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Velferðarnefnd Alþingis.

Erindi: Umsögn um 440. mál Alþingis, tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks til ársins 2014.

Frá: Páli Matthíassyni, framkvæmdastjóra geðsviðs LSH.

Almennt álit:

Um er að ræða mjög skýra, greinargóða og vel unna tillögu. Jafnrétti fatlaðra er lagt til grundvallar og 
framkvæmdaáætlunin gerir ráð fyrir miklu samráði við fatlaða sem er afar brýnt að tryggja. Þættir 
varðandi geðfatlaða eru ekki margir en minni háttar athugasemd verður gerð við þátt D2. hér að 
neðan.

Sem aðstandi fatlaðs barns við ég nefna að áhersla á tengilið við fatlaðan einstakling/fjölskyldu hans 
og skylda um samráð við notanda er brýn. Mikilvægi heildstæðrar þjónustu verður heldur ekki 
tíundað of oft. Stuðningur á erfiðum tímamótum, eins og flutning á milli skólastiga og þegar 
skólagöngu lýkur er einnig afar brýnn og hefði mátt hafa sérstakt verkefni til að tryggja stuðning á 
þeim erfiðu tímamótum þegar skóla lýkur og atvinna tekur við.

Sértækar athugasemdir: 

D.2.

Framkvæmdaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu er skýr og ég fagna áherslu á þjónustu í nærumhverfi 
einstaklinga þar sem því verður við komið. Þó verður jafnframt að gæta þess að til sé þekking til að 
sinna sérhæfðri þjónustu við flókin vandamál. Það er veigamikill liður í því að fatlað fólk fái 
geðheilbrigðisþjónustu sem best hentar þörfum þess.

Í kafla um „Framkvæmd" er óþarfi að taka það sérstaklega fram að brýnt sé að sálfræðimeðferð sé 
aðgengileg óháð efnahag. Það gildir almennt um geðheilbrigðisþjónustu að afar brýnt er að sú 
þjónusta sé aðgengileg óháð efnahag, enda er það vel þekkt að fátækt hefur slæm áhrif á 
geðheilbrigði. Því legg ég til að klausan breytist og verði svona (breytt atriði feitletruð):

Framkvæmd: Geðheilbrigðisþjónusta verði veitt í auknum mæli í nærumhverfi einstaklings með
starfi samfélagsgeðteyma með aðkomu félagsþjónustu, heilsugæslu og 
sérfræðiþjónustu. Gerð verði áætlun um geðheilbrigðisþjónustu á hverju 
þjónustusvæði. Jafnframt þarf að tryggja að til staðar sé bakland sérhæfðrar 
þjónustu til að sinna flóknari vandamálum. Brýnt er að geðheilbrigðisþjónusta sé 
aðgengileg óháð efnahag.



D.5.

Þetta er mjög mikilvægur þáttur. Líkamlegu heilbrigði fólks með geðfötlun er oft mjög ábótavant og 
mikilvægt að skýrt sé kveðið á um hlutverk heilsugæslunnar í því að sinna því verkefni.

Virðingarfyllst,
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Framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala,
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