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Umsögn um þingsályktunartillögu um uppbyggingu geðdeilda

Landssamtökin Geðhjálp fagna framkominni þingsályktunartillögu um uppbyggingu geðdeilda á 

Íslandi. Hún er ein þeirra aðgerða sem Geðhjálp lagði til í 9 aðgerðum til að setja geðheilsu í forgang 

(sjá neðar í umsögninni). Mikilvægt er að ráðast í uppbyggingu sem allra fyrst. Jafnhliða verður að gera 

heildarúttekt á umfangi og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu á landinu; samfélags- og 

sjúkrahúsþjónustu. Á þeim grunni verði síðan gerð tímasett áætlun um úrbætur og er ljóst að 

endurnýjun og uppfærsla á hugmynda- og aðferðafræði er kemur að starfsemi geðdeila þarf að vera 

ofarlega á lista forgangsverkefna þeirrar áætlunar. Að mati samtakanna eru tvö aðalatriði sem þarf að 

huga vel að þegar kemur að uppbyggingu nýs húsnæðis geðheilbrigðisþjónustu. Annars vegar, eins og 

fram hefur komið, endurskoðun á hugmynda- og aðferðafræði meðferðar með það fyrir augum að 

áherslan á geðrækt sé samofin samfélagi okkar og ef til meðferðar þurfi að koma að áherslan færist 

frá vandanum, hvað sé að, og nær orsökum um hvað hafi komið fyrir. Hins vegar að við sem þjóð 

mörkum umfang geðheilbrigðisþjónustu innan sjúkrahúsa og þar með stærð nýrrar byggingar á 

hvernig við viljum hátta samfélagsgeðþjónustu sem flestir eru sammála um að þróa og auka þannig að 

hún verði stærri partur af heild. Þetta getur gerst samhliða þeim undirbúning og þeirri vinnu sem 

þingsályktunartillagan mælir fyrir að ráðist verði í og á því ekki að tefja aðgerðir.

Nánar

Hugmynda- og aðferðafræði hvað varðar innihald meðferða þarfnast endurskoðunar. Geðhjálp vill 

vera opin fyrir nýjungum við meðferð sem eru fjölmargar í löndunum í kringum okkur og má þar nefna 

lyfjalausar deildir, opna samræðu (Open dialogue), skjólhús o.fl. Áherslur Geðhjálpar miða að því að 

það heyri til undantekninga í framtíðinni að þurfa að leggjast inn á geðdeild en sé þess þörf verði 
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þjónustan nútÍmaleg, þjónandi og framsækin. Húsnæði geðsviða LSH og SAK eru óhentug og löngu úr 

sér gengin. Það er því mikilvægt að ráðast sem fyrst í úrbætur jafnhliða því sem hugmyndafræði er 

endurskoðuð.

Helstu hindranir innan heilbrigðiskerfisins þegar kemur að geðheilsu:

• Húsnæði geðdeilda eru komin til ára sinna og standast ekki kröfur nútímans og eru beinlínis 

bataletjandi.

• Kjör starfsmanna og lægri menntunarkröfur en á öðrum deildum spítalanna (LSH og SAK). 

viðheldur ákveðinni menningu og starfsmannaveltu sem dregur úr árangri meðferðar.

• Meðferð er einsleit og byggir á lyfjamódeli nær eingöngu. Í stað þess að spyrja hvað kom fyrir 

þig er spurt; hvað er að þér?

• Samfélagsgeðteymi, úrræði út í samfélaginu og heilsugæslan eru of veik sem aftur þrýstir mjög 

á þriðja stigs þjónustuna.

• Geðheilsutengd verkefni innan heilbrigðisþjónustunnar hafa um langt árabil verið fjársvelt. 

Ætla má að 30% af umfangi heilbrigðisþjónustunnar séu af geðrænum toga en fjármagnið til 

þessara verkefa aðeins um 12% af heildinni.

• Geðrækt og fyrirbyggjandi verkefni eru af skornum skammti og fjármunum og athygli er nær 

eingöngu á meðferðarenda kerfisins.

F.h. stjórnar

Héðinn Unnsteinsson, formaður
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9 aðgerðir til að setja geðheilsu í forgang

1. Gera heildarúttekt á umfangi og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi

Nánar: Úttektin er nauðsynleg svo hægt sé að ná utan um málaflokkinn og auka samhæfingu 

þeirra þriggja stoða sem eru á hendi ríkisins (sjúkrahús, heilsugæsla og sérfræðiþjónusta). 

Úttektin taki einnig til búsetu- og félagsþjónustu sveitarfélaga þannig að styrking hennar og 

samhæfing við þjónustu ríkisins verði auðsóttari.

2. Efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað og gera þjónustuna þverfaglegri

Nánar: Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í flestum tilfellum. Geðheilsuteymi 

heilsugæslunnar geta verið ákveðin fyrirmynd að þjónustu þar sem sjónarmið notenda hafa 

aukið vægi. Innan heilsugæslunnar ættu að starfa félagsráðgjafar, notendafulltrúar, 

iðjuþjálfar, þroskaþjálfar o.fl. stéttir við hlið lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga.

3. Stórauka stuðning og fræðslu fyrir foreldra

Nánar: Liður í því að huga að áhrifaþáttum geðheilbrigðis er að styðja foreldra í 

uppalendahlutverki sínu. Að auka mæðraeftirlit, foreldrafræðslu og ungbarnaeftirlit með það 

fyrir augum að fræða foreldra um mikilvægi tengslamyndunnar fyrstu 1.000 dagana í tilveru 

hvers barns. Á leikskóla- og grunnskólaaldri þarf einnig að styðja við foreldra og draga þannig 

úr árekstrum og erfiðleikum síðar meir í lífi barnsins.

4. Hefja niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og annarra gagnreyndra viðtalsmeðferða

Nánar: Að framfylgja samþykkt Alþingis um niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Samþykktin er 

enn óútfærð hvað varðar fjármögnun og brýnt er að skýra framkvæmdina. Mikilvægt er að 

niðurgreiða aðrar gagnreyndar viðtalsmeðferðir sem hafa skilað góðum árangri.

5. Gera geðrækt hluta af aðalnámskrá grunnskóla

Nánar: Það er ein besta fjárfesting hvers samfélags að kenna börnum frá unga aldri um 

verndandi þætti geðheilbrigðis og hvernig hægt er að nýta þá í daglegu lífi. Mikilvægt er að 

geðrækt verði kennd á menntavísindasviði til að styðja við getu kennara við að miðla þessari 

fræðslu.

6. Fjölga atvinnutækifærum fyrir ungmenni og fólk með geðrænar áskoranir

Nánar: Við viljum tryggja ungmennum virkni eða nám við hæfi. Við 16 ára aldur flyst ábyrgð á 

nemendum frá sveitarfélögum til ríkisins. Á aldrinum 16 til 18 ára er umtalsvert brottfall úr 
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námi og virkni oft lítil. Á þessum árum er veruleg hætta á að ungmenni detti alveg úr virkni 

sem hefur slæm áhrif á geðheilsu þeirra.

Einnig býr fólk með geðrænar áskoranir, á öllum aldri, gjarnan við lítinn hvata til virkni.

7. Endurskoða hugmyndafræði og innihald meðferða ásamt því að byggja nýtt húsnæði 

geðsviða LSH og SAK.

Nánar: Hugmyndafræði og innihald meðferða þarfnast endurskoðunar og færast nær 21. 

öldinni. Geðhjálp vill vera opin fyrir nýjungum við meðferð sem eru fjölmargar Í löndunum Í 

kringum okkur og má þar nefna lyfjalausar deildir, opna samræðu (Open dialogue), skjólhús 

o.fl. Áherslur Geðhjálpar miða að því að það heyri til undantekninga í framtíðinni að þurfa að 

leggjast inn á geðdeild en sé þess þörf verði þjónustan nútímaleg, þjónandi og framsækin. 

Húsnæði geðsviða LSH og SAK eru óhentug og löngu úr sér gengin. Mikilvægt að ráðast í 

úrbætur jafnhliða því sem hugmyndafræði er endurskoðuð.

8. Útiloka nauðung og þvingun við meðferð

Nánar: Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er hvers kyns 

nauðung og þvingum óheimil. Ísland hefur enn ekki lögfest þennan samning. Ítrekað hefur 

verið bent að nauðung og þvingun í meðferð einstaklinga með geðrænar áskoranir standist 

ekki lög. Þetta hefur OPCAT eftirlit staðfest en því sinna óháðir aðilar og heimsækja þeir staði 

sem hýsa einstaklinga sem eru sviptir frelsi sínu. Samhliða núverandi endurskoðun 

lögræðislaga leggur Geðhjálp til að Ísland verði gert að þvingunarlausu landi sem 

tilraunarverkefni til þriggja ára.

9. Koma á fót Geðráði, breiðum samráðsvettvangi um geðheilbrigðismál

Nánar: Undanfarna áratugi hafa geðheilbrigðismál iðulega verið rædd í ólíkum hópum á ólíkum 

stöðum en þessir hópar tala mismikið saman og vita jafnvel ekki hver af öðrum. Ábyrgð á 

samhæfingu og upplýsingamiðlun þvert á alla þessa hópa og stjórnsýslustig getur verið óljós. 

Geðráði er ætlað að breyta þessu með því að kalla að sama borðinu stjórnvöld, fagfólk, 

notendur og aðstandendur til þess að fjalla á hlutlægan hátt um málaflokkinn og leggja grunn 

að stefnumótun og aðgerðum.
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