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Efni: Beiðni um auknar fjárveitingar til heilbrigðisstofnanna á 

landsbyggðinni

Alm ennt
Heilbrigðisstofnanir eru í sömu stöðu og Landsspítali og hjúkrunarheimili að fjárframlög í fjárlögum 
2022 eru ekki nægjanleg til að standa undir núverandi rekstri. Flestar heilbrigðisstofnanirnar hafa 
glímt við viðvarandi hallarekstur af reglulegri starfsemi, sem undanfarin ár hefur verið mætt með 
fjárveitingu í lok árs sem kallað er að mæta veikleika írekstri.

Komið hefur fram í fréttum að verulegur hluti af rekstrarvanda Landsspítala stafi af vanreiknuðum 
launabótum og uppsöfnuðum krónískum halla. Heilbrigðisstofnanir eru í sömu stöðu.

Þörf er á að styrkja rekstur stofnanna um 800-1200 milljónir á ári til þess að þær geti sinnt þeirri 
þjónustu sem til er ætlast.

Betri vinnutím i
Fyrir árin 2021 og 2022 eru breytingar á vinnutíma dagvinnufólks (frá 1. janúar 2021) og 
vaktavinnufólks (frá 1. maí 2021) stærsti einstaki liðurinn.

• Því er haldið fram af ríkinu og stéttarfélögum að þessar umbætur eigi ekki að kosta mikið. Bæði 
er vísað til þess að fara eigi í umbætur sem vinnutímastyttingunni nemur. Einnig er stofnunum 
uppálagt að innleiða breytingu á stofnanamenningu sinni til að stofnana til að mæta þessum 
breytingum

• Þessar kröfur eru ekki jafneðlilegar í heilbrigðisþjónustu, þar sem halda þarf úti vöktum, 
öryggismönnun og þjónustu allan sólarhringinn. Auk þess eiga þær tæknibreytingar sem vísað 
er til (t.d. rafrænir ferlar) síður við heilbrigðisþjónustu. Sérstaklega kveður rammt að þessu í 
rekstri hjúkrunarheimila, þar sem þjónustugæði eru beinlínis mæld út frá fjölda unninna 
klukkustunda.

• Covid kostar beina peninga, en tefur einnig talsvert umbóta- og gæðaverkefni þegar fólk er 
upptekið í sóttkví, bólusetningum, hraðprófum og öllu því sem faraldrinum fylgir.

• Vegna þess hve sveiflukennd veikindi eru almennt er enn of snemmt að segja hvort 
veikindahlutfall hafi lækkað eftir styttingu vinnuvikunnar, eins og gert er ráð fyrir að 
vinnutímastyttingin eigi að gera.

• Af fjárlagafrumvarpi 2022 að dæma virðist kostnaðaraukinn af þessu vera verulega 
vanáætlaður og óljós fyrirheit verið gefin um hversu mikið þetta verður bætt.

Kjarasam ningar
Kjarasamningar og stofnanasamningar sem gerðir eru miðlægt eða eftir miðlægri forskrift reynast 
margir mjög dýrir og mjög mismunandi hvort það sé bætt, og þá að hversu miklu leyti.

Heilsugæ sla á landsbyggðinni
Stefna heilbrigðisráðuneytisins er að efla beri heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað þjónustuþega. 
Það kemur því á óvart að ekki séu lagðir auknir fjármunir til þessarar þjónustu á



heilbrigðisstofnunum, einkum þegar litið er til þess að framboð á ýmissi annarri heilbrigðisþjónustu 
er takmarkaðra á mörgum stöðum á landsbyggðinni.

Grundvallarmunur er á þjónustu heilsugæslustöðva landsbyggðarinnar samanborið við heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins. Þessi munur skýrist m.a. af því að á landsbyggðinni er veitt 
sólarhringsþjónusta og bráðtilfellum sinnt en á höfuðborgarsvæðinu þarf heilsugæslan ekki að sinna 
skjólstæðingum utan dagvinnu og bráðtilvik fara annað. Fjármögnun þarf að vera í samræmi við 
þetta.

Nýtt greiðslulíkan fyrir heilsugæslu á landsbyggðinni hefur tekið gildi og er það á margan hátt til bóta. 
En þar sem ekki fylgir nýju líkani auknir fjármunir virkar það víða þannig að það myndar 
hagræðingakröfu á minni staði til að bæta þjónustu á fjölmennari stöðum á landsbyggðinni.
Gríðarlega erfitt er að framkvæma slíka hagræðingu og hyggilega er að bæta fjármunum inn í kerfið 
til þess að efla það á fjölmennari stöðum frekar en að gera það á kostnað minni samfélaga.

