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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags Íslands um tillögu til þingsályktunar um stefnu 
og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, þingskjal 405 - 338. 
mál

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) fagnar tillögu til þingsályktunar um stefnu og 
aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Þingsályktunartillagan er 
jákvætt skref í þá átt að bæta úr brotalömum í geðheilbrigðismálum á Íslandi. 
Æskilegt er þó að stjórnvöld móti sér eiginlega stefnu í geðheilbrigðismálum enda er 
átaksáætlun af þessu tagi eingöngu ætlað að takast á við einstök verkefni á ákveðnu 
tímabili. Þá er einnig minnt á mikilvægi þess að hugað sé sérstaklega að 
geðheilbrigði barna og ungmenna.

Vísað er í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en þar stendur í 25. 
gr. lið b) að aðildarríkin skuli bjóða fram þá heilbrigðisþjónustu sem fatlað fólk 
þarfnast, einkum vegna fötlunar sinnar. Hún á meðal annars að fela í sér 
snemmbæra greiningu og inngrip og þjónustu sem miðar að því að draga úr fötlun 
eins og framast er kostur og koma í veg fyrir frekari fötlun. Einnig kemur fram í lið c) 
að fyrrnefnda heilbrigðisþjónustu eigi að bjóða eins nálægt samfélögum fólks og 
frekast er unnt, þar með talið í dreifbýli.

ÖBÍ styður vel rökstudda umsögn Geðhjálpar um þingsályktunartillöguna og vill 
undirstrika sérstaklega nauðsyn þess að reynsla notenda sé nýtt með þátttöku þeirra 
og faghópa í ferlinu.

Öryrkjabandalag Íslands leggur áherslu á að þess verði að gætt verði að virku 
samstarfi við notendur og aðstandendur í aðgerðaáætlun. Það felur í sér að 
ábyrgðaraðilar einstakra þátta áætlunarinnar bjóði Öryrkjabandalagi Íslands að 
tilnefna fulltrúa í nefndir og starfshópa. Jafnframt er óskað eftir því að ÖBÍ fái greiðan 
aðgang að upplýsingum um stöðu mála þegar slíkt mat liggur fyrir á hverjum tíma.



Ekkert um okkur án okkar! 
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