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HJÚKRUNARHEIMILI - HÆKKANIR Á EININGARVERÐI
OG KOSTNAÐUR VIÐ AUKNAR OPINBERAR KRÖFUR SAMTÖK FYRIRTÆKJA

(VELFERÐARÞJÓNUSTU

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) eru hagsmunasamtök fyrirtækja, félagasamtaka og sjálfseignarstofnana 
sem eru ekki ríkisfyrirtæki og starfa á heilbrigðissviði samkvæmt þjónustusamningi eða öðrum tengdum greiðslum 
frá ríkinu, t.d. daggjöldum. Innan samtakanna eru í dag 44 fyrirtæki, félagasamtök og / eða sjálfseignarstofnanir, 
þ.á.m. flest hjúkrunarheimili landsins. Meðal aðildarfélaga eru Hrafnistuheimilin, Grund hjúkrunarheimili, 
Krabbameinsfélag íslands, SÁÁ o.fl. Greiðslur ríkisins til aðila innan SFV nema um 15-20% af heildarútgjöldum ríkisins 
til heilbrigðismála á ári. SFV kom að gerð rammasamnings Sjúkratrygginga íslands (hér eftir nefndar SÍ) fyrir þjónustu 
hjúkrunarheimila sem gefinn var út árið 2016. Greiðslur til flestra aðildarfélaga SFV fara fram á grundvelli þess 
rammasamnings.

Fjárlög ársins 2018 með tilliti til hjúkrunarheimila
ístjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnarkemurframvarðandi þjónustu hjúkrunarheimila aðfjölga þurfi hjúkrunarrýmum. 
Þá segir: „Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður einnig lögð á 
aðra þjónustuþætti, svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu." Sama sjónarmið kom fram í grein 
heilbrigðisráðherra í Morgunblaðinu þann 13. desember sl.: „Rekstrargrundvöllur hjúkrunarheimila þarf einnig að 
tryggja og sjá til þess að þeim sem búa á hjúkrunarheimilum bjóðist viðeigandi umönnun og þjónusta. Ný ríkisstjórn 
hyggst sjá til þess að það verði gert..."

Þegar áðurnefndur rammasamningur SÍ fyrir hjúkrunarheimilin var gerður árið 2016, voru mörg hjúkrunarheimili 
mjög illa stödd fjárhagslega eftir margra ára þrengingar. Því miður var ekki um að ræða miklar hækkanir með 
samningnum á rekstrargrundvelli hjúkrunarheimila. Vakti SFV athygli allra þáverandi þingmanna á þessu, með bréfi í 
desember 2016 (sjá fskj. 1). Eins og þar kom fram dugði daggjald hjúkrunarrýmis að fjárhæð kr. 27.000 aðeins til að 
greiða um 40% af umönnunarkostnaði þegar miðað er við lágmarksumönnun viðmiða Embættis landlæknis.1 
Almennt daggjald varð ríflega kr. 28.000 með þeim viðbótargreiðslum sem fylgdu rammasamningnum í lok árs 2016. 
í bréfinu var bent á að ofangreint hlutfall mönnunar myndi lækka enn meira, ef raunvirði daggjalda hjúkrunarheimila 
myndi lækka í framtíðinni. Til hliðsjónar má benda á að árið 2015 var kostnaður á legudag hjá Öldrunardeild 
Landakots kr. 66.986 og á Vífilsstöðum kr. 50.282.2 Því er Ijóst að talsvert misræmi er milli greiðslna ríkisins hvað 
varðar þessi ólíku rekstrarform.

Þrátt fyrir að á Alþingi, hjá velferðarráðuneytinu og SÍ séu allir meðvitaðir um þessa þörf á því að bæta 
rekstragrundvöll hjúkrunarheimila, liggur fyrír að samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi eiga rekstrarframlög til 
liðar 25.10 H júkrunar-og dvalarrými að lækka um 215,5 millj. kr. út frá aðhaldsmarkmiðum. Endurhæfingarþjónusta 
á að lækka um 100,1 millj. Eins og staðan er í dag er Ijóst að slík aðaldskrafa mun óhjákvæmilega leiða til enn minni 
fagmönnunar inni á hjúkrunarheimilunum. Ekki nóg með það heldur liggur fyrir að gerðar verða auknar kröfur til 
hjúkrunarheimilanna á árinu 2018 sem virðast algjörlega ófjármagnaðar. Má þar nefna kröfur vegna 
jafnlaunavottunar og innleiðingar á persónuverndarlöggjöf frá Evrópusambandinu, en hin síðarnefnda löggjöf verður 
gríðarlega íþyngjandi fyrir veitendur heilbrigðisþjónustu. Ljóst er að þessum kröfum mun fylgja umtalsverður 
kostnaður og að háar sektir liggja við brotum á þeim.

Rétt er að benda á að upplýsingar hafa ekki fengist frá velferðarráðuneytinu eða SÍ um það með hvaða hætti 
einingarverð samkvæmt rammasamningi fyrir hjúkrunarheimilin mun hækka milli áranna 2017 og 2018. Bent er á að 
í rammasamningi er gert ráð fyrir að fjárframlög til heimilanna hækki með aukinni hjúkrunarþyngd heimilismanna, 
en aukning hennar milli áranna 2017 -  2018 ertæ p 2%. Ekki hafa fengist upplýsingar um kostnaðarmat ríkisins á 
launahækkunum einstakra starfshópa fyrir árið 2018. Auk hefðbundinna launahækkanna þarf að horfa til 
samkomulags sem ríkið gerði um sérstakan lífeyrisauka starfsmanna ASÍ (sbr. fskj. 2). Iðgjald til sérstaks lífeyrisauka 
var ákvarðað 5,85% vegna ársins 2017 og greiðist frá 1. júní 2017 en hefur ekki verið greitt til hjúkrunarheimilanna. 
Árið 2016 var 56,13% alls launakostnaðar hjúkrunarheimila sem fengu greiðslur frá SÍ árið 2016 tilkominn vegna 
starfsmanna innan ASÍ. SFV hvetur stjórnvöld til að gera tafarlaust sanngjarnar úrbætur fyrir hjúkrunarheimiiin.

1 Skv. verðlagi ársins 2016
2 Sjá skýrsluna Fráflæðivandi Landspítala: Samfélagslegur kostnaður, Hagfræðideild HÍ, Nóvember 2016, Eva Hrund Hlynsdóttir, 
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