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Embætti landlæknis 



Yfirlit 

• Heilsueflandi samfélag 

– Hvað er það? 

• Lýðheilsuvísar 

– Hvað þurfum við að mæla? 

• Lýðheilsumat 

– Hvernig metum við árangurinn? 

– Heilsueflandi.is 



Heilsa og vellíðan 

„Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan  
en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku.“ 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (1948) 
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Lægri kostnaður  
á einstakling 

Hærri kostnaður 
á einstakling  

Fleiri sem aðgerð  
hefur áhrif á 

Færri sem aðgerð  
hefur áhrif á 

(sértækari þjónusta) 

Hagkvæm nýting aðfanga 



Áhrifaþættir heilsu og vellíðanar 

Kyrrseta 

Tóbaksnotkun 

Óhollt mataræði 

Skaðleg neysla áfengis  



Áhrifaþættir heilsu 



Hvað er heilsuefling? 

• Í heilsueflingarstarfi er markvisst 
unnið með áhrifaþætti heilbrigðis. 

• Heilsuefling er ferli sem gerir fólki 
kleift að hafa aukin áhrif á heilsu 
sína og bæta hana. (WHO, 1986) 

• Holla valið þarf að vera eins 
auðvelt og mögulegt er þar sem 
fólk býr, starfar og leikur sér (óháð 
m.a. aldri, kyni eða félagslegri 
stöðu). 

 
 



DÆMI – Að gera holla valið að auðvelda valinu:  

Hvað þarf til að barn hjóli í skólann? 
 

Barnið  
• Áhugi og færni til að hjóla. 

Foreldrar 
• Þekking (m.a. raunhæfar hugmyndir um öryggi), vilji 

og fjármagn til að kaupa hjól og hjálm. 
• Hvatning og fræðsla til barns. 

Skólinn 
• Skólareglur banni ekki hjólreiðar. 
• Aðstæður til að geyma hjólið og hjálminn. 
• Hvatning og fræðsla til foreldra og barns. 

Sveitarfélag 
• Forgangsraða fjármagni í stígagerð, lýsingu, mokstur 

+ gangbrautarverðir við umferðarþungar götur. 
• Virk löggæsla s.s. halda niðri hraða.  

Umferðarfræðsla í skólum. 
Ríkisvaldið  

• Umferðarlög kveði á um réttindi og skyldur 
vegfarenda. 

• Stefnu fylgi aðgerðir sem miða að auknum 
hjólreiðum (hjólreiðamenn  öryggi). 

Heildræn nálgun  

er lykillinn að árangri 



Tækifæri & áskoranir 

Fólk lifir lengur á meðan hlutfall fæðinga minnkar 
 

Fjöldi eldri borgara á móti fjölda fólks á vinnumarkaði: 

 Í dag: ~22 eldri borgarar á móti 100 manns á vinnumarkaði 

 (~1:5). 

 Áætlað árið 2060:  ~43-52 eldri borgarar á móti 100 manns á 
 vinnumarkaði (~1:2). 

Hagstofan. (2013). Spá um mannfjölda 2013-2060. Sótt 12/8 ´15 á www.hagstofa.is 

http://www.hagstofa.is/


Hvað er Heilsueflandi samfélag?  

• Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem 
heilsa og líðan íbúa er í fyrirrúmi í 
stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum  
(e. Health in All Policies [HiAP]). 

– HiAP er heildræn nálgun sem hefur að leiðarljósi 
að allir geirar hafi hlutverk þegar kemur að því að 
skapa aðstæður sem stuðla að heilsu og vellíðan 
íbúa. 

 

 



Heilsa og vellíðan í allar stefnur.. 

• er nálgun á samvinnu sem stefnir að því að 
bæta heilsu allra einstaklinga með því að 
samþætta heilsu í stefnumótun milli 
atvinnugreina og málaflokka 



Meginmarkmið  
Heilsueflandi samfélags 

Að styðja samfélög í að  
skapa aðstæður sem stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa. 

 

 

 

 
 

 

 



Leiðarljós Heilsueflandi samfélags 

• Virk þátttaka samfélagsins í heild, þ.m.t. 
hagsmunaaðila úr öllum geirum. 

• Starfið byggir á bestu þekkingu og reynslu á 
hverjum tíma. 

• Valda ekki skaða 

• Jöfnuður í heilsu með almennum aðgerðum og 
aðgerðum sem taka tillit til þarfa viðkvæmra 
hópa. 

