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Fjörlegt í Fjölmennt
Skólinn sem opnar fólki ný 

tækifæri og leiðir út í lífið

Langt í aðstoð
Guðný Guðgeirsdóttir kannar 
stöðu geðsjúkra á Austurlandi. 
Móðir hennar er með 
geðhvarfasýki.

Að allir fái notið sín
Árni Magnússon um 
milljarðinn sem fer til 
uppbyggingar í málefefnum 
geðfatlaðra næstu árin.

Netspjall er nýr 
kostur
Fróðleikur og ráðgjöf á 
doktor.is um geðsjúkdóma 
og öll sálarinnar mein.

Aðstæður sumra 
leiða til afbrota
Rætt við Valtý Sigurðsson 
fangelsismálastjóra um 
uppbyggingu í málaflokknum 
og aðstöðu fanga.



2Okkar mál Geðhjálp 3Okkar mál Geðhjálp

“Þunglyndi meðal eldri borgara er að einhverju leyti falið og ógreint hér 
á landi og engin stofnun innan heilbrigðisgeirans fæst á skipulagðan 
hátt við þunglyndi eldri borgara. Þunglyndi meðal eldri borgara getur í 
sumum tilfellum verið frábrugðið þunglyndi annarra aldurshópa þar sem 
missi maka eftir langt hjónaband, einmannaleiki og lífsleiði geta verið 
veigameiri orsök en hjá öðrum hópum sem og árhagsáhyggjur og kvíði 
vegna framtíðarinnar. Tilhneigingin hefur verið að leysa þennan vanda 
meðal eldri borgara með lyagjöf í stað annarrar meðferðar. Það er hins 
vegar nauðsynlegt að huga einnig að annars konar meðferð samhliða 
lyameðferð eða í staðinn fyrir hana. “

Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður á heimasíðu sinni

“Bónusinn við reglulega líkamsþjálfun 
og hófsemi í mataræði er bætt lýðheilsa, 
aukin tækifæri fólks, bætt líðan, minni 
kostnaður við læknisheimsóknir og 
–meðferðir og áfram mætti lengi halda. 
Bregðumst við misréttinu. Leggjum 
okkar á vogaskálarnar til að sporna við 
óheillavænlegri þróun. Byrjaðu á þér 
og þínum nánustu, börnum þínum, 
foreldrum og systkinum. Hreyfið ykkur 
saman og vertu með því enn betri 
uppalandi og góð fyrirmynd fólksins 
í kringum þig. Það er til mikils að 
vinna.”

Unnur Valborg Hilmarsdóttir á tikin.is

“Þunglyndi eftir fæðingu getur komið 
fram allt að einu ári eftir barnsburð.  Ef 
þú hefur fundið fyrir þunglyndi áður 
og jafnvel á meðgöngunni eru enn meiri 
líkur á að fá þunglyndi eftir barnsburð.  
Talið er að 14% kvenna finni fyrir 
þunglyndi eftir fæðingu barns.  
Einkenni eins og áhugleysi, þreyta, 
sektarkennd, þráhyggjuhugsanir, 
svefnleysi, lystarleysi og kvíði geta 
verið einkenni um þunglyndi.  Þú talar 
reyndar ekki um einkenni hjá þér en 
það er greinlega einhverjar breytingar 
sem þú finnur fyrir. “

Spurt og svarað á ljosmodir.is

“Kostnaður samfélagsins vegna geðsjúkdóma er gríðarlegur. Alþjóða
vinnumálastofnunin, ILO, hefur varlega áætlað að árlegur kostnaður 
innan Evrópusambandsríkja vegna geðsjúkdóma sé um 3-4% af 
landsframleiðslu. Þá er tekið tillit til óbeins kostnaðar vegna t.d. minni 
framleiðni, arvista frá vinnu, tryggingabóta og minni lífslíka, auk 
kostnaðar við meðferð. Þannig má leiða líkum að því að samfélagslegur 
kostnaður vegna geðsjúkdóma hér á landi sé um 25-30 milljarðar króna á 
ári. Beinn kostnaður vegna lya, sjúkrahúsvistar eða annarrar meðferðar 
er lítill hluti af heildarkostnaði. Bresk rannsókn sýndi fram á að 
meðferðarkostnaður vegna þunglyndis sé einungis 4% af heildarkostnaði 
samfélagsins vegna sjúkdómsins."

Ásta Möller alþingismaður á heimasíðu sinni.

“Ég get ekki annað en brosað þegar 
ég hugsa til þeirra aðila sem standa að 
lögum og reglugerðum um þessi úrræði. 
Ég sé þá fyrir mér klóra sér í hausnum 
yfir ótrúlegri ölgun öryrkja síðustu 
ár. Er ekki kominn tími á að ræða 
við öryrkjana sjálfa og hafa þá með 
í stefnumótun. Hvernig væri að við 
færum að hætta að framleiða öryrkja 
og notuðum endurhæfingarbætur 
samhliða því að við hjálpuðum fólki 
að komast, hjá því að verða öryrkjar. 
Það er eitthvað mikið að ef litið er á 
örorkubætur sem einhverja gróðaleið.”

Bergþór G. Böðvarsson í grein í 
Morgunblaðinu í maí sl.

“Einnig þarf að fylgjast með því að 
þeir sem fá geðmeðferð missi ekki 
tökin á holdafari sínu í tengslum við 
meðferðina eða sjúkdóminn. Loks 
er rétt að undirstrika að geðmeðferð 
er mikilvæg fyrir þá sem glíma við 
offitu. Meðferðin er ætluð til þess að of 
feitir nái tökum á atferli og hegðun í 
tengslum við mat. Þetta er verkefni sem 
þarf að ná til heimila, skóla, vinnustaða 
og frístundaiðkunar, þannig að þjóðin 
nái að temja sér hóflega neyslu matar í 
samræmi við orkuþörf hvers og eins.”

Kristinn Tómasson í Læknablaðinu.

“Gaumgæfa ber siðgæði vísindanna 
og ábyrgð stjórnmálamanna og 
einnig það hvernig gagnrýn skoðun 
er möguleg í ljósi þeirra togkrafta 
sem nú um stundir eru sterkastir. 
Þar takast á reginöfl: auðmagn 
lyarisanna og rannsóknahagsmunir 
vísindasamfélagsins, pólitískir 
hagsmunir, væntingar almennings, og 
svo mannúðin. Hagsmunir hinna sjúku 
og þjáðu, fátæku og fötluðu virðast 
oft mega sín lítils í þeirri stórfenglegu, 
hraustu, nýju veröld sem við erum að 
móta með ofurtrú á afl tækni og vísinda.”

Karl Sigurbjörnsson biskup á 
Prestastefnu 2005.

“Munur á tíðni þunglyndis 
kvenna og karla fer að mælast eftir 
kynþroskaskeiðið og er sennilega 
tengt hormónabreytingum.  
Konur eru líka viðkvæmari 
fyrir þunglyndi við tíðarhvörf 
og eftir fæðingu og tengist það 
hormónavirkninni.  Þunglyndi 
við tíðahvörf getur verið tengt 
félagslegum þáttum eins og 
starfslokum eða flutningi barna að 
heiman, en þetta er enn verið að 
rannsaka.”

www.femin.is

  “Konur hafa einnig bent á að þeim finnist samfélagið ekki taka veikindi 
þeirra eða fötlun alvarlega. Vanlíðan þeirra er stundum hreinlega afgreidd 
sem taugaveiklun sem rekja megi til hins kvenlega eðlis þeirra. En slíka 
sjúkdómsgreiningu myndu fæstir reyna að bjóða karlmönnum. Þetta 
getum við auðvitað ekki sætt okkur við. Það má því með sanni segja að 
tími sé kominn til þess að kreast breytinga og það sem meira er; gera 
breytingar á viðhorfi samfélagsins til fatlaðra og langveikra kvenna ... Við 
sem einstaklingar vitum að það er margt sem í okkur býr þrátt fyrir eða 
jafnvel vegna þess að við höfum tekist á við veikindi eða fötlun.”

Steinunn Þóra Árnadóttir á www.obi.is

“Maðurinn er mótaður af samspili erfða og umhverfis. Allt í fari 
okkar á sér arfrænan grunn að meira eða minna leyti. Þess vegna 
er sumum hættara en öðrum að fá tiltekna sjúkdóma, þar á meðal 
geðsjúkdóma. Það getur síðan ráðist af lífsskilyrðum, uppeldisaðstæðum 
eða öðrum þáttum í umhverfinu hvort sjúkdómur brýst fram eða hver 
framvinda hans verður. Takist að greina þau gen sem liggja að baki 
tilteknum geðsjúkdómum þarf það ekki að leiða til mikilla breytinga á 
meðhöndlun þeirra.”

www.visindavefurinn.is

Hvert og eitt erum við stödd á ólíkum slóðum í lífinu. Flestir búa við góða heilsu og eiga 
glaða daga, en sumir þurfa að glíma við einhverskonar geðrasakanir. Margt hefur þó þokast 
til betri vegar. Með opinni umræðu hafa stórir sigrar unnist í baráttunni gegn fordómum og 
í gegnum Netið hefur fólk sjálft tækfæri til að leita sér eftir aðstoð. Hana má finna ýmsum 
slóðum í netheimum, rétt eins og umræðuna um geðheilbrigðismál.

http://www.obi.is/
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Dagur á Túngötu

Í skóla Fjölmenntar. Starfið þar hefur opnað 
mörgum dyr og ný tækifæri til framtíðar.

