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DEYFÐI SÁRSAUKANN
MEÐ NEYSLU

Geðhjálp heldur upp á 35 
ára afmæli sitt á Blómatorgi 
Kringlunnar í dag, 9. október, 
þar sem meðal annars verður 
boðið upp á geðmaraþon og 
afmælisköku. 

Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar frá stofnun félags-
ins en fyrir þann tíma 

var ekkert félag til fyrir notendur 
geðheilbrigðisþjónustunnar og að-
standendur þeirra að sögn Hrann-
ars Jónssonar, formanns stjórnar 
Geðhjálpar. 

„Þörfin var mikil fyrir 35 árum 
síðan og hefur í raun farið sívax-

andi. Á ýmsu hefur gengið á þessu 
tímabili og félagið hefur tekið á sig 
ýmsar myndir. Nú einbeitum við 
okkur að ráðgjöf, hagsmunabar-
áttu, fræðslu, forvörnum og barátt-
unni gegn fordómum í garð fólks 
með geðræna erfiðleika. Geðhjálp 
er í rauninni mannréttindafélag,“ 
segir hann.

Geðhjálp gekk nýlega í gegnum 
stefnumótun að sögn Önnu Gunn-
hildar Ólafsdóttur, framkvæmda-
stjóra Geðhjálpar. „Sú vinna ól af 
sér þrjú gildi félagsins; hugrekki, 
mannvirðingu og samhygð,“ segir 
hún. „Við þurfum á hugrekki að 
halda til að vera talsmenn hóps-
ins og standa vörð um réttindi 

Höldum baráttunni ótrauð áfram
„Fólk með geðræna 
sjúkdóma hefur setið 
eftir að svo mörgu 
leyti. Þessi hópur er 
enn í skugganum 
og verður fyrir hvað 
mestri mismunun og 
fordómum af öllum 
hópum í samfélaginu,“ 
segja Anna Gunn-
hildur Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Geðhjálpar, og 
Hrannar Jónsson, for-
maður Geðhjálpar.
MYND/VALLI

Fjórar ungar konur með tvíþættan vanda segja frá reynslu sinni af geðröskunum, 
vímuefnaneyslu og kerfinu. SÍÐA 4

ÞVÆLDIST Í GEGNUM KERFIÐ ÁN 
ÞESS AÐ FÁ LAUSN 
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Afmælisdagur Geðhjálpar er ekki aðeins gleðidagur fyrir félaga í Geð-
hjálp heldur allan almenning. Geðheilbrigði snertir alla, alla daga, allan 
ársins hring. Því er vel við hæfi að Geðhjálp bjóði almenningi að taka 
þátt í geðmaraþoni og þiggja sneið af afmælistertu í tilefni afmælisins á 
Blómatorgi Kringlunnar kl. 17 í dag.

Geðhjálp hefur barist ötullega fyrir bættum aðstæðum og réttindum 
fólks með geðraskanir og geðfötlun og aðstandenda þeirra. Öflugt bar-
áttufólk hefur lagst á árarnar og unnið sigra, stóra og smáa í þágu þessa 
hóps. Enn er þó langt í land með að baráttan hafi skilað tilætluðum ár-
angri. Fólk með geðræna sjúkdóma stendur í skugga íslensks samfélags, 
á víða undir högg að sækja og mætir meiri fordómum og mismunun af 
hendi samborgara sinna en nokkur annar hópur í samfélaginu.

Fordómar fela í sér að dæma einhvern fyrirfram án þess að hafa þekk-
ingu eða getu til að setja sig í spor viðkomandi. Besta leiðin til að vinna 
gegn fordómum og mismunun er að leiða fólk úr ólíkum áttum saman. 
Með því að hlusta á sögur hvert annars færumst við nær hvert öðru og 
komumst fljótt að raun um að mun fleira sameinar okkar en sundrar. Í 
okkur bærist sama hjarta, sömu tilfinningar og þrár til hvers annars og 
lífsins, óháð ytri umbúnaði. 

Geðhjálp leiðir fram á sjónarsviðið verðuga fulltrúa fólks með reynslu 
af geðrænum erfiðleikum í Geðhjálparblaðinu. Ungu konurnar á forsíð-
unni eru tilbúnar til að segja frá baráttu sinni við geðrænan vanda og 
vímuefnavanda í því skyni að leggjast á árarnar með sjálfum sér og bar-
áttunni fyrir auknum skilningi og virðingu gagnvart fólki með geðrösk-
un og geðfötlun. Þær segja sögu sína og kynna hugmyndir sínar um ár-
angursríkt úrræði fyrir ungt fólk með tvíþættan vanda á málþingi Geð-
hjálpar á Grand Hóteli þann 23. október næstkomandi. Að koma fram úr 
skugganum með slíkum hætti krefst bæði hugrekkis og baráttuvilja.

Alþjóðageðheilbrigðisdagurinn verður haldinn hátíðlegur á morgun, 
föstudaginn 10. október. Fyrirmyndir úr hópi fólks með geðklofa sýna 
hugrekki með því að segja sögu sína undir yfirskrift dagsins „Lifað með 
geðklofa“. Sögur þeirra eru í senn lýsandi fyrir baráttu einstaklinga og 
hópsins í heild eins og endurspeglast vel í frásögnum Steingríms Jónas-
sonar og Katrínar Gróudóttur. Sjúkrasaga íslenskrar konu á miðri tutt-
ugustu öldinni og batasaga Sveins Snorra Sveinssonar, formanns deildar 
Geðhjálpar á Austurlandi, sýna fram á stórstígar breytingar í meðhöndl-
un fólks með geðklofa á stuttu tímabili í Íslandssögunni og áfram mætti 
telja. Við erum svo sannarlega á réttri leið þótt alltaf megi gera betur.

Ekki má heldur gleyma því að gerð er ítarleg grein fyrir dagskrá Al-
þjóðageðheilbrigðisdagsins 10. október í Geðhjálparblaðinu. Geðhjálp 
hvetur almenning til að taka þátt í dagskránni og raunar allri geðheil-
brigðisvikunni fram til 15. október. Hægt er að nálgast frekari upplýsing-
ar um dagskrána á www.10okt.com.

Góða skemmtun og fróðlega lesningu,
Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, 

framkvæmdastjóri Geðhjálpar. 

Innilega til hamingju með 
35 ára afmæli Geðhjálpar 
í dag, 9. október

hans því til þess þarf oft að segja 
óþægilega hluti. Um leið leggj-
um við áherslu á að bera virðingu 
fyrir notendum og samstarfsaðil-
um okkar eins og aðilum í öðrum 
félögum í stjórnkerfinu og atvinnu-
lífinu. Síðast en ekki síst getum við 
ekki gegnt hlutverki okkar nema við 
séum fær um að setja okkur í spor 
annarra.“

700 ERINDI Á ÁRSVÍSU 
Að sögn Hrannars snúa helstu dag-
legu verkefni Geðhjálpar að ráð-
gjöf, hagsmunagæslu og fræðslu. 
„Hingað berast mörg erindi á 
hverjum degi. Á fyrstu níu mán-
uðum ársins bárust 506 erindi til 
félagsins í gegnum síma, tölvupóst 
og innlit, eða um 700 erindi á árs-
grundvelli. Hér fá notendur og að-
standendur persónulega ráðgjöf og 
stuðning til að leita til annarra úr-
ræða innan kerfisins ókeypis og án 
skilyrða. Við hýsum einnig og styðj-
um starf nokkurra sjálfshjálpar-
hópa, þ.e. geðhvarfahóps, kvíða-
hóps, tilveruhóps og batahóps.“

Mikilvægur þáttur í starfsemi 
Geðhjálpar snýr að hagsmunagæslu 
fyrir notendur. „Við styðjum fólk 
til að leita réttar síns, til dæmis 
til að skipta um lækni eða kvarta 
yfir þjónustu opinberra stofnana, 
annarra þjónustuaðila eða félaga. 
Þá aðstoðum við fólk við að skrifa 
bréf til viðkomandi aðila og förum 
fram á úrbætur. Síðan sinnum við 
almennri hagsmunagæslu í formi 
heimsókna til stofnana og fyrir-
tækja þar sem við tölum við notend-
ur og stjórnendur og förum fram 
á ýmis konar úrbætur. Við eigum 
líka sæti í fjölmörgum nefndum um 
stefnumótun á vegum hins opin-
bera, t.d. um geðheilbrigðisstefnu, 
fjölskyldustefnu og vinnumarkaðs-
stefnu. Svo skrifum við greinar, 
höldum fundi og málþing um mál-
efni í brennidepli.“

ÞÁTTTAKA STUÐLAR 
AÐ AUKNUM SKILNINGI
Eins og áður sagði verður haldið 
upp á afmæli Geðhjálpar með Geð-
maraþoni og afmæliskaffi á Blóma-
torgi Kringlunnar í dag. „Með því 
að bjóða fólki að taka þátt í af-
mælinu viljum við stuðla að aukn-
um skilningi og virðingu gagnvart 
fólki með geðröskun og geðfötlun 
í samfélaginu,“ segir Anna Gunn-
hildur og útskýrir að maraþonið 
fari þannig fram að fólki sé boðið 
að stíga á svið á Blómatorgi Kringl-
unnar og tala, syngja eða leika tón-
list í fimmtán mínútur. Eina skil-
yrðið sé að efnið tengist geðheil-
brigði með einum eða öðrum hætti. 

„Fjöldi góðra gesta hefur skráð 
sig til leiks og ræður hver og einn 
eigin efnistökum. Dagskráin hefst 
kl. 10 þegar Kringlan opnar og 
stendur yfir til kl. 21. Hápunktur-
inn verður svo kl. 17 í dag þegar 
borgarstjórinn, Dagur B. Eggerts-
son, fyllir sínar fimmtán mínút-
ur. Hrannar talar svo í kjölfarið og 
býður fólki að bragða á afmæliskök-
unni á meðan Elísabet Eyþórsdótt-
ir söngkona syngur nokkur lög. Við 
hvetjum fólk til að fagna áfangan-
um með okkur og leggja baráttunni 
lið með því að taka þátt í maraþon-
inu, hlusta á þátttakendur og þiggja 
kökubita.“

SUM NÁ ALDREI FÓTFESTU
Geðhjálp stendur fyrir málþingi 
í samvinnu við félagið Olnboga-
börn um börn og ungmenni með 
tvíþættan vanda á Grand Hóteli 
þann 23. október. Anna Gunnhild-
ur segir málefnið brýnt. „Þessi 
dýrmæti hópur fer því miður sí-
stækkandi í samfélaginu. Fyrir-
liggjandi úrræði virðast ekki ná 
að mæta vandanum. Börnum og 
ungmennum er vísað frá stofn-
un til stofnunar án þess að tekist 
hafi að leysa vanda þeirra. Sum ná 
aldrei fótfestu í lífinu og falla jafn-
vel frá langt fyrir aldur fram eins 
og nýleg dæmi sanna.“

Hrannar bætir við að markmið 
ráðstefnunnar sé ekki hvað síst 
að koma að ólíkum sjónarhornum 
þeirra sem tengjast málaflokkn-
um. „Þannig munu raddir ung-
mennanna sjálfra heyrast, foreldra 
þeirra, starfsmanna heilbrigðis- og 
velferðarkerfisins, fangelsanna og 
ýmissa annarra aðila. Við erum sér-
staklega spennt fyrir að heyra hvað 
ungmennin sjálf hafa að segja. Þau 
munu segja frá eigin reynslu og 
kynna til sögunnar úrræði sem þau 
telja að henti ungmennum í svipaðri 
stöðu og munu bera árangur.“ 

LITIÐ TIL FYRIRMYNDA
Í ÖÐRUM HÓPUM
Þrátt fyrir vaxandi vanda horfa 
Hrannar og Anna jákvæðum 
augum til framtíðar. Markmið 
Geðhjálpar sé að fólk nái að njóta 
sín í samfélaginu, sé virt og verði 
ekki fyrir fordómum. Að allir séu 
í raun metnir að verðleikum. „Fólk 
með geðræna sjúkdóma hefur setið 
eftir að svo mörgu leyti. Þessi 
hópur er enn í skugganum og verð-
ur fyrir hvað mestri mismunun og 
fordómum af öllum hópum í samfé-
laginu. Þótt við gefum okkur tíma 
til að fagna höldum við baráttunni 
ótrauð áfram því að mikið verk 
er óunnið. Við ætlum okkur stóra 
hluti í framtíðinni og höfum horft 
til fyrirmynda í störfum samtaka 
samkynhneigðra og SÁÁ, en bæði 
samtökin hafa lyft grettistaki 
varðandi viðhorf og ýmis úrræði. 
Markmiðið er að fólk með geðræna 
sjúkdóma geti lifað innihaldsríku 
lífi og verið virkir þátttakendur 
í samfélaginu á jafnréttisgrund-
velli. Það er það sem við viljum, 
að alls konar fólk komi saman og 
myndi mannúðlegt og líflegt sam-
félag.“

Hægt er að skrá sig í Geðhjálp á 
heimasíðu samtakanna www.ged-
hjalp.is. Frekari upplýsingar um fé-
lagið má nálgast á heimasíðunni 
og Facebook-síðunni Landssam-
tökin Geðhjálp.

Stjórn Geðhjálpar 2014 til 2015. F.v. Róbert Lagerman, Sveinn Rúnar Hauksson varaformaður, Hrannar Jónsson formaður, Sigrún 
Heiða Birgisdóttir, Þórður Ingþórsson gjaldkeri, Sylviane Lecoultre, Bergþór G. Böðvarsson og Maggý Hrönn Hermannsdóttir 
ritari. Á myndina vantar Héðinn Unnsteinsson og varamennina Gunnar Einarsson og Jón Tryggva Sveinsson.  MYND/GEÐHJÁLP

Birna Þórðardóttir stýrir göngunni „Rangan á Reykjavík”  í sumar. MYND/GEÐHJÁLP

 Markmiðið er að 
fólk með geðræna 

sjúkdóma geti lifað 
innihaldsríku lífi og 

verið virkir þátttakend-
ur í samfélaginu á 

jafnréttisgrundvelli.
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Sjálfshjálparhópur fólks með 
geðklofa var stofnaður árið 
2003 eftir að Garðar Sölvi 
Helgason hafði varpað þeirri 
hugmynd fram á aðalfundi 
Geðhjálpar hvort ekki væri 
kominn tími til að stofna 
slíkan hóp.

