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Útdráttur 

Markmið tilraunaverkefnis í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð sem unnið var á Landspítala var að 

skoða hvort að þeir fjármunir sem veitt er til kransæðaþræðinga annarsvegar og liðskiptaaðgerða á 

mjöðm og hné hinsvegar komi báðum kynjum jafnt til góða, að teknu tilliti til algengi og alvarleika 

sjúkdómsins hjá hvoru kyninu fyrir sig. Markhópur greiningarinnar voru þeir einstaklingar sem gengust 

undir áðurnefndar meðferðir sem valaðgerð á Landspítala á árunum 2009 og 2010. Meðalbiðtími var 

skoðaður í hverjum bráðleikaflokki og reiknað hversu lengri biðtíminn var hlutfallslega hjá öðru hvoru 

kyninu.  

Á tímabilinu 2009 til 2010 voru samtals framkvæmdar 3.739 kransæðaþræðingar og þar af voru 

valaðgerðir 36% eða 1.328. Af valaðgerðum tímabilsins voru 66% einstaklinganna karlmenn (alls 870) 

og konur 34% (alls 458). Niðurstöður leiða í ljós að meðalbiðtími kvenna á árunum 2009 og 2010 var 

lengri en meðalbiðtími karla í öllum forgangsflokkum en mestur munur var þar sem bráðleiki aðgerðar 

er innan mánaðar en þar var biðtími kvenna hlutfallslega 24% lengri en biðtími karla.  

Samtals voru framkvæmdar 760 liðskiptaaðgerðir á mjöðm á tímabilinu 2009 til 2010 og þar af voru 

valaðgerðir 68%, alls 518 talsins. Af valaðgerðum tímabilsins voru karlar 38% einstaklinga (alls 198) 

og konur 62% (alls 320). Niðurstöður sýna að fyrir þrjá fjölmennustu bráðleikaflokkana biðu karlar 

hlutfallslega lengur en konur og var meðalbiðtími þeirra á bilinu 21% til 34% lengri en meðalbiðtími 

kvenna í sömu flokkum.  

Framkvæmdar voru 500 liðskiptaaðgerðir á hné á tímabilinu 2009 til 2010 og voru nánast allar 

valaðgerðir af biðlista eða 99%. Karlar voru 43% (alls 215) og konur 57% (alls 281). Niðurstöður sýna 

að í tveimur af þremur fjölmennustu bráðleikaflokkunum biðu konur hlutfallslega lengur en karlar. Það 

voru bráðleikaflokkarnir þar sem þörf er á aðgerð innan 3 og 6 mánaða og mest munaði 12% á 

biðtíma. Karlar biðu hlutfallslega lengur í einum af þremur fjölmennustu bráðleikaflokkunum, þar sem 

þörf er á aðgerð innan 4 vikna, en þar var munurinn í biðtíma þó einungis 1%.  

Helstu niðurstöður kynjagreiningarinnar eru að greinanlegur munur er á biðtíma karla og kvenna innan 

bráðleikaflokka. Munurinn virðist vera stöðugri hvað varðar biðtíma eftir kransæðaþræðingu, en ekki er 

hægt að sjá eins skýrt mynstur í biðtíma eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm og hné. Skýringar á mismunandi 

biðtíma eru ekki ljósar og því er ástæða til ítarlegri rannsóknar og greiningar á orsökum áður en hægt 

er að draga frekari ályktanir. Eðlilegar ástæður geta verið fyrir þessum mun á biðtíma, s.s. mismunandi 

alvarleiki sjúkdóms eða mismunandi líkur á versnun sjúkdóms á biðtíma milli kynja innan sama 

bráðleikaflokks sem ekki er unnt að leiðrétta fyrir, aðsteðjandi vandi annarra sjúkdóma eða 

persónulegar og félagslegar aðstæður einstaklinga. Nauðsynlegt er að afla frekari gagna svo hægt sé 

að meta hvort um raunverulega kynjaskekkju er að ræða. 
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Skilgreiningar 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er það ferli að beita samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða á 

fjárlagaferlið. Það þýðir að kynjað mat er lagt á fjárlög, kynjasjónarmið eru samofin í öll stig 

fjárlagaferlisins og að lokum eru tekju- og útgjaldaliðir endurskipulagðir með það að markmiði að 

stuðla að kynjajafnrétti.1 Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar 

græns framboðs árið 2009 er kveðið á um að kynjuð hagstjórn skuli höfð að leiðarljósi við fjárlagagerð 

og efnahagsstjórn. Þetta er í samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að, s.s. CEDAW, sem 

og í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008), en þar segir að 

vinna eigi að „kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum samfélagsins.“  

Innleiðing kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar í sex skrefum 

Dr. Elisabeth Klatzer hefur þróað aðferð til að innleiða kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð í sex skrefum. 

Aðferðin felst í því að í fyrsta skrefi er verkefninu lýst og farið er yfir markmið verkefnisins. Í öðru skrefi 

er kynjasjónarmiðum lýst, s.s. mismunandi stöðu og þörfum kvenna og karla, stúlkna og drengja. Í 

þriðja hluta fer hin eiginlega greining fram. Í því skrefi eru oft notuð önnur greiningartæki. Í fjórða 

hlutanum eru þróaðir mælikvarðar sem hægt er að nota til að mæla framvindu í jafnréttisátt og í þeim 

fimmta er farið yfir aðgerðir sem þörf er á til að leiðrétta kynjaskekkju, ef hún finnst. Í sjötta skrefinu er 

síðan farið yfir eftirlit og mat á verkefninu – hvernig til hefur tekist. Þessi skýrsla miðar við fyrstu fimm 

skrefin þar sem verkefnið er ekki komið á þann stað að eftirlit og mat hafi farið fram.  

 

                                                      

1 Skilgreining Evrópuráðsins 
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Inngangur 

Tilraunaverkefni í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð á Landspítala hefur það að markmiði að skoða 

hvort fjármunum sem veitt er til kransæðaþræðinga annarsvegar og liðskiptaaðgerða á mjöðm og hné 

hinsvegar sé úthlutað á jafnréttisgrundvelli og komi báðum kynjum jafnt til góða, að teknu tilliti til 

algengi og alvarleika sjúkdómsins hjá hvoru kyninu fyrir sig. Heildarkostnaður kransæðaþræðinga og 

liðskiptaaðgerða á mjöðm og hné, sem voru framkvæmdar af biðlista á árinu 2009, var 872.371.305 

kr. eða sem nemur 2,3% af heildarútgjöldum Landspítalans. 

