
Reykjavík, 21. apríl 2021
Nefndasvið Alþingis

Vegna:Tillaga til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til ársins 2030.
151. löggjafarþing 2020-2021.
Þingskjal 1108 —  645. mál.
Stjórnartillaga.

Umsögn Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands (HVS)
Heilbrigðisvísindasvið kallaði eftir um sögnum  um  Tillögu til þingsályktunar um  lýðheilsustefnu 
til ársins 2030 meðal allra deilda sviðsins. Sviðið skilaði inn athugasemdum  í mars sl. Sviðið er 
ánægt með tillöguna og að tekið hafi verið tillit til athugasemda þess m.a. í greinargerð.

H ér fylgir stutt almenn samantekt á áliti sviðs sem samræmist fyrra bréfi okkar til 
Heilbrigðisráðuneytis. Síðan fylgja ábendingar um  breytingar á tillögunni eins og hún liggur nú 
fyrir og var send okkur 7.apríl sl. Heilbrigðisvísindasvið telur þær breytingar vera nauðsynlegar 
og til bóta. Í lok þessarar um sagnar ítreka nokkrar einingar sviðsins fróðlegar ábendingar sínar. 
Bent er einnig á um sögn Hjúkrunarfræðideildar í sérstöku skjali.

Almennt um tillöguna.

Heilsuefling samfélaga og hópa og forvarnir á ýmsum stigum eru mikilvægir þættir í 
lýðheilsustarfi. Eins og fram kemur í tillögunni nefnir Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) að 
langvinnir sjúkdómar séu ein helsta ógn við heilsu fólks og samkvæmt tölum  frá W H O  má rekja 
rúmlega 70% dauðsfalla í heim inum  til lífstílssjúkdóma. Á  Íslandi er þetta hlutfall m un hærra eða 
um  90%. HVS styður mikilvægi þess að koma á þverfaglegum heilsueflingar- og 
forvarnarteym um  á öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar.

Við lýsum yfir ánægju með það tímabæra skref að efla vísindarannsóknir á sviði lýðheilsu með 
markvissum hætti. Forvarnir eru aðalvopn lýðheilsunnar og því nauðsynlegt að auka fjármagn 
sem veitt er í rannsóknir sem er nauðsynlegur grunnur þeirra. Markvissar og gagnreyndar leiðir til 
forvarna m unu létta á annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu sem eru dýrustu úrræðin og því 
er það allra hagur að áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir endurspeglist í samtíma- og 
framtíðarrannsóknum .

Þessu til stuðnings má benda á áætlaðan Heilbrigðisvísindasjóð auk annarra mögulegra 
fjármögnunarleiða. Háskóli Íslands, og ekki síst Heilbrigðisvísindasvið, raðast ofarlega á 
heimslistum um gæði rannsókna í grunnvísindum á sviði lífvísinda. Þetta er vel og 
tengist sterkum stuðningi sjóða, opinberra stofnana og einkafyrirtækja. Hins vegar er 
það ekki svo um vísindi í sviði heilsu og forvarna, enda hefur nánast engu fé verið eytt í 
málaflokkinn heilbrigðisvísindi undanfarin ár. Þessu þarf að breyta og ætla má að það fé 
skili sér fljótt með bættri lýðheilsu.

Heilbrigðisvísindasvið ítrekar áhyggjur sínar a f  fjármögnun stefnunnar og rannsókna til að byggja 
hana á. Fyrri ábendingu Heilbrigðisvísindasviðs um  fjármögnun lýðheilsustefnu var svarað í nýrri 
greinargerð (bls. 9) með að:
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„Hér verður að líta til þess að tillagan ein og sér leiðir ekki til kostnaðar. Hins vegar verður að 
fara fram kostnaðarmat á aðgerðum vegna hennar. Þá er sérstaklega tekið fram í 7. kafla að 
ráðherra skuli skipa starfshóp sem skrifar drög að frumvarpi til heildarlaga um lýðheilsu og 
forvarnir. Slíkt frumvarp þarf að kostnaðarmeta sérstaklega."

Ljóst er framkvæmd stefnunnar m un spara þjóðinni milljarða. Mikilvægt er að hafa það til 
hliðsjónar við kostnaðarmat.

Ábendingar um breytingar á tillögunni

Í inngangi að tillögunni er lögð til eftirfarandi breyting:
Með lýðheilsu í þessari þingsályktun er átt við heilsueflingu og forvamir sem miða að því að viðhalda og 

bæta heilbrigði fólks og koma í veg fyrir sjúkdóma eins og kostur er.

Framtíðarsýn fyrir lýðheilsu á Íslandi verði eftirfarandi:
b. Lýðheilsustarf verði grundvallað á gagnreyndri þekkingu og rannsóknum og metið með því að mæla 

gæði, öryggi, árangur, aðgengi og kostnað sem og kostnaðarhagkvæmni.

