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Reykjavík, 27. apríl 2020

Efni: Umsögn við mál 724. mál frá nefndasviði Alþingis

Ég vil fyrir hönd MS-félags Íslands og okkar skjólstæðinga lýsa vonbrigðum með að engar 
sértækar aðgerðir til fatlaðs og langveiks fólks er að sjá í aðgerðarpakka nr. 2 frekar en í 
aðgerðarpakka nr. 1.

Ég vil nefna til dæmis að:

Sjúkraþjálfun hefur legið niðri og geta margra til að viðhalda hreyfifærni og styrk verið skert. Fyrir 
tiltekinn hóp okkar skjólstæðinga væri nauðsynlegt að eiga þess kost að fá úr því bætt með 
sérstöku átaki, t.d.. dvöl á Reykjalundi eða Heilsustofnun.

Leggja þarf áherslu á að fella sálfræðiþjónustu inn í greiðsluþátttökukerfið svo fólk hafi efni á að 
sækja sér sálfræðiaðstoð og auka einnig aðgengi að heilbrigðisþjónustu, ekki síst 
geðheilbrigðisþjónustu.

Það er jákvætt að ríkisstjórnin hafi samþykkt sérstakar greiðslur til öryrkja vegna COVID-19 en 20 
þúsund krónur duga skammt. Öryrkjar mega ekki við neinu þegar kemur að fjárhagnum, svo 
naumt er skammtað fyrir.

Stór hluti okkar skjólstæðinga er á ónæmisbælandi lyfjum. Hingað til hefur ekki verið ljóst hvort 
það auki hættuna á því að fá sjúkdóminn eða fá alvarleg einkenni en alþjóðasamtök MS-sjúklinga 
og margir innlendir læknar hafa mælt með því við sína sjúklinga að þeir einangri sig eins og 
kostur er. Því hafa margir farið í verndarsóttkví. Sumir eru svo lánsamir að geta unnið heiman að 
frá sér en það á alls ekki við um alla. Þessir aðilar eru í mikilli óvissu um launagreiðslur á þessu 
tímabili og eiga strangt til tekið ekki rétt á launum. Koma þyrfti til móts við þessa aðila með bótum.

Virðingarfyllst,
MS-félag Íslands

Berglind Ólafsdóttir, frkvstj.
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