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Þjónusta við fólk með geðheilsuvanda er veitt af heilbrigðiskerfinu á geðsviði Landspítala (LSH) þar 
sem eru starfræktar legudeildir, dagdeildir og göngudeildir. Landspítalinn sinnir þjónustu við alla 
landsmenn en er staðsettur í Reykjavík. Landspítali rekur einnig samfélagsgeðteymi fyrir langveika 
einstaklinga með alvarlega geðrofssjúkdóma. Á kvenna- og barnasviði Landspítalans er barna- og 
unglingageðdeild (BUGL) sem er hryggjarstykkið í sjúkrahúsþjónustu við börn og unglinga með 
geðraskanir og þjónar öllu landinu. Þangað koma þau börn sem veikust eru. Barna- og 
unglingageðdeildin á í víðtæku samstarfi við önnur þjónustukerfi, svo sem félagsþjónustu, 
Barnaverndarstofu, skóla o.fl. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nokkrir sálfræðingar sem 
sinna fyrst og fremst börnum og fjölskyldum þeirra/þetta er ekki rétt, það starfa tveir sálfræðingar 
hjá Geðheilsu-eftirfylgd, sem sinna einstaklingsmeðferð, fjölskylduvinnu og hópastarfi fyrir 
einstaklinga með geðraskanir og fjölskyldurþeirra. Geðheilsa-eftirfylgd er sérhæft úrræði fyrir fólk 
með geðraskanir innan heilsugæslunnar þar sem veitt er meðferð og stuðningur við einstaklinga og 
fjölskyldur þeirra. Hjá teymi Geðheilsu-eftirfylgdar starfa iðjuþjálfi, tveir sálfræðingar, jógakennari 
og dáleiðslutæknir og félagsráðgjafi. Teymið veitir öfluga samfélagslega geðþjónustu/eftirfylgd 
sem byggir á stuðningi/endurhæfingu sem byggir á valdeflingu og batamódeli. Hér er um mikla 
forvörn að ræða, endurhæfingu og eftirfylgd sem byggist á þ ví að efla bjargráð og samfélagslega 
þátttöku einstaklinga í  bataferli.
Notendasamtökin Hugarafl hafa starfað náið með Geðheilsu-eftirfylgd og reynslu af því samstarfi 
mætti eflaust nota við að efla aðkomu notenda í stuðningi og annarri þjónustu við fólk með 
geðraskanir á öðrum sviðum. E f ráðuneytið m einarþað heilshugar að geðheilsustefna eigi að 
endurspegla hugmyndafræði valdeflingar og bata, þarf að kveða sterkar að hér og hér með óskað 
eftir því. Það er gríðarlega mikilvægt að nýta þá reynslu sem komin er íþessu samstarfi fagfólks og 
notenda hjá Hugarafli og Geðheilsu-eftirfylgd. Valdeflingin birtist ísam starfinu og það er 
gríðarlega mikilvægt að varpa ljósi á það og nýta reynsluna. Samstarf þetta er einstakt íþjónustu  
við fó lk með geðraskanir og er víða notað sem fyrirmynd, t.d. á Kleppi í  nýrri batastefnu og hjá 
Geðheilsustöð Breiðholts var leitað í  þessa reynslu. Það ber að draga fram og nýta til að gera 
geðheilsustefnu markvissari. Viðbrögð er einnig finna erlendis frá og þótt til fyrirm yndar að þetta 
skuli hafa tekist svo vel sem raun ber vitni. Samstarfið hefur gefið a f sér dýrmæt verkefni sem hafa 
áhrif á okkar samfélag(sem dæmi má nefna Geðfræðslu Hugarafls), aukna þjónustu a f hendi 
beggja hópa þar sem notendur og fagfólk sameinast um að styðja einstaklinga í  bataferli og einnig 
hefur það sýnt sig að samstarf þessara tveggja hópa hefur vegna þessa skipulags orðið minna 
þvingað. Sjóðurinn „Þú getur" veitti sýna fyrstu viðurkenningu vegna þjónustu til þessa starfs, sem 
var talið hafa sýnt fram  á að þetta sam starf þessara hópa og stuðlað að meiri samvinnu á milli 
þeirra í  geðheilbrigðiskerfinu.

Við heilsugæslustöðina í Grafarvogshverfi er starfrækt meðferðarteymi sem veitir geð- og 
sálfélagslega þjónustu við fjölskyldur barna með geðheilsuvanda. Á höfuðborgarsvæðinu starfar 
einnig fjöldi geðlækna og sálfræðinga á eigin stofum.

Geðheilsustöð Breiðholts er rekin af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar en hluti þeirrar starfsemi 
byggist á samningi við Sjúkratryggingar Íslands um rekstur heimahjúkrunar. Lögð er áhersla á að 
vinna eftir batahugmyndafræði. Geðheilsustöð Breiðholts sinnir einstaklingum með alvarlegar 
geðraskanir sem búsettir eru í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi (Geðheilsustöð Breiðholts, 2015). Á



höfuðborgarsvæðinu eru einnig rekin dagþjónustuúrræði fyrir fólk með geðraskanir.
Í Reykjavík er að finna flest búsetuúrræði fyrir fólk með geðraskanir en þó vantar enn upp á að 

þörfum langveikra í búsetukjarna, sem þurfa stuðning og hvatningu starfsfólks, sé mætt í borginni og 
hið sama á við um flest nágrannasveitarfélög. Hjá Reykjavíkurborg er verið að vinna að svokallaðri 
utankjarnaþjónustu, þ.e. að finna íbúðir tiltölulega nálægt búsetukjörnum sem fólk getur þá fengið 
þjónustu frá. Í samvinnu Reykjavíkurborgar og LSH er rekið vettvangsteymi fyrir fólk með 
geðraskanir. Auk þessa veitir Reykjavíkurborg fólki með geðraskanir margvíslega þjónustu.


