á maga 

vegna offitu
90

39 44 13% -

Gallsteinaaðgerðir 83
8 12 43%

Fækkun skurðaðgerða 2020 vegna skertrar 

skurðstofustarfsemi

Valdar aðgerðir á 

grindarholslíffærum 

kvenna

49

14 18 33%

Uppsafnað v/frestana á aðgerðum v. COVID-19

Brottnám legs 44
9 11 18%

Uppsafnað v/frestana á aðgerðum v. COVID-19

Aðgerðir á 

blöðruhálskirtli
15

8 10 27%

Fáir á biðlista. Uppsafnað v/frestana á aðgerðum 

v.COVID-19

Brottnám hvekks um 

þvagrás (TURP)
31

13 20 51%
Uppsafnað v/frestana á aðgerðum v. COVID-19

Liðskipti á mjöðm 239

30 30 0%

Liðskipti á hné - allar 

aðgerðir
494

41 45 11%

Vaxandi biðtími er ma. vegna átaks sem gert var 

í að fjölga göngudeildartímum til mats á þörf 

fyrir liðskiptaaðgerð.  Í því átaki bættust margir 

á biðlistann.  
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mánuðir) var að biðlistaaðgerðir lögðust af og bið eftir aðgerð lengdist 

óhjákvæmilega umtalsvert af þessum sökum. Eins bætast nýir einstaklingar við jafnt 

og þétt. Bráðatilfelli eru og voru árið 2020 alltaf tekin fram fyrir og fá slík tilfelli tíma 

á göngudeild innan viku frá því að tilvísun berst. Eitt af því sem gert var á árinu til að 

sporna við lengingu biðtíma t.d. eftir bæklunaraðgerðum var átak í 

göngudeildaþjónustu hjá bæklunarlæknum. Á göngudeild er ástand sjúklings metið 

og ákvörðun tekin hvort að sjúklingur fari á biðlista t.d. eftir liðskipum. Svipað hefur 

verið viðhaft innan fleiri sérgreina. Biðtími eftir komu á göngudeild til 

bæklunarlæknis var kominn upp í allt að 8 mánuði frá því að tilvísun barst til spítalans 

og þar til sjúklingur komst að á göngudeild. Í dag er biðtíminn 3-4 mánuðir. Þetta 

átak skýrir að mestu fjölgun einstaklinga á biðlista eftir liðskiptum á árinu 2020. 

Annað sem tekið var upp á árinu í meira mæli en áður var úrlausn með símtali. Var 

því úrræði beitt þar sem unnt var eins og sjá má í skýringum í töflu hér fyrir ofan. 

 

 

b) Endurhæfingarþjónusta 

Endurhæfingardeild Landspítala á Grensási (legudeildin) tekur nær alfarið við 

sjúklingum frá öðrum deildum spítalans (einstaka frá öðrum sjúkrahúsum) og er því 

ekki um eiginlega biðlistaskráningu eftir innlögnum að ræða þar heldur er haldið utan 

um ákveðinn vinnulista. Markmiðið er að taka inn sjúklinga helst innan viku frá því 

að þeir eru tilbúnir til innlagnar á Grensásdeild. Bið eftir meðferð á dagdeild 

Grensásdeildar getur verið 2-3 vikur, stundum lengri. Þar er forgangsraðað eftir 

bráðleika t.d. varðandi nýleg heilaáföll og þess háttar. Á dagdeildina koma 

einstaklingar einnig til mats vegna heilaskaða og biðin er lengri á þeim vettvangi eða 

um 2-3 mánuðir. Sá biðlisti lengdist m.a. vegna COVID-19 faraldurs þegar fækka 

þurfti komum á göngu- og dagdeild vegna sóttvarna.    

 

c) Geðþjónusta  

Einungis er notast við biðlista í ferliþjónustu geðþjónustunnar en önnur þjónusta telst 

bráð. Vert er að hafa í huga að teymi geðþjónustunnar hafa hvert um sig skilgreinda 

forgangsröðun þar sem mjög alvarleg mál eru tekin hraðar inn en meðalbiðtími gefur 

til kynna. Á sama tíma má segja að biðtími getur verið lengri í þeim málum sem eru 

ekki metin í forgangi.  
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Fjöldi á biðlista ferliþjónustu - skýringar á breytingu milli ára og aðgerðir: 

 

 

Fjöldi á 

biðlista 

febr/mar

s 2020

Fjöldi á 

biðlista 

11.3.2021

Breyting 

milli ára 

Ef aukning er á fjölda á bið mögulegar 

skýringar

Hvort og þá hvaða sértæku 

aðgerðum var beitt

Heiti teymis Alls Alls %

Þunglyndis-og 

kvíðateymi (ÞOK)
96 80 -16,7%

Færri beiðnir bárust teyminu árið 

2020 en árið 2021. Sjúklingar sem 

koma inn í teymið frá 

móttökugeðdeild eru teknir beint 

inn, án viðkomu á biðlista.

Áfallateymi 121 105 -13,2%

Mun færri beiðnir bárust teyminu 

árið 2020, einnig komu færri mál á 

neyðarmóttöku vegna 

kynferðisofbeldis, en teymið sinnir 

þeim málum. 

DAM teymi  

(Dialectical 

Atferlismeðferð) 

83 78 -6,0%

Átröskunarteymi 57 86 50,9%

Meðferðarvinna sjúklinga sem ekki 

er í undirþyngd (BMI > 18.5) var 

endurskoðuð og stöðluð samkvæmt 

nýjustu rannsóknum í faginu. 

Meðferðin er nú samtals 10 vikur 

auk eftirfylgdartíma. Breytingarnar 

tóku gildi í nóvember 2020.

FMB teymi  

(Meðferð foreldra 

með geðsjúkdóm  í  

meðgöngu og 

fæðingu)

17 9 -47,1%

Teymið sameinaðist geðheilsuteymi

fjölskylduvernd í nóvember 2020, og er

samstarfsverkefni heilsugæslunnar og

Landspítala. Teymið er nú á forræði

heilsugæslunnar og má áætla að fækkun

beiðna til LSH  geti stafað að hluta að þær séu 

í umsjón heilsugæslunnar.  

ADHD teymi 507 727 43,4%

Í fyrstu bylgju Covid-19 var ekki hægt að veita 

viðtöl, en skimunarátak framkvæmt (með

síma). Maí 2020 fóru greiningarviðtöl aftur af

stað, mest í gegnum fjarfundarbúnað.

Tilvísunum í teymið fjölgaði milli áranna

2020 og 2021. 

Samfélagsgeðteymi 3 6 -
Ekki er um marktæka fjölgun á biðlista að

ræða 

Til að draga úr fjölda á biðlista og

tryggja áframhaldandi inntöku hefur

vitjunum verið fækkað hjá þeim sem

eru í meðferð og eru í bata. Lögð

áherla á að útskrifa eins hratt og

kostur er, þar sem alvarleiki mála er

oftast mikill og því mikilvægt að

biðtími sé stuttur inn í teymið. 

