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Umsögn Hjúkrunarfræðideildar HÍ um drög að tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til
ársins 2030.

Hjúkrunarfræðideild HÍ þakkar fyrir boð um að senda inn athugasemdir við ofangreint mál og fagnar 
því jafnframt að verið sé að móta nýja lýðheilsustefnu.

Í stefnunni er tilgreint að halda eigi áfram þeirri vegferð sem mótuð var í fyrri stefnu frá 2016 sem 
miðar að því að stuðla að heilsueflandi samfélagi og bættri lýðheilsu á öllum aldursskeiðum. 
Hjúkrunarfræðideild fagnar því að halda eigi áfram þeim mikilvægu lýðheilsuaðgerðum sem tilgreind 
eru í fyrri stefnu, en að bæta eigi við og tengja lýðheilsustefnuna til 2030 við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, umhverfisþætti, efnahagslega, félagslega og heilsufarslega 
þætti. Með því móti er lýðheilsa höfð að leiðarljóis í allri heilbrigðisþjónustu innan heilsugæslunnar en 
í þingsályktuninni er lög rík áhersla á að bæta lýðheilsu landsmanna og fjölskyldna þeirra sem ber að 
fagna þar sem slík áhersla hefur mikið forvarnargildi í för með sér.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilbrigði sem líkamlega, andlega og félagsleg vellíðan en 
margir áhrifaþættir hafa áhrif á öllum æviskeiðum á getu einstaklinga og fjölskyldna til að hlúa að 
heilsu fjölskyldumeðlima. Þar má nefna mataræði, hreyfingu, geðrækt, svefn, tóbaks-og 
áfengisnotkun, vímuefnaneysla og samskipti fjölskyldu-og vina. Heilbrigði er þannig ekki skilgreint skv 
WHO sem líf án sjúkdóma eða örorku. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem starfa innan 
heilsugæslunnar vinna með markvissum hætti að heilsuvernd og heilsueflingu skjólstæðinga sinna og 
fjölskyldna þeirra innan ung-og smábarnaverndar, í skólaheilsugæslu, í mótttökum innan 
heilsugæslunnar, í mæðravernd og innan heimahjúkrunar. Þekking, hæfni og færni hjúkrunarfræðinga 
til að sinna skjólstæðingum heilsugæslunnar kallar því á nægjanlegt framboð af hjúkrunarfræðingum til 
starfa. Hjúkrunarfræðideild vill því leggja ríka áherslu á mikilvægi þess að menntastofnunum í landinu 
sé skapað það svigrúm og fjármagn sem þarf til að mennta hjúkrunarfræðinga og ljósmæður til að 
sinna heilbrigðisþjónustu og lýðheilsumálum innan heilsugæslunnar. Í dag er hjúkrunarstéttin að 
eldast, endurnýjun er ekki sem skildi og fáir sækja sér framhaldsmenntunar í heilsugæsluhjúkrun. 
Íslenskt samfélag er að verða fjölmenningarlegra, fjölskyldugerðir eru fjölbreyttar, lífslíkur hafa aukis 
þrátt fyrir auknigu á fjölþátta langvinnum sjúkdómum og þjóðin er að eldast. Allt kallar þetta á 
sértækari úrlausnir og þekkingu innan heilbrigðisþjónustunnar Í ályktuninni um lýðheilsustefnu til 2030 
er sérstaklega tilgreint að lýðheilsustarf byggi á þverfaglegu samstarfi og samvinnu til að viðhalda og 
bæta heilbrigði og líðan þjóðfélagshópa með heilsueflingu, forvörnum rannsóknum og 
heilbrigðisþjónustu. Hjúkrunarfræðideild fagnar því sérstaklega að aukin áhersla er nú lögð á 
þverfaglegt samstarf og á vísinda-og rannsóknarstarf en vill þó benda á að slíkt samstarf og þróun á 
gagnreyndum starfsháttum kallar á vel menntaða heilbrigðisstarfsmenn og þá ekki síst innan 
hjúkrunar-og ljósmóðurfræðarinnar.

