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Fyrir hönd Félagsráðgjafafélags Íslands sendir 
Fagdeild félagsráðgjafa sem vinna við málefni fatlaðs fólks 

eftirfarandi umsögn um:

Frumvarp til laga um sérhæfða þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu. 
Þingskjal 295 - 257. mál. __________

Almennar athugasemdir við frumvarpið:

Fagdeildin fagnar því að gert sé ráð fyrir aukinni og sérhæfðari þjónustu en áður fyrir 
fullorðna með einhverfu, þroskahömlun og/eða hreyfihömlun. Hins vegar verður að teljast 
hæpið að sameining þessara stofnana muni hafa í för með sér þá hagræðingu í rekstri að 
aukna þjónustu megi fjármagna með því. Það þarf að skilgreina þennan hóp, stærð hans og 
umfang þarfa og þeir sem koma til með að sinna greiningu og ráðgjöf við hann þurfa mikla 
sérhæfingu. Það þarf því að koma til mikið viðbótarfjármagn til að sinna þessu verkefni.

Verksvið miðstöðvarinnar þarf að vera mjög vel og skýrt afmarkað og tilgreina mun betur 
hlutverk hennar en nú er gert, t.d. í samanburði við hlutverk annarra þjónustuaðila eins og á 
2. þjónustustiginu. Þetta þarf að samræma á milli ólíkra hópa til að gæta þess að ekki sé 
misskipting í þjónustu eftir því um hvaða fötlun sé að ræða. Sjá nánar athugasemdir við 4. 
grein.

Mikilvægt er að hafa í huga að nú þegar er ekki til nægilegt fjármagn til að sinna þeim hópi 
og verkefnum sem tilheyra Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, börnum á aldrinum 0-18 ára. 
Þess vegna er mjög áríðandi að við sameiningu stofnananna sé hagsmuna og réttinda barna 
gætt sérstaklega og nægilegt fjármagn tryggt til að hægt sé að veita þeim nauðsynlega 
þjónustu.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

1. gr.
Markmið og hlutverk.

..... „Hlutverk miðstöðvarinnar er að veita sérhæfða heilbrigðis- og félagsþjónustu á sviði ráðgjafar,
greiningar, meðferðar, hæfingar og endurhæfingar"....

Varðandi hæfingu og endurhæfingu telur fagdeildin ekki skýrt hvers eðlis sú þjónusta á að 
vera. I þriðju grein (skilgreiningum hugtaka) er talað um „meðferð eða þjálfun sem stefnir að 
því að einstaklingur nái færni sem hann hafði áður". Þarna getur verið um skörun við starf 
annarra, eins og Reykjalundar og Grensás að ræða -  þar sem mikil sérhæfing er til staðar. Í 
greininni þarf að skýra mun betur hvað er átt við með hæfingu eða endurhæfingu, auk þess 
sem fagdeildin telur ekki augljóst að þriðja stigs stofnun af þessu tagi eigi að sinna slíkum 
verkefnum.



II. KAFLI 
Verkefni og starfssvið.

4. gr.
Þjónusta við einstaklinga og fjölskyldur.

"Miðstöðin skal sinna greiningu, ráðgjöf, meðferð og eftirfylgni á blindu, sjónskerðingu, daufblindu, 
heyrnarleysi, heyrnarskerðingu, radd- og talmeinum, einhverfu, þroskahömlun og hreyfihömlun að lokinni 
frumathugun. Þá skal hún sinna skimun og frumathugunum á heyrnarleysi, heyrnarskerðingu og 
talmeinum."

Fagdeildin vekur athygli á því að langur biðlisti hefur verið eftir þjónustu Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins og til að vísa börnum þangað inn þarf ítarlega frumgreiningu frá 
sérfræðingum á 2. þjónustustiginu. Vegna þröngrar stöðu hefur þurft að vísa frá fjölda barna 
með alvarleg og hamlandi frávik í þroska og/eða hegðun t.d. einkenni einhverfu. Það skýtur 
því skökku við að börn eigi greiðan aðgang að nýju stofnuninni vegna talmeina eða til að fá 
frumgreiningu á heyrnarskerðingu og talmeinum en börn með annars konar og alvarleg 
frávik í þroska eigi ekki rétt á þjónustu stöðvarinnar. Mikilvægt er að skilgreina þjónustu við 
þann hóp sem Greiningarstöð hefur þurft að vísa frá í auknum mæli og tryggja honum 
aðgang að stöðinni.

"Stofnunin skal jafnframt sinna meðferð og ráðgjöf til einstaklinga með framangreindar skerðingar og 
til fjölskyldna þeirra auk þeirra sem eru með sjaldgæfa sjúkdóma og falla undir starfssvið miðstöðvarinnar, 
m.a. með tilliti til meðferðar, þjálfunar og annars konar ráðgjafar og stuðnings. Meðferð og ráðgjöf skal 
miða að því að draga úr neikvæðum afleiðingum fötlunar eða langvinns sjúkdóms með það að markmiði 
að auka getu einstaklingsins til sjálfstæðis, virkni og samfélagslegrar þátttöku."

Í sambandi við meðferð og ráðgjöf til einstaklinga og fjölskyldna þeirra, skal vakin athygli á 
því að nú þegar er veitt mjög takmörkuð þjónusta af því tagi nema til mjög afmarkaðra hópa. 
Annars stigs þjónustuaðilar veita enda slíka ráðgjöf og meðferð, sbr. félagsþjónusta, 
heilsugæsla, sérfræðiþjónusta skóla o.s.frv. Mikilvægt er að afmarka mun betur þennan þátt 
í starfsemi stöðvarinnar og hlutverk annars stigs þjónustuaðila.


