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Tillaga til þingsályktunar um umboðsmann sjúklinga.

Inngangur
Síðastliðinn áratug hefur endurtekið verið kallað eftir því að sett yrði á fót embætti 

umboðsmanns sjúklinga og verður sú rödd háværari með hverju árinu samfara auknum hraða 

og aukinni tækni við veitingu heilbrigðisþjónustu. Aukin umsvif heilbrigðiskerfisins, ásamt 

fjölgun Íslendinga og hækkandi aldri leiða til meira álags í heilbrigðiskerfinu og er það álit 

flestra, bæði sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna að nauðsynlegt sé að bregðast við og koma á 

fót embætti umboðsmanns sjúklinga. Ýmis sjúklingafélög eins og Sjálfsbjörg, Viljaspor, ÖBÍ 

og Hjartavernd hafa fjallað opinberlega um þörfina fyrir umboðsmann sjúklinga en það hefur 

Læknafélag Íslands einnig gert. Hugmyndafræðin á bak við embætti umboðsmanns sjúklinga 

felur í sér að brúa bilið milli sjúklinga og heilbrigðiskerfisins, draga út mistökum, auka gæði 

og þjónustu við neytendur heilbrigðisþjónustunnar.

Í dag starfar réttindagæslumaður fyrir fatlað fólk í hverjum landshluta sem er talið 

nauðsynlegt, að sama skapi ætti að vera til embætti umboðsmanns sjúklinga sem er ekki síður 

viðkvæmur hópur líkt og fólk með fötlun. Í Noregi er til embætti umboðsmanns sjúklinga og 

notenda heilbrigðisþjónustu sem var stofnað með lögum á sínum tíma 

(https://www.pasientogbrukerombudet.no). Á heimasíðu embættisins má sjá hvernig það 

starfar í nokkrum fylkjum Noregs, í þágu sjúklinga án nokkurs kostnaðar fyrir þá.

Staða sjúklinga í dag á Íslandi

Í dag er fólk almennt meðvitaðra en áður um réttindi sín sem ætti að teljast af hinu 

góða. Réttindi sjúklinga teljast til almennra mannréttinda en auðvelt er að brjóta þau þega 

þeir geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér vegna veikinda og skortir þekkingu til að leita réttar 

síns telji þeir á sér hafi verið brotið. Sjúklingar geta beint kvörtunum sínum til 

https://www.pasientogbrukerombudet.no/


heilbrigðisstofnana eða Embættis landlæknis en síðustu ár hefur kvörtunamálum fjölgað 

gríðarlega og er svo komið að það tekur allt að þremur árum að fá niðurstöðu og álit 

Embættis landlæknis. (https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og- 

rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/kvartanir/) Það að senda kvörtun til Embætti 

landlæknis er flókið og tímafrekt ferli. Kvörtunareyðublöð eru illa aðgengileg á vef Embættis 

landlæknis og að auki þarf að rökstyðja og í sumum tilvikum þarf að afla sjúkragagna áður en 

kvörtun er lögð fram.

Eitt af mörgum hlutverkum Embættis landlæknis er að sinna kvörtunum frá sjúklingum en 

því miður er það ekki reynsla allra sjúklinga að þeir fái hlutlausa meðferð. Er það mat 

margra að í áliti Embætti landlæknis halli mjög oft á sjúklinginn þar sem hann hefur ekki 

þekkingu eða forsendur til að færa rök fyrir sínu máli þegar hann leggur fram kvörtun 

stundum án allra sjúkragagna og byggir sína kvörtun eingöngu á upplifun sinni sem hæglega 

má vefengja. Sumir sjúklingar hafa kosið að stefna ríkinu þegar mistök hafa orðið með 

miklum lögfræðikostnaði í för með sér sem segir sig sjálft að er ekki á færi þeirra sem hafa 

ekki til þess fjárhagslegt bolmagn.

Hvert yrði hlutverk umboðsmanns sjúklinga?
Almennt séð ætti hlutverk umboðsmanns sjúklinga að vera talsmaður sjúklinga og aðstoða þá 

við að tryggja og standa vörð um réttindi sín.

Eitt af mikilvægasta hlutverki umboðsmanns sjúklinga væri að veita sjúklingum og 

aðstandendum upplýsingar um ólík úrræði innan heilbrigðiskerfisins.

