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Efni: Umsögn við tillögu til þingsályktunar um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða. 151. 
Löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 1199 - 720. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) þakkar tækifærið til að gera umsögn við tillögu til 
þingsályktunar um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða. Félagið fagnar því að 
heilbrigðisráðherra og félags- og barnamálaráðherra verði falið að vinna í sameiningu 
að mörkun nýrrar velferðarstefnu fyrir aldraða þar sem markvisst verði horfið frá 
einhliða hugmyndafræði um stofnanaþjónustu.

Félagið tekur undir þær áherslur sem koma fram í greinargerð með tillögunni um að 
sjálfstæð búseta á eigin heimili til æviloka verði megin markmið, heilbrigðis- og 
velferðartækni verði nýtt og fagfólk þjálfað til verkefna samkvæmt áherslum um 
einstaklingsbundna þjónustu á eigin heimili. Jafnframt er mikilvægt að endurskoða 
fjárhagslega umgjörð og kveða skýrt á um fjárhagslegt sjálfræði og sjálfstæði 
einstaklinga. Á sama tíma er mikilvægt að þróa reiknilíkan, undirstrika viðhofs- og 
stefnubreytingu og tímasetja áfanga að umbreytingu ásamt því að meta faglegan og 
fjárhagslegan ávinning.

Heilbrigðisráðherra hefur falið Halldóri S. Guðmundssyni, framkvæmdastjóra 
Öldrunarheimila Akureyrar, sem jafnfram t er dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands, að vinna drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030. 
Halldóri er ætlað að horfa til heildarskipulags þjónustu við aldraða, samþættingar milli 
heilbrigiðisþjónustu og félagslegrar þjónustu og þverfaglegs samstarfs á milli 
þjónustustiga. Jafnframt á að taka mið af nýjum áskorunum og viðfangsefnum til 
framtíðar á þessu sviði, mögulegum breytingum á framkvæmd þjónustu og skipulagi 
með hliðsjón af nýsköpun og þróun í málaflokknum. Þessi vinna mun væntanlega styðja 
við tillöguna sem gengur þó lengra þar sem lagt er til að ráðherrar heilbrigðis- og 
félagsþjónustu komi sameiginlega að málinu.

Félagsráðgjafafélag Íslands hefur ítrekað bent á að leggja þurfi aukna áherslu á 
nærþjónustu og lýðheilsutengdar forvarnir meðal eldri borgara. Til að mynda með 
samþættri heimaþjónustu og heimahjúkrun, heilsueflandi samfélögum og auknu 
aðgengi eldra fólks að úrræðum samfélagsins þrátt fyrir veikindi eða færniskerðingu. 
Félagið hefur varað við þeirri einhliða áherslu sem hefur verið í umræðunni um að hraða 
því ferli sem leiðir til varanlegrar búsetu á hjúkrunarheimili þar sem það gengur gegn 
núverandi áherslum í heilbrigðisstefnu um að aðstoða fólk sem lengst á eigin heimili. 
Þá hefur Fagdeild félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu bent á að leggja þurfi áherslu á að 
efla endurhæfingu á eigin heimili og skilgreina ábyrgðarhlutverk sveitarfélaga í 
nærþjónustu. Bent hefur verið á að það er verulega íþyngjandi inngrip í líf  einstaklings 
að flytja varanlega á hjúkrunarheimili. Þess í stað beri að leggja áherslu á aukna 
þjónustu inn á heimili. Skortur á slíkri þjónustu muni frekar vera orsök þess að biðlistar
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eftir færni- og heilsumati og búsetu á hjúkrunarheimili séu langir en að það taki langan 
tíma að vinna færni- og heilsumat, líkt og margir hafa haldið fram. Félagið hefur hins 
vegar bent á mikilvægi þess að draga úr biðtíma eftir hjúkrunarheimili þegar 
einstaklingur er metin í þörf fyrir búsetu á hjúkrunarheimili.

Félagsráðgjafar eru meðal þeirra lykilfagstétta sem hafa mikla þekkingu og reynslu af 
stöðu málefna aldraðra á Íslandi en félagsráðgjafar starfa á Tryggingastofnun, 
Landspítala, heilsugæslustöðvum og síðast en ekki síst í félagsþjónustu sveitarfélaga. 
Þeir hafa heildarsýn að leiðarljósi í vinnu sinni með fólki og leita leiða til þess að tengja 
saman þjónustukerfi en þannig má ná fram aukinni skilvirkni í þjónustu með samstarfi 
og samþættingu þjónustu sem veitt er af ólíkum þjónustukerfum og stofnunum 
samfélagsins.

Félagsráðgjafafélag Íslands lýsir áhuga á að taka þátt í mótun nýrrar velferðarstefnu fyrir 
aldraða og er tilbúið að fylgja athugasemdum sínum eftir sé þess óskað.
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