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Umsögn Fræðslu og forvarna (FRÆ) um: Tillögu til þingsályktunar um þjóðarátak í 
lýðheilsutengdum forvörnum, mál 555, lagt fram á 151. löggjafarþingi 2020-2021.

Fræðsla og forvamir styðja tillöguna en benda á að efnislega hliðstæð tillaga heilbrigðisráðherra um 
lýðheilsustefnu til ársins 2030, þingskjal 1108, 645. mál liggur einnig fyrir yfirstandandi 
löggjafarþingi. Þar er m.a. kveðið á um að heilbrigðisráðherra skipi sem fyrst starfshóp sem skrifi 
drög að frumvarpi til heildarlaga um lýðheilsu með áherslu á heilsueflingu og forvarnir. Best færi á að 
þessar tvær tillögur yrðu felldar saman þannig að fyrirhuguð heildarlög um lýðheilsu og stefnumörkun 
að öðru leyti ásamt framkvæmdaáætlun yrðu unnin á heildstæðan hátt.

Það er mikilvægt að stefnumörkun í forvörnum og lýðheilsu sé heildstæð, markmiðadrifin og til langs 
tíma. Til þess að hún verði annað en orðin tóm þarf einnig að fylgja fjármögnuð framkvæmdaáætlun 
og skilgreind ábyrgð og hlutverk þeirra sem að henni koma. Hún þarf að byggjast á gagnreyndri 
þekkingu og fela í sér reglulega endurskoðun sem byggð er á árangursmati.

Í tillögunni sem hér er til umsagnar er tekið undir alla þá þætti sem gert er ráð fyrir að stefnan og 
aðgerðaráætlunin um þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum feli í sér og byggist á. FRÆ bendir á 
að til viðbótar þessum þáttum væri æskilegt að kveða á um að stjórnvöld hafi lýðheilsu að leiðarljósi 
við alla áætlanagerð og stefnumótun. FRÆ hefur talað fyrir því að ávallt fari fram lýðheilsumat á 
áhrifum lagabreytinga og stefnumarkandi ákvarðana áður en þær eru afgreiddar frá alþingi. Með 
lýðheilsumati er lagt mat á það hver séu líkleg bein og óbein áhrif tiltekinna aðgerða stjórnvalda, eins 
og lagasetningar og ýmissa stjórnsýsluákvarðana, á lýðheilsu. Þannig yrði stuðlað að því að ekki yrði 
ráðist í breytingar sem varða lýðheilsu án undangengins mats og greiningar.

FRÆ leggur einnig áherslu á hlutverk og mikilvægi almannaheillasamtaka í lýðheilsu. Þau hafa og 
geta leikið lykilhlutverk í að virkja samfélagið í þágu lýðheilsu á öllum sviðum.

Virðingarfyllst.

F.h. stjórnar FRÆ, Fræðslu og forvarna,

Reykjavík, 5. maí 2021.

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri
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