Garðar segir það hafa skot-
ið skökku við að sá sjúk-
lingahópur í samfélaginu 

sem væri með þann sjúkdóm sem 
gæti valdið hvað mestri fötlun ætti 
engan stuðningshóp. „Ég varpaði 
því þeirri hugmynd fram á aðal-
fundinum og í kjölfarið var mér, 
ásamt sálfræðingi Geðhjálpar, 
falið að stofna slíkan hóp og hann 
hefur starfað fram á þennan dag.“

Í upphafi voru vikulegir fund-
ir haldnir í húsnæði Geðhjálp-
ar en fljótlega voru þeir færðir í 
húsnæði Vinjar við Hverfisgötu 
í Reykjavík. „Frá upphafi höfum 
við notið aðstoðar geðheilbrigðis-
starfsmanns og því virkar þetta 
sem stuðningshópur, frekar en 
sjálfsræktarhópur. Meðal þeirra 
sem setið hafa fundi okkar eru 
sálfræðingar og geðhjúkrunar-
fræðingar.“ Garðar leggur mikla 
áherslu á mikilvægi þess að hafa 
heilbrigðisstarfsmenn með því án 
þátttöku þeirra er hætt við að hóp-
urinn lognist út af. „Þessir viku-
legu fundir okkar taka um klukku-

stund. Starfsmaðurinn sem situr 
með okkur stjórnar ekki fundin-
um beint en grípur inn í ef þörf 
er á. Stuðningur og nærvera hans 
skiptir öllu máli og því er það 
slæm þróun þegar búið er að tak-
marka þátttöku þeirra. Undanfar-
ið hefur geðhjúkrunarfræðing-
ur hópsins eingöngu getað komið 
aðra hverja viku sem skaðar starf 
okkar mikið.“ 

ALGJÖR TRÚNAÐUR RÍKIR
Margrét Eiríksdóttir, hjúkrunar-
fræðingur á Kleppi, hefur setið 
fundina með hópnum undanfar-
in ár. Hún segir hefðbundinn fund 
fara þannig fram að ein ákveð-
in bók sé rædd sem allir eru að 
lesa saman. „Fyrst er lesið upp úr 
henni og svo er farið hringinn þar 
sem hún er rædd eða þar sem hver 
og einn tjáir sig um eigin mál. Um 
leið leita margir ráða hjá öðrum í 
hópnum sem er mjög jákvætt enda 
ríkir algjör trúnaður meðal hóp-
meðlima.“ 

Sjálfur finnur Garðar mikinn 
styrk í hópnum enda skiptir miklu 
máli að geta rætt málin í trúnaði 
þegar þörf er á. „Geðsjúkdóm-
ar eru nefnilega lúmskir. Sá sem 
haldinn er honum áttar sig ekki 
endilega á því sjálfur heldur frek-
ar fólkið í kringum hann. Því er 
árangur af svona hópastarfi svo 
mikill og ekki síður starf Vinjar. 
Sjálfur lenti ég á geðdeild tvisvar, 
fyrst 1971, þá sautján ára gamall, 

og svo aftur árið 1982 en þá hafði 
ég asnast til að hætta á lyfjum. Á 
einu ári hrundi heimurinn en á 
þessum tími var engin Vin til stað-
ar og um leið enginn stuðningshóp-
ur. Annars hefði örugglega verið 
hægt að koma vitinu fyrir mig 
varðandi lyfin.“ 

Fordómar gegn geðsjúkdómum 
hafa alltaf verið til staðar en Garð-

ar telur þá hafa minnkað jafnt og 
þétt gegnum árin. „Mestu fordóm-
arnir í dag eru yfirleitt hjá okkur 
sjálfum. Ég er búinn að vera á ör-
orkubótum síðan 1972 en sagði 
aldrei tannlækninum mínum frá 
því og borgaði fyrir vikið fullt 
gjald. Ég notaði aldrei öryrkja-
miða í strætó og þrælaði mér gegn-
um öldungadeildina í MH og sagði 

engum frá ástandi mínu. Fólk held-
ur oft að við séum hættuleg en það 
er mikill misskilningur. Sjálf-
ur reyki ég ekki, hef aldrei orðið 
drukkinn og aldrei neytt eitur-
lyfja. Ég er með hreina sakaskrá og 
hef ekki einu sinni fengið umferð-
arlagasekt. Auk þess tókst mér að 
leggja til hliðar pening af örorku-
bótum mínum og keypti mér íbúð.“

Geðsjúkdómar eru svo lúmskir

Hluti sjálfshjálparhóps fólks með geðklofa. F.v. efri röð: Kristín, Guðmundur, Hafdís og Garðar Sölvi.  Neðri röð: Kári, Helgi og 
Eyjólfur. MYND/STEFÁN

Alþjóða geðheilbrigðis - 
dagurinn er haldinn víðs 
 vegar um heiminn þann 10. 
október ár hvert. Deginum 
var fyrst hrundið af stað árið 
1992 af Alþjóðasamtökum um 
geðheilsu. Markmið dagsins 
er að opna umræðu um 
geðsjúkdóma og stuðla að 
fræðslu.

Á rið 1995 ákvað Ingibjörg 
Pálmadóttir, þáverandi heil-
brigðisráðherra, að helga 

10. október geðheilbrigðismálum á 
Íslandi. Árið eftir var Alþjóða geð-
heilbrigðisdagurinn haldinn há-
tíðlegur hér á landi í fyrsta sinn 
og árið 2009 var stofnað sérstakt 
styrktarfélag Alþjóða geðheilbrigð-
isdagsins.

Bergþór G. Böðvarsson, for-
maður styrktarfélags Alþjóða geð-
heilbrigðisdagsins á Íslandi, segir 
markmið dagsins að vekja athygli 
á geðsjúkdómum, minnka fordóma 
og stuðla að fræðslu. 

„Fólk með geðsjúkdóma hefur 
þurft að kljást við fordóma sam-
félagsins og einnig sína eigin for-
dóma. Við leggjum áherslu á að 
þessi dagur sé fyrir alla,“ segir 
Bergþór.

 „Yfirskrift dagsins í ár er „lifað 
með geðklofa“. Svo til allar fjöl-
skyldur á Íslandi geta átt von á því 
að kynnast geðsjúkdómum af eigin 
raun eða í frændgarði sínum.“

Vakin verður athygli á úrræð-

um sem standa til boða en geð-
heilbrigðisfélög og miðstöðvar á 
landsbyggðinni munu meðal ann-
ars kynna sín störf. Fjölmörg sam-
tök og stofnanir standa að dagskrá 
í tilefni af Alþjóða geðheilbrigðis-
deginum í Reykjavík, til dæmis. 
Geðhjálp, Klúbburinn Geysir, Hug-
arafl, Vin, Lækur, Dvöl, Atvinna 
með stuðningi – Vinnumálastofn-
un, geðsvið Landspítala – Háskóla-
sjúkrahúss, ADHD-samtökin, Ör-
yrkjabandalag Íslands og Velferð-
arsvið Reykjavíkurborgar.  

Hefur dagurinn borið einhvern 
árangur?

„Það hefur tekist að opna um-
ræðuna um geðsjúkdóma síðustu 
ár og það má þakka þessum degi,“ 
segir Bergþór. 

„Í tilefni Alþjóða geðheilbrigð-
isdagsins verður röð viðburða 
dagana 9. til 15. október. Þá höfum 
við fengið áhugaverðan fyrirles-
ara, Ivan Barry frá Edinborg, til 
að segja sögu sína en hann heyrði 
sjálfur raddir og deilir upplifun 
sinni með áheyrendum.“

Þann 10. október klukkan 16 
mun Dagur B. Eggertsson borg-
arstjóri ávarpa gesti við Hall-
grímskirkju. Þaðan verður síðan 
gleðiganga niður í Bíó Paradís 
með Lúðrasveitinni Svaninum en 
hátíðadagkrá hefst þar klukkan 
16.30. Almenningi verður boðið 
frítt í bíó klukkan 18.

Sigrún Heiða Birgisdóttir, um-
sjónarmaður dagskrár Alþjóða 
geðheilbrigðisdagsins, segir göng-
una mikilvæga.

„Gangan er gífurlega mikil-
vægur hlekkur í dagskránni því 
þá gengur maður stoltur yfir því 
að vera eins og maður er. Gay 
pride á Íslandi hefur til að mynda 
náð góðum árangri í að minnka 

fordóma og vekja athygli á að 
samkynhneigð er í góðu lagi. Við 
stefnum á að stækka viðburð Al-
þjóða geðheilbrigðisdagsins á 
næstu árum og vekja enn frekari 
athygli á geðsjúkdómum og því að 

það er hægt að öðlast bata og aukin 
lífsgæði,“ segir Sigrún Heiða.

 Nánari dagskrá má finna á 
www.10okt.com. og Facebook 
undir; Alþjóða geðheilbrigðisdag-
urinn 2014.

Eyða fordómum í garð geðsjúkra

Bergþór G. Böðvarsson, formaður styrktarfélags Alþjóða geðheilbrigðisdagsins, og Sigrún Heiða Birgisdóttir, umsjónarmaður 
dagskrár Alþjóða geðheilbrigðisdagsins. MYNDVILHELM
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Börn og ungmenni með tvíþættan 
vanda er yfirskrift málþings Geðhjálpar 
og Olnbogabarna á Grand Hóteli þann 
23. október. Fjölmargir fagaðilar taka til 
máls til að svara spurningum um hvernig 
heilbrigðis- og velferðarþjónustan komi 
til móts við börn og ungmenni með 
geðrænan vanda og vímuefnavanda. 
Á málþinginu munu fjórar ungar og 
efnilegar konur ræða sína eigin reynslu af 
tvíþættum vanda og kynna hugmyndir 
sínar að árangursríku úrræði fyrir þennan 
hóp. Hér deila konurnar upplifun sinni af 
geðsjúkdómum, vímuefnaneyslu, kerfinu 
og hvað hjálpaði þeim að ná jafnvægi í 
lífinu.

Súsanna Sif Jónsdóttir (23 ára)

Ég byrjaði í neyslu tólf ára en hef verið 
edrú í tvö og hálft ár,“ segir Súsanna, 
sem er með geðhvörf en var ekki greind 

með þau fyrr en tvítug, árið 2011 þegar hún 
varð edrú í fyrsta sinn. „Ég vissi þó alltaf að 
það væri eitthvað að mér, fór á milli lækna og 
var í viðtölum á Barna- og unglingageðdeild 
þegar ég var átta til níu ára og aftur frá því að 
ég var þrettán til fjórtán ára samfleytt til sex-
tán ára. Ég var sett á mismunandi þunglyndis-
lyf sem gerðu ekkert fyrir mig, en það var allt-
af talið að maníueinkenni mín væru tengd eit-
urlyfjum. Þegar ég hætti neyslu breyttist hins 
vegar hegðunin ekki, þá fékk ég greiningu og 
rétt lyf sem ég er á í dag,“ segir Súsanna, sem 
líður eðlilega á lyfjunum. „Ég finn þó enn þá 
fyrir maníu og þunglyndi og kærastinn minn 
þarf að fylgjast vel með mér því ég geri mér 
ekki grein fyrir því þegar manían er í gangi. 
Mér finnst gott að hann bendi mér á þessa hegð-
un og svo hefur hann samband við geðlækninn 
minn ef eitthvað mikið er að gerast. Til dæmis 
um daginn þegar ég fékk mér þrjú tattú á 
einum degi, alveg út í bláinn,“ segir hún glettin.

Enda þótt Súsanna hafi fengið greiningu 
seint segist hún skilja að eiturlyfjunum hafi 
verið kennt um. Hins vegar sárni henni að ekki 
hafi verið kannað nánar hvort manísk hegðun 
hennar gæti átt aðrar orsakir. „En svo er reynd-
ar ekkert víst hvort það hefði verið hægt að 
hjálpa mér og hvort ég hefði tekið lyfin,“ segir 
hún en vildi óska að stuðningurinn hefði verið 
meiri. „Ég hefði þurft viðtalsmeðferð og ein-
hvern til að benda mér á mína eigin ábyrgð,“ 
segir Súsanna sem þakkar tólf spora kerfinu 
sínum bata. „Ég þurfti á hugarfarsbreytingu að 
halda. Ég þurfti að vita að ég væri ekki fórnar-
lamb heimsins og að ekki væru allir á móti mér. 
Þessu gerði ég mér grein fyrir þegar ég fór að 
vinna tólf sporin. Þá fékk ég aðra sýn á heim-
inn.“ Súsanna segist búa að allri þeirri hjálp 
sem hún hefur fengið en að hún hefði hins vegar 
aldrei orðið edrú ef ekki væri fyrir tólf sporin. 

