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E fni: U m sögn  F élags h ey rn a r la u sra  - þ in gsá lyk tu n  um  ste fn u  o g  a ð g erð a rá æ tlu n  í 
g eð h eiib rig ð ism á lu m  til fjö g u rra  á ra , þ in g sk ja l 405  -  3 3 8 . m ál.

Félag heymarlausra fagnar framkomnum tillögum í þingsályktun um stefnu og aðgerðaráætlun 

í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Félagið telur að í stefnu og aðgerðaráætlun vanti að gert 

sé gert ráð fyrir úrræðum til að mæta brýnni þörf á þjónustu fyrir heymarlausa og heymarskerta 

einstaklinga sem glíma við geðröskun. Gerir félagið eftirfarandi athugsemdir.:

1. Félag heymarlausra leggur áherslu á að sett verði á fót sérstakt geðheilsuteymi til að tryggja 

aðgang heymarlausra og heymarskertra einstaklinga með geðraskanir að þverfaglegu teymi 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem komi að greiningu og meðferð.

Þeir einstaklingar sem hér um ræðir reiða sig á íslenskt táknmál til samskipta og geta 

takmarkað nýtt velferðarþjónustu á sviði geðheilbrigðis- og félagsmála þar sem ekki hefúr tekist 

að aðlaga þjónustuna að þörfum þessa hóps.1 Þeir sem þurfa hvað mest á aðstoð að halda hafa 

fæstir fengið þjónustu við hæfi þ.e. þjónustu sem veitt er á grundvelli íslensks táknmáls og mál- 

og menningarsamfélags þess. Fram hefur komið hjá fagfólki á sviði geðheilbrigðis- og 

félagsþjónustu að það hafi ekki tök á að veita nauðsynlega þjónustu fýrir þennan hóp 

einstaklinga þar sem þekking sé ekki til staðar innan kerfisins.

Allt frá árinu 2001 hefúr félagið ítrekað vakið athygli stjómvalda á vanmætti geðheilbrigðis- 

og félagslega kerfisins til að veita þeim einstaklingum sem hér um ræðir þjónustu. Þó svo að

1 Sjá skýrslu Félags heymarlausra frá 2008 og skýrslu nefndar skv. lögum nr. 26/2007 frá 2009.

íslenskt táknmál
þú hefur það í hendi þér
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vilji hafí verið fyrir hendi hjá starfmönnum stofnana sem sinna þjónustunni þá hefur kerfíð ekki 

verið undir það búið að mæta þörfum þessara einstaklinga. Mikill skortur er á þekkingu fagfólks 

í málefnum heymarlausra s.s. íslensku táknmáli og mál- og menningarsamfélagi þess sem leiðir 

til að úrræði sem boðið er upp á verða ómarkviss og ná ekki tilætluðum árangri.

Til að mæta þörfum þeirra sem eru hvað verst settir leitaði Félag heymarlausra á sínum tíma 

til meðferðar- og endurhæfíngaheimilsins Mo gárd í Svíþjóð sem sérhæfír sig í þjónustu við 

heymarlausa og heymarskerta einstaklinga sem glíma við m.a. geðröskun. Eftir að 

Siglinganefnd hafði samþykkt að standa straum að kostnaði fóm fjórir einstaklingar utan. Það 

þjónustuúrræði sem veitt er í Svíþjóð reyndist mjög kostnaðarsamt en árið 2007 var kostnaður 

vegna dvalar einstaklings á Mo gárd 6.500 SEK á sólarhring. Meðferð hjá Mo gárd skilaði 

góðum árangri og hafði veruleg áhrif á lífsgæði þeirra sem fóm utan. Hvorki meðferðarúrræði 

eða stuðningur biðu þessa einstaklinga þegar heim var komið sem hefur haft þau áhrif að 

töluverð afturför hefur orðið hjá sumum þessara einstaklinga.

I nóvember 2008 birti Félag heymarlausra skýrslu um þjónustuþörf og tillögur að 

þjónustuúrræðum fyrir heymarlausa einstaklinga sem glíma við geðröskun ásamt 

kostnaðaráætlun. Astæða skýrslugerðarinnar var sá mikli vandi sem blasti við vegna stöðu 

heymarlausra/heyrnarskertra einstaklinga með geðraskanir og að ekki hafíð tekst að aðlaga 

þjónustu á sviði geðheilbrigðis- og félagsmála að þörfum þeirra. Tillögur Félags heymarlausra 

hafa enn ekki komið til framkvæmda þrátt fýrir ítrekaða beiðni félagsins til stjómvalda.

I skýrslu vistheimilisnefndar firá ágúst 2009, um könnun á starfsemi m.a. 

Heymleysingjaskólans, kemur fram að sú kennslustefna, talmálsstefnan, sem tekið var mið af í 

kennslu heymarlausra bama meirihluta síðustu aldar og sá aðskilnaður við fjölskyldur sem ung 

heymarlaus böm þurftu að búa við, hafí verið þeim afar þungbær. Taldi nefndin það engum 

vafa undirorpið að þessi aðstaða hafa átt verulegan þátt í að skerða lífsgæði þessara einstaklinga. 

