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Efni: Umsögn Mosfellsbæjar um þingsályktunartillögu um búsetuöryggi í dvalar- og
hjúkrunarrýmum sbr. 41. mál.

Bæjarráð Mosfellsbæjar 1418. fundur (24.10.2018) tók til umfjöllunar 
þingsályktunartillögu um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum sbr. 41. mál.
Umsögn bæjarráðs er eftirfarandi:

Í tillögunni (liður 1) er lagt til að heilbrigðisráðherra undirbúi og leggi fram 
lagafrumvarp um skyldu ríkis og sveitarfélaga til að útvega öldruðum, sem 
gengist hafi undir færni- og heilsumat, dvalar- eða hjúkrunarheimili eigi síðar 
en 60 dögum eftir að niðurstöður mats um að viðkomandi eigi rétt á slíku 
úrræði liggja fyrir. Þá er lagt til (liður 3) að öldruðum sem dvalist hafa lengur 
en tíu daga á sjúkrahúsi án sérstakrar meðferðar verði útvegað dvalar-eða 
hjúkrunarrými og að læknar geti ákveði að einstaklingur sem bersýnilega þarf 
að fá vistun í hjúkrunarrými þurfi ekki að undirgangast færni- og heilsumat til 
þess að fá dvöl á viðeigandi stofnun (liður 4).

Ríkið ber lögum samkvæmt ábyrgð á uppbyggingu og rekstri dvalar- og 
hjúkrunarheimila og því samræmist það ekki lögum að kveða á um skyldu 
sveitarfélaga því sambandi. Breytingar voru gerðar á reglugerð um 
vistunarmat (nú færni- og heilsumat) fyrir hjúkrunarheimili sem tók gildi 1. 
janúar 2008. Breytt vinnulag fól í sér að lögð var áhersla á að leita allra leiða 
til þess að styðja fólk til búsetu á eigin heimili áður en til varanlegrar vistunar á 
hjúkrunarheimili, hástigi þjónustunnar kæmi. Áhersla var lögð á að takmarkað 
framboð á þjónustu á lægri þjónustustigum skyldi ekki vera forsenda fyrir 
vistunarmati. Rannsóknir höfðu sýnt að hlutfall tiltölulega sjálfbjarga fólks á 
hjúkrunarheimilum var mun hærra á Íslandi en í löndum sem Ísland miðaði sig 
við. Ávinningur af þessu breytta verklagi er að dvalartími einstaklinga hefur frá 
því að fyrrgreind breyting var gerð farið úr um þremur árum1 í 1,92.
Einstaklingar á biðlista eftir varanlegri búsetu í hjúkrunarrými voru 395 um 
áramótin 2018/20193 sem er umtalsverð fjölgun frá árunum 2010-2012 þegar 
þeir voru að staðaldri 70-80. Skortur ríkisins á markvissri þróun og 
uppbyggingu úrræði sem styðja við búsetu fólks á eigin heimili vegur þar án

1 Pálmi V. Jónsson, Inga V. Kristinsdóttir og Unnur V. Ingólfsdóttir. Vistunarmat-ávinningur og lærdómur. Morgunblaðið 6. nóvember 2012. Sótt 21.10.2019 

af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=c144ccc9-dede-11e9-944d-005056bc4d74

2 Staða framkvæmdaáætlunar um byggingu hjúkrunarrýma og framhald til ársins 2024. Heilbrigðisráðuneytið. Sótt 21.10. 2019 af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=c144ccc9-dede-11e9-944d-005056bc4d74

3 Hjúkrunarrým i á Íslandi -  bilistar, biðtími, lengd búsetu og uppbygging. Ársuppgjör 2018. Sótt 21.10.2019 af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item 37125/H jukrunarrym i_arsuppgjor2018_birt_a_vef_10.04.2019.pdf
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efa þyngst ásamt því að fjölgun hjúkrunarrýma hefur ekki haldist í hendur við 
raunverulega þörf. Tillaga um að heimilt sé að víkja frá meginreglunni um að 
einstaklingar undirgangist færni- og heilsumats felur í sér hættuna á 
einstaklingum sé mismunað.

Í tillögunni (liður 2) er lagt til að færni- og heilsumat skuli gefið út eigi síðar en 
tíu dögum eftir að umsókn um það berst. Eins og sjá má á vef Embættis 
landlæknis4 er færni- og heilsumatsferli með þeim hætti að kallað er eftir 
upplýsingum frá sérfræðingum, þar með talið félagsþjónustu sveitarfélaga, í 
kjölfar þess að umsókn berst. Það er því háð því hversu skilvirk þjónusta 
þeirra aðila sem óskað er svara frá er, en fram kemur að að jafnaði er miðað 
við að ekki líði meira en fjórar vikur frá því að umsókn berst þar til að 
niðurstaða liggur fyrir.