Að taka við ábendingum almennings um þjónustu heilbrigðiskerfisins og koma umkvörtunum 

og kærumálum í viðeigandi ferli.

Að krefja stofnanir hins opinbera um svör eða gögn með tilteknum fresti líkt og 

Umboðsmaður Alþingis getur gert í dag.

Að aðstoða sjúklinga við að kalla eftir sjúkragögnum þegar við á.

Að veita ráðgefandi álit í málsmeðferð stofnana ásamt því að koma á framfæri við stofnanir 

að tillögum að vinnureglum til að tryggja samhæfð viðbrögð, draga úr óvissu og spara tíma. 

Að hafa frumkvæði að því að semja umsagnir um þingmál og stuðla að samvinnu aðila í því 

skyni að koma á umbótum fyrir sjúklinga ásamt því að rækta tengsl við sambærileg embætti 

erlendis.

https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/kvartanir/
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Annað hlutverk umboðsmanns sjúklinga væri að :

Að draga úr og lágmarka þann skaða sem orðið hefur þegar eitthvað hefur farið úrskeiðis, 

atvik eða mistök orðið. Erlendar rannsóknir sýna að deilumál við heilbrigðiskerfið valda 

sjúklingum auknu tjóni og þegar upp er staðið jafnvel meiri skaða en atvikið eða mistökin 

sjálf, seinkar og jafnvel hindrar bataferli sjúklingsins.

Umboðsmaður sjúklinga ætti einnig að leiðbeina og aðstoða sjúklinga við að sækja 

skaðabætur til sjúkratrygginga þegar réttur til sjúklingatrygginga hefur skapast. 

Í einhverjum tilvikum ætti hlutverk Embættis umboðsmann sjúklinga að vera að greiða götu 

þeirra sjúklinga sem þurfa að leita erlendis eftir læknisþjónustu t.d. í þeim tilvikum þegar 

biðlistar eftir þjónustu eru langir og einnig þegar úrræði skortir fyrir sjúklinginn á Íslandi.

Embætti umboðsmanns sjúklinga og notenda í Noregi
Eins og áður segir er starfrækt embætti umboðsmanns sjúklinga og notenda í Noregi ( 

https://www.pasientogbrukerombudet.no) Á heimasíðu Umboðsmanns sjúklinga og notenda 

má sjá hvernig kerfið er sett upp með notendur heilbrigðisþjónustunar í huga og gætu 

Íslendingar tekið margt úr þeirra kerfi og gert að sínu, sérstaklega þar sem norskt 

heilbrigðiskerfi er mjög líkt því íslenska. Í 8. grein laga þeirra um umboðsmann má skoða 

betur hvernig kerfið er sett upp. Þar segir: „Umboðsmaður sjúklinga og notenda skal vinna að 

því að tryggja þarfir sjúklinga og notenda og standa vörð um réttindi og réttaröryggi gagnvart 

sérfræðiþjónustu ríkisins, jafnt sem tannlæknisþjónustu og heilsugæslu viðkomandi 

sveitarfélags með það að leiðarljósi að bæta þjónustuna“

í Noregi „ber ríkinu að tryggja aðgengi að umboðsmanni sjúklinga og notenda í hverju 

sveitarfélagi þar sem starfssviðið tekur til bæði þjónustu sérfræðilækna á vegum ríkisins og 

þjónustu tannlækna, heilbrigðisstarfsfólks og umönnunaraðila á vegum sveitarfélaga“. 

Í Noregi eru starfsstöðvar í öllum fylkjum og skal “ein af starfsstöðvum umboðsmanns 

sjúklinga notenda samræma vinnu allra starfsstöðvanna. Sú starfsstöð vinnur að því að þróa 

samræmd vinnubrögð, aðstoða hinar starfsstöðvarnar með kerfisbundna þjálfun og ráðgjöf í 

einstökum málum til að tryggja skilning á meginatriðum hvers máls. Jafnframt ber 

starfsstöðinni að fylgjast með hvernig ólíkum hópum sjúklinga og notenda þjónustunnarinnar 

er forgangsraðað þegar þjónusta er veitt af hendi.

