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Umsögn Landspítala um fjárlagafrumvarp 2018, lagt fram 14. Desember 2017 

Fundur með fjárlaganefnd Aiþingis þann 20.desember 2017

Landspítali fagnar þeim jákvæðu breytingum sem orðið hafa frá því fjárlagafrumvarp fyrri ríkisstjórnar var lagt fram 
í september. Fjárþörf Landspítala samkvæmt því er sem hér segir:

Fjárþörf LSH árið 2018 mv fjárlagafrumvörp
Milljónir króna

Rekstur
Rekstur

Fasteignir
Rekstur/Fiárfesting

Tæki
Fiárfest

Alls

Fjárþörf m.v. fyrra frumvarpi 2018 (sept 2017) 1.760 2.700 1.000 5.460
Endurskoðun útkomuspár 2017 0

Inngjöf skv. nýju frumvarpi,fjárlagaliður 08-373:
Fjárveitingtil reksturs jáeindaskanna. 140 140
Rekstur útskriftardeildar fyrir aldraða á Landskoti. 130 130
Aukin framlög til að mæta raunvexti. 330 330
Efling geðheilbrigðisþjónustu* 75 75
Efla mönnun 270 270
Hækkun framlags til viðhalds Landspítala. 1.000 1.000
Aukið framlag til tækjakaupa. 370 370
Framlagtil tækjakaupa fyrir Brjóstamiðstöð. 225 225

Inngjöf skv. nýju frumvarpi, fjárlagaliður 08-444: 0
Vífilsstaðir 170 170
Fjárþörf m.v. seinna frumvarp 2018 (des 2017) 645 1.700 405 2.750
*Af 180 mkrframlagi ganga 75 mkr upp ífjárþörf núverandi rekstrar
LOF: Sérstök fjárheimild fáist á móti afskriftum eldri rekstrarfjármuna (700 m.kr.)
500m.kr. potturvegna breytilegrarfjármögnunarnýtist LSH aðfullu 
520 m.kr. af biðlistafé renni til LSH
Sjúkrahótel á lóð LSH verði fjármagnað sérstaklega (800 m.kr.)

Fjárlög ársins 2017 voru samþykkt af Alþingi samþykkti með fyrirvara um að ekki ætti að þurfa að koma til 
skerðingar þjónustu né fækkunar starfsmanna á Landspítala vegna fjárskorts á árinu. Eftir afgreiðslu fjárlaga lá fyrir 
að enn vantaði 1.300 mkr inn í rekstur (þar af nálega 930 m.kr. vegna aukinnar eftir-spurnar á árinu) og að 
fjárvöntun til fjárfestinga og viðhalds næmi 805 mkr á árinu 2017. Landspítali gerði Velferðarráðuneyti grein fyrir 
þessu með bréfi (20.jan.2017) og lagði jafnframt fram tillögur um aðlögun rekstrarkostnaðar að fyrirliggjandi 
fjárheimildum. Tillögum Landspítala var hafnað en bent á að "komi í Ijós að eftirspurn...aukist án þess að þess sjáist 
merki í fjölgun DRG eininga verði skoðað hvernig nýta megi þær 600 m.kr. sem eru á safnlið, til að mæta aukinni
framleiðslu spítalans skv. samningi, til að koma til móts við fjárþörf spítalans vegna aukinnar eftirspurnar Að
skoðað verði hvort þörf sé á að koma betur til móts við rekstur spítalans á Vífilsstöðum og á útskriftardeild L-2 á 
Landakoti."

Landspítali hefur á árinu gert heilbrigðisyfirvöldum reglulega grein fyrir rekstrarstöðu, m.a. bréflega (23.okt og 
20.nóv sl.). Fjárheimildir til rekstrar á Vífilsstöðum og á útskriftardeild L-2 á Landakoti hafa verið auknar en mæta



enn ekki raunkostnaði ársins 2017. DRG uppgjör ársins liggur ekki fyrir en af starfsemistölum er Ijóst að framleiðsla 
hefur aukist talsvert þrátt fyrir viðvarandi og vaxandi fráflæðisvanda sem hamlar mjög afkastagetu spítalans. 
Staðfesting á að Landspítali fái að njóta framleiðslutengdrar fjárheimildar (sbr. bréf VEL sem vísað er til hér að 
ofan) liggur ekki fyrir.

Landspítali hefur samkvæmt ákvörðun Velferðarráðuneytis tekið þátt í biðlistaátaki stjórnvalda á árinu og hefur 
þegar framleitt sem nemur því fjármagni sem til þess var ætlað (520 m.kr.). SÍ hafa enn ekki gengið frá samningi 
við sjúkrahúsið um þetta.