 



Heildræn heilsuefling 

• Við stefnumótun og aðgerðir á sviði lýðheilsu er 
mikilvægt að unnið sé jafnhliða að því að skapa 
aðstæður til heilbrigðra lifnaðarhátta og stuðla 
að jafnrétti, virðingu og vellíðan allra íbúa  

• Mikilvægt að huga að orðræðu og aðgerðum 
m.t.t. áhrifa á félagslega stöðu og jafnrétti 
– Varast smánun og stimplun í tengslum við holdafar 

– Forðast ásakandi umræðu („lífsstílssjúkdómar”) 

– Þátttaka fólks með skerta færni, t.d. fatlaðir, aldraðir 

– Kynjajafnrétti, kynhneigð og kynvitund í íþróttastarfi 

 

 

 



Nokkur orð um fitufordóma 

• Rannsóknir sýna að síðustu áratugi hefur neikvæð 
áhersla á holdafar verið áberandi í opinberri 
umræðu, t.d. með niðrandi myndefni og ásakandi 
umræðu um ábyrgð einstaklinga á holdafari sínu 
– Fitufordómar vinna gegn jákvæðum lífsvenjum, heilsu 

og andlegu heilbrigði 

– Mikilvægt að heilsuefling hafi ekki í för með sér 
stimplun eða jaðarsetningu 

• Nálgun Embættis landlæknis beinir sjónum að 
heilsueflandi umhverfi, hegðun og líðan en ekki 
holdafari eða öðrum persónueinkennum fólks 



Rannsókn 
á fitufordómum á Íslandi 

• Niðurstöður sýndu að neikvæð viðhorf ríkja hér á 
landi gagnvart feitu fólki  
– 3 af 4 sögðust eiga vini og 42% fjölskyldumeðlimi sem 

hefðu orðið fyrir stríðni eða óréttlæti vegna þyngdar 
sinnar 

– 50%  svarenda í offituflokki (LÞS ≥ 30) greindi frá því 
að hafa orðið fyrir stríðni vegna þyngdar sinnar 

– 1/3 hafði orðið fyrir óréttlátri framkomu 

– 1/4 hafði orðið fyrir mismunun á grundvelli þyngdar 
sinnar 

– Konur helmingi líklegri til að hafa orðið fyrir 
mismunun á grundvelli holdafars en karlar  



Félagslegir áhrifaþættir heilbrigðis 

• Þættir eins og uppeldisskilyrði barna, menntun, 
tekjur, jöfnuður, atvinnuþátttaka, mismunun, 
jaðarsetning og félagslegt óréttlæti hafa mikil 
áhrif á heilsu, líðan og lífsgæði  

• Heilsuefling þarf að taka tilliti til allra áhrifaþátta 
heilbrigðis og gæta þess að viðleitni til að bæta 
heilsu á einu sviði valdi ekki skaða á öðru 

– Skoða innihald og framkvæmd m.t.t. mögulegrar 
smánunar eða mismununar í tengslum við holdafar, 
færni, kyn, kynhneigð, kynvitund, þjóðerni o.s.frv. 



jafnrétti ...   er ekki endilega ... jöfnuður  



Dæmi um málaflokka sem hafa áhrif  
á heilsu og líðan íbúa 

• Skólastarf, aðbúnaður starfsfólks, nemenda og barna 

• Æskulýðs- og íþróttastarf, framboð og aðgengi 

• Skipulag og hönnun hverfa og bygginga 

• Samgöngur og aðgengi að byggingum og þjónustu 

• Félagsþjónusta, aðbúnaður eldri borgara og viðkvæmra hópa 

• Heilbrigðisþjónusta, samstarf um aukið aðgengi og gæði 

• Umhverfismál, t.d. loftgæði og úrgangsmál 

• Öryggi íbúa 



Heilsueflandi samfélag  

 

 

 

 

 

 

 
 



Hvað leggur Embætti landlæknis   
til samstarfsins? 

