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Embætti landlæknis þakkar fyrir að fá ofangreint frumvarp til umsagnar. Í heildina má segja 
að stefnan og aðgerðaáætlunin sé mjög vel unnin af þeim sérfræðingum sem að henni 
komu.

Starfshópurinn hefur sett fram tillögur að 18 aðgerðum sem allar eru mikilvægar en hafa 
misjafnt vægi. Landlæknir telur því mikilvægt að aðgerðunum sé forgangsraðað til að auka 
líkurnar á að þær nái fram að ganga. Mikilvægast er að efla heilsugæsluna til að sinna 
geðheilbrigðisþjónustu. Að mati embættisins ber því að setja aðgerðir A1, A 2 og A 3 í 
forgang og að markvisst sé unnið að því að koma þeim í framkvæmd innan tveggja ára. Með 
því að auka framboð á sálfræðiþjónustu innan heilsugæslunnar ætti hún að vera betur í 
stakk búin til að sinna fyrsta og jafnvel annars stigs geðheilbrigðisþjónustu með góðri 
teymisvinnu starfsmanna heilsugæslunnar. Eins og fram kemur í ágætri samantekt 
sérfræðihópsins eru góðar fyrirmyndir að finna að annars stigs þjónustu í Geðheilsustöð 
Breiðholts og á Suðurnesjum. Markmiðið ætti að vera að koma á einni slíkri miðstöð í öllum 
heilbrigðisstofnunum landsins og bæta við tveimur slíkum stöðvum á höfuðborgarsvæðinu.
Til að auka samfellu í þjónustunni er brýnt að stjórnendur heilbrigðisstofnana, heilsugæslu 
og Landspítalans vinni saman að því að hún sé tryggð sem best. Í þessu sambandi er einnig 
mikilvægt að sveitarfélög axli ábyrgð á þjónustu við þessa eintaklinga. Það er því 
nauðsynlegt að stjórnvöld setji þrýsting á sveitarfélögin til þess að mæta þörf geðfatlaðs 
fólks á húsnæði og þjónustu (agerð A9).

Aðgerð A7 sem fjallar um fjarþjónustu mætti að ósekju flétta inn í þann starfshóp sem þegar 
hefur verið skipaður af VEL til að meta þörfina á landsvísu.

Að auki vill Embætti landlæknis benda á það að, samkvænt tillögum starfshópsins, ber VEL 
ábyrgð á nánast öllum aðgerðunum. Auðvitað er ráðuneytið endanlega ábyrgt en að mati 
embættisins er kominn tími til þess að breyta hugarfarinu þannig að aukin ábyrgð verði lögð 
á herðar heilbrigðisstofnana landsins. Þær ættu því að fá það hlutskipti að skapa þessar 
aðstæður, hver innan síns umdæmis, innan 2 -  3 ára. Vissulega verða fjármunir að fylgja 
þessum verkefnum en ábyrgð forstjóra heilbrigðisstofnana verður þar með skýr.
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