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Efni: Umsögn Iðjuþjálfafélags Íslands vegna tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til ársins 2030,
þingskjal 1108 -  645. mál.

Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) þakkar tækifærið til að veita umsögn um ofangreinda tillögu. Það er fagnaðarefni 
að setja eigi stefnu í lýðheilsumálum hér á landi og flétta hana inn í alla starfsemi heilbrigðisþjónustunnar. Í 
því sambandi telur félagið brýnt að iðjuþjálfun sé aðgengileg fólki án tillits til búsetu eða fjárhagslegrar stöðu. 
Í umsögninni er lögð áhersla á meginviðfangsefni 2, 3, 4 og 7, en fyrst eru almenn atriði.

Leiðarljós iðjuþjálfunar er að standa vörð um og efla iðju, þátttöku, heilsu og velferð einstaklinga, hópa og 
samfélaga. Iðjuþjálfar starfa með fólki á öllum aldri sem af einhverjum ástæðum glímir við iðjuvanda sem 
hamlar þeim í hversdeginum og hindrar þátttöku. Ávallt er litið til samspils iðju, manneskju og umhverfis. 
Þarfir fólks eru ólíkar og hindranir liggja oft í umhverfinu þ.á.m. skorti á tækifærum. Nefna má byggingar og 
aðgengi, félagslegar aðstæður, fordóma, kerfisbundinn ójöfnuð og menningarlega þætti. Allt þetta hefur 
áhrif á möguleika fólks til iðju og þátttöku og þar af leiðandi heilsu og lífsgæði bæði einstaklinga og hópa.

Iðjuþjálfar eru ein af lykilstéttunum þegar kemur að forvörnum, vinnuvernd og endurhæfingu. Algengt er að 
iðjuþjálfar starfi með hópum og veiti fræðslu og ráðgjöf sem snýr að breyttum lífsháttum, svo sem til að 
sporna við vinnuálagi, breyta vinnuaðstöðu og hafa stjórn á streitu í daglegu lífi. Þá er horft til þeirra 
grunnþátta sem skipta öllu fyrir heilsu og velferð, það er svefns, næringar, hreyfingar og félagslegra tengsla.

Þjónusta iðjuþjálfa byggir á gagnreyndum aðferðum og viðurkenndu verklagi. Mikil eftirspurn er eftir 
iðjuþjálfum hér landi á breiðum starfsvettvangi. Má þar nefna heilbrigðis- og félagsþjónustu, skóla, 
félagasamtök, sjálfseignarstofnanir, stjórnsýslu og fyrirtæki á almennum markaði. Þörf fyrir þjónustu 
iðjuþjálfa í nútíma velferðarsamfélagi er almennt viðurkennd og sýnt hefur verið fram á að iðjuþjálfun hefur 
heilsuhagfræðilegan ávinning. Þetta kemur meðal annars fram í nýlegri norrænni skýrslu þar sem gerð var 
kerfisbundin samantekt á virði iðjuþjálfunar þegar kemur að heilsu aldraðra og atvinnuþátttöku fólks með 
geðræna erfiðleika (https://www.ii.is/fagid/rannsoknir/, https://www.frettabladid.is/skodun/sjalfbaer- 
heilbrigdisthjonusta-tharf-ad-byggja-a-heilsuhagfraedilegum-rannsoknum/).

Rétt þjónusta á réttum stað.
Við teljum afar brýnt að bæta aðgengi að þjónustu iðjuþjálfa í heilsugæslunni um land allt ekki síst út frá 
lýðheilsu- og forvarnarsjónarmiðum. Iðjuþjálfun ætti þannig að vera hluti af þverfaglegri fyrsta og annars 
stigs heilbrigðisþjónustu í takt við 18. og 19. gr. reglugerðar 1111/2020 um heilbrigðisumdæmi og hlutverk, 
starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa. Það ætti til dæmis að vera hægt 
að fá „iðjuseðil" í heilsugæslunni líkt og hreyfiseðil. Eins og staðan er í dag þá eru einungis fimm iðjuþjálfar 
starfandi við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og enginn þeirra í fyrsta stigs þjónustu. Íbúar hafa því ekki 
beint aðgengi og geta ekki pantað sér tíma hjá iðjuþjálfa á sinni heilsugæslustöð. Hagsmunasamtök eins og 
ÖBÍ hafa bent á þennan skort á þjónustu og félagsfólk þeirra rekst ítrekað á veggi þegar þau þurfa á aðstoð 
iðjuþjálfa að halda til dæmis heimilisathugun, umsókn um hjálpartæki, ráðgjöf, fræðslu og þjálfun varðandi 
daglega iðju í heimahúsi eða á vinnustað. Þjónustan er eingöngu í boði gegnum miðlæga heimahjúkrun eða 
stofnanir. Þjónusta sjálfstætt starfandi iðjuþjálfa er ekki niðurgreidd af SÍ. Ljóst er að hér á landi erum við 
verulega á eftir hinum Norðurlöndunum í þessum efnum. Fólk þarf nánast að leggjast inn á sjúkrahús til að 
hitta iðjuþjálfa.