Markhópur greiningarinnar eru þeir einstaklingar sem gangast undir áðurnefndar meðferðir sem 

valaðgerð á Landspítala á árunum 2009 og 2010 og verður gerð athugun á biðtíma hvors kyns fyrir sig 

með það að markmiði að sjá hvort að annað kynið njóti forgangs umfram hitt af biðlista. Til að leggja 

mat á biðtíma einstaklinga eftir kyni , þ.e. að athuga hvort að biðtími einstaklinga sé misjafn eftir því 

hvort kynið á í hlut, voru biðlistar í kransæðaþræðingu annarsvegar og liðskiptaaðgerð á mjöðm og 

hné hinsvegar skoðaðir með tilliti til meðalbiðtíma eftir kyni og aldri í hverjum forgangsflokki. Sú 

aðferðafræði sem notuð er til hliðsjónar í greiningunni er aðferð Elisabeth Klatzer. 

Óhjákvæmilegt er að forgangsröðun fari fram innan heilbrigðiskerfisins þar sem þeir einstaklingar sem 

hafa brýnustu þörfina njóti forgangs. Því geta einstaklingar sem þurfa á meðferð að halda, en flokkast 

ekki undir bráðatilfelli, þurft að bíða. Forsendur forgangsröðunar í heilbrigðisþjónustu geta verið 

læknisfræðilegar, vegna skipulags á þjónustunni, s.s. skurðstofurými og mannafla eða vegna 

persónulegra ástæðna einstaklinga sem þurfa á þjónustunni að halda, s.s. ráðstafanir vegna vinnu og 

fjölskyldu. Á vef Landlæknisembættisins kemur fram að bið eftir heilbrigðisþjónustu telst vera 

viðunandi sé hún innan þriggja mánaða, en þá er frekar talað um vinnulista en biðlista. Einstaklingar 

hafa samkvæmt lögum nr. 74/1997 (Lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997) rétt á að fá skýringar frá 

sínum lækni hversvegna bið sé eftir meðferð eða aðgerð ásamt upplýsingum um áætlaðan biðtíma 

(Landlæknisembættið, 2008). 

Landspítalinn hefur gefið út verklagsreglur um biðlista en markmið almennra verklagsreglna um lista 

yfir sjúklinga sem bíða eftir aðgerð/meðferð er að samræma sem mest ferli beiðna, skráningu og 

meðferð þeirra, þannig að kerfið sé skilvirkt, uppfylli þjónustumarkmið og gefi sem réttastar 

upplýsingar á hverjum tíma. Tímalengd á biðlista reiknast frá skráningu á innlagnarbeiðni til 

innlagnardags en ábyrgð á skráningu á lista hefur sérfræðingur viðkomandi sérgreinar við spítalann og 

geta sérfræðingar einungis ákveðið að sjúklingur verði skráður á listann. Um forgangsröðun gildir 

almennt tímaröðun frá skráningardegi en inn í forgangsröðun fléttast ýmsir þættir, eins og alvarleiki 

sjúkdóms og/eða aðsteðjandi vandi annarra sjúkdóma, besta tímasetning að áliti sérfræðings, 

félagslegar aðstæður o.fl. Yfirlæknir sérgreinar er endanlegur ábyrgðarmaður biðlista í sérgreininni og 

tilnefnir hann ákveðinn umsjónarmann listans, sem sér um að hann sé í lagi á hverjum tíma skv. 

reglum viðkomandi sérgreinar. Umsjónarmaður listans getur verið t.d. deildarstjóri legudeildar, 

skrifstofustjóri sérgreinar eða ákveðinn ritari eftir því sem hentar á hverjum stað (Landspítali, 2002).  
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Greining á kynjasjónarmiðum 

Í 1. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu er kveðið á um að allir landsmenn eigi kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita (Lög um heilbrigðisþjónustu, 

nr. 40/2007) en jafnframt segir 1. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga (Lög um réttindi sjúklinga, 

nr. 74/1997) að óheimilt sé að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Jafnréttismarkmið 

verkefnisins eru þau sem kveðið er á um í lögum um réttindi sjúklinga að sjúklingum sé ekki mismunað 

á grundvelli kynferðis, þ.e. að einstaklingur njóti ekki forgangs á biðlista sökum þess hvort hann er 

karlmaður eða kvenmaður. Biðlistar verða skoðaðir með það fyrir augum hvort að biðtími sé styttri hjá 

öðru hvoru kyninu og skýringa leitað ef svo er. 

 

Kransæðasjúkdómur: Staða kynjanna 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök einstaklinga á Íslandi. Kransæðasjúkdómar eru 

algengasta dánarorsökin af einstökum sjúkdómum og valda þeir um 17% dauðsfalla Íslendinga, bæði 

karla og kvenna, sé tekið mið af öllum þeim er létust á árinu 2009 (samtals 2002 einstaklingar). Fjöldi 

íslenskra karla sem létust úr kransæðasjúkdómi árið 2009 voru 204 en til samanburðar létust 64 karlar 

sama ár af völdum lungnakrabbameins en 53 vegna blöðruhálskirtilskrabbameins, sem voru 

dánarorsakirnar sem næstar komu (Hagstofan, 2011). Kransæðasjúkdómur er líka algengasta 

dánarorsök kvenna, um 146 konur létust úr kransæðasjúkdómi árið 2009 en til samanburðar létust 

sama ár 69 konur úr lungnakrabbameini en 36 úr brjóstakrabbameini (Hagstofan, 2011). 

Kransæðasjúkdómur er því langt í frá einungis sjúkdómur karla en fjöldi rannsókna hefur staðfest að 

sjúkdómsmynd er nokkuð breytileg meðal kynjanna. Kransæðasjúkdómur greinist að jafnaði 10 árum 

síðar hjá konum en eftir breytingarskeiðið eykst algengi sjúkdómsins og nálgast tíðni karla í kringum 

sjötugasta aldursskeiðið (Bellasi, 2007).  

Líkt og greint var frá hér að ofan er sjúkdómsmynd kvenna talsvert ólík sjúkdómsmynd karla. Í fyrsta 

lagi hafa konur meiri sjúkdómseinkenni sem hamla líkamlegri hreyfigetu en karlar, þrátt fyrir að 

greinast ekki með eins miklar blóðflæðisþrengingar í kransæðum og karlar. Í öðru lagi er algengara að 

konur hafi brjóstverki án þess að orsökin séu flæðisþrengingar í kransæðum. Í þriðja lagi er ekki 

samræmi milli einkenna brjóstverks og alvarleika flæðisþrenginga og í fjórða lagi hafa ungar eða 

miðaldra konur meiri tíðni aukaverkana eftir kransæðastíflu en karlar á sama aldri, þrátt fyrir að vera 

með minni flæðisskerðingu og skaða á hjartavöðva (Vaccarino, 2010). Nokkuð flókið er að greina 

nákvæmlega frá hvað það er sem veldur þessum mun á sjúkdómsmynd en í einföldu máli er þessi 

munur meðal annars talinn orsakast af því að konur hafa minni kransæðar, jafnvel eftir að búið er að 

leiðrétta fyrir líkamsummáli (e. Body surface area). Æðaþel kransæðanna og það hvernig 

kransæðaþrengslin myndast er með öðrum hætti hjá konum en hjá körlum sem veldur ofangreindum 

mun á einkennum og útkomu sjúkdómsins. 