Einbeitingin skín úr andlitinu – og árangur 
starfsins er samkvæmt því. 

Í eldhúsinu. Matseljan Ingibjörg Gunnlaugsdóttir 
er meistarakokkur og störf hennar rómuð.

Setustofan. Gott að byrja daginn á því að líta í 
blöðin og fá sér kaffibolla.

Í borðstofunni. Þjóðfélagið skilgreint yfir 
kaffibolla með góðum félögum.

Arndís Ósk Jónsdóttir. Hennar starf miðast ekki 
síst við að ná til fólks úti á landi.

Hádegismaturinn. Góð næring hefur ásamt 
mörgum fleiri þáttum mikil áhrif á andlega líðan.

Lífleg starfsemi er einkennandi í húsakynnum Geðhjálpar við Túngötu í 
Reykjavík. Góð byrjun á deginum er að spjalla yfir kaffibolla, rétt eins og 
margir gestir einmitt gera. Ræða um landsins gagn og nauðsynjar og það 
sem er í deiglu þjóðlífsins þá stundina. Sumir kjósa líka að setjast niður í 
tölvuveri hússins og enn aðrir sækja tíma í skóla Fjölmenntar. Námskráin 
þar er ölbreytt og hefur skólastarfið eflst og þróast í tímans rás. Menntun 
skapar fólki ný tækifæri og er óhætt að segja að í sumum tilvikum hafi 
Fjölmennt gjörbreytt lífi nemenda.
Að borða kjarngóðan mat hefur sín áhrif á andlega líðan – og því er í 
eldhúsinu á Túngötunni boðið upp á kjarngóðan mat í hádeginu alla daga 
vikunnar. Matseljan, Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, þykir meistarakokkur 
og starf hennar er rómað af öllum. Vaxandi þáttur í starfi Geðhjálpar 

er hverskonar ráðgjöf til einstaklinga sem eru í vanda staddir. Sveinn 
Magnússon framkvæmdastjóri og Guðbjörg Daníelsdóttir standa vaktina 
alla daga og nýjasti starfsmaðurinn er Arndís Ósk Jónsdóttir sálfræðingur. 
Hennar hlutverk hefur einkum beinst að því að gera Geðhjálp að virkara 
félagi á landsbyggðinni og að rjúfa einangrun fólks með geðheilsuvanda 
sem þar býr.
Á kvöldin er starfið á Túngötunni í öðrum takti. Flest kvöld vikunnar 
koma þar saman ýmsir sjálfshjálparhópar, til dæmis fólks með félagsfælni, 
geðhvörf og þunglyndi. Einnig hittist hópur aðstandenda geðsjúkra 
reglulega. Þátttakendur í þessu starfi telja alla jafna að það geri sér gott. 
Ef svo er, þá er tilgangnum náð af hálfu Geðhjálpar – þó svo allir sem til 
starfs félagsins þekkja viti að verkefnin eru óþrjótandi.



4Okkar mál Geðhjálp 5Okkar mál Geðhjálp

Okkar mál
Útgefandi: Geðhjálp * Túngötu 7 * 101 Reykjavík * Sími 570 1700
Netfang: gedhjalp@gedhjalp.is * Vefsíða: www.gedhjalp.is
Ábyrgðarmaður: Sveinn Magnússon.
Ritstjóri: Sigurður Bogi Sævarsson.
Annað efni: Ingveldur Geirsdóttir.
Forsíðmynd: Pjetur Sigurðsson.
Auglýsingar og umbrot: PSN – samskipti ehf.
Prentun og dreifing: Morgunblaðið.
Upplag: 60 þúsund eintök.

“Þetta felur líka í sér afstofnanavæðingu geðheilbrigðiskerfisins 
þannig að þjónustan verði veitt í smærri og manneskjulegri 
einingum en nú er og aðgangur allra óháð efnahag verði ávallt 
tryggður.  Áherslan verði á heildræna, þverfaglega nálgun á 
geðsjúkdóma í stað ofurtrúar á einhliða lyafræðilegar lausnir.”

Þegar Geðhjálp fagnaði tuttugu og fimm ára afmæli sínu á síðasta ári var verið 
að fagna merkum tímamótum. Áfangasigri hafði verið náð í vitundarvakningu 
samfélagsins um geðsjúkdóma,  byltingarkennd opnun orðið á allri umræðu og 
fordómar snarminnkað. Þetta er verulegur árangur sem náðst hefur með samstilltu 
átaki ýmissa aðila. Sem heildar hagsmunasamtök fólks með geðraskanir, aðstandenda 
og áhugafólks um málefnið hefur Geðhjálp leitt þessa baráttu. Ríkisstjórnin hefur 
kynnt að einum og hálfum milljarði króna verði varið til nýrra búsetuúrræða og 
bættrar þjónustu við geðfatlaða og segir félagsmálaráðherra á öðrum stað í blaðinu 
það trúlega eina stærstu einstöku peningaúthlutun til hóps fatlaðra í sögunni. Það er 
ástæða til að hrósa sérstaklega félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra fyrir að hafa 
svarað neyðarkalli sjúklinga og aðstandenda þeirra. Geðhjálp mun fylgjast grannt 
með framvindunni og væntir félagið þess að við það verði haft náið samráð um 
uppbygginguna. 

Smærri og menneskjulegri einingar

Nú stígum við ný skref. Annarsvegar vinnum við í samvinnu við yfirvöld að 
gerbreyttri stefnu í umönnun geðsjúkra. Þetta felur í sér alveg nýja sýn um virka 
þátttöku sjúklinga í bata- og aðstandenda við alla stefnumótun og þjónustu við sjúka. 
Þetta felur líka í sér afstofnanavæðingu geðheilbrigðiskerfisins þannig að þjónustan 
verði veitt í smærri og manneskjulegri einingum en nú er og aðgangur allra óháð 
efnahag verði ávallt tryggður.  Áherslan verði á heildræna, þverfaglega nálgun á 
geðsjúkdóma í stað ofurtrúar á einhliða lyafræðilegar lausnir. Geðhjálp hefur fengið í 
hendur öflugt vopn við þetta verkefni sem er skuldbindandi yfirlýsing ráðherrafundar 
Evrópuríkja í Helsinki frá því í janúar á þessu ári. 

Öðlast nýja trú á sjálft sig

Með þátttöku sinni hefur íslenska ríkisstjórnin skuldbundið sig til breytinga á 
geðheilbrigðisþjónustunni í takt við óskir Geðhjálpar.  Hitt verkefnið sem snýr að 
framtíðarhlutverki félagsins gengur út á samvinnu við hópa fólks vítt og breytt um 
landið í því skyni að mynda þéttriðið tenglanet Geðhjálpar. Nú þegar, hefur öldinn 
allur af sjálfshjálparhópum skotið rótum utan höfuðborgarsvæðisins og verður 
sérstaklega spennandi að fylgjast með þróun þeirra. Reynslan af slíku hópastarfi í 
Geðhjálp er sérlega áhugaverð. Mörg dæmi eru um fólk sem öðlast hefur nýja trú á 
sjálft sig með því að deila reynslu og vonum og þannig náð betri tökum á sjúkdómi 
sínum. Þennan læknandi samhug þarf að virkja í hinu opinbera geðheilbrigðisstarfi. 
Með virku starfi Geðhjálpar úti á landi munu upplýsingar um skort á þjónustu á 
mörgum stöðum koma fram í dagsljósið.  Geðhjálp mun þá beita sér af fullu afli fyrir 
úrbótum í samvinnu við heimamenn. 

Almenn þátttaka mikilvæg

Geðheilbrigðisþjónustu er víða ekki aðeins ábótavant, heldur er hún hreinlega ekki 
til staðar. Ekki verður látið staðar numið á þessari vegferð fyrr en hægt er að segja 
með góðri samvisku að á öllum helstu þéttbýlisstöðum á Íslandi njóti fólk góðrar 
geðheilbrigðisþjónustu. Enn einu sinni höldum við Alþjóða geðheilbrigðisdaginn 
hátíðlegan á Íslandi. Með hverju árinu verður dagskráin veglegri og ölbeyttari. Nú 
verður ekki annað sagt en eitthvað sé í boði fyrir alla. Almenn þátttaka í dagskrá 
helgarinnar er mikilvæg til að undirstrika að geðheilbrigði sé mál okkar allra.

