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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum 
til fjögurra ára. Þingskjal 405-338.

Almennt um tillöguna:
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar skilaði inn umsögn um drög að geðheilbrigðisstefnu ásamt 
aðgerðaráætlun þann 27. ágúst 2015 og er vísað til hennar. Af hálfu velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar er lýst yfir ánægju með að lögð sé til lagasetning um samstarfssamning um 
útfærslu samþættrar þjónustu á milli ríkis og sveitarfélaga. Áhersla er þó lögð á að við gerð 
slíks samnings fari fram kostnaðarmat, ábyrgðarskipting skilgreind og verkefnum tryggt 
nauðsynlegt fjármagn áður en til ffamkvæmdar kemur.

Velferðarsvið tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, dags. 3. desember 2015 og lúta m.a. að „gráu svæðum“ í velferðarþjónustu og 
mati á kostnaðaráhrifum.

Velferðarsvið vill jafnframt taka undir það sjónarmið sem fram kemur í umsögn 
Þroskahjálpar dagsett 2. desember 2015 þar sem bent er á að í stefnuna og aðgerðaáætlunina 
vantar ákvæði er varða geðheilbrigðisþjónustu við fatlað fólk, annað en geðfatlað. Fatlanir og 
skerðingar af ýmsu tagi k refjas t þess að þeir einstaklingar sem í hlut eiga fái sérhæfða 
geðheilbrigðisþjónustu sem er sniðin sérstaklega að þörfum þeirra og aðstæðum. Það á við um 
fólk með ýmis konar skerðingar og raskanír og m.a. fólk með þroskahamlanir og 
einhverfurófsraskanir. Þar er um að ræða hópa fatlaðs fólks sem hafa meiri og sértækari þarfír 
að þessu leyti en aðrir almennt hafa Markvisst þarf að auka sérhæfða þekkingu á þessum 
málaflokki og þjálfa starfsfólk til að sinna þeirri sértæku þjónustu sem þessi hópur 
einstaklinga þarfnast.

Mikilvægt er talið að aðgerðaráætluninni verði fylgt eftir með rannsóknum sem mæli árangur 
og útkomu og leitað verði eftir samstarfí við háskólastofhanir þar um.

Athugasemdir við einstaka liði tillögunnar:
A3. Þjónusta sálfrœðinga standi til boða á heilsugœslustöðvum og heilbrigðisstofnunum sem 
sinna heilsugæslu í samræmi við samsetningu og stœrð þjónustusvæða.

Velferðarsvið tekur undir að mikilvægt sé að þjónusta sálfræðinga standi til boða á 
heilsugæslustöðvum. Á sama tíma er mikilvægt að þjónusta annarra fagstétta sé til staðar 
innan heilsugæslu, t.d. geðhjúkrunarfræðinga og félagsráðgjafa.
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A4. Verkefnið „Tölum um börnin“/Fjölskyldubrúin verði innleitt innan velferðarþjónustu 
(heilbrigðis-, félags- og menntakerfis).

í lýsingu á framkvæmd verkefnisins kemur fram að þverfaglegt teymi sérfræðinga vinni að 
innleiðingu með því að þjálfa starfsfólk í heilsugæslu í þeim vinnubrögðum sem verkefnið 
gerir kröfu til. Verkefnið felur í sér samstarf ýmissa kerfa og því telur velferðarsvið mikilvægt 
að fræðsla taki ekki eingöngu til þjálfunar starfsfólks í heilsugæslu heldur annarra þeirra 
fagaðila sem koma að verkefninu.

A6. Þjónusta á göngudeildBUGL verði efld.