  7 

Miklar framfarir hafa orðið í greiningu og meðferð kransæðasjúkdóma undanfarna áratugi og þar af 

leiðandi hefur dregið úr dánartíðni, en þó ekki á sama hátt meðal karla og kvenna. Dánartíðni kvenna 

er enn hærri en dánartíðni karla og konum reiðir verr af eftir kransæðastíflu en körlum (Vaccarino, 

2010). Ein möguleg skýring á þessum mun hefur nokkuð verið studd fræðilegum rökum og er sú að 

misréttis gæti í aðgengi kvenna að rannsóknum og meðferð við kransæðasjúkdómi. Í rannsókn Daly 

og félaga (2006) kom meðal annars í ljós að konur með stöðugan brjóstverk (þ.e. brjóstverkur sem 

kemur við áreynslu) eru ólíklegri til að vera sendar í áreynslupróf og kransæðaþræðingu, auk þess 

sem blóðþynningar- og blóðfitulækkandi lyf voru notuð í minna mæli hjá konum en körlum. 

 

Slitgigt í mjöðm og hné: Staða kynjanna 

Slitgigt er algengasti liðasjúkdómurinn og leggst slitgigtin á hryggjarliði, hné, hendur og mjaðmarliði. 

Einkenni slitgigtar eru fyrst og fremst verkir í liðum, stirðleiki að morgni eða eftir hvíld og eru oftast 

sveiflukennd. Smám saman vilja einkennin verða meira samfelld. Eymsli og bólga myndast umhverfis 

lið eða liði og veldur hreyfiskerðingu sem hefur áhrif á athafnir daglegs lífs (Helgi Jónsson, 1995, 

Kristín Briem, 2007).  

Fræðilegar heimildir greina frá því að yfir heildina sé algengi slitgigtar meira hjá konum en þó fer það 

nokkuð eftir líkamshlutum. Líkt og komið verður betur að síðar þá er algengi slitgigtar í hné meira hjá 

konum en rannsóknum ber ekki saman um hvort algengi slitgigtar í mjöðm sé meira hjá konum en 

körlum. Líffræðilegur munur virðist skýra að einhverju leyti aukinn fjölda kvenna með slitgigt í hné en 

heimildum ber ekki saman um hvort að þáttur kvenhormóna eftir breytingarskeið, þ.e. inntaka 

hormóna, sé verndandi fyrir myndun slitgigtar (O'Connor, 2007) eða hvort að lág gildi á 

kvenhormónum séu einn af þeim þáttum sem orsakar slitgigt (Sowers, 2006). Konur virðast hafa verri 

sjúkdómseinkenni en karlar og fleiri liði útsetta fyrir sjúkdómnum. Tíðni og einkenni sjúkdómsins 

aukast sömuleiðis eftir breytingarskeiðið hjá konum. Þrátt fyrir verri sjúkdómseinkenni og aukið algengi 

meðal kvenna hefur meðal annars kanadísk rannsókn sýnt að skurðlæknar mæla síður með 

liðskiptaaðgerð á hné hjá konum en körlum, eða í þrefalt færri tilvikum (Borkhoff, 2008, Hawker, 2000).  

 

Kynjagreining  

Við upplýsingaöflun á biðtíma karla og kvenna eftir valaðgerð í kransæðaþræðingu annarsvegar og 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og hné hinsvegar var biðtími einstaklinga metinn innan hvers bráðleikaflokks 

og mismunandi aldursbila.  

Á árinu 2009 voru framkvæmdar 1.944 kransæðaþræðingar á Landspítala (Landspítalinn, 2009) og 

voru þar af 714 framkvæmdar sem valaðgerð af biðlista. Á Hjarta- og æðaþræðingarstofu er einn 

starfandi sérfræðingur en 8 aðrir hjartasérfræðingar koma að kransæðaþræðingum á deildinni. Allir 

hjartasérfræðingar sem tóku þátt í kransæðaþræðingum á tímabilinu voru karlkyns. 
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Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust kransæðaþræðingu voru karlar samtals 463 og konur 251. 

Einstaklingum er forgangsraðað í bráðleikaflokka eftir því hversu brýn þörf er á aðgerðinni. Það 

verklag sem haft hefur verið við mat á bráðleikaflokki er að hjartasérfræðingur á Hjarta-og 

æðaþræðingardeild les allar aðgerðarbeiðnir sem berast og leggur mat á í hversu brýnni þörf 

einstaklingur er eftir meðferð og raðar í bráðleikaflokka eftir því. Hjúkrunardeildarstjóri ber ábyrgð á 

innköllunum af biðlista og fer það eins og áður sagði eftir mati sérfræðings á bráðleika sjúkdóms, 

áhættu og líðan sjúklingsins hver er efstur á forgangslista í hverjum bráðleikaflokki. Sé einstaklingur í 

brýnni þörf er miðað við að aðgerð sé framkvæmd innan viku frá skráningu á biðlista. Sé ekki talið um 

eins brýna þörf að ræða er aðgerð framkvæmd innan mánaðar annars vegar eða innan þriggja 

mánaða hinsvegar. Til að athuga hvort biðtími er misjafn meðal karla og kvenna innan hvers 

bráðleikaflokks var meðalbiðtími skoðaður og reiknað hversu lengri meðalbiðtíminn væri hlutfallslega 

hjá öðru hvoru kyninu. Í töflu 1 má sjá meðalbiðtíma í dögum talið, í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. 

Biðtími kvenna reyndist vera hlutfallslega lengri í bráðleikaflokkum innan mánaðar og þriggja mánaða 

og var munurinn mestur 27% en biðtími karla var hlutfallslega lengri í bráðleikaflokknum innan viku.  

Tafla 1: Meðalbiðtími í kransæðaþræðingu eftir forgangsröðun á árinu 2009 

  Alls á biðlista 1 vika 1 mánuður 3 mánuðir 

Fjöldi karla 463 5 (1%) 146 (32%) 312 (67%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 48 14 (6) 28 (15) 58 (40) 

Meðalaldur 63 66 63 63 

Fjöldi kvenna 251 5 (2%) 56 (22%) 190 (76%) 

Meðalbiðtími 53 13 (9) 36 (25) 59 (27) 

Meðalaldur 66 68 67 65 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK  

8% 
  

Hlutfallslega lengri biðtími 
Kvk 10%   27% 2% 

 

Á árinu 2010 voru framkvæmdar 1.795 kransæðaþræðingar á Landspítala (Landspítalinn, 2009) og 

voru þar af 614 framkvæmdar sem valaðgerð af biðlista. Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust 

kransæðaþræðingu voru karlar samtals 407 og konur 207. Í töflu 2 má sjá meðalbiðtíma í dögum talið, 

í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. Biðtími í bráðleikaflokki innan mánaðar og þriggja mánaða var 

hlutfallslegri lengri meðal kvenna og var mest 13% lengri í bráðleikaflokknum innan þriggja mánaða. 

