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Málefni: Beiðni um aukin framlög á fjárlögum fyrir árið 2019
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 45 fyrirtæki, félagasamtök og / eða sjálfseignarstofnanir, þ.á.m. flest hjúkrunarheimili 
landsins. Meðal aðildarfélaga eru Fírafnistuheimilin, Grund hjúkrunarheimili, 
Krabbameinsfélag Islands, SAA o.fl. Greiðslur ríkisins til aðila innan SFV nema um 15-20% 
af heildarútgjöldum ríkisins til heilbrigðismála á ári. SFV komu að gerð rammasamnings 
Sjúkratrygginga íslands (hér eftir nefndar SÍ) fyrir þjónustu hjúkrunarheimila sem gefmn var út 
árið 2016.

Almennt um fjárlagafrumvarp ársins 2019 með hliðsjón af aðildarfélögum Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu

Helstu málefnasvið sem aðildarfélög SFV falla undir eru eftirfarandi:
• Málefnasvið nr. 25, Hjúkrunarrými og endurhæfing

Greiðslur til flestra aðildarfélaga SFV falla undir málaflokk 25.10, hjúkrunar -  og 
dvalarrými. Þar undir eru hjúkrunar -, dvalar -  og dagdvalarrými landsins.
Sum aðildarfélög SFV, eins og SÁA og Sjálfsbjargarheimilið, falla undir málaflokk 
25.20, endurhæfingarþjónusta.

• Málefnasvið nr. 32, Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit.
Fjárveitingar Krabbameinsfélagsins falla undir málaflokk 32.10.

Bent skal á að fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp er mjög ógegnsætt varðandi fjárvcitingar til 
flestra aðildarfélaga innan SFV. Hvergi virðist hægt að sjá hvaða áætlaður rýmafjöldi eða 
legudagafjöldi liggur að baki lið 08-403 (málaflokkur 25.10) Öldrunarstofnanir, daggjöld. Ekki 
er hægt að gera sér grein fyrir því hvort fullnægjandi hækkun sé á liðnum með hliðsjón af aukinn 
hjúkrunarþyngd eða hvernig greiðslur munu skila sér til einstakra hjúkrunarheimila. Þessi staða 
gerir alla greiningu og hagsmunagæslu mjög erfiða, nánast ómögulega. Þessari ábendingu hefur 
áður verið komið á framfæri við fjárlaganefnd og við velferðarráðuneytið, enda var sama staða 
uppi varðandi fjárlög ársins 2018. Var það skilningur stjórnar SFV að ætlunin væri að lagfæra 
þetta, en það virðist a.m.k. ekki skila sér inn í fjárlagafrumvarp fyrir árið 2019 eða fylgirit þess.

Nokkur atriði standa uppúr varðandi fjárlög ársins 2018 og fjárlagafrumvarp fyrir árið 2019, 
með hliðsjón af þessum tveimur málefnasviðum sem aðildarfélög SFV falla flest undir:
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• í fjárlögum ársins 2018 var kveðið á um hækkun á heildarfjárheimildum allra 
málefnasviða heilbrigðisþjónustunnar, nema málefnasviðs nr. 25, ffjúkrunarrými og 
endurhæfing.

• í fjárlögum áranna 2018 og 2019 hækka heildarljárheimildir málefnasviða 
heilbrigðisþjónustunnar mjög misjafnlega.1

o Málefnasvið nr. 23, Sjúkrahúsþjónusta hækkaði um 7,1% skv. ijárlögum 2018 
og á að hækka um 7,4% skv. fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. 

o Málefnasvið nr. 24, Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa hækkaði um 10,5% 
skv. fjárlögum 2018 og á að hækka um 6,1% skv. ljárlagafmmvarpi fyrir árið 
2019.

o Málefnasvið nr. 25, Hjúkrunarrými og endurhæfíng lækkaði um 0,2% skv.
ijárlögum 2018 og á að hækka um 3,7% skv. Ijárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. 

o Málefnasvið nr. 26, Lyf og læknavörur hækkaði um 35,2% skv. fjárlögum 2018 
og á að hækka um 4,9% skv. Ijárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. 

o Málefnasvið nr. 32, Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit hækkaði um 3,2% skv. 
ijárlögum 2018 og á að hækka um 4,1% skv. fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019.

• í fjárlögum ársins 2019 er styrktur rekstrargrundvöllur Landspítalans, Sjúkrahússins á 
Akureyri, heilsugæslunnar, heilbrigðisstofnana úti á landi og endurhæfmgarstofnana.

o Rekstrargrundvöllur (grunnur) hjúkrunarheimila, dagdvalarstofnana, eða 
Krabbameinsfélagsins er ekki styrktur.

• í fjárlögum ársins 2019 er málefnasvið nr. 25, Hjúkmnarrými og endurhæfing og 
málefnasvið nr. 32, Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit, einu málefnasvið 
heilbrigðisþjónustunnar sem fá á sig aðhaldskröfu en enga fjármuni til að mæta henni 
með styrkingu á rekstrargrunni á móti.

• Aukningu íj árframlaga til hj úkrunar -  dvalar -  og dagdvalarrýma á eingöngu að ráðstafa 
til nýrra rýma, byggingu þeirra og rekstrar. Þá virðist sú fjármögnun einnig vera 
vanreiknuð eins og bent var á í umsögn SFV um fjármálaáætlun fyrir árin 2019 -  2023, 
sbr. fylgiskjal 1.

• í fjárlögum ársins 2019 er málefnasvið nr. 25, Hjúkrunarrými og endurhæfmg, eina 
málefnasvið heilbrigðisþjónustunnar sem hefur ekkert útgjaldasvigrúm.