Hvatti nefndin stjómvöld til að taka skýra efnislega afstöðu til tillagna Félags heymarlausra 

sem fram komu í skýrslu félagsins frá 2008.

Langflestir þeirra einstaklinga sem glíma við geðröskun í dag em fómarlömb ofangreindrar 

kennslustefhu. Er skemmst frá því að segja að á þeim sex árum frá því skýrsla 

vistheimilsnefndarinnar kom út hafa stjómsvöld hvorki tekið afstöðu til skýrslu Félags 

heyrnarlausra frá 2008 né gripið til ráðstafana til að mæta þörfum heymarlausra og 

heymarskertra einstaklinga með geðraskanir.

Að framansögðu leggur Félag heymarlausra til að gerð verði efitirfarandi breyting á 

þingsályktuninni, n.t.t. aðgerðarlið A.2.:



I  samningum samkvæmt tillögu A .l  verði meðal annars áskilið að sett verði á fó t  
geðheilsuteymi í samstarfi heilhrigðisþjónustu og sveitarfélaga.
Markmið: Að fólk sem glímir við geðröskun hafi aðgang að þverfaglegu teymi heilbrigðis- 
og félagsþjónustu sem komi að greiningu og meðferð.
Framkvæmd: Geðheilsuteymum á höfuðborgarsvæðinu verði fjölgað og nýjum teymum 
komið á fót í þeim landshlutum þar sem þau eru ekki til staðar. Sérstöku geðheilsuteym i 
verði komið á fót sem hefur það hlutverk að þjónusta heyrnarlausa og heyrnarskerta, 
einstaklinga, sem reiða sig á íslenskt táknmál til sam skipta, og glíma við geðröskun.
Teymin vinni á grundvelli þarfagreiningar og eftir hugmyndafræði valdeflingar.
Abyrgð: Velferðarráðuneytið.
Dæmi um samstarfsaðilia: Heilbrigðisstofnanir, Samband íslenskra sveitarfélaga, 
sveitarfélög, Fangelsismálastofnun, Félag heyrnarlausra og notendasamtök.
Tímabi 1:2016-2019.
Mælanleg markmið: Geðheilsuteymi hafi tekið til starfa á ölllum landshlutum árið 2019. 
Geðheilsuteymi íyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta hafi tekið til starfa árið 2016.

Til að hægt sé að veita heymarlausum geðheilbrigðisþjónustu þá þarf hún að vera sérsniðin á 

forsendum þeirra og veitt á grundvelli íslensks táknmáls og mál- og menningarsamfélagi þess.

The primary tool o f  the psychiatrist in both diagnosis and treatments is communication.

The most substantial difference in assessing the psychiatric status o f  D eaf adults is their 

language. To achieve accurate assessment, its normal and abnormal meaning and form must 

be fully understood.2

Aður en fagfólk innan geðheilbrigðis- og félagssviðs ákveður meðferð eða þjónustuúrræði fyrir 

einstaklinga fer yfirleitt fram viðtal við viðkomandi einstakling. í viðtalinu segir 

einstaklingurinn sögu sína eða tjáir sig um líðan sína og fagaðilinn kallar eftir frekari 

upplýsingum með því að spyija nánar út í ákveðin tilvik eða líðan til að fá skýrari heildarmynd 

af stöðu einstaklingsins. Fagaðilinn les í frásögn einstaklingsins og túlkar blæbrigði í máli hans 

og tjáningu á heildstæðan hátt, áður en hann leggur mat á þörf viðkomandi fyrir meðferð eða 

þjónustu. Ohindruð samskipti eru grundvöllur slíkra viðtala og þau eru forsenda þess að traust 

myndist á milli einstaklingsins og fagaðilans. Allt byggir þetta á því að einstaklingurinn sem 

leitar sér aðstoðar og fagaðilinn séu að tala sama tungumálið og leggi svipaða merkingu í notkun 

hugtaka. I tilfellum þar sem heymarlausir eiga í hlut em þessi grundvallaratriði, þ.e. samskipti, 

ekki til staðar. Til að hægt sé að framkvæma slíkt viðtal þarf að hafa milligöngu táknmálstúlks, 

þriðja aðila, sem getur haft þau áhrif að samskipti verða ekki jafn skýr og væm þau bein og án 

milliliðs. Aðilamir tala ekki sama málið, hafa mismunandi menningarbakgmnn og leggja 

jafnvel mismunandi skilning í ákveðin hugtök. Við aðstæður þar sem fagaðili hefur enga 

þekkingu á íslensku táknmáli og mál- og menningarsamfélagi þess kann hann að spyija 

spurninga sem heymarlausir hafa enga möguleika á að skilja og ekki er hægt með góðu móti að

2 Nick Kitson og Alice Thacker: Adults Psychiatry, bls. 75



þýða á íslenskt táknmál. Það getur því haft þau áhrif að greind heymarlausra sé dregin í efa og 

beinlínis rangt mat lagt á aðstæður þeirra og þörf fyrir þjónustu eða meðferð.3 Túlkaþjónusta 

fyrir heymarlausa í viðtölum sem þessum krefst því kunnáttu og reynslu táknmálstúlka. Jafnvel 

þó svo að þær aðstæður séu fyrir hendi þá hefur það samt sem áður áhrif á samskiptin. 