Sigursteinn Másson
formaður Geðhjálpar 

Nýir tímar - 
breytt þjónusta

mailto:gedhjalp@gedhjalp.is
http://www.gedhjalp.is
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Eitt af mörgu sem létt hefur Rögnvaldi Berþórssyni baráttu 
við erfiðan geðsjúkdóm er regluleg hreyfing. Um áratugur 
er liðinn síðan hann byrjaði að stunda hlaup sem síðan hafa 
orðið hluti af hans daglega lífsmynstri. „Ég æfi órum til 
fimm sinnum í viku og hleyp þá frá örutíu og allt upp í 
sjötíu kílómetra. Þetta er mér ómetanlegt,” segir Rögnvaldur 
sem hefur þjáist af geðhvarfasýki. 

Í seinni tíð hefur hann náð æ betri tökum í baráttunni við 
sjúkdóm sinn og þakkar það meðal annars stuðningi og 
hvatningu sem hann hefur fengið frá hlaupafélögum sínum.

Fjórtán maraþonhlaup

„Fyrsta hlaupið sem ég tók þátt í var austur í sveitum fyrir um 
áratug síðan. Fór af stað alveg draghaltur en liðkaðist allur 
þegar út í hlaupið var komið og leið alveg þolanlega. Kannski 
er það dæmigert fyrir áhrif íþróttarirnar á mína andlegu líðan. 
Stundum þegar ég legg eitthvað af stað út að hlaupa get ég 
verið pirraður og leiður, en líður margfalt betur þegar ég er 
kominn af stað,” segir Rögnvaldur, sem órtán sinnum hefur 
hlaupið heilt maraþon og náð ágætum árangri. 

Síðast hljóp hann þessa 42 km í sumar í Mývatnsmaraþoninu 
svonefnda sem haldið er nyrðra á sumri hverju. Síðar í haust 
stefnir hann svo á að taka þátt í maraþonhlaupi í Ítalíu.

Raunhæf takmörk

Rögnvaldur er í félagi með nokkrum skokkurum sem leggja 
upp frá Laugum í Laugardal síðdegis flesta daga vikunnar. 
Þjálfari hópsins er Pétur Ingi Frantzson. Hvaða vegalengd 
og leið farin er ræðst af stemningunni hverju sinni. Sjálfum 
finnst Rögnvaldi skemmtilegast að hlaupa Ægissíðu og þar 
með ströndinni og inn Fossvogsdal, og raunar er þetta ein 
allra vinsælasta leið útivistarfólks í borginni. 

„Ég finn strax mun á mér ef einhverjir dagar detta út í 
hlaupunum. Reyndar gerði ég hlé á þessu í heilt ár frá 2001 til 
2002 en dreif mig af stað aftur þegar ég hafði fitnað um rúm 
tíu kíló á einu ári.”

Hverjum manni er mikilvægt að setja sér ákveðin en raunhæf 
takmörk og stefna markvisst að þeim. Þetta hefur okkar 
maður gert með hlaupunum, því þar hangir meðal annars á 
spýtunni að ná sífellt betri tíma. „Mér finnst ég vera að ná 
ágætum árangri í tíu kílómetra hlaupunum en í öðru má ég 
bæta mig talsvert,” segir Rögnvaldur sem í sumar hljóp 10 km 
á 46,31 mín. Hálfmaraþon hljóp hann á 1:51.02 klst. og heilt 
maraþon á 4:02.04 klst.

Hlaupin auðvelda Rögnvaldi Bergþórssyni 
baráttuna við geðhvarfasýki:

Líður margfalt betur 
þegar ég hleyp af stað

Rögnvaldur Bergþórsson, til vinstri, ásamt Pétri Inga 
Frantzsyni þjálfara sínum. „Stundum þegar ég legg 
eitthvað af stað út að hlaupa get ég verið pirraður og leiður, 
en …”
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Reykjavík 
Acryl ehf, Öldugranda 3
Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19
Aðalmálun sf, Skólavörðustíg 10
Álnabær hf, vefnaðarvöruverslun, 
Síðumúla 32 Rvík
Alteikning ehf, Ármúla 36
Andrés, fataverslun, Skólavörðustíg 22a
Arctic rafting, Andrésbrunni 13
Argos ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, 
Eyjarsljóð 9
Arkinn ehf, Langholtsvegi 111
Árni Reynisson ehf, Túngötu 5
ASK Arkiktektar ehf, Geirsgötu 9
Augað, gleraugnaverslun, Kringlunni og 
Spönginni
Augnlæknastofa Hörpu Haukdsdóttur, 
Hverfisgötu 76
Austurbæjarskóli, við Vitastíg
B.K.flutningar ehf, Krosshömrum 2
Bæir ehf, Jónsgeisla 15
Balletskóli Sigríðar Ármann, Skipholti 35
Ballettskóli Eddu Scheving, Hátegsvegi 42
Barnaverndarstofa, Borgartúni 21
Betra líf  ehf, Kringlunni 8
Bifreiðaverkstæði H.P. ehf, Hamarshöfða 6
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Birtingur ehf, Leifsgötu 30
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Björgvin Þorsteinsson hrl, Tjarnargötu 4
Björnsbakarí ehf, Klapparstíg 3
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Blikksmiðja Austurbæjar ehf, Súðavogi 9
Blómagallerí ehf, Hagamel 67
Bókaútgáfan Salka ehf, Ármúla 20
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf, Skeifunni 4
Borgarholtsskóli, Mosvegi
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
Breiðagerðisskóli, v/ Breiðagerði
Breiðholtskirkja, Þangbakka 5
Brynjólfur Eyvindsson, Kringlunni 7
BSRB, Grettisgötu 89
BT-sögun ehf, Tangarhöfða 6
Dalbær sf, Hlaðbæ 3
Danica sjávarafurðir ehf, Laugavegi 44
Dreifing ehf, Vatnagörðum 8
Dúndur ehf, Hlaðbæ 15
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Endurskoðunarskrifstofa, Laugavegi 178
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
ERF ehf, Rauðagerði 39
Erker Íslandi ehf, Skeiðarvogi 97
Eygló, sjúkranudd og fótaaðgerðastofa, 
Langholtsvegi 17
Fagtún ehf, Brautarholti 8
Færeyska sjómannaheimilið, Brautarholti 29
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, 
Borgartúni 18
Fasteignasalan Framtíðin ehf, Síðumúla 8
Fasteignasalan Garður ehf, Skipholti 5
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Félag pípulagningameistara, Skipholti 70
Félag skrúðgarðyrkjumeistara, Neshaga 5
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fenris ehf, Viðarhöfða 6
Feró ehf, Steinaseli 6
Ferskar kjötvörur hf, Síðumúla 34
Fiskiðjan Reykás ehf, Grandagarði 33
Fiskverslun Hafliða Baldvinssonar ehf, 
Fiskislóð 30
Fjárfestingafélagið Gaumur ehf, 
Suðurlandsbraut 48
Fjarhitun hf, Suðurlandsbraut 4
Fjármálaeftirlitið, Suðurlandsbraut 32
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 14
Fjölskylduþjónusta kirkjunna, 
Klapparstíg 25-27
FK Sigurðsson ehf, Hlaðhömrum 17
Flugskóli Íslands hf, Reykjavíkurflugvelli
Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins ehf, 
Hallveigarstíg 1
Fraktlausnir ehf, Skútuvogi 12e
Framsóknarflokkurinn, Hverfisgötu 33
Friðrik A Jónsson ehf, Eyjarslóð 7
Fröken Júlía ehf, Mjódd
G Hannesson ehf, Borgartúni 23
GÁB ehf, Faxafeni 11
Gamlhús ehf, Höfðabakka 9
Gáski ehf, Bolholti 6-8
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 8
Genís ehf, Mýrargötu 2
Gestamóttakan ehf - Ráðstefnuþjónusta, 
Bankastræti 10
Gimli sf, snyrtistofa, Miðleiti 7