Í kötlum tillögunnar 1-7 eru lagðar til eftirfarandi breytingar:

1. Forysta til árangurs.
Til að skýra hlutverk og vinna að bættri stjórnun og samhæfingu í lýðheilsustarfi á Íslandi verði 

stefnumiðin til ársins 2030 eftirfarandi:

7.Efla skuli vísindarannsóknir á sviði lýðheilsu með markvissum hætti í samstarfi við háskóla og aðrar 
rannsóknastofnanir sem stunda rannsóknir á þeim sviðum er snúa að heilsueflingu og forvörnum sem miða 
að því að viðhalda og bæta heilbrigði fólks og koma í veg fyrir sjúkdóma eins og kostur er.

2. Rétt þjónusta á réttum stað.
Til að skapa heildrænt kerfi sem stuðlar að heilsu allra landsmanna og til að gæta að hagkvæmni og 

jafnræði verði stefnumið til ársins 2030 eftirfarandi:

2.Heilsuefling og forvarnir verði hluti af heilbrigðisþjónustu á öllum stigum þjónustunnar. Stuðlað verði að 
markvissri heilsueflingu og forvörnum, á réttum stöðum innan heilbrigðisþjónustu, meðal annars með 
ráðgjöf um heilbrigða lifnaðarhætti, forvarnir og skaðaminnkun fyrir einstaklinga og hópa, meðal annars á 
sviði næringar, hreyfingar, geðræktar, tannverndar, kynheilbrigðis, óviðeigandi lyfjameðferðar og - 
notkunar, áfengis-, vímu- og tóbaksvarna, þ.m.t. um notkun rafretta og nikótínvara.
3.Heilsugæslan taki virkan þátt í lýðheilsustarfi, meðal annars í samstarfi við sveitarfélög, og stuðli þannig 
að aukinni samfellu og gæðum í þjónustu með aðgengi að þekkingu sem stutt getur við heilsueflingu og 
forvarnir, meðal annars á sviði næringar, hreyfingar, geðræktar, tannverndar, kynheilbrigðis, óviðeigandi 
lyfjameðferðar og -notkunar, áfengis-, vímu- og tóbaksvarna, þ.m.t. um notkun rafretta og nikótínvara.
4.Efla skuli rafræna upplýsingamiðlun til landsmanna um heilsueflingu og forvarnir, svo sem í gegnum 
Heilsuveru með stuðningi þverfaglegrar teymisvinnu.

3. Fólkið í forgrunni.
Til að tryggja markvisst lýðheilsustarf sem mætir þörfum notenda á einstaklingsmiðaðan hátt og stuðlar 

að heilsu allra landsmanna verði stefnumið til ársins 2030 eftirfarandi:

3.Efla og koma á þverfaglegri heilsueflandi móttöku innan heilsugæslu fyrir alla aldurshópa og tryggja jafnt 
aðgengi allra að slíkri þjónustu, meðal annars með því að börn og fjölskyldur þeirra njóti sem fyrst stuðnings 
vegna ýmis konar vanda enda kemur slíkur stuðningur í veg fyrir stærri vanda síðar meir. Heilsugæsla ætti
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til dæmis að tryggja snemma aðgengi barna að aðstoð vegna talerfiðleika og andlegra veikinda eða 
hegðunarvanda.

4. Virkir notendur.
Til að stuðla að virkri og ábyrgri þátttöku í lýðheilsustarfi verði stefnumið málaflokksins til ársins 2030 

eftirfarandi:
1. Stjórnvöld stuðli að því að allir Íslendingar verði meðvitaðir um ábyrgð á eigin heilsu, meðal annars 

með fræðslu og vitundarvakningu um gildi forvarna og heilsueflingar, svo sem á sviði næringar, 
hreyfingar, svefns og geðræktar. Stjórnvöld auki möguleika fólks á að hlúa að eigin heilsu og auki 
meðvitund almenning um gagnreyndar leiðir til að efla eigin heilsu og vellíðan.

5. Skilvirk þjónustukaup.
Til að stuðla að hagkvæmum og markvissum lýðheilsuverkefnum í samræmi við stefnu stjórnvalda og 

þarfir notenda verði stefnumið málaflokksins til ársins 2030 eftirfarandi:

3.Stjórnvöld styrki nýsköpun til rannsókna, gagnasöfnunar og aðgerða á sviði lýðheilsustarfs með 
markvissum hætti.
4.Stjórnvöld samræmi eins og kostur er kaup á þjónustu er varðar rannsóknir, söfnun og vinnslu gagna um 
lýðheilsu með það að markmiði að þau nýtist sem best við stefnumótun og áætlanagerð á vettvangi hins 
opinbera. Mikilvægt er að það liggi skýrt fyrir hvaða upplýsingar þurfa að liggja fyrir, hvaða gögnum er 
verið þarf safna, hvaða gögn er nauðsynlegt að séu til staðar og skýrt hvert eignarhald á gögnum er sem 
safnað er fyrir opinbert fé og hver hefur heimild til að nota þau gögn og með hvaða hætti.