• Stuðning og ráðgjöf til 
stýrihópa 

• Gátlista fyrir áhersluþætti 
Heilsueflandi samfélags og 
heilsueflandi skóla á 
www.heilsueflandi.is  

• Skilgreinir og birtir 
lýðheilsuvísa 

• Nafn samfélags á heimasíðu 
embættisins 

• Ráðleggingar, fræðsluefni 
og annað stuðningsefni 

• Heilsueflandi vinnustofur í 
landsfjórðungum 

• Námskeið fyrir starfsfólk 
heilsugæslu varðandi 
heilsuhegðun 

• Kynningarefni, hnapp á 
heimasíðu og fána 

 

 

http://www.heilsueflandi.is/


Ávinningur hins almenna íbúa 

• Bætt heilsa og lífsgæði 

• Ánægðari, 
hamingjusamari  & 
heilsuhraustari íbúar 

• Aukin heilsumeðvitund 
og heilsulæsi 

• Meiri afköst og bættur 
árangur 



Dæmi um áherslur 

Næring 

Umhverfi 
og öryggi 

Lífsgæði 
og lífsstíll 

Geðrækt, 
líðan og 
félagslíf 

Hreyfing 



Mikilvægt að huga að eignarhaldi og 
þátttöku alveg frá upphafi 



Heilsugæslan 

Kjörinn fulltrúi 

Skólasamfélagið 
(öll skólastig) 

Félagsþjónusta 
Félag eldri 

borgara 

Lögreglan 

Íþróttafélög 

Dæmi um fulltrúa  
í stýrihóp ... 

Stýrihópur 
Heilsueflandi 

samfélags 

... auk tengiliðs 



Það sem þú mælir hefur áhrif á 
það sem þú gerir 

…if you don´t measure the right thing,  

 you don´t do the right thing.“ Joseph Stiglitz, 2009 
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Hagvöxtur vex 

• með hverri sölu á þunglyndislyfjum 

• Hverjum þinglýstum skilnaði 

• Hverju fangesli sem er byggt 

• Mengun 

• Auglýsingum á áfengi  

og tóbaki 

29 



en ekki með... 

„the health of our children, the quality of their 
education, or the joy of their play. It does not get 
the beauty of our poetry or the strength of our 
marriages......it measures everything, in short 
except that which makes life worthwile“  

 

Robert Kennedy, 1968 
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Hvað eigum við að mæla? 

„What we measure gets done“ 
Hvar viljum við hafa fókusinn? 

31 
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Common Mental 
Disorder 

Languishing Moderate 
Mental Health  

Flourishing 

Psychological Resources 

The mental health spectrum 



LÝÐHEILSUVÍSAR 



Lýðheilsuvísar og samanburður 

• Safn mælikvarða sem gefa vísbendingar um heilsu og 
líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra 

• Berum okkur gjarnan saman við önnur lönd en 
berum sjaldnar saman svæði á Íslandi 

• Svæðisbundinn munur á heilsu er þekktur víða um 
heim 

• Þurfum að fylgjast með stöðu mála á Íslandi 





Hvers vegna lýðheilsuvísar  
eftir heilbrigðisumdæmum? 

 

• Heilbrigðisumdæmi og sveitarfélög eru vettvangur 
heilsueflingar og heilbrigðisþjónustu 

• Viljum auðvelda sveitarfélögum og 
heilbrigðisþjónustu að: 

– greina stöðu svæðisins 

– finna styrkleika og veikleika hvers svæðis 

– skilja betur þarfir íbúanna 



Heilbrigðisumdæmin 



Aldurssamsetning umdæma 2014 

24% 26% 25% 23% 24% 24% 23% 24% 

36% 
36% 

33% 33% 32% 32% 33% 35% 

29% 
28% 

29% 31% 30% 31% 30% 
29% 

11% 9% 13% 13% 14% 13% 13% 12% 

0-17 ára 18-42 ára 43-66 ára ≥67 ára 



Lýðheilsuvísar 



Lifnaðarhættir 



 

 

 

Hamingja og vellíðan 

Hamingja: H&L. 2012. Svara 8-10 á hamingjukvarða (0-10) 
Vellíðan fullorðinna: H&L. 2012. Skora 31-35 á SWEMWBS kvarða 
Vellíðan 8-10 bekkur: R&G. 2016. Skora 31-35 á SWEMWBS kvarða 

66,5% 

66,4% 

68,6% 

65,0% 

63,6% 

66,5% 

66,2% 

67,9% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Hamingja fullorðinna 

20,9% 

21,4% 

19,2% 

21,6% 

21,3% 

19,6% 

16,5% 

22,8% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Vellíðan fullorðinna 

18,0% 

19,9% 

15,4% 

13,7% 

10,9% 

15,1% 

18,0% 

14,9% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Vellíðan (8.-10. bekkur) 



Einelti og einmanaleiki 

Einelti: HBSC. 2013-2014. Orðið fyrir einelti í skóla a.m.k. 2 í mán. sl. mánuði. 
Einmanaleiki: R&G. 2016. Oft einmana sl. viku. 

