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Efni: Umsögn Landspítala um þingskjal 735-513. mál, tillaga til þingsályktunar um 

!' ! ' fyrir árin 2023-202711622284



Í þessari umsögn Landspítala um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023- 

2023 er fyrst og fremst horft til málefnasviðs 23 Sjúkrahúsþjónusta og þá þætti sem hafa bein 

áhrif á rekstur Landspítala.

Álag á heilbrigðiskerfið hefur verið mikið í langan tíma og fer ört vaxandi með fjölgun 

landsmanna og hækkandi meðalaldri þjóðarinnar. Sama þróun hefur átt sér stað í meðal annarra 

vestrænna þjóða. Síðastliðin tvö ár hefur faraldur COVID-19 haft mikil áhrif á 

heilbrigðisþjónustu landsins og hefur markað allt starf á Landspítala. Til að bregðast við 

faraldrinum hefur þurft að endurskipuleggja þjónustu Landspítala til að tryggja sóttvarnir og til 

að skapa legurými og nýta starfsfólkfyrir sjúklinga með COVID-19. og draga úr hefðbundinni 

starfsemi Þetta hefur leitt til þess að spítalinn hefur ekki getað mætt eftirspurn eftir hefðbundinn 

þjónustu sem skyldi og biðlistar hafa því lengst.

Landspítali er því á vissum tímamótum og stendur frammi fyrir óvenju miklum áskorunum. 

Þær stærstu eru:

1. Álag á starfsfólk Landspítala hefur verið mjög mikið í faraldrinum. Mikillar gætir nú hjá 

mörgum og hefur vandi við að tryggja lágmarksmönnun á spítalanum farið vaxandi. Óhætt 

er að segja að mönnunarvandi sé stærsta áskorun spítalans í dag.

2. Skortur er á legurýmum sem að hluta til má rekja til þess að hörgull er á úrræðum utan 

spítalans fyrir fólk sem lokið hefur meðferð við bráðum vanda á Landspítala. Mannekla 

hefur einnig áhrif á nýtingu legurýma.

3. Biðlistar eftir þjónustu sem margir voru of langir fyrir tilkomu COVID-19 hafa lengst í 

faraldrinum. Mikilvægt er að gera átak í að vinna niður biðlista og tryggja að þeir verið í 

samræmi við viðmið Embættis landlæknis.

4. Halli hefur verið á rekstri spítalans frá 2018 fyrir utan árið 2021 en einskiptis fjárveitingar 

til að mæta eldri halla og erfiðleikar við að manna stöður á spítalanum skýra jákvæða 

afkomu það ár. Ljóst er að spítalinn mun áfram þurfa að takast á við rekstrarvanda og þarf 

að laga rekstur sinn að fjárveitingum í samræmi við 32. gr. laga nr. 125/2015 um opinber 

fjármál með hagræðingu og með því að draga saman í starfsemi.

Lýðfræðilegar breytingar með fjölgun landsmanna og hækkandi meðalaldri skapa aukið álag 

fyrir heilbrigðiskerfið. Landspítali hefur lagt mat á þjónustuþörf eftir aldurshópum og skoðað 

hvaða áhrif fjölgun og hækkandi meðalaldur hefur á spurn eftir þjónustu. Niðurstaða þessa mats 

er að fjárveitingar til spítalans næstu fimm ár þurfi að hækka að jafnaði um 2,0% til 2,5% á ári 

að raungildi til að halda óbreyttu þjónustustigi, að teknu tilliti til fólksfjölgunar og hækkandi 



meðalaldurs.1 Það eru því krefjandi tímar í heilbrigðisþjónustunni og því mikilvægt að 

Landspítali sem þjóðarsjúkrahús geti tekist á við þær miklu áskoranir sem eru taldar hér að 

framan. Margt í fjármálaáætlun 2023-2027 mun til lengri tíma styrkja og bæta 

heilbrigðiskerfið. Má þar sérstaklega nefna myndarleg framlög til uppbyggingar á húsnæði 

Landspítala við Hringbraut, eða eins segir í fjármálaáætluninni um fjármögnun málefnasviðs 

23 Sjúkrahúsþjónusta: „Helsta útgjaldabreyting málefnasviðsins snýr að framkvæmdum við 

nýjan Landspítala. Áætlað er að framkvæmdirnar standi yfir til ársins 2027.“ Litlar breytingar 

eru hins vegar gerðar á fjárheimildum til rekstar málefnasviðsins. Eins og fram kemur í 

meðfylgjandi töflu þá er gert ráð fyrir að rekstrarfjárveitingar hækki um aðeins 1% milli áranna 

2022 og 2023:

23

Sjúkrahúsþj ónusta

Fjárlö

g Fjármálaáætlun

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rekstur og 118.58 119.81 122.25 124.70 126.35 128.00

tilfærslur 4 2 8 6 6 7

Breyting milli ára 1,0% 2,0% 2,0% 1,3% 1,3%

Hér er verið að horfa á fjárheimildir til málefnasviðsins í heild og því ekki hægt að áætla 

fjárveitingar til einstakra stofnana með nákvæmni. Í ljósi þess að heildarfjárveitingar 

Landspítala til rekstrar á árinu 2022 eru um 86% af heildarfjárheimildum málefnasviðsins til 

rekstrar má þó ætla að væntar fjárveitingar til Landspítala muni ráðast mjög af því 

heildarsvigrúmi málefnasviðsins.

Verði það niðurstaðan, að fjárveitingar til rekstrar Landspítala hækki um 1% á næsta ári, 2% 

næstu tvö ár þar á eftir og 1,3% árin þar á eftir, er ljóst að Landspítali mun ekki ná þeirri 

viðspyrnu sem nauðsynleg er í kjölfar COVID-19 og mun eiga mjög erfitt með að mæta þeim 

miklu árskorunum sem spítalinn stendur frammi fyrir. Slík niðurstaða yrði mikil vonbrigði.

xSpá þessi byggir á mannfjöldaspá Hagstofu Íslands eftir aldursflokkum og tekur mið af kostnaðarvægi 
þjónustunnar á Landspítala eftir aldursflokkum (fjöldi DRG-eininga eftir DRG-flokkum og aldursbilum).



Virðingarfyllst,

Runólfur Pálsson, forstjóri