Geðrofsteymi 1 1 -
Ekki er um marktæka fjölgun á biðlista að

ræða 

Transteymi 6 3 -50,0%
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Biðtími í ferliþjónustu og skýringar á breytingu milli ára: 

 

Fjöldi á 

biðlista 

11.3.2021

Meðalbið 

febr/mars 

2020

Meðalbið 

mars 2021

Breyting 

milli ára 
Mögulegar skýringar á auknum biðtíma

Heiti teymis Alls Vikur Vikur

Þunglyndis-og 

kvíðateymi (ÞOK)
80 21,7 26,6 22,4%

Ástæða lengingu á biðtíma er fyrst og fremst vegna tímabundins 

skorts á fagfólki  sem hægir á inntöku nýrra mála og lengir biðtíma.

Áfallateymi 105 39,9 55,7 39,8%

Covid faraldurinn hafði áhrif á afköst teymisins árið 2020. Covid 

hafði áhrif á mætingu í viðtöl sem og mætingu starfsmanna þar sem 

strangar kröfur voru um að mæta ekki með einkenni í hús og ekki 

allir með aðstöðu til fjarvinnu að heiman. Meðferðarlengd jókst því 

á þessu tímabili

DAM teymi  

(Dialectical 

Atferlismeðferð) 

78 79,0 80,6 2,0%

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir var ekki gert hlé á meðferð á árinu, 

og var þannig fyrirbyggt að biðlisti lengdist enn frekar. Stærð 

teymisins og afkastageta annar ekki þeim fjölda sem vísað er í 

þjónustu og því eru margir á biðlista.  

Átröskunarteymi 86 18,4 44,7 142,6%

Engin ein skýring er á því að bið eftir þjónustu hefur lengst síðustu 

ár og fjölgað á biðlistum. Ástæðurnar eru margþættar og samspil 

milli eftirfarandi þátta: 

•	Húsnæðisvandi – bág staða húsnæðis geðþjónustunnar vegna 

mygluvanda ofl.. 

•	Fækkun starfsmanna í teyminu um tvö stöðugildi samtals á þremur 

árum af ýmsum ástæðum meðal annars vegna geðlæknaskorts, 

veikinda og krafa um hagræðinu. 

•	Covid-19 heimsfaraldur 2020.  Margir nýttu sér 

fjarheilbrigðisþjónustu sem teymið bauð upp á en aðrir kusu að bíða 

þar til aðstæður myndu batna.   

•	Nýliðun, hvort heldur sem er almenn eða afleysing, kallar alltaf á 

ákveðinn tíma í starfsþjálfun.

FMB teymi  (Meðferð 

foreldra með 

geðsjúkdóm  í  

meðgöngu og 

fæðingu)

9 9,6 5,6 -41,8%

ADHD teymi 727 80,4 71,9 -10,7%

Samfélagsgeðteymi 6 > 2vikur > 2vikur
-

Geðrofsteymi 1 > 2vikur > 2vikur -

Transteymi 3 > 2vikur > 2vikur -
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Meðalbiðtími í töflunni hér að ofan er skilgreindur með eftirfarandi hætti: Biðtími í 

vikum hjá þeim sem hafa hafið meðferð sl. 6 mánuði, miðað við dagsetningu úttekt 

gagna, hjá viðkomandi teymi.  

 

COVID-19 – áhrif á geðþjónustu og viðbrögð 

Þegar samkomutakmarkanir stóðu sem hæst nýttu hin ýmsu teymi geðþjónustu 

fjarfundarbúnað til samskipta við sjúklinga og var þá meðferð (einstaklingsviðtöl), 

máltíðarstuðningur og hópmeðferð/fræðsla veitt í gegnum fjarfundarbúnað. Sumir 

sjúklinga völdu þannig að halda áfram meðferð sinni í gegnum 

fjarheilbrigðisþjónustu en aðrir völdu að gera hlé á eiginlegri meðferð en fengu 

stuðning símleiðis í staðinn. Aukning í fjarfundarbúnaði á geðþjónustu Landspítala 

vegna COVID-19 leiddi til þess að hægt var að veita fjarheilbrigðisþjónustu sem aftur 

hefur auðveldað aðgengi fólks utan höfuðborgarsvæðisins að þjónustu teymanna. 

Sem dæmi þróaði þunglyndis- og kvíðateymið (ÞOK) fjarþjónustu sem ekki var til 

staðar áður og hóf að veita þá meðferð í gegnum myndsímtöl, bæði einstaklings- og 

hópmeðferð. Markmiðið ÞOK teymsins í gengum COVID-19 var að halda áfram að 

veita þjónustu þó dregið væri úr komum á göngudeild og sem þýddi jafnframt að hægt 

var hefja úrlausn/meðferð nýrra mála af biðlista. 

Fjölgun á biðlista hjá þunglyndis- og kvíðateymi (ÞOK) á árinu 2020 tengist því að 

í upphafi COVID-19 faraldurs var ÞOK teymið beðið um að draga úr komum 

tímabundið og forgangsraða sjúklingum í þjónustu sem voru 1) í sjálfsvígshættu eða 

2) á viðkvæmum stað í meðferð. Á fyrstu mánuðum ársins var teymið einnig beðið 

um að halda utan um og manna s.k. ,,lyndisgátt“ þar sem sjúklingar frá bráðamóttöku 

í Fossvogi gátu komið beint inn í teymið. Þannig var unnt að draga úr innlögnum á 

móttökugeðdeild. Þetta þýðir að tímabundið dró úr úthlutun nýrra mála af biðlista þar. 

Meðferð sjúklinga virtist taka lengri tíma á árinu og á það bæði við um sjúklinga sem 

voru í fjarþjónustu, þó að meðferð væri aðlöguð og eins þá sjúklinga sem voru enn 

að koma á göngudeild. Helstu ástæður voru forföll t.d. vegna kvefeinkenna eða 

sóttkvíar og forföll vegna ótta við smit. 

Innköllun af biðlista hjá áfallateymi var stöðvuð tímabundið í fyrstu bylgju 

faraldursins sem hafði þau áhrif að biðtími eftir þjónustu teymisins lengdist. Á sama 

tíma þurftu starfsmenn teymisins að sinna nýrri þjónustu en sérstakt COVID-

stuðningsteymi var sett á laggirnar til að sinna fólki sem var innritað á COVID-

göngudeild spítalans. Sú þjónusta bættist ofan á hefðbundin störf teymismeðlima allt 

árið og hafði þau áhrif að færri einstaklingar á bið eftir meðferð við áfallastreitu 

komust að hjá meðferðaraðilum teymisins. Um haustið 2020 var gert átak í innköllun 

nýrra mála af biðlista sem gekk vel.  

 

d) Barna- og unglingageðdeild (BUGL) 

Göngudeild BUGL er að stórum hluta bráðadeild og því ekki gerlegt að stýra 

innstreymi sjúklinga af biðlista nema að hluta. Eftirspurn eftir þjónustu hefur aukist 

jafnt og þétt og fjölgað hefur á biðlistum. Útskýringar á biðtíma m.a. vegna áhrifa 

COVID-19 og aðgerðir spítalans koma fram í töflunni sem sýnir fjölda á biðlista 

BUGL og skýringar á breytingu milli ára. 
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Fjöldi á biðlista BUGL - skýringar á breytingu milli ára:  

 
 

 

Biðtími á biðlista BUGL, skýringar á breytingu milli ára og aðgerðir: 

 

 

COVID-19 – áhrif á BUGL og viðbrögð 

Fækkun koma á göngudeild milli ára skýrist annars vegar af því að það þurfti að setja 

hópmeðferð á bið vegna sóttvarnarráðstafana tengt COVID-19. Reyndar var það leyst 

að hluta til seinni hluta árs með því að leigja stóran sal þar sem hægt var að uppfylla 

sóttvarnarreglur.  

