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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaráætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338.mál, frá Geðlæknafélagi Íslands

Geðlæknafélag Íslands fagnar þessari aðgerðaráætlun í málefnum geðsjúkra og við tökum 
undir nauðsyn þess að sinna þessum málaflokki betur.

Þó viljum við koma nokkrum punktum á framfæri:

1. Fjármögnun: Fjárveitingar til heilbrigðisþjónustunnar á íslandi hefur undanfarin ár verið 
með því allra lægsta sem um getur í OECD löndum og þar af eru útgjöld til 
geðheibrigðismála aðeins um 6.5% (tölur frá 2007) sem endurspeglar á engan hátt hve 
þungt veikindin vega í örorku, þjáningum og beinum kostnaði fyrir samfélagið. 
Aðgerðaráætlun sem þessi kostar peninga og nauðsynlegt er að tryggja fjármagn til 
verkefnisins ef það á að geta orðið. Gott er að horfa til þess fordæmis sem Norðmenn settu 
þegar þeir fóru af ábyrgð og metnaði í sams konar endurskoðun á geðheilbrigðisþjónustunni 
í Noregi.

2. Forvörnum á sviði geðheilbrigðismála verður helst komið við með því að hlúð sé að 
börnum og ungmennum og ánægjulegt er að í aðgerðaráætlun er sérstaklega fjallað um 
börn. Bæta þarf verulega í þjónustu við börn með geðraskanir og stytta biðlista, auk þess 
sem styrkja þarf sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu fyrir fjölskyldur með börn frá meðgöngu 
til grunnskólaaldurs.

Við viljum einnig benda á að ungmenni á aldrinum 16 -  25 ára er viðkvæmur hópur, en 
flestir geðsjúkdómar hefjast á þeim aldri. Það er mjög mikilvægt að þessi hópur hafi greiðan 
aðgang að þjónustu þeim að kostnaðarlausu, en slíkt gæti dregið úr vanda síðar meir. Sýnt 
hefur verið fram á gagnsemi skiplagðra forvarnarnámskeiða fyrir unglinga með væg 
þunglyndis og kvíðaeinkenni. Efla þarf skólaheilsugæslu og aðgang nemenda að 
sálfræðingum og hjúkrunarfræðingum innan skólanna og í heilsugæslunni. Þá þarf að efla 
forvarnir í skólum gegn notkun ávana- og vímuefna. Án samþættingar þessara þátta er ekki 
líklegt að stórir sigrar náist í baráttu við sjálfsvíg, þróun geðrofs vegna kannabisneyslu og 
þjáningar fjölskyldna þeirra sem verða langveikir strax á unga aldri vegna geðsjúkdóma.

3. Geðheilbrigðismál eiga að vera hluti af almennri heilbrigðisstefnu, og fíknisjúkdómar þar 
með taldir.



4. Bæta þarf geðheilbrigðisþjónustu þeirra sem eru haldnir öðrum sjúkdómum verulega en 
sambland margra sjúkdóma með geðsjúkdómi er algengasti bakgrunnur þeirra sem eru að 
fara á örorku. Þá þarf að bæta þjónustu vegna líkamlegs heilsufars fólks með alvarlega 
langvinna geðsjúkdóma eins og geðklofa, en einstaklingar með geðklofa deyja að meðaltali 
20-25 árum fyrr en aðrir landsmenn vegna hjarta og æðasjúkdóma auk krabbameina.

5. Þá þarf að fjármagna og skilgreina í aðgerðaráætlun hvernig koma megi við samfellu í 
þjónustu frá bráðaþjónustu til búsetuúrræða, en á hverjum tíma er hópur fólks með 
langvinna geðsjúkdóma sem bíður eftir viðeigandi búsetuúrræði.
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