Samkvæmt útkomuspá frá september 2017 verður halli á rekstri Landspítala í árslok alls 792 mkr. Þessi spá er 
óbreytt í dag og er þá gert ráð fyrir að gengið hafi verið frá samningum um biðlistaátak og fulla nýtingu ofangreinds 
600 mkr potts vegna framleiðsluaukningar. Af þessum 792 mkr nema ófjármagnaðar afskriftir eldri fjárfestinga alls 
683 mkr. Halli vegna þessara afskrifta stafar af innleiðingu nýrra laga um opinber fjármál (LOF) án þess að gert hafi 
verið ráð fyrir þessum reikningshaldslegu áhrifum á stofnanir ríkisins. Að teknu tilliti til bessa nemur raunhalli af 
rekstri bví 109 mkr á árinu 2017. Þessi halli er mun minni en sem nemur aukningu á framleiðslu. Framleiðni 
spítalans hefur því enn aukist. Þessi niðurstaða er í takt við þá afstöðu Landspítala í upphafi árs að rekstur gæti 
orðið nálægt jafnvægi ef ofangreindar forsendur gengju allar eftir. Það liggur því fyrir að mat LSH á fjárþörf ársins
2017 var nákvæmt.

Vert er að taka fram fram að reikningshaldsleg áhrif LOF skapa talsverða óvissu í útkomuspá ársins, einkum vegna 
bókana áfallinna leyfisskuldbindinga.

Landspítali hefur ekki upplýsingar um hvort einhverjar breytingar eru fyrirhugaðar á fjárheimildum spítalans í 
fjáraukalögum 2017 en með LOF gætu slíkar breytingar haft mikil áhrif á rekstrargrundvöll ársins 2018.

Á grundvelli þessarar útkomuspár og nýs fjárlagafrumvarps liggur fyrir að enn vantar 645 mkr til rekstrar á árinu
2018 og er þá miðað við að starfsemi haldist óbreytt svo og aðrar forsendur sem kynntar voru stjórnvöldum í 
haust. Þar á meðal að ráðist verði í lágmarksstyrkingu á mönnun í hjúkrun en kostnaður vegna þess er metinn á 460 
mkr á árinu 2018. Ekki verði ráðist í önnur ný verkefni nema þau sem sérstakiega eru tilgreind í fjárlagafrumvarpi. 
Þetta mat á fiárvöntun (645 mkr) byggist á bví að framhald verði á biðlistaátaki oe að 600 mkr pottur vegna 
framleiðslutengdrar fiármögnunar nvtist Landspítala að fullu. Enn fremur er hér gert ráð fyrir að siúkrahótelið verði 
fiármagnað sérstaklega en Landspítali metur rekstrarkostnað bess á ársgrunni um 800 mkr.

Samkvæmt samkomulagi við heilbrigðisráðherra var á vormánuðum 2017 hafin endurbygging húsnæðis BUGL og 
húsa 6 og 7 á Hringbrautarlóð. Framkvæmdirnar voru óvæntar og óumflýjanlegar vegna myglu og rakaskemmda. 
Þessi verkefni kalla á fjárfestingarheimild sem nemur nálega 950 mkr árið 2018. Það liggur því fyrir að þetta 
verkefni mun taka til sín nær alla þá 1.000 mkr viðbót sem nýtt fjárlagafrumvarp felur í sér. Þá vantar enn 500 mkr 
til fvrsta áfanga brevtinga á húsnæði geðdeilda við Hringbraut til að tryggja öryggi siúklinga og 1.200 mkr í aðrar 
brynar húsnæðisframkvæmdir.

Hvað tækiakaup varðar skortir enn 400 mkr til viðbótar við þær 595 mkr sem eru í nýju frumvarpi.

Nýtt fjárlagafrumvarp gefur tilefni til nokkurrar bjartsýni hvað varðar fjárveitingar til lögboðinnar 
heilbrigðisþjónustu. Engu að síður er staðan sú að ef þetta frumvarp verður að lögum munu fjárheimildir 
Landspítala til rekstrar á árinu 2018 verða 1.8 milliörðum lægri á föstu verðlagi en árið 2008, þrátt fyrir verulega 
fjölgun og öldrun landsmanna svo og tilfærslu fjölmargra verkefna til sjúkrahússins. Slík niðurstaða kallar á 
hagræðingaraðgerðir sem ekki geta falist í öðru en samdrætti í mönnun og þar með þjónustu.
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Minnispunktar og skýringar v umræðu á fundi fjárlaganefndar Alþingis með stjórnendum Landspítala

20.des. 2017

Þakkað er fyrir góðan fund og tækifæri til að kynna sjónarmið og stöðu Landspítala (LSH) fyrir Alþingi. í máli eins 
fundarmanns kom fram að rekstrargjöld LSH hefðu hækkað um 30-40% á föstu verðlagi á árabilinu 2012-2016. 
Vísað var til gagna á heimasíðu LSH þessari fullyrðingu til stuðnings. Það er rétt og skylt að verða við svo veigamikilli 
athugasemd þó svo LSH sé ekki kunnugt um nokkur gögn, hvorki á heimasíðu sinni né annars staðar, sem renni 
undir hana stoðum. Því vill Landspítali koma nokkrum staðreyndum á framfæri.