Engin kona reyndist vera í bráðleikaflokknum innan viku. 
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Tafla 2: Meðalbiðtími í kransæðaþræðingu eftir forgangsröðun á árinu 2010 

  Alls á biðlista 1 vika 1 mánuður 3 mánuðir 

Fjöldi karla 407 1 (0,2%) 65 (16%) 341 (84%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 39 2 23 (14) 42 (30) 

Meðalaldur 63 41 62 63 

Fjöldi kvenna 207 0 22 (11%) 185 (89%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 46 0 25 (20) 48 (34) 

Meðalaldur 65 0 64 65 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK     
Hlutfallslega lengri biðtími 
KvK 16% - 10% 13% 

 

Í mynd 1 má sjá lengd biðtíma karla og kvenna í þeim bráðleikaflokkum sem voru fjölmennastir á árinu 

2010. 

Mynd 1: Meðalbiðtími í kransæðaþræðingu í fjölmennustu bráðleikaflokkunum 

     

 
 

Vegna þess hve sumir bráðleikaflokkar eru fámennir voru niðurstöður beggja ára dregnar saman og 

meðalbiðtími reiknaður aftur útfrá úrtaki allra þeirra er undirgengust kransæðaþræðingu sem 

valaðgerð á árunum 2009 og 2010. Líkt og sjá má í töflu 3 kemur í ljós að hlutfallslegur biðtími kvenna 

er lengri en biðtími karla í öllum forgangsflokkum. Mestur munur á biðtíma er þar sem bráðleiki 

aðgerðar er innan mánaðar, þar sem konur bíða hlutfallslega 24% lengur en karlar.  
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Tafla 3: Samanlagður fjöldi og meðalbiðtími eftir forgangsröðun í kransæðaþræðingu á árunum 2009 

og 2010 

  Alls á biðlista 1 vika 1 mánuður 3 mánuðir 

Fjöldi karla 870 6 (1%) 211 (2%) 653 (75%) 

Meðalbiðtími 44 12 (7) 26 (15) 50 (36) 

Meðalaldur 63 62 63 63 

Fjöldi kvenna 458 5 (1%) 78 (17%) 375 (82%) 

Meðalbiðtími 49 13 (9) 33 (23) 53 (31) 

Meðalaldur 65 68 66 65 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KvK 13% 8% 24% 7% 

 

Mynd 2 sýnir heildarfjölda þeirra einstaklinga er undirgengust kransæðaþræðingu á árunum 2009 og 

2010. Sé hlutfall kynjanna skoðað sést að samanlagður fjöldi karla er meiri en samanlagður fjöldi 

kvenna í þeim forgangsflokkum þar sem bráðleiki aðgerðar er innan mánaðar og innan þriggja 

mánaða, en fjöldi karla og kvenna er nokkuð jafn þar sem bráðleiki aðgerðar er innan viku. Mestur er 

hlutfallslegur munur á fjölda karla og kvenna 170% í bráðleikaflokknum innan mánaðar, þar sem karlar 

eru samtals 211 en fjöldi kvenna 78. 

Mynd 2: Fjöldi einstaklinga á árunum 2009 og 2010 sem fara í kransæðaþræðingu 

 

 

Líkt og komið hefur fram áður hafa rannsóknir sýnt að konur greinast að jafnaði 10 árum síðar en 

karlar með kransæðasjúkdóm (Bellasi, 2007). Því er áhugavert að skoða hvort að fjöldi kvenna á 

biðlistanum nálgist fjölda karla í efstu aldursflokkunum. Skoðaðir voru aldursflokkarnir frá 60-69 ára , 

70-79 og 80 ára og eldri af öllum þeim er undirgengust kransæðaþræðingu á árunum 2009 og 2010, í 

fjölmennustu bráðleikaflokkunum (innan mánaðar og 3ja mánaða). Mynd 3 sýnir samanlagðan fjölda 
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einstaklinga í áðurnefndum aldursflokkum. Í forgangsflokknum þar sem bráðleiki aðgerðar er innan 

mánaðar sést munur á fjölda karla og kvenna, þar sem karlar eru fleiri í öllum aldursflokkum. Mestur er 

munurinn í aldursflokknum 60-69 ára eða 204%. Í forgangsflokknum þar sem bráðleiki aðgerðar er 

innan þriggja mánaða er að sjá nokkuð annað mynstur. Í aldursflokknum 60-69 ára eru karlar 

hlutfallslega fleiri, eða 89% en í aldursflokkunum 70-79 ára og eldri en 80 ára er hlutfall karla orðið 

lægra en hlutfall kvenna. Mestur er munurinn í aldursflokknum 70-79 ára, þar sem fjöldi karla er 30% 

lægri en fjöldi kvenna.  

Mynd 3: Samanlagður fjöldi einstaklinga eftir aldursflokkum sem undirgengust kransæðaþræðingu 

 

Liðskiptaaðgerðir á mjöðm 

Framkvæmdar voru 364 liðskiptaaðgerðir á mjöðm á árinu 2009 og voru þar af 259 valaðgerðir af 

biðlista. Á bæklunarskurðdeild starfa alls 14 sérfræðilæknar, þar af ein kona. 

Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm voru karlar 101 og konur 158. 

Forgangsflokkun eftir bráðleika í liðskiptaaðgerð á mjöðm eða hné er annarskonar en í 

kransæðaþræðingu. Hver bæklunarsérfræðingur metur hversu brýn þörf einstaklinga er fyrir aðgerð og 

raðast einstaklingar eftir því í bráðleikaflokka á sameiginlegum biðlista allra sem bíða aðgerðar. 

Biðlistastjóri sér um innkallanir í aðgerðir en fyrir liggja vinnuleiðbeiningar um hvernig innköllunum er 

háttað. Hverjum sérfræðilækni er úthlutað ákveðnum dögum á skurðstofu og fer fjöldi þeirra daga eftir 

hlutfalli hvers og eins í vinnu. Við innkallanir er því metið hversu marga daga skurðlæknirinn hefur, 

hvaða tegund aðgerðar þarf að framkvæma en einnig hefur áhrif hversu marga hver skurðlæknir hefur 

á biðlistanum. Allir þessir þættir geta því haft áhrif á hve langur biðtími einstaklingsins verður. Sé 

einstaklingur í brýnni þörf er miðað við að aðgerð sé framkvæmd innan viku frá skráningu á biðlista. 

