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Efni: Umsðgn Stéttafélags íslenskra félagsráðgjafa um frumvarp til 
laga um heilbrigðisþjónustu.

Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa (SÍF) fékk í upphafi árs drög að frumvarpi til laga 
um heilbrigðisþjónustu og sendi nefhd um endurskoðun laga um heilbrigðisþjónustu 
greinargerð vegna málsins með athugasemdum. Nú þegar frumvarpið kemur til 
umsagnar á ný hefur það tekið litlum breytingum þrátt fyrir fjölda umsagna.

Stjóm SÍF vill ítreka þá skoðun sína að í frumvarpinu vanti skýrari staðfestingu á að 
innan heilbrigðisþjónustunnar starfi aðrar fagstéttir en hjúkrunarfræðingar og læknar. 
Aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru ekki skilgreindir og er það að mati SÍF stór galli. 
Eðlilegt hlýtur að teljast að nefna þær fagstéttir sem hafa löggildingu sem 
heilbrigðisstarfsmenn og þeirra helstu hlutverk. í núgildandi lögum um 
heilbrigðisþjónustu er lögð áhersla á félagsráðgjöf m.t.t. fjölskyldu- og 
foreldraráðgjafar. Það er afturför frá núgildandi lögum að ekki skuli kveðið á um 
hvaða þjónustu skuli veita á heilsugæslustöðvum og hvað felst í hugtakinu 
heilsuvemd. Þetta ákvæði var mjög metnaðarfullt á sínum tíma, og hefur haft þau 
áhrif að iðjuþjálfun, félagsráðgjöf og sálfræðiþjónusta hafa öðlast sess sem hluti af 
þjónustu heilsugæslunnar.

Félagsráðgjafar eru með löggild starfsréttindi frá Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneyti og eru mikilvæg fagstétt innan heilbrigðisþjónustunnar. 
Félagsráðgjafar gegna lykilhlutverki sem tengiliðir samfélagsins fyrir alla þá er 
veikjast eða fatlast og er þjónusta þeirra nauðsynleg þeim sem vegna breyttra 
aðstæðna þurfa á aðstoð og stuðningi að halda. Eins og kemur fram í eftirtöldum 
þingsályktunum og tillögum er áhersla lögð á aðgerðir til að styrkja stöðu 
fjölskyldunnar, auka fræðslu og tryggja samfellda þjónustu. Sérþekking félagsráðgjafa 
er nauðsynleg í heilbrigðisþjónustunni ef ná á markmiðum stjómvalda.
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Árið 1997 var samþykkt þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og 
aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar og kemur þar fram að markmið 
stjómvalda er m.a. að auka fræðslu um stofnun heimilis og vinna gegn upplausn 
heimila með fjölskylduráðgjöf. Ennfremur er þess getið að heilbrigðisþjónusta skuli 
taka mið af þörfum fjölskyldunnar sem heildar (Alþingi, 1997).

I september 2003 skipaði heilbrigðis- opg tryggingamálaráðherra nefnd sem falið var 
að gera tillögur til ráðherra um skipulag heilbrigðisþjónustu við böm og unglinga með 
geðraskanir. í kjölfar þess að ráðherra skipaði í október 2003 verkefnastjóra í 
tímabundið starf til að vinna að stefnumótun í geðheilbrigðismálum bama og unglinga 
var hlutverki nefndarinnar breytt og ákveðið að nefndin skyldi greina þann vanda í 
þjónustunni sem þyrfti tafarlausra úrbóta og leggja fram tillögur til ráðherra. Nefndin 
skilaði skýrslu í nóvember 2005 og kemur fram þar m.a. að efla þurfi heilsugæsluna 
með þjónustu félagsráðgjafa og tryggja þurfi að böm fái samfellda þjónustu í 
samræmi við þörf. Bent er á mikilvægi þess að nýta tenglakerfi í því skyni og eru 
félagsráðgjafar sú fagstétt sem byggir meðferð mikið á heildarsýn og tengslum 
manneskjunar við sitt félagslega umhverfi. Auka þarf meðferð og úrræði sem nýtast 
inn á heimilum og í daglegu umhverfi bama og unglinga til að röskun og inngrip verði 
ávallt sem minnst.

