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Efni: Athugasemdir við frumvarp um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008, 

með síðari breytingum. 150. Löggjafaþing 2019-2020. Þingskjal 8 —  8. mál.

Undirrituð fagnar þeim áherslu breytingum sem sjá má á orðalagi frumvarpsins og telur þær skref 

í rétt átt og í sjálfu sér væri hægt að samþykkja orðalagið því andi frumvarpsins er skýr um að fleiri 

fagstéttir geti fallið undir frumvarpið en ein fagstétt. Eðlilegra væri þó að hafa enn skýrar hvað átt 

er við því orðalagið ,,klínísk viðtalsmeðferð“ felur ekki í sér hverjir geti veitt slíka meðferð. Með 

orðalaginu „klínísk viðtalsmeðferð löggiltra heilbrigðisstarfsmanna“ er mun skýrara hvað við er 

átt og jafnræðis gætt varðandi fagstéttir heilbrigðisstarfsmanna og tryggt að þjónustan sé veitt af 

fagaðilum með löggilt starfsréttindi. Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

1. gr.
Á eftir 21. gr. laganna kemur ný grein, 21. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Klínísk viðtalsmeðferð löggiltra heilbrigðisstarfsmanna 
Sjúkratryggingar taka til nauðsynlegrar klínískrar viðtalsmeðferðar löggiltra

heilbrigðisstarfsmanna sem samið hefur verið um skv. IV. kafla. Sjúkratryggingastofnunin getur

áskilið vottorð sérfræðings, heimilislæknis eða sérfræðilæknis um nauðsyn meðferðar.

Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd greinarinnar þar sem m.a. er heimilt að kveða

á um nánari skilyrði og takmörkun greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við klíníska

viðtalsmeðferð löggiltra heilbrigðisstarfsmanna.
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Ítrekað er að samhliða lagabreytingunni verði kveðið á í reglugerð um opinberar kröfur til 

heilbrigðisstarfsmanna um löggilt starfsréttindi, tilskilin rekstarleyfi fyrir meðferðarstofu sé 

þjónustan ekki sótt innan opinberra þjónustukerfa, siðareglur, sí- og endurmenntun auk handleiðslu. 

Í alþjóðasamfélaginu sem flest fagfélög þeirra sem stunda ráðgjöf og meðferð á Íslandi eiga aðild 

að var samþykkur siðarammi árið 2018 sem aðildarfélög skuldbinda sig til að fara eftir. Í 

siðarammanum er ýtarlegur kafli um handleiðslu en markmið handleiðslu er í stuttu máli að efla 

fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustu.

Jafnframt er ítrekað úr fyrri umsögn að skýra stefnu skortir um hvernig heilsugæslan tekur á móti, 

greinir og meðhöndlar umkvartanir af andlegum og félagslegum toga. Lengi hefur staðið til að efla 

heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað innan heilbrigðiskerfisins og hafa bæði innlendir og 

erlendir sérfræðingar mælt með að stofnuð verði þverfagleg teymi þar sem félagsráðgjafar, 

hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, læknar og sálfræðingar vinni saman á heildrænan hátt að bættri 

andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan. Heillavænlegast og hagkvæmast væri að auka aðgengi að 

viðtalsmeðferð innan heilsugæslunnar og það er skipulagsmál á ábyrgð ríkisins.

Hver fagstétt ber ábyrgð á að bregðast við breytingum í samfélagi og starfsumhverfi sem ógna 

fagmennsku og standa vörð um faglegar kröfur og eru þessi orð rituð þar sem þjónusta 

félagsráðgjafa innan heilsugæslu hefur nær algjörlega verið lögð niður þrátt fyrir að ráðherra hafi 

ítrekað lagt áherlsu á fjölbreytni og þverfaglegt samstarf heilsugæslunnar og að forstjóri 

heilsugæslunnar vilji mjög gjarnan ráða fleiri fagstéttir til að efla heilsugæsluna.

Eitt stöðugildi félagsráðgjafa hefur verið við Heilsugæsluna í Garðabæ en vegna veikinda hefur 

þjónustan legið niðri í hátt á annað ár, engin afleysing ráðin og óljóst hvað verður um stöðuna í 

nánustu framtíð. Í yfir 30 ár hefur félagsráðgjafi/fjölskyldufræðingur starfað á Heilsugæslunni á 

Akureyri og þverfaglega teymisvinnan sem unnin var þar eitt af flaggskipum íslenska 

heilbrigðiskerfisins og hlaut m.a. viðurkenningu WHO árið 1997. Árið 2017 hröklaðist nýr 

fjölskylduráðgjafi úr starfi og hefur síðan hvorki félagsráðgjafi né fjölskylduráðgjafi verið ráðinn 

á Heilsugæsluna á Akureyri. Á Heilsugæslu Grafarvogs var frá því um síðustu aldamót starfandi 

félagsráðgjafi/fjölskylduráðgjafi en sú staða hefur nú verið lögð niður. Innan heilsugæslustöðva er 

nú ekki starfandi einn einasti félagsráðgjafi svo undirrituð viti til. Einn fjölskylduráðgjafi er
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starfandi á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og um 1,5 stöðugildi félagsráðgjafa eru við Þroska- og 

hegðunarstöð Heilsugæslunnar sem er miðlægt úrræði. Þegar þróun sálfélagslegra fagstétta (s.s. 

félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, sálfræðingar og þroskaþjálfar) innan heilsugæslunnar er skoðuð má 

sjá að verulega skortir á að heilsugæslan sé að sinna andlegu og félagslegu heilbrigði.

Af því sem fjallað hefur verið um hér má vera ljóst að núverandi orðalag frumvarpsins tekur ekki 

til þess fjölbreytileika sem mikilvægt er að almenningur hafi aðgegni að til að efla heilbrigði og 

velferð og endurspeglar í raun þá stöðu að fjölbreytileika gætir því miður ekki í aðgengi að 

heilbrigðisstarfsmönnum innan heilsugæslunnar þar sem lang eðlilegast væri að sem flestir fengju 

snemmtæka viðtalsmeðferð til varnar andlegu og félagslegu heilbrigði. Andi frumvarpsins er hins 

vegar nokkuð skýr um að það er vilji til að auka fjölbreytni og æskilegt væri að sá andi 

endurspeglaðist einnig í greinargerð frumvarpsins. Undirrituð leggur til breytingu á orðalagi og að 

notað verði „klínísk viðtalsmeðferð löggiltra heilbrigðisstarfsmanna“ í stað „ Sálfræðimeðferð og 

önnur klínísk viðtalsmeðferð“.

Undirrituð er tilbúin að fylgja athugasemdum sínum eftir sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

Sveindís Anna Jóhannsdóttir, félags- og fjölskylduráðgjafi/handleiðari.
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