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Almennar athugasemdir
Rauði krossinn starfar að geðheilbrigðismálum með aðkomu að rekstri athvarfanna Vinjar, Lautar og 
Lækjar, rekstri Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og Fjölskyldumiðstöðvarinnar og aðkomu að 
áfallahjálp í skipulagi almannavarna. Félagið veitir hælisleitendum og flóttamönnum víðtæka félagslega 
og sálræna þjónustu. Þá sinnir félagið heilsugæslu fyrir jaðarhópa með verkefninu Frú Ragnheiður og 
heimsóknaþjónustu til aldraðra og sjúkra.

Rauði krossinn fagnar tillögunni og telur að með henni sé stigið stórt skref í átt til aukinnar geðverndar 
á Íslandi. Sérstaklega má nefna að áhersla á bætta þjónustu í nærsamfélagi í gegnum heilsugæslu sé 
mjög til bóta. Félagið telur þó að æskilegt hefði verið að hafa meira samráð við notendur þjónustunnar 
við stefnumótunina.

Eins mætti gefa meiri gaum að fólki með tvíþættan vanda, þ.e.a.s. fíknir og geðfötlun. Þá skortir áherslu 
á nægjanlegan stuðning við spítalana, þ.m.t. bráðaþjónustu, vegna ört vaxandi hóps með geðfötlun.

Athugasemdir við einstaka kafla þingsályktunartillögunnar 
A 

Samþætt og samfelld þjónusta við fólk með geðraskanir og fjölskyldur þeirra
Rauði krossinn telur að heilsugæsla sem bjóði upp á sálfræðiþjónustu verði að vera sýnileg, auglýsa 
þurfi þjónustu svo notendur viti hvert hægt sé að leita.

Mikilvægasta geðheilbrigðismálið er að efla grunnþjónustu í nærsamfélaginu um allt land, að 
félagsmála- og heilbrigðisyfirvöld vinni náið saman að málefnum einstaklinga og fjölskyldna og að 
nægilegt fagfólk sé til staðar sem vinni saman að þeim margþætta vanda sem geðheilbrigðismál geta 
verið.

Veikindi hvers einstaklings hafa áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og er því afar mikilvægt að fjölskyldunni 
standi til boða fjölskyldumeðferð. Leggja þarf áherslu á fjölskylduna og það stuðningsnet sem fyrir er 
til að efla og styrkja heildina.

Sérstaklega er nauðsynlegt að efla eftirfylgd mála, veita stuðning og ráðgjöf í eftirmeðferð.
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Efla þarf úrræði og stuðning við geðfatlaða til muna og styrkja þau úrræði sem eru til staðar í 
samfélaginu til að geta framfylgt þeirri meðferð sem þeim er ætlað.

Rauði krossinn telur mikilvægt að efla geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða þar sem rannsóknir hafa 
sýnt að þeir séu í mikilli áhættu við að þróa með sér þunglyndi og kvíða vegna starfsloka og þegar þeir 
eru komnir á dvalar- og hjúkrunarheimili.

B 
Geðrækt og forvarnir

Rauði krossinn telur að færa þurfi sálræna aðstoð fyrir unglinga á aldrinum 15-18 ára inn í heilsugæslu 
í frekari mæli. Aukið aðgengi og nálægð ásamt góðu stuðningsneti í grunnskólum og framhaldsskólum 
gæti ýtt undir að fleiri leiti sér hjálpar.

Þverfagleg teymi, sérstaklega á heilsugæslu og í þjónustumiðstöðvum sveitarfélaga, og endurhæfing 
hafa reynst mikilvæg til að horfa til bæði líkamlegra og sálrænna þátta. Þessir þættir haldast oft í 
hendur.

Helstu úrræði og bjargir þurfa að vera gerð sýnileg á heilsugæslustöðvum og þjónustumiðstöðvum, s.s. 
í formi bæklinga. Með þessum aðgerðum gæti dregið úr heimsóknum og jafnvel leitt til þess að fólk 
leiti sér aðstoðar áður en í óefni er komið eða viti hvaða viðbrögð eru eðlileg og hvaða bjargir er gott 
að nota.

C 
Fordómar og mismunun

Auka þarf greiningu á föngum ef grunur leikur á að einhvers konar þroskaskerðing gæti verið til staðar 
eða önnur greining yfirhöfuð. Þetta gæti hjálpað þeim að fá viðeigandi meðferð við greiningunni og 
jafnvel dregið úr líkum á endurteknum afbrotum.

Huga þarf að sálfræðiþjónustu fyrir flóttafólk. Reynsla Rauða krossins sýnir að flóttafólk byrjar oft að 
upplifa hvers kyns andlega kvilla 6 mánuðum eftir komu til landsins. Mikilvægt er að sálfræðiþjónusta 
verði verulega niðurgreidd fyrir þennan hóp.

Huga þarf að þörfum jaðarhópa en reynsla Rauða krossins er sú að þeir leita ógjarnan til almennrar 
heilsugæslu, eins og skýrsla Rauða krossins Hvar þrengir að? gefur til kynna.

Lokaorð
Fulltrúar Rauða krossins á Íslandi eru tilbúnir að hitta velferðarnefnd til að ræða ofangreind sjónarmið 
betur og gera grein fyrir þeim sé þess óskað.


