
151. löggjafarþing 2020-2021. 
Þingskjal 1108 — 645. mál.

Umsögn Lýðheilsuráðs Reykjanesbæjar 

um lýðheilsustefnu til ársins 2030

Lýðheilsuráð Reykjanesbæjar fagnar nýrri lýðheilsustefnu til 2030 og þá sérstaklega þeim 
þáttum sem snúa að markvissri stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga. Lýðheilsuráð telur 
mikilvægt að lögð verði sérstök áhersla á rannsóknir á efnahagslegum áhrifum 
tilvonandi aðgerðaráætlunar. Innan við 3% af útgjöldum til heilbrigðismála á Íslandi er varið 
til forvarna. Það er mat ráðsins að skynsamlegt sé að skoða í þessu ljósi bæði heilsufarslegan 
og efnahagslegan hag þess að auka þau útgjöld með sannreyndum íhlutunum. Einnig skortir 
tilvísun í stefnunni til hlutverks óháðra matsaðila á árangri heilsueflingar og forvarna rétt eins 
og tíðkast í nágrannalöndum okkar. Hámarka þarf mögulegan ávinning af aðgerðum fyrir það 
fjármagn sem varið er til lýðheilsu og einsýnt að efla þarf til muna Embætti Landlæknis og 
setja Embættinu skýr mörk hvað varðar skipulag, framkvæmd og mat á árangri aðgerða.
Í dag veitir Lýðheilsusjóður styrki til lýðheilsustarfs en sjóðurinn dugar skammt ef ráðast á í 
veigameiri aðgerðir til þess að stemma stigu við aukningu lífsstílstengdra sjúkdóma.

Tekið er fram að stefnan sem slík leiði ekki til aukins kostnaðar en aðgerðir geti leitt til 
tímabundins kostnaðar sem ætti að rúmast innan fjárheimilda ráðuneytis heilbrigðismála. 
Lýðheilsuráð telur það morgunljóst að sérstaklega verður að fjármagna svo metnaðarfulla 
aðgerðaráætlun á fjárlögum til allra ráðuneyta og stofnanna. Lýðheilsa er þverfagleg og snertir 
flesta þætti í starfsemi hins opinbera. Árangur af lýðheilsustarfi grundvallast á því að ríki og 
sveitarfélög séu tilbúinn til þess að veita fjármagni til þess að efla heilsu sem síðar kemur til 
með að skila arði til lengri tími í bættum lífsgæðum Íslendinga og halda aftur af kostnaði í 
heilbrigðis-og velferðarkerfinu.

Lýðheilsuráð fagnar sérstaklega skipun starfshóps sem mun vinna drög að frumvarpi til 
heildarlaga um lýðheilsu með áherslu á heilsueflingu og forvarnir. Mikilvægt er að Samband 
Íslenskra sveitarfélaga eigi þar fulltrúa þar sem sveitarstjórnar stigið mun leggja aukna áherslu 
á lýðheilsusjónarmið á næstu árum og áratugum.

Dæmi um árangursríka aðgerð í bættri heilsueflingu einstaklinga er Janusarverkefnið sem er 
fjölþætt Heilsuefling fyrir einstaklinga sem eru 65 ára og eldri. Verkefnið hefur verið 
starfrækt í Reykjanesbæ frá 2017 og hafa fleiri sveitarfélög bæst í hópinn. Markmiðið með 
verkefninu er meðal annars að gera einstaklinginn hæfari til að takast á við breytingar sem 
fylgja hækkandi aldri. Því er mikilvægt að ríkið komi að forvarnarverkefni af þessum toga 
sem snýr að bættri lýðheilsu allra einstaklinga. Þá telur lýðheilsuráð einnig mikilvægt að auka 
möguleika einstaklinga á að taka ábyrgð á eigin heilsu með aukinni fræðslu m.a. um þau 
úrræði sem standa til boða í heilbrigðiskerfinu.

Síðast en ekki síst leggur lýðheilsuráð til að efnahagslegir hvatar verði skoðaðir nánar til þess 
að efla lýðheilsu í landinu. Má þar nefna hugmyndir um skattaafslátt fyrir þá vinnustaði sem



sinna markvissu og sannreyndu heilsueflingarstarfi á vinnustöðum s.s. heilsufarskoðunum, 
bólusetningum og öðrum heilsueflandi vinnuverndarþáttum.

Lýðheilsuráð bendir á að Bretar hafa tekið upp hvatakerfi þar sem heimilislæknum er 
umbunað fyrir að halda skjólstæðingum sínum heilsuhraustum. Áhugavert væri að sjá 
árangurinn af því kerfi og skoða upptöku þess hér á landi hafi sú tilhögun gefið góða raun.

Lýðheilsuráð leggur til að við heildarendurskoðun laga verði lögð áhersla á að allir 
Íslendingar verði skráðir með heimilislækni og njóti jafnræðis í aðgengi að heilsugæslu.
Breytt hlutverk heilsugæslunnar með víðtækari heilsueflingaráherslum kann að vera eitt mesta 
sóknarfæri til bættrar heilsu þeirra Íslendinga sem þegar glíma við lífstílstengda sjúkdóma.

Skortur er á umfjöllun um menntunarþörf í stefnunni og mikilvægt að bætt sé úr. Lýðheilsuráð 
bendir á mikivægi þess að fjölga markvisst menntuðum lýðheilsufræðingum svo stefna 
stjórnvalda og sveitarfélaga í málaflokknum skili tilætluðum árangri.
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