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Efni: Athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun 
í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Þingmál nr. 338.

Hér á eftir eru athugasemdir Sálfræðingafélags íslands við drög að tillögu til þingsályktunar 
um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Athugasemdirnar 
eru númeraðar, í samræmi við tillöguna og reynt að gera grein fyrir athugasemdum eða 
tillögum að breytingum á nokkuð skýran hátt. Aftast í skjalinu eru nokkur atriði í tengslum 
við athugasemdirnar sem fylgdu drögunum.

A2. Efnisleg breyting:

Er:
„Markmið: að fólk sem glímir við geðröskun hafi aðgang að þverfaglegu teymi heilbrigðis- 
og félagsþjónustu sem komi að greiningu og meðferð."

Tillaga:
„Markmið: að fólk sem glímir við geðröskun hafi aðgang að þverfaglegu 
teymi starfsfólks úr heilbrigðis- og félagsþjónustu sem sinni greiningu og meðferð 
samkvæmt klínískum leiðbeiningum og gagnreyndum aðferðum."

A3. Orðalags- og efnisleg breyting.

Er:
„Þjónusta sálfræðinga standi til boða á heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum sem 
sinna heilsugæslu utan höfuðborgarsvæðisins í samræmi við samsetningu og stærð 
þjónustusvæða."

Tillaga:
„Þjónusta sálfræðinga verði veitt á heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu 
og heilbrigðisstofnunum sem sinna heilsugæslu utan höfuðborgarsvæðisins í samræmi við 
samsetningu og stærð þjónustusvæða."

Er:
„Markmið: Að fólk geti fengið meðferð og stuðning sálfræðinga..."
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Tillaga:
„Markmið: Að fólk geti fengið greiningu og meðferð
sálfræðinga, út frá klínískum leiðbeiningum og gagnreyndum aðferðum..."

Er:
"Framkvæmd: ...sálfræðingar með klíníska reynslu og þjálfun verði ráðnir í meira mæli til 
starfa til heilsugæslunnar"

Tillaga:
„Framkvæmd: ...sálfræðingar verði ráðnir í meira mæli til starfa..."

Rökstuðningur- óþarfi að taka fram hér hvaða þjálfun sálfræðingur á að hafa, það er 
gert í auglýsingu og við ráðningu.

A5. Viðbót.

Er:
„Reglubundin fræðsla verði veitt innan heilsugæslu og félagsþjónustu um geðheilsu 
og geðraskanir."

Tillaga:
„Starfsmönnum heilsugæslu og félagsþjónustu bjóðist reglubundin fræðsla sérhæfðra 
fagaðila um geðheilsu og geðraskanir auk handleiðslu í tengslum við þjálfun í einfaldri 
íhlutun."

A8. Efnisleg- og orðalagsbreyting 

Er:
„Framkvæmd: Starfsfólk hjúkrunarheimila...um reglulegan stuðning, ráðgjöf og handleiðslu 
við starfsmenn."

Tillaga:
„Framkvæmd: Starfsfólk hjúkrunarheimila...um reglulegan stuðning, ráðgjöf, fræðslu og 
handleiðslu fyrir starfsmenn og/eða meðferð fyrir aldraða með geðraskanir".

A9. Orðalagsbreyting

Er:
„Markmið: Að geðfötluðu fólk sem nú dvelst á Landspítalanum vegna skorts á 
búsetuþjónustu, bjóðist búsetuúrræði og þjónusta við hæfi og að geðfatlað fólk þurfi ekki að 
dvelja á spítala vegna skorts á búsetuúrræðum í framtíðinni."

Tillaga:
„Markmið: Að geðfötluðu fólki sem nú dvelst á Landspítalanum vegna húsnæðisleysis bjóðist 
búseta og þjónusta við hæfi og að geðfatlað fólk þurfi ekki að dvelja á spítala 
vegna húsnæðisleysis í framtíðinni."

B3. Efnisleg og orðalagsbreyting.



Er:
„Markmið: Að grípa snemma inn í og veita börnum sem glíma við kvíða eða afleiðingar áfalla 
stuðningtil að draga úr hættu á að mál þróist á verri veg."

Tillaga:
„Markmið: Að grípa snemma inn í og veita börnum sem glíma við kvíða, depurð, þunglyndi 
eða afleiðingar áfalla viðeigandi meðferð samkvæmt klínískum leiðbeiningum og 
gagnreyndum aðferðum út frá nánari greiningu á vanda."