 

 

Sjúkrahúsið á Akureyri 
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem 

áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Gerð verður grein fyrir stöðu 

Fjöldi á 

biðlista 

febr/mars 

2020

Fjöldi á 

biðlista 

11.3.2021

Breyting 

milli ára 

Ef aukning er á fjöld á bið 

mögulegar skýringar

Hvort og þá hvaða sértæku 

aðgerðum var beitt

Heiti þjónustu Alls Alls %

BUGL - 

göngudeild 
101 131 30%

Komum var fækkað til muna 

tímabundið vegna tilmæla 

sóttvarnayfirvalda vegna 

COVID-19 faraldurs og hefur 

það hægt að inntöku nýrra 

sjúklinga.

Fjöldi á 

biðlista 

11.3.2021

Meðalbið 

febr/mars 2020

Meðalbið 

mars  2021

Breyting milli 

ára 

Mögulegar skýringar á 

auknum biðtíma

Heiti þjónustu Alls Vikur Vikur

BUGL - göngudeild 131 22,1 23,9 8%
Óveruleg aukning - tengist 

COVID-19
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mála hvað varðar biðtíma á SAk eftir sérfræðiþjónustu en upplýsingar um biðtíma tengda 

almennri heilbrigðisþjónustu á SAk liggja ekki fyrir.  

 

Í töflunni hér að neðan má sjá samanburð milli 1.feb 2020 og 1.feb 2021 á fjölda þeirra sem 

bíða og biðtíma.   

 
 

 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) 

Almenn læknisþjónusta  

Við mat á bið eftir læknisþjónustu á heilsugæslustöðvum HVE er ekki haldið sérstaklega 

utan um þann fjölda einstaklinga sem bíður heldur er horft til viðmiðunarmarka sem embætti 

landlæknis setur um biðtíma. Þar gilda eftirfarandi viðmið:  

• Samband við heilsugæslustöð samdægurs (þegar um brýn erindi er að ræða). 

• Viðtal við heilsugæslulækni innan fimm daga. 

 

Samkvæmt þjónustukönnun eru fimm heilsugæslustöðvar innan HVE með stuttan biðtíma 

sem er innan viðmiðunarmarka, þ.e. í Búðardal, Grundarfirði, Hólmavík, Hvammstanga og 

Stykkishólmi. Á heilsugæslustöðinni í Ólafsvík bíða 10% skjólstæðinga lengur en viku, 20% 

á Akranesi og 53% Borgarnesi. Vísbendingar eru um að biðtími á Akranesi og í Borgarnesi 

hafi lengst eftir áramótin 2021. Því hefur verið velt upp að möguleg skýring geti verið að fólk 

hafi farið að leita meira eftir þjónustu þegar róðurinn gegn COVID-19 tók að léttast. Þá getur 

biðtími verið langur ef viðkomandi vill aðeins hitta ákveðinn lækni. 

 

Sérhæfð læknisþjónusta  

Við mat á bið eftir læknisþjónustu á göngudeild HVE er ekki haldið sérstaklega utan um 

þann fjölda einstaklinga sem bíður heldur er horft til viðmiðunarmarka sem embætti 

landlæknis setur um biðtíma. Þar gilda eftirfarandi viðmið:  

• Skoðun hjá sérfræðingi innan 30 daga. 

• Aðgerð/meðferð hjá sérfræðingi innan 90 daga. 

Biðtími eftir sérfræðiþjónustu 1.2.2020 1.2.2021
Breyting 

milli ára
1.2.2020 1.2.2021 Aðgerðir / skýringar

- koma til læknis á göngudeild Fjöldi Fjöldi % Biðtími Biðtími

Skurðlækningar: 120 164 37% 2-4 vikur 2-4 vikur Covid áhrif 

Alm. skurðlækningar

Æðaskurðlækningar

Þvagfæraskurðlækningar

HNE-lækningar innan við 4 vikur innan við 4 vikur

Bæklunarlækningar 501 370 -26% 10-12 vikur 10-12 vikur

Geðlækningar 17 14 -18% 4 vikur 3 vikur

Kvensjúkdómalækningar 22 32 45% 2-4 vikur 2-4 vikur

Lyflækningar

Hjartalæknar 142 70 -51% 4 vikur 4 vikur

Meltingarsérfræðingar 17 21 24% 12 vikur 16 vikur

Lungnalæknir 24 10 -58% 4 vikur 4 vikur

Smitsjúkdómalæknir 0 0 1 vika 1 vika

Krabbameinslæknar 2 vikur 2 vikur

Innkirtlalæknar: Innkirtla sérfr. frá LSH stýra meðferð

Tilvísanir í forgangi 4 vikur 8 vikur Covid áhrif. Færri komur sérfr. LSH

Alm. tilvísanir 13 20 54% 14 vikur 22 vikur Covid áhrif. Færri komur sérfr. LSH

Öldrunarlæknar 5-7 vikur 12 vikur Covid áhrif 

Endurhæfingarlækningar 1-3 vikur 8 vikur Covid áhrif 

Barnalækningar 33 36 9% innan við 8 vikur

BUG-lækningar/- teymi 8 8 0% 18 vikur 16
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Á HVE Akranesi er aðgengi að göngudeild sérfræðilækna í 10 sérgreinum og taflan hér 

fyrir neðan sýnir biðtíma eftir þeirra þjónustu í dögum (úttektar dagur er 17. feb 2021 en ekki 

1.feb 2021 eins og í öðrum töflum í skýrslunni).  

 

 
 

Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta sem veitt er á HVE Akranesi innifelur eftirfarandi tegundir 

skurðaðgerðar: liðskiptaaðgerðir á hné eða mjöðm, brottnám legs, aðgerðir á 

grindarholslíffærum kvenna og aðrar óskilgreindar skurðaðgerðir.  Fjölda á biðlista eftir 

aðgerðum á HVE má sjá í töflunni hér að neðan. Athugið að í taflan sýnir fjölda á biðlista í 

janúar 2020 til samanburðar við fjölda á biðlista janúar 2021. 

 

  
 

Takmarkanir vegna COVID-19 höfðu áhrif á framkvæmd skurðaðgerða á HVE þar sem 

öllum skurðstofum var lokað í vikum 13-18. Ein skurðstofa var opin í viku 20 en full starfsemi 

hófst að nýju á skurðstofum 18. maí 2020 og hélst þar til fimmtudaginn í viku 44 en þá var 

öllum skurðstofum lokað. Hélst sú lokum í vikum 45-46. Leiddu þessar lokanir til þess að 

fresta þurfti aðgerðum hjá 54 sjúklingum sem þegar höfðu verið boðaðir í innlögn. Biðlistar 

hafa ekki lengst en aftur á móti hefur meðalbiðtími eftir aðgerð lengst vegna COVID-19 eins 

og við er að búast vegna lokana á skurðstofum.    

