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Efni: Athugasemdir frá HSU við tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára sem lögð er fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.

Tilvísun: Þingskjal 405 — 338. mál.
Unnið af:
Ara Bergsteinssyni, forstöðusálfræðing HSU
Herdís Gunnarsdóttur, forstjóra HSU
Hirti Kristjánssyni, framkvæmdastjóra lækninga HSU
Önnu Maríu Snorradóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar HSU

1. Athugasemd við A.1., bls. 1-2
A.1 Bundið verði í lög að ríki og sveitarfélög geri með sér samstarfssamninga um útfærslu samþættrar 
þjónustu við einstaklinga með geðraskanir.

Athugsemd HSU:
Á Suðurlandi eru alls 15 sveitarfélög og í umdæmi HSU eru starfandi fimm félags- og skólaþjónustur:

• Félags- og skólaþjónusta Árborgar.
• Félags- og skólaþjónusta Árnesþings.
• Félags- og skólaþjónusta Vestmennaeyja.
• Félags- og skólaþjónusta Rangárþings og v. Skaftafellssýslu.
• Félags- og skólaþjónusta a.Skaftafellssýslu.

Nauðsynlegt er að gæta þess við gerð samstarfssamnings um þverfaglegt teymi í heilbrigðis- og 
félagsþjónustu að lágmarka flækjustig og að Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem stýrir 
heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi Suðurlands geti samið við einn aðila fyrir hönd sveitafélaga í 
umdæminu, þó ávallt þannig að þjónusta sé skipulögð eftir þörfum íbúa og íbúafjölda á hverjum stað. 
Við samþættingu þjónustu þarf að ákvarða hvaða aðili skuli bera ábyrgð á því að útfæra og stýra 
framkvæmd á samhæfingu þjónustunnar við fólk með geðraskanir og fjölskyldur þeirra. Lykilatriði er 
að í víðfeðmu umdæmi eins og á Suðurlandi að ferlar séu gegnsæir og ábyrgð á samhæfingunni sé skýr.
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2. Athugsemd við A.2., bls. 2
A.2 Í  samningum samkvæmt tillögu A.1 verði meðal annars áskilið að sett verði á fó t geðheilsuteymi í 
samstarf heilbrigðisþjónustu og sveitarfélaga.

Athugsemd HSU:
Rætt er um greiningar- og meðferðarteymi. Bent er á þörf fyrir að setja inn forvarnateymi . Einnig 
vantar að geta grunnskóla og framahaldsskóla sem samstarfsaðila er koma að forvörnum og greiningu. 
Jafnframt er bent á að við forvarnir og skimun gegna skólahjúkrunarfræðingar lykilhlutverki í samvinnu 
við aðila í skóla- og félagsþjónustunni á svæðinu.
Gert er ráð fyrir að hjá HSU muni meira og minna saman fólkið starfa í greiningar- og 
meðferðarteymum. Bent er á þá mikilvægu staðreynd að til að markmiðin náist í framkomnum tillögum 
er að nauðsynlegt að hafa mannafla og fagmenn og önnur nauðsynlega aðföng til þess að veita meðferð 
í heimabyggð þegar greining liggur fyrir. Erfitt er að bjóða upp á greiningu ef engin úrræði taka svo við 
í kjölfarið. Tilganginum verður ekki náð ef aðgengi að meðferð, innan viðunandi tímamarka, er ekki 
tryggt í kjölfar greiningar geðheilsuvanda. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir að í víðfeðmu 
heilbrigðisumdæmi eins og á Suðurlandi sé svigrúm fyrir hreyfanleika teymisins. Skipulag og stjórnun 
teymisins eða teymanna þarf að vera á einum stað en mikilvægt er að starfsemi þess sé ekki bundin 
við eina tiltekna starfstöð.

3. Athugsemd við A.3., bls. 2
A.3 Þjónusta sálfræðinga standi til boða á heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum sem sinna 
heilsugæslu í samræmi við samsetningu og stærð þjónustusvæða.

