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Efni: Frumvarp til laga um íjárlög 2023.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 19. október 2022 þar sem fjárlaganefhd Alþingis óskar eftir 
áliti Læknafélags íslands (LÍ) á frumvarpi til iaga um fjárlög 2023,1. mál á 153. löggjafarþingi. 

Á aðalfundi LÍ, sem haldinn var 14. október sl., var samþykkt eftirfarandi ályktun vegna 
frumvarps til fjárlaga 2023:

Aðalfiindur Læknafélags íslands haldinn í Kópavogi 14. október 2022 lýsir yfir vonbrigðum 
með frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023. Fyrir liggur að ísland leggur minna af vergri 
landsframleiðslu til heilbrigðismála en önnur Norðurlönd.
Hvað varðar liði um heilbrigðismál þá vantar fjármögnun raunverulegra breytinga eða nýjunga 
til þess að mæta þeim vandamálum sem heilbrigðisþjónustan á íslandi stendur frammi fyrir nú 
og á næstu árum. Alvöru átak þarf til að mæta uppsöfhuðum vanda í kerfinu og þeim áskorunum 
sem við stöndum frammi fyrir með hratt vaxandi fjolda aldraðra, en þeim fjölgar nú um 4% á 
ári. Ljóst er að það þarf að hugsa áherslur upp á nýtt. Breyta þarf mörgu, endurskipuleggja 
einingar og koma með nýjungar til þess að mæta brýnni þjónustuþörf. Ef haldiö er áfram að 
óbreyttu er hætta á að þjónustan versni áfram og að tvöfalt heilbrigðiskerfi nái að þróast enn 
ffekar.

Á aðalfundinum var einnig samþykkt ákall til ríkisstjómar íslands vegna alvarlegs ástands í 
heilbrigði skerfinu:

Aðaifundur Læknafélags íslands (LÍ), haldinn í Kópavogi 14. október 2022, ákaliar ríkisstjóm 
íslands vegna ríkjandi neyðarástands í heilbrigðiskerfinu.

Aðgerðarleysi stjómvalda, þrátt fyrir ítrekaöar aðvaranir, stefhir heilsu þjóðarinnar í hættu. 
Núverandi ástand er óboðlegt og hættulegt. LÍ krefst þess að tafarlaust verði ráðist í aðgerðir á 
margumræddum vanda, til þess að tryggja bestu mögulegu heilsu og öryggi sjúklinga, 
persónuvemd þeirra og mannlega reisn.
Eins og ávallt lýsir LÍ sig reiðubúið til samstarfs við stjómvöld um aðgerðir til lausnar á 
vandanum.

Þá var á fundinum samþykkt ályktun um samninga við sjálfstætt starfandi lækna:
Aöalfundur Læknafélags íslands haldinn í Kópavogi 14. október 2022 skorar á yfirvöld að 
ganga til samninga við sjálfstætt starfandi sérgreinalækna, með raunveruleg áform um að bæta 
og efla þjónustu við sjúkratryggða landsmenn.
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Um leið og stjóm LÍ óskar eftir að koma á fund fjáriaganefhdar Alþingis til að ræða frumvarp 
til laga um fjárlög 2023 vill stjómin sérstaklega nefha eftirfarandi atriði sem hún hefur einkum 
áhyggjur af:

