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Borgartúni 6 – 105 Reykjavík

Heilbrigðisráðuneytið
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra
Skógarhlíð 6
105 Reykjavík.
Dags. 20. apríl 2021

Efni: Reglugerð nr. 1364/2019 með áorðnum breytingum, síðast sem reglugerð 1453/2020:
Reglugerð um endurgreiðslu kostnaðar vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara
sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands.

Félag sjúkraþjálfara beinir þeim eindregnu tilmælum til heilbrigðisráðherra að við
endurskoðun reglugerðar nr. 1453/2020 verði 2. grein reglugerðarinnar fjarlægð, en þar
segir:
2. gr.
Við 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Skilyrði er að
sjúkraþjálfarinn hafi starfað í að minnsta kosti tvö ár sem sjúkraþjálfari, í að minnsta kosti
80% starfshlutfalli, eftir löggildingu.

Umrætt ákvæði reglugerðinnar telur Félag sjúkraþjálfara ekki eiga sér lagastoð, sem félagið
telur alvarlega aðför að starfsréttindum og atvinnufrelsi sjúkraþjálfara – sjá minnisblað
lögfræðinga MAGMA (meðfylgjandi – áður sent þann 2. feb 2021).
Rétt er að hnykkja á alvarleika þessarar breytingar m.þ.a. vekja athygli á eftirfarandi:
1. Biðlistar hjá sjúkraþjálfurum eru talsverðir. Það er óumdeildt að bið eftir þjónustu
eykur vanda og gerir meðferð bæði lengri og dýrari.
2. Nú eru 40 ár frá því að fyrsti árgangur íslensk menntaðra sjúkraþjálfara útskrifaðist
frá HÍ (1980), og því eru nú fyrstu stóru hópar sjúkraþjálfara að hverfa af
vinnumarkaði sökum aldurs. Það eykur á endurnýjunarþörf á starfsstofum
sjúkraþjálfara.
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3. Landsbyggðin hefur lengi treyst á bæði afleysingar og nýliðun í gegnum nýútskrifaða
sjúkraþjálfara. Þessi breyting mun fyrirsjáanlega auka verulega á vanda landsbyggðar
að fá til sín þjónustu sjúkraþjálfara.

Ákvæðið er nú þegar farið að hafa áhrif til hins verra varðandi mönnun stofa á
höfðuðborgarsvæði og frá sumri mun þetta hafa alvarleg, neikvæð áhrif á framboð
heilbrigðisþjónustu t.d. á Neskaupstað, Sauðárkrók, Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum.
Því ítrekum við þau tilmæli að umrædd 2. grein reglugerðar nr 1453/2020 verði fjarlægð við
endurskoðun hennar.

Með vinsemd og virðingu,
Unnur Pétursdóttir
Formaður Félags sjúkraþjálfara
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