Glaumbar ehf, Tryggvagötu 20
Grænn kostur ehf, Skólavörðustíg 8
Grásteinn ehf, Fornhaga 22
Greining og ráðgjöf ehf, Laugateigi 56
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, 
Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Gunnar afi SH 474,  
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Hafrót Ármúla ehf, Ármúla 5, 4 hæð
Hagaskóli, Fornhaga 1
Hár og hamar ehf, Hrísateigi 47
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4
Háteigsskóli, v/ Háteigsveg
HBH Veitingar ehf - Skólabrú, Skólabrú 1
Heilsuráðgjöf ehf, Sundlaugarvegur 30a
Henson Sports Europe á Ísl ehf, Brautarholti 24
Hereford Steikhús, Laugavegi 53b
Herrafataverslun Birgis ehf, Fákafeni 11
Hersir-ráðgjöf og þjónusta ehf, 
Suðurlandsbraut 12
Heyrnartækni ehf, Álfheimum 74
HGK ehf, Laugavegi 13
Hjálparstarf kirkjunnar, Laugavegi 31
Hjálpræðisherinn á Íslandi, Garðastræti 38
Höfði fasteignamiðlun ehf, Suðurlandsbraut 20, 
og Bæjarhrauni 22
Hönnun hf, Grensásvegi 1
Hókus pókus, Laugavegi 69
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Hugver ehf, Vitastíg 12
Húsafriðunarnefnd ríkisins, Suðurgötu 39
Húsakaup ehf, Suðurlandsbraut 52
Húsaklæðning ehf, Ingólfsstræti 3
Húsasmiðurinn ehf, Hyrjarhöfða 6
Ímynd ehf, Eyjarslóð 9
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Internet á Íslandi hf, Dunhaga 5
Intrum á Íslandi ehf, Laugavegi 97
Íslandsbanki hf, Stórhöfða 17
Íslandsbanki hf, útibú 525, Háaleitisbraut 58
Íslensk Orkuvirkjun ehf, Ármúla 5
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Íslux ehf, Fornhaga 22
Íspólar ehf, Tunguhálsi 19
ISS Ísland ehf, Ármúla 40
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
Jón Ásbjörnsson hf, Geirsgötu 11
Jónar Transport hf, Kjalarvogi 7
K. Pétursson ehf, Borgartúni 18
Kaffibrennslan ehf, Pósthússtræti 9
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kennarasamband Íslands, Laufásvegi 81
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
Klapparholt ehf, Esjugrund 68
Knattspyrnusamband Íslands, Laugardal
Kolaportið, Tryggvagötu 19
Konsept ehf, Þingholtsstræti 27
Kórall sf, Vesturgötu 55
KPMG endurskoðun hf, Borgartúni 27
Krabbameinsfélag Íslands, Skógarhlíð 8
KRETE jarðhitaráðgjöf ehf, 
Hjarðarhaga 50,3.h.v
Krónos ehf, Laugavegi 26
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Leiguval ehf, Kleppsmýrarvegi 8
Leiguval sf, Kleppsmýrarvegi 8
Leikskólinn Skerjagarður ehf, Bauganesi 13
LH - tækni ehf, Mörkinni 6
Líf og sál sálfræðistofa ehf, Pósthússtræti 13
Lilla ehf, Hvammsgerði 4
Línan ehf, Suðurlandsbraut 22
Lindin, kristið útvarp FM 102,9, Krókhálsi 4
Lionsumdæmið á Íslandi, Sóltúni 20
Listakot Leikskóli, Holtsgötu 7
Litla bílasalan, Funahöfða 1
Litli söðlasmiðurinn, D-Tröð 1
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, 
Kringlunni 7
Lögmannstofa Þorsteins Einarssonar hrl ehf, 
Aðalstræti 6
Lögreglustjórinn í Reykjavík, Hverfisgötu 115
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Lyaval ehf, Þönglabakka 6
Málmsteypa Ámunda Sigurðssonar, Skipholti 23
Menningar- og styrktarsjóður SPRON, 
Ármúla 13a
Menntamálaráðuneytið, Sölvhólsgötu 4
Menntaskólinn við Hamrahlíð, Hamrahlíð 10
Menntaskólinn við Sund, Gnoðarvogi 49
Merking ehf, Viðarhöfða 4
Miðaprentun ehf, Vagnhöfða 7
Mirage slf, Lyngrima 3
Naustavík ehf, Stigahlíð 48
Nítró ehf, Járnhálsi 2

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
Nonnabiti, Hafnarstræti 11
Nýherji hf, Borgartúni 37
Nýi ökuskólinn ehf, Klettagörðum 11
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Borgartúni 35
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Oddgeir Gylfason, tannlæknir, Síðumúla 28
Öflun ehf, Faxafeni 5
Ögurvík hf, Týsgötu 1
Ökukennarafélag Íslands, Þarabakka 3
Optima, Ármúla 8
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Port-verslunarfélag ehf, Stórhöfða 15
Prentmet ehf, Lynghálsi 1
Prentmót ehf, Vitastíg 3
Ráðgjafar ehf, Garðastræti 36
Ráðgjöf og efnahagsspár ehf, Síðumúla 14
Rafiðnaðarskólinn ehf, Skeifunni 11b
Rafmagnsveitur ríkisins, Rauðarárstíg 10
Rafmiðlun ehf, Dugguvogi 2
Rafneisti ehf, Langholtsvegi 112b
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Síðumúla 1
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Rafvirkjaþjónustan ehf, Torfufelli 11
RC Hús ehf, Grensásvegi 22
Reykjaprent ehf, Síðumúla 14, 2. hæð
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, Þangbakka 5
Rimaskóli, Rósarima 11
Rúllandi steinar í þakmálun ehf, Asparfelli 2
S.B.S. innréttingar, trésmiðja, Hyrjarhöfða 3
Safalinn ehf, Dugguvogi 3
Samband íslenskra bankamanna, Nethyl 2
Sætoppur ehf, Eyjaslóð 7
Saumsprettan sf, Veltusundi 3b
Securitas hf, Síðumúla 23
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
Seljakirkja, Hagaseli 40
SH þjónustan ehf, Borgartúni 27
SÍBS, Síðumúla 6
Sjálfstæðisflokkurinn, Háaleitisbraut 1
Sjómannadagsráð, Laugarási Hrafnistu
Sjóvélar ehf, Skútuvogi 6
Sjúkraþjálfun styrkur ehf, Stangarhyl 7
Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf, Hraunbæ 102c
Skæði ehf, Stuðlaseli 27
Skandinavia leikir ehf, Snælandi 7
Skotfélag Reykjavíkur, Engjavegi 6
Skóverslunin Bossanova, Kringlan 8-12
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, 
Skógarhlíð 14
Smárarimi ehf, Höfðabakka 9, 7 hæð
Snóker ehf, Hverfisgötu 46
Snyrtisetrið ehf, húðfegrunarstofa, Domus 
Medica Egilsgötu 3
Sökkull ehf, Funahöfða 9
Söluturninn Hallinn ehf, Laufásvegi 2
Sportnet ehf, Suðurlandsbraut 34
Sprinkler pípulagnir ehf, Bíldshöfða 18
Stanislas Bohic garðhönnun, Súðarvogi 6
Staukur ehf, Skipholti 56
Sveinafélag Pípulagningamanna, Skipholti 70
Tandur hf, Hesthálsi 12
Tanni ehf, Höfðabakka 9
Tannlæknastofa Árna Þórðarsonar, Faxafeni 11
Tannlæknastofa Björgvins Jónssonar, 
Síðumúla 25
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar, 
Síðumúla 25
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur, 
Snorrabraut 29
Tannsmíðaverkstæðið ehf, Síðumúla 29
Teiknistofan Óðinstorgi sf, Óðinsgötu 7
Terra Export ehf, Ljósuvík 38
Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29
Þ.G. verktakar ehf, Fossaleyni 16
Þórtak ehf, Brúnastöðum 73
Þrif og þvottur ehf, Reykjavíkurvegi 48
Þróunarfélag miðborgarinnar, 
Laugavegi 51, 2. hæð
Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43
Timor ehf, Réttarhálsi 2
Tónskóli Sigursveins  D. Kristinssonar, 
Engjateigi 1
Trésmiðja GKS ehf, Funahöfða 19
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Trésmiðjan Kompaníið ehf, Bíldshöfða 18
Tryggingamiðlun Íslands ehf, Síðumúla 21
Túrbó ehf, Lynghálsi 12
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Úrval Útsýn, Lágmúla 4
Vaka ehf, björgunarfélag, Eldshöfða 6
Varahlutaverslunin Kistufell ehf, Brautarholti 16
Vegmerking sf, verktaki, Eirhöfða 14
Veiðarfærasalan Dímon, Tunguhálsi 8
Vélar og skip ehf, Hólmaslóð 4

Vélaver hf, Lágmúla 7
Vélaverkstæðið Kistufell ehf, Tangarhöfða 13
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf, 
Laugavegi 178
Verkfræðistofan Skipasýn sf, Hólmaslóð 4
Verslunin Þingholt ehf, Grundarstíg 2a
Video og tölvulausn ehf, Laugavegi 47
Víðines, hjúkrunarheimili aldraðra, Víðinesi
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1
Víkurós ehf, Bæjarflöt 6
Vinagarður, Holtavegi 28
Vínland ehf, Mjóstræti 2
Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu 
Tryggvagötu 17
Vörður Vátryggingafélag, Sætúni 8
XL verktakar ehf, Faxafeni 12
ZIK-ZAK kvikmyndir ehf, Hverfisgötu 14a