Á málþinginu þann 23. október fær Sús-
anna ásamt öðrum ungmennum tækifæri til 
að koma með sínar hugmyndir um hvers konar 
úrræði henti best ungmennum með tvíþættan 
vanda upp í 25 ára aldur. „Mig langar að leggja 
áherslu á aðstoð fyrir foreldra barna sem eru 
með geðsjúkdóm. Þeir vita ekki hvert þeir eiga 
að leita eða hvernig eigi að bregðast við þegar 
barnið læsir sig inni á baði með hníf eins og ég 
gerði,“ segir Súsanna. Hún myndi einnig kjósa 
að meðferðir innan BUGL væru einstaklings-
miðaðri. „Ég kynntist frábæru fólki á BUGL 
en fannst aldrei neinn einn sjá um mín mál,“ 
segir hún. Hún bætir við að lokum að aðgangur 
að geðlæknum þyrfti að vera mun betri þegar 
átján ára aldri er náð. „Það er ekkert djók að fá 
tíma hjá geðlækni. Margir eru með fasta sjúk-
linga og taka ekki nýja og fólk kemst ekki að 
nema gegnum klíkuskap.“

Sara H. Bjarnadóttir Blöndal (18 ára)

„Ég byrjaði að finna fyrir einkennum þung-
lyndis þegar ég var átta ára gömul og var í 

kjölfarið send á BUGL níu ára gömul eftir að 
hafa reynt að fremja sjálfsmorð. Þá fékk ég 
margar blaðsíður af greiningum,“ segir Sara, 
en móðir hennar vildi heldur prófa náttúrulyf 
þar sem hún vildi ekki setja svo ungt barn á 
þunglyndislyf. „Við það ágerðist þunglyndið 
enn meira, ég varð leiðari og leiðari, kvíðinn 
bættist við og ég gat ekki mætt í skólann. Ég 
braut sjálfa mig niður þegar mér tókst ekki að 
ná markmiðum mínum og að lokum komst ég 
á það stig að mér fannst ekkert annað að gera 
í stöðunni heldur en að deyfa sársaukann með 
því að fara í neyslu,“ segir Sara. Henni fannst 
á þeim tíma ákveðin lausn fólgin í neyslunni. 
„Ég hafði upplifað vanlíðan svo lengi og þarna 

losnaði ég við hana um tíma, tólf ára gömul.“
Sara var í harðri neyslu. „Ég prófaði hvert 

efnið á fætur öðru og fór mjög fljótt á mjög 
slæman stað. Hálfu ári eftir að ég byrjaði að 
nota efni var mér loksins boðinn viðtalstími á 
BUGL og þá áttuðu menn sig loksins á því að 
ég þyrfti þunglyndislyf en sögðu að ég yrði að 
hætta neyslu til að fá þau. Í kjölfarið sendu þau 
mig á Vog, þrettán ára gamla,“ lýsir Sara sem 
er ekki sátt við að það hafi verið eina úrræðið 
fyrir óharðnaðan ungling. 

Hið jákvæða var þó að eftir meðferðina á 
Vogi kynntist Sara tólf spora samtökum. „Þá 
fékk ég vonarneista og á næstu mánuðum 
reyndi ég og reyndi að vera edrú en alltaf þegar 
ég hætti kom upp þunglyndið. Ég náði þrem-
ur mánuðum þegar ég var nýorðin fjórtán ára 
en fyrir þremur og hálfu ári náði ég að hætta 
alveg, þá enn þá fjórtán ára,“ segir Sara stolt. 

Sara segir að margt hefði mátt betur fara í 
hennar máli. „Til dæmis að vera send í óskipu-
lagða rannsókn á BUGL níu ára gömul þar sem 
ég svaraði sama spurningalistanum hjá sjö mis-
munandi læknum. Að vera send á Vog þrettán 
ára gömul. Að það sé ekki búið að endurskoða 
lyfin mín í þrjú ár og að ég fái enga viðtals-
tíma,“ segir Sara sem nú er orðin átján ára og 
þarf því að leita aðstoðar utan BUGL.

Hún er þó bjartsýn á framhaldið. „Já, auð-
vitað. Lífið breyttist þegar ég fékk loksins rétt 
úrræði fjórtán ára gömul, komst í einstak-
lingsmiðaða langtímameðferð á Laugalandi og 
komst í kynni við tólf spora samtök þar sem ég 
náði stjórn á eigin lífi.“

Glódís Tara Fannarsdóttir (24 ára)

„Ég var tólf ára þegar ég byrjaði í neyslu og 
var send á Stuðla þrettán eða fjórtán ára gömul. 
Þar var ég hjá geðlækni sem gerði lítið annað 
en að skrifa upp á sama lyfið fyrir mig og alla 
hina á Stuðlum. Síðan var ákveðið að senda mig 
á Hvítárbakka í langtímameðferð. Þar var ég 
aðeins í mánuð og síðan var ég send til baka í 
neyðarvistun þar sem ekki var hægt að hafa 
mig, þeir vissu ekkert hvað var að mér,“ segir 
Glódís Tara. Þaðan lá leiðin í meðferðarheimil-
ið Háholt. „Þeir töldu að hegðunarvanda minn 
mætti skýra með uppeldi en voru ekkert að at-
huga hvort þetta ætti sér einhverjar aðrar skýr-
ingar.“ Glódís var síðar meir greind með geð-
hvörf en bendir á að ekki sé hægt að fá grein-
ingu við því fyrr en eftir átján ára aldur. „Ég 
þvældist því í gegnum kerfið án þess að fá neina 
lausn. Maður lærir vissulega punkta um hvern-
ig eigi að halda sér edrú en ekki meira en það.“

Glódís var 17 ára þegar hún fór frá Háholti. 
Hún var edrú í smátíma eftir það en féll aftur. 

„Ég fór í tólf spora samtök og byrjaði að taka á 
mínum málum í lok ársins 2009. Í kjölfarið fór 
ég í endurhæfingu hjá Hringsjá og fékk aðstoð 
sálfræðings.“ Það var síðan eftir slæmt kast 
sem Glódís endaði á bráðamóttöku geðsviðs 
Landspítalans. Hún fór í framhaldinu á göngu-
deild geðsviðs þar sem hún var loks greind með 
geðhvörf og byrjað var að finna lyf sem gætu 
hjálpað. „Ég held ég sé búin að prófa sjö mis-
munandi lyf og það sem ég tók síðast virkaði 
ágætlega. Ég er reyndar lyfjalaus núna af því 
ég er ólétt,“ segir Glódís sem á fyrir einn fjög-
urra ára son. Hún hefur verið edrú frá því í 
janúar á þessu ári. Glódís segist ekki óttast 
að vera lyfjalaus á meðgöngunni. „Það er vel 
fylgst með mér þar sem ég er í áhættumeð-
göngu. Það er teymi sem heitir FMB sem hitt-
ir mig vikulega og ef eitthvað kemur upp á get 
ég farið á lyf sem hjálpa.“

Innt eftir því hvernig bæta mætti þjón-
ustu við ungmenni með tvíþættan vanda svar-
ar Glódís; „Þetta þarf allt að vera meira ein-
staklingsmiðað. Í flestum tilfellum er eitthvað 
undirliggjandi hjá þeim sem fara snemma illa 
í neyslu. Þá þurfa viðbrögð kerfisins að vera 
fljótari. Það vantar sem sagt fleiri og einstak-
lingsmiðaðri úrræði.“

Sunneva Ýr Sævarsdóttir (19 ára)

„Mér fannst alltaf vera eitthvað öðru vísi við 
mig. Mér fannst skrítið að allir gætu ráðið við 
skap sitt nema ég, enda þurfti lítið til að ég 
yrði mjög þunglynd eða ofsareið,“ segir Sunn-
eva Ýr sem greind var með ADHD sem barn 
og seinna með geðhvörf. „Þegar ég var tólf að 
verða þrettán var ég orðin rosalega ofbeld-
isfull. Ég sá rautt og fékk brjálæðisköst, var 
þunglynd og alltaf að tala um að fremja sjálfs-
morð. Ég tók æðisköst og var bara algjörlega 
stjórnlaus,“ lýsir Sunneva. Hún drakk nánast 
daglega á þessum tíma og misnotaði rítalínið 
sem hún átti að taka við ofvirkninni, tók það í 
staðinn í nefið.

Móðir hennar fékk tíma hjá geðlækni og 
í framhaldinu var hún tekin í bráðainnlögn 
á BUGL. „Fyrst var ég í neyðarvistun í þrjá 
daga og síðan lögð inn í mánuð.“

Sunnevu fannst innlögnin sjálf ekki hjálpa 
sér mikið en segist hafa verið svo lánsöm að 
kynnast geðhjúkrunarfræðingi sem heitir 
Ragna. „Ég var alltaf með hroka og leiðindi 
við alla lækna og sálfræðinga en Ragna náði til 
mín því hún talaði við mig sem jafningja. Hún 
á rosa stóran þátt í því að ég er enn á lífi í dag.“

Sunneva hélt þó áfram á rangri braut. „Fjór-
tán ára byrjaði ég að reykja gras og ári síðar 
var ég farin að reykja á hverjum degi enda 

Þvældust um kerfið í fjölmörg ár

Mér fannst alltaf vera 
eitthvað öðru vísi við mig. Mér 

fannst skrítið að allir gætu ráðið við 
skap sitt nema ég.

Sunneva

Þeir töldu að hegðunar-
vanda minn mætti skýra með 

uppeldi en voru ekkert að athuga 
hvort þetta ætti sér einhverjar aðrar 

skýringar.

Glódís Tara

Mig langar að leggja 
áherslu á aðstoð fyrir foreldra barna 
sem eru með geðsjúkdóm. Þeir vita 

ekki hvert þeir eiga að leita eða 
hvernig eigi að bregðast við þegar 

barnið læsir sig inn á baði með hníf 
eins og ég gerði.

Súsanna

Í kjölfarið sendu þau mig á 
Vog, þrettán ára gamla

Sara
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fannst mér ég ekki eins reið þá. Svo komu 
fleiri efni og á endanum var ég í öllum 
efnum sem til eru á Íslandi, nema spraut-
um. Ég slapp við þær sem betur fer.“

Einu skiptin sem Sunneva hætti að 
drekka og dópa tímabundið var til að fá 
að koma heim. „Það er svo margt sem 
maður kann ekki að meta nema maður 
hafi lifað án þess. Til dæmis að fara í 
sturtu, fá að borða og finna þvottaefnis-
lykt.“

Frá febrúar og fram í júní á þessu 
ári var Sunneva djúpt sokkin. „Ég var 
á svakalegri keyrslu og var meira og 
minna vakandi allan sólarhringinn. Ég 
var búin að brjóta allar brýr að baki mér. 
Mamma var búin að loka á mig, ég var 46 
kíló en er 167 cm á hæð, búin að bráka í 
mér rifbeinin og það var búið að reyna að 
selja upp á mig. Þá var dópið líka hætt að 
virka og ég gat ekki flúið hugsanir mínar 
þótt ég væri vakandi og dópandi í marga 
daga.“

Þegar hér var komið við sögu reyndi 
móðir Sunnevu að fá hana heim með lof-
orði um að hún ætti pláss í Hlaðgerðar-
koti. „Það var reyndar ekki alveg rétt en 
þau voru búin að ítreka þá beiðni mörg-
um sinnum. Ég var því hjá ömmu og afa 
um tíma að bíða eftir plássi en fannst ég 
vera að deyja. Ég sagði mömmu að ef 
ég kæmist ekki inn strax myndi ég kála 
mér.“

Loks fékk hún inni í Hlaðgerðarkoti. 
„Ég var ekkert ákveðin í að verða edrú 
en þarna inni gerðist eitthvað. Ég fann 
minn æðri mátt og fékk andlega vakn-
ingu um að þetta gengi ekki lengur og að 
leiðin lægi bara niður á við,“ segir Sunn-
eva og finnst Hlaðgerðarkot besta með-
ferðarstofnun sem hún hefur farið á. 

Hún segir lífið í dag ótrúlegt. „Það er 
yndislegt. Ég er orðin skýr aftur, að fá 
tilfinningar aftur og farin að geta elsk-
að fólk af því ég elska sjálfa mig. Ég get 
borið virðingu fyrir fólki af því ég ber 
virðingu fyrir mér. Ég get hleypt fólki að 
mér og er farin að taka ábyrgð, tek lyfin 
mín og veit að ég þarf á þeim að halda,“ 
segir Sunneva sem mætir á fundi hjá tólf 
spora samtökum daglega og sækir kirkju.

Hún segir móður sína í skýjunum yfir 
að endurheimta dóttur sína. „Þetta er búin 
að vera stöðug barátta hjá henni frá 2009,“ 
segir hún og finnst gaman hvað allir eru 
stoltir af henni. Nú tekur við endurhæfing 
þar sem Sunneva fær þjálfun í því að tak-
ast á við sitt nýja líf.

Það er svo margt sem maður kann ekki 
að meta nema maður hafi lifað án þess. 

Til dæmis að fara í sturtu, fá að borða og 
finna þvottaefnislykt.

Á ráðstefnu Geðhjálpar 
og Olnbogabarna þann 

23. október munu þessar 
ungu konur  deila reynslu 

sinni og koma með sínar 
hugmyndir um hvers 

konar úrræði henti 
best ungmennum með 
tvíþættan vanda upp í 

25 ára aldur. Frá vinstri: 
Glódís Tara Fannarsdóttir, 
Sunneva Ýr Sævarsdóttir, 
Sara Helena Bjarnadóttir 

Blöndal og Súsanna Sif 
Jónsdóttir.

MYND/VALLI

Málþing Geðhjálpar og Olnbogabarna um

Börn og ungmenni með tvíþættan vanda
Hvernig kemur heilbrigðis- og velferðaþjónusta til móts við börn og ungmenni með geðrænan- og vímuefnavanda?

  Hvað er í veði? Höfum við villst af leið? Hvað gerum við nú?
Gullteigur, Grand Hótel 23. október 2014.

Fundarstjóri Helgi Seljan.  

10.00 – 10.15 Inngangsávarp
 Lilja Sigurðardóttir, formaður Olnbogabarna.
10.15 – 10.30 Hvernig er ungmennum upp í 25 ára aldur með geðrænan- og vímuefnavanda sinnt í íslensku samfélagi? 
 Eygló Harðardóttir velferðarráðherra.
10.30 – 10.45 Mannleg reisn í reikulum heimi
 Jón Ásgeir Kalmansson, heimspekingur.
10.45 – 11.00 Samspil geðrænna erfiðleika og vímuefnanotkunar
 Kjartan J. Kjartansson, yfirlæknir fíknigeðdeildar Landspítala-Háskólasjúkrahúss (LSH).
11.00 – 11.30 Upplifun mín af tvíþættum vanda, kerfinu. Hvað hjálpaði mér mest við að ná jafnvægi/bata?  
 Ungmenni.
11.30 – 12.00 Upplifun mín af því að eiga barn með tvíþættan vanda (barnið /kerfið). Hverju þarf að breyta í þjónustu við þennan hóp/foreldra?
 Foreldrar.
12.00 – 12.15 Hvernig hjálpar Fjölskylduhús fjölskyldum barna með tvíþættan vanda?
 Kristín Snorradóttir, meðferðarráðgjafi hjá Fjölskylduhúsi.