í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sem gildir til ársins 2023 og liggur að baki fjárlagafrumvarpi 
ársins 2019, er gert ráð fyrir frekari niðurskurði fjárframlaga til stofnana innan SFV. Þannig er 
áfram gert ráð fyrir 0,5% niðurskurði á öllum málefnasviðum aðildarfélaga árin 2020 og 2021. 
Hjá sumum aðilum er gert ráð fyrir enn frekari niðurskurði en það, jafnvel um 2% á ári, 
samkvæmt framlögðu fjárlagafrumvarpi ársins 2019.2

1 Hér er vísað til talna án tillits til verðlags -  og launahækkana.
2 Breytingar á framlögum til samninga SÍ um endurhæfingarþjónustu milli áranna 2019, 2020 og 2021. Sjá 
fylgirit fjárlagafrumvarps 2019, bls. 89.
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Fjárhagsstaða margra aðildarfélaga innan SFV er nú þegar orðin alvarleg. Má þar nefna að árið 
2018 er framlag ríkisins til meðferðarsviðs SAA 278 millj.kr. lægra en árið 2009 á  föstu 
verðlagi. Framlagið dugar ekki fyrir launakostnaði þrátt fyrir að stöðugildum á meðferðarsviði 
hafi fækkað um tæplega 11 talsins frá árinu 2000. í dag greiðir ríki einungis fyrir 1530 innritanir 
á sjúkrahúsið Vog af 2200 árlegum innritunum. 'A árinu 2018 hefur biðlisti á Vog verið í 
kringum 580-590 manns að staðaldri. Svipaða sögu má segja um Sjálfsbjargarheimilið, sem 
hefur þurft að reiða sig á stuðning frá þriðja aðila til að endar nái saman í rekstrinum á 
yfirstandandi ári. Skimun fyrir krabbameinum, sem Krabbameinsfélag Islands sinnir með 
þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Islands hefur verið rekin með tapi í mörg ár. Fjárveiting 
vegna hennar var lækkuð án útskýringar í fjárlögum ársins 2018. Velferðarráðuneytið veitti 
Krabbameinsfélaginu sérstakan 50 milljóna króna styrk vegna rekstrarhalla á árinu 2018 og 
vinnu við að auka þátttöku kvenna í skimun í samræmi við markmið í fjármálaáætlun 
ríkisstjórnar. í frumvarpi til fjárlaga 2019 er hins vegar áðurnefnd einhliða lækkun greiðslna frá 
árinu 2018 ekki leiðrétt og ekki komið til móts við væntanlegan taprekstur.

Ennfremur veldur það áhyggjum hve skortir á kostnaðargreiningu nýrra krafna sem stjómvöld 
leggja á aðila í velferðarþjónustu og að nýjum kröfum fylgi ijármagn í samræmi til að standa 
undir slíkum kröfum. Stundum er vísað til þess að nýjar kröfur rúmist innan útgjaldasvigrúm 
málefnasviðs, en erfitt er að sjá hvað liggur að baki slíkum fullyrðingum. Athygli vekur þó að 
í tilfelli málefnasviðs hjúkrunarrýma og endurhæfingar er ekkert slíkt svigrúm samkvæmt 
fjárlögum ársins 2019.

Beiðni um aukin rekstrarframlög til tiltekinna málaflokka fjárlagafrumvarpsins

1) Beiðni um aukin rekstrarframlög til málaflokks 25.10
Undir þennan málaflokk falla hjúkrunar dvalar -  og dagdvalarrými landsins. í 
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir: „Einnig verður hugað að þ v í að styrkja 
rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila.u Með ijárlögum ársins 2018 var rekstrargrunnur 
hjúkrunarheimila skorinn niður um 0,5% og gert er ráð fyrir frekari niðurskurði 
samkvæmt ijárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. Ekkert hefur því farið fyrir efndum á 
þessari yfirlýsingu í stjórnarsáttmála ríkisstjómarinnar.

Samkvæmt íjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir veitingu sérstaks framlags til tiltekinna 
heilbrigðisstofnana og spítala til að efla mönnun og efla tiltekna þætti starfseminnar.3 
Ekkert slíkt framlag á að koma til hjúkrunarheimila eða dagdvalarstofnana. Ljóst er að 
ef einungis hluti stofnana fær ljármuni til þessa, munu hinar stofnanirnar lenda í enn 
meiri vandræðum með mönnun í sinni starfsemi.

Þá er rétt að benda á að samkvæmt kostnaðargreiningu sem framkvæmd var í 
samningaviðræðum um rammasamning SÍ fyrir hjúkrunarheimili þá vantar um 30% upp 
á Ijárhæð daggjalds hjúkrunarrýma til að hjúkrunarheimili geti uppfyllt þau 
lágmarksviðmið um fagmönnun og umönnunarstundir sem Embætti landlæknis hefur 
gefið út.4 Nú hefur einnig verið framkvæmd kostnaðargreining í tengslum við viðræður

3 Sjá t.d. bls. 356 og 364 í fjárlagafrumvarpi.
4 Sjá Greinargerð um kostnaðarútreikning fyrir rekstur hjúkrunarheimilis íþrem ur stærðum. Rekstrarárið 2016. 
Nolta ráðgjöf og þjálfun (Friðfinnur Hermannsson og Árni Sverrisson).
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um gerð rammasamnings fyrir þjónustu í dagdvalarrýmum. Samkvæmt þeirri 
kostnaðargreiningu vantar að lágmarki 30% upp á gjald til dagdvala til að sá rekstur geti 
staðið undir sér.5 Rekstraraðilar gera sér grein fyrir því að ekki er mögulegt að hækka 
rekstrarframlög til málaflokksins um 30% á einu bretti. Hins vegar er nauðsynlegt að 
stíga skref í þá átt að minnka þennan mun. A.m.k. er fráleitt að auka þetta bil, líkt og 
gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi ijárlagafrumvarpi.