Seltjarnarnes 
Byggingafélagið Grótta ehf, Lindarbraut 11
Ljósmyndastúdíó  Péturs Péturssonar, 
Austurströnd 8
Pendúll ehf, Miðbraut 32
Prentsmiðjan Nes ehf, Hrólfsskálavör 14
Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2

Vogar 
Fiskverkun Péturs og Óla ehf, Heiðargerði 4
V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur
ÁF-hús ehf, Hæðasmára 6
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Arnarverk ehf, Kórsölum 5
Ártak ehf, Smiðjuvegi 1
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, 
Smiðjuvegi 22
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf, 
Skemmuvegi 16
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46e
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Blindrabókasafn Íslands, Digranesvegi 5
Boðleið ehf, Hlíðasmára 8
Borgargarðar ehf - skrúðgarðaþjónusta, 
Vesturvör 24
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
E.S. bifreiðasmiðja ehf, Skemmuvegi 34
Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari, 
Grófarsmára 8
Félagsþjónustan í Kópavogi, Fannborg 4
Framrás, ástandsgreining ehf, Akralind 2
Freyja ehf, Kársnesbraut 104
Gæðaflutningar ehf, Hvannhólma 12
Goddi ehf, Auðbrekku 19
Gunnar Örn ehf, Hlíðarhjalla 57
Hagblikk ehf, Smiðjuvegi 4c
Hegas ehf, Smiðjuvegur 1
Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34
Hexa ehf, Smiðjuvegi 10
Hilmar Bjarnason ehf,rafverktak, Daltúni 1
Húsbygg ehf, Hlíðasmára 9
Iðnprent ehf, Akralind 7
Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1
Ísfiskur ehf, Hafnarbraut 27
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
IT-byggir ehf, Smárarima 53
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
JÓ lagnir sf, Fífuhjalla 17
KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17
Kjarnakorn ehf, Smiðjuvegi 4a
Klippt og skorið hársnyrtistofa, Hamraborg 10
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kópavogskirkja,  
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Ljósmæðrafélag Íslands, Hamraborg 1
Markholt ehf, Hásölum 13
Mentis hf, Hlíðasmára 19
Nova-Bossanova ehf, Smáralind
Nýblóm ehf, Nýbýlavegi 14
Pílutjöld ehf, Smiðjuvegi 4a
Rafspenna ehf, Krossalind 2
Rafvirkni ehf, Fjallalind 137
Reynir bakari, Dalvegi 4
S. Helgason hf, steinsmiðja, Skemmuvegi 48
S.Guðjónsson ehf, Auðbrekku 9-11
Sport café, Bæjarlind 4
Stálbær ehf, Smiðjuvegi 9a
Stífluþjónusta Bjarna ehf, Digranesheiði 29
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf, 
Smiðjuvegi 11
Tannsmíðastofan sf, Hlíðasmára 9
Tekk ehf vöruhús - Company, Bæjarlind 14-16
Tempó- innrömmun sf, Hamraborg 1
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76
Þakpappaverksmiðjan ehf, Bakkabraut 2
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Ólafía Ragnarsdóttir átti við slæma geðheilsu að stríða, órtán ára 
greindist hún með áráttu- og þráhyggjuröskun. Hún er búin að vera 
sjúklingur síðan. Í dag er hún 47 ára og nokkuð einkennislaus. Ólafía er 
annar af stofnendum Sjálfshjálparsamtakanna Höndin sem brátt verða 
sett á laggirnar.  

„Það er nú ekki formlega búið að stofna samtökin ennþá því það á eftir 
að halda stofnfund, en þetta er allt í gerjun.  Sá sem er í forsvari fyrir 
samtökin er Eyjólfur Magnússon Scheving atferlisfræðingur og hef ég verið í 
meðferð hjá honum í nokkurn tíma. Þegar ég kom til Eyjólfs var ég andlega 
niðurbrotin.  Hafði brenglaða sjálfsmynd, enga sjálfsvirðingu, ekkert 
sjálfstraust og fannst ég vera aumingi.  Allt þetta hefur hann byggt upp svo 
vel að í dag líður mér eins og drottningu.  Eyjólfur er að vinna gífurlega 
gott starf.  Hann er sérstæður persónuleiki; fluggáfaður og mjög fær í 
mannlegum samskiptum og slíkur hugsjónamaður að leitun er á öðru eins.

Hugmyndin að stofnun samtakanna er alfarið frá honum komin. Við tvö 
byrjuðum að ræða um samtökin í sumar og síðan þá hafa nokkrir bæst 
í hópinn.  Við í hópnum erum Eyjólfi aðeins til aðstoðar.  Með stofnun 
samtakanna myndu fleiri fá notið góðs af hæfileikum hans, ekki bara fáeinir 
einstaklingar,“ segir Ólafía Ragnarsdóttir.

Samtök fyrir alla

Aðspurð af hverju þau ákváðu að fara af stað með slík samtök svarar hún; 
„Við álitum okkur hafa eitthvað erindi.“  Fundir samtakanna verða haldnir 
vikulega í Áskirkju og geta allir sem vilja mætt á þá.  

„Þetta verða alhliða samtök og opin öllum sem eiga við sálræna erfiðleika að 
etja.  Eyjólfur mun sjá um yfirstjórn fundanna og verða þeir vettvangur fyrir 
fólk til að koma og tala um sín vandamál. Við veitum þá aðstoð sem við 
getum og bendum svo fólki á önnur úrræði ef til þess þarf.“

Ólafía segir að þeim hafi fundist vanta samkomu fyrir fólk til að koma 
og tala saman. Hún segir fólkið sem mætir ekki þurfa að vera með sama 
vandamálið, fundirnir séu fyrir alla sem eiga við sálræn vandamál að stríða 
hvort sem þau eru stór eða smá.  „Við ætlum að veita fólki stuðning og 
leiðbeiningar, fundirnir verða byggðir upp á hlustun, þekkingu, reynslu, 
styrk, trú og að vera til staðar.“  Markmið samtakanna eru þau að hjálpa 
fólki að greina vandann, finna eigin styrk og getu, leiða til sjálfshjálpar og 
benda á leið til aðstoðar auk þess að sýna samúð, hlýju, fordómaleysi og vera 
opinn fyrir þörfum hvers og eins. „Fólk á að geta sagt sína sögu á fundunum 
hispurslaust og án skömmustutilfinningar í hópi þar sem fullkominn 
trúnaður ríkir.“  

Lenti í læknadópi

En af hverju ákváðu þau að nefna þetta Sjálfshjálparsamtökin Höndin?  „Ég 
átti þá uppástungu, þetta er táknrænt, á að vera útrétt hönd til hjálpar,“ 
svarar Ólafía.

Ólafía hefur ekki alltaf átt sældarlíf þó hún sé ánægð í dag. Sem ung 
manneskja var hún óskaplega þunglynd í mörg ár og það segir hún að hafi 
verið verst.  „Ég var veikari þegar ég var yngri.  Þegar ég greindist sem 
unglingur þá var dælt í mig sífellt nýjum og nýjum lyum og um tvítugt 
var ég orðin dópisti; komin í læknadóp.  Þetta var öðruvísi þá, þekkingin 
í meðhöndlun svona sjúkdóma var ekki eins mikil og hún er í dag.  Ég fór 
í meðferð við lyaneyslunni rúmlega tvítug og hef ekki lent í henni aftur 
eftir það. Á löngum tíma var ég búin að missa trú á kerfið og leitaði mér 
ekki hjálpar sem skildi.  Á þeim tíma var aðstandendum haldið fyrir utan öll 
meðferðarúrræði, það þótti ekki æskilegt að þeir væru að blanda sér í málið 
þá.“

Í dag segist Ólafía vera komin á græna grein en hún þekki það að vera á 
botninum, rísa upp og öðlast nýtt líf.  „Eini tilgangurinn sem gæti verið 
með öllum þessum sálarkvölum er að ég get notað þessa reynslu til að 
vera öðrum til aðstoðar.  Núna get ég farið að hjálpa öðrum á fundum 
samtakanna, miðlað af minni reynslu til þeirra sem þess þurfa og reynt að 
koma í veg fyrir að þeir feti sömu braut og ég.“

Kemur næsti maður mér við?

