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Umsögn Sjúkraliðafélags íslands um fjárlagafrumvarp 2023

1. Í fjárlagafrumvarpinu eru framlög til heilbrigðismála einungis hækkuð um 1,2% milli 
ára, án launa- og verðlagsbreytinga (sjá bls. 127). í þessu Ijósi ber að hafa í huga að 
landsmönnum fjölgar að jafnaði um 2% á milli ára (eldri borgurum fjölgar um 3%) og 
er því um að ræða raunlækkun á hvern landsmann um 0,8%.

o Slík raunlækkun er í litlu samræmi við fyrirheit stjórnvalda um aukið fjármagn 
í heilbrigðisþjónustu fyrir alla.

o Fjárlaganefnd Alþingis er því hvött til að bæta fjármagni til heilbrigöismála, 
ekki sist þegar kemur að Landspítalanum, heilbrigðisstofnunum út á landi, 
heilsugæslu og heimahjúkrun.

o Nýjasta fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sýnir að skuldastaða ríkisins er betri 
en búist var við og afkoman sömuleiðis. Því verður að telja að svigrúm sé fyrir 
hendi að bæta í heilbrigðismálin.

o Óbreytt staða í heilbrigðiskerfinu mun kosta hið opinbera meira á morgun 
heldur aðgerðir dagsins í dag kosta.

o Sjúkraliðafélag íslands minnir fjárlaganefnd á, að nefndin hefur fullan 
stuðning þjóðarinnar þegar kemur að bæta fjármagni í heiIbrigðiskerfið.

2. Ítrekað berast fréttir af "neyöarástandi" meðal annars á bráðamóttöku 
Landspi'talans en fjárlaganefnd hlýtur að vilja bregðast við því í meðförum sínum á 
fjárlagafrumvarpinu.

o Hins vegar er sjúkrahúsþjónusta í landinu að fá raunlækkun á krónutölu á 
milli ára. Lækkunin nemur 741 mkr (sjá lykiltöflu fjárlagafrumvarpsins á bls. 
129). Það hlýtur að koma þingmönnum á óvart miðað við umræðuna að 
undanförnu.

o Sjúkraliðafélag íslands hvetur þingmenn fjárlaganefndar til að snúa þessari 
þróun við. Fjárveitingarvaldið liggur hjá þingmönnum.



3. Stjórnvöldum ertíðrætt um að mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu og er hægt að 
taka undir þær áhyggjur. Sjúkraliðafélag íslands minnir þó á í því sambandi að allt að 
helmingur útskrifaðra sjúkraliða kýs ekki að vinna við fagið. Skýringa á því má m.a. 
rekja til þeirra kjara sem stéttinni er búið að, ásamt vinnuálagi og vinnuaðstæðum. 
Mönnunarvandinn er því jafnframt fjármagnsvandi. Hið menntaða starfsfólk er því til 
en það stendur á stjórnvöldum að standa við sitt.

o Í fjárlagafrumvarpinu er eitt af markmiðum stjórnvalda sagt vera að greina 
mannaflaþörf fyrirfjölmennustu heilbrigðisstéttirnar. Þá stendur einnig í 
frumvarpinu að vinna skuli áfram með tillögur fjögurra vinnuhópa frá árinu 
2020, m.a. í samstarfi með Landsráði um mönnun og menntun í 
heilbrigðisþjónustu.

o Sjúkraliðafélagið minnir því fjárlaganefndina á að tryggja eftirfyIgni þessara 
mikilvægu markmiða.

4. Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta fá einungis 1,7% raunhækkun á milli ára og 
dugar það skammt miðað við 3% fjölgun eldri borgara sem stjórnvöld sjálf gera ráð 
fyrir í fjármálaáætlun sinni. Þessi vandi hjúkrunarheimilanna er því sérstakt 
áhyggjuefni sem ætti ekki að koma neinum þingmanni á óvart.

o ífjáraukalögum 2021 viðurkenndi þáverandi Alþingi að rekstrargrunnur 
hjúkrunarheimila vantaði um einn milljarð kr. Alþingismenn hljóta að komast 
að sömu niðurstöðu núna.

5. í fjárlagafrumvarpinu segir að vinna skuli áfram að eflingu fjölþættra úrræða fyrir 
sjúklinga utan sérgreinasjúkrahúsa. Þá segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að 
það eigi að "auðvelda eldra fólki að búa sem lengst heima með viðeigandi stuðningi 
og þjónustu" og að "heilsugæslan verði styrkt enn frekar sem fyrsti viðkomustaður 
notenda og byggð upp þverfagleg teymisvinna þar sem unnið er að stöðugum 
umbótum".

o Heilbrigðisþjónuta utan sjúkrahúsa (s.s. heilsugæslan) fær 5% raunhækkun í 
þessu fjárlagafrumvarpi og þurfa alþingismenn að svara þeirri spurningu hvort 
það dugi til.

o Eitt er víst að sjúkraliðar taka öflugan þátt í heimaþjónustu og -hjúkrun ásamt 
því að vera hluti af margvíslegri þverfaglegri vinnu innan fjölmargra stofnana. 
Öflug heimahjúkrun spararfé til lengri tíma og mætir breyttri aldursdreifingu 
þjóðarinnar. Sjúkraliðafélag íslands minnir því fjárlaganefndina á að hér þarf 
að tryggja nauðsynlegt fjármagn. Það getur kostað peninga að spara peninga.
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6. Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála fær umfangsmikla raunlækkun, upp á tæp 
10% (sjá bls. 129).

o Fjárlaganefnd er hvött til að skýra þá lækkun fyrir almenningi.

7. Þar sem kjarasamningar við fjölmargar opinberar stéttir og þar með talið sjúkraliða, 
eru lausir á næsta ári, er ekki að finna sérstaka upphæð eyrnamerkta hugsanlegum 
launabreytingum í fjárlagafrumvarpinu en sé litið á fjármálaáætlunina sem var 
samþykkt síðastliðið vor, kemur fram að gert er ráð fyrir 1,5% kaupmáttaraukningu.

o Sjúkraliðafélag Íslands hvetur alþingismenn til að verja kaupmátt almennings í 
landinu en það verður m.a. gert í næstu kjarasamningum en einnig í þeim 
aðgerðum sem stjórnvöld standa iðulega fyrir til að liðka fyrir þeim 
samningum.

o Sjúkraliðafélag íslands minnir sömuleiðis á að 98% sjúkraliða eru konur og er 
því vandfundin meiri "kvennastétt". Sé stjórnvöldum alvara að rétta af 
kynbundinn launamun milli starfstétta þá er augljóst hvar ætti að byrja.

o Þann 24. október 2012, undirrituðu stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins 
viljayfirlýsingu um samstarf til að eyða kynbundnum launamun: Núna eru 10 
ár liðin frá þessari yfirlýsingu I

o Nú er lag að næstu kjarasamningar verði kvenna-kjarasamningar!

8. Sjúkraliðafélag íslands óskar eftir að koma á fund fjárlaganefndar til að fylgja eftir 
þessari umsögn.

Virðingarfyllst,

Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags íslands
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