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Fylgiskjal I

Tillaga til þingsályktunar 

um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

Undirrituð telja að meginmarkmið stefnu og aðgerðaráætlunar til fjögurra ára í geðheilbrigðismálum 

séu afar mikilvæg og Sveitarfélagið Árborg hefur bæði áhuga og vilja til að vinna með ríkinu að því að 

þessi markmið nái fram að ganga. Við höfum þegar stigið ákveðin skref í þróun samstarfs við 

heilsugæslu Selfoss sem eru í takt við þær áherslur sem koma fram í þingsályktunartillögunni. Höfum 

m.a. sameinast um verkefni iðjuþjálfa sem sinnir öllu Suðurlandi. Þá undirrituðu stjórnendur 

heilsugæslu Selfoss og félagsþjónustu og skólaþjónustu í Árborg, 9. febrúar 2015, samkomulag um 

þverfaglega samvinnu. Meginmarkmið samstarfsins er í góðu samræmi við þær áherslur sem fram 

koma í þingskjalinu, sjá frétt á heimasíðu Árborgar: http://www.arborg.is/nytt-samkomulag-

heilsugaeslu-selfoss-felagsthionustu-og-skolathionustu-arborgar/ Hluti af þessu samstarfi er að þróa 

námskeið fyrir unglinga sem glíma við kvíða o.fl. og nýlega fóru sálfræðingar frá heilsugæslu og 

skólaþjónustu á námskeið á BUGL. Styrkur fékkst fyrir þessu verkefni og fyrsta námskeiðið verður 

haldið fyrir unglinga í Árborg í janúar 2016. Hins vegar er nokkur kostnaður við slík samstarfsverkefni 

og því er mikilvægt að fjölga helst sálfræðingum heilsugæslu og e.t.v. einnig læknum sem koma að 

verkefnum á sviði geðheilbrigðismála fyrir börn og unglinga.
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A .l Mikilvægt er að við vinnu að samþættingu og veitingu samfelldrar þjónustu við fiölskvldur frá ríki 

og sveitarfélögum sé horft á alla fjölskylduna og ekki síst börn sem eiga foreldra sem glíma við 

geðræna erfiðleika.

A.4 Verkefnið „Tölum um börnin"/Fjölskyldubrúin er afar mikilvægt og lýsum við yfir vilja til samstarfs 

og vonumst til að verkefnið verið innleitt sem fyrst á heilsugæslu Selfoss.

A.5 Reglubundin fræðsla. Gert er ráð fyrir auknu fjármagni í lið A.3 sem á jafnframt að dekka 

reglubundna fræðslu en á Suðurlandi eru tveir sálfræðingar við HSu í tveimur stöðugildum mjög 

ásettnir og löng bið eftir viðtali hjá sálfræðingi. Því þarf að fjölga sálfræðingum eins og fram kom í 

inngangi okkar.

A.8 Fræðsla til starfsmanna á öldrunarheimilum vegna geðheilsuvanda heimilismanna. í áætlun er 

einungis gert ráð fyrir fjármagni árið 2017 en mikilvægt er að veita fræðslu árlega.

A.9. Mikilvægt er að meta á landsvísu búsetu- og þjónustuþörf fólks með geðfötlun. Margir eru fastir 

í Reykjavík þar sem úrræðin eru af skornum skammti í heimabyggð og þekking minni.

B .l Hér er um mikilvægt verkefni að ræða og nýstofnað samstarfsteymi heilsugæslu Selfoss, 

félagsþjónustu og skólaþjónustu sem fjallað var um í inngangi okkar gæti komið að slíkum verkefnum. 

Hins vegar þarf að ætla fjármagn og öfluga ráðgjöf svo slíkt samstarfsverkefni geti skilað góðum 

árangri. Þá lýsum við yfir miklum áhyggjum af ART verkefninu hér á Suðurlandi sem hefur reynst vel 

sem úrræði fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Þegar þetta er skrifað er ekki gert ráð fyrir fjármagni í 

verkefnið á árinu 2016 í fjárlögum.

B.3 Undirrituð fögnum því að farið verði í að skima fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal 

barna í efstu bekkjum grunnskóla og veita viðeigandi stuðning eða meðferð ef viðkomandi telst í 

áhættuhópi. Við erum þegar að stíga skref í þessa átt (sbr. inngang) og horfum m.a. á reynslu 

Breiðholts sem hefur skilað góðum árangri. Höfum þó áhyggjur af fjármögnun.

Ráðhúsi Árborgar Austurvegi 2 IS-800 Selfoss 
Sími +354 480 1900 Fax +354 480 1901 

Kennitaia 650598-2029 
radhus@arborq.is www.arborg.is

mailto:radhus@arborq.is
http://www.arborg.is


Sveitarfélagið

ÁRBORG

C.3 Við fögnum því að leggja eigi áherslu á atvinnuþátttöku einstaklinga með langvinnar geðraskanir. 

í kostnaðaráætlun er hins vegar einungis gert ráð fyrir fjármagni í eitt ár.

Að okkar mati er mikilvægt að setja á stofn geðdeild fyrir aldraða en þá umfjöllun vantar í stefnuna. 

Eins er mikilvægt að horfa til einstaklinga með fjölþættan vanda, s.s. þroskaskerðingu auk geðræns 

vanda.

Að lokum viljum við undirrituð undirstrika það sem fram kom hér í inngangi að meginmarkmið 

stefnunnar og aðgerðaáætlunar eru afar mikilvæg og lýsum við yfir vilja okkar til samstarfs við ríkið 

svo markmiðin nái fram að ganga til hagsbóta fyrir fólk á öllum aldri.

F.h. félagsþjónustu Árborgar

Guðlaug JónanHilmarsdóttir, 
félagsmálastjóri

Þorsteinn Hjartarson, 
fræðslustjóri
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