 

Geðheilbrigðisþjónusta  

Fyrstu marktæku skráðu biðlistaupplýsingarnar eru frá miðju ári 2020 en þá kom 

biðlistakerfi í SÖGU. Ekki liggja því fyrir upplýsingar um hver staðan var í upphafi árs 2020. 

Í júní 2020 voru 224 einstaklingar á biðlista en í janúar 2021 voru 350 einstaklingar á 

Sérgrein

Biðtími í 

dögum 

17.02.2021

Almennar lyflækningar 1

Almennar skurðlækningar 1

Bæklunarlækningar 28

Háls-, nef- og eyrnalækningar 23

Hjartalækningar 28

Kvensjúkdómalækningar 21

Lungnalækningar 1

Meltingalækningar 13

Nýrnalækningar 5

Þvarfæraskurðlækningar 21

Tegund aðgerða

Fjöldi á 

biðlista jan 

2020

Fjöldi á 

biðlista jan 

2021

Breyting 

milli ára

Liðskiptaaðgerðir 214 186 -13%

Brottnám legs 35 45 29%

Aðgerðir á grindarholslíffærum kvenna 15 23 53%

Aðrar skurðaðgerðir 278 302 9%
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biðlistanum. Rétt er að benda á að forgangsraðað er á biðlistana og tilvik sem metin eru 

áríðandi fá forgang. 

 

Í júní 2020 var meðalbiðtími 16,1 vika. Í janúar 2021 eru biðlistatölur tvískiptar. Þá var 

meðalbiðtími barna 17 ára og yngri 16,4 vikur en 23,4 vikur hjá fullorðnum, þ.e. 18 ára og 

eldri. 

Markmiðið um að börn komist að hjá barnasálfræðingi innan þriggja mánaða hefur ekki 

náðst. Að mati stjórnenda stofnunarinnar er helsta orsökin sú að fjöldi barnasálfræðinga á 

starfssvæði HVE hefur ekki verið nægilegur. Fram á mitt ár 2020 var einn barnasálfræðingur 

starfandi en frá þeim tíma hafa þeir verið tveir. Að einhverju leyti er enn verið að vinna niður 

uppsafnaða þörf. Stofnunin fékk viðbótarfjármagn vegna COVID-19 fyrir tímabundinni stöðu 

sálfræðings um mitt síðasta ár. Sú aukning rennur út á þessu ári og það gæti haft áhrif á það 

hvernig biðtíminn þróast í framhaldinu.  

 

Endurhæfingarþjónusta   

HVE er með starfsstöð í Stykkishólmi þar sem meðal annars er endurhæfingarþjónusta 

háls- og bakdeildar. Aðeins fleiri voru á biðlista eftir meðferð á háls- og bakdeildinni í mars 

2021 (152 einstaklingar) en apríl 2020 (145 einstaklingar). Einnig jókst fjöldi tilvísana sem 

biðu eftir mati og skoðun sjúkraþjálfara en tilvísanirnar sem biðu voru 48 í apríl 2020 en 78 í 

mars 2021. Helsta skýringin er sú að vegna COVID-19 þurfti að fækka þeim sem gátu verið í 

meðferð á deildinni hverju sinni þar sem ekki var unnt að hafa tvo saman í herbergi vegna 

sóttvarnarráðstafana. Einnig þurfti að draga úr skoðunum og mati sjúkraþjálfara sem þarf að 

fara fram áður en sjúklingur fer á biðlista fyrir meðferð á háls- og bakdeild.  

 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) 
Ekki er teljandi bið eftir læknisþjónustu og COVID-19 hafði einungis tímabundin áhrif á 

það. Þeir sem þurfa á þjónustu geðteyma að halda bíða að hámarki tvær vikur eftir að fá bókað 

viðtal. Á biðlista eftir endurhæfingu eru 14 einstaklingar en það eru færri einstaklingar en 

undanfarin ár. Skýringin á því er m.a. að undanfarna mánuði hefur stofnunin haft nema sem 

hafa getað veitt þjónstuna. Einstaklingarnir sem eru á biðlistanum hafa hins vegar fjölþættari 

þjónustuþarfir og eiga jafnvel erfitt með að mæta á staðinn. Árið 2020 bárust 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 146 beiðnir um þjálfun en ekki var hægt að sinna 21 þeirra. 

Stofnunin vísaði því þeim einstaklingum til annarra sjúkraþjálfunarstöðva í lok árs 2020. 

 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 

Hjá HSN er fyrst og fremst veitt almenn læknisþjónustu fremur en sérhæfð. Biðtími eftir 

læknisþjónustu er að jafnaði 0 til 4 vikur en fer þó talsvert eftir starfsstöðvum. Meðalbiðtími 

eftir geðheilbrigðisþjónustu fyrir fullorðna er sex til átta mánuðir á Akureyri en einn til þrír 

mánuðir á öðrum starfsstöðvum stofnunarinnar. Meðalbiðtími fyrir börnum sem bíða eftir 

geðheilbrigðisþjónustu er almennt um tveir mánuðir á Akureyri en styttri á öðrum 

starfsstöðvum. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda einstaklinga á biðlista eða biðtíma. 

 

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) 
Hjá HSA liggja ekki fyrir upplýsingar um biðlista og biðtíma eftir þjónustu. Kannanir sem 

gerðar hafa verið hafa þó sýnt að 97% þeirra sem nýttu sér þjónustu heilsugæslu HSA fengu 

tíma innan viku og ríflega 70% fengu tíma innan tveggja daga. Þá er ekki sérstaklega haldið 

utan um biðlista fyrir sérfræðilæknaþjónustu heldur er bókað í hverja komu sérfræðilæknis. 
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Í geðheilbrigðisþjónustunni er beiðnum forgangsraðað innan geðteymis eftir matsviðtal en 

biðtími eftir að komast í þjónustu teymisins er þrír til fjórir mánuðir. Bið eftir 

geðheilbrigðisþjónustu barna er svipuð í febrúar  2021 og á sama tíma árið 2020 en þá voru 

um 85 börn á biðlistanum. Í kjölfar skriðufalla á Seyðisfirði jókst eftirspurn eftir áfallahjálp 

sem brugðist var við með því að fjölga fagfólki í geðteyminu og til að sinna Seyðfirðingum 

sérstaklega. 

Þrátt fyrir að þjónustan hafi hverfst um COVID-19 undanfarið ár þá hefur leiðarstefið verið 

að halda uppi almennri heilbrigðisþjónustu. Farin var sú leið að veita fjarheilbrigðisþjónustu 

í auknum mæli eftir því sem unnt var.  

 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) 

Almenn læknisþjónusta   

Ekki er um biðlista að ræða hjá heimilislæknum en biðtími eftir tíma er misjafn á milli 

heilsugæslustöðva stofnunarinnar. Biðtími hefur verið lengstur á Selfossi eftir tíma hjá 

heimilislækni viðkomandi. Styttri bið var eftir þeim lækni sem átti næsta lausa tíma en það 

gat verið einn til fimm dagar í stað einna til fjögurra vikna hjá heimilislækni viðkomandi. Á 

flestum öðrum stöðvum hefur biðtími verið um einn til þrír dagar. COVID-19 hefur ekki haft 

marktæk áhrif á biðtíma á heilsugæslustöðvum HSU en reynt hefur verið að halda þjónustunni 

óbreyttri eins og hægt hefur verið. 

