
Erindi til umsagnar frá fjárlaganefnd Alþingis

Alzheimersamtökin (Hrn22100152)

VÍsað er í bréf samtakanna til fjárlaganefndar dags. í september 2022 þar sem óskað er eftir 
fjárframlagi til Seiglunnar, þjónustumiðstöð fyrir aldrað fólk með heilabilunarsjúkdóma að upphæð 
að lágmarki 85 m.kr.

Í samræmi við samkomulag sem gert var við Alzheimersamtökin um 50 m.kr fjárveitingu verður 
seinni hluti fjárins greiddur þegar samtökin hafa gert grein fyrir hvernig fyrri helmingnum var varið. 
Sú greinargerð barst í síðustu viku og mun seinni hluti framlagsins verða afgreiddur fljótlega.

Rétt er að taka fram að fleira hefur verið gert skv. framkvæmdaáætlun um þjónustu við fatlað fólk 
með heilabilun, heldur en kemur fram í erindi samtakanna. Má þar nefna að sérhæfðum 
dagdvalarrýmum hefur fjölgað og unnið hefur verið að gerð Lífsskrár.

Mikilvæg vinna er unnin á Seiglunni og er stefnt að því að þjónustukaup af Alzheimersamtökunum, 
sem falla undir heilbrigðisþjónustu, fari í samninga hjá SÍ. Það er þó eðlilegt að það taki tíma að móta 
og byggja upp þjónustu af þessu tagi og hópur þjónustunotenda stækkar með meiri 
vitundarvakningu um heilabilun og þar af leiðandi fleiri greiningum yngra fólks (undir 65 ára) með 
sjúkdóminn.

Ráðuneytið hefur gert tillögu í fjárlagakerfi um 70 m.kr. við 2. umræðu fjárlaga.

Sjúkratryggingar Íslands (HRN22100152)

Vísað er til erindis Sjúkratrygginga Íslands til fjárlaganefndar Alþingis dags. 10.10.2022 þar sem fram 
koma athugasemdir við fjárlagafrumvarp 2022.

Ráðuneytið telur mikilvægt að styrkja Sjúkratryggingar Íslands sem kaupanda að heilbrigðisþjónustu 
eins og fram kemur í stjórnarsáttmála. Einnig er mikilvægt að stofnuninni sé gert betur kleift að sinna 
gagnagreiningum og ýmsum nýjum verkefnum sem stofnuninni eru falin s.s. vegna innleiðingar og 
eftirlits með DRG útreikningum sjúkrastofnana.

Í fjárlögum þessa árs var veitt 95 m.kr. tímabundin fjárveiting til að styrkja rekstrargrunn 
Sjúkratrygginga Íslands. Heilbrigðisráðuneytið hefur gert tillögu um 120 m.kr. viðbótarfjármagn í 2. 
umræðu fjárlaga.

Samhjálp/Hlaðgerðarkot (HRN22100148)

Vísað er til erindis Samhjálpar vegna reksturs Hlaðgerðarkots árið 2023 þar sem óskað er eftir að 
fjárveiting verði að lágmarki 300 m.kr.

Verið er að vinna að undirbúningi samningagerðar um þá heilbrigðisþjónustu sem veitt er á 
Hlaðgerðarkoti. Þar sem Hlaðgerðarkot er ekki skilgreint sem heilbrigðisþjónusta hefur það ekki verið 
hægt, en ráðuneytið hefur bent þeim á að tilkynna um rekstur heilbrigðisþjónustu til landlæknis. Slíkt 
leyfi er forsenda þess að ráðuneytið geti gert samninga í stað þess að styrkja stofnunina frá ári til árs. 



Síðustu ár hefur Hlaðgerðarkot fengið 30 - 48 m.kr. í annarri umræðu fjárlaga, tÍmabundið til eins árs 
í senn, til viðbótar við þær tæpu 158 m.kr sem úthlutað hefur verið í fjárlögum. Hlaðgerðarkot fékk 
30 m.kr. tímabundna fjárveitingu 2020, 40 m.kr. tímabundna fjárveitingu 2021 og 48 m.kr. 2022.

Í takt við fyrri fjárveitingar og þá stefnu að gera samninga um veitta heilbrigðisþjónustu, telur 
heilbrigðisráðuneytið að um 50 - 70 m.kr hækkun á framlagi í annarri umræðu fjárlaga sé raunhæf. 
Ráðuneytið setti ekki slíka tillögu inn í fjárlagakerfið.

Hlaðgerðarkot er nú í ferli hjá Landlækni um að fá reksturinn skilgreindan sem heilbrigðisþjónusta. 
Að því loknu verður SÍ falið að gera samninga við Samhjálp um reksturinn.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) vegna hjúkrunarrýma (HRN22100183)

Heilbrigðisstofnun Norðurlands bendir á að í framhaldi af greiningu á rekstrarkostnaði 
hjúkrunarheimila var rekstur hjúkrunarheimila með samninga við SÍ styrktur með samtals eins 
milljarðs króna framlagi. Þetta átti ekki við um hjúkrunarheimili sem rekin eru af 
heilbrigðisstofnunum. Að mati forstjóra HSN þá munar nú um einni milljón króna á framlagi til hvers 
hjúkrunarrýmis á Hvammi á Húsavík (sem fær greitt skv. samningum SÍ) og þeim hjúkrunarrýmum 
sem eru hluti af HSN. Á HSN eru 110 hjúkrunarrými og þyrfti að hækka fjárveitingu til HSN um 110 
m.kr. á ári til að ná samsvarandi fjárveitingu og Hvammur fær.

Ráðuneytið bendir á að þetta er hluti af stærra máli og hefur ráðuneytið í hyggju að skoða framlög til 
allra hjúkrunarrýma sem rekin eru af heilbrigðisstofnunum á landinu og bera saman við framlög til 
þeirra sem fá greitt skv. samningum við SÍ. Þetta gæti tekið nokkurn tíma því ekki liggja fyrir allar 
nauðsynlegar upplýsingar fyrir slíkan samanburð s.s. RUG stuðull.

Heilbrigðisráðuneytið setti tillögu í fjárlagakerfi um 110 m.kr. viðbótarfjármagn við 2. umræðu 
fjárlaga.


