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Til velferðarnefndar Alþingis

Umsögn um þingsályktunartillögu um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu 
við aldraða til ársins 2030, 418. mál.

Farsæl öldrun - Þekkingarmiðstöð fagnar mjög framkominni þingsályktunartillögu og telur hana mikilvægan og 
tímabæran lið í framþróun öldrunarþjónustu á Íslandi.

Farsæl öldrun - Þekkingarmiðstöð vill þó benda á að heilbrigðisþjónusta við aldraða felur óhjákvæmilega í sér 
þörf fyrir verulega félagsþjónustu. Eins og þjónustan horfir við notandanum er þetta tvennt enn aðskilið í 
framkvæmd sem gerir þjónustuna ómarkvissa og hindrar gæðaþróun. Æskilegt væri að Alþingi ályktaði 
sérstaklega um nauðsyn þess að heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið mótaði sameiginlega stefnu í heilbrigðis- 
og félagsþjónustu við aldraða. Þrátt fyrir ítrekuð tilrauna- og þróunarverkefni um samþættingu virðist ganga afar 
hægt að festa raunverulega samþætta þjónustu í sessi. Því hljómar tillaga (3.1. c.) um tilrauna- og
þróunarverkefni þannig, að samþætting þjónustu sé enn á ný komin á byrjunarreit. Starfshópur um
áframhaldandi vinnslu stefnunnar ætti að starfa þvert á ráðuneytin að okkar mati til að stuðla að samþættingu. 
Hvað varðar lið “3.2 Rétt þjónusta á réttum stað” viljum við undirstrika að heildræn og samþætt/samfelld þjónusta 
við aldrað fólk verður ekki að veruleika án aðkomu sveitarfélaga, félagsþjónustu og félagsmálaráðuneytis.

Farsæl öldrun - Þekkingarmiðstöð fagnar mjög að í ályktuninni er talað um persónumiðaða þjónustu, en 
innleiðing hugmyndafræði persónumiðaðrar þjónustu er mikil breyting frá því sem nú er og þarf meira en orð á 
blaði til að koma henni á. Það þarf sömuleiðis að koma skýrt fram af hálfu þingsins með ályktun hvað átt er með 
að þjónusta sé persónumiðuð og þverfagleg og sömuleiðis hvaða viðhorfsbreytinga sé þörf til að þjónustan geti 
staðið undir því að teljast samþætt. Sem dæmi um átak norrænna stjórnvalda í átt að betri öldrunarþjónustu sem 
hafa mætti til fyrirmyndar má nefna Lev hele livet og Værdig ældrepleje.

Farsæl öldrun - Þekkingarmiðstöð bendir á mikla og knýjandi þörf fyrir fræðslu og þjálfun starfsfólks í 
öldrunarþjónustu, einkum um persónumiðaða hugmyndafræði og þjónustu. Hlutfall ófaglærðs starfsfólks er hátt 
og faglært starfsfólk er of sjaldan með sérþekkingu í öldrunarþjónustu. Vísindi og nýsköpun eru mikilvæg, en þau 
leysa ekki þennan vanda ein og sér.

Til að kynna þessar athugasemdir nánar óskum við eftir fundi með velferðarnefnd Alþingis. Við viljum færa 
nefndarfólki að gjöf bókina Ný menning í öldrunarþjónustu sem er grunnrit í sambandi við skilgreiningar á því 
sem hér hefur verið tæpt á.

Við þökkum tækifærið til að veita álit á þessari þörfu þingsályktun og vísum jafnframt til umsagnar okkar um 
málið áfyrrjLstigum (#18).
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