7,1% 

6,2% 

13,5% 

5,4% 

13,3% 

7,5% 

6,2% 

8,6% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Einelti (6. bekkur) 

12,6% 

12,3% 

14,0% 

12,5% 

9,4% 

13,4% 

12,2% 

13,2% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Einmanaleiki (8.-10. bekkur) 



Stuttur svefn og streita 

Stuttur svefn: R&G. 2016. ≤ 7 klst/nóttu. 
Streita: H&L. 2012. Skora 9-16 á PSS-4 kvarða (0-16). 
 

40,7% 

40,9% 

44,7% 

42,1% 

43,9% 

39,1% 

37,5% 

37,3% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Stuttur svefn (8.-10. bekkur) 

11,3% 

10,4% 

14,4% 

10,5% 

9,1% 

13,6% 

12,7% 

11,3% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Streita fullorðinna 



Hreyfing 

Virkur ferðamáti: H&L. 2012. Ganga/hjóla ≥3x í viku. 
Hreyfing: HBSC 2013-2014. Hreyfing ≥60 mín./dag, 7 daga vikunnar. 

20,0% 

16,2% 

9,8% 

27,6% 

33,7% 

25,3% 

26,0% 

29,2% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Virkur ferðamáti í vinnu/skóla, fullorðnir 

20,1% 

20,2% 

25,9% 

15,6% 

14,9% 

21,5% 

16,9% 

19,5% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Hreyfing skv. ráðleggingum (10. bekkur) 



Næring og tannvernd 

Grænmetis-/ávaxtaneysla: H&L. 2012. Borða grænmeti ≥ 2x/dag og ávexti ≥ 2x/dag. 
Gosdrykkjaneysla: R&G. 2013. Sykraðir og sykurlausir ≥ daglega. 
Tannburstun: H&L. 2012. ≥ 2/dag 
 

7,7% 

8,8% 

8,0% 

4,5% 

4,8% 

5,9% 

5,5% 

7,7% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Grænmetis- og ávaxtaneysla fullorðinna 

19,9% 

20,0% 

29,5% 

24,5% 

22,0% 

15,9% 

16,7% 

19,3% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Gosdrykkjaneysla framhaldsskólanema 

73,9% 

76,6% 

75,9% 

69,3% 

69,1% 

71,3% 

68,6% 

67,8% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Tannburstun fullorðinna 



Ölvunardrykkja og kannabisneysla 

Ölvunardrykkja fullorðinna: H&L. 2012. 5+ drykkir/dag ≥1x/viku. 
Ölvunardrykkja framhaldsskólanema: R&G. 2013. ≥ 1x sl. mán. 
Kannabisneysla: R&G. 2013. Prófað sl. 12 mánuði. 

5,3% 

6,2% 

3,9% 

5,4% 

3,5% 

3,1% 

4,0% 

5,2% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Ölvunardrykkja fullorðinna 

44,7% 

46,3% 

38,1% 

42,5% 

28,2% 

40,0% 

50,9% 

46,1% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Ölvunardrykkja framhaldsskólanema 

19,8% 

22,9% 

20,3% 

14,8% 

12,6% 

13,5% 

12,6% 

14,8% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Kannabisneysla framhaldsskólanema 



Reykingar og tóbak í vör 

Reykingar:  H&L. 2012. Daglega. 
Tóbak í vör: R&G. 2013. ≥ 1x sl. mán. 

12,4% 

11,8% 

17,6% 

12,6% 

8,7% 

12,6% 

10,5% 

14,1% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Daglegar reykingar fullorðinna 

22,8% 

23,6% 

25,3% 

19,1% 

8,5% 

20,4% 

20,2% 

25,7% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Tóbak í vör, framhaldsskólanemar, kk 



Heilsa og sjúkdómar 

 



Mat á eigin heilsu 

23,1% 

19,7% 

29,8% 

24,0% 

25,1% 

30,3% 

23,6% 

25,8% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Meta líkamlega heilsu sæmilega/lélega 

17,8% 

16,5% 

22,5% 

15,6% 

22,6% 

20,0% 

20,8% 

17,6% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Meta andlega heilsu sæmilega/lélega 

Mat á eigin heilsu. H&L 2012. 
. 



