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Efni: Umsögn Landspítala um frumvarp til laga um fjárlög 2022, 1. mál.

Landspítali hefur fengið til umsagnar mál nr. 1, frumvarp til laga um fjárlög 2022.

Margt er jákvætt í frumvarpinu. Má þar sérstaklega nefna að fjárheimild málaflokks 23.10 
Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta hækkar um samtals 2.567 m.kr. í samræmi við ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar um að styrkja viðbúnað heilbrigðiskerfisins sem viðbrögð við heimsfaraldri 
COVID-19. Veittar eru 977 m.kr. til reksturs 30 nýrra endurhæfingarrýma á Landakoti, 510 
m.kr. til reksturs hágæslurýma í Fossvogi og á Hringbraut, 540 m.kr. til reksturs farsóttardeildar 
á Landspítala og 540 m.kr. vegna stofnkostnaðar deildarinnar en engin sérútbúin 
farsóttardeild er til hér á landi. Einnig er jákvætt í frumvarpinu að framlög til uppbyggingar nýs 
Landspítala við Hringbraut hækka um 2.301 m.kr.

Fjárhagsstaða Landspítala

Landspítali glímir við langvarandi fjárhagsvanda. Spítalinn hefur verið rekinn með halla og 
hefur mætt honum m.a. með því að hagræða í rekstri og reyna að aðlaga starfsemina að 
fjárheimildum Síðustu ár hafa verið þung og skýrist af hluta af heimsfaraldrinum sem hefur 
haft veruleg áhrif á starfsemi spítalans og því . hefur það ekki tekist að fullu að aðlaga rekstur 
að fjárheimildum. Frá árinu 2018 hefur rekstarniðurstaðan verið eftirfarandi:

-  1.426 m.kr. halla árið 2018
-  2.381 m.kr. halla árið 2019
-  450 m.kr. halla árið 2020

Í ár er gert ráð fyrir að spítalinn verði rekinn innan fjárveitinga en það segir ekki alla söguna. 
Undirliggjandi rekstravandi á árinu 2021 er um 1.000 m.kr. þegar tekið er tillit til einskiptis 
hagræðingaraðgerða (frestað viðhald ofl.) og fjárveitinga sem bókast á árið 2021 en kostnaður 
féll til á árinu 2020.



Fjárveitingar til Landspítala

Fjárveitingar til rekstrar landspítala hækka um 8.714 m.kr. samkvæmt fylgiriti með frumvarpi 
til fjárlaga. Samkvæmt sundurliðun sem heilbrigðisráðuneytið hefur sent spítalanum má lýsa 
breyttum fjárveitingum frá fjárlögum yfirstandandi árs með eftirfarandi mynd:

Þrátt fyrir að fjárveitingar til Landspítala hækki um 8.714 m.kr. þá gagnast það ekki til að taka 
á undirliggjandi rekstrarvanda:

-  1.487 m.kr. (977+510) eru ný verkefni sem fylgja ný útgjöld. Nánar tiltekið 
vegna endurhæfingarrýma og hágæslurýma.

-  7.641 m.kr. (2.205 + 5.436) bæta kjarasamninga og verðlag, þ.m.t. vegna betri 
vinnutíma vaktavinnumanna.

-  -102 m.kr. hafa ekki áhrif á rekstarafkomu spítalans þar sem búast má við að 
reikningar FJR fyrir Microsoft leyfi lækki á móti.

-  75 m.kr. er tímabundin lækkun á ferðakostnaði sem samþykkt var í fyrra í 
tengslum við COVI gengur til baka. Getum búist við um 150 m.kr. útgjöldum á 
móti á næsta ári ef opnast fyrir endurmenntun, fundi og ráðstefnur.

Eftir stendur þá 387 m.kr. raunlækkun á grunn fjárveitingum til spítalans. Það sem gerir 
stöðuna snúnari er að til að fjármagna kjarasamningsbundin áhrif af Betri vinnutíma í 
vaktavinnu (BVV) eru felldar brott fjárveitingar sem hafa verið nefndar Reiknaður raunvöxtur



og hafa numið 1,8%1 af gjaldaheimild fjárlaga fyrra árs og er ætlað að mæta lýðfræðilegum 
breytingum þ.e. fólksfjölgun og hækkandi meðalaldri og framþróun í meðferðarúrræðum ofl.

Hefði hefðbundinni reiknireglu verið beitt líkt og undanfarin ár hefði spítalinn fengið 1.410 
m.kr. til að takast á við slíkar breytingar.

Drög að fjárhagsáætlun Landspítalans

Samkvæmt drögum að fjárhagsáætlun Landspítala þá áætlar spítalinn að óbreyttur rekstur 
þ.e. rekstur án nýrra ákvarðana eða fyrirmæla kosti 82.471 m.kr. en fjárveitingar spítalans 
eru 80.829 m.kr.. Því eru 1.642 m.kr. ófjármagnaðar í óbreyttum rekstri.

Framlög til tækjakaupa

Framlög til tækjakaupa hafa dregist saman undanfarin ár. Flest lækningatæki og annar 
búnaður er keyptur inn í evrum. Á meðfylgjandi myndum má sjá hvernig framlög á verðlagi 
hvers árs hafa þróast og einnig hvernig gengi evru gagnvart krónu hefur þróast á sama tíma:
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Samandregið

Margt er jákvætt í fjárlagafrumvarpinu eins og rakið er hér að framan. Landspítali hefur þó 
miklar áhyggjur af því að hann vantar 1.642 m.kr. til að standa undir óbreyttum rekstri. Miðað 
við það þá hefur spítalinn ekkert fjármagn til að takast á við eðlilegar lýðfræðilegar breytingar 
og innleiða framfarir í meðferð sjúklingaa. Eins og áður er rakið hefði spítalinn fengið 1.410 
m.kr. hefðu reikniviðmið fjárlaga á liðnum árum gilt í ár og óskar Landspítali eftir að svo verði 
áfram en miðað við að reiknaður raunvöxtur nægi ekki til að standa undir óbreyttum rekstri,

1 1,8% viðmiðið var á sínum tíma fundið út frá þörf aldurshópa eftir heilbrigðisþjónustu mælt í DRG 
einingum. Síðan var skoðað hvernig þörfin fyrir þjónustu jókst á milli ára að meðaltali með aukinni 
öldrun þjóðarinnar. Ef sömu útreikningum væri beitt nú þá hækkaði viðmiðið í 2,2%.



og hvað þá að gera spítalanum kleift að þróast enn frekar, leggur spítalinn einnig til að fallið 
verði frá 387 m.kr. hagræðingarkröfu á hendur honum. Samtals væri þetta þá 1.797 m.kr. nýtt 
rekstrarfé til spítalans sem gerði honum kleift að standa undir óbreyttum rekstri og þróast 
áfram með nýja þjónustu ásamt því að vinna að eðlilegum rekstrarumbótum. Þá er það einnig 
sérstakt áhyggjuefni hve tækjakaupafé spítalans hefur dregist saman á liðnum árum.

Að óbreyttu þarf spítalinn því að skerða þjónustu sína. Ekki þarf að fara mörgum orðum um 
hve alvarleg slík staða er.

Með kveðju,

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, 
settur forstjóri Landspítala