 

Sérhæfð læknisþjónusta   

Mjög misjafnt er eftir sérgreinum hvort um eiginlegan biðlista er að ræða eða langan 

biðtíma eftir viðtali eða meðferð. Á tímum kórónaveirufaraldursins hefur að einhverju marki 

verið notast við myndsamtöl þar sem það hefur átt við og verið mögulegt.  

o Háls-nef og eyrnalæknar; Enginn biðlisti er til staðar en biðtími fyrir móttöku er tvær 

til þrjár vikur og hefur haldist þannig á milli áranna 2020 og 2021. 

o Augnlæknar; Enginn biðlisti er til staðar en biðtími tvær vikur og hefur haldist þannig 

milli áranna 2020 og 2021. 

o Hjartasérfræðingar; Á biðlista voru 74 einstaklingar 1. febrúar 2020 og elsta beiðnin 

er árs gömul.  

o Barnasérfræðingar; Ekki var biðlisti eftir viðtali 1. febrúar 2020 en bið eftir 

viðtalstíma var  fjórar til sex vikur. Biðtíminn gæti verið styttri núna en fyrir tíma 

COVID-19 en barnasérfræðingur hefur boðið utan dagvinnu ef um bráð tilvik er að 

ræða. 

o Krabbameinssérfræðingar; Enginn biðlisti var 1. febrúar 2020 og bið eftir tíma var 

innan við vikutími. Engin breyting hefur orðið þar á milli áranna 2020 og 2021. 

o Lungnasérfræðingar; Biðlisti er í svefnrannsókn og er biðtími eftir sérfræðimeðferð 

um fjórar vikur. Biðtíminn hefur heldur styst milli áranna 2020 og 2021 þar sem farið 

var í samvinnu við LSH til að vinna á biðlista vegna svefnrannsókna. HSU fékk lánuð 

tæki frá LSH til svefnrannsókna og fór úrlestur svo fram á LSH.  

 

Geðheilbrigðisþjónusta  

Byrjað var að taka á móti tilvísunum í lok október 2019 og 1. febrúar 2020, þ.e. þrem 

mánuðum eftir að byrjað var að taka við tilvísunum, var um átta til 12 vikna biðtími eftir 

þjónustu. Í byrjun febrúar 2021 voru u.þ.b. 50 einstaklingar á bið eftir þjónustu á vegum 

teymisins og biðtíminn fjórir til sex mánuðir. 
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Töluverðar breytingar hafa orðið milli þessara tveggja tímapunkta. Aukning stöðugilda, 

endurskoðun á þjónustutíma, skilvirkari vinnubrögð, efling samvinnu við önnur þjónustu 

úrræði.  

Heimild fékkst til að ráða iðjuþjálfa sem gegnir hlutverki málastjóra geðheilsuteymis í 60% 

starfshlutfalli frá ágúst 2020. Með auknu fjármagni vegna COVID-19 var félagsráðgjafi í 

hlutverk málastjóra, ráðinn í 100% hlutfall frá 1.janúar 2021. Aukning á stöðugildi 

sálfræðinga hafði einnig mikið að segja hvað varðar biðtíma eftir sálfræðiþjónustu. Í lok 

sumars 2020 voru gerðar breytingar á þjónustuúrræðum teymisins, meiri áhersla sett á 

hópaúrræði og þjónustu í gegnum fjarfundabúnað. Einnig voru gerðar breytingar á 

þjónustuhópnum sem unnt var að veita þjónustu og var tekin ákvörðun um að þroskaröskun 

og virkur fíknivandi væri frábending í þjónustu teymisins. Meiri áhersla var sett á hópaúrræði, 

væntingastjórnun í upphafi þjónustu og skilvirkari vinnubrögð með skýrari mynd á 

þjónustuleiðir með útskrift að markmiði í lok þjónustu. 

Fjarþjónusta virðist þó henta skjólstæðingum geðheilsuteymis illa, þeir eru þegar félagslega 

einangraðir og glíma við mikinn kvíða sem erfitt er að vinna með ef ekki er hægt að rjúfa 

einangrunina. Aukning á hópaúrræðum hefur ekki verið möguleg á öðrum starfsstöðvum 

stofnunarinnar en á Selfossi þar sem starfsfólk ferðast að jafnaði eingöngu 1x í mánuði milli 

stofnana og hópaúrræði virðist ekki gagnast þessum hópi í gegnum fjarfundabúnað. 

Samvinna og samþætting þjónustu innan þessa þjónustuflokks kallar á heildrænt kerfi þar 

sem einstaklingurinn gengur ekki á milli kerfa heldur fær heildstæða geð- og 

starfsendurhæfingu á einum stað, til dæmis á heildrænni endurhæfingarmiðstöð.   

 

Endurhæfingarþjónusta  

Eftirfarandi upplýsingar ná yfir iðjuþjálfun barna á Suðurlandi og að hluta málefni 

fatlaðra á Suðurlandi (hjálpartækjamál). 

Í febrúar 2020 voru níu börn á biðlista fyrir prófun en ekki eru nákvæmar upplýsingar um 

hve mörg börn voru á bið eftir þjálfun, en alla jafna voru þau fjögur til fimm. Í febrúar 2021 

voru 13 börn á bið eftir prófun og fjögur til fimm á bið eftir þjálfun.  

Biðtími eftir prófun lengist eftir fjölda barna og er á bilinu fimm til sjö mánuðir. 

Biðtími eftir þjálfun er mun styttri, eða u.þ.b. 1 ½ - 2 mán. 

Hjálpartækjamálum er reynt að sinna eins fljótt og hægt er.  

Teymisfundir fara eingöngu fram í netfundum sem er gott því þá nýtist tíminn betur þar sem 

tíminn fer ekki í ferðalög út í leik- og grunnskólana.  

 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) 

Engir biðlistar eru fyrir almenna og sérhæfða læknisþjónustu eða endurhæfingu.   

Ekki liggur fyrir nákvæm tala yfir þann fjölda sem var á biðlista eftir geðheilbrigðisþjónustu 

1. febrúar 2020 en 1. apríl 2020  voru 97 fullorðnir á þeim biðlista og 40 börn.  Árið 2021 voru 

1. febrúar 98 fullorðnir biðlista og 62 börn.  

Fjölgun á biðlista milli ára er helst rakin til manneklu.  

 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) 

Almenn læknisþjónusta 

Undir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins heyra 15 heilsugæslustöðvar. Þann 1. febrúar 

2020 var meðalbiðtími eftir almennri læknisþjónstu 6.7 dagar en 1. febrúar 2021 var 

meðalbiðtími eftir þeirri þjónustu 6.3 dagar.  
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Gott aðgengi er að heilsugæslustöðvunum sem skipuleggja þjónustuna á formi dag- og 

síðdegisvakta en góð samvinna er milli allra starfsstétta í því samhengi. Til viðbótar hefur í 

heilsugæslunni verið lögð mikil áhersla á símaþjónustu, rafræna þjónustu, netspjall, 

símaviðtöl og þjónustugátt Heilsuveru sem að öllum líkindum hefur haft þau áhrif að biðtími 

eftir þjónustu hefur ekki lengst þrátt fyrir viðbótar álag vegna COVID-19.  

