
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og 
hæfi til starfa hér á landi, nr.26/2010, með síðari breytingum (EES reglur).

Varðar 389. mál á 150. Löggjafarþingi; Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til 
starfa hér á landi (EES-reglur).

Hér koma athugasemdir frá Námsbraut í sjúkraþjálfun, Heilbrigðisvísndasviði Háskóla Íslands. 
Athugasemdirnar taka mið af sjúkraþjálfun. Kristín Briem og Þjóðbjörg Guðjónsdóttir rita, f.h. 
starfsmanna námsbrautar, dags.19.desember, 2019. Almennt má segja að athugasemdir varði mat 
umsókna um starfsleyfi sem sjúkraþjálfari á Íslandi og mikilvægi þess að slíkt mat fari fram fyrir einstakar 
umsóknir vegna mismunandi menntunarstigs og mismikillar ábyrgðar í starfi sjúkraþjálfara í Evrópu.

Breytingar á l.gr. laganna, engin athugasemd.

Breytingar á 2.gr. laganna, liður b. Hér er lagt til að bæta við fjórum málsgreinum. Sjá athugasemd 
fyrir hverja málsgrein.

• Starfssvið og -ábyrgð sjúkraþjálfara er mjög mismunandi milli landa og því getur munur á 
menntunarstigi verið gríðarlegur milli Evrópulanda. Því verður ætíð mikilvægt að meta umsóknir 
um starfsleyfi sem sjúkraþjálfari á Íslandi, þar sem menntunarstig er hátt og fagleg ábyrgð mikil.

• Sameiginlegar menntunarkröfur eru ekki til staðar fyrir Evrópu, og ekki samræmd lokapróf fyrir 
sjúkraþjálfun. Hugsanlega mætti tilgreina þær starfsgreinar sem hafa slíka samræmingu í Evrópu.

• Ljóst þarf að vera hver sú tungumálakunnátta er (nægir enska?), að kröfum um 
tungumálakunnáttu verði haldið til streitu, og þá hvernig.

• Ákvæði um skilyrði viðurkenningar á faglegri menntun og hæfi þurfa að vera skýr í reglugerð, og 
þess skal gæta að samráð sé haft við fulltrúa háskólans (sbr. núverandi nefnd um starfsleyfi 
sjúkraþjálfara á vegum Embættis Landlæknis) og fagfélags.

Breytingar á 3.gr. laganna.

Tveir málsliðir bætast við fyrstu málsgrein: Varðandi val milli þess að sækja um evrópskt fagskírteini eða 
sækja um viðurkenningu eftir hefðbundnum leiðum, bendum við á vandkvæði þessu tengt vegna mjög 
ólíkrar menntunar og starfa milli landa. Það yrði alltaf að fara yfir hæfi hvers umsækjanda um starfsleyfi í 
sjúkraþjálfun.

Ný málsgrein á eftir 3.mgr. er illa skilgreind og í ljósi þess að almenningur hefur beint aðgengi að 
sjúkraþjálfara er ekki hægt að sjá fyrir sér að sjúkraþjálfari fái ,takmarkaða viðurkenningu' eða hvernig 
haft yrði eftirlit með slíku. Tilgreina þyrfti þær starfsgreinar sem hafa slíka takmarkaða viðurkenningu.

Við bætist málsgrein um uppbótarráðstafanir, hæfnispróf vegna verulega frábrugðinnar menntunar eða 
starfsreynslu. Þetta virðist vera í mótsögn við það að fólk komi hingað með evrópskt fagskírteini. Hins 
vegar er þessi málsgrein afar nauðsynleg fyrir sjúkraþjálfun og ljóst að það verður að meta bakgrunn og 
hæfi umsækjanda í hverju tilviki.



Breytingar á 4.gr.laganna.

Ekki er ljóst hvaða rök liggja að baki því að draga úr kröfum um starfsreynslu (úr tveimur í eitt ár af sl.10 
árum í landi þar sem sjúkraþjálfun er ekki lögverndað starfsheiti). Í raun er einnig óljóst hvernig meta 
skuli fólk til starfa hérlendis, ef bakgrunnurinn er slíkur. Ef átt er við að menntun og upprunalegt 
starfsleyfi hafi farið fram í landi þar sem greinin er lögvernduð og með svipuðum hætti og á Íslandi þyrfti 
það að koma skýrt fram.

Breytingar á 5.gr.laganna.

a. Sjá athugasemd hér að ofan vegna 4.gr.
b. Engin athugasemd.
c. Eins og komið hefur fram hér að ofan þarf að halda til streitu kröfum um tungumálakunnáttu.

Hér kemur þó fram krafa um íslenskukunnáttu. Krafa um ákveðna lágmarkskunnáttu í tungumáli 
gestalands hjá heilbrigðisstéttum er skýr í nágrannalöndum okkar.

d. Þessi málsgrein er mjög mikilvæg fyrir starf sjúkraþjálfara, enda varðar það lýðheilsu og öryggi 
almennings.

Breytingar á 6.gr.laganna.

Þessi grein er mikilvæg og Embætti landlæknis hlýtur að óska eftir viðeigandi upplýsinum vegna 
veitingu starfsleyfis á Islandi.

Breytingar á 7.gr.laganna.

Engin athugasemd

Breytingar á 8.gr.laganna.

Góð grein, enda tímafrekt að fara yfir umsóknir til að meta menntun og starfshæfi umsækjenda.

Breytingar á 10.gr.laganna, um innleiðingu tilskipunarinnar. Engar athugasemdir en það virðist 
sem 9 og 10 grein séu settar saman í eina.

Í greinargerð 3.1. er efni um evrópskt fagskírteini og í því samhengi er mjög mikilvægt að tryggja 
það að farið verði yfir umsóknir um starfsleyfi starfsgreina sem líkt og sjúkraþjálfun er með 
misjafna menntun og starfsskyldur milli landa. Tryggja þarf að hægt verði að vísa umsóknum frá 
á grundvelli ófullnægjandi menntunar, eða krefja umsækjendur um að gangast undir 
uppbótarráðstafanir, aðlögunartíma eða hæfnipróf, eftir því sem við á.

Í greinargerð 3.2. er rædd heimild stjórnvalda til að veita takmarkaða viðurkenningu til starfa, 
en í tilviki sjúkraþjálfunar virðist þetta ómögulegt og því mætti tilgreina þær starfsstéttir sem 
hugsanlega gætu útfært slíkan möguleika.


