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Fyrir hönd Deildar forstöðumanna elli- og hjúkrunarheimila leyfi ég mér að senda 
heilbrigðis- og trygginganefiid umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
heilbrigðisþjónustu og lögum um almannatryggingar. Eingöngu verður veitt umsögn um 
breytingar á 39. gr. laga um almannatryggingar, þar sem sú grein snýr beint að starfsviði 
forstöðumanna, þ.e. gjöldum fyrir þá þjónustu sem veitt er á dvalar- og 
hj úkrunarheimilum.

Það vekur athygli að á sama tíma og ráðherra er falið að skipa samninganefnd til að semja 
við heilbrigðisstarfsmenn, fyrirtæki og stofiianir um greiðsluþátttöku ríkisins, er fellt út úr 
núverandi lögum ákvæði um gerðardóm ásamt möguleika til að hafiia samningi og þar 
með einu möguleikunum fyrir stjómendur dvalar- og hjúkrunarheimila fyrir aldraða til að 
reyna að hafa áhrif á daggjöld. Flest dvalar- og hjúkrunarheimili á landinu eru rekin af 
sveitarfélögum eða félagasamtökum. Stjómir þeirra eru ábyrgar fyrir rekstri þeirra, en 
hafa ekkert um daggjaldið að segja, ef frumvarpið verður að lögum. Þessar stofnanir 
sveitarfélaganna og sjálfseignarstofhanir, reistar af hugsjónarfólki, eru þar með einu 
heilbrigðisstofiianimar, sem ekki geta samið um þær greiðslur, sem þær telja sig þurfa til 
að geta veitt þá þjónustu gerð er krafa um skv. lögum og reglugerðum.

Orðalagið “að höfðu samráði við viðkomandi stofiianir” er nánast merkingarlaust, þar 
sem lítið sem ekkert samráð hefúr verið haft við stjómendur þessara stofnana við 
ákvörðun daggjalda. Það er ekki hægt að una því að ráðherra geti einhliða ákveðið 
daggjöld þessara stofiiana. Allt fiá því að Daggjaldanefnd sjúkrahúsa var lögð af, fyrir 
tæpum 10 árum, hafa öldrunarstofnanir ekki haft neitt um daggjöld þeirra að segja. A 
þessum tima hafa daggjöldin ekki hækkað í samræmi við verðlagsþróun og auknar álögur 
og nú er svo komið að rekstri margra þeirra er stefiit í hættu, verði ekkert að gert.

Löngu er tímabært að greiðslur til hjúkrunarrýma verði samræmdar m.a. með tilliti til 
hjúkrunarþyngdar á hverri stofhun. Sá hluti greiðslunnar sem mun miðast við RAI-mat,
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þ.e. umönnunarkostnaður, er um 60% af daggjöldum, en 40% er annar rekstrarkostnaður. 
I dag eru þrjú greiðslukerfi í notkun, daggjaldakerfið, föst fjárlög og þjónustusamningar. 
Verulegur mismunur er á greiðslum eftir kerfúm og innan kerfa ogjafnframt mismunandi 
kröfúr gerðar m.a. um nýtingu og er þetta misræmi óþolandi. Aríðandi er að koma á 
sanngjömu greiðslukerfi sem dreifir fjármunum til stofiiana á réttlátan hátt, sem bæði 
Qárveitingavaldið og stofnanir geta sætt sig við.

Óljóst hefur verið hvað átt er við með “eðlilegum rekstrarkostnaði”. Nauðsyn er á skýrari 
orðalagi þar sem túlkun getur verið mismunandi, eftir þvi hvort um er að ræða ráðuneyti 
eða stofiiun.

Stjóm Deildar forstöðumanna elli- og hjúkrunarheimila leggur áherslu á eiga gott 
samstarf við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Lengi hefúr verið bent á það 
ójafnræði sem felst i mismunandi greiðslukerfúm, og sem í raun er ólíðandi. Unnið hefúr 
verið með ráðuneytinu að gerð nýs greiðslukerfis, en því miður hefúr sú vinna gengið allt 
of hægt. Nýtt greiðslukerfi gerir ráð fyrir að tekið verði upp nokkurs konar 
daggjaldakerfi fyrir allar stofiianir með hjúkrunarrými, en að fyrst um sinn verði 
daggjaldakerfi dvalarheimila óbreytt. Þess er krafist að stjómendur öldrunarstofnana 
jafnt og aðrar sjálfstætt starfandi heilbrigðisstofiianir hafi rétt til að semja við ráðuneytið 
um daggjöld. Verði þessi sjálfsagði réttur ekki tryggður í lögunum er því mótmælt 
harðlega að fella eigi út úr lögunum ákvæði um gerðardóm og möguleika á að hafna 
samningum um daggjöld, ef stjómir stofnana telja þau ekki geta staðið undir 
eðilegum rekstrarkostnaði.

Stjóm Deildar forstöðumanna elli- og hjúkrunarheimila óskar eftir að mæta á fimd 
heilbrigðis- og tryggingamálanefndar til að fylgja eftir umsögn sinni.
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