Langvinn lungnateppa o.fl. 

194,6 

176,5 

281,6 

213,8 

186,2 

186,2 

219,0 

252,6 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Langv. neðri öndunarfærasjúkd., sjúkrahúslegur 
(á 100.000)  

Útskriftir 2010-2014  
Vistunarskrá sjúkrahúsa 
. 



Hjartasjúkdómar 

47,6 

45,1 

62,0 

56,9 

       [VALUE] 

47,6 

50,3 

47,9 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Kransæðaaðgerðir 
(á 100.000) 

176,5 

169,1 

273,9 

213,7 

223,4 

162,3 

184,1 

182,6 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, kvk 
(á 100.000) 

Kransæðaaðgerðir 2010-2014 
Vistunarskrá sjúkrahúsa 
Dánartíðni 2010-2014 
Dánarmeinaskrá 
. 



Krabbamein 

552,1 

567,9 

598,0 

494,1 

552,7 

562,9 

455,7 

490,6 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Nýgengi krabbameina, kk 
(á 100.000) 

455,6 

469,2 

473,0 

424,8 

449,7 

433,7 

393,1 

406,6 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Nýgengi krabbameina, kvk 
(á 100.000) 

Krabbamein 2004-2014 
Krabbameinsskrá 
. 



Þunglyndi og sykursýki 

107,6 

109,2 

105,0 

100,4 

85,7 

108,0 

112,0 

106,0 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Þunglyndislyfjanotkun 
(DÞD) 

39,8 

38,3 

52,3 

37,3 

44,1 

41,6 

40,0 

40,5 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Sykursýkislyfjanotkun 
(DÞD) 

Lyfjanotkun 2010-2014 
Lyfjagagnagrunnur 
 



Slys 

Dánartíðni 2010-2014 
Dánarmeinaskrá 
 



Börn- sýklalyf og bólusetningar 

1236,1 

1319,1 

1306,0 

1156,3 

786,3 

945,7 

933,0 

1108,1 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Sýklalyf < 5 ára 
(ávísanir/1.000) 

90,1% 

89,8% 

90,6% 

90,4% 

86,4% 

91,7% 

93,7% 

90,2% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

DTaP bólusettir, 4 ára 

Lyfjanotkun 2010-2014 
Lyfjagagnagrunnur 
Bólusetningar 2014, uppsafnað árg. 2009 
Bólusetningaskrá 
 



Skimanir 

73% 

74% 

61% 

72% 

76% 

74% 

78% 

73% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Leghálskrabbameinsskoðun 

60% 

59% 

41% 

62% 

69% 

64% 

65% 

63% 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Brjóstamyndataka 

Skoðanir 2014, uppsöfnuð mæting (3,5 og 2 ár) 
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins 
 



Bið aldraðra eftir hjúkrunarrými 

7,9 

5,2 

20,8 

4,9 

6,6 

11,9 

17,9 

4,4 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Biðlisti eftir hjúkrunarrými, aldraðir 
(á 1.000 íbúa) 

Meðalfjöldi aldraðra á biðlista 2015 
Færni- og heilsumatsskrá 
 



Heilsugæsla og  
sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar 

2,7 

2,5 

3,0 

3,0 

2,8 

3,1 

3,7 

3,4 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Heilsugæsluheimsóknir 
(á íbúa) 

1,5 

1,8 

0,8 

1,0 

0,6 

0,8 

0,7 

1,2 

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Sérfræðingsheimsóknir 
(á íbúa) 

Komur til heilsugæslu 2014 
Samskiptaskrá heilsugæslu 
Komur til sjálfstætt starfandi sérræðilækna 2014 
Sjúkatryggingar Íslands 
 



Norðurland  
samanburður við landið allt 

• Lægri tíðni 
ölvunardrykkju 
fullorðinna.  

• Hlutfallslega færri 
framhaldsskólanemar 
drekka gosdrykki 
daglega.  

 

• Hlutfallslega fleiri 
fullorðnir meta 
líkamlega heilsu sína 
slæma. 

• Lægra hlutfall barna í 
8.–10. bekk með hæstu 
gildi á vellíðanarkvarða.  

• Hlutfallslega fleiri 
fullorðnir með hæstu 
gildi á streitukvarða. 

