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Hugarafl telur að það ætti á hverjum tíma vera forgangsmál yfirvalda að hindra nauðung í 
geðheilbrigðiskerfinu á Íslandi. Notendur og starfsfólk Hugarafls þekkja neikvæð áhrif 
nauðungar allt of vel og hafa einnig reynslu af því að neikvæð áhrif nauðungar geta varað 
restina af ævi einstaklings og fjölskyldu. Fjölskyldan er oftar en ekki sett í slæma stöðu og 
mögulega talið trú um að nauðung sé eina lausnin.

Frumvarpið leggur til að nauðung sé ekki beitt en beita megi þó undantekningarákvæðum. 
Við teljum þau ákvæði frekar óskýr og að þau gætu leitt til þess að um tilviljanakenndar 
ákvarðanir geti verið að ræða. Í geðheilbrigðisþjónustu eru ýmis réttindi illa varin t.d réttur til 
að umgangast aðra eða varðveita eigur sínar og við teljum að í frumvarpinu sé ekki 
nægjanlega tekið á þessum þáttum sbr. álit umboðsmanns Alþingis.

Við teljum það mikilvægt að ákvörðanir um nauðung sé ávallt bornar undir sérfræðingateymi 
og viljum ítreka að fjöldi einstaklinga í teyminu sé sá sami og annarra sérfræðinga. Eins að 
þess sé alltaf gætt að aðili frá hverjum sérfræðingahópi sé alltaf til staðar þegar taka þarf mál 
fyrir. Hér er gengið út frá því að sá aðili innan hópsins sem hefur persónulega reynslu af 
nauðung, sé sérfræðingur þegar kemur að þeim áhrifum sem inngripið kann að haft á 
persónlegt líf einstaklings, frelsi og lífsgæði.

Þegar nauðung í geðheilbrigðisþjónustu er beitt viljum við vekja athygli á eftirfarandi:

Völdin eru tekin af einstaklingi og aðgerðin getur haft þær afleiðingar að viðkomandi missi 
von um betra líf og bata. Trúin á að stuðningur vegna geðrænna erfiðleika sé til staðar í 
geðheilbrigðisþjónustunni og samfélaginu getur minnkað. Sömuleiðis geta áhyggjur af því að 
nauðung verði notuð aftur, verið afar þvingandi og hamlandi. Félagsleg einangrun getur tekið 
við, lífsgæðaskerðing og óöryggi.

Þegar einstaklingur gengur í gegnum alvarlegt tilfinningalegt álag og veikindi er stutt í 
valdaleysi og vonleysi vegna vanlíðunarinnar. Það er einmitt á þessum tímapunkti sem 
sjálfræði/vald er gjarnan tekið af einstaklingi og ákvarðanataka er í höndum annarra aðila s.s. 
heilbrigðisstétta. Það er ekki gefinn tími eða umhverfi til að ganga í gegnum álagið. Inngripið 
getur verið annað áfall ofan á veikindi og hæglega ýtt undir meira vonleysi. Það getur einnig 
ýtt undir óöryggi, vantraust og tímabundna færniskerðingu.

Nauðung getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir einstakling og fjölskyldu viðkomandi. 
Samskipti geta rofnað varanlega og þar með aðgangur einstaklings að tengslaneti sínu. Í

https://www.althingi.is/lagas/151a/1997074.html


Hugarafli höfum við séð alltof mörg dæmi þess að það grær ekki um heilt og samskipti 
einstaklings við fjölskyldu sína bíður varanlega hnekki.

Sé það bráðnauðsynlegt í takmarkaðan tíma að beita nauðung eins og frumvarpið gengur út á, 
er gríðarlega mikilvægt að öll meðferð sé þess eðlis að hún miði að því að viðkomandi fái 
vald sitt á ný eins fljótt og auðið er. Þess vegna er mikilvægt að öll meðferð eða stuðningur 
miði alltaf að því að veita viðkomandi vald sitt til baka. Það er hverjum manni erfitt að missa 
vald og frelsi og til þess að geta verið á eigin forsendum og geta staðið með sér sem 
einstaklingi er mikilvægt að valdið komi til baka. Það er undirstaða í bataferlinu, styður 
einstakling til að finna sig og sínar leiðir í bataferli og að sama skapi eykur valdið von sem er 
grundvallaratriði í bata. Og að hafa vald yfir eigin aðstæðum eru grundvallarmannréttindi. Að 
sama skapi teljum við að ef beita eigi nauðung til að tryggja að hægt sé að beita meðferð 
hverju sinni; verði jafnframt að tryggja að einstaklingur sem er beittur nauðung fái meiri rétt 
samhliða. Að það sé hugsað um hvað standi þá viðkomandi til boða í kjölfar nauðungar, er 
það til dæmis aukin aðstoð eða hjálp til að ná fótfestu á ný eftir nauðungÞað gætir mótsögn í 
frumvarpinu á þann hátt að það sé eingöngu á forsendum t.d. geðheilbrigðisþjónustu 
réttlætanlegt að beita nauðung en ekki virðist horft á hvaða réttindi er verið að passa uppá 
fyrir einstaklinginn, ef einhver eru samkvæmt þessu frumvarpi.

