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Umsögn um: þingskjal 405 — 338 . Mál, á 145. löggjafarþingi 2015- 
2016. Tillaga til þingsályktunar um:

STEFNU OG AÐGERÐARÁÆTLUN í GEÐHEILBRIGÐISMÁLUM
TIL FJÖGURRA ÁRA.

Áætlun er nauðsynlegt leiðarljós fyrir stefhu sem setja skal í geðheilbrigðismálum og 
ber að faga henni. Æskilegt væri hins vegar að nákvæmar væri skilgreint hvað átt við 
með sambættir og samfelldri biónustu.

Hér á eftir fylgja nánari athugasemdir (aðgreindar með feitletrum) við mikilvægustu 
atriðin.

A.3. Þjónusta sálfneóinsa standi til bo()a á heilsueceslustöóum os 
heilbrisðisstofnunum.....

Athugasemdir: Líta þarf til þess að aðrar heilbrigðisstéttir t.d. 
geðhjúkrunarfræðingar eru einnig menntaðir til að sinna meðferð vegna 
„algengustu geðraskana“ og óeðlilegt sé því að binda þjónustutilboð við stöður 
sálfræðinga. Engin vísindaleg rök styðja það að sálfræðingar séu sú stétt sem ein 
getur veitt gagnreynda meðferð við algengustu geðröskunum. Hér ætti því að 
standa: Heilbrigðisstarfsmenn með klíníska reynslu og þjálfun í gagnreyndri 
meðferð verið ráðnir í meira mæli til starfa í heilsugæslunni.

Einnig er mikilvægt að nýta gagnreynda heildræna samþættingu þegar boðið eru 
upp á meðferð við algengustu geðröskunum. Með heildrænni samþættingu er átt 
við að nýta meðferð eins og núvitundarþjálfun, efla félagstengsl og hreyfingu ekki 
síður en viðtalsmeðferð.

B.3. Skintaó verði fyrir kvióa  í  efstu bekkjum srunnskóla os veittur viðeisandi
stuðninsur....:

Athugasemdir: 1) Kvíði og þunglyndi tekur sér því miður bólfestu í sálarlífi barna 
Mun fyrr en í „efstu bekkjum grunnskóla“. Því þarf að skima fyrir kvíða og 
Þunglyndi meðal grunnskólabarna, t.d. við 9 ára aldur (4. bekk) þegar flest börn 
eru farin að lesa og skrifa. Reynsla af forvarnaríhlutun í Þýskalandi sem kallast 
F.R.I.E.N.D.S. -  for-life, leiddi í ljós að 9. ára börn sýndu jákvæð áhrif 
íhlutunarinnar fyrr en eldri börn (Essau, C.A., Conradt, J., Sasagawa, S. &
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Ollendick, T. H. (2012). Prevention of anxiety symptoms in children: Results from 
a universal school-based trial. Behavior Therapy, 43(2), 450-464.)

Aðrar athugasemdir

1) konur á meðgöngu er markhópur sem ekki er nefndu í þessari stefnu og 
aðgerðaráætlun og er það miður. Nær 100% kvenna þiggur að koma 
meðgönguvernd og er því auðvelt er að ná til þeirra og þeirra fjölskyldna með 
forvarnir og snemmbæra íhlutun. Endurvinna ætti stefnuna og 
aðgerðaráætlunina með þær í huga og með því markmiði að efla þjónustu við þær 
konur sem finna fyrir andlegri vanlíðan. Með því væri heilbrigðiskerfið einnig að 
leggja drög að bættri geðheilsu barna landsins.

2) Mikilvægt er að nýjum áherslum og breytingum fylgi vísindarannsóknir 
sem

meti útkomu og gagnsemi þeirra. Auka þarf því samvinnu við Háskólastofnanir 
við þróun og framkvæmd vísindarannsókna sem tengjast þessar stefnu og 
aðgerðaráætlun.

Þessar athugsemdir hér að framan eru þœr veigamestur sem lagt er til að verði bætt 
inn í  stefnuna.

Að umsög þessari vann auk undirritaðrar, Dr. Gísli Kort Kristófersson, sérfræðingur í 
geðhjúkrun og lektor við Háskólann á Akureyri.

Virðingarfyllst,

s n

4/ /
F.h. Heilbrigðisvísindasviðs 
Háskólans á Akureyri,
Sigríður Sía Jónsdóttir,
Lektor í heilsugæsluhjúkrun

2

http://www.unak.is
mailto:unak@unak.is