Gæta þarf þess að í rammasamningi SÍ fyrir hjúkrunarheimilin er gert ráð fyrir að 
íjárframlög til heimilanna hækki með aukinni hjúkrunarþyngd heimilismanna. Slík 
hjúkrunarþyngd er metin með hliðsjón af RUG -  stuðlum, en meðaltalshækkun þeirra 
stuðla var hátt í 3% á árinu 2018. Ekki er hægt að sjá að gert sé ráð fyrir þessari hækkun 
innan ijárlaga og ekkert útgjaldasvigrúm er til að mæta þessari hækkun.

Þá er rétt að benda á að á árinu 2018 tók gildi gífurlega viðamikil persónuverndarlöggjöf 
frá Evrópusambandinu. Löggjöfin er sérstaklega íþyngjandi fyrir rekstraraðila í 
heilbrigðisþjónustu, enda um að ræða umfangsmikla vinnslu á viðkvæmum 
persónuupplýsingum. Sem dæmi um kröfur löggjafarinnar má nefna skipun 
persónuverndarfulltrúa, auknar kröfur um skipulags- og tæknilegar ráðstafanir til að 
sýna fram á að farið sé að meginreglum löggjafarinnar, svo sem með skrásetningu á allri 
vinnslustarfsemi, verklagsreglum, öryggisráðstöfunum og fleira. Þá eru auknar kröfur 
varðandi öryggi og gagnsæi við vinnslu persónuupplýsinga svo og aukin réttindi 
varðandi aðgengi einstaklinga að upplýsingum um sig, eyðingu slíkra upplýsinga og 
leiðréttingu á þeim. Kostnaður vegna löggjafarinnar mun einnig falla til á árinu 2019. 
Engin aukning varð á ijárheimildum málefnasviðsins vegna þessa og engar 
viðbótargreiðslur hafa borist rekstraraðilum hjúkrunar - ,  dvalar -  og dagdvalarrýma 
vegna þessarar löggjafar. Það kostnaðarmat sem framkvæmt var í tengslum við 
frumvarpið var rýrt og tók ekki einu sinni til aðila sem sinna þjónustu fyrir ríkið á 
grundvelli þjónustusamninga. Einnig má hér nefna aðrar viðbótarkröfur eins 
jafnlaunavottun sem þarf að vera tilbúin í árslok 2018 hjá sumum stærri rekstraraðilum.

Með hliðsjón af öllu ofangreindu er óskað eftir að fjárheimild málaflokks 25.10 
verði hækkuð sem nemur 1.500 milljónir króna sem ráðstafa skuli til styrkingar á 
rekstrargrunni hjúkrunar dvalar -  og dagdvalarrýma.

2) Beiðni um aukin rekstrarframlög til málaflokks 25.20
Undir þennan málaflokk fellur m.a. rekstur SÁÁ og Sjálfsbjargarheimilisins.

Eins og fram kemur hér að ofan eru framlög ríkisins til meðferðarsviðs SÁÁ um 278 
milljónum krónum lægri í dag en árið 2009 á föstu verðlagi. Á árinu 2018 hefur biðlisti 
á sjúkrahúsið Vog verið í kringum 580 -  590 manns að staðaldri. Það er dýrt fyrir 
samfélagið að hafa langa biðlista í áfengis -  og vímuefnameðferð. Því fyrr sem 
einstaklingur nær tökum á sinni fikn, því fyrr getur hann orðið hluti af samfélaginu, 
sinnt vinnu o.frv. Þá eru líkur á að heilsuvandamál aukist með meiri neyslu og að 
einstaklingur á biðlista þurfi að nýta sér heilbrigðisþjónustu á öðrum stöðum í kerfinu.

5 Sjá Kostnaðargreining á almennu dagdvalarrými árið 2018. Nolta ráðgjöf og þjálfun (Árni Sverrisson og 
Sigurjón Þórðarson).
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Einnig má ekki vanmeta áhrifín sem þessi staða hefur á aðstandendur allra þessa 580 
einstaklinga. A bakvið hvern einstakling á biðlista eru yfirleitt margir aðstandendur sem 
bíða og óttast um afdrif sinna nánustu. Starfsemi SÁÁ er komin að fótum fram og 
nauðsynlegt er að ríkið hækki sín framlög að nýju. Er því óskað eftir að 278 milljónir 
króna verði settar í leiðréttingu á framlagi til meðferðarsviðs SÁÁ og styttingu biðlista 
á Vog sjúkrahús.

Rekstrarafkoma Sjálfsbjargarheimilisins hefur versnað síðastliðin ár. Halli hefur verið 
á rekstrinum allt frá árinu 2014. Hefur hallinn farið vaxandi og stefnir í að verða tæpar 
35 milljónir króna á árinu 2018. Þrátt fyrir stöðugt aðhald í rekstri hefur ekki tekist að 
ná endum saman. Má segja að einn þáttur skýri það að mestu. Langtímaveikindi 
starfsmanna á síðustu árum hafa aukist svo um munar, á þann veg að til vandræða horfir 
hjá ekki stærri vinnustað en Sjálfsbjargarheimilið er. Þannig voru stöðugildi 58 talsins 
á árinu 2017. Greidd laun til starfsmanna 2017 vegna veikinda námu ígildi 7,4 
stöðugilda eða 12,7% af stöðugildum. Undanfarinn áratug hefur þetta hlutfall lægst farið 
í 2,2% árið 2010. I ár hafa langtímaveikindi keyrt um þverbak og fyrstu níu mánuði 
ársins 2018 er hlutfallið 20,7%. Sér Sjálfsbjargarheimilið nú frammá að hlutfall þetta 
fari lækkandi á komandi mánuðum og verður það vonandi orðið viðráðanlegt á fyrri 
hluta ársins 2019. Vegna þessa er óhjákvæmilegt að leita til ijárlaganefndar Alþingis 
með viðbótarframlag á Ijárlögum 2019 sem nemur halla ársins 2017 og fyrirséðum halla 
ársins 2018, alls 59 milljónum króna. Segja má að mestallan hluta hallans megi skýra 
með miklum aukakostnaði vegna langtímaveikinda starfsmanna 
Sjálfsbjargarheimilisins. Komi til viðbótarframlags af framangreindri stærð á íjárlögum 
ársins 2019 má afstýra miklum vándræðum á Sjálfsbjargarheimilinu, en um þessar 
mundir stefnir í veruleg rekstrarvandræði þrátt fyrir skilning og stuðning bakhjarls 
Sjálfsbjargarheimilisins, Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra.

