
Velferðarnefnd Alþingis

ReykjavÍk 5. desember 2022

Efni: Umsögn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um þingsályktunartillögu um útboð á rekstri 
heilsugæslustöðvar á Akureyri, mál nr.42.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) og fagdeild heilsugæsluhjúkrunarfræðinga þakkar fyrir að fá 

tækifæri til að veita umsögn þingsályktunartillögu um útboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyri og 

vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

• Fíh tekur undir það sem fram kemur í greinagerðinni að reynsla af einkareknum 

heilsugæslustöðvum a höfuborgarsvæðinu hefur verið góð og almenn ánægja ríkir meðal 

viðskiptavina stöðvanna.

• Fíh tekur einnig undir með að bjóða landsbyggðinni upp á þann valkost að nýta sér þjónustu 

einkareknar heilsugæslustöðvar.

• Engar fyrirliggjandi upplýsingar um þörf fyrir þjónustu út frá staðsetningu stöðvarinnar sem og 

skilgreiningu á hvaða þjónusta verður í boði á heilsugæslustöðinni. Ef grunnskóli er til að mynda 

í nágrenni heilsugæslustöðvarinnar, þarf skólahjúkrun að vera hluti af þjónustunni sem stöðin 

býður viðskiptavinum sínum upp á og því nauðsynlegt að hafa starfandi skólahjúkrunarfræðing 

á stöðinni.

• Gera þarf greiningu á mannaflaþörf stöðvarinnar út frá þjónustunni sem verður boðið upp á. 

Þetta er samræmi við það skýrslu heilbrigðisráðuneytins frá árinu 2020,  

en þar kemur fram að heilbrigðisþjónustan eigi ávallt að mönnuð hæfu og 

áhugasömu starfsfólki með þá menntun sem þörf er á og að mönnun og samsetning hennar 

verði skilgreind m.t.t. þjónustuþörf heilbrigðisþjónustunnar. Á heilsugæslustöðvum í dag er 

boðið upp á fjölbreytta þjónustu á borð við heimahjúkrun, ungbarnavernd, mæðravernd og 

heilsueflandi og hjúkrunarstýrðar móttökur. Hjúkrunarfræðingar hafa frá upphafi verið 

frumkvöðlar í heilsuvernd og þekking þeirra er grundvöllur markvissra forvarna og heilsueflingar 

enda í framlínunni á þjónustu heilsugæslustöðvanna.

 Mönnun

hjúkrunarfræðinga, 

• Fram kemur í greinagerðinni að með því að bjóða út rekstur heilsugæslustöðvarinnar er 

auðveldara að fá heimilislækna og aðra sérfræðilækna til starfa og gera starfsumhverfi þeirra 

eins fjölbreytt og aðlaðandi og unnt er. Fíh bendir að skortur er á hjúkrunarfræðingum innan
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heilbrigðiskerfisins hefur verið viðloðandi mörg ár og vaxandi þörf er fyrir 

hjúkrunarfræðinga Í framtÍðinni vegna fjölgunar aldraðra og lang- og fjölveikra einstaklinga sem 

og aukinnar þörf á andlegri og líkamlegri endurhæfingu. Það er því einnig rík þörf er að gera 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga eins fjölbreytt og aðlaðandi og unnt er til að laða þá til starfa 

en eins og fram kemur í skýrslunni, Mönnun hjúkrunarfræðinga, en þar kemur fram að þörf er á 

breytingum á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga m.t.t. aðbúnaðar, skipulagi starfsmannamála 

og mönnunar. er á breytingum á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga m.t.t. aðbúnaðar, skipulagi 

starfsmannamála og mönnunar.

Virðingarfyllst,

formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
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