Tekið er undir nauðsyn þess að efla þjónustu á göngudeild BUGL. Til þess að hægt verði að 
draga úr þörf eftir þriðja stigs þjónustu BUGL, er á sama tíma mikilvægt að tryggja bömum 
snemmtæka þjónustu/íhlutun. Það að veita auknu Qánuagni til heilsugæslustöðva og 
sérfræðiþjónustu skóla myndi líklega skila sér í færri tilvísunum til BUGL og á sama tíma 
veita stofnuninni tækifæri á að sinna alvarlegustu málunum. í umögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um þingsályktunartillöguna kemur ffarn að eitt af gráu svæðunum í 
velferðarþjónustu er að stofnanir ríkisins hafa skilgreint sig frá þjónustu við böm og vísa á 
sérfræðiþjónustu skóla án þess að þau verkefni hafi verið kostnaðarmetin. Velferðarsvið telur 
mikilvægt að fram fari heildarendurskoðun á því hvemig það fjármagn sem veitt er í þjónustu 
við böm á aldrinum 0-18 ára, bæði af hálfu ríkis og sveitarfélaga, sé nýtt og hvaða árangur 
hefur náðst. Að slíkri skoðun lokinni er hægt að meta á hvaða þjónustustigi þarf að auka 
fjármagn til að draga úr og koma í veg fyrir geðheilbrigðisvanda bama.

A8. Byggð verði upp þekking á hjúkrunarheimilum til að veita öldruðu fólki með 
geðheilsuvanda þjónustu.

Velferðarsvið tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um að komið verði á fót 
sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða og að aukin verði skipulögð kennsla 
heilbrigðissétta í geðsjúkdómum. Jafhframt að fjölga þurfi hjúkrunarrýmum fyrir aldraða sem 
glíma við geðraskanir.

A9. Unnið verði að því að mæta uppsafnaðri þ örf geðfatlaðs fólks fyrir húsnæði ogþjónustu.

Velferðarsvið tekur undir mikilvægi þess að geðdeildir verði ekki heimili fólks og því ber að 
fagna þessu markmiði um að unnið verði að því að mæta uppsafnaðri þörf geðfatlaðs fólks 
fyrir húsnæði og þjónustu og að geðfotluðum einstaklingum sem nú dvelja á Landspítala 
vegna skorts á búsetu bjóðist búsetuúrræði og þjónusta við hæfi. Jafnffamt er mikilvægt að 
tryggja þeim einstaklingum sem um ræðir þverfaglega og samþætta heilbrigðis- og 
félagsþjónustu að lokinni sjúkrahúsvist.

Bl. Sett verði á fó t þverfagleg teymi í nœrumhverfi sem sinna fræðslu, þjálfun, ráðgjöf og 
stuðningi við foreldra ogjjölskyldu.

Ekki er unnt að greina í þingsályktunartillögunni hvort slík teymi að eigi að þjónusta alla 
foreldra og fjölskyldur í landinu og því sé um almennar forvamir að ræða sem beinast að 
uppeldi og umönnun bama. í tillögu A4 kemur fram að f,Tölum um börnin “/Fjölskyldubrúin 
verði innleitt innan velferðarsþjónustu (heilbrigðis- félags- og menntakerfís). Að mati 
velferðarsviðs þarf að skoða hver skörunin á milli verkefha A4 og B1 er m.a. með tilliti til 
markhóps. Bent er á að í drögum að fjölskyldustefnu til ársins 2020 hafa verið settar fram
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tillögur um ýmis verkefni er lúta að stuðningi við böm og foreldra. Mikilvægt er að þessar 
tvær stefnur „tali saman“ til að tryggja að stuðningur og þjónusta við börn og foreldra þeirra 
sé samhæfður og ekki verði ráðist í að byggja upp of flókið þjónustukerfi sem foreldrar eiga 
erfitt með að nálgast og dreifi þekkingu og reynslu fagaðila of mikið.

B3. Skimað verði fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal barna í efstu bekkjum 
grunnskóla.

Velferðarsvið tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélag hvað þetta varðar og 
leggur áherslu á snemmtæka íhlutun í þjónustu við böm og því kunni að vera þörf á því að 
grípa til skipulagðrar skimunar fyrr á grunnskólaaldrinum. Á sama tíma þarf að liggja fyrir til 
hvaða úrræða er hægt að grípa þegar skimun leiðir í ljós þörf fyrir frekari inngrip.

Virðingarfyllst 
f.h. velferðarsvðs Reykjavíkurborgar

'CvvUy, lú s m cáH  
Krístjana Gunnarsdóttir 

skrifstofustjóri

Affit:
Skrifstofa borgarstjómar
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