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Staðan mars/apríl 2018

» Flestir flytja á hjúkrunarheimili eftir 80 ára aldur

» Árið 2017 var hlutfall 80 ára og eldri 3.6% af íbúafjölda

» Meðaldvalartími í hjúkrunarrými er um 2.6 ár

» Meðalfjöldi fólks á biðlista árið 2017 var 332 einstaklingar

» Meðalbiðtími þeirra sem fóru í hjúkrunarrými árið 2017 var 106 dagar



Fjöldi hjúkrunarrýma á 1000 íbúa 80+ og 67 til 79
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» Fjöldi hjúkrunarrýma 2017/2018 á hverja 1000 íbúa 80 ára og eldri 
og 67 til 79 ára eftir heilbrigðisumdæmum



Fjöldi hjúkrunarrýma og þörf fyrir hjúkrunarrými

» Fjöldi hjúkrunarrýma er um 2700, þar af 66 geðhjúkrunarrými

» Fjöldi hjúkrunarrýma í byggingu eða á áætlun um byggingu 486 rými
þar af 309 ný rými og 177 rými til að bæta aðbúnað

» Til viðbótar vantar um 270 ný hjúkrunarrými auk verulegum fjölda 
annarra rýma sem þarfnast endurbóta eða endurbyggingar til að 
mæta nútíma kröfum)

» Þörf fyrir fjölgun rýma er mismikil eftir heilbrigðisumdæmum. Mest er 
þörfin á höfuðborgarsvæðinu, Norðurlandi og Suðurnesjum (tafla 5 í 
greinargerð).
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Stórsókn í uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma

» Samkvæmt nýrri fjármálaáætlun, fyrir árin 2019-2023, er stefnt að 
byggingu um 300 nýrra hjúkrunarrýma, til viðbótar við þær 
byggingaframkvæmdir sem nú standa yfir eða þegar hafa verið 
áætlaðar.

» Heildarfjöldi nýrra og endurbættra rýma er því um 790 rými.
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Kostnaður

» Byggingarkostnaður 36.5 mkr/rými með búnaði.

» Rekstrarkostnaður 12 mkr/rými á ári.

» Áætlaður heildarkostnaður vegna þessara framkvæmda nemur um 
10.5 milljörðum króna. Þar af er hlutur ríkisins tæplega 9 milljarðar.

» Geta eigenda s.s. sveitarfélaga og sjálfseignarstofnana vegna 
skipulagsmála og fjármögnunar er mismunandi.

» Kostnaður við endurbætur á eldri rýmum er háður ýmsum 
óvissuþáttum vegna mismunandi ástands bygginga. 



Fjármálaáætlun – nýbyggingar og endurbætur

Fjármálaáætlun 
2019-2023

790 hjúkrunarrými

Ný rými 550 rými

309 rými í 
byggingu/áætlun

241 rými skv. 
fjármálaáætlun

Bæta aðbúnað 
240 rými

177 rými í 
byggingu/áætlun

63 rými skv. 
fjármálaáætlun
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Áætlun um uppbyggingu á árunum 2018-2023

Áætlun 2018-2023

790 hjúkrunarrými

Höfuðborg-
arsvæðið

473

Vesturland 
24

Norðurland 
124

Suðurland 
102

Suðurnes 
30

Óráðstafað 
37
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