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Velferðarnefnd Alþingis 
Alþingi v/Austurvöll

Athugasemdir við þingskjal 842 — 513. mál.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 
með síðari breytingum (sálfræðimeðferð).

Félag fjölskyldufræðinga fagnar frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
(sálfræðimeðferð), 513. mál en gerir athugasemd við að frumvarpið eigi aðeins við um sálfræðimeðferð 
sem einu þjónustu sem yrði innan sjúkratrygginga og ekki aðrar starfstéttir sem sinna mikilvægri 

samtalsmeðferð vegna þeirra einkenna sem kveðið er á um í þessum tillögum til breytingar á lögum.

En í tillögunni er nefnt að samtalsmeðferð vegna þunglyndis og fleiri alvarlegara kvilla sé mikilvægur 

þáttur í að minnka lyfjanotkun og hugsanlega annan kostnað samfélagsins vegna sjúkra og lyfjakostnaðs. 
Félagið vill benda á að þetta okkar fagaðilar sinna þessum stóra hópi notenda og aðstanda þeirra og fá 

þeir töluvert af ávísunum frá öðru fagfólki svo sem læknum,sálfræðingum og fleirum.

Fjölskyldufræðingur er sérhæfður í samtalsmeðferð við einn eða fleiri og sinnir því oftar en ekki 

samtalsmeðferð við alla fjölskylduna í kringum notandann, með það að leiðarljósi að leiðbeina öllum sem 
að koma í aðstæðum, aðstoða við samtalið, tjáningu á líðan og tilfinningum.
Einnig sinna fjölskyldufræðingar fjölskyldum einstaklinga sem eru undir 18 ára og vinna þá með samtalið 

við fjölskylduna alla til þess að tryggja að allir séu samstíga í að aðstoða ungmennið / barnið í sinni 
vegferð.

Mikilvægi þess að tekið sé heildstætt á andlegri vanlíðan einstaklinga er ótvírætt og þverfagleg nálgun 
fleiri stétta er sálfræðinga er ákjósanleg.

Félagið telur því mikilvægt að benda Velferðarnefnd á að nokkrar fagstéttir sinna mikilvægri 
samtalsmeðferðum og fjölskyldufræðingar eru þar á meðal. Í námi og starfi sinna þeir klíniskri 
meðferðarvinnu og eru mikilvægur þáttur í þeim meðferðum og meðferðarúrræðum sem eru í boði í 

dag.
Það er því mikilvægt að fleiri starfstéttir falli undir almennatryggingarkerfið. Með þessari viðbót getur 

Velferðarnefnd tryggt landsmönnum aðgang að fjölbreyttri og faglega nálgun sem tryggir betri þjónustu 

fyrir allan almenning. Betra aðgengi að þverfaglegri þjónustu eykur líkur á viðeigandi meðferð fyrir 
einstaklinga og fjölskyldur þeirra.

Við sendum því inn þessa athugasemd þar sem við teljum að þetta góða frumvarp þurfi að ígrunda örlitið 
nánar með tilliti til þess að það þjóni sem flestum.
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Mikilvægi þess að horft sé til fleiri fagstétta í þessu frumvarpi eflir þjónustu, fækkar lyfjameðferðum 
við þunglyndi og vanlíðan og gefur fjölskyldum og einstaklingum færi á að velja sér meðferð hjá fagaðila 

við sem þau telja að henta sér.

f.h Stjórnar Félags Fjölskyldufræðinga 

Guðrún Helga Harðardóttir og Ólöf Björnsdóttir
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