Geðheilbrigðisþjónusta 

Fjöldi beiðna á bið eftir sálfræðiþjónustu þann 1. febrúar 2020 var 539 en 1. febrúar 2021 

var fjöldi beiðna 1344 og biðtíminn 87 dagar. Bið eftir þjónustu geðteyma var 1. febrúar 

2021 41 dagur og fjöldi beiðna var 75. 

Vegna þeirra takmarkana sem falist hafa í sóttvarnaraðgerðum á tímum 

kórónaveirufaraldursins hefur þjónusta stöðvanna breyst og þróast. Erindi eru afgreidd meira 

í gegnum síma og með heilsuveruskilaboðum en áður.  Einnig er reynt að skipuleggja 

þjónustuna á annan máta til að ná betur og sérstaklega til viðkvæmra hópa sem treysta sér 

ekki til að koma á stöðvarnar. Að halda uppi góðri þjónustu í frumheilsugæslu á tímum 

kórónuveirufaraldursins hefur verið mikil áskorun fyrir alla starfsmenn 

heilsugæslunnar.   Með samstilltu átaki, markvissri nálgun á þjónustu ásamt metnaði 

starfsfólks og sveigjanleika hefur almennt gengið vel að tryggja þjónustu á þessum 

fordæmalausu tímum. 

 

Einkareknar stofnanir sem veita heilbrigðisþjónustu samkvæmt samningi við 

Sjúkratryggingar Íslands 

 

Sjúkratryggingar Íslands hafa gert samning við fjórar einkareknar heilsugæslustöðvar. 

 

Heilsugæslan Lágmúla 
Biðtími eftir bókuðum tímum hjá læknum er núna ein til fjórar vikur. Skipulag 

þjónustunnar er þó með þeim hætti að bæði hjúkrunarfræðingar og læknar eru á vöktum sem 

taka á móti öllum brýnum vandamálum samdægurs eða daginn eftir. Ásókn í þá þjónustu hefur 

aukist. 

Ekki er bið eftir sálfræðiþjónustu fyrir börn eða þjónustu á netinu en heilsugæslan er með 

samninga um þá þjónustu við Litlu Kvíðameðferðarstöðina og sálfræðiþjónustuna Mína líðan. 

Hálfs árs bið er þó eftir tímum hjá sálfræðingi stöðvarinnar.  

 

Heilsugæslan Salahverfi 

Bið eftir almennri læknisþjónustu er engin. Bið eftir sérhæfðri læknisþjónustu hefur styst 

frá því að vera fjórar til fimm vikur 1. febrúar 2020 í 2 vikur 1. febrúar 2021. Bið eftir 

geðheilbrigðisþjónustu hefur einnig styst milli ára en hún var þrír mánuðir 1. febrúar 2020 en 

er átta vikur 1. febrúar 2021.  

 

Heilsugæslan Höfða 

Bið eftir almennri læknisþjónustu er engin, bið eftir sérhæfðri læknisþjónustu er tvær vikur 

og bið eftir geðheilbrigðisþjónustu er þrír mánuðir hjá börnum en einn mánuður hjá 

fullorðnum. Engin breyting hefur orðið frá 1. febrúar 2020 eða á tímum 

kórónaveirufaraldursins. Biðtími eftir þjónustu sálfræðinga fyrir fullorðna getur þó verið 

breytilegur og er háður aðgengi að námskeiðum. Vinna er í gangi til að fjölga sálfræðingum 

sem sinna börnum. 
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Heilsugæslan Urðarhvarfi 

Engin biðlisti er skráður á Heilsugæslunni Urðarhvarfi eftir almennri þjónustu, þjónustan 

er veitt með föstum tímabókunum og samdægurs móttöku. Ekki er heldur neinn biðlisti eftir 

annarri þjónustu heilsugæslustöðvarinnar. Í kórónuveirufaraldrinum hefur þjónustan í auknum 

mæli færst yfir í Heilsuveru og í síma og svo kölluð opin móttaka hefur ekki verið notuð. 

 

Endurhæfing – þekkingarsetur 
Endurhæfingar – þekkingarsetur veitir endurhæfingu, þjálfun og stuðning til einstaklinga 

með meðfæddan eða ákominn heilaskaði og hrörnunarsjúkdóma.  

Á biðlista í febrúar 2020 voru 39 einstaklingar. Meðalbiðtími 1,8 ár. Í febrúar 2021 voru 

48 einstaklingar á biðlista. Meðalbiðtími 2,7 ár. Aukning á biðlista má skýra með vaxandi 

ásókn í sérhæfða meðferð. Bæði frá heimilum og stofnunum. Einnig er aukin þörf einstaklinga 

sem ekki fá meðferð annars staðar. 

Meðferðartímum fækkaði hjá þeim einstaklingum sem þegar fá meðferð til að geta tekið 

aðra inn í þjónustu. Af biðlista voru 5 einstaklingar teknir inn í maí 2020. Áætlað er að taka 6 

einstaklinga af biðlista inn í apríl og maí 2021. 

Sóttvarnir urðu til þess að erfitt reyndist að veita þjónustunotendum nauðsynlega meðferð 

og íhlutun. Fjarfundarbúnaður var notaður eins og hægt var en ekki gátu allir nýtt þann 

þjónustumöguleika. Mikil afturför og aukinn heilsuvandi hefur orðið hjá þeim sem ekki gátu 

fengið meðferð vegna sóttvarna. Aukna þjálfun, endurnýjun og breytingar á hjálpar- og 

stoðtækjum hefur þurft í kjölfarið. 

 

Ljósið – Endurhæfingarmiðstöð krabbameinsgreindra 
Ljósið veitir krabbameinsgreindum og aðstandendum þeirra, endurhæfingar- og 

stoðþjónustu og ekki eru biðlistar eftir þjónustu Ljóssins eins og er. Lengd eftir fyrsta viðtali 

við fagaðila getur verið 2-4 vikur og í raun byggist sú bið á hve margir nýir skrá sig í þjónustu 

í viku hverri.  

Á tímum COVID-19 tók við tími þar sem ný hugsun og nýir verkferlar í starfseminni fóru 

af stað. Nauðsynlegt var að staldra við og skoða með hvaða hætti væri hægt að veita faglega 

þjónustu, en á sama tíma að draga úr heimsóknum í húsnæði Ljóssins vegna fjöldatakmarkana. 

Ljósið veitti sem mesta þjónustu í gegnum fjarfundarbúnað, bæði með því að veita faglega 

viðtalsþjónustu og til að halda úti mikilvægum fræðslunámskeiðum og fundum.  

Biðlistar í þjónustu Ljóssins hafa breyst að því leyti að ekki eru hafðir eins marga saman 

og áður t.d. í tækjasal, fræðslunámskeiðum og handverk í húsi. Fólk sem var vant að koma t.d. 

3 sinnum í viku kemst núna aðeins einu sinni meðan takmarkanir vegna sóttvarna eru í gildi. 

 

Reykjalundur 

Á Reykjalundi fer fram alhliða endurhæfing sem miðar að því að bæta lífsgæði, færni og 

sjálfsbjargargetu þeirra sem þangað leita. Áhrif COVID-19 faraldursins á biðlista 

Reykjalundar hafa verið veruleg allt frá fyrstu bylgju vorið 2020 og enn frekar í þriðju bylgju 

þá um haustið, en þá kom jafnframt upp alvarleg hópsýking á Reykjalundi. 

