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Landspítalinn – nokkrar tölulegar 
staðreyndir 

Landspítalinn er fyrirferðamikill í umræðunni  

Landspítalinn Háskólasjúkrahús (LSH) er mikið til 

umræðu um þessar mundir í skugga læknaverkfalls, 

stöðu spítalans og aðstæðna þar. Nú nýlega boðaði 

forstjóri uppsagnir starfsfólks og þar að auki heyrast 

fréttir af löngum biðlistum og skorti á þjónustu sem 

skattgreiðendur telja sig eiga rétt á.  

Hér á eftir verða settar fram nokkrar tölulegar 

staðreyndir um rekstur LSH og stöðu spítalans 

innan ríkisfjármálanna. Tölur af þessu tagi eru 

vandmeðfarnar og ekki er gerð tilraun til þess að 

greina þróun á bak við þær að neinu marki.  

Viðvarandi rekstur umfram heimildir 

Sé litið á rekstur LSH síðustu 11 ár sést að spítalinn 

hefur alltaf eytt umfram heimildir sínar. Að 

meðaltali hefur spítalinn farið 6,3% fram úr 

heimildum á öllu tímabilinu. Framúrkeyrslan hefur 

þó verið sýnu meiri síðustu 5 árin, þá var hún að 

meðaltali rúm 10%, mest 14,6% árið 2013.  

Ef rekstur LSH er borinn saman við rekstur 

ríkissjóðs í heild sést að stöðugleikinn er mun meiri 

hjá LSH, enda mikill þrýstingur á stofnanir um að 

ná endum saman. Það er hins vegar athyglisvert að á 

sama tíma og rekstur ríkissjóðs fer batnandi þróast 

rekstur LSH til hins verra. 

Umframkeyrsla eða vanáætlanir? 

Í umræðunni um ríkisfjármálin takast iðulega á 

sjónarmið um umframkeyrslu og vanáætlanir. Þeir 

sem fara með fjárveitingavaldið; Alþingi og 

fjárlaganefnd, tala gjarnan um umframeyðslu, en 

þeir sem reka stofnanirnar benda oft á að 

augljóslega hafi fjárþörf stofnananna verið 

vanmetin. Augljós dæmi eru til um vanáætlanir eins 

og t.d. fyrir embætti ríkissáttasemjara í fjárlögunum 

fyrir 2014 þegar við blasti að allir kjarasamningar í 

landinu voru lausir en ekki var gert ráð fyrir 

nauðsynlegri vinnu við samningsgerðina í 

fjárlögum. Hvað LSH varðar hefur formaður 
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fjárlaganefndar tjáð sig með skýrum hætti og talað 

um umframeyðslu.  

Væntanlega er sjaldan til einhlítt mat á því hvenær 

rök um vanáætlanir eiga við, einkum þegar um er að 

ræða rekstur spítala þar sem þörfin og eftirspurnin 

er í rauninni óendanleg. Úr rekstaruppgjöri ríkisins 

má lesa tvennt sem bendir til þess að LSH eigi 

yfirleitt í basli með útgjaldarammann. Annars vegar 

er um að ræða stöðu sem flutt er yfir áramót og 

hefur verið neikvæð allt þetta tímabil. Hins vegar 

hefur alltaf verið þörf á því að auka framlög til 

spítalans í fjáraukalögum og með millifærslum sem 

oft snúa að kjarasamningum.  

Síðustu 11 ár hefur LSH hafið rekstrarárið með halla 

sem nemur að meðaltali 4,5% af framlögum á 

fjárlögum. Á árunum 2010-2012 var þessi 

upphafshalli á bilinu 8-9% af framlögum til 

spítalans en minnkaði svo verulega á árinu 2014. 

Það gefur augaleið að það er dýrt að vera sífellt með 

rekstrarhalla eða skuldahala af þessu tagi í 

farteskinu og geta ekki byrjað með hreint borð á 

nýju rekstrarári.  