Sé ekki talið um eins brýna þörf að ræða er miðað við að aðgerð verði framkvæmd innan fjögurra 

vikna, þriggja mánaða, sex mánaða eða árs. Meðalbiðtími var skoðaður í hverjum bráðleikaflokki 

meðal karla og kvenna og reiknað hversu lengri biðtíminn væri hlutfallslega hjá öðru hvoru kyninu. Í 

töflu 4 má sjá meðalbiðtíma í dögum talið, í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. Biðtími karla reyndist 

vera hlutfallslega lengri í öllum forgangsflokkum, fyrir utan flokkinn með minnstan bráðleika, innan árs, 
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en í þeim flokki eru mjög fáir einstaklingar og einungis ein kona. Þegar aðrir bráðleikaflokkar eru 

skoðaðir kemur í ljós að biðtími karla er hlutfallslega lengstur í bráðleikaflokknum þar sem þörf á 

aðgerð er innan fjögurra vikna, eða tæp 58% lengri en biðtími kvenna, en hlutfallslega minnstur þar 

sem þörf á aðgerð er innan einnar viku. 

Tafla 4: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerð á mjöðm eftir forgangsröðun á árinu 2009 

  
Alls á 

biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 101 4 (4%) 13 (13%) 41 (41%) 39 (39%) 4 (4%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 142 7 (5) 36 (44) 154 (185) 177 (170) 160 (145) 

Meðalaldur 65 81 63 65 65 59 

Fjöldi kvenna 158 11 (7%) 14 (9%) 64 (41%) 68 (43%) 1 (0,6%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 134 6 (6) 23 (15) 135 (165) 153 (144) 292 

Meðalaldur 69 76 69 69 68 58 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK 6% 7% 58% 14% 16% 

 
Hlutfallslega lengri biðtími 
KvK           82% 

 

Á árinu 2010 voru framkvæmdar 396 liðskiptaaðgerðir á mjöðm og voru þar af 259 valaðgerðir af 

biðlista. Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm voru karlar 97 og konur 162. 

Í töflu 5 má sjá meðalbiðtíma í dögum talið, í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. Biðtími kvenna reyndist 

vera hlutfallslega lengri í öllum forgangsflokkum, fyrir utan bráðleikaflokkinn þar sem þörf á aðgerð er 

innan viku en þar er biðtími karla hlutfallslega 84% lengri en biðtími kvenna. Í öðrum bráðleikaflokkum 

er biðtími kvenna hlutfallslega lengri en biðtími karla og er munurinn mestur í lægsta bráðleikaflokki 

,129%. Þess ber að geta að í þeim flokki eru mjög fáir einstaklingar og aðeins einn karl. Munurinn á 

lengd biðtíma er hlutfallslega minnstur í bráðleikaflokknum þar sem þörf á aðgerð er innan þriggja 

mánaða eða aðeins 1%. 

Tafla 5: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerð á mjöðm eftir forgangsröðun á árinu 2010 

  
Alls á 

biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 97 5 (5%) 6 (6%) 51 (53%) 34 (35%) 1 (1%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 148 15 (27) 30 (34) 123 (108) 228 (150) 90 

Meðalaldur 62 63 52 63 64 37 

Fjöldi kvenna 162 12 (7%) 19 (12%) 84 (52%) 40 (25%) 7 (4%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 140 8 (5) 34 (27) 124 (88) 240 (308) 260 (118) 

Meðalaldur 68 79 72 67 64 69 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK 6% 84% 
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Hlutfallslega lengri biðtími 
KvK   

15% 1% 6% 129% 

 

Líkt og áður má sjá myndrænt lengd biðtíma hjá körlum og konum í þeim bráðleikaflokkum sem voru 

fjölmennastir á árinu 2010. Athygli skal vakin á því að í fámennustu bráðleikaflokkunum getur verið 

mikill munur á meðalaldri einstaklinga, sem ekki er hægt að útskýra út frá þeim gögnum sem liggja 

fyrir. Hinsvegar má geta sér til um að í þeim tilfellum sem ungir einstaklingar undirgangist 

liðskiptaaðgerð sé orsökin meðfæddir gallar, slit í lið vegna álags í íþróttum eða slys. 

Mynd 4: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerðir á mjöðm í fjölmennustu forgangsflokkunum 

 

Þegar samanburður er gerður milli ára bíða karlar oftar hlutfallslega lengur en konur á árinu 2009, en á 

árinu 2010 bíða konur oftar hlutfallslega lengur en karlar og því er ekki hægt að greina neitt mynstur á 

biðtíma karla og kvenna útfrá úrtaki þessara tveggja ára. Niðurstöður beggja ára voru dregnar saman, 

líkt og hjá þeim er undirgengust kransæðaþræðingu, þ.e. fjöldi einstaklinga innan hvers 

bráðleikaflokks og heildarbiðtími var lagður saman fyrir bæði árin. Meðalbiðtími var reiknaður aftur 

útfrá úrtaki allra þeirra er undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm sem valaðgerða á árunum 2009 og 

2010. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 6 þar sem kemur í ljós að biðtími karla er lengri í öllum 

forgangsflokkum, fyrir utan þar sem bráðleiki aðgerðar er metin innan árs. Hlutfallslegur munur á 

biðtíma karla og kvenna er mestur 51% en ástæða þess að biðtími karla er nú orðinn hlutfallslega 

lengri í öllum bráðleikaflokkum er sá litli munur sem var á meðalbiðtíma kynjanna á árinu 2009. 

Tafla 6: Samanlagður fjöldi og meðalbiðtími eftir liðskiptaaðgerð á mjöðm á árunum 2009 og 2010 eftir 

forgangsröðun 

 

Alls á 
biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 198 9 (5%) 19 (10%) 92 (46%) 73 (37%) 5 (3%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 145 11 (20) 34 (40) 137 (147) 201 (162) 146 (129) 

Meðalaldur 64 71 60 64 64 54 

Fjöldi kvenna 320 23 (7%) 33 (10%) 148 46%) 108 (34%) 8 (3%) 

0

50

100

150

200

250

300

Meðalbiðtími í liðskiptiaðgerð á mjöðm - biðtími
kvenna 5,5% lengri en karla

Forgangur innan 6 mánaða 
Karlar Konur

0

25

50

75

100

125

150

Meðalbiðtími í liðskiptiaðgerð á mjöðm - biðtími
kvenna 1% lengri en karla

Forgangur innan 3ja mánaða 
Karlar Konur



  14 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 116 7 (5) 25 (23) 113 (127) 161 (222) 239 (110) 

Meðalaldur 68 77 71 68 66 67 

Hlutfallslega lengri biðtími 
karla 25% 51% 34% 21% 25%   

Hlutfallslega lengri biðtími 
kvenna           63% 

 

Mynd 5 sýnir heildarfjölda þeirra einstaklinga er undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm á árunum 2009 

og 2010. Sé hlutfall kynjanna skoðað sést að samanlagður fjöldi kvenna er meiri en samanlagður fjöldi 

karla í öllum forgangsflokkum en mestur er munurinn 156% í forgangsflokknum sem bráðleiki aðgerðar 

er innan viku.  