12.15 – 12.45 Hádegishlé - veitingar
12.45 – 13.00 Hvernig er þörfum barna með geðrænan og/eða vímuefnavanda sinnt í úrræðum á vegum Barnaverndarstofu? 
 Halldór Hauksson, sviðsstjóri meðferðarsviðs Barnaverndarstofu.
13.00 – 13.15 Eru sveitarfélögin fær um að sinna þörfum barna/ungmenna með geðrænan og/eða vímuefnavanda? 
 Sandra Hlíf Ocares lögfræðingur og fyrrverandi formaður Barnaverndarnefndar Reykjavíkurborgar.
13.15 – 13.30 Hvernig sinnir Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) þörfum barna/ungmenna undir 18 ára aldri 
 með geðrænan og/eða vímuefnavanda? 
 Vilborg Guðnadóttir deildarstjóri legudeildar og Unnur Heba Steingrímsdóttir þjónustustjóri göngudeildar  
 Barna- og unglingageðdeildar LSH.
13.30 – 14.00 Hvernig sinnir Landspítalinn ungmennum frá 18 til 25 ára með geðrænan- og vímuefnavanda? 
 Hjördís Tryggvadóttir, sálfræðingur og teymisstjóri á Teigi, dagdeild fyrir áfengis- og vímuefnameðferð.
 Manda Jónsdóttir, aðstoðardeildarstjóri, sérhæfðrar endurhæfingargeðdeildar á Kleppi, og Nanna Briem,  
 geðlæknir á endurhæfingardeildinni Laugarási. 

14.00 – 14.15 Kaffihlé
14.15 – 14.30 Er Vogur í stakk búinn til að sinna ungmennum frá 13 til 25 ára með tvíþættan vanda?
 Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi.
14.30 – 14.45 Hvaða þjónustu veita fangelsin ungum föngum upp í 25 ára með tvíþættan vanda?
 Margrét Frímannsdóttir, fangelsisstjóri á Litla-Hrauni. 
14.45 – 15.00 Hvers konar úrræði henta best ungmennum með tvíþættan vanda upp í 25 ára aldur?
 Ungmennin sjálf (sjá ofar) kynna hugmyndir sínar að nýjum leiðum.
15.00 – 15.45 Pallborð
 Þátttakendur í pallborði: Eygló Harðardóttir, velferðarráðherra, Pétur Broddason, forstöðumaður meðferðarheimilisins 
 að Laugalandi, Stefán Eiríksson, sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, Kjartan J. Kjartansson, yfirlæknir fíknigeðdeildar   
 LSH, Guðrún Marinósdóttir deildarstjóri hjá Barnavernd Reykjavíkur og Súsanna Sif Jónsdóttir. 

15.45 – 16.00 Samantekt – lok
 Hrannar Jónsson, formaður Geðhjálpar. 

Þátttakendur eru vinsamlega beðnir um að skrá sig  á málþingið með því að senda tölvupóst með nafni þátttakanda  og  nafni og kennitölu greiðanda 
verkefnisstjori@gedhjalp.is. Aðgangseyrir kr. 1.500, frítt fyrir félaga í Geðhjálp og Olnbogabörnum. Hægt er að skrá sig í Geðhjálp á www.gedhjalp.is. 

Hægt er að skrá sig í Olnbogabörn www.olnbogabornin.is. 
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Héraðsbúinn Sveinn Snorri Sveinsson 
var greindur með geðklofa árið 1996. 
Hann segist hafa reykt yfir sig af hassi 
og heldur einkennum sjúkdómsins 
niðri með hreyfingu, ljóðum og virkni í 
daglegu lífi.

Ég var sextán ára þegar ég byrjaði að 
reykja hass og reykti upp á hvern ein-
asta dag, svo lengi sem við félagarnir 

áttum efni.. Eins og aðrir krakkar sem prófa 
hass gerði ég mér enga grein fyrir alvarleg-
um og óafturkræfum afleiðingum hassreyk-
inga á hugann og sat eftir með þrálátar rang-
hugmyndir og ofskynjanir,“ segir Sveinn um 
raunverulega orsök þess að hann veiktist af 
geðklofa.

„Veikindin komu fyrst fram árið 1991 
þegar ég fór að hafa langvarandi áhyggj-
ur af því hvort fólk sæi að ég væri rauður í 
augum eftir hassreykingar. Næstu einkenni 
geðklofans voru ofskynjanir, en undir ákveðn-
um kringumstæðum fannst mér eins og væri 
verið að snerta mig. Ég áttaði mig engan veg-
inn á að um ofskynjanir væri að ræða en velti 
fyrir mér hvort þetta væri ímyndun í mér eða 
draugagangur. Við nánari athugun, árið 1996, 
kom í ljós að ég var haldinn geðklofa.“

Ofskynjanir Sveins höfðu staðið yfir í tæpt 
ár þegar hann fór snögglega yfir um við lest-
ur fréttar í Morgunblaðinu.

„Ég man skýrt hvernig sjúkdómurinn 
gerði innrás í mitt eðlilega líf og hvernig ég 
stóð vanmáttugur á eftir. Þetta var svipað 
því og að ganga fram af kletti; ég einfald-
lega hrapaði og veruleiki minn og hugsanir 
breyttust á augabragði.“

Þennan örlagaríka dag urðu ranghug-
myndir Sveins miklar ásamt geðrofi. Hann 
segist hafa kvalist á líkama og sál.

„Ég lifði í helgreipum óttans sem gerði 
mig líkamlega stjarfan gagnvart öðru fólki. 
Smátt og smátt varð ég einangraðri og hætti 
loks að fara út á meðal fólks, ófær um að fara 
í búð eftir mat eða ganga annarra daglegra 
erinda.“

GEÐKLOFINN BLOSSAR UPP
Ásamt hassreykingum var Sveinn Snorri 
hallur að flöskunni og fór í ellefu daga af-
vötnun á Vogi árið 1995.

„Daginn eftir útskrift af Vogi fékk ég áfall 
og var fluttur á geðdeild 32C. Þar náði ég 
miklum bata á einum og hálfum mánuði og 
varð næstum alveg andlega heill. Þegar ég 
féll svo aftur prófaði ég amfetamín í fyrsta 
sinn, varð ákaflega veikur og þá lagður inn á 
áfengisgeðdeild 33A á Landspítala.“

Á þessum árum segist Sveinn hafa verið í 
endurtekinni vímuefna- og áfengisneyslu og 
virkilega vondum málum.

„Ég var í ástandi sem fólk les stundum um 
í fréttum í dag. Geðdeildirnar neituðu að taka 
við mér því ég sveik allt og alla og hélt áfram 
að dópa, sem á móti fékk geðklofann til að 
blossa upp. Ég gekk á milli lækna og svindl-
aði út lyf og hafði lítið innsæi í eigið ástand. 
Mér leið ólýsanlega illa en gerði mér enga 
grein fyrir því að vímuefnin orsökuðu sjúk-
dóminn. Þess í stað dópaði ég mig upp til að 
dópa veikindin í kaf. Það tókst vitaskuld ekki 
og veikindin urðu mun verri fyrir bragðið. 
Ég tengdi ekki saman orsök og afleiðingu.“ 

SAMVISKAN BANKAR Á DYR
Sumarið 1996 var Sveinn Snorri sviptur sjálf-
ræði í fyrsta sinn og vistaður á geðdeild. Árið 
eftir átti hann þrjátíu innlagnir að baki.

„Ég brást mjög illa við því að vera sviptur 
fyrir dómi og vistaður á geðdeild gegn eigin 
vilja. Eftir á að hyggja var það besta og eina 
úrræðið. Ég hafði brennt allar brýr að baki 
mér og var álitinn vonlaust tilfelli þótt ég 
væri aðeins 24 ára á þeim tíma. Ég var einn-
ig farinn að brjótast inn og náðist af lögregl-
unni,“ segir Sveinn um sína verstu tíma.

Eftir innlögn á Gunnarsholti 1997 var 
hann edrú í hálft annað ár og allan þann 

tíma illa haldinn af geðklofa. „Eftir fimm 
daga fyllerí haustið 1998 fann ég að samvisk-
an leyfði ekki meira. Ég var kominn með jarð-
tengingu, farinn að átta mig á eyðilegging-
unni sem vímuefnin ollu og fékk ekki af mér 
að valda foreldrum mínum meiri sorg. Daginn 
eftir fór ég inn á geðdeild og hef ekki notað 
vímuefni síðan,“ segir Sveinn sem átti sext-
án ára edrúafmæli þann 29. september. Þegar 
Sveinn Snorri hafði sagt skilið við neysluna 
tók við tólf ára tímabil þar sem hann var mjög 
veikur af geðklofa.

„Ég átti afar erfitt með mig og þurfti iðu-
lega að ganga út af fundum sem ég sótti vegna 
alkahólismans vegna ranghugmynda gagn-
vart hinum á fundinum. Ég hélt þó áfram að 
mæta og smám saman fækkaði skiptunum 
sem ég þurfti út. Í dag hef ég ekki farið út af 
fundi í mörg ár og það tel ég vera vegna þess 
að ég hélt áfram að mæta þrátt fyrir erfiðleika 
og náði á endanum að yfirstíga þá.“

Sveinn sýndi einnig mikla seiglu gagnvart 
ótta sínum við annað fólk og rauf einangrun 
sína með hreyfingu og útivist.

„Ég var afar óttasleginn á götum úti og 
fór einu sinni í „blackout“ við að mæta fólki. 
Því var gríðarlegt átak að fara í göngutúr þar 
sem mér fannst allir stara á mig. Ég stífn-
aði upp og annar fóturinn varð svo stirður að 
ég skakklappaðist um til móts við þá sem ég 
mætti á göngunni. Ég lét óttann þó ekki stoppa 
mig, hélt áfram að fara út að hreyfa mig og 
var smám saman orðinn fær um að fara aftur 
út í búð.“

Sveinn er búsettur á Egilsstöðum og nú far-
inn að hlaupa um allan bæ og hleypur oftar en 
ekki innan um aðra bæjarbúa á íþróttaleik-
vangi Egilsstaða.

„Með því að gefast ekki upp náði ég miklum 
bata og nú finn ég minna og stundum ekkert 
fyrir sjúkdómnum. Ég get allt sem mig lang-
ar til að gera en var áður ekki fær um að gera 
einföldustu hluti.“

BIÐUR GUÐ AÐ GERA SIG HEILAN
Sveinn Snorri er formaður Egilsstaðadeildar 
Geðhjálpar og ver lunga dagsins við skriftir 
smásagna og ljóða.

„Þegar ég vakna heill er ég farinn að skrifa 
hálftíma eftir fótaferð og síðdegis fer ég út að 
hreyfa mig. Nú hef ég verið í framför í lang-
an tíma og eftir því sem mér batnar gengur 
mér betur að skrifa. Ég gaf út mína fyrstu 
ljóðabók átján ára og vonast til að verða nógu 
gott skáld til að fá útgefið hjá bókaforlagi. Ég 
get ekki stundað almenna atvinnu því þá verð 
ég mjög andlega þreyttur og við það versnar 
geðklofinn og ranghugmyndir brjótast fram.“ 

Þegar Sveinn sleppur vel kemst hann í 
gegnum daginn án þjáninga.

„Með virkum geðklofa byrja ranghugmynd-

irnar yfirleitt stuttu eftir að ég fer á fætur. 
Varnarviðbrögð mín eru að biðja til Guðs að 
taka þær frá mér og gera mig heilan. Bænin 
veitir styrk til að þola geðklofann og með bæn-
inni tek ég afstöðu gegn ranghugmyndum. Ég 
get ekki samþykkt að í mínu höfði séu hug-
myndir sem ég lít ekki á sem mínar eigin. 
Því fylgir mikil vanlíðan að vera með hala-
rófu ranghugmynda sem upp til hópa eru mjög 
svo óþægilegar. Það er innrás í eðlilegan hugs-
anagang og gerist í hverri viku en á sama tíma 
er ástand mitt í dag svo miklu betra og lífs-
gæðin miklu meiri.“

Með nýju lyfi sem Sveinn fór að taka inn 
árið 2009 hurfu ranghugmyndirnar tímabund-
ið.

„Þá öðlaðist ég eðlilega tilveru og sagði við 
mömmu og pabba að ég hefði misst af bestu 
árum lífsins, allt frá árinu 1994; tímans þegar 
fólk menntar sig, eignast maka og fjölskyldu 
og byggir upp frama í atvinnulífinu. Þá sagði 
pabbi þessa eftirminnilega setningu: „Við 
móðir þín horfðum á þetta gerast“. Það þótti 
mér átakanlegt og var mjög upptekinn af því 
þegar ég var hvað veikastur.“

Lyfið breytti lífi Sveins til hins betra og var 
viðurkenning á hans eigin tilgátum um sjúk-
dóminn.

„Við vitum nú að geðklofinn er af efna-
fræðilegum orsökum í mínum heila. Annars 
hefðu lyfin ekki virkað. Það var staðfesting á 
að ég hefði haft rétt fyrir mér allan tímann; 
þetta voru veikindahugsanir en ekki mínar 
eigin.“

ÁSTIN OG FRAMTÍÐIN
Þótt saga Sveins sé harmræn er hún líka flétt-
uð ást og von.

„Ég er ástfanginn af konu sem ég kynntist 
á netinu 2012. Við urðum ástfangin í einlæg-
um tölvupóstum og eftir eins árs tölvusam-
skipti ákvað ég að hitta hana þar sem hún býr 
í Dubai. Verandi með geðklofa var gífurlega 
stórt skref að fara einn míns liðs til Dubai að 
hitta konu sem ég hafði aldrei séð. Það ótrú-
legasta var að enginn í fjölskyldu minni mælti 
því mót og meira að segja gáfu systkini mín 
mér veglegan farareyri í fertugsafmælisgjöf.“

Ferðin til Dubai gekk eins og í sögu og 
Sveinn varð lítið veikur meðan á ferðalag-
inu stóð.

