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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu

Stjórn Bandaiags íslenskra græðara hefur tekið til umfjöllunar frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu 133. Löggjafarþingi, þskj. 281-272. mál.

Stjórn Bandalagsins gerir engar athugasemdir við frumvarpið, en vill minna á tillögur 
nefndar f.v. heilbrigðisráðherra sem vann að gerð tillagna um frumvarp til laga um 
starfsemi græðara.

Með frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu er kjörið tækifæri til að fylgja eftir 
tillögum nefndar um óhefðbundnar lækningar sem starfaði á vegum Heilbrigðis- og 
tryggingaráðuneytisins á árunum 2002-04.

/ skýrslu heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á íslandi eru m.a. 
eftirfarandi tillögur:

5.3. Lagt er til að kennslustofnanir sem mennta heilbrigðisstéttir auki kynningu 
og fræðslu um heilsutengda þjónustu og samspil hennar við opinbera 
heilbrigðisþjónustu.
Grundvöllur þess að aukinn skilningur megi verða milli græðara og heilbrigðisstétta er 
aukin fræðsla. Ávinningur er ekki aðeins græðara heldur einnig heilbrigðisstarfsfólks 
og sjúklinga. Eins og umræða um græðara og starfsemi þeirra hefur oft verið 
undanfarin ár, er staðreynd að oft brestur sjúkling kjark til að segja lækni sínum frá 
því að hann noti þjónustu þeirra af ótta við fordóma. Það er því öllum í hag að skapa 
fordómalaust umhverfi fyrir sjúklinginn og það verður best gert með fræðslu.

5.4. Lagt er til að komið verði á fót fræðasetri með aðkomu græðara og ólíkra 
greina á sviði hugvísinda, félagsvísinda og raunvísinda, þar sem fram fari 
þverfaglegar rannsóknir á gildi heilsutengdar þjónustu græðara.

5.6. Lagt er til að heilbrigðisyfirvöld beini tilmælum til heilbrigðisstofnana þar 
sem kveðið sé á um rétt sjúklinga til þess að nýta sér heilsutengda þjónustu 
græðara og hvatt til þess að heilbrigðisstofnanir móti sér stefnu í þessum 
efnum.

Að öðru leiti vísast til umfjöllunar nefndarinnar í  heild sinni sjá vefslóð: 
http://www. althingi. is/altext/131/s/0731. html
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