í Noregi getur umboðsmaður sjúklinga og notenda tekið að sér mál sem varða aðstæður í 

þjónustu sérfræðilækna á vegum ríkisins og þjónustu tannlækna, heilsugæslu og 

umönnunaraðila á vegum sveitarfélaganna. Umboðsmaður getur tekið málin til meðferðar 

hvort heldur þau eru byggð á munnlegum eða skriflegum fyrirspurnum. Þá getur 

https://www.pasientogbrukerombudet.no/


umboðsmaður einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði. Allir eiga rétt á því að leita til 

umboðsmanns sjúklinga og notenda og óska eftir því að mál séu tekin til meðferðar. Hver sá 

sem leggur mál fyrir umboðsmanninn á rétt á því að nafnleyndar sé gætt.

Umboðsmaður í Noregi afgreiðir fyrirspurnir og tekur ákvörðun um það hvort fyrirspurn gefi 

tilefni til frekari skoðunar. Í þeim tilvikum sem umboðsmaður tekur mál ekki til frekari 

meðhöndlunar ber honum að tilkynna það þeim sem leitað hafa til umboðsmannsins ásamt 

röksemdarfærslu fyrir ákvörðuninni.

Umboðsmaður sjúklinga og notenda hefur rétt til aðgangs að upplýsingum. Opinberum 

stjórnvöldum og öðrum aðilum ber að veita umboðsmanni allar þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar geta talist embættinu til að sinna skyldum sínum. Að sama skapi skal 

umboðsmaður hafa óheftan aðgang að húsnæði þar sem sérfræðilæknisþjónusta ríkisins og 

þar sem tannlæknaþjónusta, heilbrigðisþjónusta og umönnunarþjónusta sveitarfélaganna er 

veitt.

Verkefni umboðsmanns sjúklinga og notenda í Noregi
Umboðsmanni sjúklinga og notenda ber að veita þeim sem óskar þess upplýsingar og 

ráðleggingar um málefni sem heyra undir verksvið umboðsmannsins. Umboðsmanni 

sjúklinga og notenda ber að tilkynna þeim sem til embættisins leitar um niðurstöðu úr 

meðferð máls ásamt stuttum rökum fyrir niðurstöðunni. Umboðsmaður sjúklinga og notenda 

á rétt á því að láta í ljós skoðun sína á aðstæðum sem heyra undir starfssvið embættisins og til 

að koma með ráðleggingar um umbætur. Umboðsmaður sjúklinga og notenda tekur ákvörðun 

um hvert slíku erindi skuli beint.

Umboðsmanni sjúklinga og notenda ber að tilkynna eftirlitsaðilum um aðstæður sem þeim 

eftirlitsaðilum er ætlað að fylgja eftir.

Loks ber umboðsmanni sjúklinga og notenda að sjá til þess að starfsemi þess sé kynnt fyrir 

notendum.

Hverjir gætu orðið umboðsmenn sjúklinga?
Embætti umboðsmanns sjúklinga þyrfti að búa yfir þekkingu á umhverfi heilbrigðiskerfisins, 

sjúklingalögum, heilbrigðislögum og annarri almennri lögfræði. Innan embættissins þyrfti 

líka að vera þekking á flestum eða öllum félagasamtökum sem starfrækt eru á landinu og 

mörg þeirra búa yfir mikilli reynslu og þekkingu sem gæti nýst bæði sjúklingum og 

aðstandendum innan heilbrigðiskerfisins.



Lokaorð
Íslenskt heilbrigðiskerfi er almennt mjög sterkt í samanburði við mörg önnur lönd en lengi 

má gott bæta og því ætti að teljast jákvætt fyrir Ísland að hafa embætti umboðsmann 

sjúklinga til staðar. Það sýnir ákveðinn metnað og væri hvetjandi fyrir heilbrigðiskerfið til að 

auka öryggi og gæði í þjónustunnar við neytendur. Allar forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir 

hafa kostnað í för með sér en að lokum myndi embætti umboðsmanns sjúklinga bæði hafa 

fjárhagslegan og tímanlegan sparnað í för með sér fyrir einstaklinginn og samfélagið allt. 

Ljóst er að umboðsmenn sjúklinga geta gegnt veigamiklu hlutverki í að tryggja þá þjónustu 

sem sjúklingar eiga rétt á samkvæmt lögum sem og réttaröryggi þeirra í samskiptum við 

heilbrigðisstarfsmenn í heilbrigðisþjónustunni.

Virðingarfyllst,

Málfríður Stefanía Þórðardóttir, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og formaður Heilsuhagur- 

hagsmunasamtök notenda í heilbrigðisþjónustu.

