
Velferðarnefnd Alþingis 
Sent rafrænt

Reykjavík, 26. mars 2021

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, 
nr. 74/1997 (beiting nauðungar), 563. mál.

Félag heyrnarlausra („félagið") vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum um 
fyrirliggjandi drög að frumvarpi heilbrigðisráðherra til breytinga á lögum um réttindi 
sjúklinga, nr. 74/1997 (beiting nauðungar) („frumvarpið").

1. Bakgrunnur
Einstaklingar sem reiða sig á íslenskt táknmál til samskipta í daglegu lífi eiga rétt á 
þjónustu táknmálstúlks í öllum samskiptum við opinbera aðila. Í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 
61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, er kveðið á um skyldu ríkisins 
til að tryggja að allir sem þess þurfa eigi kost á þjónustu á íslensku táknmáli. Í 2. mgr. 
ákvæðisins er auk þess lagt bann við því að mismuna einstaklingum eftir því hvort þeir 
tali íslensku eða notast við íslenskt táknmál.

Réttindi sjúklinga eru meðal almennra mannréttinda og er rétturinn til upplýsinga hluti af 
grundvallarréttindum sjúklinga. Í 5. gr. laga nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga er kveðið 
á um rétt sjúklings til upplýsinga um heilsufar sitt og meðferð. Í 4. mgr. ákvæðisins segir 
að eigi í hlut sjúklingur sem ekki talar íslensku eða notar táknmál skal honum tryggð túlkun 
á upplýsingum um heilsufar sitt og meðferð. Í greinargerð með frumvarpi til laga um 
réttindi sjúklinga, sem síðar varð að lögum nr. 74/1997, kemur fram að upplýsingagjöfin 
sé ein meginstoð réttinda sjúklinga og því sé nauðsynlegt að tryggja að eigi í hlut 
sjúklingur sem reiðir sig á táknmál sé honum tryggð túlkun um heilsufar og meðferð. 
Ábyrgð þar um hvíli á heilbrigðisstofnunum.1

Löggjafinn var því skýr um að það væri á ábyrgð heilbrigðisstofnana að tryggja rétt 
sjúkratryggðra einstaklinga til táknmálstúlkunar. Réttur sjúklings til túlkunar á táknmáli 
skv. 5. gr. laga nr. 74/1997, hefur hins vegar í framkvæmd verið takmarkaður við 
mikilvægar upplýsingar um heilsufar og þá meðferð sem til stendur að veita hverju sinni 
og þannig ekki um að ræða skilyrðislausan og ótakmarkaðan rétt til túlkunar á táknmáli 
við öll samskipti við heilbrigðisstarfsmenn.2

Velferðarráðherra setti reglugerð nr. 1145/2015, um túlkun á upplýsingum um heilsufar 
og meðferð fyrir sjúklinga, sem að mati félagsins takmarkar enn frekar rétt döff til 
táknmálstúlkunar í heilbrigðisþjónustu. Í 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar segir orðrétt:

„Telii heilbrigðisstarfsmaður að sjúklingur sem ekki talar íslensku eða notar 
táknmál burfi aðstoð túlks til þess að meðtaka og skilja upplýsingar um heilsufar og 
meðferð, sbr. 5. gr. laga um réttindi sjúklinga, skal heilbrigðisstarfsmaður kalla til 
tú lk." [Áherslubreytingar KF]

1 Frumvarp til laga um réttindi sjúklinga, 121. löggjafarþing, 260. mál.
2 Dreifibréf embættis landlæknis nr. 6/2003. Túlkaþjónusta heyrnarlausra. Uppfært 25. maí 2012. 

Aðgengilegt á vefslóðinni: https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-
eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item15431/Dreifibref-nr--6/2003--Tulkathjonusta-
heyrnarlausra-
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Með reglugerðinni er því sú skylda lögð á heilbrigðisstarfsmann að hann leggi mat á hvort 
sjúklingur sem notar táknmál „þurfi" táknmálstúlk.

Fyrir liggur að milliganga táknmálstúlka er eina raunhæfa úrræðið til að gera heyrandi 
heilbrigðisstarfsmönnum það kleift að eiga í samskiptum við heyrnarlausa og öfugt, hvort 
heldur sem um er að ræða sjúklinga eða aðstandendur þeirra.

Aðgengi sjúklings sem reiðir sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta að 
heilbrigðisþjónustu er því háð mati heilbrigðisstarfsmanns á því hvort sjúklingurinn hafi 
þörf á aðstoð túlks. Sjúklingum sem reiða sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta 
hefur á þessum grundvelli ítrekað verið synjað um túlk sem skapar augljósa hindrun í 
aðgengi þeirra að heilbrigðisþjónustu. Afleiðingarnar eru þær að sjúklingar hafa þurft að 
greiða fyrir milligöngu táknmálstúlks úr eigin vasa fyrir aðgengi að þjónustu sem telst til 
grundvallarmannréttinda.

Framangreindu til viðbótar þá er hvergi í lögum nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga, mælt 
fyrir um rétt náinna vandamanna og aðstandenda, sem reiða sig á táknmál til tjáningar 
og samskipta, til túlkunar á upplýsingum um heilsufar sjúklings og meðferð. Er það raunin 
þrátt fyrir að mælt sé fyrir um samskipti, samráð við ákvarðanatöku og leiðbeiningar til 
vandamanna og aðstandenda sjúklinga í 3. mgr. 6. gr., 3. mgr. 23. gr., 2. mgr. 24. gr. og 
3. mgr. 28. gr. laganna.

