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Efni: Umsögn Embættis landlæknis um þingsályktunartillögu um lýðheilsustefnu til ársins 2030

Embætti landlæknis fagnar fram kominni þingsályktunartillögu um lýðheilsustefnu til ársins 2030 
þar sem leiðarljósið er að heilsuefling og forvarnir verði hluti af allri þjónustu innan 
heilbrigðiskerfisins. Með henni er skerpt á hlutverki stjórnvalda og þá ekki síst heilbrigðiskerfisins 
hvað varðar heilsueflingu og forvarnir. Er hún þannig að mati embættisins mikilvæg viðbót við 
fyrirliggjandi lýðheilstefnu frá árinu 2016. Í stefnunni frá 2016 kemur fram að meginmarkmið 
hennar sé einmitt að móta fyrsta hluta stefnu og aðgerða sem stuðla að heilsueflandi samfélagi 
og bættri lýðheilsu á öllum aldursskeiðum með sérstaka áherslu á börn og ungmenni undir 18 
ára aldri (bls. 4). Í skýringartexta með fyrirliggjandi tillögu lýðheilsustefnu er að sama skapi lögð 
áhersla á að þessari stefnu sé ekki ætlað að afnema eða taka við af stefnunni frá árinu 2016 
heldur eigi þær að ganga í takt á þeirri vegferð að bæta lýðheilsu á Íslandi.
Andleg, líkamleg og félagsleg heilsa og vellíðan er afurð af samspili einstaklinga og þeirra nánasta 
umhverfis og aðstæðna. Framboð, aðgengi og gæði heilbrigðisþjónustu skiptir miklu máli en er 
aðeins hluti af þeim áhrifaþáttum heilbrigðis sem vega þar hvað þyngst. Samanber fyrirliggjandi 
umsögn embættisins um tillöguna er því afar mikilvægt að halda heildarsamhenginu til haga þ.e. 
að tenging þessarar stefnu við fyrirliggjandi lýðheilsustefnu frá árinu 2016, heilbrigðisstefnu til 
ársins 2030 og aðrar viðeigandi stefnur á ólíkum málefnasviðum hins opinbera komi fram í 
stefnunni sjálfri, en ekki aðeins í skýringartexta og greinargerð tillögunnar. Ekki er ólíklegt að það 
komi til móts við a.m.k. sumar athugasemdir sem hafa borist vegna tillögunnar.
Auk þess að byggja starfið á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma er gott samstarf og 
samfella í starfi þvert á geira, innan og á milli stjórnsýslustiga mikilvægur liður í markvissu 
lýðheilsustarfi sem stuðlar að heilsu og vellíðan allra og minnkar ójöfnuð til heilsu. Að öðru leyti 
vísar embætti landlæknis til fyrirliggjandi umsagnar sinnar um tillöguna.
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