 



Greining á stærstu 
sveitarfélögunum  

 
 



Akureyrarkaupstaður 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ná endum saman

Læknisheimsókn

Hamingja

Vellíðan

Streita

Virkur ferðamáti

Grænmeti/ávextir

Tannburstun

Ölvunardrykkja

Reykingar

Ofbeldi

Líkamleg heilsa

Andleg heilsa

Líkamsþyngdarstuðull

Akureyrarkaupstaður

Landið allt

Akureyrarkaupstaður vs landið allt 



Skagafjörður 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ná endum saman

Streita

Grænmeti/ávextir

Ölvunardrykkja

Reykingar

Ofbeldi

Líkamleg heilsa

Andleg heilsa

Líkamsþyngdarstuðull

Skagafjörður

Landið allt

Skagafjörður vs landið allt 



LÝÐHEILSUMAT 



Lýðheilsumat (health impact assessment) 

• Mat á áhrifum stjórnvaldsaðgerða á lýðheilsu 

• Í lögum um mat á umhverfisáhrifum er 
umhverfi skilgreint ef 

 

Umhverfi: samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og 
annað í lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, 
loft, veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, 
menningu og menningarminjar, atvinnu og 
efnisleg verðmæti 

 

 



Lýðheilsumat 



Hverju á að breyta til að skapa 
heilsueflandi umhverfi og stuðla 
að heilbrigðari lífsvenjum, heilsu 
og vellíðan? 
 

• Einstaklingsbundnir þættir 

       (snúa að markhópnum) 
• Umhverfisþættir/ 

aðstæður (utan stjórnar 
markhópa) 

       
 

 

 
 
 

 

Heilsueflandi starf í 
samfélögum og skólum 
 

Hvað þarf að gera til að 
skapa umhverfi/aðstæður 
sem stuðla að heilbrigðum 
lífsvenjum, heilsu og 
vellíðan? 

 
Heilsa og 
vellíðan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Heilbrigðar lífsvenjur & 
heilsutengd hegðun allra 
íbúa/nemenda og starfsmanna 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Útkomumat (Outcome) 

 

 Dæmi  
• Andleg, líkamleg, og 

félagsleg heilsa. 
• Námsárangur 
• Veikindafjarvistir 
• Ánægja með skóla/samfélag 

 
 

Ferlimat (Process) 
 

Mat á innleiðingu 
heilsueflingarstarfsins: 
Hvernig gekk að framkvæma það 
sem áætlað var (tími, fjármagn, 
þátttaka ...)? 
Þátttaka+ánægja hagsmunaaðila? 
Fjöldi sem starfið nær til? 
 

 
Árangursmat (Impact) 

 
Breytingar sem má rekja til heilsueflingarstarfsins 
• Dæmi: 
Breytingar í þekkingu, færni, stefnu, auðlindum 
(fólk, tími, fjármagn), framboði á þjónustu ... 
Breytingar á heilsutengdri hegðun. 
 

 
 

Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags/skóla er að styðja 
samfélög/skóla í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að 
heilbrigðum lífsvenjum, heilsu og vellíðan allra íbúa/nemenda og 
starfsmanna.  





Fyrsta síða heilsueflandi eftir innskráningu 



Lykilatriði við gerð heilsustefnu 









Lokaskýrsla 

• Lokaskýrsla keyrð út úr kerfinu 30. júní ár 
hvert þar sem fram kemur allt sem unnið 
hefur verið með það árið  

– Heilsustefna 

– Áætlun á þessu ári 

– Breytingar í gátlistum og aðgerðarbox 

 

 



Samantekt  

• Áhrifaþættir fyrir heilsu og líðan eru fjölbreyttir 

• Lýðheilsuvísar eru breytilegir eftir hverfum 

• Mikilvægt að hafa áreiðanlegar og reglulegar 
mælingar á heilsu og líðan þjóðarinnar 

• Heilsa og líðan í allar stefnur stjórnvalda (HiAP) 

• Lýðheilsumat (Health impact assessment) 



Markmið stjórnvalda  
– að stuðla að vellíðan í samfélaginu 

• Íslendingar hafa verið 
framarlega í 
mælingum á heilsu og 
vellíðan þjóðarinnar 

• Sér kafli um Ísland í 
Evrópuskýrslu WHO 
2012 

 



TAKK FYRIR 

 
dora@landlaeknir.is 