Er:
„Framkvæmd: Beitt verði gagnreyndum aðferðum við að skima fyrir....Þeim börnum sem á 
þurfa að halda verði veittur stuðningur meðal annars með hugrænni atferlismeðferð."

Tillaga:
„Framkvæmd: Beitt verði gagnreyndum aðferðum við að skima eftir....Þeim börnum sem á 
þurfa að halda verði eftir nákvæma greiningu veitt meðferð í samræmi 
við klínískar leiðbeiningar og gagnreyndar aðferðir. "

Er:
„Mælanlegt markmið: Fjölgun barna sem fá meðferð vegna kvíða eða þunglyndis frá því að 
innleiðingu er lokið og næstu fimm ár á eftir"

Tillaga:
„Mælanlegt markmið: Að formleg skimun eftir kvíða, þunglyndi og afleiðingum áfalla hafi 
verið tekin upp í 70% skóla í lok árs 2017. Fjölgun barna sem fá meðferð vegna kvíða eða 
þunglyndis frá því að innleiðingu er lokið og næstu fimm ár á eftir"

B4. Efnisleg breyting.

Tillaga að viðbót:
„Framkvæmd: Settur verði á fót starfshópur sem fari yfir gagnreyndar aðferðir..." Hópurinn 
starfar í nánu samstarfi við ábyrgðaraðila í B3.

C4. Athugasemd.
Nauðsynlegt er að gera grein fyrir til hvaða úrræða eigi að grípa og hver eigi að veita þau, 
þegar skimun hefur leitt í Ijós þörf fyrir frekari greiningu og meðhöndlum.

C5. Efnisleg breyting.

Er:
„Þekking starfsfólks í geðheilbrigðisþjónustu á réttindum sjúklinga til túlkaþjónustu verði 
aukin."

Tillaga:
„Þekking starfsfólk í geðheilbrigðisþjónustu á réttindum sjúklinga til túlkaþjónustu verði 
aukin og starfsfólk þjálfað í notkun túlka í starfi."



Er:
„Framkvæmd: Vakin verði athygli heilbrigðisstarfsfólks á réttindum fólks til túlkaþjónustu í 
samræmi við lög um réttindi sjúklinga."

Tillaga:
„Framkvæmd: Vakin verði athygli heilbrigðisstarfsfólks á réttindum fólks til túlkaþjónustu í 
samræmi við lög um réttindi sjúklinga og það þjálfað í notkun túlka í starfi sínu."

D l. Athugasemd.
Nauðsynlegt er að gera grein fyrir hvað eigi að gera eftir að leiðirnar hafi verið fundnar. 
Skipun framkvæmdahóps eftir að starfshópurinn hefur skilað tillögum?

Atriði sem varða athugasemdir með drögum að þingsályktunartillögunni:
Rétt er að ítreka mikilvægi þess að alltaf sé beitt viðeigandi 
meðferð, út frá klínískum leiðbeiningum og gagnreyndum aðferðum.

Að auki er rétt að nefna, í tengslum við rökstuðning við lið A3, þar sem fjallað er um mikinn 
kostnað fólks af þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga að sálfræðiþjónusta er ekki 
niðurgreidd af Sjúkratryggingum íslands eins og flest önnur heilbrigðisþjónusta. 
Greiðsluþátttaka sjúklinga er því 100% í sálfræðiþjónustu, sem er gerólíkt því sem gildir um 
aðra heilbrigðisþjónustu sjálfstætt starfandi sérfræðinga líkt ogtil dæmis lækna eða 
sjúkraþjálfara.
Þá skýtur nokkuð skökku við að tala um þörf fyrir aðkomu geðlækna og reyndra sálfræðinga 
og/eða annarra sérhæfðra fagaðila og gera þar greinarmun á kröfu til reynslu ólíkra fagstétta 
eins og gert er í tillögum og rökstuðningi. Ef krafist er reynslu í starfi kemur það fram í 
auglýsingu og ráðningu.

Sálfræðingafélag íslands ítrekar þegarfram kominn vilja og áhuga til að koma að frekari 
mótun geðheilbrigðisstefnunnar.

Fyrir hönd Sálfræðingafélags