Við blasir að framangreint regluverk og túlkun á því fer í bága við ákvæði 13. gr. laga nr. 
61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, sem kveður á um að ríkið skuli 
tryggja að allir sem þess þurfa eigi kost á þjónustu á íslensku táknmáli, táknmálið sé 
jafnrétthátt íslenskunni og óheimilt sé að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota. 
Að mati félagsins er því brýn þörf á að gera breytingar á lögum nr. 74/1997, um réttindi 
sjúklinga, að því leyti sem þau rekast á lög nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og 
íslensks táknmáls.

2. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, til 
að skapa lagaramma utan um það verklag sem viðhaft er á heilbrigðisstofnunum í 
tengslum við hvers konar inngrip í sjálfsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einkalífs 
sjúklinga. Efni frumvarpsins snertir því sjúklinga á heilbrigðisstofnunum ásamt aðstand- 
endum þeirra. Er ætlunin að lögfesta skýrar reglur með það fyrir augum að tryggja betur 
réttindi sjúklinga. Félagið vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum er varða a- og 
d-lið 3. gr. frumvarpsins:

a-liður 3. gr. (27. gr. b.)
Ákvæðið fjallar um bann við beitingu nauðungar. Í lokamálslið 4. mgr. ákvæðisins er mælt 
fyrir um skyldu þess efnis að fræðsluefni til að draga úr nauðung og til að beita nauðung 
sé aðgengilegt sjúklingum og aðstandendum þeirra. Ákvæðið leggur þannig skyldu á 
herðar heilbrigðisstofnana að hafa fræðsluefni aðgengilegt. Hvað hins vegar telst 
„aðgengilegt" í þessu sambandi er eftirlátið viðkomandi heilbrigðisstofnun að túlka.

Fyrir liggur að stór hópur heyrnarlausra hefur takmarkaða þekkingu á íslensku -  enda ekki 
þeirra fyrsta mál. Fjölmargir eiga í erfiðleikum með að lesa íslensku, hvað þá að tjá sig í 
rituðu máli á íslensku. Hvers konar skriflegt eða rafrænt aðgengi að fræðsluefni, hvort 
heldur sem er í formi bæklinga eða tilvísana á internetinu koma því ekki að gagni.
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Líkt og rakið var að framan er réttur sjúklings sem notar táknmál til túlkunar í 
heilbrigðisþjónustu mjög takmarkaður í lögum um réttindi sjúklinga, auk þess sem hann 
er bundinn því skilyrði að það sé mat viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns að sjúklingurinn 
hafi „þörf á" táknmálstúlkun. Þá er í lögum um réttindi sjúklinga ekki vikið einu orði að 
rétti náinna vandamanna eða aðstandenda, sem reiða sig á táknmál til tjáningar og 
samskipta, til túlkunar á upplýsingum um heilsufar og meðferð sjúklings.

Í ljósi þess er það afstaða félagsins að nauðsynlegt sé að skilgreining og mat 
heilbrigðisstofnana á því hvað telst „aðgengilegt" í ákvæði 4. mgr. a-liðar 3. gr. 
frumvarpsins taki tillit til grundvallarréttinda sjúklinga og aðstandenda til þjónustu á 
táknmáli, skv. 13. gr. laga nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. 
Með hliðsjón af þeim hindrunum sem til staðar eru í aðgengi heyrnarlausra að 
heilbrigðisþjónustu, og raktar voru hér að framan, er nauðsynlegt að kveða sérstaklega á 
um rétt til táknmálstúlkunar í þessu sambandi, hvort heldur sem er í ákvæðinu sjálfu eða 
í greinargerð með ákvæðinu.

d-liður 3. gr. (27. gr. e.)
Í 1. mgr. d-liðar 3. gr. er fjallað um ákvörðun um undanþágu frá banni við beitingu 
nauðungar. Í ákvæðinu er kveðið á um skyldu til samráðs við sjúkling áður en ákvörðun 
er tekin. Þá leggur ákvæðið þá skyldu á herðar ákvörðunaraðila að hann tilkynni nánasta 
aðstandanda um ákvörðunina og eftir atvikum afli upplýsts samþykkis forsjáraðila sé 
sjúklingur yngri en 16 ára. Í 5. mgr. ákvæðisins eru tekin af öll tvímæli þess efnis að 
ákvörðun um að heimila beitingu nauðungar er stjórnvaldsákvörðun sem um leið 
undirstrikar mikilvægi þess að gætt sé í hvívetna að öllum réttindum sjúklingsins sem 
stjórnvaldsákvörðunin beinist gegn.

Með vísan til þess sem rakið hefur verið er það mat félagsins að nauðsynlegt sé að taka 
af allan vafa og kveða sérstaklega á um rétt til táknmálstúlkunar við það samráð sem skal 
fara fram áður en stjórnvaldsákvörðun um beitingu nauðungar er tekin, til samræmis við 
ákvæði 13. gr. laga nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, hvort 
heldur sem er í ákvæðinu sjálfu eða í greinargerð með ákvæðinu.

Virðingarfyllst, 
f.h. Félags heyrnarlausra,

Karólína Finnbjörnsdóttir, lögmaður
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