Mynd 5: Fjöldi einstaklinga á árunum 2009 og 2010 sem undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm 

 

Liðskiptaaðgerðir á hné 

Framkvæmdar voru samtals 276 liðskiptaaðgerðir á hné á árinu 2009 og voru þær allar framkvæmdar 

sem valaðgerð af biðlista. Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust liðskiptaaðgerð á hné voru karlar 

116 og konur 160. Líkt og áður sagði er forgangsflokkun eftir bráðleika sú sama og fyrir 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og var meðalbiðtími skoðaður í hverjum bráðleikaflokki meðal karla og 

kvenna og reiknað hversu lengri biðtíminn væri hlutfallslega hjá öðru hvoru kyninu. Í töflu 7 má sjá 

meðalbiðtíma í dögum talið, í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. Biðtími karla reyndist vera hlutfallslega 

lengri í bráðleikaflokkum þar sem þörf fyrir aðgerð var innan viku en í öðrum bráðleikaflokkum var 

biðtími kvenna lengri en biðtími karla. Munurinn var hlutfallslega mestur 129%, eða í þeim 

bráðleikaflokki þar sem þörf fyrir aðgerð var innan fjögurra vikna. 

Tafla 7: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerð á hné eftir forgangsröðun á árinu 2009 

 

Alls á 
biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 116 2 (2%) 4 (3%) 47 (41%) 63 (54%) 0 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 191 6 (4) 12 (3) 195 (161) 205 (165) 0 

Meðalaldur 69 66 64 70 69 0 
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Fjöld kvenna 160 2 (1%) 2 (1%) 70 (44%) 82 (51%) 4 (3%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 226 4 (2) 28 (8) 213 (179) 237 (226) 423 (372) 

Meðalaldur 69 64 72 70 68 61 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK  

57% 
   

- 

Hlutfallslega lengri biðtími 
Kvk 18% 

 
129% 9% 15% 

 
Á árinu 2010 voru framkvæmdar 224 liðskiptaaðgerðir á hné og voru þar af 220 valaðgerðir af biðlista. 

Af heildarfjölda þeirra sem undirgengust liðskiptaaðgerð á mjöðm voru karlar 99 og konur 121. Í töflu 8 

má sjá meðalbiðtíma í dögum talið, í hverjum bráðleikaflokki eftir kyni. Biðtími karla reyndist vera 

hlutfallslega lengri en kvenna í bráðleikaflokkum þar sem þörf á aðgerð er innan fjögurra vikna og 

þriggja mánaða, mest 138% lengri. Biðtími kvenna var hlutfallslega lengri en biðtími karla í 

bráðleikaflokkum þar sem þörf á aðgerð er innan sex mánaða og innan árs. Mestur var munurinn í 

lægsta forgangsflokknum, þar sem biðtími kvenna var mest 345% lengri en biðtími karla , en þess ber 

að geta að mjög fáir einstaklingar reyndust vera í þeim flokki.  

Tafla 8: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerð á hné eftir forgangsröðun á árinu 2010 

 

Alls á 
biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 99 3 (3%) 3 (3%) 54 (55%) 35 (35%) 4 (4%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 200 40 (63) 33 (14) 200 (181) 230 (193) 171 (28) 

Meðalaldur 68 67 60 66 71 68 

Fjöldi kvenna 121 1 (1%) 2 (2%) 81 (67%) 35 (29%) 2 (2%) 

Meðalbiðtími (staðalfrávik) 216 0 14 (0) 196 (139) 249 (207) 763 (128) 

Meðalaldur 67 58 74 66 69 73 

Hlutfallslega lengri biðtími 
KK  

- 138% 2% 
  

Hlutfallslega lengri biðtími 
Kvk 8% 

   
8% 345% 

 

Líkt og áður má sjá myndrænt lengd biðtíma hjá körlum og konum í þeim bráðleikaflokkum sem voru 

fjölmennastir á árinu 2010. 
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Mynd 6: Meðalbiðtími í liðskiptaaðgerð á hné í fjölmennustu forgangsflokkunum 

 

 

Þegar samanburður er gerður milli ára sést að konur bíða oftar hlutfallslega lengur en karlar á árinu 

2009, en á árinu 2010 bíða karlar oftar hlutfallslega lengur en konur. Því er ekki hægt að greina neitt 

mynstur á biðtíma karla og kvenna út frá úrtaki þessara tveggja ára og voru því niðurstöður beggja ára 

dregnar saman. Fjöldi einstaklinga innan hvers bráðleikaflokks og biðtími var lagður saman og 

meðalbiðtími reiknaður aftur út frá úrtaki allra þeirra er undirgengust liðskiptaaðgerð á hné sem 

valaðgerð á árunum 2009 og 2010. Niðurstöðurnar sýna að biðtími karla er lengstur þar sem bráðleiki 

aðgerðar er innan viku, eða rúmlega tífaldur á við biðtíma kvenna. Í öðrum bráðleikaflokkum er biðtími 

kvenna hlutfallslega lengri, mestur 213%, þar sem bráðleiki aðgerðar er innan eins árs. 

Tafla 9: Samanlagður fjöldi og meðalbiðtími eftir liðskiptaaðgerð á hné á árunum 2009 og 2010 eftir 

forgangsröðun 

 

Alls á 
biðlista 1 vika 4 vikur 3 mánuðir 6 mánuðir Innan árs 

Fjöldi karla 215 5 (2%) 7 (3%) 101 (47%) 98 (46%) 4 (2%) 

Meðalbiðtími 195 26 (48) 21 (14) 198 (171) 214 (175) 171 (80) 

Meðalaldur 69 67 62 68 70 68 

Fjöldi kvenna 281 3 (1%) 4 (1%) 151 (47%) 117 (46%) 6 (2%)  

Meðalbiðtími 221 2 (3) 21 (9) 204 (159) 240 (220) 536 (342) 

Meðalaldur 68 62 73 68 69 65 

Hlutfallslega lengri biðtími 
karla  

1014% 1% 
   

Hlutfallslega lengri biðtími 
kvenna 13%     3% 12% 213% 

 

Mynd 7 sýnir heildarfjölda þeirra einstaklinga er undirgengust liðskiptaaðgerð á hné á árunum 2009 og 

2010. Sé hlutfall kynjanna skoðað kemur í ljós að karlar eru hlutfallslega fleiri en konur í 

forgangsflokkunum þar sem bráðleiki aðgerðar er innan viku og fjögurra vikna, þar sem munurinn er 
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mestur 75% (bráðleiki innan fjögurra vikna). Konur eru hlutfallslega fleiri í öðrum forgangsflokkum og 

munar mest 50% í forgangsflokknum þar sem bráðleiki aðgerðar er innan 3 mánaða.  

Mynd 7: Fjöldi einstaklinga á árunum 2009 og 2010 sem undirgengust liðskiptaaðgerð á hné 

 

 

Mælikvarðar og aðgerðir 

Jafnréttismarkmið þessa tilraunaverkefnisins eru þau sem kveðið er á um í lögum um réttindi sjúklinga, 

að sjúklingum sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, þ.e. að einstaklingur njóti ekki forgangs á 

biðlista sökum þess hvort hann er karl eða kona. Biðlistar eftir valaðgerð í kransæðaþræðingu og 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og hné á Landspítala voru því skoðaðir með það fyrir augum að athuga hvort 

að biðtími sé styttri hjá öðru hvoru kyninu. 