Í þingsályktunartillögunni til 2030 er sérstaklega tilgreint að alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telji 
langvinna sjúkdóma vera helstu ógnina við heilsu einstaklinga. Innan heilsugæslunnar er talið að 20- 
25% barna-og unglinga séu greind með langvinna sjúkdóma eins og sykursýki, astma, krabbamein, 
flogaveiki, gigt eða geðraskanir á borð við athyglisbrest og átröskun. Auk þess sem margir glíma við 
heilsufarsafleiðingar sem fylgja í kjölfar fyrirburafæðingar. Hlutfall barna og fullorðinna með fjölþætta 
langvinna sjúkdóma (þ.e. 2-4 langvinnar sjúkdómsgreiningar), fer einnig fjölgandi. Sérfræðiþekking 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra sem starfa innan heilsugæslunnar á einkennameðferðum og aðlögun 
einstaklinga og fjölskyldna þeirra að langvinnum sjúkdómum er því brýn þar sem það er hlutverk 
hjúkrunarfræðinga að tryggja samfellu í heilbrigðisþjónustunni bæði innan skólaheilsugæslu og eins 
innan heimahjúkrunar og í öldrunarmótttökum á heilsugæslustöðvum. Í dag eru fáir sérfræðingar í 
hjúkrunarfræði eða í ljósmóðurfræði starfandi innan heilsugæslunnar. Í ályktuninni er hins vegar 
sérstaklega kallað eftir þverfaglegri samvinnu en ekki minnst á mikilvægi sérfræðiþekkingar innan
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hjúkrunar og ljósmóðurfræðinnar. Sérfræðingar í hjúkrun hafa lyft grettistaki á Landspítala og gætu 
gert slíkt hið sama innan heilsugæslunnar yrði stöðum sérfræðinga í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði 
fjölgað þar.

Í ályktuninni er einnig tilgreint mikilvægi þess að tryggja heilsulæsi og að fræðsluefni nái til sem flestra 
auk þess sem mikilvægt sé að huga að því hvaða kröfur búseta og fjölmenning geri til 
heilbrigðisþjónustunnar. Hjúkrunarfræðideild tekur undir mikilvægi þessa og vill ítreka þörfina í 
menntun heilbrigðisstétta á kennslu í fjarheilbrigðisþjónustu við skjólstæðinga heilsugæslunnar og 
fjölskyldumeðlima þeirra.

Í lið 2 í greinargerðinni er rætt um mikilvægi þess að veita rétta heilbrigðisþjónustu á réttum stað. Í því 

samhengi viljum við benda á mikilvægi þess að skólahjúkrunarfræðingar séu í starfi í öllum 

framhaldsskólum á landinu. Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og margir að takast á við vandamál 

er tengjast líkamlegri-, sálrænni- og félagslegri heilsu. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla eiga 

nemendur að fá heilbrigðisþjónustu í sínu nærumhverfi, en hins vegar eru í dag einungis 

skólahjúkrunarfræðingar starfandi í einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og ekki eru til staðar 

móttökur sem sérstaklega halda utan um unglinga. Því er mikilvægt að ráða skólahjúkrunarfræðinga 

inn í framhaldsskóla og einnig leita leiða til að ná til þeirra ungmenna sem hafa hætt námi.

Í lið 3 kemur fram að það þurfi að „efla og koma á þverfaglegri heilsueflandi móttöku innan heilsugæslu 

fyrir alla aldurshópa og tryggja jafnt aðgengi allra að slíkri þjónustu“. Þessu erum við sammála og 

mikilvægt er að þessi þjónusta bjóði upp á heildræna og samfellda þjónustu sem allir hafa aðgang að 

og fólk sé boðað þangað reglulega í heilsueflingar- og forvarnarskyni. Sérhæfðari, samfelld þjónusta, 

til dæmis fyrir fólk með langvarandi veikindi og jafnvel fjölsjúkdóma þarf einnig að vera í boði og vera í 

höndum hjúkrunarfræðinga með framhalds- og sérfræðimenntun eins og þekkist í nágrannalöndum 

okkar.

Í lið 4 er lögð áhersla á að allir Íslendingar verði meðvitaðir um ábyrgð á eigin heilsu, hafi aðgang að 

upplýsingum um heilsueflingu og forvarnir og að allir hafi viðeigandi þekkingu og færni til að taka 

upplýstar ákvarðanir um heilsueflingu og forvarnir. Við teljum að leggja þurfi meiri áherslu á heilsulæsi 

strax á grunn- og framhaldsskólastigi og einnig hjá viðkvæmari hópum eins og fólki með geðsjúkdóma 

(geðheilsulæsi), af erlendu bergi brotið og öldruðum svo dæmi séu tekin. Við erum sammála því að 

styðjast þurfi við gagnreyndar leiðir til að auka möguleika fólks á að hlúa að eigin heilsu og vellíðan.

Í lokin viljum benda á mikilvægi þess að leggja fjármuni í gagnreynda þjónustu hjúkrunarfræðinga sem 

stuðla að heilsueflingu og forvörnum, því það eru auðlindir sem skila sér í heilbrigði og auknum 

lífsgæðum Íslendinga til framtíðar.
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