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Eftirspurnin eftir heilsutengdri ferðaþjónustu hefur vaxið
mikið undanfarinn áratug enda geta slík ferðalög falið í
sér talsverðan ávinning fyrir einstaklinga.

Ávinningurinn er einkum fólginn í 
engri bið eftir meðferð, 

ánægjulegu ferðalagi til
spennandi áfangastaða og

raunhæfum möguleika á 
talsverðum sparnaði.

Heilsutengd 
ferðaþjónusta



“CROSS-BORDER HEALTH SERVICES”

Ávinningur fyrir Íslendinga

Fjöldi nýrra atvinnutækifæra
Auknar gjaldeyristekjur

Veikt gengi íslensku krónunnar gegn Evru
Lág verð, samkeppnisforskot..núna

Traust viðskiptaáætlun Iceland Health byggir á styrkleikum
íslensks samfélags og innviðum sem nú þegar eru fyrir hendi… 

sérhæfð þekking, innri ferlar og ónýtt húsnæði



Iceland Health hefur gert samstarfssamning við færustu
sérfræðinga Norðurlanda á sínu sviði, tryggt sér
aðstöðu undir starfsemina og er í viðræðum við aðila á
Norðurlöndum um kaup á þjónustu frá félaginu.

Iceland Health

Iceland Health verður leiðandi

alþjóðlegur

veitandi heilbrigðisþjónustu

sem bjóða mun upp á
sérhæfða þjónustu til erlendra
aðila á Íslandi.



Iceland Health
Skurðaðgerðir

Boðið er upp á þrjár gerðir meðferða, liðskipti á hné, liðskipti á 

mjöðm og offituaðgerðir

Liðskipti á mjöðm
Boðið er upp á helstu flokka liðskiptaaðgerða á mjöðm. Skurðlæknarnir hafa
hlotið menntun á Norðurlöndum, en eru ýmist búsettir á Norðurlöndum eða á
Íslandi.

Offituaðgerðir
Til að byrja með verður boðið upp á tvær gerðir aðgerða,
hjáveituaðgerð á maga og görn og magaband.
Skurðlæknarnir eru íslenskir læknar búsettir í Noregi,
Bretlandi og á Íslandi.

Liðskipti á hné
Boðið er upp á tvo flokka liðskiptaaðgerða á hné. Skurðlæknarnir hafa hlotið
menntun á Norðurlöndum, en eru ýmist búsettir á Norðurlöndum eða á Íslandi.



Iceland Health
Endurhæfing og atferlismeðferð

Meðferðir sem boðið verður upp á eru bæði heildrænar og 

þverfaglegar

Endurhæfing eftir bæklunaraðgerðir
Meðferðin byggist fyrst og fremst á líkamlegum æfingum með stuðningi
sérfræðinga ásamt fræðslu um lífstíl og meðferð mögulegra fylgikvilla.

Endurhæfing hjartasjúklinga
Meðferðin byggist fyrst og fremst á teymisvinnu þar sem
tekið er á áhættuþáttum og fylgikvillum hjartasjúkdóma.

Þyngdarstjórnun
Meðferðin byggist á atferlismeðferð og líkamlegri þjálfun. Ætla má að þeir sem
munu nýta sér þjónustuna verði annað hvort einstaklingar sem lengi hafa glímt
við offitu án árangurs en vilja reyna atferlismeðferð, eða sem eru á leið í eða úr
offituaðgerð.



Sjúkrahúsið verður staðsett í 
endurbyggðu húsnæði á 
svæði þróunarfélags 
Keflavíkurvallar að Ásbrú. 

Á sjúkrahúsinu verða þrjár 
nýjar skurðstofur sem 
uppfylla alþjóðlegar 
gæðakröfur og 35 legurými. 

Endurhæfingin fer fram í íbúðarbyggingum sem eru við hlið spítalans. Hver

íbúðarbygging státar af 24 vel búnum íbúðum með stofu, svefnherbergi, baði og

eldhúskrók, sameiginlegri borðstofu, dagstofu og endurhæfingaraðstöðu.

Starfsemin og húsnæðið
mun uppfylla gæðastaðla

Joint Commission International



Pure Health
Ferðaþjónusta

Pure Health er...

...umboðsskrifstofa  fyrir veitendur heilbrigðis-
eða vellíðunarþjónustu og ferðaskrifstofa fyrir 
heilsuferðaþjónustu, spa og vellíðunarferðir og 
alþjóðlega íþróttaviðburði.

...“One stop Shop” fyrir viðskiptavini sem
vilja sækja heilsutengda ferðaþjónustu hingað
til lands.

...eitt af fyrirtækjum ÚH verkefnis
Útflutningsráðs Íslands sem vinnur að
alþjóðlegri markaðsetningu íslenskrar
heilbrigðisþjónustu erlendis



Iceland Health
Styrkleikar

Gæða þjónusta

Alþjóðleg vottun

Vaxandi alþjóðleg eftirspurn eftir meðferðum

Sérfræðiþekking í uppbyggingu og þróun spítala og reynsla

af rekstri

Samkeppnishæf verð

Umhverfisvæn orka

Hreint og tært umhvefi

Miðlæg staðsetning

“one stop shop”

Takk fyrir!