Niðurstöður greiningarinnar sýna að greinanlegur munur er á biðtíma karla og kvenna innan 

bráðleikaflokka. Munurinn er verulegur í flestum tilfellum en til að meta hvort að kynjamisréttis gæti 

þyrfti að greina orsakir. 

Skoða mætti dreifingu biðtíma innan hvers bráðleikaflokks eftir kynjum, m.a. til að greina frá einstök 

tilvik sem hafa óvenju stuttan eða óvenju langan biðtíma af eðlilegum orsökum og skekkja þannig 

matið á meðalbiðtíma. Mismunandi meðalbiðtími milli kynja orsakast í einhverjum tilvikum af fáum 

einstaklingum sem af eðlilegum orsökum voru teknir fram fyrir eða aðgerðum þeirra frestað. Svo getur 

farið að einstaklingur á biðlista sé tekinn fram fyrir í forgangsröðinni innan tiltekins bráðleikaflokks ef 

sjúkdómseinkenni hans versna þannig að nauðsynlegt sé að flýta aðgerð. Því má gera ráð fyrir að þótt 

sjúklingur sé bráðleikaflokkaður þegar hann fer á biðlistann geti bráðleiki hans breyst á biðtímanum. 

Þetta á sérstaklega við um biðlista í kransæðaþræðingu, en fyrir liggur að konur sem fara í þræðingu 

eru oftar en karlar með engar eða mjög vægar kransæðaþrengingar og eru þ.a.l. síður líklegar til að fá 

bráð einkenni á biðtímanum. Af þeim sökum þyrfti að vera hægt að greina frá þá einstaklinga sem eru 

teknir fram fyrir vegna breytinga á bráðleika á biðtímanum. Rafræn skráning á breytingu á 

bráðleikamati einstaklings þegar hann er færður fram fyrir á biðlista myndi hjálpa til við að draga þetta 

fram og aðgreina frá öðrum breytum sem hafa áhrif á biðtímann. Rannsóknir sýna að 

sjúkdómseinkenni kvenna geta verið frábrugðin sjúkdómseinkennum karla og því má velta fyrir sér 
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hvort ólík sjúkdómseinkenni kynjanna geti haft mismunandi mikil áhrif á breytingar á bráðleikamati eftir 

kynjum.  

Skoða mætti einnig hvort að verklag við innköllun af biðlista hafi mismunandi áhrif á kynin og hvort 

kynjahlutföll á biðlista eru ólík eftir því um hvaða sérgreinalækni er að ræða. Það getur skipt máli því 

vitað er að einstaklingar hafa oft val um hvaða lækni þeir kjósa til að framkvæma aðgerð og hver 

læknir getur haft misjafnlega langan biðlista. Fjöldi sjúklinga á biðlista einstakra lækna er breytilegur 

og misjafnt hversu marga daga í hverri viku viðkomandi skurðlæknir hefur aðgang að skurðstofu, en 

hvort tveggja hefur áhrif á innkallanir af biðlista og þar með biðtíma. Æskilegt er að upplýsa sjúkling 

um vænta bið þegar hann fer á biðlistann. 

Meðalbiðtími eftir aðgerð getur verið lengri en skilgreindur biðtími bráðleikaflokks segir til um. T.d. 

mælist meðalbiðtími eftir aðgerðum, þar sem bráðleiki er metinn innan fjögurra vikna, oft lengri. Ýmsar 

skýringar geta verið fyrir því, svo sem að sjúklingur fresti aðgerð að eigin frumkvæði. Því mætti skoða 

hvort að annað kynið er líklegra en hitt til að fresta aðgerð að eigin frumkvæði og ef svo er, hvað gæti 

orsakað það? Til að svara þeirri spurningu þarf að hafa upplýsingar um aðgerðardag einstaklings en 

auk þess upplýsingar um hvenær einstaklingi er fyrst boðin aðgerð. Því þarf að bæta rafræna 

skráningu er snýr að því hvenær einstaklingur er innkallaður af biðlista svo hægt sé að greina á milli 

þess hvenær hann fær boð um aðgerð og hvenær hann þiggur aðgerð. Þetta er mikilvægt svo hægt 

sé að meta hvort mismunandi biðtíma megi rekja til ákvörðunar einstaklingsins sjálfs eða til einhverra 

þátta í ákvarðana- eða innköllunarferli þeirra sjúkrastofnana sem framkvæma valaðgerðir. Því er lagt til 

að mælikvarðar eða breytur sem sýna m.a. biðtíma, innköllunartíma og aðgerðardag einstaklinga, 

flokkað eftir kyni og í hverjum bráðleikaflokki verði aðgengileg í biðlistaupplýsingum. Á Landspítala er í 

dag rafræn skráning á öllum þessum breytum nema innköllunartímanum. Bæta mætti upplýsingarnar 

að þessu leyti.  

Niðurstaðan er sú að hægt sé að gera upplýsingar um biðtíma í heilbrigðisþjónustu gegnsærri með 

rafrænni skráningu á eftirtöldum breytum: Breyting á bráðaleikamati einstaklings á biðtímanum, 

dagsetning á innköllun í aðgerð og aðgerðardagur. Auk þess er lagt til að skoða hvort að verklag við 

innkallanir á biðlista hafi áhrif á biðtíma kynjanna, hvort mismunandi sjúkdómsmynd kynjanna hafi áhrif 

á biðtíma og hvort kynjahlutföll á biðlista eru ólík eftir því um hvaða sérgreinalækni er að ræða. Ef 

biðtími kynjanna reynist vera mislangur sökum kynferðis er næsta jafnréttismarkmið að leita leiða til að 

jafna biðtímann. 

Lokaorð 

Helstu niðurstöður greiningar á biðtíma karla og kvenna eftir valaðgerðir í kransæðaþræðingu og 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og hné er sú að meðalbiðtími kvenna er hlutfallslega lengri en meðalbiðtími 

karla á árunum 2009 og 2010 hjá þeim einstaklingum er undirgangast kransæðaþræðingu. 

Niðurstöður varðandi meðalbiðtíma þeirra einstaklinga er undirgangast liðskiptaaðgerð á mjöðm eru 

ekki eins afgerandi þar sem karlar biðu hlutfallslega lengur í fleiri flokkum á árinu 2009 en á árinu 2010 

biðu konur hlutfallslega lengur í fleiri flokkum. Svipaða sögu er að segja varðandi meðalbiðtíma þeirra 

einstaklinga er undirgangast liðskiptaaðgerð á hné þar sem karlar bíða hlutfallslega lengur í fleiri 
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flokkum á árinu 2009 en á árinu 2010 bíða konur hlutfallslega lengur í fleiri flokkum. Því er ekki hægt 

að segja að um sjáanlegt mynstur sé að ræða á biðtíma kynjanna hjá þeim er undirgangast 

liðskiptaaðgerð á mjöðm og hné en vert er að geta þess að í forgangsflokkum þar sem bráðleiki 

aðgerðar er mikill (innan þriggja mánaða) eða lengri (lengri en þrír mánuðir) er oft og tíðum um fáa 

einstaklinga að ræða og því erfitt að draga ályktanir útfrá niðurstöðunum.  

