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Umsögn um mál 724 -  frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020

Landsamtökin Geðhjálp gegna mikilvægu hlutverki í þjónustu og hagsmunagæslu fyrir þá 

sem glíma við geðrænar áskoranir í samfélaginu og aðstandendur þeirra. Á þeim tímum sem 

við nú upplifum hafa samtökin fundið fyrir aukinni þörf fyrir þjónustu en að sama skapi hafa 

margir aðilar sem sinna málaflokknum þurft að loka starfsemi sinni. Dregið hefur verið úr 

þjónustu geðsviðs LSH og þjónusta sveitarfélaganna hefur raskast verulega. Enn fremur 

hefur plássum í vímuefnameðferðir fækkað um helming og dregið verulega úr starfsemi 

mikilvægara sjálfshjálparhópa (AA og Alon o.s.frv). Heilbrigðiskerfið hefur allt, sem ekki telst 

til bráðatilfella, verið sett á bið og voru biðlistarnir þó langir áður en faraldurinn skall á.

Í frumvarpinu er lögð til 540 m.kr. fjárheimild sem er ætlað að stórefla heilsugæslu um allt 

land með sérstakri áherslu á geðrækt og andlegt heilbrigði [geðheilsu]. Það verði gert með 

því að fjölga geðlæknum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Nefnd eru 20 stöðugildi og er 

miðað við 12 mánaða verkefni eða eins og segir í frumvarpinu: „Ætlunin er að vakta 

markvisst heilbrigðisástandið í þjóðfélaginu á meðan á faraldrinum stendur og efnahags- og 

félagsleg eftirköst hans vara."

Auðvitað fagnar Geðhjálp auknu fjármagni sem ætlað er til eflingar geðheilsu. Miðað við að 

þjónusta hefur verið skert jafn mikið og raun ber vitni og afleiðingarnar á geðheilsu 

þjóðarinnar langt frá því komnar í ljós, óttumst við hins vegar að 540 milljónir dugi skammt. 

Samkvæmt frumvarpinu er þetta verkefnið:



Gert er ráð fyrir að stórum hluta aðgerðanna verði stýrt af Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu en henni er ætlað að leiða faglega þróun og stýra samhæfingu 

heilsugæslunnar, tryggja samræmd vinnubrögð um land allt og að aðgengi að 

geðheilbrigðisþjónustu sé eins jafnt og stöðugt og hægt er. Meðal þess sem henni 

verður falið  er að hafa umsjón með eflingu geðræktar, forvarna og stuðnings við 

börn og ungmenni ískólum. Einnig verður henni ætlað að innleiða skimun og 

samhæfða meðferðarnálgun vegna neyslu- og fíknivanda sem má búast við að aukist 

ísamfélaginu í  kjölfar þeirrar efnahagslægðar sem hagkerfið siglir nú inn í. Í 

klínískum leiðbeiningum er lögð áhersla á að skimun fyrir áfengis-, fíkniefna- og 

lyfjavanda fari fram í heilsugæslu. Þá mun hún hafa umsjón með gerð fræðsluefnis 

s.s. um geðheilbrigðismál og neyslu- og fíknivanda, og miðla því rafrænt til viðeigandi 

heilbrigðisstarfsfólks. Þá verður fjarheilbrigðisþjónusta aukin enn frekar sem og 

samhæfing og samræming þjónustu heilsugæslu á landsvísu með því að taka upp 

og/eða auka fjarviðtöl og aðra fjarþjónustu við skjólstæðinga. Verkefnið er nú þegar 

komið í gang en það er hluti af byggðaáætlun undir aðgerðinni efling 

fjarheilbrigðisþjónustu í dreifbýli.