„Á ég að gæta bróður míns?“ eru einkunnarorð Sjálfshjálparsamtakanna 
Höndin.  „Það er komið úr Bíblíunni og er þessi eilífa spurning; kemur 
næsti maður mér eitthvað við?, “ segir Ólafía og bætir við að henni finnist að 
í þessu nútíma borgarsamfélagi séu allir í sínu horni og hugsunin snúist um 
að hver sé sjálfum sér næstur.  „Peningahyggjan er svo mikil að þeir sem eru 
minnimáttar gleymast.“

Ólafía vill að það komi skýrt fram í viðtalinu að hún hafi verið geðsjúk.  
„Þótt ég sé nokkurn veginn einkennalaus í dag getur sjúkdómurinn blossað 
upp hvenær sem er.  Ég vil að sem flestir sem lifa með svona sjúkdómi hafi 
kjark til að koma fram og játa það, ég þarf ekki að skammast mín neitt fyrir 
minn sjúkdóm frekar en sá sem er með hjartveiki þarf að skammast sín fyrir 
sinn sjúkdóm.“  Hún viðurkennir að umræðan í dag sé þó orðin upplýstari 
og auðveldara sé fyrir fólk að tala um geðsjúkdóma en áður.  „Ég finn mikið 
minna fyrir fordómum í dag en þegar ég var yngri. Það er samt mikið verk 
að vinna og það eru örugglega margir sem þurfa á hjálp að halda en vilja 
ekki viðurkenna það.“

Þegar Ólafía komst yfir versta hjallann í sínum sjúkdómi þá vaknaði hjá 
henni löngun til að vera öðrum að liði.  „Ég vil nota mína reynslu, vera til 
gagns og reyna að koma í veg fyrir að aðrir þurfi að ganga í gegnum það 
sama og ég.  Á fundunum sé ég möguleika á að gera það.  Sjúkdómurinn er 
búinn að taka næstum því alla mína ævi og hefur haft mikil áhrif á mitt líf.  
Hann hefur alveg stjórnað því og það er núna fyrst sem ég er að fá stjórnina 
sjálf, nú er ég við stýrið á mínu lífi.“

Fundir í Áskirkju

Ólafíu gekk vel í skóla á sínum yngri árum og langaði til að mennta sig 
meira en gat það ekki vegna sjúkdómsins.  Hún er þó ekki af baki dottin 
því nú í haust hóf hún dönskunám hjá Geðhjálparskólanum og gengur vel.  
„Ég stefni að því að reyna að afla mér meiri menntunar í framtíðinni, ég er 
loksins búin að ná því stigi að ég geti það.“

Samkomur Sjálfshjálparsamtakanna Höndin verða haldnar einu sinni í 
viku á þriðjudagskvöldum, klukkan 20:30 í sal Áskirkju.  Þær heast 1. 
nóvember og eru opnar öllum. Þeir sem vilja leita sér frekari upplýsinga um 
samkomuna geta hringt í Ólafíu í síma 568-9399.

Eftir Ingveldi Geirsdóttur

Sjálfshjálparsamtökin Höndin eru fyrir alla sem þurfa stuðning:

Er á grænni grein 
- og vill hjálpa öðrum að komast þangað

„Þetta verða alhliða samtök og opin öllum sem 
eiga við sálræna erfiðleika að etja.“
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Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
Þöll, trésmiðja ehf, Auðbrekku 14
Tölvuskólinn Þekking, Bæjarlind 2
Tréfag ehf, Ísalind 4
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5
Uppdæling ehf, Bakkabraut 2
Vegurinn, Smiðjuvegi 5
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf, 
Hamraborg 11
Vetrarsól, Askalind 4

Garðabær 
Dvalar og hjúkrunarheimilið Holtsbúð, 
Holtsbúð 87
Fag-val ehf, Smiðsbúð 4
Garðabær, Garðatorgi 7
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8
Íslenska félagið ehf, Suðurhrauni 3
Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16
Kvistur ehf, Ásbúð 31
Kvótabankinn, Heiðarlundi 1
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Nýþrif ehf, Hlíðarbyggð 41
Rauði kross Íslands, Garðabæjardeild
Verktakafélagið Glaumur ehf, Birkihæð 5

Hafnarfjörður 
Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17
Blátún ehf, Grandatröð 4
Dalakofinn sf, Fjarðargötu 13-15
Eiríkur og Einar Valur hf, Þúfubarði 19
Fínpússning, Íshellu 2
Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1
Fura ehf, Hringhellu 4
G.S. múrverk ehf, Hvassabergi 4
Geymslusvæðið ehf, Hraungörðum
Glerborg hf, Dalshrauni 5
Granítsmiðjan ehf, Rauðhellu 7
Gullfari ehf, Vesturholti 2
Hafnararðarkirkja, Strandgötu
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hagvagnar hf, Melabraut 18
Hamrafell ehf, Hvaleyrarbraut 31
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf, Fjarðargötu 19
Hárstofan Focus ehf, Reykjavíkurvegi 62
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, 
Hringhellu 6
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra, Hraunvangi 7
Hraunhamar ehf, Bæjarhrauni 10
Iceland Seafood International ehf, 
Fornubúðum 5
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b
Kjötbankinn ehf, Flatahrauni 27
Knattspyrnufélagið Haukar, Íþróttamiðstöðinni 
Ásvöllum
Leikskólinn Hjalli, Hjallabraut 55
Markús Jóhannsson hf, Gjótuhrauni 6
Nýsir hf, Flatahrauni 5a
Polarolje, sími 6987999, Heiðvangi 26
Rafgeymasalan ehf, verkstæði, Dalshrauni 17
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Sandey ehf, Lækjarbergi 12
Síldey ehf, Skútuhrauni 2
Snittvélin ehf, Klausturhvammi 18
Stafræna hugmyndasmiðjan ehf - sími 554 
2100, Bæjarhrauni 22
Suðurverk hf, Drangahrauni 7
Útvík hf, Eyrartröð 7-9
VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Verslunarmannafélag Hafnararðar, 
Lækjargötu 34d

Álftanes 
Bessastaðasókn,  
Ferskfiskur ehf, Sviðholtsvör 8
Tækniþrif ehf, Norðurtúni 16
Þekkingarmiðlun ehf, Sjávargötu 29

Keflavík 
Álnabær hf, vefnaðarvöruverslun Tjarnargötu 17 
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b
Efnalaug Suðurnesja - BK-hreinsun ehf, 
Iðavöllum 11b
Fasteignasalan Ásberg ehf, Hafnargötu 27
Ferðaþjónusta Suðurnesja sf, Mávabraut 2
H. Þórðarson ehf, Krossholti 11
Húsagerðin ehf, trésmiðja, Hólmgarði 2c
Húsanes ehf, byggingarverktakar, 
Hafnargötu 20
Keflavíkurkirkja, Kirkjuvegi 25
Málverk sf, Skólavegi 36
Ökuleiðir svf, Sími 421-4141
Plastgerð Suðurnesja ehf, Framnesvegi 21
Rafpóll ehf, Smáratúni 38
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf, Aðalgötu 10
Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14
Sýslumaðurinn í Keflavík, Vatnsnesvegi 33
Tannlæknastofa Einars Magnússonar, 
Skólavegi 10
Varmamót  ehf, Framnesvegi 19
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og 
nágrennis, Hafnargötu 80
Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja, 
Vatnsnesvegi 14
www.ork.is, Frístundar og heilsárshús

Keflavíkurflugvöllur 
Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli, Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar
Íslenskur markaður ehf, Leifsstöð
Suðurflug ehf, Keflavíkurflugvelli

Grindavík 
Grindavíkurkirkja,  
Haustak ehf, Hafnargötu 12
Selháls ehf, Ásabraut 12
Þorbjörn Fiskanes hf, Hafnargötu 12

Sandgerði 
Kvenfélagið Hvöt, Norðurkoti
Nesmúr ehf, Holtsgötu 26

Garður 
Nesfiskur ehf, Gerðavegi 32
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3
Þorsteinn ehf, Garðabraut 30

Njarðvík 
Kaffitár ehf, Stapabraut 7
Toyotasalurinn Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19

Mosfellsbær 
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf, Þverholti 2
Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Pizzabær ehf, Þverholti 2
Reykjalundur, Mosfellsbæ
Vatnsverk ehf, pípulagnir, sími 896-2636, 
Engjavegi 6

Akranes 
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6
Blikksmiðja Guðmundar J Hallgrímssonar ehf, 
Akursbraut 11b
GT Tækni ehf, Grundartanga
Íslenska járnblendifélagið hf, Grundartanga
Íþróttabandalag Akraness, Höfðabraut 5
Jón Þór Hallsson, löggiltur endurskoðandi, 
Smiðjuvöllum 7
Jón Þorsteinsson ehf, Kalmannsvöllum 6
Markstofa ehf, Merkigerði 18
Penninn Akranesi, Kirkjubraut 54
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9
Sjónglerið ehf, Skólabraut 25
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, 
Kirkjubraut 28
Skilmannahreppur, Innri Mel 2
Útgerðarfélagið Straumur ehf, Vesturgötu 111
Vélaleigan Þróttur, Ósi 3
Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf, 
Smiðjuvöllum 6
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf, Stillholti 23