Með hliðsjón af öllu ofangreindu er óskað eftir því að fjárheimild málaflokks 25.20 
verði hækkuð sem nemur 337 milljónum króna, þar af 278 milljónir króna sem 
verði ráðstafað til reksturs SÁÁ og 59 milljónum króna sem verði ráðstafað til 
reksturs Sj álfsbj argarheimilisins.

3) Beiðni um aukin rekstrarframlög til málaflokks 32.10
Undir þennan málaflokk fellur m.a. þjónustusamningur Sjúkratrygginga Islands og 
Krabbameinsfélags Islands um skimun fyrir krabbameinum. Félagið sinnir skimun fýrir 
stjómvöld í þeim tilgangi að draga úr sjúkdómum og fækka dauðsföllum af þeirra 
völdum. Þjónustusamningurinn byggir á ítarlegri kröfulýsingu um þjónustuna.

Rekstrargrunnurinn sem er afmarkaður í það verkefni er hins vegar vanijármagnaður og 
hefur verið viðvarandi hallarekstur á þessum þætti starfseminnar í mörg ár. Með 
fjárlögum ársins 2018 varð óútskýrð viðbótarskerðing á rekstrargrunninum upp á 16 
milljónir króna, sem enn er byggt á í ijárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. Auk skerðinga 
á opinberu ljármagni undanfarin ár, hafa opinberar kröfur aukist og þá án þess að 
ijármagn fylgi þeim (t.d. áðurnefnd persónuverndarlöggjöf og jafnlaunavottun). Er 
staðan orðin sú að um 70 milljónir króna vantar inn í fjárveitinguna til 
Krabbameinsfélagsins svo að reksturinn standi undir sér.
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Með hliðsjón af öllu ofangreindu er óskað eftir því að fjárheimild málaflokks 32.10 
verði hækkuð sem nemur 70 milljónum króna sem verði ráðstafað til reksturs 
Krabbameinsfélagsins.

SFV óska eftir að fá að koma á fund ijárlaganefndarinnar til að ræða betur ofangreinda umsögn.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFV

’HatA__________
Eyþjorg Ffaukídóttir, framkvæmdastjóri

Fylgiskjöl:
1. Umsögn SFV við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar
2. Umsögn SFV við fjárlagafrumvarp ársins 2018.
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SAMTOK FYRIRTÆ KJA
í VELFERÐARÞJÓNUSTU

Alþingi
nefndarsvid@althingi.is 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 18. maí 2018

Málefni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019 -  2023
Vísað er til tölvupósts frá Ijárlaganefnd dags. 9. maí 2018 sl. þar sem Samtökum fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (hér eftir nefnt „SFV“) er gefinn kostur á að veita umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um fjármálaáætlun 2019 -  2023.

Fyrir Alþingi liggur tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019 -  2023, í 
samræmi við lög um opinber fjármál nr. 123/2015. Umfjöllun SFV einskorðast við 
fjármálaáætlunina eins og hún snýr að málefnasviði nr. 25, Hjúkrunar -  og endurhæfmgarrými 
og málefnasviði nr. 32, Lýðheilsa og stjómsýsla velferðarmála. Þá er umfjöllunin um 
málefnasvið nr. 25 tvískipt í samræmi við framsetningu kaflans í fjármálaáætluninni, annars 
vegar umfjöllun um hjúkrunar -  og dvalarrými og hins vegar um endurhæfmgarþjónustu. 
Umfjöllun um málefnasvið nr. 32 snýr einungis að þeim hluta sviðsins er snýr að lýðheilsu, 
forvömum og eftirliti.

SFV fagna mörgu því sem fram kemur í fjármálaáætluninni, en telja þó rétt að gera eftirfarandi 
athugasemdir.

I. Málefnasvið nr. 25 - Hjúkrunar og dvalarrými
a. Starfsemi og helstu áskoranir

Lýsing á starfsemi og helstu áskorunum varðandi þjónustu fyrir aldraða er að mörgu leyti 
í samræmi við afstöðu samtakanna. Tekið er undir þá stefnu að fólk sé stutt til sjálfstæðrar 
búsetu á eigin heimili með greiðum aðgangi að dagdvalar- og endurhæfmgarrýmum sem 
og tímabundinni dvöl í hvíldarrýmum á hjúkrunarheimilum. Jafnframt að þörf sé á að fjölga 
fjölbreyttum stuðningsúrræðum fyrir einstaklinga sem búa heima og sjá til þess að þjónusta 
í hjúkrunar- og dvalarrýmum standi til boða þegar hennar er þörf. Einnig er rétt að huga 
þarf nánar að geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða og sértækum úrræðum vegna 
geðsjúkdóma og fíknisjúkdóma aldraðra.