Þjónusta sérgreinalæ kna á landsbyggðinni
Þjónustu sérgreinalækna við íbúa landsins er verulega misskipt eftir búsetu. Þeir sérfræðilæknar sem 
sinna heilbrigðisumdæmum landsins sinna þjónustunni á grunni mismunandi þjónustusamninga. Til 
þess að fá sérfræðiþjónustu lækna á landsbyggðina hefur þróunin verið sú að stofnanir kosta 
verulegum fjármunum til af rekstrarfé sínu sem ekki er hluti af lögbundnu hlutverki stofnana. Aðeins 
hefur þokast í rétta átt varðandi þennan málaflokk t.d. með samningi Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands við Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri um sérfræðiþjónustu og nýju augnlæknasetri í 
Vestmannaeyjum.

Þessi mismunun í aðgengi að þjónustu sérfræðilækna gerir það að verkum að viðfangsefni á 
heilsugæslu landsbyggðarinnar verða flóknari. Heilsugæslan er allt í senn fyrsti viðkomustaður 
bráðaerinda allan sólarhringinn, almenn heilsugæsla og móttaka flókins vanda sem þarf 
sérfræðikunnáttu til lausnar. Þörf fyrir aukna þjónustu kemur bersýnilega í ljós þegar lýðheilsuvísar 
Embættis landlæknis eru skoðaðir. Þar kemur fram að hlutfallslega fæstir meti líkamlega heilsu sína 
slæma á höfuðborgarsvæðinu miðað við önnur heilbrigðisumdæmi.

Rekstur h júkrunarheim ila á landsbyggðinni
Rekstur hjúkrunarheimila á landsbyggðinni er afar þungur. Það kemur m.a. til af því að ómögulegt er 
að ná fram þeirri stærðarhagkvæmni sem næst með þeim fjölda rúma sem alla jafna þekkist á 
höfuðborgarsvæðinu. Þetta þýðir að hjúkrunarstundir fyrir hvern íbúa verða óhjákvæmilega fleiri fyrir 
smærri rekstrareiningar. Heilbrigðisstofnanir hafa undanfarið ár þurft að taka við rekstri erfiðra 
rekstrareininga á Austurlandi og Suðurlandi. Ljóst er að fleiri rekstrareiningar eru á leið til þeirra.

Í nýrri skýrslu um rekstrarkostnað hjúkrunarheimila sem oft hefur verið nefnd Gylfaskýrslan kemur 
fram að þessi rekstur þeirra er vanfjármagnaður. Það eru því vonbrigði að ekki hefur verið brugðist 
við því í núverandi fjárlagafrumvarpi. Það getur einungis leitt til áframhaldandi hallareksturs 
heilbrigðisstofnanna. Mikilvægt er að gera á þessu bragabót.

Þetta breytir ekki þeirri grundvallarsýn sem samstaða er um, að áfram skuli unnið að því að bæta 
heimahjúkrun og aðra þjónustu til að auðvelda fólki að vera heima hjá sér eins lengi og hægt er.

Sjúkraflutn ingar
Ferðamannastraumur, aukin sérhæfing í þjónustu og auknar kröfur um öryggi hafa aukið kostnað við 
sjúkraflutninga hjá heilbrigðisstofnunum. Því miður er lítið tillit tekið til þessara aukning í



fjárframlögum og því nauðsynlegt að ráða á því bót með auknu rekstrarfé. Það er einnig mikilvægt að 
átta sig á því að þar sem þjónusta er af skornum skammti skipta sjúkraflutningar sköpum.

Staðbundin viðfangsefni
Þá hafa einstaka stofnanir tekist á við verulega fjölgun íbúa án þess að tekið hafi verið tillit til þess að 
fullu í fjárveitingum eða glíma við önnur staðbundin viðfangsefni.

Niðurstaða
Samanlagt er mat okkar að þörf sé á að styrkja rekstur stofnanna um 800-1200 milljónir á ári til þess 
að þær geti sinnt þeirri þjónustu sem til er ætlast og sómi er að.

Sterkar heilbrigðisstofnanir bæta ekki eingöngu lífsskilyrði út um allt land og starfskjör í 
heilbrigðisstarfsfólks, heldur eru lykilþáttur í að tryggja að Landspítali hafi frið til að sinna sínu 
hlutverki í gangverki heilbrigðiskerfisins.
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