Þetta er metnaðarfullt en því miður er það mat Geðhjálpar að fjármagnið sem ætlað er í 

verkefnið sé hvergi nærri nóg. Það vantar víðar fjármagn í málaflokkinn en hjá 

heilsugæslunni. Samkvæmt óbirtri grein Héðins Unnsteinssonar MSC í alþjóðlegri 

stefnumótun og stefnugreiningu, Þórhildar Elfu Þórisdóttur MA í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda og Ástu Snorradóttur lektors við félagsráðgjafadeild HÍ, þá er umfang 

geðheilsu innan heilbrigðiskerfisins 30% en fjármagnið aðeins um 11%. Þetta var staðan 

áður en þeir fordæmalausu tímar hófust sem við nú upplifum. Það færi vel á því að nýta 

þessa erfiðu tíma til þess að leggja mun meiri áherslu á geðheilbrigðismál á breiðum grunni. 

Geðhjálp býður fram aðstoð samtakanna í þetta verkefni heilsugæslunnar og 

Þróunarmiðstöðvarinnar.

Geðhjálp leggur til að ráðist verði í eftirfarandi verkefni án tafar (macro og micro):

1. Setja á laggirnar nýtt geðráð að fyrirmynd þess sem gert er í Kanada og Nýja Sjáland. 

Fulltrúar verði settir með erindis- og skipunarbréfi og móti stefnu og leggi til 

aðgerðir. Í því sitji aðilar frá ríki, sveitarfélögum og félagasamtökum (notendur m.a.). 

Helsta hlutverk þess verði að samþætta aðgerðir ráðuneyta, sveitarfélaga og



samfélagsins í heild í geðheilbrigðismálum. Hér má sjá það sem Nýja Sjáland hefur 

verið að gera: https://www.mentalhealth.inquiry.govt.nz/

2. Gerð verði úttekt á geðheilbrigðiskerfinu. Það er svo sannarlega þörf á slíkri úttekt og 

í ljósi aðstæðna og kólnunar hagkerfisins er skynsamlegt að fjárfesta í þessari úttekt 

núna.

3. Mikilvægt er að sálfræðiþjónusta falli undir greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga. 

Frumvarp um þetta liggur fyrir þinginu og ætti að klára núna.

4. Kortleggja stöðuna í búsetumálum þeirra sem glíma við geðrænar áskoranir og 

ráðast strax í framkvæmdir. Það færi vel á því að mannaflsfrekar framkvæmdir fælu í 

sér uppbyggingu innviða í kerfinu t.d. búsetuúrræða þar sem herbergjasambýli yrðu 

aflögð.

5. Kalla eftir hugmyndum frjálsra félagasamtaka -  þau eru mörg hver að gera frábæra 

hluti og geta lagt til verkefni sem gæti verið skynsamlegt að ráðast í núna.

6. Undirbúa geðfræðsluverkefni fyrir grunn- og framhaldsskóla sem hrint yrði í 

framkvæmd í haust. Geðhjálp hefur að undanförnu verið að undirbúa verkefni í 

tengslum við Útmeða verkefnið sem gæti nýst vel í þessu samhengi. Hugarafl eiga 

góða fyrirlestra sem samtökin hafa farið með í grunnskóla og Hugrún 

geðfræðslufélag sömuleiðis í framhaldsskólana.

7. Að lokum viljum við hjá Geðhjálp ítreka að við vorum í viðræðum við 

Félagsmálaráðuneytið um sérstakt virkni úrræði fyrir viðkvæmasta hópin í 

samfélaginu. Þessi hópur er ungt fólk á aldrinum 18 til 24 ára sem er lítilli sem engri 

virkni. Viðræður gengu vel og fann Geðhjálp fyrir miklum áhuga ráðuneytisins til að 

ráðast í verkefnið. Lágu drög að samkomulagi fyrir sem ráðuneytið setti síðan til 

hliðar vegna stöðunnar. Þetta úrræði er afar brýnt núna í þeirri stöðu sem upp er 

komin og því þarft að hefja verkið.

Virðingarfyllst fyrir hönd stjórnar Geðhjálpar,

Grímur Atlason, framkvæmdastjóri
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