Þá taka SFV undir það að eðlilegt sé að gæta jafnræðis milli rekstraraðila hjúkrunar -, 
dvalar -  og dagdvalarrýma með þeim hætti að öll slík rými falli undir rammasamninga 
Sjúkratrygginga Islands, hver svo sem rekstraraðili rýmanna er. Skýrir þjónustusamningar 
sem kveða á um þá þjónustu sem veita á í slíkum rýmum, gegn eðlilegu gjaldi fyrir þá 
þjónustu, er nauðsynlegur liður í markvissri fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar.

Þá er einnig tekið undir mikilvægi þess að skýra línur og útrýma gráum svæðum í 
þjónustunni og leggja áherslu á betri samþættingu hennar gagnvart hinum aldraða. SFV 
telja ennfremur rétt að benda á að mönnun heilbrigðisþjónustunnar er í dag og verður áfram
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ein af stærstu áskorunum á málefnasviðinu. Víðast hvar er skortur á fagmenntuðu 
starfsfólki, bæði þar sem fjármagn fæst ekki til að bæta við slíka mönnun en einnig þá 
gengur erfiðlega hjá mörgum að manna í þær stöður sem þegar hafa verið Jjármagnaðar, 
sem leiðir til meira álags og yfirvinnu hjá þeim starfsmönnum sem fyrir eru. Aríðandi er 
að þessi áskorun sé tekin alvarlega og að brugðist verði við henni með markvissum hætti.

b. Markmið og aðgerðir
SFV taka undir þau markmið sem sett eru fram í Jjármálaáætluninni. Sérstaklega er því 
fagnað að auka eigi hjúkrunarrými og dagdvalarrými á næstu fimm árum. Þá er því fagnað 
að útbúa eigi sérstakt úrræði fyrir aldraða með geðheilbrigðisvanda og fíknisjúkdóma.

c. Fjármögnun
SFV hafa miklar áhyggjur af því að í ljármálaáætluninni sé ekki sé verið að tryggja 
rekstrargrundvöll þeirra hj úkrunarrýma og dagdvalarrýma sem þegar eru í rekstri, sem og 
rekstrargrundvöll nýrra rýma, með fullnægjandi hætti.

Tekið skal fram að eins og svo oft áður er framsetning málefnasviðsins ekki nægilega 
sundurgreind til að hægt sé að staðhæfa um þetta, þar sem ekki er hægt að sjá út úr 
áætluninni nákvæmlega hversu mörg rými og þá hvers konar rými liggja að baki 
málefnasviði nr. 25 (hversu mörg hjúkrunarrými, sérrými, dvalarrými eða dagdvalarrými).

Með hliðsjón af meðal rekstrarkostnaði hjúkrunarrýmis skv. gildandi gjaldskrá 
Sjúlcratrygginga Islands fyrir árið 2018 virðist þó sem hækkun rekstrargrunns frá árinu 
2018 til ársins 2023 dugi ekki fyrir nýjum rýmum eins og nú verður nánar rökstutt:

1) Gert er ráð fyrir að hjúkrunarrýmum ljölgi um 562 rými frá árinu 2017 til ársins 
2023 (sjá bls. 333 í fjármálaáætluninni). A sama tíma breytist rekstrargrunnur 
útgjaldarammans úr 46.944 millj.kr. í 53.382 millj.kr., og hækkar þannig um
6.438 millj. kr.
Rekstur meðalhjúkrunarrýmis (með RAI -  stuðulinn 1,13) kostar á 
ársgrundvelli um lcr. 11.773.2171. Rekstur 562 slíkra rýma yrði þá um 6.617 
millj.Jcr. á ári. Það virðist því vanta tæplega 200 millj.kr. til að standa undir 
fjölguninni, þó svo auknu rekstrarfé alls málefnasviðs nr. 25 (skv. 
áætluninni) væri að öllu leyti og alfarið ráðstafað í rekstrarfé vegna nýrra 
hjúkrunarrýma.
Þá á t.d. alveg eftir að taka tillit til aukins rekstrarkostnaðar vegna 
dagdvalarrýma sem á einnig að fjölga á tímabilinu.

2) Rekstrargrunnur ársins 2018 vegna hjúkrunar -  og endurhæfmgarrýma er 
skakkur. Eins og fram kom í erindi SFV til fjárlaganefndar dags. 20. desember 
sl. vegna Jjárlaga ársins 2018 þá vantar umtalsverða Jjármuni til að leiðrétta 
þann rekstrargrunn með tilliti til eðlilegra verðlags -  og launahækkanna, nýrra 
opinberra krafna, aukinnar hjúkrunarþyngdar og óréttmætrar aðhaldskröfu. í 
stjómarsáttmála ríkisstjórnar segir að nauðsynlegt sé að huga að rekstrargrunni 
hjúkrunarheimila. Það virðist hafa gleymst í þessari áætlun. Bæta þarf inn 
fjármunum til styrkingar á rekstrargrunni hjúkrunarheimila.

1 M.v. gildandi einingarverð skv. rammasamningi SÍ fýrir þjónustu hjúkrunarheimila.
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3) Samkvæmt rammasamningi Sjúkratrygginga íslands vegna þjónustu 
hjúkrunarheimila er gert ráð fyrir að greiðslur til hjúkrunarheimila taki mið af 
svonefndum RUG -  stuðli heimilisins. Sá stuðull á að endurspegla 
hjúkrunarþyngd heimilismanna hjúkrunarheimila. í samningnum er gert ráð 
Jiyrir að greiðslur fyrir hjúkrunarþjónustu samkvæmt samningnum geti hækkað 
um allt að 2% á hverju ári vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar. Ekki er að sjá að 
þetta svigrúm sé til staðar í rammanum, ef tekið er tillit til allra þeirra fjölda 
nýrra rýma sem á að taka í notkun á tímabilinu.

