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Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022

Neðangreint má finna athugasemdir ADHD samtakanna vegna frumvarps til fjárlaga fyrir árið 
2022.

Sálfræðiþjónusta nr. 24.1

Lög nr. 93/2020 m.a. um aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð, 
kveða á um að almenn sálfræðiþjónusta og önnur klínísk viðtalsúrræði falli undir 
greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um nánari 
framkvæmd og heimild til að semja um þjónustuna hefur verið til staðar frá því að kerfið var 
sett á. Lögin tóku gildi 1. janúar 2021 en hafa enn ekki verið innleidd, enda hefur tilheyrandi 
reglugerð ekki verið sett né hafa þau verið fjármögnuð. Einungis er gert ráð fyrir 100 m. kr. 
greiðslu árið 2022 til að mæta afmörkuðum þörfum. Er það óásættanlegt og í trássi við vilja 
Alþingis.

Sálfræðiþjónusta er oftar en ekki algengasta endurhæfingarúrræðið og brýnt að þjónustan 
verði niðurgreidd. Aukin sálfræðiþjónusta sparar ríkinu ómælt fé til lengri tíma.

ADHD samtökin mælast til að stjórnvöld framfylgi lögum og semji um innleiðingu 
sálfræðiþjónustu og að aðgengi allra hópa, hvort sem um ræðir á höfuðborgarsvæðinu eða 
landsbyggðarinnar, að þjónustunni verði tryggð.

Stytting biðlista eftir greiningu fyrir börn og fullorðna nr. 24.1

Eitt er að fella sálfræðiþjónustu undir greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu. En án þess 
að aukið fjármagn verði sett í að stytta biðlista eftir greiningum fyrir börn hjá Þroska og 
hegðunarstöð og ADHD greiningum fyrir fullorðna hjá væntanlegu ADHD teymi Heilsugæslu 
Höfuðborgarsvæðisins, mun bætt aðgengi að sálfræðiþjónustu gera takmarkað gagn.

ADHD samtökin furða sig á að hvergi í fjárlögum virðist minnst á aukið fjármagn til að koma 
þessum málum í ásættanlegan farveg.
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Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun nr. 24.3

Hér kemur fram að hlutdeild málaflokksins í aðhaldskröfu málefnasviðsins sé sem nemur 0,1 
milljón króna. Ekki er um um miklar breytingar að ræða í hagrænni skiptingu innan 
málaflokksins.

ADHD samtökin gera athugasemd við aðhaldskröfu í þessum málaflokki en stór hluti barna 
með ADHD glíma við málþroskaröskun og erfiðleika í hreyfifærni. Þess í stað er nauðsynlegt 
að fjármagn verði aukið í þessum málaflokkið þar sem þörf fyrir þessa þjónustu er sífellt að 
aukast.

Fjölskyldumál nr. 29

Huga þarf sérstaklega að stöðu barna og ungmenna sér í lagi þeirra sem hafa auknar 
þjónustuþarfir og snemmtæk íhlutun ásamt heildstæðri þjónustu verði höfð að leiðarljósi.
Við útfærslu stefnumótunar, breytingum löggjafar og snemmtæks stuðnings í þágu farsældar 
barna um barnvænt Ísland ásamt innleiðingu mælaborðs er mikilvægt að tekið sé tillit til 
stöðu barna og ungmenna sem búa við skerðingar og séð verði til þess að veitt sé fjármagni 
sem dugi til að mæta aðstæðum þeirra. Almennar aðgerðir duga ekki til. Samningur 
sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skal ávallt hafður til hliðsjónar.

ADHD samtökin ítreka mikilvægi þessa að aukið verði við fjárheimildir í því skyni að tryggja 
snemmtækan stuðning í málefnum barna og löggjöf um þjónustu í þágu farsældar barna. 
Ávallt skal haft samráð við samtök sem koma fram fyrir þeirra hönd.
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