1. Mðnnun lækna í dreifbýli. Eins og margsinnis hefiir komið fram í fjöimiðlum á síðustu 
vikum og mánuðum er þegar mikill skortur á læknum úti á landi. Fjöldi lækna sem starfar í 
föstu starfi úti á landi á stutt í starfslok. Að óbreyttu stefhir því í algjört óeíhi í mönnun 
lækna á landsbyggðinni á næstu örfáu árum. Þetta kom glögglega í Ijós í maí sl. þegar 
formaður LÍ fór í heimsókn á flesta staði á landsbyggðinni þar sem læknar eru í föstu starfi. 
LÍ hefur margsinnis vakið athygli fjármála- og efhahagsráðherra og heilbrigðisráðherra á 
þessa staðreynd og hvatt til þess að leitað yrði nýrra leiða til að laða lækna til fastra starfa í 
hinum dreiföu byggðum. LÍ hefur einnig bent á þessa staðreynd í kjaraviðræðum við 
samninganefhd ríkisins sem jafhoft hefur bent á að þetta mál verði ekki leyst í 
kjarasamningum. Stjóm LÍ telur að i frumvarpi til laga um fjárlög 2023 þurfi að setja 
afinarkaða fjárveitingu í þetta verkefhi svo heilbrigðisráðuneytinu verði mögulegt að leggja 
sérstaka áherslu á mönnun lækna í dreifbýli á árinu 2023. Alyktun um þetta efhi var 
samþykkt á fyrmefhdum aðalfundi LÍ14. október sl. og fylgir hún hjálögð. Stjóm LÍ bendir 
á að í umsögnum margra landshlutasamtaka sveitarfélaga um frumvarp til fjárlaga 2023 er 
réttilega lýst miklum áhyggjum af fjármögnun grunnþjónustu eins og heilsugæslunnar. 
Stjóm LÍ tekur undir þær áhyggjur og telur mikilvægt að snúa hér vöm í sókn. Eftir að lög 
um heilbrigðisþjónustu tóku fyrst gildi 1. janúar 1974 var gerð gangskör að því að byggja 
upp net heilsugæslustöðva úti á landi. Sú uppbygging skilaði því að læknar réðu sig þangað 
til starfa með þeim árangri að aðgengi landsbyggðarinnar að heilsugæslulæknum var um 
tíma jafhvel betra en hér á höfuðborgarsvæðinu. Á síðustu árum hefur sigið alvarlega á 
ógæfiihliðina og engin merki eru um að ástandið breytist á næstunni nema gripið verði til 
sérstakra aðgerða. Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Flestir sjúklingar 
leita til heilbrigðisþjónustunnar vegna þarfar þeirra á læknisþjónustu. Ef læknar eru ekki á 
heilsugæslustöðvum þá fá sjúklingar ekki þá þjónustu sem þeir þurfa. Stjómvaldsaðgerða 
er því þörf, strax, áður en mönnun lækna versnar enn á landsbyggðinni. Aðgerðir af þessu 
tagi kosta ijármuni. Þá fjármuni þarf að tryggja í íjárlögum ársins 2023.

2. Staða Landspítala. Landspítalinn er stærsti vinnustaður lækna á landinu. Þó læknum hafi 
fjölgað þar á allra síðustu árum þá er nánast öll sú fjölgun vegna nýrra sémámsleiða fyrir 
lækna, þ.e. fjölgunar lækna í sémámi. Stöðugildum sérfræðinga á Landspítala hefur nánast 
ekkert fjölgað síðustu tíu ár. Auknir möguleikar á sémámi lækna hér á landi eru mikilvægir 
fyrir heilbrigðiskerfið og sérstakt fagnaðarefhi. Til viðbótar kemur að fjölgun sémámslækna 
gerir mönnunarkeðju lækna hér á landi líkari því sem þekkist i nágrannalöndum okkar, þ.e. 
að mikilvægur hluti hennar eru læknar á mismunandi stað í sémámi sínu. Fyrir aukningu 
sémámsleiða hér á landi stoppuðu læknar stutt við eftir að læknanámi lauk. Þeir fóm fljótt 
í sémám til annarra landa. Það liggur hins vegar fyrir að Landspítalinn fær ekki það 
íjármagn sem eðlilegt er að fylgi þessum nýju sémámsleiðum og þeirri staðreynd að 
læknamir eru í námi, þó þeir séu einnig launamenn. Þess í stað hefur Landspítalinn að mestu 
leyti þurft að fjármagna þetta sémám af venjulegum rekstrarfjárveitingum sínum. LÍ hefur 
vakið athygli háskóla-, nýsköpunar- og iðnaðarráðherra, sem og heilbrigðisráðherra á 
þessari staðreynd og kallað eftir því að fjárveitingar Landspítalans verði hækkaðar til að 
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mæta þeim kostnaði sem fy Igir sémámi lækna, líkt og gert er alls staðar í þeim löndum sem 
við berum okkur saman við. Þar er algengast að stofhanir sem bjóða upp á sémám lækna fái 
ákveðna fjárhæð með hveijum lækni, sem stundar sémám á stofnuninni. Engu slíku er fyrir 
að fara hér á landi. LÍ telur mikilvægt að Landspítali fái á árinu 2023 og framvegis sérstaka 
fjárveitingu vegna sémáms lækna þar sem tekið er tillit til þess kostnaðar sem fylgir 
sémáminu, en sá kostnaður er umtalsverður. Jaíhframt telur LI eðlilegt að skoðað verði aftur 
í tímann hvaða fjárveitingar hefði verið eðlilegt að Landspítalinn hefði fengið vegna þessa 
frá því að stofhað var til nýrra sémámsbrauta upp úr árinu 2015 og að sá kostnaður verði 
bættur stofhuninni, t.d. í fjáraukalögum á næsta ári. Ekkert réttlætir að mati LÍ að þetta 
mikilvæga nýmæli í sémámsmenntun lækna sé kostað af venjulegum íjárveitingum til 
Landspítala og skerði þar með getu spítalans til að sinna öðrum lögbundnum verkefhum 
hans. Á aðalfundi LÍ fyrir ári síðan var samþykkt ályktun vegna þessa, sem á sínum tíma 
var send Alþingi. Ályktunin fylgir hjálögð.

3. Fjárveitingar vegna kaupa á leyfisskyldum lyfjum. Landspítalinn hefur þegar rakið þær 
áhyggjur sem þar eru uppi vegna þessara mála, sbr. bréf spítalans dags. 6. október sl. til 
fjárlaganefhdar Alþingis. Þar kemur fram að miðað við sömu forsendur og áætlun ársins 
2022 gerir ráð fyrir megi áætla að heildarkostnaður leyfisskyldra lyfja á árinu 2023 verði 
14.111,0 m.kr. Fjárveiting ársins 2023 samkvæmt fnimvarpinu er 11.950,6 m.kr. sem þýðir 
að óbreyttu yfir tveggja milljarða fjárvöntun til þessa málafiokks á árinu 2023. 
Fjárlagafrumvarpið geri einungis ráð fyrir 2% raunvexti leyfisskyldra lyQa á árinu 2023 þó 
vöxturinn hafi að meðaltali verið 10% milli ára sl. fimm ár. í áætlun Landspítala er tekið 
mið af áætluðum vexti mannfjölda samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Islands, áætluðum 
vexti vegna nýrra lyíja og áætlaðri magnaukningu sem mæld er í skilgreindum 
dagsskömmtum ákveðinna lyfja og lyfjaflokka. Landspítalinn bendir á að það sé ekki 
raunhæft að miða við einungis 2% raunávöxtun leyfisskyldra ly^a þegar aðrir þættir en 
grunnaukning mannfjölda hafa áhrif á kostnað og notkun leyfisskyldra lyfja. 
Fjárlagafrumvarpið gefi lyfjanefhd Landspítala ekkert svigrúm til að taka ný lyf í notkun á 
árinu 2023 og fjárveitingar, verði þeim ekki breytt við meðferð fjárlaganefhdar Alþingis á 
frumvarpi til laga um fjárlög 2023 muni varla nægja til að viðhalda í öllum tilvikum 
lyfjameðferð sem þegar er hafin. Stjóm LÍ tekur heils hugar undir athugasemdir Landspítala 
vegna þessa og lýsir eindregnum stuðningi við þær.

