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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjönustu og lögum um málefni 

aldraðra (einbýli), 214. mál, þingmannafrumvarp.
Stjórn Læknafélags íslands (LÍ) þakkar fyrir að hafa borist til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um málefni aldraðra (einbýli), 214. mál á 
139. löggjafarþingi, sbr. tölvubréf nefndasviðs Alþingis dags. 31. janúar sí.
í frumvarpinu eru lagt til að í lög ura heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með sfðari breytingum 
komi ákvæði sem geri það skylt að öllum íbúum á hjúkrunar- og dvalarheimilum, sem þiggja 
daggjöid frá ríkinu, bjóðist einbýli. Þá er lagt til að í lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 
með síðari breytingum komi ákvæði ura að við hönnun hjúkrunar-og dvalarrýma skuli þess 
gætt að öllum íbúum gefist kostur á einbýli óski þeir þess. í ákvæðum til bráðabirgða í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að á næstu 5 árum verði lokað öllum fjölbýlum á dvalar- og 
hjúkrunarrýmum aldraðra.
í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að á undanförnum árum hafr bæði ráðheirar og 
þingmenn tjáð sig um mikilvægi þess að útrýma íjölbýlum á hjúkrunarheimilum. SamtÖk 
aldraðra hafí og ályktað um nauðsyn þessa. Þar sem fyrirhugað sé að flytja málefni aldraðra til 
sveitarfélaga sé mikilvægt að fyrir liggi vilji löggjafans um það hvenær og hvernig staðið 
verði að því að tryggja þennan rétt íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum.
LÍ er sammála því að það sé mikilvægt að allir sem búa á hjúkrunar- og dvalarheimilum eigi 
kost á einbýli, kjósi þeir það. LÍ sér ekkert því til fyrirstöðu að setja metnaðarfull markmið í 
lög um útrýmingu fjölbýla á næstu árum. Hvort markmiðið náist er háð því að fjármagn fáist 
til að standa straum af óhjákvæmilegum kostnaði sem því fylgir. Miðað við stöðu fjárveitinga 
til velferðarmála sýnist lítil von til þess að á næstu 5 árum muni takast að útrýma þeim 800 
rýmum sem enn eru í fjölbýli og útvega í þeirra stað rými á einbýli. LÍ bendir á að e.t.v. sé því 
raunsærra að láta árafjöldann til að ná markmiðinu endurspegla þarrn raunveruíega sem við 
blasir.
Að öðru leyti telur LÍ ekki ástæðu til að tjá sig um efni frumvarpsins.
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