í ársskýrslu Meðferðarteymis bama við Heilsugæslustöðina í Grafarvogi 2005 kemur 
fram að algengustu tilefni tilvísana til teymisins voru kvíðavandamál. Næst algengasta 
tilefni tilvísana voru uppeldis- og /eða fjölskyldutengdur vandi. Þriðja algengasta 
tilefni tilvísana var athyglisbrestur með/án ofvirkni -  misþroski -  þroskatengdur 
vandi. Teymið veitti fjölskyldumeðferð og ráðgjöf í um 53% tilvika, 
einstaklingsmeðferð í 43% tilvika og hópþjálfun/meðferð í um 4% tilvika. Skýrsla 
Meðferðateymisins undirstrikar mikilvægi þess að auka þjónustu við böm og 
fjölskyldur þeirra innan heilsugæslunnar og er þjónusta/meðferð félagsráðgjafa mjög 
mikilvgur hlekkur í þverfaglegu samstarfi sérstaklega m.t.t. uppeldis- og 
fjölskyldutengds vanda.

Að beiðni Heilbrigðisráðuneytisins gerðu sænsku sérfræðingamir Milton og Eberhard 
úttekt á geðheilbrigðismálum bama og unglinga á íslandi árið 2006. í skýrslu þeirra 
kemur fram, að skortur sé á grunnþjónustu við böm og fjölskyldur þeirra varðandi 
umönnun, stuðning og meðferð í nærsamfélaginu. Mælt er með að teymum á borð við 
það sem starfi í Grafarvogi verði fjölgað um sjö til átta og skuli teymin samanstanda 
af félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum og sálfræðingum. Einnig er mælt með að 
heilsugæslan finni leið til þess að ná til sem flestra foreldra varðandi fræðslu og 
þjálfun og að sérstakan gaum skuli gefa foreldrum bama með sérþarfir.

Félagsráðgjafar eru tilbúnir til að efla heilsugæsluna með sinni sérþekkingu og þá ekki 
síst m.t.t. fjölskyldumála. Þar getur verið um að ræða þjónustu við fjölskyldur strax 
við upphaf meðgöngu eins og hefur verið gert með “Nýja baminu” á Akureyri, í ung- 
og smábamavemd, í unglingamóttöku, í geðheilbrigðisþjónustu og þjónustu við 
aldraða svo dæmi séu nefnd. Þegar heilbrigðisráðherra mælti fyrir frumvarpi þessu 
lagði hún áherslu á að heilsugæsluþjónustan væri persónuleg nærþjónusta og að henni 
væri ætlað að veita einstaklingum og fjölskyldum þeirra tiltekið öryggi. Undir það 
tekur stjóm SÍF heilshugar.
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Að öðru leyti vill stjóm Stjóm Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa koma á framfæri 
eftirtöldum athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins:

3.gr.
Hér kemur fram að heilsgæslan skuli að jafnaði vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga.
Þar sem um stefriumörkun er að ræða og það liggur í augum uppi að hlutverk 
heilsugæslunnar mun taka breytingum í kjölfar þessa frumvarps ætti að vera eðlilegt 
að hnykkja hér betur á með hvaða hætti þessi fyrsti viðkomustaður sjúklinga muni 
bregðast við, greina og meðhöndla umkvartanir af andlegum, félagslegum og 
líkamlegum toga.

4. gr.
Ekki hefur verið farið eftir tillögum að bættum skilgreiningum, sérstaklega hvað 
varðar heilsugæsluna sem grunnþjónustu. Stoðdeildir eru nefridar en ekki skilgreindar 
frekar og frumvarpið gerir ekki grein fyrir við hvað er átt við með þessum deildum. 
Lagt er til að skilgreingar eftirfarandi orða hljóði svo:
1. Heilbrigðisþjónusta: Hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun,
félagsráðgjöf, iðjuþjálfun, sálfræðiþjónusta, sjúkraþjálfun, almenn og sérhæfð 
sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 
heilbrigðisstarfsmanna innan og utan sjúkrahúsa sem veitt er í því skyni að efla 
heilbrigði, fyrirbyggja, greina og meðhöndla sjúkdóma, endurhæfa sjúklinga og styðja til 
sjálfsbjargar við lok sjúkdómsferlis.
4. Heilsugœsluþjónusta: Almennar lækningar, hjúkrun, félagsráðgjöf,
iðjuþjálfun, sálfræðiþjónusta, sjúkraþjálfun, heilsuvemd og forvamir, bráða- og 
sklysamóttaka og önnur heilbrigðisþjónusta sem veitt er á vegum heilsugæslustöðva.
5. Almenn sjúkrahúsþjónusta: Almennar lyflækningar, hjúkrun, félagsráðgjöf,
iðjuþjálfun, sálfræðiþjónusta, sjúkraþjálfun, slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg 
stoðdeildaþj ónusta.