Sóttvarnir á Reykjalundi hafa falist í víðtækum aðgerðum til að hindra hugsanleg smit. 

Meðal annars var starfsemin dregin saman með styttingu meðferðardaga í hálfan dag, voru 

sjúklingar þá í meðferð annað hvort fyrir eða eftir hádegi. Þá hafa fjöldatakmarkanir og tveggja 

metra fjarlægðarmörk sett miklar skorður við hópa- og fræðslustarfi. Á tímabilum var fækkað 

í heildarfjölda sjúklinga í meðferð af þessum sökum og fækkaði innlögnum á Reykjalund að 
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sama skapi. Beiðnir hafa hins vegar haldið áfram að berast í jöfnum takti og því ljóst að 

biðlistinn var að lengjast. 

Reykalundi var ókleyft að skoða biðlista út frá tilteknum tímapunkti vegna tæknilegra 

vandamála í Sögu sjúkrakerfi. Fjöldi sjúklinga á biðlistum þeirra átta meðferðarteyma sem 

starfa á Reykjalundi hafa að jafnaði verið á bilinu 1100 – 1300 manns, sem svarar til um eins 

árs starfsemi. 

Talsverður samdráttur varð á starfseminni af sóttvarnarástæðum. Ekkert lát varð á streymi 

beiðna til Reykjalundar og þar að auki bættust við beiðnir um meðferð einstaklinga með 

langvinn einkenni eftir COVID-19 smit. Aukning varð á mati á göngudeild í því skyni að 

greina betur vanda einstaklinga og hvaða endurhæfingarúrræði og/eða ráðgjöf væru við hæfi. 

Jafnframt varð veruleg aukning á símtölum við einstaklinga á biðlistum. 

 

Þraut - miðstöð vefjagigtar og tengdra sjúkdóma 

Þraut, miðstöð vefjagigtar og tengdra sjúkdóma býður upp á einstaklingsmiðaða 

heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með vefjagigt og tengda sjúkdóma í þeim tilgangi að auka 

lífsgæði þess og færni til daglegra athafna.  

Í febrúar 2020 voru 570 manns á biðlista í greiningu og mat hjá Þraut. Meðalbiðtíminn var 

um 26 mánuðir í greiningu og mat en 2-6 mánuðir í endurhæfingu eftir greiningu og mat. Í 

febrúar 2021 voru 613 manns á biðlista, meðalbiðtíminn um 28 mánuðir og meðalbiðtíminn í 

endurhæfingu eftir greiningu og mat 3-8 mánuðir. Skýringar á lengri biðtíma er sú að Þraut 

lokaði á alla starfsemi vegna COVID-19 í rúmlega mánuð. Biðtími hefur aðeins lengst eftir 

greiningu og mati af fyrrnefndum ástæðum og biðtími eftir endurhæfingu (eftir greiningu og 

mat) hefur lengst út 2-6 mánuðum í 3-8 mánuði á COVID-19 tíma og var í raun farinn að 

lengjast áður þar sem eftirspurn var meiri en samningur Þrautar leyfir.   

 

Sjálfsbjörg 

Á Bjargi er meðal annars stunduð almenn iðju- sjúkraþjálfun, verkjameðferð, endurhæfing 

eftir slys, áföll og aðgerðir ásamt heimasjúkraþjálfun. Megin þungi starfsemi Bjargs er  þjálfun 

barna og heyfihamlaðra. 

Í febrúar 2020 voru 80 manns á biðlista og biðtími að meðaltali um 3 mánuðir. Í febrúar 

2021 voru um 95 manns á biðlista og biðtími að meðaltali um 4 mánuðir. Reynt hefur verið 

að færa sjúklinga meira í hópþjálfun til að geta sinnt fleirum, fækka meðferðatímum hjá þeim 

sem eru í stöðugri viðhaldsmeðferð sem getur komið niður á heilsu þeirra. Þetta er gert til að 

koma fleirum að. Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar eru ekki á samningi við Sjúkratryggingar 

Íslands og vegna þessa ástands greiða sjúklingar lægra gjald hjá Sjálfsbjörg en öðrum og því 

skapast aukin pressa á biðlistana Sjálfsbjargar. Þetta ástand var byrjað áður en COVID-19 

skall á. 

 
SÁÁ 

SÁÁ býður upp á afeitrun, meðferð og eftirfylgd vegna fíknisjúkdóma. Samtökin reka 

sjúkrahúsið Vog, eftirmeðferðarstöðina Vík og göngudeild bæði á höfuðborgarsvæðinu og 

Akureyri. Í febrúar 2020 voru 578 á biðlista eftir innlögn á sjúkrahúsið Vog og meðalbiðtíminn 

var 105,51 dagar. Í febrúar 2021 voru 557 manns á biðlista og meðalbiðtíminn 101,73 dagar. 

Eins og sést eru tölurnar svipaðar, þrátt fyrir að 20% færri innritanir hafi verið árið 2020 á 

sjúkrahúsið Vog og skýrist af því að fjöldi innlagnarbeiðna á sjúkrahúsið Vog dróst saman um 

18% árið 2020. Þessar breytingar vógu hvor aðra upp. Á árinu 2020 dró úr eftirspurn þeirra 

sem eru yngri en 40 ára og hlutfall þeirra eldri varð hærra á sjúkrahúsinu Vogi. Í september 
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2020 jókst þjónusta við 25 ára og yngri hjá SÁÁ sem stytti biðtíma þeirra eftir innlögn á 

sjúkrahúsið Vog.  

Á árinu 2020 varð hlutfall kvenna hærra í þjónustu hjá SÁÁ bæði á sjúkrahúsinu Vogi og 

í göngudeildum: Á Vogi: 31% af einstaklingum 2019 en 34% árið 2020, konum ekki fækkað 

á biðlista; konur 34% af innritunum og 37% af endurinnritunum 2020. 

Bið varð eftir þjónustu í göngudeildum SÁÁ árið 2020 sem almennt er ekki bið eftir. 

Ástæðan er lokun staðþjónustu á tímabilum 2020 vegna almannavarna og reglugerða yfirvalda 

vegna COVID-19. Þannig voru ekki meðferðir í göngudeild með hópum og fyrirlestrum, 

heldur eingöngu einstaklingsþjónusta á þessum tímabilum, alls í 17 vikur árið 2020.  

 

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (NLFÍ) 

Hlutverk NLFÍ er meðal annars að veita alhliða heilsueflingu, endurhæfingu og fræðslu. Í 

febrúar 2020 voru 724 einstaklingar með staðfesta dvöl, biðtími þeirra var 175 dagar. 

Einstaklingar sem ekki voru komnir með staðfesta dvöl voru 613, meðalbiðtími þeirra var 193 

dagar. Í febrúar 2021 voru 757 einstaklingar með staðfesta dvöl, biðtími þeirra var 157 dagar. 