4) Samningaviðræður SÍ, SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga um gerð 
rammasamnings fyrir þjónustu í dagdvalarrýmum eru nýhafnar. Samkvæmt 
kostnaðargreiningu þriðja aðila (ráðgjafarfyrirtækisins Nolta) á núgildandi 
kröfum og drögum að kröfulýsingu fyrir þjónustuna vantar um 30% upp á að 
núverandi greiðslur dugi fyrir þeim kröfum sem gera á til þjónustunnar. Erfitt 
er að sjá að samningar muni nást um rekstur dagdvalarrýma ef ekki kemur til 
aukning á fjárveitingu vegna þjónustunnar.

5) Þá er umhugsunarvert að horfa til þess hvemig umrætt málefnasvið nr. 25 er 
almennt að hækka í fjármálaáætluninni, með hliðsjón af hækkunum annarra 
sambærilegra málefnasviða innan heilbrigðisþjónustunnar. E f hækkunin á 
málefnasviði nr. 25 væri í samræmi við hækkanir umræddra sviða, ættu 
heildarútgjöld málefnasviðs nr. 25 að vera um milljarði hærri árið 2023 en gert 
er ráð fyrir (ef hækkunin á málefnasviðinu yrði 12,9% í stað 10,4% hækkunar), 
sjábls. 5 í fjármálaáætluninni:

2019 2020 2021 2022 2023
Breyting 
2019 til 2023

23 Sjúkrahúsþjónusta 98.127 103.589 110.311 109.150 109.953 12,1%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 50.671 51.968 53.777 56.028 58.263 15,0%
25 Hjúkrunar- og 
endurhæfingarþjónusta 48.369 50.890 52.983 53.035 53.382

10,4%
28 Málefni aldraðra 78.531 80.881 83.301 85.793 88.361 12,5%

Erfitt er að sjá að nokkur rök séu fyrir því að hjúkrunar -  og 
endurhæfingarþjónustan sé látin sitja svona eftir. Sérstaklega þegar horft er til 
þess að raunlækkun varð á rekstrargmnni þess málefnasviðs á milli áranna 
2017 og 2018 samkvæmt fjárlögum, öfugt við önnur ofangreind svið.

SFV krefjast þess að fjármögnun ofangreindrar áætlunar verði endurskoðuð. Styrkja 
þarf rekstrargrundvöll ofangreindra úrræða og fjármagna að fullu þau nýju rými sem 
ætlunin er að setja á laggirnar.
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II. Málefnasvið nr. 25 - Endurhæfmgarbiónusta 
I fjármálaáætluninni er ekkert minnst á starfsemi SÁÁ eða áætlanir stjómvalda varðandi 
meðferðarúrræði vegna fíknisjúkdóma.

Enginn samningur er í gildi milli Sjúkratrygginga íslands og SÁÁ um þjónustuna sem þar er 
veitt. Framlögin til þeirrar starfsemi hafa verið skert umtalsvert undanfarin 10 ár, eða um u.þ.b. 
30 %. Það vantar um 275 milljónir króna upp á að framlög ríkisins til SÁÁ standi undir þeirri 
þjónustu sem gerð var krafa um í fyrri samningum ríkisins. Hefur þá ekki verið tekið tillit til 
nýrra krafna um aðbúnað og tækni sem komið hafa fram á seinni árum. SFV krefjast þess að 
bætt verði úr þessu í meðförum þingsins.

III. Málefnasvið nr. 32 -  Lyðheilsa. forvamir og eftirlit
I ijármálaáætluninni koma fram mörg göfug markmið í tengslum við málefnasvið nr. 32. Má 
þar nefna m.a. að dregið verði úr áfengis og tókaksneyslu, sem og að skimað verði fyrir 
krabbameini í ristli og endaþarmi. SFV fagna þessum markmiðum og telja að þau verði 
samfélaginu öllu til hagsbóta.

Samtökin óttast þó að aukning fjárveitinga á umræddu sviði sé engan veginn í takt við þau 
metnaðarfullu markmið sem sett eru og að óljóst sé hvernig þeim verður náð með þeirri 
Ijárveitingu sem sett er í málefnasviðið.

Ennfremur vilja samtökin benda á að a.m.k. hluti þessa málefnasviðs hefur verið 
vanijármagnaður. Má sem dæmi nefna að fjárveitingar til Krabbameinsfélagsins, sem falla 
undir þetta málefnasvið, hafa minnkað sem nemur um 18% frá árinu 2016. Sú skerðing á sér 
stað á sama tíma og laun og annar kostnaður hefur hækkað verulega. Kröfur hins opinbera hafa 
ennfremur aukist á þessu tímabili, bæði í gegnum kröfulýsingar fyrir þjónustuna sem og með 
setningu laga og reglugerða. Má því segja að halli sé í dag á þeim verkefnum sem sinnt er fyrir 
ríkið undir þessu málefnasviði og mun sá halli aðeins aukast ef forsendur um framlög til þessara 
verkefna verða óbreyttar í framlagðri Jjármálaaáætlun. Er gerð sú krafa að fjármögnun þessa 
verkefna verði endurskoðuð og tryggt að greiðslur standi undir þeim kröfum sem gerðar 
eru til þjónustunnar og þeim markmiðum sem sett eru fram í fjármálaáætluninni.