„Þetta var dásamleg upplifun og ástin 
stóðst prófið því við smullum saman um leið 
og við hittumst. Þessi tími geymdi bestu daga 
míns fullorðinslífs. Mín heittelskaða kom svo 

til Íslands í fyrrahaust og þá settum við upp 
hringana. Nú er ég nýkominn heim úr ann-
arri ferð minni til Dubai þar sem við bjugg-
um saman í rúma tvo mánuði. Við ætlum að 
gifta okkur sem fyrst því við viljum eiga lífið 
saman og eignast börn og fjölskyldulíf.“

Unnusta Sveins Snorra vill búa með honum 
hér á landi en til að fá dvalarleyfi þarf Sveinn 
að sýna fram á 240 þúsund krónur í tekjur á 
mánuði.

„Á sama tíma greiðir ríkið mér örorkubæt-
ur sem ná ekki þeirri upphæð sem ríkið gerir 
kröfur til mín um. Ríkið stendur því ekki 
sjálft undir eigin kröfum og engu líkara en 
að fátækt fólk sé réttminna þegar kemur að 
því að stofna til hjónabands.“

FINNUR FYRIR FORDÓMUM
Sveinn segist iðulega finna fyrir fordómum 
gagnvart sjúkdómi sínum.

„Ég finn mest fyrir fordómum þegar ég 
kem inn á vinnustaði þar sem karlar eru í 
meirihluta. Sumir horfa illilega á mig, eins 
og ég hafi gert eitthvað á þeirra hlut og koma 
fram við mig eins og skítinn á götunni. Eitt 
sinn var ég staddur á N1-bensínstöðinni hér 
á Egilsstöðum þegar karl á vaktinni byrjar 
að kalla yfir allt og alla hvað ég væri að vilja 
þangað inn. Að ég væri aumingi sem væri 
nær að finna mér vinnu og þetta væri aum-
ingjaháttur hjá mér. Á sömu stöð neitaði af-
greiðslustúlka í fyrstu að afgreiða mig á 
kassa. Ég gerði mér ferð til að tala við mann-
inn og sagði hann vera með fordóma gagnvart 
geðsjúkum og þaðan í frá hefur hann ekki gert 
þetta aftur.“

Í starfi sínu sem formaður Egilsstaðadeild-
ar Geðhjálpar lauk Sveinn í vor við könnun á 
fjárhagslegum högum öryrkja á Austurlandi.

„Helstu niðurstöðu sýndu að 77,55 prósent 
öryrkja á svæðinu eru með undir 200 þúsund 
á mánuði. Þá kom á óvart að þeir sem vinna 
hlutastörf með bótum til að bæta hag sinn eru 
ekki betur settir því skerðingar Trygginga-
stofnunar eru þess valdandi að skorið er af 
bótunum í staðinn.“

Sveinn hefur líka staðið fyrir margs konar 
félagsstarfsemi í Ásheimum, sem er athvarf 
geðfatlaðra.

„Þar hef ég meðal annars staðið fyrir 
myndakvöldum úr ferðum bæjarbúa til fram-
andi landa og hvatt heilbrigt fólk til að koma 
og blanda geði við geðfatlaða. Þá höfum við 
gott með kaffinu svo að upplifunin verði góð 
og ætlum að setja kraft í starfið í vetur.“

Hassneysla orsakaði geðklofann
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 Varnarviðbrögð mín eru að biðja til Guðs að taka frá mér 
ranghugmyndirnar og gera mig heilan. Bænin veitir styrk til að þola 
geðklofann og með bæninni tek ég afstöðu gegn ranghugmyndum.
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Katrín Gróudóttir hefur lifað 
með geðklofa í 33 ár eða frá 
því hún var átján ára gömul. 
„Sjúkdómurinn lýsir sér þannig 
hjá mér að ég heyri raddir. 
Það er það eina sem er að hjá 
mér, ég hef aldrei séð ofsjónir 
eða neitt slíkt. Að vísu er 
einbeitingin hjá mér stundum 
ekki nógu góð og svo er ég 
svolítið gleymin,“ segir Katrín. 

Sjúkdómurinn stóð framan af 
ekki í vegi fyrir því að Katrín 
gæti unnið. „Ég var úti á vinnu-
markaðnum frá því ég var sextán 
og þar til ég var 35 ára árið 1998. 
Þá var allt í einu eins og orkan 
færi frá mér og ég var bara búin 
á því og þurfti að hætta að vinna. 
Síðan þá hef ég verið öryrki.“

Hún bætir því við að henni 
finnist gott að hafa þessa reynslu 
af vinnumarkaðnum. „Mér finnst 
að allir ættu að reyna að vinna 
þrátt fyrir veikindi, ef þeir geta. 
Það er gott kunna að hugsa rök-
rétt og það er hægt að læra það og 
fá æfingu í því með því að vinna. 
Auk þess er gaman að fá félags-
skap frá vinnufélögunum.“

Katrín býr með móður sinni og 
bróður sem einnig er öryrki. „Það 
halda margir að þar sem ég er 
ekki í vinnu sé ég algjör letihaug-
ur. Ég hef ekki úthald til að vinna 
allan daginn en ég myndi gjarn-
an vilja vinna hálfan daginn en 

það er erfitt að fá þannig vinnu. 
Það er nú samt ekki þannig að ég 
sitji bara og geri ekki neitt, ég geri 
heimilisverk á milli þess sem ég 
er í tölvunni. Ég set í þvottavél, 
ryksuga og þríf og bróðir minn 
tekur til hendinni líka, við skipt-
um þessu á milli okkar,“ segir hún. 

Þó sextán ár séu liðin síðan 
Katrín hætti að vinna hefur hún 
alls ekki setið auðum höndum. 
Hún hefur farið á fjölmörg nám-
skeið og verið í bæði sjúkraliða- 
og skrifstofutækninámi. „Ég 
sé ekki fram á að geta farið að 
vinna eins og er og þarf ég því að 
hafa ofan fyrir sjálfri mér. Mér 
finnst æðislega gaman að fara á 
námskeið og hef til dæmis farið 
á námskeið í silfursmíði, tölvu-
vinnslu, á vinnuvélanámskeið og 
skemmtibátanámskeið. Mér finnst 
leiðinlegt að hanga og gera ekki 
neitt og það er gott fyrir hug-
ann að hafa eitthvað fyrir stafni. 
Auk þess að fara á námskeið-
in reyni ég að gera mér eitthvað 
til dundurs eins og að vinna ein-
hverja handavinnu, fara í sund og 
í göngutúra. Ég er líka með lið-
veislu sem fer með mér til dæmis 
á veitingastaði, í Geðhjálp, í keilu 
og í Hlutverkasetur.“

Katrín stefnir á að búa ein í 
framtíðinni og jafnvel að fara að 
vinna aftur. „Ég er að safna fyrir 
útborgun í eigin íbúð. Það væri 
gaman að geta búið ein og unnið 
fyrir mér en ég verð að sjá til með 
það,“ segir hún og brosir. 

Gott að hafa 
reynslu af 
vinnumarkaðnum

Katrín hefur gaman af því að fara á námskeið og hefur farið á nokkur slík.   MYND/PJETUR

Hafdís Guðmundsdóttir er forstöðumaður 
Bjargarinnar sem er geðræktarmiðstöð 
Suðurnesja. Um 35 manns koma daglega í 
Björgina, sinna áhugamálum sínum og fá 
huglæga atferlismeðferð.

„Við í Björginni erum með þrenns konar lykilþætti 
í starfseminni. Endurhæfingu, athvarf og eftir-
fylgni. Endurhæfingin er einstaklingsmiðuð og við 
höldum utan um ýmsa þætti tengda henni. Við erum 
með endurhæfingarhópa, markmiðshópa og einstak-
lingsviðtöl. Lögð er áhersla á hreyfingu. Þá er stór 
hópur sem kemur daglega í athvarfið en hver og 
einn kemur á eigin forsendum. Við reynum að auka 
félagslega virkni sjúklinga og veitum þann stuðning 
sem hver og einn þarf,“ segir Hafdís þegar hún er 
beðin um að lýsa starfseminni. 

„Í Björginni er iðjuþjálfun, hádegismatur, göngu-
ferðir, menningar- og skemmtiferðir. Hér starfar 
félagsráðgjafi, sálfræðingur og iðjuþjálfi.“ Björg-
in er sérhæfður staður og hinn eini sinnar tegund-
ar á landinu. Bæirnir á Suðurnesjum standa á bak 
við Björgina. „Daglega koma hingað á milli 35–40 
manns fyrir utan hópa sem við erum með. Einn 

hópur er á námskeiði núna sem kallast Hugur og 
heilsa. Við erum líka með námskeið í huglægri at-
ferlismeðferð og tökum á móti öllum sem vilja koma. 
Við aðstoðum sjúklinga við að finna sér réttan far-
veg í lífinu og erum í góðu samstarfi við Heilbrigð-
isstofnun Suðurnesja. Hingað kemur geðlæknir einu 
sinni í viku. Starfsemin er víðtæk og öflug,“ segir 
Hafdís en Björgin var opnuð árið 2005. Hægt er að 
kynna sér starfsemina á bjorgin.is.

BJÖRGIN Geðræktarmiðstöð Suðurnesja

Tökum vel á móti öllum

Hafdís Guðmundsdóttir, forstöðumaður Bjargarinnar. 
 MYND/OLGA BJÖRT, VÍKUFRÉTTUM

Steingrímur Jónasson fæddist í 
Hrísey á geðheilbrigðisdaginn 
10. október 1945. Tvítugur 
greindist hann með geðklofa 
og hefur þurft að læra að lifa 
með sjúkdómnum. 

Það er vel hægt að lifa með 
geðklofa,“ segir Steingrím-
ur. „Mér hefur gengið það 

ágætlega, enda hef ég fylgt lækn-
isráðum og tekið lyfin mín. Ég vil 
benda fólki á sem veikist að leita til 
læknis og fara eftir því sem hann 
ráðleggur. 

Steingrímur man vel eftir því 
þegar hann veiktist fyrst. „Það 
var árið 1965. Ég var á vertíð og 
hætti allt í einu að geta sofið, svaf 
ekki í marga daga. Ég var kval-
inn af áhyggjum af öllum mögu-
legu hlutum, sérstaklega vinnunni. 
Mér fannst ég hafa vakað í margar 
vikur. Ég var orðinn þreyttur bæði 
andlega og líkamlega. Ég hafði 
ekki hugmynd um hvað var að ger-
ast, hélt helst að ég væri að breyt-
ast í aumingja. Þetta var skrítin 
líðan. Bræður mínir og vinur voru 

með mér á vertíðinni og þegar ég 
gat ekki mætt í vinnu vegna svefn-
leysis hvöttu þeir mig að leita 
læknis. Ég var settur á lyf og gat 
klárað vertíðina. Nokkru seinna 
fór ég aftur á vertíð og veiktist 
í annað sinn. Ég virtist fá þetta í 
köstum. Árið 1973 veiktist ég síðan 
alvarlega og var þá sviptur sjálf-
ræði. Þá var ég settur inn á áfeng-
ismeðferðardeild á Kleppi. Ég var 
hins vegar ekki alkóhólisti. Ég átti 
ekki heima á þeirri deild og var svo 
sem betur fer fluttur á aðra deild.“

Þegar Steingrímur er spurður 
hvort sjúkdómurinn sé í fjölskyld-
unni, svarar hann. „Nei, ekki er 
vitað um það. Hins vegar var afa-
bróður minn í Hrísey nokkuð sér-
stakur og var lagður í einelti. Ég 
veit ekki hvort hann hafi átt við 
geðræn vandamál að stríða. Það 
var ekkert sem kom sjúkdómn-
um af stað hjá mér, engin áföll 
eða neitt slíkt. Hann bara kom 
eins og skrattinn úr sauðarleggn-
um. Í gegnum tíðina hef ég verið 
meira og minna á stofnunum, oft á 
Kleppi, endurhæfingardeildinni á 
Grensási og á Kumbaravogi.“  

Í dag býr Steingrímur hjá bróð-
ur sínum í Reykjanesbæ og líkar 
það mjög vel. Hann fer daglega 
í Björgina, geðræktarmiðstöð 
Suðurnesja. „Ég hef margt fyrir 
stafni í Björginni, sinni áhugamál-
um mínum sem eru mynd- og tón-
list. Einnig hjálpa ég til með þvott 
og geng í ýmis störf. Ég mála 
mikið en sá áhugi kom með sjúk-
dómnum. Það er mjög skemmti-
legt og gefandi að mála. Ég hef 
gefið ættingjum og vinum mynd-
ir,“ segir Steingrímur. Tónlistin 
á einnig hug hans allan og Stein-
grímur segist stundum syngja 
fyrir heimilisfólk í Björginni við 
góðar undirtektir. „Starfsfólkið 
í Björginni er yndislegt og ég er 
mjög ánægður með að vera þar. 
Maður þarf að sætta sig við að lifa 
með sjúkdómnum því ekki er hægt 
að lækna hann. Það er hins vegar 
hægt að halda honum niðri. Ég sef 
vel og lifi góðu lífi. Mig dreym-
ir alltaf um að komast í Hrísey, 
jafnvel að halda myndlistarsýn-
ingu þar. Það væri skemmtilegt. 
Ég ætla að hafa það að markmiði 
á næsta ári.“

Vel hægt að lifa með geðklofa
Steingrímur Jónasson nýtur þess að mála myndir og hefur góða aðstöðu til þess í Björginni. MYND/OLGA BJÖRT, VÍKURFRÉTTUM
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E.J. 44 ára, óg. kona.

ARFHNEIGÐ: Systkinabarn 
haft maníu á köflum í mörg ár. 
Sjúkl. geðveik í 17 ár, byrjaði 
með exaltatio, breyttist brátt 
í schizophren mynd (kata-
konia). Fékk insúlínlost 1936 
(Jón heitinn Geirsson læknir) 
í 3 vikur, án árangurs. 1937 
cardiazol-lost, 20 aðgerðir 
(J.G.) með allgóðum árangri. 
Bati hélzt stutt. Raflost reynt 
1948, án árangurs. 

SJÚKDÓMUR: Schizophrenia 
(katatonia).

Lobotomia 17/.5. 1951, dó 24/5. 
‚51.