Síðasti liður tillögunnar fjallað um að maki eða sambúðarmaki heimilismanns 
á stofnun fyrir aldraða skul án tillits til þess hvort hann hafi gengist undir færni- 
og heilsumat, eiga þess kost að dvelja á stofnun fyrir aldraða. Hliðstætt 
ákvæði hefur komið fram sbr. frumvarp til laga um málefni aldraðra nr. 
125/1999 352. mál. Bæjarráð veitti umsögn um frumvarpið sbr. umsögn dags. 
4. maí 2016 þar komu meðal annars fram eftirfarandi atriði sem ástæða er til 
að benda á í tengslum við fyrrgreinda tillögu:

Viðvarandi skortur á hjúkrunarrýmum og rekstrarvandi hjúkrunarheimila 
gefur ekki tilefni til fyrrgreindra breytinga, nema á þeim vanda sé unnið. 
Fyrirkomulag búsetu maka á hjúkrunarheimili þarf einnig að vera með 
þeim hætti að tryggt sé að það íþyngi ekki þeim sem ekki er í þörf fyrir 
þjónustu hjúkrunarheimilisins. Tryggt þarf einnig að vera að hann hafi í 
einhver hús að venda falli veikari frá makinn frá en sé ekki tilneyddur til 
að búa áfram á hjúkrunarheimili. Að sama skapi þarf að koma í veg fyrir 
að sá sem slíkt á við um njóti þjónustu umfram þörf sem stuðlar að 
færniskerðingu, félagslegri einangrun og stendur í vegi fyrir því að þeir 
sem eru í þörf fyrir þjónustu njóti hennar.
Hærra hlutfall karla flytur inn á hjúkrunarheimili fyrir 80 ára aldur (42% á 
móti 28% kvenna) og konur bíða lengur eftir hjúkrunarrými en karlar5. 
Það eru því meiri líkur á því að konur séu í hópi þeirra einstaklinga sem 
velja að flytja með maka sínum á hjúkrunarheimili e f frumvarpið yrði að 
lögum.
Ástæða er til þess að horfa til reynslu tilraunverkefnisins á Hrafnistu í 
Kópavogi sem getið er um í greinargerð með frumvarpinu, jafnvel þó að 
það hafi varað stutt. Að mati stjórnenda var fyrirkomulagið ekki 
heppilegt. Ástæða var talin til að hafa áhyggjur a f maka sem flytti inn á 
heimilið án þess að vera í þörf fyrir svo viðamikla umönnun sem þar er í 
boði. Beindust þæ r að því að makinn fengi ekki næga hvíld og að 
aðstæður drægju úr færni hans og stuðlaði að félagslegri einangrun. 
Vísað var til þess að búseta maka í þjónustu- eða öryggisíbúð tengdri 
hjúkrunarheimili væri heppilegri þar sem maki ætti þess kost að búa

4 Færni- og heilsumatsferli. Sótt 21.10.2019 af https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item16308/Skyringarmynd%20f%C3%A6rni-

%20og%20heilsumatsferli%20uppdat%20mars%202014-2.pdf

5 Lokaskýrs la  v e l fe rð a r rá ð u n e y t is in s  f y r i r  m e g in m á la f lo k k  í k y n ja ð r i h a g s tjó rn  o g  f já r la g a g e rð  u m  a ld ra ð a  í h jú k ru n a r rý m u m  á 

h jú k ru n a rh e im ilu m 5 sem  g e f in  va r ú t  19. jú n í  201 4 . S ó tt  2 2 .0 4 .2 0 1 6  a f  

h t tp : / /w w w . la n d la e k n ir . is /s e rv le t / f i le /s to r e 9 3 / ite m 2 7 1 2 8 /T a ln a b r u n n u r  ju n i 2 0 1 5 .p d f

2

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item16308/Skyringarmynd%20f%C3%A6rni-
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item27128/Talnabrunnur_juni_2015.pdf


sjálfstætt en geta heimsótt og dvalið hjá maka á hjúkrunarheimilinu í 
þeim mæli sem hentaði hverju sinni.
Mikilvægt er að styðja fólk til sjálfstæðrar búsetu frekar en að fjölga 
einstaklingum sem dvelja á stofnunum. Með markvissari uppbygginu 
þjónustu- og öryggisíbúða í tengslum við hjúkrunarheimili og aukinni 
áherslu á að samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu til handa þeim 
sem þar búa, mætti stuðla að möguleikum maka til búsetu nálægt þeim 
sem dveldi á hjúkrunarheimili, auk þess sem slíkt gæti lengt möguleika 
til sjálfstæðrar búsetu utan hjúkrunarheimila.

Virðingarfyllst,

Unnur V. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
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