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Umsögn um tillögu til þingsályktunar
um uppbyggingu geðdeilda

Sonja Rún Magnúsdóttir, verkefnastjóri, ráðgjafi og stjórnarmeðlimur hjá Grófinni Geðrækt

Tillaga þessi er mér mjög hugleikin og styð ég hana með öllu. Það er fráleitt að ætlast til að umræddar 

geðdeildir starfi áfram Í sama horfi, þá sér í lagi vegna aukinnar aðsóknar og bæði lögbundinna krafa sem 

og vegna krafa samfélagsins. Eins og fram kemur í tillögunni hefur geðdeildin á Akureyri verið í sama 

horfi frá 1986 og aðrar jafnvel lengur en það. Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri var tekin upp sem 

bráðabirgðageðdeild og þykir mér undarlegt að lítið sem ekkert hafi verið gert í þessum málum í hátt í 40 

ár.

Ég get ekki vitnað til geðdeildar Landsspítalans, en þrátt fyrir að starfsfólk á geðdeild SAk hafi 

gert allt í sínu valdi til að gera deildina notalega og aðgengilega er húsnæðiskosturinn hamlandi og eins 

og þetta er orðað í umsögn Geðhjálpar hér um árið, beinlínis bataletjandi. Gangarnir eru dimmir og 

herbergin köld og ónotaleg.

Mikilvægt er að koma því inn í tillöguna að einnig þurfi að gera ráð fyrir útisvæði á deildinni á 

Akureyri fyrir alla sem inniliggjandi eru. Vissulega er stutt í Lystigarðinn sem þykir mikill kostur en það er 

ekki greiður aðgangur að honum til dæmis fyrir einstaklinga sem eru sviptir sjálfræði og þá sem þurfa að 

hafa starfsmann með sér öllum stundum. Það þætti gagnlegt að vera með útisvæði þar sem starfsfólk 

hefur betri yfirsýn og er ekki staður ætlaður almenningi. Aðgerðir geðdeildarinnar á Akureyri í samstarfi 

við Sel sem snúa að því að koma einstaklingum í innlögn í meiri virkni eru dýrmætar og væri vert að 

skoða betri aðstöðu á öllum deildum til virkni, bæði skipulagðrar og óskipulagðrar.

Það sem mér fannst allra helst vanta í tillöguna eru mannauðsmálin, en með aukinni þjónustu og 

fleiri legurýmum liggur beint við að ráða þurfi meira starfsfólk og reyna að laga mönnunarvandann sem 
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nú þegar blasir við okkur. Húsakostur er að sjálfssögðu í fyrrirúmi en lítið er hægt að gera með meira 

pláss ef deildirnar eru ekki vel mannaðar.

Hin Norðurlöndin standa framarlega í geðheilbrigðismálum og það er mikilvægt að líta til þeirra 

til að fá hugmyndir og sjá hvað hefur virkað og hvað ekki, en einnig er mikilvægt að sníða framtíð 

geðheilbrigðismála á Íslandi eftir litlu þjóðinni okkar.

Virðingarfyllst,

Sonja Rún Magnúsdóttir, með stuðningi stjórnar Grófarinnar