Þá telja SFV rétt að benda á það að undir málefnasviði nr. 32 er einnig liður sem heitir 
stjórnsýsla velferðarmála. Ein af helstu áskorunum þess liðs samkvæmt íjármálaáætluninni er 
m.a. innleiðing nýrrar persónuvemdarlöggjafar innan velferðarráðuneytisins og stofnana þess. 
Komið er inn á nýja persónuverndarlöggjöf á fleiri stöðum í ijármálaáætluninni, á 
málefnasviðum er snúa að rekstri ráðuneyta og ríkisstofnana. Hvergi er hins vegar að sjá að í 
íjármálaáætluninni sé gert ráð fyrir greiðslum vegna þess kostnaðar sem falla mun á þá 
rekstraraðila sem eru að sinna heilbrigðisþjónustu fyrir ríkið. Slíkir þjónustuveitendur hafa með 
höndum viðkvæmar persónuupplýsingar og þurfa að uppfylla umfangsmiklar og 
kostnaðarsamar kröfur sem fylgja nýrri löggjöf, alveg eins og ríkisstofnanir. Tekið skal fram að 
Samband íslenskra sveitarfélaga telur að kostnaður sveitarfélaga á Islandi við innleiðingu nýrrar 
löggjafar verði hátt í einn milljarður króna. Til viðbótar kostnaði við innleiðinguna komi svo 
fastur, árlegur rekstrarkostnaður. Gera þarf ráð fyrir fjármagni til að öllum 
þjónustuveitendum heilbrigðisþjónustu, hvort sem þeir eru ríkisstofnanir eða ekki, sé
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kleift að uppfylla kröfur nýrrar persónuverndarlöggjafar sem ríkið hefur ákveðið að
innleiða.

IV. Samantekt
Yfirfara þarf fjármögnun f]ármálaæ11unarinnar á málefnasviði nr. 25 í heild sinni og 
málefnasviði nur. 32 hvað varðar lýðheilsu, forvamir og eftirlit. Veita þarf auknum ijármunum í 
styrkingu þess rekstrar sem þegar fellur undir málefnasviðin, auk þess sem endurskoða þarf 
ljármögnun nýrra markmiða og aðgerða sem þar eru lögð fram. Þá þarf að gera ráð fyrir kostnaði 
hjá öllum þjónustuveitendum í heilbrigðisþjónustu vegna innleiðingar nýrrar 
persónuverndarlöggj afar.

Fulltrúar SFV eru reiðubúnir að mæta á fund fjárlaganefndar til að ræða ofangreind atriði betur.

Virðingarfyllst,

Fylgiskjöl:
Erindi SFV til fjárlaganefndar dags. 20. desember 2017.
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Reykjavík, 20. desember 2017

Málefni: Beiðni um aukin framlög á fjárlög 2018
Samtök íyrirtækja 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 gefmn var út 
árið 2016. Greiðslur til flestra aðildarfélaga SFV fara fram á grundvelli þess rammasamnings.

Bent skal á að fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp er mjög ógegnsætt, enda virðist hvergi hægt að 
sjá hvaða rýmafjöldi liggur að baki einstökum liðum eða hvemig greiðslur munu skila sér til 
einstakra hjúkrunarheimila. SÍ hafa ekki getað gert grein fyrir því hvert sé áætlað einingarverð 
á gjaldskrá rammasamnings hjúkrunarheimila fyrir árið 2018.

SFV telja fjármögnun á rammasamningi SI fyrir þjónustu hjúkrunarheimila samkvæmt 
fyrirliggjandi frumvarpi að fjárlögum ársins 2018, sé ófullnægjandi.

Hér með er óskað eftir að rekstrarframlög til hjúkrunar -  og endurhæfingarþjónustu 
verði hækkuð sem nemur 12,3% frá árinu 2017 til 2018. í fyrirliggjandi frumvarpi er gert 
ráð fyrir að umrædd hækkun nemi 2,7%.

Ofangreind krafa byggir á eftirfarandi forsendum:
1. Launa -  og verðlagshækkanir eru ófullnægjandi

Reiknaðar launa -  og verðlagshækkanir fjárlaga ársins 2018 eru ófullnægjandi. Ástæða 
þess er einkum þrenns konar:
A) Ekki gert ráð fyrir kostnaði vegna sérstaks lífeyrisauka starfsmanna ríkisins til 

félagsmanna aðildarfélaga innan ASI.
í kjarasamningum ríkisins við ASÍ var ákvæði um tengingu mótframlags 
vinnuveitanda við breytingar á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna. Ríkið gerði 
samkomulag þann 21. september sl. um greiðslu sérstakst lífeyrisauka á grundvelli 
þessa kjarasamningsákvæðis. Iðgjald ársins 2017 er 5,85% og greiðist frá 1. júní 
2017. Staðfest hefur verið af velferðarráðuneytinu að ekki sé gert ráð fyrir þessum 
kostnaði í launa -  og verðlagshækkunum samkvæmt fyrirliggjandi 
fjárlagafrumvarpi. Sá kostnaður ætti að vera um 1,53% hækkun á rekstrargrunni



ársins 2017,1 en ekki var reiknað með þeim kostnaði á fjárlögum þess árs. Þá er 
kostnaðurinn um 2,63% hækkun á rekstrargrunni ársins 2018.2 
SFV hefur reyndar gert þá kröfu að ríkið yfirtaki þessar skuldbindingar eins og gert 
var með B -  deild LSR eða greiði þær beint með sama hætti og gert var með A -  
deild LSR, en erindum SFV vegna þeirrar beiðni hefur ekki verið svarað.
Ekki er hægt að láta þetta mál liggja óleyst og óbætt.

B) Stofnanasamningsgreiðslur virðast ekki skila sér í kostnaðarmatið
í kjarasamningum ríkisins við ýmsar starfsstéttir (Eflingu, SLFI o.fl.) hafa verið 
gerðar bókanir um fjármagn til stofnanasamningsgerðar. Ekki er að sjá að fjármagn 
vegna slíkra „potta“ sé reiknað í launa -  og verðlagshækkanir ársins 2018, eða þá 
a.m.k. með mjög takmörkuðum hætti.