Athugsemd HSU:
Þeir sálfræðingar sem starfað hafa á HSu/HSU og hafa eingöngu sinnt börnum upp að 18 ár aldri. Á 
árunum 2011-2014 hefur fjöldi tilvísananna og mála til sérfræðinga verið 206 til 236 mál hjá HSu/HSU, 
en þá voru starfandi sálfræðingar í 2,0 stöðugildum við stofnunina. Biðtíminn hefur, á þessum sömu 
árum, verið allt að 12-15 mánuðir en bráðamálum hefur verið sinnt strax. Um mitt ár 2015 var bætt við 
0,5 stöðugildi sálfræðings við HSU, vegna knýjandi þarfar notenda þjónustunnar. Því eru nú þrír 
sálfræðingar starfandi í 2,5 stöðugildi og starfa þau á öllu starfssvæði HSU í þjónustu við börn. Á 
fjárlögum ársins 2016 er veitt heimild til aukningar um 0,5 stöðugildi sálfræðings, en litið er svo á að 
það hafi þegar komið til framkvæmda á þessu ári. Bent er á til þess að hægt sé að veita stuðning og 
bjóða upp á meðferð sálfræðinga á heilsugæslustöðvum HSU er nauðsynlegt að taka tillit til dreifðrar 
byggðar, fjarlægða milli staða sem skapa þörf fyrir hreyfanleika sálfræðinga innan umdæmisins með 
tilheyrandi kostnaði. Því má ætla að kostnaður, sem færð eru rök fyrir á bls. 16 að sé áætlaður upp á 
8,6 millj. kr. á ári á núvirði, sé meiri í heilbrigðisumdæmum á landsbyggðinni, af framangreindum 
ástæðum.

4. Athugsemd við aðgerð nr. A.3 í töflu ífylgiskjali I , .  bls. 25
Aðföng: Eitt stöðugildi fyrir hverja 9.000 íbúa.

Athugsemd HSU:
Varðandi mönnun fyrir þjónustu sálfræðinga eftir íbúafjölda er bent á að skilgreina þyrfti nánar hvort 
hér er átt við íbúafjölda alls eða eingöngu fyrir fullorðna. Nú eru starfandi sálfræðingar á HSU í 2,5 
stöðugildi en ná samt ekki að anna þeim málafjölda sem nauðsynlegt er að sinna fyrir börn yngri en 18 
ára. Sálfræðingar á HSU hafa hingað til ekki veitt þjónustu fyrir fullorðna.
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5. Athugsemd við A.4., bls. 2
A.4 Verkefnið „Tölum um böm m “/Fjölskyldubmm verði innleitt innan velferðarþjónustu (heilbrigðis-, 
félags- og menntakerfis).

Athugsemd HSU:
Fagfólki á HSU líst afar vel á Fjölskyldubrúnna og það verður fínt verkfæri þegar það kemst í gangi. Bent 
er að þrátt fyrir þetta prýðilega verkfæri þá eru margar leiðir færar að þessu mjög svo þarfa markmiði. 
Verið er að sinna þessu markmiði á HSU í dag, að einhverju leyti, en ef foreldrunum væri einnig sinnt 
þá fengist mikið forskot við að draga úr hættu á geðheilsuvandi flytjist milli kynslóða. Mikil þörf er á 
því að koma þessari vinnu í gang eða sambærilegum framkvæmdaverkefnum. Hluti þeirra barna sem 
leita til HSU vegna lyndis- eða kvíðaraskanna eiga foreldra með geðrænan vanda.

