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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um umboðsmann sjúklinga

Landssamtökin Geðhjálp fagna tillögu um umboðsmann sjúklinga. Tillagan er þörf og mikilvæg eins 
og fram kemur í greinargerð:

Ínúgildandi kerfi er enginn sérstakur talsmaður sjúklinga ef upp koma deilumál eða önnur 
ágreiningsatriði innan heilbrigðiskerfisins. Sjúklingar geta beint kvörtunum til landlæknisembættisins 
ef þeir telja að á sér hafi verið brotið, en landlæknir er hlutlaus úrskurðaraðili sem hefur ekki það 
hlutverk að tala fyrir hagsmunum sjúklinga sérstaklega.

Eftirlitshlutverk ríkis og sveitarfélega með þjónustueiningum geðþjónustu er ríkt en að mati 
Geðhjálpar þarf að bæta verulega í er kemur að framkvæmd. Embætti landlæknis, 
heilbrigðisráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og velferðarsvið sveitarfélaganna virðast alls ekki ná 
nægilega vel utan um verkefnið. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar vegna úttektar á geðheilbrigðiskerfinu, 
sem kom út í mars sl., kom eftirfarandi fram: „Mátti Ríkisendurskoðun bíða mánuðum saman eftir 
svörum við tilteknum spurningum, þrátt fyrir ítrekanir, en einnig gekk erfiðlega að finna fundatíma. 
Ríkisendurskoðun telur jafnframt sum svör ráðuneytisins hafa verið óskýr og illa rökstudd þegar þau 
loks bárust."

Geðhjálp hefur of oft komið að málum þar sem notendur geðheilbrigðisþjónustunnar, sem telja að 
meðferð hafi verið ábótavant og jafnvel að brotið hafi verið á þeim, kvarta til eftirlitsaðila á vegum 
heilbrigðisráðuneytisins en þurfa að bíða í mánuði og jafnvel ár (í fleirtölu) eftir viðbrögðum.

Þessi veruleiki opinberast með einkar skýrum í úttekt Ríkisendurskoðunar og Geðhjálp ítrekar þá 
tillögu að á Íslandi taki til starfa „Geðráð" sem haldi utan um geðheilsuvísa og leggi til aðgerðir til 
skamms og langs tíma. Verkefni eru á víð og dreif í kerfinu og yfirsýn skortir tilfinnanlega.

Í ljósi sögunnar

Stjórn Landssamtakanna Geðhjálpar sendi bréf til Alþingismanna og fjölmiðla í júní 2021 en þar kom 
m.a. eftirfarandi fram:

„Í ljósi umræðu um málefni öryggis- og réttargeðdeilda Landspítalans vill stjórn landssamtakanna 
Geðhjálpar koma eftirfarandi á framfæri.



Í nóvember árið 2020 leituðu fimm þáverandi og fyrrverandi starfsmenn deildanna tveggja á fund 
Geðhjálpar. Þeir sögðu frá alvarlegum atvikum Í starfsemi deildanna gagnvart notendum 
þjónustunnar er, að mati lögfræðings Geðhjálpar o.fl., kunna varða við hegningarlög. Starfsmennirnir 
lýstu einnig skoðunum sínum og undrun á utanumhaldi mannauðsmála á geðsviði spítalans og að á 
þá væri ekki hlustað. Vegna þessa leituðu þeir til Geðhjálpar þar sem ítrekaðar ábendingar þeirra um 
árabil hefðu ekki skilað neinum árangri hvorki hjá geðsviðinu né innan stéttarfélaga. Það að 
starfsfólk, bæði fyrrverandi og núverandi skildi leita til samtaka eins og Geðhjálpar kom okkur svolítið 
á óvart en segir sína sögu um mögulega viðbragðsþurrð innan kerfisins.

Geðhjálp tók í framhaldinu saman greinargerð um málið og sendi til yfirstjórnar Landspítalans og 
geðsviðsins auk þess að senda einnig til eftirlitsaðila heilbrigðisþjónustu, embætti landlæknis. Það 
kom stjórn Geðhjálpar á óvart hve viðbrögð eftirlitsaðilans og yfirstjórnar spítalans voru takmörkuð 
enda um alvarlegar ábendingar að ræða. Frá því í nóvember hafa fjölmargir aðrir núverandi og 
fyrrverandi starfsmenn komið ábendingum til Geðhjálpar auk aðstandenda og notenda 
þjónustunnar. Þeirra vitnisburðir eru samhljóma því sem kom fram í ábendingum þeirra starfsmanna 
sem leituðu fyrst til Geðhjálpar.

Á mbl.is þann 1. júní sl. svarar upplýsingafulltrúi embættis landlæknis spurningu blaðamanns um 
vinnslu málsins innan embættisins:

Þetta er náttúrulega svolítið sérstakt af því að upphaflega er málið sett fram ígreinargerð og undir 
nafnleynd og síðan stíga konur fram sem að lýsa sinni upplfun. Þá breytist dæmið, þá viljum við fá 
frekari upplýsingar frá þeim.