6. Gæði í fyrirrúmi.
Til að tryggja gæði og öryggi í lýðheilsustarfi verði stefnumið til ársins 2030 eftirfarandi:

1. Íslendingar verði meðal fremstu þjóða í lýðheilsustarfi sem byggist á bestu vísindaþekkingu og reynslu, 
meðal annars með því að nota alþjóðlega og staðbundna lýðheilsuvísa og önnur viðeigandi gögn og 
aðferðir til greiningar, velja árangursríkar lausnir, meta framvindu og birta niðurstöður um árangur í 
lýðheilsustarfi.

2. Gögn um lýðheilsustarf verði samanburðarhæf milli landsvæða og við árangur annarra þjóða. 
Samanburður verði gerður reglulega af embætti landlæknis. Nauðsynlegt er að viðhafa rannsóknir og 
markvissa gagnasöfnun til að leggja mat á árangur.

7. Hugsað til framtíðar.
Til að tryggja áframhaldandi þróun í lýðheilsu þjóðarinnar verði stefnumið til ársins 2030 eftirfarandi:

1. Heilbrigðisráðherra skipi þverfaglegan starfshóp sem skrifar drög að frumvarpi til heildarlaga um 
lýðheilsu með áherslu á heilsueflingu og forvarnir.

2. Markvisst verði tryggt að viðeigandi upplýsingar liggi fyrir svo mælingar og gagnasöfnun komi að 
gagni. Tryggð verði gagnasöfnun um lýðheilsu þjóðarinnar með það að markmiði að fylgjast með 
framvindu og bregðast við yfirvofandi lýðheilsuógnum með áhrifaríkum hætti.

3. Efnahagslegir hvatar verði nýttir til að efla lýðheilsu á Íslandi.
4. Efla skuli samstarf ráðuneyta og stofnana á sviði lýðheilsu með markvissum hætti. Þá verði Í samstarfi 

við háskóla og viðeigandi rannsóknastofnanir verði markvisst unnið að eflingu vísindastarfs á sviði 
lýðheilsu og forvarna og stutt verði við nýsköpun á sviðinu.

8. Stefnan í framkvæmd.
Til að hrinda lýðheilsustefnu til ársins 2030 í framkvæmd verði gerðar áætlanir um aðgerðir til fimm ára 

í senn í samráði við helstu aðila, svo sem sveitarfélög, háskóla og aðrar stofnanir. Slíkar áætlanir verði 
uppfærðar árlega meðan lýðheilsustefnan er í gildi. Heilbrigðisráðherra leggi árlega fram aðgerðaáætlanir 
lýðheilsustefnunnar til umræðu á Alþingi.
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Viðbótar almennar athugasemdir frá deildum Heilbrigðisvísindasviðs

Um lyfjatengdan skaða

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur varpað ljósi á mikilvægi þess að hindra lyfjatengdan skaða 
vegna lyfja á alþjóðavísu. Lyf eru áhrifarík íhlutun, en það getur verið vandasam t að tryggja að 
lyfin séu árangursrík og örugg. Fjöllyfjameðferð hefur verið lýst sem lykil áhættuþætti fyrir 
óviðeigandi lyfjameðferð. Óviðeigandi lyfjameðferð hefur fylgni við skerðingu á heilsu sjúklinga 
og aukinn kostnað í heilbrigðiskerfum. Því hefur óviðeigandi lyfjameðferð verið nýtt sem 
mælikvarði á gæði og öryggi í lyfjaávísun.

Um mataræði þjóðarinnar

Upplýsingar um  mataræði þjóðarinnar fást ekki m eð lýðheilsuvísum sem mældir eru í dag, en 
samtals þrír vísar tengjast næringu. H ér þarf að tryggja fjármagn til að gera ítarlegar 
landskannanir á mataræði og næringu meðal allra aldurshópa reglulega og gera reglulega mælingar 
á næringarástandi og næringarefnabúskap fyrir valin efni hjá viðkvæmum hópum . Þá þarf að 
viðhalda þeim innviðum  sem þarf í slíkt, til dæmis íslenskum gagnagrunni um  efnainnihald 
matvæla. Þetta hefur verið tryggt í nágrannalöndunum  enda mjög mikilvæg tæki við 
lýðheilsustörf. N efna má að Matvælastefna horfir einnig til þessara þátta og er mikilvægt að 
lýðheilsuhluti þeirrar stefnu og Lýðheilsustefna séu í takt. Gæta þarf þess að ekki sé horft 
framhjá næringarvanda stórra hópa, til dæmis barna, unglinga og aldraðra.

Um sjúkraþjálfun og hreyfingu

Gildi gagnreyndra fyrsta stigs forvarna er óumdeild fyrir andlega og líkamlega heilsu. Þar geta 
sjúkraþjálfarar lagt sitt a f m örkum. Dæmi um  slíkt væri með; vinnuvistfræðilegri nálgun til að 
kom a í veg fyrir álagseinkenni við ýmiskonar störf, ráðleggingum og aðstoð til að stunda 
hreyfingu sér til heilsubótar og fræðslu til foreldra barna um  örvun á hreyfiþroska.

Virðingarfyllst

f.h. Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands

Inga Þórsdóttir
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