Borgarnes 
Borgarbyggð, Borgarbraut 11
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, 
Borgarbraut 65
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Hársnyrtistofa Margrétar, Kveldúlfsgötu 27
Hreðavatnsskáli,  
Hvítársíðuhreppur, Sámsstöðum
Kolbeinsstaðahreppur, Ásbrún
Laugaland hf, Laugalandi
Sæmundur Sigmundsson ehf, Kveldúlfsgötu 17
Skorradalshreppur, Grund
SÓ Húsbyggingar sf, Litlu Brekku
Sparisjóður Mýrasýslu, Digarnesgötu 2
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf, Húsafell 3
Vatnsverk-Guðjón og Árni ehf, Egilsgötu 17
Vélaverkstæði Kristjáns ehf, Brákarbraut 20
Viðskiptaháskólinn á, Bifröst
Garðyrkjustöðin Varmalandi Reykholtsdal, 
Varmalandi 2

Stykkishólmur 
Hvítasunnukirkjan Stykkishólmi, Skúlagötu 6

Narfeyri ehf, Ásklifi 10
Sólborg ehf, Nesvegi 13
Stykkishólmskirkja,  

Grundarfjörður 
Dvalarheimilið Fellaskjól,  
GG-lagnir ehf, Grundargötu 56
Grundararðarbær, Grundargötu 30
Ragnar og Ásgeir ehf, Sólvöllum 7

Hellissandur 
Hjallasandur ehf, Helluhóli 3
Hraðfrystihús Hellissands hf, Hafnarbakka 1
Þorgeir Árnason ehf, Háarifi 27
Útnes ehf, Háarifi 25

Ólafsvík 
Kvenfélag Ólafsvíkur,  
Tómas Sigurðsson ehf, Stekkjarholti 11

Rif
KG Fiskverkun ehf, Hafnargötu 6

Snæfellsbær 
Þorsteinn SH 145,  

Búðardalur 
Dvalar- og hjúkrunarheimilið, Fellsenda

Ísafjörður 
Ásel ehf, Mánagötu 6
Bílaverkstæði Ísaarðar ehf, Sindragötu 3
Djúp-Ís ehf, Sindragötu 6
Félag opinberra starfsmanna á Vestörðum, 
Hafnarstræti 6
Fræðslumiðstöð Vestarða, Eyrargötu 2-4
Heilbrigðisstofnunin Ísaarðarbæ, Torfnesi
Jón og Gunna ehf, Austurvegi 2
Krossnes ehf, Króki 2
Löggiltir endurskoðendur Vestörðum hf, 
Aðalstræti 24
Lögsýn ehf, Hafnarstræti 1
Orkubú Vestarða hf, Stakkanesi 1
Spýtan ehf, Hjallavegi 11
Tækniþjónusta Vestarða ehf, Aðalstræti 26
Tréver sf, Hafraholti 34

Hnífsdalur 
Trésmiðjan ehf, Strandgötu 7b

Bolungarvík 
Djúpmar ehf, Völusteinsstræti 4
Elías Ketilsson ehf, Þjóðólfsvegi  3
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, 
Hafnargötu 12
Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur 
heilsugæslusvið, Höfðastíg 15
Rekavík ehf, Hafnargötu 80-96
Sjúkrahús Bolungarvíkur, Miðstræti 19
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Útgerðarfélagið Ós ehf, Aðalstræti 19
Vegur, Miðstræti 1

Súðavík 
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri 
Græðir sf, Varmadal

Suðureyri 
Siggi Odds ehf, Eyrargötu 7

Patreksfjörður 
Fiskmarkaður Patreksarðar ehf, Þórsgötu 9
Fiskvon ehf  - Áhöfnin á Árna Jóns BA 1, 
Aðalstræti 125
Gellur og kinnar ehf, Skálholti

Hrútafjörður 
Kvenfélagið Iðunn,  
Staðarskáli ehf, Stað Hrútafirði
Verkalýðsfélag Hrútfirðinga, Borðeyri

Hólmavík 
Kópnes ehf, Vitabraut 3

Árneshreppur 
Hótel Djúpavík ehf, Djúpuvík, Árneshreppi
Árneshreppur, Norðurfirði

Hvammstangi 
Húnaþing vestra, Klapparstíg 4
Skrúðvangur ehf, Gilsbakka 5
Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar sf, Búlandi 1
Villi Valli ehf, Hvammstangabraut 33

Blönduós
Blönduósbær, Húnabraut 6
Lögmannsstofa Stefáns Ólafs ehf, Húnabraut 19
Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda, 
Húnabraut 13
Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga, Þverholti 1

Skagaströnd 
Hólaneskirkja, Fellsbraut 9
Kvenfélagið Hekla,  

Sauðárkrókur 
Fisk - Seafood hf, Eyrarvegi 18
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Náttúrustofa Norðurlands vestra, Aðalgötu 2
Sjúkraþjálfun Sigurveigar ehf, Aðalgötu 20b
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum
Sveitarfélagið Skagaörður, Faxatorgi 1
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22

Blönduhlíð 
Akrahreppur Skagafirði, Miklabæ, Skagafirði

Fljót 
Kvenfélagið Framtíðin, Ökrum

Siglufjörður 
Björgunarsveitin Strákar, Tjarnargötu 18
BOX ehf, Laugarvegi 37
Egilssíld ehf, Lækjargötu 13
Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, 
Hvanneyrarbraut 37-39
Sigluarðarkirkja,  

Akureyri 
Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi
Arnarfell ehf, Sjafnarnesi 2-4
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði, Frostagötu 1b
Bautinn og Smiðjan, veitingasala, 
Hafnarstræti 92
Bókend sf, endurskoðun, Tryggvabraut 1
Bútur ehf, Birkilundi 11
Byggingarfélagið Hyrna ehf, Dalsbraut 1
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, 
Skipagötu 14
Föl ehf, Lerkilundi 24
Fremri ehf kynningarþjónusta, Þórsstígur 4
Friðrik Páll Jónsson, háls, nef og eyrnarlæknir, 
Tryggvabraut 22
Garðaverk ehf, Réttarhvammi
Gýmir ehf, Klettaborg 39
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hártískan sf, Kaupangi við Mýrarveg
Heilsuhornið Ninna ehf, Glerártorgi
Ísgát ehf, Hrafnabjörgum 1
Íþróttamiðstöð Glerárskóla,  
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Leikskólinn Hlíðaból, Skarðshlíð 20
Orlofsbyggðin Illugastaðir, Skipagötu 12-14
Raf & Tækni ehf, Kaldbaksgötu 4
Rafmenn ehf, Fjölnisgötu 2b
Samherji hf, Glérárgötu 30
Teikn á lofti ehf teiknistofa, Skipagötu 12
Tískuverslun Steinunnar, Hafnarstræti 97
Toyota Akureyri, Baldursnesi 1
Vélfag ehf, Ásabyggð 16
Verkfræðistofan Raftákn hf, Glerárgötu 34
Verkval, verktaki, Miðhúsavegi 4

Grenivík 
Grýtubakkahreppur, Gamla skólahúsinu
Jói ehf, Melgötu 8
Sparisjóður Höfðhverfinga, Ægissíðu 7

Grímsey 
Básavík ehf, Öldugötu 4
Grímskjör ehf, Hafnargötu 17
Klettvík ehf, Ártúni
Sæbjörg ehf, Öldutúni 3
Sandvík hf, Hellu
Sigurbjörn ehf, útgerð, Öldutúni 4
Stekkjarvík ehf, Hafnargötu 17
Vélaverkstæði Sigurðar Bjarnasonar ehf, Hátúni
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Guðný Guðgeirsdóttir er tuttugu og ögurra ára nemandi í uppeldis- og 
menntunarfræðum við Háskóla Íslands.  Haustið 2002 gerði hún verkefni í 
sálfræði tengt geðröskunum þar sem hún gerði úttekt á þjónustu við geðsjúka 
á Austurlandi.  Hún kemur sjálf frá Egilsstöðum og móðir hennar, Anne 
Kampp sem þar býr, á við geðhvarfasýki að stríða. 

