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Nefndasvið Alþingis 
Austurstrætí 8-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 20. febrúar 2012.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs. fólks til ársirxs 
2014, 440. mál? stjómartillaga.

Stjóm Læknafélags íslands (LÍ) þakkar fyrir að hafa fengið til umsagnar tillögu til 
þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, 440. mál á 
140. löggjafarþingi sbr. tölvubréf nefndasviðs Alþingis dags. 1. febrúar sl.

Eins og fram kemur með greinargerð með þingsáJyktunartilögunni felst í henni annars vegar 
stefna í málaflokknum næstu þrjú árin og hins vegar framkvæmdaáætlun sama tímabil.

Sérstakur kafli framkvæmdaáætlunar í tiliögunni,' kafli D., fjallar um heilbrigðismál. Þar eru 
ýmis metnaðarfull markmið sett frarn, sem sýnast til þess fallin að bæta þjónustu sem fatlaðir 
fá frá heilbrigðisþjónustunni.

LÍ sér ekki ástæðu til að gera athugasemdir við þessa tillögu til þingsályktunar, en leyfir sér að 
lcoma með eina ábendingu. Hún er sú að í undirlcaflanum D, 1 Heilsugæslan er er fjallað um að 
mælikvarði á markmið vegna heilsugæslu sé „Fjölgun fagstétta innan heilsugæslunnar.“ Hér 
er orðalag óljóst en væntanlega átt við að fjölga eigi þeim löggiltu heilbrigðisstéttum, sem 
starfa innan heilsugæslu. Nú starfa innan heilsugæslu aðeins örfáar þeirra liðlegu 30 
heilbrigðisstétta, sem löggiltar hafa verið. Telur LÍ eðlilegt að hafa orðalag hér skýrara þannig 
að það verði: „Fjölgun löggiltra heilbrigðisstétta innan heilsugæslunnar.“ Ef átt er við að 
fjölga þurfi öðrum fagstéttum en löggiltar heilbrigðisstéttum innan heilsugæslunnar þá þarf 
það einnig að koma skýrt fram.

A.ö.l. telur LÍ ekki ástæðu til að tjá sig frekar um efní þessarar þingsályktunartillögu.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafplags íslands,

porbjörn Jónsson, 
formaður.
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