Fylgiskjal:

Kynnig á Almannaheillasamtökunum Heilsuhagur-hagsmunasamtök notenda í 

heilbrigðisþjónustu



Stutt kynning á félaginu Heilsuhagur-hagsmunasamtök notenda í heilbrigðisþjónustu

Félagið er nýstofnað af þremur hjúkrunarfræðingum, Málfríði Stefaníu Þórðardóttur, 

hjúkrunarfræðingi og ljósmóður, Gyðu Ölvisdóttur, hjúkrunarfræðingi og lýðheilsufræðingi 

og Ástu Kristínu Andrésdóttur, svæfingahjúkrunarfræðingi.

Félagið heitir Heilsuhagur- hagsmunasamtök notenda heilbrigðiþjónustu. Félagið starfar 

samkvæmt lögum nr. 110/2021 um félög til almannaheilla.

Hagsmunasamtök notenda heilbrigðisþjónustu eru regnhlífarsamtök fyrir sjúklingasamtök 

sem starfrækt eru á Íslandi. Aðild þeirra byggist á skriflegri umsókn til félagsins.

Meginmarkmið og tilgangur félagsins er að :

1. Að efla vitund neytenda um réttarstöðu sína og samtakamátt.

2. Að beita sér fyrir lagabreytingum og/eða lagasetningum til varnar og hagsbóta fyrir 

neytendur og veitendur heilbrigðisþjónustu á Íslandi.

3. Að veita þeim sem nota heilbrigðiskerfið og þeim sem veita þjónustuna fræðslu og 

stuðning.

Önnur markmið:

1. Að vera í samstarfi við skjólstæðinga heilbrigðiskerfis, fjölskyldur og starfsmenn í 

heilbrigðisþjónustu til að bæta líðan þeirra, auka á öryggi, greina mistök og minnka 

líkur á/koma í veg fyrir að mistök í heilbrigðisþjónustu endurtaki sig í framtíðinni.

2. Að innleiðing verkferla og fræðsla fyrir skjólstæðinga, fjölskyldur þeirra og 

heilbrigðisstarfsmenn sem hlúa að/hugsa um skjólstæðinga og fjölskyldur eftir 

skaða/óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu.

3. Að skjólstæðingar fái verkfæri og stuðning til að vera virkir þátttakendur í 

þeirri heilbrigðisþjónustu sem veitt er á Íslandi.

4. Að samtökin séu frjáls og óháð hagsmunaaðilum.

5. Að starfa á lýðræðislegum grunni með það að leiðarljósi að félagar hafi jafnan rétt til 

áhrifa.



Meginarkmiðum náð með því að:

1. Að fylgjast með, upplýsa og vera í sambandi við notendur um helstu áhrifaþætti 

gæða í heilbrigðisþjónustu sem eru: notendamiðuð þjónusta og réttur þeirra til að fá 

skilvirka, örugga og árangursríka þjónustu sem byggist á jafnræði til verndar 

andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.

2. Að kynna sér lög og réttindi sem snúa að heilbrigðisþjónustu og vinna að því með 

yfirvöldum að öll réttindi séu virt þegar kemur að lagasetningu og reglugerðum 

sem tilheyra heilbrigðisþjónustu.

3. Hlúa að námsmenningu, halda námskeið með fræðslu fyrir starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustu um mikilvægi grunnþátta í alhliða öryggisáætlun og mikilvægi 

þess að fræðsla í viðbrögðum við óvæntum atvikum/mistökum verði í námsskrá 

heilbrigðisstarfsmanna.

Önnur markmið náð:
1. Með því að vera regnhlífarsamtök fyrir önnur hagsmuna- og sjúklingasamtök. Efla 

vitund fólks um réttarstöðu þess og samtakamátt. Að öll skráning sé samkvæmt 

reglum og að farið sé eftir verkferlum ef óvænt atvik/mistök eiga sér stað.

2. Innleiðing og fræðsla á CANDOR og /eða öllu því uppbyggilega sem stuðlar að 

öryggismenningu í heilbrigðisþjónustu.

3. Stuðla að því að heilbrigðisyfirvöld innleiði sívirka þjónustukönnun þannig að alltaf 

sé í gangi mat frá skjólstæðingum á þeirri þjónustu sem þeir fá.

4. Hagsmunir sérhópa/einstaklinga séu ekki tekin fram yfir almennaheill.

5. Að lýðræði og virðing fyrir einstaklingnum séu höfð að leiðarljósi.