Á síðustu 11 árum hefur LSH að jafnaði fengið 4,5% 

viðbótarfjármagn umfram fjárlög, ýmist með 

aukafjárlögum eða með millifærslum sem bæta t.d. 

kostnað vegna kjarasamninga. Sum ár námu þessar 

viðbætur um 10% af heimildum fjárlaga en þær hafa 

farið lækkandi á allra síðustu árum, t.d. var viðbótin 

að meðaltali 2,5% árin 2009-2013 en 6,3% árin 

2004-2008. 

Fær LSH meira eða minna? 

Til þess að meta þróun framlags til LSH má skoða 

hversu stóran hluta spítalinn hefur fengið af 

útgjöldum ríkisins sl. 11 ár. Til þess að minnka áhrif 

hrunsins í samanburðinum er hér miðað við 

ríkisútgjöld án fjármagnsliða. Stóraukinn 

vaxtakostnaður ríkisins eftir 2008 er m.ö.o. tekinn 

út fyrir sviga. Greinilegt er að hlutur LSH í 

ríkisútgjöldunum lækkaði verulega frá og með árinu 

2008, hvort sem um er eð ræða útgjaldaheimildir 

eða raunverulegan kostnað. Hlutur LSH var um og 

yfir 8% fram til 2007, lækkaði síðan niður í 5-6% en 

hefur svo aukist smám saman á ný.  

Önnur leið til að meta þróun útgjalda LSH er að 

skoða útgjöldin á mann á þessu árabili. Á árinu 2013 

voru fjárheimildir spítalans um 111 þ.kr. á mann og 
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raunverulegur kostnaður 127 þ.kr. Ef kostnaður á 

mann síðustu 11 ár er settur á fast verðlag ársins 

2013 sést að kostnaðurinn var á bilinu 150-160 þ.kr. 

á mann fram til 2008 en lækkaði svo niður um 110 

þ.kr. hvað fjárheimildir varðar og raunverulegur 

kostnaður varð þá um 120 þ.kr. Það er því ljóst að 

hallað hefur á spítalann á síðustu árum og gildir 

einu hvort miðað er við hlutdeild í ríkistútgjöldum 

eða kostnað á mann. 

Þróun starfsmannafjölda LSH og ríkisins 

Af hálfu LSH hefur því verið haldið fram að 

niðurskurður og skerðing þjónustu hafi verið meiri 

þar en víða annars staðar hjá ríkinu. Það er erfitt að 

leggja mat á slíkt og samanburður á milli stofnana er 

oft marklítill. Á hinn bóginn er hægt – þar sem 

launakostnaður er meginuppistaðan í kostnaði við 

opinbera þjónustu – að bera stofnanir saman á 

grundvelli breytinga á launakostnaði þeirra eða 

starfsmannahaldi.  

Stöðugildum á LSH hefur fækkað töluvert frá árinu 

2009, en á því ári var starfsmannafjöldi spítalans í 

hámarki. Fækkunin á þessum tíma nemur um 200 

stöðugildum, eða um 6%. Afgerandi tölur um 

starfsmannafjölda ríkisins liggja ekki á lausu en í 

könnun sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann 

nú nýverið fyrir Byggðastofnun kom fram að 

ársverkum hjá ríkinu fjölgaði um 1,3% frá 2007 til 

2011. Á þeim tíma fækkaði stöðugildum, sem er 

samsvarandi stærð, um 5,7% hjá LSH. Fækkun 

starfsmanna er því sýnu meiri hjá LSH en að jafnaði 

hjá ríkinu. Ýmislegt kann að búa að baki þessara 

breytinga og er engin tilraun gerð til þess að meta 

slíkt hér. Hvað sem öðru líður – og hverjar sem 

skýringarnar eru – þá er ljóst að á undangengnum 11 

árum hefur starfsfólki fækkað á LSH umfram það 

sem almennt hefur orðið hjá ríkinu og að framlag til 

rekstrar spítalans, þegar miðað er við á hlutdeild í 

ríkisútgjöldum, eða framlag pr. mann, hefur lækkað  

umtalsvert.  
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Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 

 


