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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um uppbyggingu geðdeilda. 152. löggjafarþing 
2021-2022. Þingskjal 14 — 14. mál.

Velferðarnefnd Alþingis óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um uppbyggingu 
geðdeilda með því að fela heilbrigðisráðherra að hefja vinnu við að tryggja bætta aðstöðu fyrir 
geðsvið Landspítala og geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. Lagt er til að skipaður verði starfs- 
hópur fagfólks og hagsmunaaðila, þ.m.t. notenda og aðstandenda þeirra, sem annist frumathugun, 
þarfagreiningu og húsrýmisáætlun vegna verksins, beri saman ólíka kosti og leggi fram tillögur 
að staðsetningu og stærð. Þar verði tryggt að nýr húsakostur mæti kröfum nútímans um mannúð- 
lega, framsækna og fjölbreytta geðheilbrigðisþjónustu, þ.m.t. lyfjalausa geðdeild.

Embætti landlæknis styður við þessa þingsályktunartillögu og telur hana mikilvægt umbótaskref 
í geðheilbrigðismálum. Um áratugur er liðinn síðan embættið gerði úttekt á geðsviði Landspítala1 
og Sjúkrahúsinu á Akureyri2 þar sem fram kom m.a. að aðstöðu til geðheilbrigðisþjónustu innan 
þessara stofnana væri ábótavant og hún stæðist ekki kröfur sem gerðar eru til starfsemi af þessu 
tagi. Löngu tímabært er að ráðast í þá vinnu sem lagt er til í þingsályktunartillögunni. Nái 
þingsályktunartillagan fram að ganga leggur embætti landlæknis ríka áherslu á að samráð verði 
haft við sérfræðinga embættisins snemma í ferlinu varðandi þætti sem brýnt er að litið verði til 
við umbætur á húsnæði og aðstöðu, þ.m.t. skipulagi með tilliti til sjálfsvígsforvarna.

Embættið bendir þó einnig á að brýnar umbætur í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi snúa ekki 
aðeins að endurnýjun og skipulagi húsnæðis heldur ekki síður að samhæfingu og samvinnu allra 
stiga heilbrigðisþjónustu. Árið 2016 var fyrsta opinbera stefna og aðgerðaáætlun Íslendinga í 
geðheilbrigðismálum samþykkt á Alþingi3 og tveimur árum síðar var heildræn áætlun um fækkun 
sjálfsvíga hér á landi4 samþykkt af þáverandi heilbrigðisráðherra. Báðar þessar áætlanir 
undirstrika nauðsyn þess að farið verði í kerfislægar umbætur og aukningu á þjónustu en fáar 
aðgerðir hafa komist að fullu til framkvæmda. Enn er það svo að löng bið einkennir alla 
geðheilbrigðisþjónustu hér á landi sem verður að teljast ógn við velferð þjóðarinnar. Á þetta ekki 
síst við um börn og ungmenni en sex ár eru liðin frá því Ríkisendurskoðun gaf út að löng bið eftir 
geðheilbrigðisþjónustu barna væri óviðunandi og gangi gegn lögbundnum skyldum ríkisins.

1 Embætti landlæknis (2014). Úttekt á gæðum og öryggi þjónustu á geðsviði Landspítala.
www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item22653/Lokauttektarskyrsla%20-%20gedsvid%20LSHv.pdf
2 Embætti landlæknis (2012). Sjúkrahúsið á Akureyri (FSA) - Úttekt á gæðum og öryggi þjónustu.
www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item19217/FSA%20-%20sk%C3%BDrsla%20loka%C3%BAtg%C3%A1fa.pdf
3 Þingsályktun um stefnu og aðgerðaáætlun ígeðheilbrigðismálum til fjögurra ára. 145. löggjafarþing 2015-2016. 
www.afthingi.is/altext/pdf/145/s/1217.pdf
4 Embætti landlæknis (2018). Aðgerðaáætlun til aðfækka sjáfsvígum á Íslandi.
www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=77110b10-4f85-11e8-942b-005056bc530c
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Embætti landlæknis undirstrikar því að sá aðkallandi vandi sem þjóðin stendur frammi fyrir í 
geðheilbrigðismálum verði skoðaður með heildrænum hætti. Mikilvægt er að tryggja snemmtæka, 
samfellda og samþætta geðheilbrigðisþjónustu sem nær til allra landshluta og allra aldurshópa. 
Eins er mikilvægt að geðheilbrigðisþjónusta tengist annarri starfsemi heilbrigðisstofnana með 
skipulögðum hætti. Fólk sem nýtur geðheilbrigðisþjónustu getur glímt við líkamlega sjúkdóma 
og öfugt. Bráðageðþjónustu þarf sömuleiðis að efla til muna og tryggja að aðkoma þeirra sem 
leita til heilbrigðiskerfisins vegna slíks vanda sé sniðin að þeirra þörfum.

Síðast en ekki síst bendir embættið á að fullnægjandi mönnun er mikilvægasta forsenda góðrar 
geðheilbrigðisþjónustu en skortur á fagfólki er alvarleg og kerfislæg hindrun að eflingu 
þjónustunnar hér á landi. Brýnt er því að ráðist verði í greiningu á þjónustuþörf barna og 
fullorðinna með geðrænan vanda og áætlun sett fram um nauðsynlega mönnun og skilgreiningu á 
þjónustu sem veita skal á hverju þjónustustigi í samræmi við greinda þörf, líkt og bent hefur verið 
á í aðgerðaáætlun um fækkun sjálfsvíga á Íslandi frá 2018.
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