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Akureyri, 20. mars 2019
Endurskoðun lögræðislaga
53. mál, þingsályktunartillaga 
149. löggjafarþing 2018-2019.

Þann 21.02. 2019 barst undirrituðum forstöðulækni geðlækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri, með 
tölvupósti, ósk um umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun lögræðislaga, 53. mál 
2018-2019.

I. Almennt um tillöguna
Undirritaður er sammála því að heildarendurskoðun Lögræðislaga nr. 71/1997 sé tímabær.

II. Athugasemdir við texta greinargerðar
1. Vísað er í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities). Flutningsmenn þingsályktunartillögunnar hefðu þurft að gera betri 
grein fyrir þessum samningi, sem undirritaður var af hálfu íslenska ríkisins árið 2007 og 
fullgiltur árið 2016. Samningurinn hefði þurft að vera fylgiskjal með tillögunni, bæði á ensku og 
íslensku, þar sem svo víða er vísað til hans. Tekið skal undir að kynna þyrfti innihald þessa 
sáttmála (sbr. texta neðst á bls. 3 í greinargerðinni).

2. Greina hefði átt frá því að ákvæði um nauðungarvistun og nauðungarmeðferð fólks með 
alvarlega geðsjúkdóma voru á íslandi viljandi felld inn í Lögræðislög (III. kafli) sem 
undantekningarákvæði frá megintexta laganna, í stað þess að hafa sérstök lög um meðferð þessa 
fólks, eins og tíðkast hefúr á öðrum Norðurlöndum og Bretlandi. Undirritaður þekkir þetta frá 
sémámstíma sínum í Danmörku og þar er fjallað um þennan málaflokk í sérstökum lögum sem 
fjalla um málefni geðsjúkra (psykiatriloven). Sama er upp á teningnum í Noregi. Á Sjúkrahúsinu 
á Akureyri hefúr hlutfall nauðungarvistaðra verið í kringum 1-3% af heildarfjölda innlagna á 
geðdeild. Líklega svipað hlutfall og á geðsviði Landspítala.

3. Nefna hefði átt í greinargerðinni að ísland hafi um langt árabil verið með hlutfallslega 
margfalt færri nauðungarinnlagnir geðsjúkra en önnur Norðurlönd. Dóms- og 
kirkjuinálaráðuneytið gaf út í bókarformi Lögræðislögin nr. 71/1997 ásamt grcinargerð, samtals 
199 blaðsíður. í töflum XII, XIII, XIV á bls. 76-77 í bókinni koma fram upplýsingar uin 
nauðungarvistanir fyrir tímabilið 01.07. 1984 til 31.12. 1995, í fyrsta lagi aldur og fjölda þeirra 
sem þá voru vistaðir á sjúkrahúsi, í öðru lagi um kyn nauðungarvistaðra manna og í þriðja lagi 
um ástæður nauðungarvistunar. Gagnlegt hefði verið að uppfæra þessar töflur til ársins 2018 til 
að geta glöggvað sig betur á þróun mála. í töflum IV og V á bls. 43 kemur fram að 
lögræðissviptingar voru um fjórfalt færri en fjöldi nauðungarvistana á sama árabili, eða að 
jafiiaði um 20 á hverju ári. Um þriðjungur lögræðissviptinga var vegna geðsjúkdóma samkvæmt 
töflu III á bls. 34. Til að skýra málið ffekar þá er ferlið oft með þeim hætti að fólk er 
nauðungarvistað við upphaf innlagnar og er þrátt fyrir nauðungarvistun, samkvæmt skilgreiningu 
laganna, samt sjálfráða. Einungis hluta þessa hóps þarf að vista lengur en þrjár vikur, þegar það 
reynist ekki nægjanlegur tími til þess að meðferðin beri nauðsynlegan árangur. Þá er metið hvort 
ástæða sé til að óska eftir framlengingu nauðungarvistunar í allt að 12 vikur. Á þeim tíma er 
möguleiki á rýmkun. Dugi þetta ekki til að ná fúllnægjandi meðferðarárangri kemur þá fyrst til 
þess að meta þurfi hvort ástæða sé til að fara fram á sjálfræðissviptingu með dómi. Samkvæmt 
Lögræðislögum skal tímabundin lögræðissvipting ekki ákveðin skemur en 6 mánuði í senn.
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4. Þurft hefði í greinargerðinni að skilgreina hugtökin geðfatlaðir og fó lk  með alvarlega 
geðsjúkdóma (geðraskanir). Þetta eru ekki samheiti. Síðamefndi hópurinn glímir oft við 
tímabundin veikindi en getur náð bata eftir viðeigandi meðferð. Alls ekki allir sem heyra til 
síðamefiida hópnum teljast vera fatlaðir. I ákvörðunum sínum um nauðungarvistun styðjast 
læknar fyrst og fremst við sjúkdómshugtakið því nútíma skilningur á geðrofi felur það í sér að 
hljóti sjúklingur ekki viðhlítandi meðferð stóraukast líkur á að langvarandi geðrof valdi 
varanlegri fötlun.