4. Öldrun þjóðar. Það hefur lengi legið fyrir að þjóðin eldist nú hratt og verður það óbreytt 
næstu ár og áratugi. Stjóm LI sér ekki mikil merki viðbragða vegna þessa í 
íjárlagafrumvarpi 2023. Svokallaður fráflæðisvandi Landspítalans tengist vaxandi öldrun 
og skorti á hjúkrunarrýmum og öðrum úrræðum fyrir aldraða utan spítala. Á hveijum tíma 
er stór hópur sjúklinga Landspítalans aldraðir einstaklingar sem búið er að veita alla 
mögulega þjónustu af hálfu Landspítala en sem ekki er hægt að útskrifa því viðkomandi 
einstaklingur getur ekki útskrifast heim og viðeigandi hjúkrunarrými skortir. Það þarf vart 
að útskýra fyrir fjárlaganefnd Alþingis hversu kostnaðarsamt það er fyrir Landspítala að þar 
séu á hveijum tíma aldraðir einstaklingar sem ekki þurfa frekari læknisþjónustu hjá 
stofhuninni en ekki er hægt að útskrifa vegna skorts á hjúkrunanýmum. Dýrasta legurýmið 
á landinu er notað í staö þess að hægt sé að útskrifa viðkomandi í húsnæði við hæfi, sem 
einnig er talsvert kostnaðarminna fyrir kerfið. Á sama tíma er dregið úr getu Landspítalans 
til að sinna þeim sjúklingahópum sem þurfa á bráðri þjónustu að halda með tilheyrandi 
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afleiðingum t.d. fyrir biðlista eftir aðgerðum. Hér á landi er það ríkissjóður sem ber 
meginábyrgðina á kostnaði við byggingu hjúkrunarrýma aldraðra. Víða erlendis er sú 
ábyrgð hjá öðrum, s.s. sveitarfélögum. Þannig er það t.d. í Svíþjóð. Þar eru reglur með þeim 
hætti að geti sveitarfélag ekki tekið við einstaklingi, sem tilbúinn er til útskriftar af 
sjúkrahúsi þá fer sveitarfélagið frá þeim tíma að greiða daggjaldið sem það kostar að vista 
viðkomandi í dýrustu tegund af sjúkrahúsrými. Stjóm Lí hefiir bent heilbrigðisráðherra á að 
hér eigi að koma upp því kerfi að þegar ekki er hægt að útskrifa einstakling vegna skorts á 
hjúkrunarrými eigi Landspítalinn og aðrar heilbrigðisstofhanir í sömu stöðu að senda 
fjármála- og efhahagsráðuneytinu reikninginn þangað til útskrift verður möguleg. Fyrr 
finnur ríkissjóður ekki fyrír því hversu kostnaðarsamt það er að hraða ekki uppbyggingu 
hjúkrunarrýma fyrir aldraða og að hjúkrunarsjúklingar eru vistaðir á röngum stað í kerfinu. 
Hvatann fyrir fjármála- og efhahagsráðuneytið til að byggja ný hjúkrunarrými vantar en 
með breyttu fyrirkomulagi myndi hann væntanlega raungerast. Núverandi ástand er 
óþolandi og lausnir þarf að finna strax. Elstu borgarar þessa lands eiga það inni hjá 
stjómvöldum að vel sé að þeim búið á ævikvöldi, þeim sé tryggt húsnæði við hæfi og ekki 
sé sífellt verið að vísa til þeirra sem hluta af fráflæðisvanda Landspitalans. Á þeim vanda 
bera stjómvöld ábyrgð, ekki aldraðir.

5. Leiðir til að laða lækna til starfa hér á landi. Fyrir liggur að nokkur hundmð læknar hafa 
ílenst í útlöndum eftir að sémámi þeirra lauk. Fyrir því em ýmsar ástæður, m.a. þær að 
Landspítalinn, sem er stærsti vinnustaður lækna hér á landi, er að margra mati ekki 
aðlaðandi vinnustaður fyrir lækna. Sama má segja um heilsugæsluna, eins og að framan er 
rakið. Mannekla lækna er orðin mikil sem þýðir að vinnuálag á lækna vex stöðugt og 
vaktabyrði er mikil. Nýjar kynslóðir lækna vilja ekki það vinnuálag sem eldri kynslóðir hafa 
sætt sig við. Yngri læknar vilja meira jafhvægi milli vinnu og fjölskyldulífs en hingað til 
hefur verið hlutskipti lækna. Ovægin gagnrýni vegna óvæntra atvika í heilbrigðisþjónustu 
hræðir lækna, m.a. vegna þeirra takmarkana sem trúnaðar- og þagnarskylda þeirra setur 
þeim á að leiðrétta það sem ranglega er farið með. Læknar upplifa sig berskjaldaða í þessari 
stöðu. LÍ hefiir fengið dæmi um lækna sem ákveðið hafa að hætta að starfa við lækningar 
stuttu eftir útskrift. Þessi staða og þróun er síst til þess fallin að fjölga læknum og draga úr 
þeim mönnunarvanda lækna sem þegar blasir við, í dreifbýli, á Landspítala, í heilsugæslunni 
í þéttbýli. LÍ telur hluta þessa vanda vera þann að eftirlitsaðilinn með 
heilbrigðisþjónustunni, embætti landlæknis, er einnig sá aðili sem lög fela að rannsaka 
óvænt atvik. Þetta telur LÍ úrelta stjómsýslu og kallar eftir því að stofhuð verði sérstök 
rannsóknamefhd óvæntra atvika í heilbrigðisþjónustu eins og í áratugi hefur verið starfandi 
vegna samgönguslysa. Þar með gæti embætti landlæknis einbeitt sér að meginhlutverki sínu, 
sem er að hafa eftiriit með heilbrigðisþjónustunni. Full ástæða er til að því hlutverki sé betur 
sinnt af hálfu embættis landlæknis. Stjóm LÍ telur að finna þurfi leiðir til að laða íslenska 
lækna sem lokið hafa sémámi, en sem enn eru í vinnu í útlöndum, til að koma aftur heim. 
Kanna þarf hvað þarf til að læknar vilji koma heim, þó stjóm LÍ telji að margt af því sem 
þegar hefiir hér verið nefiit, sé skýring á því að þeir vilja ekki koma, s.s. ástandið á 
heilbrigðisstofhunum, manneklan, samningsleysið við Sjúkratryggingar Islands, sem nú 
hefur staðið í nærri því fjögur ár. Því tengt er að aðgengi að sjálfstæðu starfi á stofu var 
takmarkað 2015 með þeim afleiðingum að erfitt hefiir reynst fyrir lækna sem koma heim að 
opna eigin starfsstofu. Afleiðingamar em vaxandi bið eftir þjónustu sérgreinalækna á 
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stofiim því þeim hefiir vegna aldurs fækkað mjög í mörgum sérgreinum. Setja þarf 
eymamerkta fjárveitingu til heilbrigðisráðuneytisins til að það geti í samvinnu við 
heilbrigðisstofhanir og LÍ ráðist í vinnu árið 2023 til aö laða með markvissum hætti íslenska 
lækna í útlöndum til að snúa heim aftur. LÍ hefúr í bréfi til heilbrigðisráðherra lýst sig tilbúið 
til samstarfs um þetta verkefhi, oftar en einu sinni, fyrst 2015 og aftur sl. sumar.

Áréttuð er ósk stjómar LÍ um fiind með fjárlaganefhd Aiþingis til að ræða þessi mál sem hér 
eru rakin.

Virðingarfyllst,

Steinunn Þórðardóttir, 
formaður.

Hjálagt:
Ályktanir aðalfiinda LÍ, sem vísað er til í bréfinu.
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Aðalfundur Læknafélags íslands
14. október 2022

Ályktun 
um heimilislækningar í dreifbýli

Aðalfundur Læknafélags íslands haldínn í Kópavogi 14. október 2022 minnir á að stöðugleiki 
í mönnun heilsugæslunnar er nauðsynlegur svo hún geti staðið undír margþættu og mikilvægu 
hlutverki sínu. Miki 11 skortur er á fastráönum læknum í dreifbýli og ekki horfur á að batni nema 
með öflugum aðgerðum af hálfu stjómvalda. Aðalfundur skorar á ríkisstjóm íslands og 
íjármála- og efnahagsráðuneytið að bæta skilyrði fyrir stöðugleika í mönnun lækna í dreifbýli 
og vinna þannig að því að tryggja öllum landsmönnum sínn heimilislækni.



Aðalfundur Læknafélags íslands 
29. - 30. október 2021

Ályktun 
um fjármögnun sérnáms lækna

Aðalfundur Læknafélags íslands haldinn í Reykjavík 29. - 30. október 2021 skorar á 
heilbrigðisráðherra að skilgreina fjármögnun hvers stöðugildis læknis í viðurkenndu sémámi 
og sú ijármögnun fylgi hveijum lækni óháð annarri fjármögnun heilbrigðisþjónustu.

Greinargerð

Sémám í læknisfræði á íslandi hefur þróast hratt á undanfomum árum. Nú er sémám veitt í 
flestum grunngreinum lækninga á íslandi í samræmi við alþjóðleg gæðaviðmið. 
Sémámslæknum á íslandi hefur fjölgað um að minnsta kosti 40% frá árinu 2015, og enn meir 
ef aðeins er horft til viðurkennds sémáms. Þetta er afar jákvæð þróun, sem stuðlar að bættri 
þjónustu við sjúklinga og mönnun til framtíðar.

Kostnaður sem tengist sémámi lækna felst að langmestu leyti í launakostnaði sémámslækna, 
auk handleiðara, kennslustjóra og mats- og hæfisnefhdar. Fjárveitingar til sémáms eru illa 
skilgreindar innan daglegs rekstrar hlutaðeigandi stofhana. Nauðsynlegt er að eymamerkja 
fjármagn til sémáms lækna til að tryggja að tímabundnar sveiflur í rekstri íslenskra 
heilbrigðisstofnana hafi ekki ófyrirsjáanleg áhrif á mönnun heilbrigðiskerfisins á næstu 
áratugum.