(Alfreð Gíslason o.fl. 1952, s. 
110)

Sjúkraskrárupplýsingarn-
ar duga til að finna nán-
ari deili á þessari ógæfu-

sömu konu, þótt hún verði ekki 
nafngreind hér. Hún var yngst 
fjögurra systkina sem ólust upp 
í foreldrahúsum á Norðurlandi. 
Systur hennar urðu háaldrað-
ar en bróðirinn dó á besta aldri. 
Þau virðast öll hafa verið mikið 
mannkostafólk sem bjó tvíbýli á 
fæðingarjörðinni. Áður en E.J. 
veiktist var hún titluð bústýra 
hjá annarri systur sinni, við jarð-
setningu var hún titluð vinnu-
kona á sama stað. Líklega hleypti 
hún aldrei heimdraganum heldur 
bjó í skjóli systkina sinna. 

E.J. veiktist 27 ára gömul og 
leitaði sér lækninga inni á Akur-
eyri, hjá Jóni Geirssyni heimilis-
lækni. Jón hafði m.a. menntast í 
Danmörku. Læknisaðferðir hans 
eru þess eðlis að hann hlýtur að 
hafa beitt þeim á sjúkrahúsinu 
á Akureyri nema e.t.v. raflost-
unum. Öllum lostaðferðunum 
fylgdi talsverð hætta á beinbrot-
um vegna krampafloga. Lítum 
nánar á hvað hann gerði:

INSÚLÍNLOST
Austurríski geðlæknirinn Man-
fred Sakel fann upp insúlínlost 
fyrir tilviljun árið 1927, sem 
lækningu við morfínfíkn. Seinna 
reyndi hann uppgötvun sína á 
geðklofasjúklingum og taldi gef-
ast vel þótt hann hefði enga hug-
mynd um hvers vegna aðferðin 
virkaði. Þetta spurðist út og urðu 
m.a. danskir geðlæknar hrifnir 
af aðferðinni; Á dönskum geð-
sjúkrahúsum var byrjað að beita 
insúlínlostum við geðklofa á 
fjórða áratug síðustu aldar. Ís-
lenskir geðlæknar voru flestir 
menntaðir í Danmörku, sem og 
margir aðrir íslenskir læknar, 

og áhrif danskra geðlækninga 
því mjög mikil hérlendis. 

Læknisaðferðinni er lýst þann-
ig í danskri grein árið 1939: Sjúk-
lingarnir eru sprautaðir klukkan 
7 að morgni. Stuttu eftir spraut-
una byrja þeir að svitna gífur-
lega og slefan rennur í stríðum 
straumum. 

Áður en meðvitundarleysið 
tekur við fá sjúklingarnir kippi 
og krampa og stundum flog sem 
líkjast flogaveiki. Svo falla þeir 
í dá. Til að vekja sjúkling úr dái 
er leidd sonda gegnum nös ofan 
í maga og hellt í sykurvatni um 
trekt, venjulega um 11-11.30 leyt-
ið. Svo verður að bíða í 8-10 mín-
útur uns sjúklingurinn rakn-
ar úr rotinu. Vaninn er að gefa 
hverjum sjúklingi lost einu 
sinni í viku í allt að þrjá mánuði 
(Kragh, 2008, s. 201-203).

Stundum tókst ekki að vekja sjúk-
ling úr insúlíndáinu og hann lést.

CARDIAZOLLOST
Meduna, ungverskur geðlækn-
ir, taldi sig hafa uppgötvað að 
geðklofasjúklingar væru aldrei 
flogaveikir og dró af því þá 
ályktun að framköllun floga gæti 
læknað geðklofa. Eftir að hafa 
prófað sig áfram með ýmis efni 
taldi hann cardiazol virka best 
til að framkalla krampaflog til 
lækningar. Cardiazol var þekkt 
lyf við hjartasjúkdómum en væri 
því sprautað í sjúkling í stórum 
skömmtum olli það nánast um-
svifalaust krampa. 

Geðlæknar um alla Evrópu 
og Ameríku tóku aðferð Med-
ina fagnandi og cardiazol-lostin 
voru hvarvetna gefin geðklofa-
sjúklingum frá því seint á fjórða 
áratug síðustu aldar.

Á dönskum geðspítala var 
framkvæmdin þessi: Sjúkling-
urinn sem átti að meðhöndla var 
látinn liggja á bakinu í rúmi sínu 

með útlimi teygða frá sér. Koddi 
var settur undir höfuðið og sam-
anbrotinn koddi undir axlir til 
að draga úr slysahættu af ofsa-
fengnum krömpunum. Sjúkling-
urinn var svo sprautaður með 
500-700 milligrömmum af upp-
leystu cardiazoli. Tíu sekúnd-
um eftir sprautuna þurfti lækn-
irinn að grípa um úlnliði sjúk-
lings og halda föstum, jafnframt 
að ýta niður öxlum hans. Næstu 
50 sekúndurnar fékk sjúklingur-
inn slæmt flog, líkaminn spennt-
ist í boga, andardráttur stöðvað-
ist og andlitið blánaði. Svo kippt-
ust hendur og fætur til ótt og títt 
og loks missti hann meðvitund 
(Kragh, 2008, s. 206, og Kragh, 
2010).

Einn ókosturinn við cardia-
zol-lostin var að sjúklingar 
sem reynt höfðu voru svo skelf-
ingu lostnir við tilhugsunina um 
annað lost að stundum þurfti að 

ríghalda þeim meðan sprautan 
var gefin. Þau voru þó ekki eins 
lífshættuleg og insúlínlostin.

RAFLOST
Ítölsku geð- og taugalæknarnir 
Cerletti og Bini voru sem aðrir 
samtíma geðlæknar vissir um að 
krampi gæti læknað geðsjúkdóma 
og fundu upp á að framkalla flog 
með raflostum árið 1938. Raf-
skaut voru sett á gagnaugu sjúk-
lings og rafstraumi hleypt á. Sú 
aðferð fór sigurför um heim-
inn og var að því leyti skárri en 
cardiazol-lostin að sjúklingarnir 
voru miklu síður hræddir við raf-
lostin enda gleymdu þeir yfirleitt 
upplifuninni sem aukaverkun af 
hverju losti. Sömu annmarkar 
fylgdu þó raflostum og öðrum lo-
staðferðum, þ.e.a.s. að sjúkling-
arnir gátu beinbrotnað, jafnvel 
hryggbrotnað í flogunum en það 
vandamál var leyst þegar am-

Sjúkrasaga geðklofa-
sjúklingsins E.J.

HÖFUNDUR
Harpa
Hreinsdóttir
framhalds -
skóla kennari

Walter Freeman (t.h.) og James Watts undirbúa lóbótómíu árið 1942.
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erískur læknir fann upp að nota 
curare til að lama sjúklinginn, 
árið 1940. Sú uppgötvun komst þó 
seint í gagnið á Norðurlöndunum. 
Raflost eru enn notuð til lækn-
inga geðsjúkdóma, núorðið aðal-
lega til að lækna þunglyndi og er 
sjúklingi þá bæði gefið vöðvaslak-
andi lyf og hann svæfður áður en 
lostin eru gefin. 

SJÚKLINGURINN E.J.
E.J. veiktist fyrst árið 1933, 27 
ára gömul. Árið eftir tók Jón 
Geirsson til starfa sem heimilis-
læknir á Akureyri, nýkominn frá 
Danmörku. Hann hefur fylgst vel 
með nýjustu stefnum og straum-
um í lækningu geðklofa því 
þegar hún er þrítug fær hún in-
súlínlost. Óvíst er hve oft insúl-
ínlostin voru framkölluð í þessar 
þrjár vikur sem þau voru reynd 
á E.J. og árangurinn var enginn. 

Árið eftir fær hún 20 cardia-
zol-lost „með allgóðum árangri“, 
svo sem sagði í tilvitnun í upp-
hafi greinar, en batinn hélst stutt. 
Ekki var búið að finna upp cur-
are-gjöf eða önnur vöðvaslak-
andi lyf meðfram þessum lækn-
isaðgerðum svo þetta hefur verið 
ólýsanlega hryllileg reynsla fyrir 
E.J. 

Rúmlega áratug síðar eru raf-
lost reynd á E.J., mögulega með 
aðstoð curare og eters en raun-
ar er allt eins líklegt að hún hafi 
orðið fyrir þeim ódeyfð og ós-
væfð. Árangurinn var enginn.

Það er ómögulegt að geta sér 
til um hvaða áhrif þessi meðferð 
hefur haft á heilsu og geð kon-
unnar en víst er að 1951 er hún 
send suður til að gangast undir ló-
bótómíu, kannski af því að sá góði 
læknir Jón Geirsson var látinn, 
kannski af því ættingjar henn-
ar hafi trúað því að þessi umtal-
aða kraftaverkalækningaraðferð 
myndi gera hana heila á ný. Á 
Landakotsspítala kom hún „mjög 
sljó og slöpp“, að sögn læknisins 
sem gerði lóbótómíuna (Alfreð 
Gíslason o.fl., 1952, s. 104).

LÓBÓTÓMÍA
Portúgalski taugalæknirinn 
Egan Moniz fann upp lóbótó-
míu, skurðlækningu við ýmsum 
geðsjúkdómum, árið 1935. Fyrir 
þetta meinta framlag sitt til geð-
læknisfræða hlaut hann Nób-
elsverðlaun í læknisfræði árið 
1949 enda breiddist aðferðin út 
um allan heim og naut fádæma 
vinsælda. Mestar voru vinsældir 
hennar í Danmörku, því þar voru 
gerðar fleiri lóbótómíur mældar 
sem hlutfall af mannfjölda en 
nokkurs staðar annars staðar í 
heiminum. (Kragh, 2010).

Lóbótómíur voru fram-
kvæmdar á nokkuð mismun-
andi hátt en áttu sameiginlegt 
að hrært var í heila sjúklings 
og taugaþræðir skornir sundur, 
oft með sérstöku áhaldi, leuko-
tom. Leukotom var mjótt rör 
sem skjóta mátti úr beittum stál-
þræði og með því að snúa áhald-
inu skar þráðurinn u.þ.b. senti-
metra hring að ummáli. Oftast 
var skurðurinn gerður á ennis-
blöðum heilans.

Á Íslandi höfðu sjálfstætt 
starfandi geðlæknar í Reykja-
vík mikinn áhuga á lóbótómíu, 
allir nema Helgi Tómasson, for-
stöðumaður Klepps, sem var ein-
dregið á móti henni (raunar lost-
lækningum líka). Það hljóp því 
aldeilis á snærið hjá geðlæknun-
um þegar Bjarni Oddsson, fjöl-

hæfur og velmenntaður læknir, 
tók til starfa á Landakotsspítala, 
því hann var til í að framkvæma 
lóbótómíur fyrir þessa geðlækna. 
Alls gerði Bjarni Oddson 42 lóbó-
tómíur á íslenskum sjúklingum 
á tímabilinu 1948-1953 (Bjarni 
Jónsson. 1988). Þá tók snögglega 
fyrir aðgerðirnar því Bjarni lést 
í bílslysi.

BJARNI LÝSTI AÐGERÐINNI 
ÞANNIG: Undirbúningur. Kvöld-
ið fyrir aðgerðina fær sjúklingur-
inn 30 cg. luminal [róandi barbít-
úrlyf] og 1 klst. fyrir aðgerðina 
20 cg. luminal. Ég hef fram-
kvæmt 21 af aðgerðunum í stað-
deyfingu einni saman, og 7 með 
staðdeyfingu ásamt evipan [bar-
bítúrlyfi].

Tækni. Borað er 1 cm breitt 
gat á hauskúpuna báðum megin 
... Dura [bast, þ.e. ysta himnan 
um heilann] er opnuð og cortex 
[heilabörkur] koaguleruð [brennt 
fyrir smáæðar] á litlum bletti á 
æðalausum stað. Skorin er sund-
ur heilahvíta beggja ennislobi …  
Lobotomían er framkvæmd með 
mjóum spaða eða hnúðkanna, 
eða sérstöku áhaldi, svokölluð-
um leucotom. Blæðing er venju-
lega lítil, en stundum getur blætt 
talsvert frá æðum í heilaberki og 
dura, og er blæðingin þá stöðv-
uð með electro-koagulation [raf-
brennslu] …

Eftirmeðferð. Fyrstu dag-
ana er sjúklingurinn látinn 
liggja í rúminu með hátt undir 
höfði og herðum. Blóðþrýsting-
ur er mældur og æðaslög talin á 
klukkustundar fresti fyrsta sól-
arhringinn … Flestir sjúkling-
ar gætu farið af spítalanum 1-2 
vikum eftir aðgerð …

(Alfreð Gíslason o.fl., 1952, s. 
102-103).

Dánartala við svona lóbótó-
míuaðferð er frá 2-6%, sagði 
Bjarni. Helstu hættur samfara 
henni eru að æð sé skorin í sund-
ur; blæðing í heilahol og að skor-
ið sé of aftarlega í heilahvítuna 
því þá verða sjúklingarnir sljó-
ir og sinnulausir og „getur það 
endað í dái (coma) og dauða“.

Þetta síðasttalda var einmitt 
það sem henti þegar lóbótómían 
var gerð á E.J. Hún „fékk strax 
hita eftir aðgerðina, varð sljórri 
með hverjum deginum og dó á 
áttunda degi“ (Alfreð Gíslason 
o.fl., 1952, s. 104).

E.J. var jarðsett í sinni heima-
sveit rúmum hálfum mánuði 
síðar og hvílir þar við hlið systk-
ina sinna og foreldra.
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Cardiazol var notað 
til að framkalla 
krampaflog til lækn-
ingar á geðklofa. 

Edvard Munch.

Munstur eftir 
Hörpu Hreinsdóttur

„Ég gekk eftir veginum ásamt 
tveimur vinum – svo settist sólin. 
Himinninn varð skyndilega blóð-
rauður. Ég nam staðar, hallaði 
mér dauðþreyttur að handriðinu; 
yfir blásvörtum firðinum og borg-
inni leiftraði blóð í eldtungum. 
Vinir mínir héldu áfram og ég 
stóð eftir skjálfandi af ótta og ég 
skynjaði risavaxið óendanlegt óp 
streyma um náttúruna.“

Þannig lýsti norski málarinn 
Edvard Munch (1863-1944) upp-

lifun sinni áður en hann hóf að 
vinna fyrstu drög að Ópinu, einu 
frægasta og verðmætasta mál-
verki heims. Ópið er til í nokkr-
um útgáfum en munstrið er hluti 
af þeirri þekktustu sem var máluð 
1893. 