Að ofangreindu má skilja sem svo að eftirlitsaðilinn taki ekki fyllilega mark á alvarlegum ábendingum, 
er kunna að varða lög og eru settar fram með trúverðugum hætti í samstarfi við hagsmunasamtök 
notenda, vegna þess að þau sem benda á óttast um starf sitt og koma því ekki fram undir nafni. Þetta 
er að mati stjórnar Geðhjálpar alvarlegt og eðlilegt að spyrja hvort embætti landlæknis hafi sinnt 
eftirlitshlutverki sínu með fullnægjandi hætti og hvort ekki hefði mátt telja rétt af embættinu að leita 
skýringa hjá Geðhjálp, spyrja hvort þeir starfsmenn sem lögðu ábendingarnar fram væru reiðubúin 
að koma fram undir nafni í samtali við embætti Landlæknis og hefja ítarlega rannsókn í ljósi 
alvarleika ábendinganna."

Staðan í dag

Nú tveimur árum eftir að ábendingar bárust embætti landlæknis birtir landlæknir niðurstöður sínar1. 
Miðað við alvarleika þess sem kom fram hjá fyrrverandi og núverandi starfsfólki, notendum 
þjónustunnar og aðstandendum þeirra þá opinberar þessi úttekt hve vanmáttugt embætti 
landlæknis er og hve úrræðaleysi þeirra, sem telja sig hafa verið beitta órétti í geðheilbrigðiskerfinu, 
er mikið. Úttektin virðist öll ganga út á að benda á að stjórnendur deildarinnar séu undir miklu álagi 
en að allt horfi til betri vegar:

Að mati embætti landlæknis er ljóst að deildarnar gengu ígegnum erfiðan tíma þar sem togstreita 
og samskiptaerfiðleikar milli ákveðinna fagaðila höfðu neikvæð áhrif á alla starfsemina svo og á 
líðan starfsfólks og sjúklinga. Undanfarið ár hefur starfsumhverfið á RÖG tekið jákvæðum 
breytingum undirforystu núverandi stjórnenda. Framtíðarsýn er til staðar þar sem áhersla er lögð á 
öfluga og einstaklingsmiðaða þjónustu og öryggi sjúklinga haft að leiðarljósi í allri starfseminni á 
deildunum. Embætti landlæknis hefurfylgt eftir umbótastarfi frá þvíídesember 2020 með 

1 https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item50489/Uttekt-a-rettar--og-oryggisgeddeildum-  
Landspitala
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reglulegum fundum með stjórnendum. Ljó^t er að stjórnendur og starfsfólk hefur unnið markvisst að 
uppbyggingu starfseminnar. Stöðugt og kerfisbundið umbótastarf er í gangi og atvik eru nýtt til 
lærdóms. Starfsfólk er meðvitað um mikilvægi gæðastarfs en að mati embættis landlæknis eru þó 
vísbendingar um að virkja megi fleira starfsfólk og efla það til þátttöku. Kynna þarf gæðahandbók 
betur fyrir starfsfólki og endurskoða þarf ákveðin gæðaskjöl og skrásetja fleiri verkferla og 
vinnulýsingar m.a. er varðar skráningu ísjúkraskrá og fjölskyldustuðning. Jákvætt er að unnið er að 
því að gera meðferðaráætlanir og markmið sjúklinga enn skýrari og aðgengilegri og aðkoma 
sjúklinganna að þeirri vinnu hefur verið aukin.

Einnig kemur Ítrekað fram Í úttektinni hvað heyri undir embætti landlæknis og hvað ekki. Þau fáu 
tilmæli sem koma fram í þessari úttekt snúa að húsnæði deild lýsingu, málningu, gólfdúka og 
heimsóknaraðstöðu. Aðalatriði málsins hér er ekki líðan starfsfólks og að deildirnar hafi gengið í 
gengum erfiða tíma. Rétt er að árétta að ábendingarnar sem komu fram og voru kveikjan að kvörtun 
til embættis landlæknis voru mjög alvarlegar. Meðal þess sem kom fram þar voru innilokanir á 
herbergi í margar vikur samfleytt, ofbeldi starfsmanna gagnvart notendum þjónustunnar (líkamlegt 
og andlegt), kaffibann, reykingabann, símabann, heimsóknabann, kaffihúsabann o.s.frv.

Það er því ljóst að eftirlitshlutverk með réttindum sjúklinga í dag er lítið sem ekkert. Mannréttindi 
eru brotin daglega á notendum geðheilbrigðisþjónustunnar en eftirlitsaðilar hafa hvorki skýrt umboð 
eða mannafla til að sinna því. Fái þessi þingsályktun brautargengi leggur stjórn landssamtakanna 
Geðhjálpar áherslu á að leitað verði til samtakanna og annarra samtaka notenda um samráð frá 
frystu stigum.

Virðingarfyllst,

Stjórn landssamtakanna Geðhjálpar


