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Efni: Tillaga til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, 41. mál, 
þingmannatillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 11. október 2019 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(Lí) á tillögu til þingsályktunar um búsetuöryggi i dvalar- og hjúkrunarrýmum, 41. mál 150. 
löggjafarþingi.

Um er að ræða tillögu um að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram lagafrumvarp 
sem kveði á um hámarksbiðtíma eftir dvalar- og hjúkrunarrými að fengnu fæmi- og heilsumati, 
hámarksbiðtíma eftir fæmi- og heilsumati og hámarkstíma til að útvega öldruðum á sjúkrahúsi 
án meðferðar dvalar- eða hjúkmnarrými. Einnig er gert ráð fyrir að læknar geti ákveðið að 
einstaklingur „sem bersýnilega þarf að fá vistun á hjúkmnarrými þurfi ekki að undirgangast 
fæmi- og heilsumat...“ og að maki eða sambúðarmaki skuli án tillits til hvort hann hafi gengist 
undir fæmi- og heilsumat eigi kost á að dvelja á stofhun ásamt heimilismanni. Gert er ráð fyrir 
í tillögunni að frumvarp þessa efnis verði lagt fram á haustþingi 2020.

Að mati LÍ er staðan í húsnæðismálum langveikra aldraðra er ekki viðunandi og augljóst að 
skortur er á hjúkrunarrýmum. Á þetta hefur margsinnis verið bent og m.a. komið fram að fjöldi 
bráðarýma á Landspítala sé notaður fyrir aldraða einstaklinga sem þurfa að komast á 
hjúkmnarrými. Til lengri tíma em tímamörk a f þeim toga sem tillagan rekur í 1. og 3. tölul. 
möguleg úrræði en við núverandi aðstæður ganga þau ekki upp. Tímamörk vegna fæmi- og 
heilsumats í 2. tölul. em að mati LI óraunhæf og raunar fátt sem bendir til að sá tími sem þau 
möt taka, þegar öll nauðsynleg gögn liggja fyrir, sé o f langur. LÍ telur að ekki sé æskilegt að 
opna fyrir eins og 4. tölul. tilögunnar gerir ráð fyrir, að undanþegi megi aldraða einstaklinga ftá 
fæmi- og heilsumati. Þvf fyrirkomulagi var komið á og fátt sem bendir til að ósátt sé um það. 
Loks telur LÍ ekki tímabært að opna fyrir það að maki aldraðs einstaklings, sem býr á 
hjúkmnarheimili, geti einnig dvalið á stofnuninni. í  umsögn embættis landlæknis fiá 31. 
október 2019 er bent á að heimild af þessu tagi sé til staðar í Danmörku en þá sé skilyrði að 
hjónin geti búið saman í einu herbergi.

Verði eftir því óskað er L1 að sjálfsögðu tilbúið til að senda fúlltrúa félagsins á fund 
velferðamefhdar til að ræða tillöguna.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LI,

Reynir Amgrímsson,
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