Þegar daglegt líf tekur við eftir geðræna erfiðleika er það mjög mikilvægt að einstaklingur 
hafi aðgang valdeflandi nálgun þar sem viðkomandi vinnur að bata sínum. Það þarf að gefa 
tíma, stuðning, umhverfi sem styður og hvetur og hægt er að treysta. Ýta þarf undir sjálfræði 
til að auka líkur á bata, efla réttindi og samspil við umhverfið.

Það sem okkur virðist skorta alveg í frumvarpinu er að það sé lögð áhersla á aðferðir innan 
geðheilbrigðisþjónustunnar sem minnki þörfina á að beita nauðung. Við teljum að það þurfi 
önnur hugmyndafræði að koma til, hugmyndafræði valdeflingar og bata. Aðrar leiðir hafa 
sýnt fram á að hægt sé að minnka tilfinningalegt álag án nauðungar og teljum við afar 
æskilegt að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi innleiði aðra nálgun og hugmyndafræði í allri 
geðheilbrigðisþj ónustu.
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Leiðbeiningar um ritun umsagna
Umsögn skal vera skýr og skipulega upp sett til að auðvelda þingnefnd yfirferð og m at á efni hennar. Eftirfarandl atriði skal hafa að 

leiðarljósi:

•  Merkið um sögn greinilega með nafni sendanda, dagsetningu og núm eri og heiti þingmáls.
•  Ef engar athugasem dir eru þ arf ekki að senda sérstaka tilkynningu þess efnis.
•  Ef um er að ræða frum varp er best að fylgja efnisröðun frum varpsins, þó þannig að fyrst komi almennt álit um m álið sé 

þess talin þörf. Þá skal gera athugasem dir við einstakar greinar frum varpsins. Best er að fylgja einfaldlega uppsetningu 
frum varpsins þannig að athugasem dir og hugleiðingar um efni einstakra greina komi fram  undir núm eri greinar.

•  Óþarfi er að fjalla um aðrar greinar frum varpsins en þæ r sem um sagnaraðili gerir athugasem dir við.
•  Athugið að ekki er unnt að breyta texta í greinargerð með frum varpinu eftir að m ál hefur verið lagt fram  á Alþingi. Það er 

texti lagafrum varpsins sem Alþingi samþykkir sem lög en texti greinargerðar með frum varpi hefur ekki lagagildi sem slíkur 
og er einungis til skýringar. Athugasem dir við framsetningu efnis í greinargerð gætu því komið fram  í alm ennri umfjöllun 
um frumvarpið.

•  Mikilvægt er að tillögur um breytt orðalag, viðbætur við einstakar greinar eða kafla, brottfellingar og þess háttar komi skýrt 
fram.

•  Athugið að gera ekki aðeins athugasem d um að orðalag sé óljóst, tvírætt eða ónákvæmt, betra er að rökstyðja í kjölfarið 
hvað er óljóst við textann og hvernig um sagnaraðili leggur til að orðalagið verði.

•  Sömu grundvallarreglur gilda um um sagnir um tillögur til þingsályktunar að breyttu breytanda.
•  Fylgiskjöl m ega fylgja umsögn en m ælst er til þess að um fang þeirra sé takm arkað eftir megni.

2. gr. Jákvætt að fleiri hugtök séu skilgreind í nýju frumvarpi en ábótavant er á skilgreiningar 
vissra hugtaka engu að síður.

2. gr. 1. tölul. Hvergi kemur fram í frumvarpinu að beita megi hugbúnaði til að fylgjast með 
tölvu eða farsíma notkun sjúklings, þar er einungis talað um eftirlit starfsmanna. Í fjarvöktun 
er tilgreint um myndavélar og hljóðnema sem eftirlitstæki.

2. gr. 6. tölul. b. Nánari skilgreining á hvað flokkast sem ofbeldi, annaðhvort skv. orðabók 
eða skv. hegningarlögum til að koma í veg fyrir misjafna túlkun manna.

2. gr. 6. tölul. h. Beiting valds við athafnir daglegs lífs geta verið áföll í sjálfu sér. Þvingun til
að baðast eða borða og jafnvel þvingun til lyfjagjafar.

2. gr. 6. tölul. k. Frjáls samskipti eru hluti af mannréttindalögum og skerðing á þeim telst
varla til bóta fyrir þá sem varla hafa rödd nú þegar.

3. gr. VI. kafli A, Beiting nauðungar á heilbrigðisstofnunum. Hópurinn setur 
spurningamerki við að beiting nauðungar skuli vera undirkafli við VI. kafli. [Sérreglur um 
sjúk börn og börn sem aðstandendur.] en ekki sér kafli í frumvarpi til laga - hvað hefur 
þvingun að gera með sjúk börn.