Þótt það hljómi sem þversögn 
kann að vera að angist, ótta og 
kvíða létti við að sauma út Ópið 
eða myndprjóna það.

Munstrið er endurteikning af 
einu af höfundarréttarlausum 
munstrunum á vefsíðunni Tricksy 
Knitter, http://www.tricksyknit-
ter.com.

Munstur af Ópinu
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Verum örugg á veginum 

Dekkin skipta 
öllu máli!
Þú færð þau í Dekkjahöllinni.

Erla Kristinsdóttir, formaður 
samtakanna Gefðu gjöf sem yljar, sér 
til þess að allir sem þurfa að dvelja á 
geðdeild á aðfangadag fái jólagjöf.

J ólin 2012 las Erla Kristinsdóttir pistil 
eftir blaðamanninn Erlu Hlynsdóttur 
sem bar yfirskriftina Jól á Kleppi. Þar 

lýsti hún því hvernig er að vera á vakt á að-
fangadagskvöld á Kleppi. Í pistlinum kom 
fram að spítalinn hafi á árum áður gefið 
sjúklingum litla gjöf en að það hafi verið 
lagt af í sparnaðarskyni. Sumir vistmenn 
áttu engan að og fengu því engar gjafir. 

„Pistillinn hreyfði við mér,“ segir Erla. 
„Ég á litla systur sem hefur glímt við þung-
lyndi og dvalið á Kleppi. Mín hugsun var sú 
að hún eða einhver annar nákom-
inn gæti verið í þeirri stöðu 
að þurfa að dvelja á geðdeild 
um jól. Mér fannst skítt að 
í okkar ríka samfélagi væri 
fólk sem fengi enga jólagjöf 
og langaði að leggja mitt af 
mörkum til að bæta úr því.“ 

Erla setti sér í kjölfarið það 
áramótaheit að jólin 2013 myndi hún 
sjá til þess að allir sem þyrftu að dvelja á 
geðdeild á aðfangadag fengju jólagjöf. „Til 
að skjalfesta heitið setti ég það á Facebook 
og fékk strax mjög góð viðbrögð og lýstu 
margir því yfir að þeir vildu hjálpa til.“

Síðastliðið haust fór Erla ásamt fylktu liði 
af stað með átakið Gefðu gjöf sem yljar og 
var útkoman betri en hún þorði að vona. „Við 

gáfumst upp á að telja gjafirnar en þær voru 
á bilinu tvö til þrjú hundruð. Langstærstur 
hluti gjafanna kom frá einstaklingum en 

eitthvað var um gjafir frá fyrir-
tækjum líka. Gjafirnar fóru á 
geðdeildir Landspítalans við 
Hringbraut, Klepp, inn á fjög-
ur sambýli fyrir geðfatlaða og 
athvörf fyrir heimilislausa. 

Á suma staði fóru tvær gjaf-
ir og afganginn fórum við með 

í Kvennaathvarfið,“ upplýsir Erla.
Hún segir hópinn í raun ekki hafa 

gert sér grein fyrir umfanginu fyrr en 
undir lokin og áætlaði því bara einn dag 
í innpökkun. „Við gerum það ekki aftur,“ 
segir Erla og hlær.  Henni tókst að fá tvo 
starfsmenn frá Kleppi til liðs við sig á loka-
metrunum. „Það munaði miklu. Þeir hand-
tíndu í poka fyrir skjólstæðinga sína enda 
höfðum við eðlilega ekki upplýsingar um 

hverjir lágu inni. Við fengum líka mikið af 
prjónadóti sem við gáfumst upp á að pakka 
inn enda erfitt að velja á fólk sem þú þekkir 
ekki. Þetta fór niður á Klepp þar sem starfs-
fólkið úthlutaði gjöfunum.“

Erla mun halda ótrauð áfram með átak-
ið, en hún stofnaði samtök í kringum átak-
ið í vor. „Þau voru stofnuð 5. maí á afmælis-
degi systur minnar. Við erum fimm í stjórn 
og höldum úti síðunni Gefðu gjöf sem yljar 
á Facebook, sem við munum keyra upp nú 
í tengslum við afmæli Geðhjálpar. Eins er 
hægt að senda póst á gefðugjofsemyljar@
gmail.com. 

En hvað ættu þeir sem eru aflögufærir 
að gefa? „Við mælum með snyrtivörum með 
litlum ilmi og afþreyingu eins og bókum, 
mynddiskum og geisladiskum. Eins leik-
hús- og tónleikamiðum. Þá koma sængur-
föt, handklæði, fatnaður og fylgihlutir sér 
alltaf vel. 

Sér til þess að allir fái jólagjöf
Gjafirnar fóru 
á geðdeildir 
Landspítalans 
við Hring-
braut, Klepp, 
inn á fjögur 
sambýli fyrir 
geðfatlaða og 
athvörf fyrir 
heimilislausa. 

Það var pistill blaðakonunnar Erlu Hlynsdóttur, Jól á 
Kleppi, sem varð til þess að Erla Kristinsdóttir fór af stað 
með átakið. Í pistlinum kom fram að sumir vistmenn á 
Kleppi fengju engar jólagjafir.  MYND/ERNIR 

Linda Dögg Hólm starfar sem 
ráðgjafi hjá Geðhjálp og aðstoð-
ar bæði fólk með geðraskanir og 
aðstandendur þeirra.

„Þjónusta ráðgjafans nær yfir 
nokkur svið. Ég veiti stuðnings- 
og matsviðtöl, til að skilgreina 
vanda, veita upplýsingar og leið-
beiningar um úrræði og með-
ferð. Ég veiti eftirfylgni bæði 
gegnum síma, í viðtölum eða í 
tölvupósti og veiti stuðningsvið-
töl fyrir þá sem þess óska. Ég 
tek einnig við kvörtunum vegna 
þjónustu,“ segir Linda Dögg sem 
tók við hlutverki ráðgjafa Geð-
hjálpar í nóvember í fyrra. 

„Þetta fór hægt af stað en 
hefur aukist jafnt og þétt. Það 
sem af er ári hafa borist til mín 
yfir fimm hundruð erindi,“ segir 
Linda og bendir á að ráðgjöfinni 
sé ætlað að vera leiðbeinandi en 
hún sé ekki hugsuð sem meðferð.

„Viðtölin hafa verið stærsti 
hluti starfsins en að jafnaði 
er fólk að koma frá einu upp í 
fjögur skipti. Stundum oftar 
til dæmis þegar fólk er að bíða 
eftir að komast í meðferð,“ segir 
Linda Dögg. 

Ástæður viðtalanna eru 
margs konar. „Oft eru þetta 
praktísk mál á borð við það að 
sækja um endurhæfingarlíf-
eyri eða fylla út skjöl á netinu. 
Stundum þarf fólk bara stuðn-
ing í læknisheimsókn og þá fer 
ég með í hana,“ segir Linda og 
telur að fólk kunni vel að meta 
slíkt.

„Það eru svo margir sem eiga 
ekki aðstandendur til að leita til 
og mér finnst mjög gefandi að 
geta hjálpað.“

MIÐLAR AF EIGIN REYNSLU
Linda Dögg er með BS-gráðu í 
sálfræði og hún er einnig fyrr-
verandi notandi geðheilbrigðis-
þjónustunnar. „Ég greindist með 
geðhvörf í kringum aldamótin. 
Ég þurfti að leggjast inn og fara 
á endurhæfingarlífeyri. Ég upp-
lifði hvernig er að vera sjúkling-
ur og það hefur nýst mér ótrú-
lega vel að hafa þá reynslu.“

HVERNIG Á AÐ HAFA SAMBAND?
Viðtöl eru veitt virka daga. Þeir 
sem óska eftir slíku viðtali geta 
annað hvort hringt í Geðhjálp í 
síma 570 1700 frá 9 til 15 á virk-
um dögum eða sent póst á Lindu 
Dögg á linda@gedhjalp.is.

„Svo er auðvitað alltaf hægt 
að koma við hjá okkur í Borgar-
túni 3 frá níu til þrjú, þó ekki sé 
nema til að fá kaffisopa,“ segir 
Linda Dögg en öruggast er að 
panta tíma.

Linda tekur fram að hún sé 
bundin þagnarskyldu líkt og lög 
um málefni fatlaðra taki til.

Veitir stuðning og 
hjálpar við praktísk mál

Linda Dögg Hólm starfar sem ráðgjafi 
hjá Geðhjálp.  MYND/VILHELM
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Reykjavík 
Advel lögmenn slf Suðurlandsbraut 18
Aðalvík ehf Ármúla 15
Alþýðusamband Íslands Sætúni 1
ARGOS Arkitektastofa Grétars og Stefáns Eyjarslóð 9
Arkitektastofan OG ehf Þórunnartúni 2
Arkís arkitektar ehf Höfðatúni 2, 2. hæð
Athygli ehf Suðurlandsbraut 30
Aurum ehf Bankastræti 4
Árbæjarapótek ehf Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf Skipholti 50d
B.B.bílaréttingar ehf Viðarhöfða 6
Bakkavör Group Tjarnagata 35
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf Skipholti 35
Bandalag háskólamanna Borgartúni 6 
Bandalag starfsm ríkis og bæja Grettisgötu 89
Bílasmiðurinn hf Bíldshöfða 16
Björnsbakarí ehf Klapparstíg 3
Blaðamannafélag Íslands Síðumúla 23, 3. hæð
Boreal ehf Austurbergi 20
Capital - Inn ehf Suðurhlíð 35d
Danica sjávarafurðir ehf Suðurgötu 10
Efling stéttarfélag Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf Síðumúla 21
Eignaumsjón hf Suðurlandsbraut 30
Einar Jónsson Skipaþjónusta Laufásvegi 2A
Elísa Guðrún ehf Klapparstíg 25-27
Evrópulög ehf Laugavegi 77, 4. hæð
Fastus ehf Síðumúla 16
Faxaflóahafnir sf Tryggvagata 17
Fiskmarkaðurinn ehf Aðalstræti 12
G.Á.verktakar sf Austurfold 7
Gamla Fiskifélagið ehf Vesturgötu 2a
GB Tjónaviðgerðir ehf Draghálsi 6-8
Gestamóttakan ehf - Your Host in Iceland Kirkjutorgi 6
GG optic ehf/ bt. Augað Kringlunni 8-12
Gjögur hf Kringlunni 7
Grafan ehf Eirhöfða 17
Grund dvalar- og hjúkrunarheimili Hringbraut 50
Guðmundur Arason ehf Smíðajárn Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf Borgartún 34
Gull- og silfursmiðjan ehf Álfabakka 14b
Hafgæði sf Fiskislóð 47
Hagi ehf Stórhöfða 37
Halldór Jónsson ehf Skútuvogi 11
Happdrætti Háskóla Íslands Tjarnargata 4
Harald og Sigurður ehf Stangarhyl 6
HBTB ehf Bíldshöfða 18
Henson Sports Europe á Ísl ehf Brautarholti 24
Herrafataverslun Birgis ehf Fákafeni 11
Hótel Óðinsvé ehf Þórsgötu 1
Höfðakaffi ehf Vagnhöfða 11
Iceland Excursion Allrahand ehf Klettagörðum 4
Innrammarinn ehf Rauðarárstíg 33 
Intellecta ehf Síðumúla 5
Íslandsbanki hf, útibú 513 Lækjargötu 12
Íslensk endurskoðun ehf Bogahlíð 4
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf Bíldshöfða 12
JBS ehf  Nonnabiti Vættarborgum 24
JP Lögmenn ehf Höfðatorgi, Katrínartúni 2
K.F.O ehf Sundagörðum 2
K.Pétursson ehf Kristnibraut 29
Kjöthöllin ehf Skipholti 70
Knattspyrnusamband Íslands Laugardal
Kristján G. Gíslason ehf Pósthólf 905
Krit ehf Ármúla 10
Landar ehf Grandagarði 77
Landsnet hf Gylfaflöt 9
Landssamband lögreglumanna Grettisgötu 89
Leiguval ehf Kleppsmýrarvegi 8
Leikskólinn Vinaminni ehf Asparfelli 10
Litla Bílasalan ehf Eirhöfði 11
Loftstokkahreinsun ehf Garðhúsum 6
LOG lögmannsstofa sf Kringlan 7
Löður ehf Fiskislóð 29
Lögmannafélag Íslands Álftamýri 9
Löndun ehf Kjalvogi 21
Markaðsráð kindakjöts Hagatorgi Bændahöll
Matthías ehf Vesturfold 40
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgata 4
Mirage slf Lyngrima 3
Montana ehf Hverfisgötu 105
Nýi ökuskólinn ehf Klettagörðum 11
Nýsköpunarsjóður atvinnulífs Kringlunni 7, 6 hæð
Orkuvirki ehf Tunguhálsi 3
Ó.Johnson & Kaaber ehf Tunguhálsi 1
Óskirnar Þrjár ehf Lágmúla 5
Papyrus innrömmun Brautarholti 16
Pétursbúð ehf Ránargötu 15
Poulsen ehf Skeifunni 2
Rafloft ehf Súðarvogi 20
Rafskoðun ehf Hómaslóð 4
Rafsvið sf Viðarhöfða 6
Raftækjaþjónustan sf Lágmúla 8
Rangá sf Skipasundi 56
Rarik ohf Dvergshöfði 2
Ráðgjafar ehf Garðastræti 36