Fagaðilinn getur ekki á sama hátt lesið úr blæbrigðum og svipbrigðum sem fram koma hjá 

einstaklingnum þar sem þau em túlkuð með milligöngu túlksins.Vegna þessa getur það reynst 

mjög erfitt að leggja mat á raunvemlega stöðu einstaklingsins og byggja upp það traust sem 

þarf að vera til staðar til að hægt sé að veita aðstoð.

Til að fýrirbyggja þær aðstæður sem lýst er hér framar er mikivægt að byggja upp þekkingu 

og þjálfa fagfólk sem veita á geðheilbrigðis- og félagsþjónustu til handa heymarlausum og 

heymarskertum einstaklingum. Um nánari útfærslu er vísað til skýrslu Félags heymarlausra frá 

2008 þar sem lagðar em fram tillögur um uppbyggingu þverfaglegs teymis á sviði geðheilsu- 

og félagsmála.

2. Félag heymarlausra fagnar áætlunum um að auka þekkingu starfsfólks í

geðheilbrigðisþjónustu á réttindum sjúklinga til túlkaþjónustu. Félagið telur ástæðu til að ítreka

rétt heymarlausra og heymarskertra til táknmálstúlkaþjónustu, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr.

74/1997 um réttindi sjúklinga. Auk þess minnir félagið á að samkvæmt 13. gr. laga nr. 61/2011

um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls skulu ríki og sveitarfélög tryggja að allir sem

þess þurfa eigi kost á þjónustu á íslensku táknmáli, sbr. 1. mgr. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. sömu

laga er íslenskt táknmál jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform í samskiptum manna í milli og

er óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota. Að framansögðu er lagt til að

gerð verði eftirfarandi breyting á aðgerðarlið C.5.:

Þekking starfsfólks í geðheilbrigðisþjónustu á réttindum sjúklinga til túlkaþjónustu verði 
aukin.
Markmið: Að túlkur verði fenginn til aðstoðar í geðheilbrigðisþjónustu eins og nauðsyn 
krefur í samræmi við lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 og lög um stöðu íslenskrar 
tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011.
Framkvæmd: Vakin verði athygli heilbrigðisstarfsfólks á réttindum fólks til túlkaþjónustu 
í samræmi við lög um réttindi sjúklinga og lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls
Abyrgð: Velferðarráðuneytið.
Dæmi um samstarfsaðila: Fjölmenningarsetur, heilbrigðisstofnanir, heilbrigðisstarfsfólk, 
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra. samtök innflytjenda, Félag heyrnarlausra og 
notendasamtök,.

3 Joan Tumer, Herbert Klein og Nick Kitson: Interpreters in Mental Health Settnings, bls. 298



Félag heymarlausra áréttar að þeir einstaklingar sem er í hvað mestri þörf fyrir geðheilbrigðis- 

og félagsþjónustu eru fómarlömb menntastefnu, svokallaðar talmálsstefnu, sem tekið var mið 

af við kennslu í Heymleysingjaskólanum á því tímabili sem rannsakað var a f vistheimilisnefnd 

sem skipuð var samkvæmt lögum nr. 26/2007, og birt hefur niðurstöður í áfangaskýrslu sem út 

kom í ágúst 2009. Var það niðurstaða nefndarinnar að sú stefna og sá aðskilnaður sem ung 

heymarlaus böm þurftu að upplifa hafi verið þessum hópi afar þungbær. Telur nefhdin það 

engum vafa undirorpið að þessi aðstaða hafí átt verulegan þátt í að skerða lífsgæði þessara 

einstaklinga í íslensku samfélagi. Vísar nefndin m.a. til þess að ekki hafi tekist að aðlaga 

þjónustu á sviði geðheilbrigðis- og félagsmála að þörfum heymarlausra.

Félag heymarlausra hvetur velferðamefnd Alþingis til að taka til greina ofangreindar 

athugasemdir þannig að tryggt verði að í stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum, sbr. 

þingskjal 405 -  338. mál, verði gert ráð fyrir uppbyggingu þjónustu tilhanda heymarlausum og 

heymarskertum einstaklingum, sem reiða sig á íslenskt táknmál til samskipta, og glíma við 

geðröskun.

Virðingarfýllst, 

f.h. Félags heymarlausra

Heiðdís Dögg Eiríksdóttir 

formaður

Hafdís Gísladottir 

lögfræðingur
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