Hér fyrir neðan er hluti yfirlitstöflu um árabilið 2012 til 2016 sem birt er í ársskýrslu 2016 (www.lsh.is).
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Því fer fjarri að rekstrargjöld hafi aukist um 30-40% á föstu verðlagi milli 2012 og 2016; 16% er nær lagi. Þá tölu 
verður að túlka í Ijósi umfangs þjónustu og þeirra fjölmörgu nýju verkefna sem spítalinn hefur tekið að sér á 
tímabilinu, s.s. rekstur Rjóðurs, biðdeildar á Vífilsstöðum, útskriftardeildar á Landakoti, rekstur aðgerðaþjarka, átak 
stjórnvalda vegna lifrarbólgu C, biðlistaátak stjórnvalda og margföldun á umfangi þjónustu við ferðamenn. Allt er 
þetta viðbót við þann rekstur sem fyrir var og því ekki óeðlilegt að rekstrarkostnaður hækki. Fleira má nefna, svo 
sem samningsbundnar hækkanir umfram verðlagsforsendur (t.d. samningar SÍ um sjúkraflutninga, kjarasamningar 
ákveðinna heilbrigðisstétta).

http://www.lsh.is
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Einnig er vert að benda á að val á árinu 2012 tii viðmiðunar gefur sérstaka mynd, svo ekki séu notuð sterkari orð. 
Það ár var botni náð í opinberum framlögum til rekstrar LSH eins og myndin að ofan sýnir. Ef litið er til lengri tíma, 
svo sem tímabilið frá árinu 2000, sem var fyrsta árið eftir sameiningu, sést að hlutdeild LSH í heildarútgjöldum ríkis 
til heilbrigðismála hefur lækkað um 17,7% (2000-2015), lækkað um 20,4% sem hlutfall af heildarútgjöldum ríkisins 
(2000-2016) og lækkað um 18,6% sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á sama tímabili. Sjá meðfylgjandi töflu.
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Það að einblína á árin 2012-2016 (rauður ferhyrningur á mynd hér að framan) getur varla talist sanngjörn nálgun. 
Með því að velja þetta tímabil er eingöngu horft á þá takmörkuðu hækkun rekstrarframlaga sem vissulega hefur 
orðið eftir að kreppan fór að hopa en sem jafnframt hefur haft nýja kostnaðarliði í för með sér. Sú hækkun sem 
hefur orðið í rekstrarframlöeum frá árinu 2012 er langt frá bví að ná að iafna rekstrargrunn spítalans frá bví fvrir 
kreppu eða í upphafi aldarinnar. Hvað þá að rekstrargrundvöllur hafi þróast í takt við ný verkefni og aukna 
eftirspurn sem margoft hefur verið gerð grein fyrir.

Landspítali gæti valið að sýna sömu tölur á annars konar grafi (sjá mynd hér að neðan) -  þar eru eingöngu sýnd 
framlög til rekstrar og í stað þess að sýna þróunina í smáatriðum (með því að nýta aðeins hluta y-áss) þá er y-ás 
stilltur á núll. Þessi framsetning vekur líklega ekki þau hughrif að framlög til rekstrar Landspítala hafi stóraukist (um 
30-40%) frá árinu 2016. En tölurnar, staðreyndirnar sem báðar myndirnar sýna, eru hinar sömu: rekstrarframlög til 
Landspítala eru enn minni en t.d. árið 2003.

Að lokum er rétt að rifja upp niðurstöðu ráðgjafa Fjárlaganefndar og Velferðarráðuneytis sem gerðu úttekt á 
rekstrarhagkvæmni Landspítala á árinu 2015 (sk. McKinsey-skýrsla). Þeirra niðurstaða var að hver eining veittrar 
biónustu á Landspítala væri um bað bil 50% ódvrari, að teknu tilliti til verðlags og gengis, en á sænskum 
háskólasiúkrahúsum. Landspítala er ekki kunnugt um að aðrar stofnanir eða fyrirtæki hérlendis hafi náð slíkum 
árangri í rekstri. Slík hagræðing er ekki sjálfbær til lengri tíma eins og allir vita sem komið hafa að rekstri.
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