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Efni: Umsögn Sjúkraliðafélags íslands um fjárlagafrum varp 2022

• í fjárlagafrum varpinu eru fram lög til heilbrigðism ála hækkuð um 5%  milli ára án launa- 
og verðlagsbreytinga. í þessu Ijósi ber að hafa í huga að landsm önnum  fjö lgar að jafnaði 
um 2% á milli ára og er því raun raunhæ kkun á hvern landsm ann um 3%. Næstum 
þriðjungur af aukningunni milli ára er vegna Covid. Eftir stendur um 2% raunaukning á 
almennu fjárm agni til heilbrigðiskerfisins. Því miður dugar það of skam m t og er í litlu 
sam ræm i við fyrirheit stjórnvalda um öfluga heilbrigðisþjónustu fyrir alla.

o Fjárlaganefnd Alþingis er því hvött til að bæta fjárm agni til heilbrigðismála, ekki 
síst þegar kemur að Landspítalanum, heilbrigðisstofnunum út á landi, heilsugæslu 
og heimahjúkrun.

o Sjúkraliðafélag íslands m innirfjárlaganefnd á, að nefndin hefurfullan stuðning 
þjóðarinnar þegar kemur að bæta fjárm agni í  heilbrigðiskerfið.

• Stjórnvöldum  er tíðræ tt um að m önnunarvanda í heilbrigðiskerfinu og er hægt að taka 

undir þær áhyggjur. Sjúkraliðafélag íslands m innir þó á í því sam bandi að allt að 
helm ingur 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 vinnuaðstæ ðum . 
M önnunarvandinn er því jafnfram t fjárm agnsvandi. Hið m enntaða starfsfólk er því til en 
það stendur á stjórnvöldum  að standa við sitt.

o Sjúkraliðafélag íslands minnir á að 98% sjúkraliða eru konur og er því vandfundin 
m eiri„kvennastétt" og sé stjórnvöldum alvara að rétta a f kynbundinn launamun 
milli starfstétta þá er augljóst hvar ætti að byrja.

• ítrekað berast fréttir af „neyðarástandi" á bráðam óttöku Landspítalans en 
fjárlaganefnd hlýtur að vilja bregðast við því í m eðförum  sínum  á fjárlagafrum varpinu.

o / hið minnsta hlýturfjárlaganefnd að vera tilbúin aðfella  niður 387 mkr. 
„hagræðingarkröfu"sem  er núna sett á spítalann.

• Þá er vandi hjúkrunarheim ilanna sérstakt áhyggjuefni sem ætti ekki að koma neinum 
þingmanni á óvart. í fjáraukalögum  2021 viðurkenndi þáverandi Alþingi að 
rekstrargrunnur hjúkrunarheim ila vantaði um einn milljarð kr. Nýkjörnir alþingism enn 
hljóta að kom ast að sömu niðurstöðu.

o Að minnsta kosti hvetur Sjúkraliðafélagið fjárlaganefnd að fa lla frá  426 mkr. 
aðhaldskröfu á hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu.
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• í nýjum stjórnarsáttm ála segir að það eigi að „auðvelda eldra fólki að búa sem lengst 
heima með viðeigandi stuðningi og þjónustu" og að „heilsugæ slan verði styrkt enn 
frekar sem fyrsti viðkom ustaður notenda og byggð upp þverfagleg teym isvinna þar sem 
unnið er að stöðugum  um bótum ". Það segir sig sjálft að þetta eru loforð sem geta ekki 
gengið eftir án sjúkraliða. Sjúkraliðar taka öflugan þátt í heim aþjónustu og -hjúkrun 
ásam t því að vera hluti af m argvíslegri þverfaglegri vinnu innan fjölm argra stofnana. 

Öflug heim ahjúkrun sparar fé til lengri tíma og mætir breyttri aldursdreifingu 
þjóðarinnar.

o Sjúkraliðafélagið leggur til aðfallið  verðifrá 224 mkr. aðhaldskröfu á 
heilsugæsluna í  landinu.

• Að lokum ber nefna loforð sem þó ber ekki mikið á í stjórnarsáttm álanum  en það er að 
„unnið verði að innleiðingu stafræ nna lausna í heilbrigðisþjónustu og ný tækni nýtt til 
að auka gæði þjónustu og hagkvæ m ni". Stafræ nar lausnir og fjarheilbrigðisþjónusta eru 
spennandi áskoranir í flóknu um hverfi heilbrigðism ála 21. aldar.

o íþ v í Ijósi hefur Sjúkraliðafélag íslands lagt mikla áherslu á aukin tækifæri 
sjúkraliða til endurmenntunar og símenntunar. Nýtt fagháskólanám sjúkraliða 
ber þess merki en einnig hefur Sjúkraliðafélagið lagt mikla áherslu á að 
sjúkraliðar njóti góðs afaukinni menntun sinni í  stofnanasamningum sínum en 
skortur á þeim skilningi m áfinna víða hjá heilbrigðisstofnunum.

o Því ætti þessi áhersla sem þarna birtist ístjórnarsáttm ála nýrrar ríkisstjórnar að 
vera skýr tilmæli til stjórnenda stofnana að gera þurfi enn betur hvað þetta 
varðar. Stuðningur fjárlaganefndar í  nefndaráliti sínu um fjárlagafrumvarpinu í 
þess átt væri því virkilega vel metin.

Verkefni nýs A lþingis á vettvangi heilbrigðism ála verða ekki auðveld. Hins vegar blasa 
fjö lm argar lausnir við sem sam staða er um að ráðast verði í. Ein slíkra lausna er að tryggja 
hér betri fjárm ögnun til kerfisins en með því væ ri hæ gt að leysa annan vanda 
heilbrigðiskerfisins sem er m önnunarvandinn. Alþingi þarf því að standa undir þessu erfiða 
verkefni ásamt heilbrigðisstarfsfólki. Sjúkraliðar eru hins vegar þjálfaðir til að vera til taks á 
erfiðum  stundum , hvort sem það er gagnvart sjúklingum  eða Alþingi íslendinga.

Virðingarfyllst,

Sandra B. Franks, form aður Sjúkraliðafélags íslands
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