27. gr. b. [...]Heilbrigðisstofnanir skulu sjá tilþess að starfsmenn fá i viðhlítandi fræðslu um 
nauðung og til hvaða aðgerða megi grípa tilþess að koma í veg fyrir að beita þurfi nauðung. 
Fræðsluefni um aðferðir til að draga úr nauðung og um heimildir til að beita nauðung skal 
einnig vera aðgengilegt sjúklingum og aðstandendum þeirra. Gott væri að sjá frekari útlistun 
á því í frumvarpinu hvernig þeirri fræðslu yrði háttað gagnvart sjúklingum, nánustu 
aðstandendum og hvers kyns umsjáraðilum eftir atvikum. Best væri að þeim yrði kynnt þetta 
úrræði sérfræðiteymis í innlagnarviðtali og bæklingar eða sambærilegar auglýsingar væru 
aðgengilegar öllum og sýnilegar inni á deildum.

Punktar fá rýnihóp frumvarp til nauðungar



3. gr.b. ( 27.gr. c.)
Meginreglan er auðvitað bann við nauðung. Jákvætt hve mikil áhersla er lögð á þá meginreglu og 
það ítrekað í sífellu að nauðung sé bönnuð en mögulegt sé í ákveðnum tilvikum að "víkja frá 
banninu."

Akvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis um nauðung eða fjarvöktun skv. 1. mgr. þ a r f að 
vera í þeim tilgangi að:

1. Koma í veg fyrir að sjúklingur valdi sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni. Það á 
einnig við fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að forða því að aðstæður komi upp sem leitt geta 
til líkamstjóns eða stórfellds eignatjóns.

Í greinargerð kemur eftirfarandi útskýring á fyrirbyggjandi aðgerðum
Undanþága þessi tekur einnig til fyrirbyggjandi aðgerða tilþess að koma í veg fyrir aðstæður sem geti 

þróast út í þá hegðun sem lýst er í fyrri málsl. 1. tölul., t.d. e f  fyrir liggur að viðkomandi bregst illa við 
ákveðnum aðstæðum. 1 2. tölul. 3. mgr. kemur fram að heimilt sé að víkja frá  banni við beitingu nauðungar 
og/eða fjarvöktunar til þess að uppfylla grunnþarfir einstaklings, svo sem varðandi næringu, heilsu og 
hreinlæti. Ávallt þyrfti þó að sýna fram á að ekki væri hægt að uppfylla þessar grunnþarfir með öðrum 
hætti. Nánar er kveðið á um skilyrði undanþáguheimildarþessarar greinar í 27. gr. e.

Hópurinn telur að ákvæði varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir sé óljóst og þar af leiðandi of matskennt fyrir 
starfsfólk, eða opið fyrir túlkun, þyrfti að skýra nánar hvaða aðstæður þurfa að vera fyrir hendi.

Þrátt fyrir 1. mgr. er yfirlækni eða vakthafandi sérfræðilækni óheimilt að ákveða verulega eða 
viðvarandi skerðingu á ferðafrelsi sjúklings þannig að hann sé ekki frjáls ferða sinna innan sem utan 
heilbrigðisstofnunar nema sjúklingurinn hafi þá þegar verið vistaður á heilbrigðisstofnun á grundvelli 
viðhlítandi lagaheimildar samkvæmt lögræðislögum, almennum hegningarlögum eða barnaverndarlögum.

Eiga lög um lögræðissviptingar, þar sem nauðungarvistanir eru tilteknar, fyrir sjálfráða fólk, áfram að 
gilda óbreytt? Hvernig eru þau saman, stangast ekki eitthvað á með verklag?

Sjá gr. 6-18 um lögræðissviptingar og kafli III, gr. 18. -  32 um nauðungarvistanir

Ath, nauðungarvistun án samþykkis sýslumanns ok í 72 tíma, með samþykki allt að 21 dag. Var ekki 
talað um 6 mánuði í frumvarpinu, til hvers vísaði það nkl, er það sjálfræðissviptingin?

“Heimilt er að framlengja nauðungarvistun manns ef krafa hefur verið gerð fyrir dómi um að hann verði 
sviptur sjálfræði.”

Leitast skal við að hafa starfsmenn á vakt á heilbrigðisstofnun sem sótt hafa námskeið um líkamlega 
valdbeitingu.

Varðandi námskeið um líkamlega valdbeitingu teljum við mikilvægt að áhersla sé lögð að á að beita ekki 
líkamlegu valdi eða nauðung nema í ýtrustu neyð og áhersla sé lögð á að kenna aðrar nálganir svo ná 
megi tökum á aðstæðum.

Engu að síður kom upp sú vangavelta að sé starfsfólki kennt að beita líkamlegu valdi kunni að vera meiri 
líkur til þess að það grípi fyrr til þeirrar lausnar en annars.

Varðandi stöðu notenda í sérfræðiteyminu teljum við að jafna þurfi hlutfall milli sérmenntaðra og notenda 
svo rödd þeirra síðarnefndu verði frekar heyrð. Þá myndum við vilja sjá tvo notendur með tveim 
sérfræðingar fjalla um hvert mál.



Þetta er klárlega ekki tæmandi listi yfir athugasemdir en hópurinn náði ekki að fara yfir allt frumvarpið, 
erum komin að d. (27. gr. e.) Ákvörðun um undanþágu frá  banni við beitingu nauðungar.