6. Athugsemd viðA.6., bls. 3
A.6 Þjónusta á göngudeildBUGL verði efld.

Athugsemd HSU:
Því er fagnað sérstaklega hjá HSU að göngudeild BUGL skuli efld en samhliða því er kallað eftir úttekt 
og greiningu á hvað af starfsemi BUGL flokkist annars vegar undir grunnþjónustu og hins vegar 
sérhæfða þjónustu. Þegar rætt er um grunnþjónustu BUGL er verið að vísa til verkefna þar sem hægt 
er að sinna í heilsugæslu. Þegar rætt er um sérhæfða þjónustu er átt við hvað af starfseminni þar geti 
flokkast undir þjónustu sem nauðsynlegt er að veita eingöngu á BUGL, fyrir börn alls staðar af landinu, 
í krafti sérþekkingar og sérhæfingar í meðferð þar. Kallað er eftir því að slík greining á verkefnum BUGL 
fari fram svo hægt sé ákvarða hvort og hvað af þjónustunni þar gæti mögulega farið fram annars staðar 
eins og t.d. í heilsugæslu. Skoða þarf í samhengi hvaða þjónusta veitist á hverjum stað, jafnt á 
höfuðborgarsvæðinu sem á landsbyggðinni.
Einnig má benda á að í minnisblaði frá  11.06.2015 í Velferðarráðuneytinu (VEL15060055) er dreginn 
fram fjöldi tilvísanna á árinu 2014 til Þroska- og hegðunarmiðstöðvar (ÞHS) eftir landshlutum. Hlutföllin 
í tilvísunum frá landsbyggðinni eru mun lægri en hlutföll íbúa landsbyggðarinnar eru af heildarfjölda 
íbúa landsins. Því má draga þá ályktun að hjá ÞHS sé annað hvort hlutfallsleg færri tilvísunum sinnt frá 
landsbyggðinni eða þá að færri mál þarfnist tilvísananna frá landsbyggðinni þar sem málin hljóti 
fullnaðarafgreiðslu í heimabyggð. Einnig gæti verið að vegna færri fagmanna í geðheilbrigðisþjónustu 
á landsbyggðinni séu færri tilfelli um geðheilbrigðisvanda greind þar. Þetta er dregið fram hér til að 
benda á að nauðsynlegt er að greina nánar umfang geðheilbrigðisvanda á landinu öllu og í hvaða farveg 
tilvísunum um meðferð skuli beint. Hjá HSU hefur ekki verið framkvæmd skimun né hægt að fullyrða 
um umfang geðheilbrigðisvanda íbúa í umdæminu. Þó er hægt að benda á að í samvinnu sálfræðinga 
og skólahjúkrunarfræðinga hefur verið möguleiki að fylgja málum eftir við fullnaðargreiningu og vísa 
til barnalæknis sem hefur skipulagt meðferð fyrir börn með geðheilbrigðisvanda á Suðurlandi.

7. Athugsemd við A. 7., bls. 3
A.7 Settur verði á fó t starfshópur sem kanni hvort fjarþjónusta gæti nýst til að veita fólki meðferð vegna 
geðraskana.

Athugsemd HSU:
Fyrir hönd HSU er því fagnað sérstaklega að hagnýta skuli fjarheilbrigðisþjónustu til að veita fólki 
meðferð vegna geðraskana. Margir möguleikar eru á að veita slíka þjónustu og niðurstöður fjölda 
rannsókna hafa gefið vísbendingar um árangur af vel samhæfðri fjarheilbrigðisþjónustu. Ætla má að 
slíkt skipulag gæti nýst vel í dreifðum byggðum Suðurlands, enda hefur HSU að auki lítis háttar reynslu 
af framkvæmd fjarþjónustu.
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Niðurstaða HSU:
Við á HSU óskum eftir því að athugsemdir okkar og ábendingar verði kynntar og teknar til greina í 
áframhaldandi vinnu við stefnumótun í geðheilbrigðismálum til næstu fjögurra ára.
Við lýsum okkur reiðubúin að taka þátt í nauðsynlegri greiningarvinnu við gerð aðgerðaráætlunar í 
geðheilbrigðismálum og framkvæmd við útfærslu þjónustu í umdæminu.
Við fögnum þessum þingsályktunartillögum og það er hugur í okkur að hefjast handa og teljum okkur 
vel í stakk búin að hrinda markmiðum í framkvæmd, ef til þess fæst fjármagn, fagaðilar og nauðsynleg 
aðföng og búnaður.

Virðingarfyllst,

Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
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