Þjónustuskrifstofa -  Borgartúni 6 -  105 Reykjavík - Iceland
sími: 595 5187 eða 595 5186 -  www.ii.is -  sigl@bhm.is -  idjuthjalfafelag@bhm.is

mailto:nefndasvid@althingi.is
https://www.ii.is/fagid/rannsoknir/
https://www.frettabladid.is/skodun/sjalfbaer-
http://www.ii.is
mailto:sigl@bhm.is
mailto:idjuthjalfafelag@bhm.is


IÐJU ÞJÁLFA félag

The Icelandic Occupational 
Therapy Association

Fólkið í forgrunni
Engin tvö eru eins og engin ein heilbrigðisstétt græjar allt. Við tökum heils hugar undir það að leggja áherslu 
á þverfaglega nálgun í heilsugæslunni, það er einfaldlega viðurkennt verklag, teymisvinnan er gríðarlega 
mikilvæg og stuðlar að samfellu í þjónustu. Iðjuþjálfar vinna skjólstæðingsmiðað (e. client centred) og nýta 
gagnreynd matstæki, til dæmis hálfopin viðtöl til þess að meta færni við iðju, þarfir, áhugasvið og áhrif 
umhverfis. Í samstarfi iðjuþjálfa og notanda þjónustunnar er valdefling í forgrunni og markvisst unnið að því 
að auka möguleika notandans til að hlúa að og bæta eigin færni og heilsu. Fagþekking iðjuþjálfa hefur sýnt 
sig að koma að gagni við að innleiða einstaklingsmiðaða nálgun í fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu og 
lýðheilsustarfi. Má þar nefna heilsueflandi heimsóknir til aldraðra eða ráðgjöf um orkusparandi aðferðir við 
daglega iðju hjá þeim sem glíma við langvinna sjúkdóma. Við lauslega athugun á sýnileika iðjuþjálfunar í 
heilsugæslunni voru vefsíður skoðaðar, bæði Heilsuvera og heimasíða HH. Í ljós kom að upplýsingar um 
þjónustu iðjuþjálfa voru af skornum skammti. Ein niðurstaða fannst á Heilsuveru sem tengdist greiningu á 
einhverfu. Á vefsíðu HH skilaði leit 12 niðurstöðum og þær lutu allar að Geðheilsu- eftirfylgd sem er úrræði 
sem er búið að leggja niður. Hér þarf að bæta upplýsingamiðlun til muna. Ósýnileg þjónusta er óaðgengileg

Virkir notendur
Við tökum undir mikilvægi þess að auka heilsulæsi þjóðarinnar. Bæta þarf framboð af hagnýtum 
upplýsingum sem byggja á gagnreyndri þekkingu og aðferðum. Fagþekking iðjuþjálfa er mikilvæg þegar 
kemur að ólíkum þörfum mismunandi hópa svo sem vegna aldurs, fötlunar, menningarmunar eða aðstæðna. 
Notkun upplýsingatækni og starfrænna lausna tengist velferðartækni og þar eru iðjuþjálfar á heimavelli og 
þekkja vel til þess hvernig auka má færni og sjálfstæði fólks í daglegu lífi með því að nýta slíkar lausnir.

Horft til framtíðar
Við fögnum þeirri áherslu sem lögð er á samræmdar og þverfaglegar aðgerðir utan og innan 
heilbrigðisþjónustu. Færa þarf forvarnir einstaklinga og hópa nær fólkinu og gera fyrirbyggjandi 
endurhæfingu mun aðgengilegri. Minni færniskerðing, meira sjálfstæði við dagleg viðfangsefni, betri heilsa 
og aukin atvinnuþátttaka eru dæmi um ávinning sem hefur jákvæð efnahags- og samfélagsleg áhrif. 
Lýðheilsuvísindi eru þverfagleg í sjálfu sér og það að veðja á öflugt samstarf margra heilbrigðisstétta stuðlar 
að sjálfbærri samfélagsþróun og aukinni velferð.

Iðjuþjálfafélag Íslands fagnar þessari þingsályktun og hvetur yfirvöld til þess að láta verkin tala með því að 
bæta aðgengi fólks að þverfaglegri heilbrigðisþjónustu, þar með talinni iðjuþjálfun sérstaklega á fyrsta 
stiginu. Félagið er tilbúið til samráðs og samstarfs hvenær sem óskað er.

þjónusta.

með vinsemd og virðingu

Þóra Leósdóttir iðjuþjálfi MPM 
formaður Iðjuþjálfafélags Íslands
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