Einstaklingar sem ekki voru komnir með staðfesta dvöl voru 884, meðalbiðtími þeirra var 157 

dagar. Líkleg skýring á auknum fjölda sem ekki hefur fengið staðfesta dvöl í febrúar 2021 er 

vegna sóttvarnarreglna á árinu 2020 og það sem af er árs 2021 var ekki hægt að þjónusta eins 

marga einstaklinga og undanfarin ár.  

 
Gigtarfélag Íslands (GÍ) 

Gigtarfélag Íslands veitir sjúkra- og iðjuþjálfun fyrir fólk með gigt og stoðkerfisvanda. 

Engin breyting var á biðlista GÍ milli ára. Lokun vegna sóttvarna í fyrstu bylgju hliðraði 

listanum um 6 vikur og þá fjölgaði á biðlista. Á móti kom að fólk í áhættuhópum ákvað að 

fresta meðferð sökum ótta við smit og komust þá aðrir að.  

Á biðlista A-Sjúkraþjálfun í febrúar 2020 voru 37 einstaklingar. Biðtími þeirra var frá 1 

mánuði til 11 mánaða, misjafnt eftir sjúkraþjálfurum. Í febrúar 2021 voru 37 einstaklingar á 

bið. Biðtími þeirra var frá 1 mánuði til 12 mánaða, misjafnt eftir sjúkraþjálfurum.  

A biðlista B-iðjuþjálfun í febrúar 2020 voru 85 einstaklingar, biðtími um það bil ár. Í 

febrúar 2021 voru 85 einstaklingar á biðlista, biðtími um það bil ár.  

 

Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga (HL stöðin) 

HL stöðin veitir hjarta- og lungnasjúklingum endurhæfingu í beinu framhaldi af 

sjúkrahúsvist og viðhaldsendurhæfingu. Í febrúar 2020 voru 25 einstaklingar á bið eftir 

grunnþjálfun á stigi II. 30 biðu eftir viðhaldsendurhæfingu. Meðalbiðtími 2,5 mánuðir. Í 

febrúar 2021 voru 30 einstaklingar á biðlita eftir endurhæfingu á grunnstigi. 45 biðu 

viðhaldsendurhæfingar. Meðalbiðtími 3,5 mánuðir. Biðtími hefur aukist þar sem 

Reykjalundur hefur ekki getað haldið uppi fullri starfsemi, sjúklingahópurinn er sá sami og 

eykst álag á biðlista á HL stöðinni. Stöðin jók tímabundið við framboð sitt í grunnþjálfun til 

að grynnka á biðlistum.  

Þar sem starfsemi HL stöðvarinnar felst í hópþjálfun hafa fyrirmæli um fjarlægðatakmörk 

og hópastærðir sett stöðunni verulegar skorður.  

 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra  

Ekki liggja fyrir upplýsingar frá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. 
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Samantekt 

Í þessari skýrslu hefur verið gerð grein fyrir áhrifum kórónuveirufaraldursins á biðlista sem 

tengjast almennri og sérhæfðri læknisþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og endurhæfingu eins 

og kostur er miðað við svör sem bárust ráðuneytinu við gerð skýrslunnar, annars vegar frá 

opinberum heilbrigðisstofnunum og hins vegar einkareknum stofnunum sem veita þjónustu 

samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.  

Af svörum þeirra stofnana sem veita almenna heilbrigðisþjónustu virðist biðtími eftir 

þjónustu ekki hafa lengst þrátt fyrir viðbótarálag í kjölfar COVID-19. Má þetta rekja til 

aukinnar áherslu á síma- og rafræna þjónustu, eins og netspjall, símaviðtöl og þjónustugátt 

Heilsuveru. Það ber hins vegar að athuga að ekki lágu fyrir upplýsingar um biðlista né biðtíma 

eftir almennri læknisþjónustu á mörgum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Hvað varðar 

sérhæfða læknisþjónustu, sem veitt er á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum þá virðist 

COVID-19 hafa haft mestu áhrifin á biðlista og biðtíma eftir aðgerðum sem ekki teljast 

lífsbjargandi eða bráðaaðgerðir. Enda kom það fyrir í tvígang að heilbrigðisráðherra staðfesti 

tilmæli landlæknis um að fresta skyldi tímabundið valkvæðum og öðrum ífarandi aðgerðum 

vegna COVID-19, í bæði skiptin í um tveggja vikna skeið. Ekki er búið að vinna niður 

biðlista/biðtíma en átaksverkefni til að vinna niður biðlista liðskiptaaðgerða er í gangi á 

Landspítala.  

Geðþjónusta er veitt á sjúkrahúsum, heilsugæslum og á heilbrigðisstofnunum. COVID-

19 hafði mest áhrif á biðlista og biðtíma eftir þjónustu geðteyma á Landspítala. Beiðnum 

fækkaði í vissum teymum, t.d. áfallateymi. Vegna sóttvarnaraðgerða lengdust biðlistar hins 

vegar í öðrum teymum þar sem ekki var hægt að veita viðtöl, eins og t.d. í ADHD teymi 

spítalans. Biðtími lengdist hjá nokkrum teymum innan geðþjónustu Landspítala frá 1.febrúar 

2020 til febrúar 2021. Má að einhverju leyti skýra það með viðbótarverkefnum sem t.d. 

þunglyndis- og kvíðateymi og áfallateymi tóku að sér tengdum meðferð fyrir notendur á 

COVID-19 göngudeild og móttökugeðdeildum. Meirihluti heilbrigðisstofnana á 

landsbyggðinni sem veita geðheilbrigðisþjónustu telja lengd biðlista og biðtíma eftir þjónustu 

megi rekja til manneklu frekar en COVID-19. Aukið fjármagn í geðheilbrigðisþjónustu á 

fyrsta og öðru stigi í kjölfar COVID-19 hefur auðveldað ráðningar fagfólks og aukið framboð 

á þjónustu til notenda og aðstandenda. Þá hafa stofnanirnar veitt geðheilbrigðisþjónustu í 

gegnum fjarfundabúnað og hefur það auðveldað aðgengi fólks að þjónustu á landsvísu. 

COVID-19 virðist einna mest hafa haft áhrif á biðlista og biðtíma eftir 

endurhæfingarþjónustu. Sóttvarnaaðgerðir leiddu til þess að biðlistar lengdust á flestum 

stofnunum vegna tímabundinna lokanna endurhæfingarstarfsemi á árinu 2020. Verulegur hluti 

endurhæfingar fram í hópþjálfun og því var ekki hægt að halda uppi fullri starfsemi vegna 

samkomutakmarkana og þar af leiðandi ekki hægt að veita eins mörgum einstaklingum 

þjónustu og undanfarin ár. Aðrir þættir spila hins vegar líka inn í lengingu á biðlistum eins og 

vaxandi aðsókn. Til að bregðast við lengri biðlistum og biðtíma eftir þjónustu hafa nokkrar 

stofnanir brugðið á það ráð að fækka meðferðartímum hjá hverjum einstaklingi til að koma 

fleirum að. Á haustmánuðum 2020 fól heilbrigðisráðherra Sjúkratryggingum Íslands að semja 

um aukna endurhæfingu, þá sérstaklega fyrir einstaklinga sem glíma við eftirköst í kjölfar 

veikinda af COVID-19. Heilbrigðisráðherra hefur sett af stað vinnu til undirbúnings enn 

frekari styrkingar endurhæfingar og geðheilbrigðismála.  

 