Þar sem rætt er um háskólasjúkrahús og kennslusjúkrahús er tekið fram að um sé að 
ræða sjúkrahús sem veitir ákveðna þjónustu en einnig að þau séu í nánu samstarfi við 
háskóla sem sinnir kennslu og rannsóknum í læknisfræði og flestum öðrum/fleiri 
greinum heilbrigðisvísinda. Þama leggur SÍF til að standi heilbrigðis- og 
félagsvísinda þar sem mikil og góð samvinna er milli Félagsvísindadeildar Háskóla 
íslands og félagsráðgjafa og sálfræðinga sem starfandi eru á sjúkrahúsunum. Fjöldi 
nemenda í félagsráðgjöf fær starfsþjálfun á Landspítala háskólasjúkrahúsi á ári hveiju.

13. gr.
Þessi grein hefur tekið breytingum og því ber að fagna.

17.gr.
í greininni er kveðið á um að á heilsugæslustöðvum skuli veitt heilsugæsluþjónusta.
Að mati SÍF þarf að skilgreina betur hvað þessi þjónusta felur í sér og skilgreina hver 
lágmarksþjónusta skuli vera. Ekki er nægjanlegt að vísa í reglugerð mn svo mikilvægt 
málefni. I núgildandi lögum er með 19. gr. skilgreiningin ítarlegri og ekki verður séð 
að hún eigi ekki lengur við. Endurskilgreina þarf þjónustuna og koma þeirri 
skilgreiningu inn í sjálf lögin. Eðlilegt er hins vegar að ítarlega sé ijallað um 
þjónustuna í reglugerð en einungis að því gefriu að grunnþjónustan sé skilgreind í 
lögum. Lögin skilgreina stöðu og hlutverk sjúkrahúsanna og eðlilegt hlýtur að vera að 
skilgreina einnig hlutverk heilsugæshmnar.
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20. grein.
Hér er fjallað um Landspítala, þjónustu hans og hlutverk. sem m.a. er að annast 
starfsnám háskólanema og framhaldsskólanema í heilbrigðisgreinum í grunn- og 
framhaldsnámi. Þar er einnig tekið fram að hlutverk Landspítala sé að stunda 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Á það skal bent að á Landspítala fara einnig fram 
rannsóknir á sviði félagsvísinda og er á ýmsum sérsviðum t.d. innan öldrunarfræði rík 
áhersla lögð á þverfaglega samvinnu hvað varðar rannsóknir. Það er því æskilegt að í 
greininni sér einnig kveðið á um að stimdaðar séu rannsóknir í félagsvísindum enda er 
eitt af markmiðum laganna að stuðla að gæðum í þjónustu þannig að landsmenn eigi 
kost á fulkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hveijum tíma sé tök á að veita m.a. til 
vemdar félagslegri heilbrigði.

23. 24. og 25. gr.
í þessum greinum er verið að fjalla um faglegar kröfur, gæði og eftirlit. Hér vantar að 
fjalla um stöðlun skráningar og samræmd vinnubrögð. Gagnagrunnar eru nú víða 
byggðir upp á Common data elements sem mynda grunn fyrir gæðaeftirlit og 
vísindarannsóknir. Ekki er ljóst með hvaða hætti eða út frá hvaða viðmiðum 
landlæknir mun sinna sínu eftirlitshlutverki.

28. gr.
Fagna ber að heilbrigðisyfirvöld vilji stuðla að því að gagnreyndar meðferðir verði 
notaðar í heilbrigðisþjónustu. Gagnreyndar rannsóknir í meðferðarvinnu með bömum 
og fjölskyldum þeirra hafa sýnt fram á að fjölskyldumeðferð ber árangur í öllum 
þýðum sem rannsökuð hafa verið og gagnast sérstaklega vel við flestum langvarandi 
vanda bama (Pinsof og Wynne, 2000). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að helsta 
forspá um árangur meðferðar sé meðferðarsambandið milli meðferðaraðila og 
skjólstæðings (Sexton, Whiston, Carter, Kolden og félagar, 1994). Erfiðleikar í 
fjölskyldu geta leitt til aukinnar áhættu um flókin og erfið tengsl bama og foreldra og 
skiptir því miklu máli að geta veitt viðunandi þjónustu til foreldra á hverju 
þjónustustigi.

36. gr.
Hér kemur fram tillaga um viðbót við 14.gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra 
varðandi einstaklinga sem eru yngri en 67 ára og hafa verið metnir í þörf fyrir vistun. 
SÍF tekur undir það með nefndarmönnum að eðlilegt sé að líta til þess hvaða þjónustu 
viðkomandi einstaklingur þarfnast frekar en til aldurs hans og fagnar því að breyting 
verði gerð á lögum um málefni aldraðra til að mæta þörfum þessa hóps.

f.h. Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa,

S ig i^eig  WVigurðarc^ítir, lektor í félagsráðgjöf

Sveindís A. Jóhamjíaóttir, félagsráðgjafi í stjóm SÍF
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