C) Röng tafla á vægi starfshópa lögð til grundvallar
Með rammasamningi SI við hjúkrunarheimilin var kveðið á um að hlutföll launa — 
og rekstrarkostnaðar, sem og hlutföll einstakra starfsstétta í launakostnaði 
hjúkrunarheimila, skyldu endurskoðuð í byrjun árs 2017 og lögð til grundvallar 
fjárlögum 2018. Ný hlutföll voru reiknuð út og send fulltrúum velferðar -  og 
fjármálaráðuneytisins á sínum tíma, en voru ekki lögð til grundvallar við gerð 
fyrirliggjandi fjárlagafrumvarps fyrir árið 2018.

D) Launaskrið vegna bióðfélagsaðstæðna
Mikil samkeppni er um vinnuafl í þessu þjóðfélagsástandi. Erfitt er bæði að fá 
fagfólk sem og ófaglærða starfsmenn í vinnu sem leiðir til aukins launakostnaðar 
vegna aukavakta o.frv. Þá er mikil samkeppni í launum. Eðlilegt væri því að gera 
ráð fyrir einhverjum greiðslum vegna þessa aðstæðna í þjóðfélaginu.

2. Engar greiðslur eru til staðar vegna nýrra krafna frá stjórnvöldum
Á árinu 2018 mun taka gildi gífúrlega viðamikil persónuvemdarlöggjöf frá 
Evrópusambandinu. Löggjöfin er sérstaklega íþyngjandi fyrir rekstraraðila í 
heilbrigðisþjónustu, enda um að ræða umfangsmikla vinnslu á viðkvæmum 
persónuupplýsingum. Sem dæmi um kröfur löggjafarinnar má nefna skipun 
persónuvemdarfulltrúa, auknar kröfur um skipulags- og tæknilegar ráðstafanir til að 
sýna fram á að farið sé að meginreglum löggjafarinnar, svo sem með skrásetningu á allri 
vinnslustarfsemi, verklagsreglum, öryggisráðstöfunum og fleira. Þá eru auknar kröfur 
varðandi öryggi og gagnsæi við vinnslu persónuupplýsinga svo og aukin réttindi 
varðandi aðgengi einstaklinga að upplýsingum um sig, eyðingu slíkra upplýsinga og 
leiðréttingu á þeim. Ekki er að sjá að gert sé ráð fyrir neinum kostnaði vegna þessa í 
fj árlagafrumvarpi.
Sama má segja um jafnlaunavottunina sem mörg hjúkrunarheimili þurfa að uppfylla á 
árinu 201 8.
Launakostnaður vegna þessara tveggja verkefna hefur verið áætlaður um 1,5% af 
heildarrekstrarkostnaði 100 rýma hjúkmnarheimilis.

1 Miðað við 5,85% hækkun á launakostnaði Eflingarstarfsmanna frá 1. júní 2017 til ársloka, m.v. að vægi 
launakostnaðar hjá slíkum starfshóp er 56,13% af heildarlaunakostnaði hjúkrunarheimilanna, og að 
launakostnaður sé 80% af heildarrekstrarkostnaði slíkra heimila.
2 Miðað við 5,85% hækkun á launakostnaði Eflingarstarfsmanna á árinu 2018, m.v. að vægi launakostnaðar hjá 
slíkum starfshóp er 56,13% af heildarlaunakostnaði hjúkrunarheimilanna, og að launakostnaður sé 80% af 
heildarrekstrarkostnaði slíkra heimila.



Ofangreindar kröfur geta og munu einnig að öllum líkindum hafa í för með sér 
töluverðar kerfis- og hugbúnaðaruppfærslur eða jafnvel endumýjun á slíkum búnaði. 
Erfítt er að segja til um hver sá kostnaður mun verða nákvæmlega, en hann getur orðið 
umtalsverður.

3. Aukin hjúkrunarþyngd
Gæta þarf þess að í rammasamningi SÍ fyrir hjúkrunarheimilin er gert ráð fyrir að 
tjárframlög til heimilanna hækki með aukinni hjúkrunarþyngd heimilismanna. Slík 
hjúkmnarþyngd er metin með hliðsjón af RUG -  stuðlum, en meðaltalshækkun þeirra 
stuðla er tæp 2% á milli áranna 2017 og 2018. Ekki er hægt að sjá að gert sé ráð fyrir 
þessari hækkun innan ijárlaga.

4. Aðhaldskrafan er óréttmæt
SFV hafna því algjörlega að lögð sé aðhaldskrafa / niðurskurðarkrafa á fyrirtæki, 
sjálfseignastofnanir og félagasamtök í velferðarþjónustu almennt. Engin rök eru fyrir 
slíkri kröfu gagnvart þessari þjónustu.
Varðandi þjónustu hjúkrunarheimila er það sérstakt áhyggjuefni að það daggjald sem 
nú er verið að greiða heimilunum, dugir einungis til greiðslu á um 40% af 
umönnunarkostnaði við heimilismenn hjúkrunarheimila, þegar miðað er við 
lágmarksumönnun viðmiða Embættis landlæknis. Almennt daggjald hjúkrunarheimilis 
á verðlagi ársins 2016 (eftir viðbót sem kom með rammasamningi SÍ) var ríflega kr. 
28.000. Til hliðsjónar má benda á að árið 2015 var kostnaður á legudag hjá 
Öldrunardeild Landakots kr. 66.986 og á Vífilsstöðum kr. 50.282.1

Virðingarfyllst, 
f.h. SFV

1 Sjá skýrsluna Fráflæðivandi Landspítaia: Samfélagslegur kostnaður, Hagfræðideild HÍ, Nóvember 2016, Eva 
Hrund Hlynsdóttir, Heiða Lind Baldvinsdóttir og Steinn Thoroddsen Halldórsson, bls. 10.