Því var brugðið á það ráð að sameina úrtök beggja ára og reikna aftur meðal- og hlutfallslegan 

biðtíma. Niðurstöður sýndu með meira afgerandi hætti hlutfallslega lengri biðtíma meðal þeirra kvenna 

er undirgangast kransæðaþræðingu og var sá munur mestur 24% í þeim forgangsflokki þar sem 

bráðleiki aðgerðar var metinn innan mánaðar. Það má velta fyrir sér ástæðum fyrir því að meðalbiðtími 

kvenna sé hlutfallslega lengri en biðtími karla, en læknisfræðilegar ástæður geta legið þar að baki. 

Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum í hjartasjúkdómum á Landspítalanum reynast 25% allra 

karla sem undirgangast kransæðaþræðingu hafa eðlilegar kransæðar án þrenginga en aftur á móti 

hafa 50% allra kvenna eðlilegar kransæðar án þrenginga af þeim er undirgangast kransæðaþræðingu. 

Það má því leiða líkum að því að karlar séu líklegri til að fá bráð sjúkdómseinkenni á biðtímanum sem 

aftur getur stuðlað að því að biðtími þeirra á biðlistanum verður styttri en biðtími kvenna. 

Þegar beiðni um aðgerð/rannsókn berst hjarta-og æðaþræðingarstofu leggur hjartasérfræðingur mat á 

bráðleika aðgerðar útfrá sjúkrasögu og einkennum sjúklings. Við innkallanir af biðlistum er farið eftir 

hvernig sjúkdómseinkenni og líðan einstaklingsins er, þar sem möguleiki er fyrir hendi að einstaklingur 

flytjist ofar á listann innan ákveðins bráðleikaflokks versni sjúkdómseinkenni hans. Þar sem rannsóknir 

hafa sýnt að sjúkdómseinkenni kvenna eru frábrugðin sjúkdómseinkennum karla er spurning hvort 

mögulegt sé að draga þá ályktun að biðtími kvenna sé lengri sökum þess að sjúkdómseinkenni þeirra 

lýsa sér á annan hátt en sjúkdómseinkenni karla.  

Hlutfallslegur munur á fjölda karla og kvenna er undirgangast kransæðaþræðingu er talsverður, þar 

sem fjöldi karla (n= 870) er meiri en fjöldi kvenna (n=412). Í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að 

konur greinast að jafnaði 10 árum síðar en karlar með kransæðasjúkdóm var athugað hvort að fjöldi 

kvenna myndi nálgast fjölda karla í efstu aldursflokkunum (60-69 ára og 70-79 ára) af öllum þeim er 

undirgengust kransæðaþræðingu á árunum 2009-2010. Niðurstöðurnar sýndu að um umtalsverðan 

mun var að ræða í forgangsflokknum þar sem bráðleiki aðgerðar var innan mánaðar, þar sem fjöldi 

karla umfram fjölda kvenna var hlutfallslega mestur 204%. Í forgangsflokknum þar sem bráðleiki 

aðgerðar er innan þriggja mánaða sýndu niðurstöðurnar að hlutfall karla var meira í yngri 

aldursflokknum (60-69 ára) en í elstu aldursflokkunum varð hlutfall karla lægra en hlutfall kvenna. 

Mestur var munurinn í aldursflokknum 70-79 ára þar sem hlutfall karla var 30% lægra en hlutfall 

kvenna og því má draga þá ályktun útfrá niðurstöðunum að eldri konur lenda frekar í forgangsflokkum 

þar sem bið er lengri. 

Þegar úrtök beggja ára hjá þeim er undirgengust liðskiptaaðgerð á hné og mjöðm voru lögð saman og 

meðal- og hlutfallslegur biðtími reiknaður aftur sýndu niðurstöðurnar að karlar biðu oftar hlutfallslega 

lengur, eða í fjórum af fimm bráðleikaflokkum og var munurinn mestur 51%. Biðtími kvenna var 

einungis hlutfallslega lengri í forgangsflokknum þar sem bráðleiki aðgerðar var innan árs, eða 63%. 

Þegar úrtök beggja ára voru einnig lögð saman hjá þeim er undirgengust liðskiptaaðgerð á hné sýndu 
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niðurstöður að konur biðu hlutfallslega lengur í fleiri flokkum, eða í þremur af fimm forgangsflokkum og 

var munurinn mestur 213%. Í þeim forgangsflokkum þar sem biðtími karla var lengri var munurinn 

allmikill, eða rúmlega tífaldur. 

Nokkuð erfitt er að draga ályktanir útfrá niðurstöðum greiningarinnar, þ.e. að svara þeirri spurningu 

hvort að sjúklingum sé mismunað á grundvelli kynferðis, að einstaklingur njóti forgangs á biðlista 

sökum þess að hann sé karl eða kona. Niðurstöðurnar sýndu mislangan biðtíma meðal kynjanna en 

það fer eftir tegund meðferðar hvort konur bíða oftar hlutfallslega lengur en karlar. Í lögum um 

heilbrigðisþjónustu er kveðið á um að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem 

á hverjum tíma eru tök á að veita. Jafnframt er óhjákvæmilegt að forgangsröðun fari fram innan 

heilbrigðiskerfisins, þar sem ástæða forgangsröðunar getur verið læknisfræðileg. Upplýsingar um 

biðtíma eru gagnlegar fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana og almenning auk þess að nýtast sem 

mælikvarði heilbrigðisyfirvalda á gæði og skilvirkni. Þó ber að hafa í huga að erfitt getur verið að túlka 

upplýsingar um biðtíma vegna þeirra fjölmörgu þátta sem hafa áhrif á biðtímann. Af þessum sökum 

getur reynst erfitt að svara þeirri spurningu hvort að kynjamisréttis gæti og áður en hægt er að draga 

frekari ályktanir er nauðsynlegt að vinna frekari greiningu á gögnunum og bæta við skráningu gagna 

líkt og greint var frá í kaflanum um mælikvarða og aðgerðir. Nánari útfærsla og áætlun á 

áframhaldandi athugun á biðtíma einstaklinga eftir valaðgerðum liggur ekki enn fyrir en ljóst er að 

mæta þarf þeirri vinnu sem snýr að aukinni skráningu gagna með auknu fjármagni. Vænta má að 

ábyrgð þess verkefnis verði í höndum Velferðarráðuneytisins.  
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