5. Gera hefði átt nákvæma grein fyrir þeim ákvæðum hinna íslensku Lögræðislaga sem 
flutningsmenn þingsályktunartillögunnar telja vera dæmi um mismunun gagnvart fötluðum 
einstaklingum, sbr. eftirfarandi texta greinargerðarinnar á bls. 6:
„ Gildandi lögrœðislög standast ekki kröfur samningsins samkvæmt túlkun nefndarinnar. 
Nauðungarvistun einstaklings á þeim grunni einum að hann sé fatlaður (þjáist a f  alvarlegum 
geðsjúkdómi) er t.d. skýrt brot á b-lið 1. tölul. 14. gr., 19. gr. og 22. gr. samningsins. Þá er 
þvinguð meðferð á fotluðum einstaklingi óheimil samkvæmt 12. gr., 1. tölul. 15. gr., 16. gr., 17. 
gr., 22. gr. ogd-lið 25. gr. samningsins eins ogfram kemur í almennri athugasemd nefndar 
Sameinuðu þjóðanna. “
Tekið skal fram að nauðungarvistun einstaklings á íslandi er aldrei á þeim gmnni einum að hann 
sé fatlaður.

6. Fullyrðingu um gróf mannréttindabrot á fötluðum hefði þurft að styðja í greinargerðinni með 
dæmum og tölulegum upplýsingum, sbr. setningu á annarri blaðsíðu greinargerðar:
„ Fatlað fó lk  verður ítrekað fyrir grófum mannréttindabrotum, oft eingöngu vegna fotlunar 
sinnar “■

7. Eftirfarandi texta má lesa á bls. 5 í greinargerðinni;
„ Sjálfsákvörðunarrétt fólks (lögformlegt hœfi) œtti ekki að skerða þótt yfirvöldum eða ættingjum 
þyki manneskja taka slæmar eða jafnvel skaölegar ákvarðanir. Fólk á líka rétt á að taka slœmar 
ákvarðanir. “
Þessi heimspekilegu sjónarmið gætu snert nánast alla íslenska löggjöf aðra en Lögræðislög (t.d. 
Almenn hegningarlög) og þarfnast ítarlegrar umfjöllunar og yfirlegu af hálfu löggjafans.

8. A sjöttu blaðsíðu greinargerðarinnar segir;
„ Samkvæmt nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er aðildarríkjum samningsins 
óheimilt að beita fatlað fó lk  nauðung a f  nokkru tagi. Að mati nefhdarinnar er nauðungarvistun, 
þvinguð lyjjagjöf og önnur þvinguð meðferð vegna fotlunar brot á samningnum í öllum tilfellum, 
einnig í neyðartilfellum. “
,fa g t  er til að nefhdin taki sérstaklega mið a fþví við heildarendurskoðun lögræðislaga að 
afhema úr lögunum alla nauðung og frelsissviptingu sem byggjast á fotlun einstaklings. “
Hér gefa flutningsmenn þingsályktunartillögunnar nánast fyrirmæli til þingmannanefndarinnar 
um hverjar niðurstöður hennar eigi að verða, það er að fella út allan kafla III í Lögræðislögum. 
Spyrja verður hvort einhver lög þurfi að koma í stað III kafla í Lögræðislögum, um meðferð 
fólks með alvarlega geðsjúkdóma, sem þá uppfylli vilja flutningsmanna í samræmi við texta 
þeirra á bls. 6 í greinargerðinni:
„Istað þvingaðrar meðferðar og/eða frelsissviptingar skuli fatlaðir njóta stuðnings sem virði 
frelsi þeirra til þess að neita lœknismeðferð. Slíkt megi t.d. gera meö notkun bráðateyma sem 
noti samtalsaðferðir eða með rekstri skjólhúsa. “

Virðingarfyllst,

(N /zcjtrésirSS&r) 
Helgj/Garðar Garðarsson forstöðulæknir 
Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri


