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Sýn á árið 2019 í heilbrigðistækni

• Öflug alþjóðleg fyrirtæki byggð á 
sterkum grunni

• Íslendingar eru leiðandi í þróun og 
hagnýtingu sérhæfðra 
heilbrigðistæknilausna

• Öflugt íslenskt heilbrigðiskerfi - virt 
á alþjóðlegum vettvangi

• Íslenska 
heilbrigðisupplýsingasamfélagið

• Góður árangur í uppbyggingu 
sprotafyrirtækja með öflugu og 
virku stuðningsumhverfi
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Öflug alþjóðleg fyrirtæki byggð á sterkum 
grunni. 

• Mikill árangur á sérhæfðum 
sviðum

• >95% útflutningur
• 5000 starfandi í greininni
• Skatttekjur >20 milljarðar
• Gjaldeyrir fyrir 150 milljarða



Íslendingar eru leiðandi í þróun og hagnýtingu 
sérhæfðra heilbrigðistæknilausna. 

• Fyrirtæki, stofnanir og háskólar 
vinna saman og eru í fararbroddi 
á afmörkuðum sviðum

• Stofnanir með skýra stefnu í 
nýsköpun og stuðla með virkum 
hætti að þróun nýrra lausna

• Afleidd starfsemi: vottanir, 
rafeindasamseting, 
kapalfyrirtæki, ráðstefnur



Öflugt íslenskt heilbrigðiskerfi - virt á 
alþjóðlegum vettvangi. 

• Margir vísindamenn á 
heilbrigðisstofnunum orðnir 
heimsfrægir fyrir beitingu á 
heilbrigðistækni

• Mikill fjöldi útlendinga sækir 
hingað í sérhæfða þjónustu

• Tækni og forvarnarstarf hafa 
leitt af sér eitt besta 
heilbrigðiskerfi heims og 
heilbrigða þjóð



Íslenska heilbrigðisupplýsingasamfélagið –
veruleiki.

• Auðvelt að nálgast heilsufars- og 
rekstrarupplýsingar sem varða 
heilbrigðiskerfið

• Mikil hagræðing og aukið öryggi af 
samræmdri skráningu 
heilsufarsupplýsinga

• 90% af öllum samskiptum við 
heilbrigðiskerfið fer fram á Netinu

• Upplýsingarnar hafa leitt til 
hagkvæmari resksturs og aukið 
gæðin
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Góður árangur í uppbyggingu sprotafyrirtækja 
með öflugu og virku stuðningsumhverfi. 

• Háskólar, stofnanir og 
viðkiptaumhverfið styðja með virkum 
hætti við sprotafyrirtæki

• Tugir erlendra doktorsnema dvelja 
hérlendis á rannsóknarstofnunum

• Upp hafa risið nokkrir 
heilbrigðistækniklasar í nánu samstarfi 
við heilbrigðisþjónustuna 

• Erlend stórfyrirtæki eru hér með 
þróunarsetur

• Um 5 ný fyrirtæki eru stofnuð á ári
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