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Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar, 
mál 169.
Undirrituð hefur fengið, fyrir hönd Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa, ofangreint 
frumvarp til umsagnar.
Félagið fagnar frumvarpinu og telur timabært að marka stefnu um forgangsröðun 
verkefna í jafn yfirgripsmiklum málaflokki og heilbrigðisþjónustu (I kafli, 42.3) 
Jafnframt er ljóst að nauðsynlegt er að stuðla að auknu hagkvæmni og tryggja gæði 
heilbrigðisþjónustu.
Mikilvægt er að allir heilbrigðisstarfsmenn verði meðvitaðir um þá stefiiu sem verður 
mörkuð í forgangsröðun og stuðli að aukinni hagkvæmni auk þess að tryggja gæði 
þeirrar þjónustu sem er veitt. Hér er rétt að nefna að samkvæmt lögum er gert ráð fyrir 
að félagsráðgjafar starfi á heilsugæslustöðvum en því hefur ekki verið framfylgt. Telja 
má að slíkt væri bæði til að tryggja betur gæði þjónustunnar og einnig gæti slík 
ráðning verið hagkvæm þar sem hægt væri að veita ráðgjöf og stuðning við notendur 
þjónustunnar frá upphafi og benda á rétt í þjóðfélaginu sem oft gleymist að benda á 
við veikindi en getur verið spamaður fyrir hið opinbera, t.d. réttindi hjá stéttarfélagi. 
A sama hátt má telja að fjölskylduráðgjöf á heilsugæslustöðvum gæti verið til að 
stuðla að hagkvæmni og spamaði fyrir samfélagið sé horft til framtíðar en ekki 
eingöngu nútíðar. Má telja að slík ráðning gæti haft mikið forvamargildi.
Mjög mikilvægt er að samræma gjaldtöku fyrir fólk á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 
sbr. II kafla, 6. gr. 2 mgr. Tryggja þarf afkomu lífeyrisþega á stofnun og nauðsynlegt 
er að tryggja betur Ijárhagslegt sjálfstæði eldri borgara ef þess er nokkur kostur. 
Kostnaðarþátttaka i dag er mjög mismunandi og er það ekki viðunandi. Mikilvægt 
væri að gera úttekt á þeirri þjónustu sem nú er veitt á dvalar- og hjúkrunarheimilum 
og þjónustuibúðum hafi það ekki verið gert nú þegar og nauðsynlegt er að hafa eftirlit 
með þeirri þjónustu sem lífeyrisþegar eru að greiða fyrir en hafa ef til vill ekki burði 
til að fylgja málum sinum eftir. Þörf væri á að hafa trúnaðarmann á hverri stofnun. 
Utfæra mætti betur eftirlitshlutverk Tryggingastofnunar m eð greiðslum.
Ekki er óeðlilegt að samninganefndin hefði a.m.k. eftirlit með þeim samningum sem 
Tryggingastofnun gerir, eða a.m.k. að hægt væri að að vísa ákveðnum samningum til 
samninganefndarinnar sbr. II kafla, 7.gr. Mikilvægt er að í samningum sé gert ráð 
fyrir ákveðnum sveigjanleika þar sem þarfir eru ávallt einstaklingsbundnar að 
einhverju marki.
Gera má ráð fyrir að fleiri fagaðilar þurfi að sinna eftirlitshlutverki í 
Tryggingastofnun, eins og lögfræðingar, félagsráðgjafar og fleiri, sbr. II kafla, 8.gr.
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