Rekstrarfélag Kringlunnar Kringlunni 4-12
Renniverkstæði Jóns Þorgr ehf Súðarvogi 18
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja,SSF Nethylur 2 e
Sálarrannsóknarfélag Reykjav Síðumúla 31
Sigurjón Arnlaugsson ehf Skólavörðustíg 14
SÍBS Síðumúla 6
Sínus ehf Grandagarði 1a
Skorri ehf Bíldshöfða 12
Skólavefurinn ehf Laugavegur 163
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs Skógarhlíð 14
Stólpi ehf Klettagörðum 5
Suzuki-bílar hf Skeifunni 17
Talnakönnun hf Borgartún 23
Tannlæknar Mjódd ehf Þönglabakka 1
Tannlæknast. Björns Þ Þór ehf Háteigsvegi 1
Tannlæknast. Björns Þorvaldssonar Síðumúla 25
Tannlæknast. Friðgerðar Samúelsd ehf Laugavegi 163
Tannlæknast. Tómasar Einarssonar Þangbakka 8
Tannréttingar sf Snorrabraut 29
Tannval ehf Grensásvegi 13
Tannþing ehf Þingholtsstræti 11
TBLSHOP Ísland ehf Kringlunni 4-12
THG arkitektar ehf Faxafeni 9
Tónmenntaskóli Reykjavíkur Pósthólf 5171
Tónskóli Sigursv D. Kristinss Engjateigi 1
Tækniskólinn ehf Skólavörðuholti
Ultima Thule ehf Ármúla 40, 3. hæð
Upptekið ehf Víðihlíð 6
VA arkitektar ehf Borgartúni 6
Vagnar og þjónusta ehf Tunguhálsi 10
Veiðiþjónustan Strengir Smárarima 30
Verðbréfaskráning Íslands hf Laugavegi 182
Verkfræðistofan VIK ehf Laugavegi 164
Verkstæðið ehf Rafstöðvarvegi 1
Verksýn ehf Síðumúla 1
Vernd,fangahjálp Laugateigi 19
Verzlunarskóli Íslands Ofanleiti 1
Vesturgarður ehf Laugavegi 59
Vélsmiðjan Harka hf Hamarshöfði 7
Vímulaus æska - Foreldrahús Borgartúni 6
VR Kringlan 7
Ögurvík hf Týsgötu 1
Örninn Hjól ehf Faxafeni 8
 
Kópavogur 
Arnardalur sf Þinghólsbraut 58
Á Guðmundsson ehf Bæjarlind 8-10
Bifreiðastillingin ehf Smiðjuvegi 40d
Byggðaþjónustan ehf Pósthólf 97
Debenhams á Íslandi ehf Hagasmára 1
Delíla og Samson sf Grænatúni 1
Hljóðbókasafn Íslands Digranesvegi 5
Ison ehf Laufbrekku 22 (Dalbr.me)
Ísfix ehf Smiðjuvegur 6
K.S. Málun ehf Fellahvarfi 5
Kambur ehf Geirlandi v/ Suðurl.veg
MAXIMA ehf Hjallabrekku 1
Rafholt ehf Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf Ögurhvarfi 8
Strikamerki hf Hlíðasmára 12
Vatn ehf Skólagerði 40
Veitingaþjónusta Lárus Lofts Nýbýlavegi 32
Viðskiptaþjónusta ÁGG ehf Dalvegi 16d
Þokki ehf Forsölum 1
 
Garðabær 
Drífa ehf Suðurhrauni 12c
Garðabær Garðatorgi 7
Kristjánssynir-byggingafélag ehf Kirkjulundi 12
Manus ehf Smiðsbúð 7
Marás ehf Miðhrauni 13
Samhentir - kassagerð ehf Suðurhrauni 4
Sjáland ehf Vesturbrú 7
VAL-ÁS ehf Suðurhrauni 2
Öryggisgirðingar ehf Suðurhrauni 2
 
Hafnarfjörður 
Aðalskoðun hf Pósthólf 393
Aflhlutir ehf Drangahrauni 14
Ás, fasteignasala ehf Fjarðargata 17
Bílaverk ehf Kaplahrauni 10
Bílaverkstæði Birgis ehf Eyrartröð 8
Bjargir leikskólar ehf Fífuvöllum 17
Dalakofinn sf Fjarðargötu 13-15
Daníel Pétursson ehf,Danco Melabraut 19
Dyr ehf Stuðlabergi 20
Endurskoðun Ómars Kristjáns slf Bæjarhrauni 8
Ferskfiskur ehf Bæjarhrauni 8
Fjöl-Smíð ehf Stapahrauni 5
Fjörukráin ehf - Hótel Víking Strandgata 55
Föt og skór ehf Drangahrauni 14
Gaflarar ehf Pósthólf 237
Héðinn Schindler lyftur hf Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf Gullhellu 1
Húsheild ehf Smyrlahrauni 47
Hvalur hf Reykjavíkurvegi 48
Ingvar og Kristján ehf Trönuhrauni 7c

Kristinn Harðason Blómvellir 26
Léttfeti ehf Pósthólf 7
Litla partasalan ehf Trönuhrauni 7
Markus Lifenet ehf Breiðvangi 30
Rafgeymasalan ehf Dalshrauni 17
Rafrún ehf Gjótuhrauni 8
Raf-X ehf Melabraut 27
Stálorka ehf Hvaleyrarbraut 37
Úthafsskip ehf Fjarðargötu 13-15, 6.h 
norðturn
Verkalýðsfélagið Hlíf Reykjavíkurvegi 64
Vélsmiðjan Altak ehf Drangahrauni 1
Viking Life-Saving á Íslandi ehf Íshellu 7
Þór félag stjórnenda Pósthólf 290
Þvottahúsið Faghreinsun/Kolbakur ehf Reykjavíkurvegi 68
 
Álftanes 
Eldvarnarþjónustan ehf Sjávargötu 13
 
Reykjanesbær 
BLUE Car Rental ehf Blikavöllum 3
DMM Lausnir ehf Hafnargötu 91
Fagtré ehf,verktaki Suðurgarði 5
Hylling ehf,Reykjavík Tjarnargötu 28
Íslenska félagið ehf - Ice Group Iðavellir 7a
Plexigler ehf Borgarvegi 44
Reykjanesbær Tjarnargötu 12
Starfsmannafélag Suðurnesja Krossmóum 4
TSA ehf Brekkustíg 38
Verkfræðistofa Suðurnesja hf Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja Vatnsnesvegi 14
Vísir félag skiptstjórnarmanna á Suðurnes Hafnargata 90
Vökvatengi ehf Fitjabraut 2
Æco bílar ehf Njarðarbraut 19
Æco þjónusta ehf Njarðarbraut 19
 
Grindavík 
Íþróttabandalag Suðurnesja Baðsvöllum 5
Fjórhjólaævintýri ehf Fornuvör 9
Þorbjörn hf Hafnargötu 12
TG raf ehf Staðarsund 7
Cactus veitingar ehf Suðurvör 8
 
Sandgerði 
Grunnskólinn í Sandgerði Skólastræti
 
Garður 
Útskálakirkja Útskálum
 
Mosfellsbær 
Laxnes ehf Laxnesi
Nonni litli ehf Þverholt 8
Skálatúnsheimilið Skálatúni
Sæbúð ehf Furubyggð 21
Vélsmiðjan Orri ehf Flugumýri 10
Vélsmiðjan Sveinn ehf Flugumýri 6
 
Akranes 
Endurskoðunarstofan Álit ehf Smiðjuvöllum 7
Glit málun ehf Einigrund 21
PRACTICA bókhaldsþjónusta ehf Kirkjubraut 28
Runólfur Hallfreðsson ehf Álmskógum 1
Smurstöð Akraness sf. Smiðjuvöllum 2
Straumnes ehf Krókatúni 22-24
Verkalýðsfélag Akraness Sunnubraut 13
Vignir G. Jónsson hf Smiðjuvöllum 4
 
Borgarnes 
Borgarverk ehf Sólbakki 17
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf Böðvarsgötu 11
Framköllunarþjónustan ehf Brúartorgi 4
Landnámssetur Íslands ehf Brákarbraut 13-15
Vélaverkstæði Kristjáns ehf Brákarbraut 20
 
Reykholt Borgarfirði 
Garðyrkjustöðin Varmalandi Reykholtsdal
 
Stykkishólmur 
Marz sjávarafurðir ehf Aðalgötu 5
 
Ólafsvík 
Fiskmarkaður Íslands hf Norðurtanga
Ingibjörg ehf Grundarbraut 22
 
Hellissandur 
Hjallasandur ehf Dyngjubúð 4
 
Reykhólahreppur 
Þörungaverksmiðjan hf Reykhólum
 
Ísafjörður 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða Suðurgötu 12
H.V.-umboðsverslun ehf Suðurgötu 9
Hamraborg ehf Hafnarstræti 7
Jón og Gunna ehf Austurvegi 2
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Bolungarvík 
Bolungarvíkurkaupstaður Aðalstræti 12
Fiskmarkaður Bolungarv. og Suðureyrar ehf Hafnargötu 12
Glaður ehf Traðarstíg 1
Klúka ehf Holtabrún 6
Ráðhús ehf Miðstræti 1
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf Hafnargötu 17

Súðavík 
Súðavíkurhreppur Grundarstræti 3

Tálknafjörður 
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf Bugatúni 8

Hólmavík 
Thorp ehf Borgabraut 27

Norðurfjörður 
Hótel Djúpavík ehf Djúpavík

Blönduós 
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda Húnabraut 13
Húnavatnshreppur Húnavöllum

Skagaströnd 
Kvenfélagið Hekla / Dagný Úlfarsd Ytra - Hóli
Saumastofan Íris ehf Oddagötu 22
Vélaverkstæði Skagastrandar Strandgata 30

Sauðárkrókur 
Bókhaldsþjónusta KOM ehf Víðihlíð 10
Fjölbrautaskóli Norðurlands-ve Bóknámshúsinu
Kaupfélag Skagfirðinga Ártorgi 1
Steinull hf Skarðseyri 5
Útgerðarfélagið Sæfari ehf Hrauni

Siglufjörður 
Pálína Gústafsdóttir Fossvegi 6

Akureyri 
Auris medica ehf Austurberg
Ferðaskrifstofan Nonni ehf Brekkugötu 5
Grófargil ehf Glerárgötu 36
Helgi Bergþórsson Klettaborg 39
Ísgát ehf Laufásgötu 9
Knattspyrnufélag Akureyrar KA-heimilið Dalsbraut
Leikskólinn Hlíðaból Skarðshlíð 20
Myndlistaskólinn á Akureyri ehf Kaupvangsstræti 14
Orlofsbyggðin Illugastaðir Fnjóskadal
Pípulagnaþj. Bjarna Fannberg Jónasson ehf Melateigi 31
Samherji Ísland ehf Glerárgötu 30
Samson ehf Sunnuhlíð 12
SS byggir ehf Njarðarnesi 14
Tannlæknahúsið sf Mýrarvegi Kaupangi
Tónsport ehf Strandgötu 3
Tölvís sf Ljómatúni 12

Grímsey 
Sigurbjörn ehf Öldutúni 4
Vélaverkstæði Sigurðar Bjarnasonar ehf Hátúni
 
Húsavík 
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Auðbrekku 4
Höfðavélar ehf Höfða 1
Vermir sf Stórhóli 9
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf Hrísateigi 5
 
Laugar 
Norðurpóll ehf Laugabrekku
Sparisjóður Suður-Þingeyinga Kjarna
 
Mývatn 
Jarðböðin við Mývatn Jarðbaðshólum
Mýflug hf Reykjahlíðarflugvöllu
 
Bakkafjörður 
Hraungerði ehf Hraunstíg 1
 
Egilsstaðir 
Austfjarðaflutningar ehf Kelduskógum 19
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað Lyngási 12
Héraðsskjalasafn Austfirðinga Laufskógum 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf Einhleypingi 1
Skrifstofuþjón Austurlands ehf Fagradalsbraut 11
Klausturkaffi ehf Skriðuklaustri
 
Seyðisfjörður 
Brimberg ehf Hafnargötu 47
Seyðisfjarðarkaupstaður Hafnargata 44
 
Eskifjörður 
Egersund Ísland ehf Hafnargötu 2
 
Neskaupstaður 
Síldarvinnslan hf Hafnarbraut 6
 
Fáskrúðsfjörður 
Fáskrúðsfjarðarkirkja Skólavegur 88a
 
Breiðdalsvík 
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík Ásvegi 31
 
Höfn í Hornafirði 
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Nýheimum
Hólabrekka ehf Hólabrekku
Rósaberg ehf Háhóll
 
Selfoss 
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf Hrísmýri 3
Bílverk BÁ ehf Gagnheiði 3
Flóahreppur Þingborg
Gesthús Selfossi ehf Engjavegi 56

Grímsborgir ehf Ásborgum 30
Jeppasmiðjan ehf Ljónsstöðum
Kvenfélag Gnúpverja/Sigrún Símonardóttir Heiðarbrún
ParaLamp ehf Gegnishólaparti
Stokkar og steinar sf Árbæ 1, Ölfusi
Tannlæknastofa Halls/Petru slf Austurvegi 10
 
Hveragerði 
Eldhestar ehf Völlum
Hveragerðiskirkja Pósthólf 81
 
Þorlákshöfn 
Frostfiskur ehf Hafnarskeiði 6
Sveitarfélagið Ölfus Hafnarbergi 1
 
Laugarvatn 
Ásvélar ehf Hrísholti 11
Menntaskólinn að Laugarvatni 
 
Flúðir 
Flúðasveppir Garðastíg 8
Hrunamannahreppur Akurgerði 6
Kvenfélag Hrunamannahrepps Smiðjustíg 13
 
Hella 
Ásahreppur Laugalandi
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf Lækjarbraut 4
 
Hvolsvöllur 
Eldstó ehf Austurvegi 2
Kirkjuhvoll, dvalar- og hjúkrunarheimili v/Dalsbakka
Kvenfélagið Freyja Gilsbakka 13
 
Vík 
Framrás ehf Smiðjuvegi 17
Mýrdælingur ehf Suðurvíkurvegi 5
 
Kirkjubæjarklaustur 
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf Efri-Vík
Ferðaþjónustan Hunkubökkum ehf Hunkubökkum
Kirkjubæjarstofa Klausturvegi 2
 
Vestmannaeyjar 
Alþrif ehf Strembugötu 12
Bílaverkstæðið Bragginn Flötum 20
Ísfélag Vestmannaeyja hf Strandvegur 28
Karl Kristmanns umboðs- og heildv ehf Ofanleitisvegi 15
Narfi ehf Litlagerði 27
Ós ehf Illugagata 44
Skóstar ehf Bárustíg 6
Vélaverkstæðið Þór ehf Norðursundi 9
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