 “Ég þekkti til þjónustu við geðsjúka fyrir austan, hafði rekist á ýmislegt þar 
sem betur mátti fara og ákvað því að nota reynslu mína sem aðstandandi í 
þetta verkefni.  Ég skoðaði allt sem í boði var. Ég vissi hvert átti að leita og hvað 
brann á mér, en verkefnið allar ekki um minn aðstandanda,“ segir Guðný. 
“Niðurstaða úttektar minnar var að þjónusta við geðsjúka fyrir austan væri 
ekki nógu góð.  Sumstaðar er verið að gera góða hluti en í heildina litið eru 
geðfatlaðir frekar afskiptir á landsbyggðinni.“  

Guðný segir að þjónustan sé takmörkuð og að vegalengdir í aðstoð séu langar.  
„Það er ekki einn einasti geðlæknir eystra, þeir koma nokkrum sinnum á ári 
að sunnan eða frá Akureyri í stærstu byggðarkjarnana.  Á Egilsstaði koma þeir 
órum sinnum á ári og eru þá til viðtals á heilsugæslunni.  Það komast alltaf að 
færri en vilja og ástandið er slæmt fyrir þá sem eiga við geðraskanir að stríða.“   

Úttektina gerði Guðný árið 2002 en árið 2004 kannaði hún, ásamt þremur 
samnemendum sínum, aftur hvað hafði breyst og segir hún það hafa verið 
lítið.  Hún fylgdi úttektinni eftir og segist ennþá fylgjast með.  „Ég hef ekki 
rekið formlega eftir betri þjónustu fyrir austan þó ég fylgist með en ég er alltaf 
að vinna í  málum móður minnar.  Ég reyni að styðja hana eins og ég get, 
sjúkdómurinn kemur í sveiflum hjá henni og þegar þörf er á reyni ég að útvega 
henni þá aðstoð sem hún getur fengið í sínum byggðarkjarna, en það getur oft 
verið snúið.“

Guðný hefur látið Geðhjálp fá verkefnið sem hún vann og sótt fundi þar sem 
Geðhjálp er að hea starfsemi á Austurlandi.  „Geðhjálp og Rauði krossinn hafa 
verið að gera átak á landsbyggðinni og hef ég tekið þátt í þeirri umræðu.“

Fólkið þarf að taka sig saman

Spurð út í hvaða lausnir hún sjái í geðhjálparmálum úti á landi segir Guðný 
þetta vera erfitt viðfangsefni.  „Maður verður að vera raunsær og gera sér grein 
fyrir að þetta er mikið dreifbýli og ármagnið takmarkað.  En það er ýmislegt 
hægt að gera til að bæta ástandið, til dæmis getur þverfagleg samvinna ólíkra 
stofnana skipt máli.  Svo er hægt að fræða fagfólkið á staðnum betur. Það er 
erfitt að fá fagfólk í þessum málum á landsbyggðina og þá ætti frekar að halda 
fræðslu um geðheilbrigðismál fyrir það fagfólk í heilbrigðisgeiranum sem 
þegar er búsett á staðnum.  Bætt samskipti á milli landsbyggðarinnar og stóru 

stofnananna í Reykjavík og á Akureyri skipta líka máli. Fólkið sjálft þarf líka 
að taka sig saman, það hefur verið stofnaður stuðningshópur geðfatlaðra og 
aðstandanda á Egilsstöðum og vonandi eiga margir eftir að nýta sér þann hóp, 
fólkið sjálft mótar starfið.“  

Guðný segir heilsugæsluna á hverjum stað oftast gera sitt besta en hún hafi ekki 
árráð og fagfólk á þessu sviði.  Hún segir ekki auðvelt fyrir geðfatlaða að koma 
inn í samfélag á landsbyggðinni, því þeir vita ekki hvar sé að fá aðstoð.

„Ég sjálf hef fylgt hart eftir að fá þá þjónustu sem ég vil fá og hef rétt á.  
Það mæðir oft mikil vinna á aðstandendum.  Það að horfa upp á einhvern 
nákominn þjást er ofsalega erfitt og sérstaklega þegar maður getur lítið gert og 
kemur allstaðar að lokuðum dyrum.“

Guðný sjálf er ein af stofnendum Félags stúdenta með geðraskanir við Háskóla 
Íslands sem verður formlega sett á laggirnar 10. október næstkomandi á Alþjóða 
geðheilbrigðisdaginn.  „Við erum að koma þessum hópi af stað og safna liði 
í hann.  Geðheilbrigðismál við HÍ hafa verið vanrækt.  Þessi félagsskapur á 
að vera stuðningur við nemendur með geðraskanir og þrýstihópur sem reynir 
að hafa áhrif á þessi mál í skólanum og í umhverfi nemanda. Við vonum að 
hópurinn muni styrkja fólk og fá góðar undirtektir.”

Eins og áður sagði er móðir 
Guðnýjar, Anne Kampp, með 
geðhvarfasýki.  Hún lýsir sér í því 
að hún fái ofsafengin maníuköst 
þar sem orkan og öfgarnar eru 
miklar en eftir þau köst fer hún 
langt niður og leggst í gríðarlegt 
þunglyndi.  
„Ég greindist með geðhvarfasýki 
árið 2001, en það er hægt að 
fylgja sjúkdómnum til baka hjá 
mér til tólf ára aldurs.  Ég leitaði 
mörgu sinnum til læknis áður en 
ég greindist. Ég veit ekki af hverju 
það tók svona mörg ár því ég var 
með öll einkenni sjúkdómsins. 
Sjúkdómurinn á það reyndar til 
að magnast með aldrinum,“ segir 
Anne.

Anne er leirlistakona og býr 
á Egilsstöðum.  Hún segir að 
stuðningur við geðsjúka fyrir 
austan hafi aukist á undanförnum 
árum þó ýmislegt vanti upp á 
ennþá.  „Ég er með ákveðinn 
heimilislækni sem þekkir mig og 

sinnir mínum málum vel, síðan hitti ég sálfræðing hjá svæðisskrifstofu fatlaða 
einu sinni í mánuði.  Stuðningshópurinn sem var stofnaður hér fyrir austan 
fyrir ekki svo löngu hefur líka breytt miklu og veitt mörgum mikinn stuðning, 
þar á meðal mér.  En það er afskaplega slæmt hvað það kemur sjaldan geðlæknir 
hingað á svæðið, órum sinnum á ári er alls ekki fullnægjandi..“

Komið kerfi í kringum hana

Þegar Anne greindist með sjúkdóminn fyrir órum árum lá hún inni á spítala 
í langan tíma.  Allan þann tíma sem hún lá inni vildi hún ekki lifa því hún 
taldi börnin sín betur sett án sín og samviskubitið yfir því að sjúkdómurinn er 
arfgengur dró hana mikið niður.  „Þegar ég kom aftur austur eftir þessa innlögn 
þá lá ég í rúminu í langan tíma án þess að nokkur skipti sér af mér og þá fór 
Guðný dóttir mín af stað að leita úrræða. Hún fór upp á félagsþjónustu sem 
skaffaði mér heimilishjálp og benti mér á sálfræðinginn sem kemur til þeirra á 
svæðisskrifstofuna mánaðarlega.  Þeir sálfræðitímar hafa bjargað mér.“

Anne segir að í gegnum stuðningshópinn fyrir austan þá finni hún hvað 
það vanti af aðstoð fyrir geðfatlaða á staðinn, til dæmis segir hún vanta 
félagsaðstöðu og stuðning og hjálp í sambandi við hreyfingu sem er mikilvæg 
fyrir sjúklinga með geðræn vandamál.  Hún segist samt vera nokkuð sátt í dag.  
„Það er komið kerfi í kringum mig, ég fæ vinnuverkstæði aftur næstu daga, 
ég þekki lækninn minn og sálfræðinginn og stuðningshópurinn er kominn á 
laggirnar.  Ég er ekki viss um að ég hefði það betra annarsstaðar á landinu ,“ 

Eftir Ingveldi Geirsdóttur

“Ég sjálf hef fylgt hart eftir að fá þá þjónustu sem ég vil fá og hef rétt á.  
Það mæðir oft mikil vinna á aðstandendum.  Það að horfa upp á einhvern 
nákominn þjást er ofsalega erfitt,” segir Guðný Guðgeirsdóttir hér í viðtalinu.

Málefni geðsjúkra á landbyggðinni víða í ólagi:

Langt í aðstoð á landsbyggðinni

Anne Kampp. Komið kerfi í kringum 
mig, ég fæ vinnuverkstæði aftur 
næstu daga, ég þekki lækninn minn 
og stuðningshópurinn er kominn á 
laggirnar.”

Stuðningshópurinn skiptir miklu
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„Frá því að ég tók við embætti félagsmálaráðherra hef ég gert mér sífellt 
betri grein fyrir bágri stöðu geðfatlaðra og aðstandenda þeirra. Það er 
aldrei hægt að sætta sig við að ekki sé búið vel að fólki og því miður eru 
dæmi um að aðstæður geðfatlaðra - og aðstandenda þeirra - séu slæmar. 
Því ákváðum við að taka þessi mál föstum tökum. Sem betur fer búum 
við í dag við sterkt efnahagslegt umhverfi og staða ríkisármála er 
mjög góð. Þegar staðan er sú eigum að stuðla að því að allir fái notið 
sín,” segir Árni Magnússon félagsmálaráðherra.

Á dögunum kynnti ríkisstjórnin hvernig þeim ármunum sem fengust 
fyrir sölu Símans skyldi ráðstafað. Milljarðar fara til samgöngubóta, 
byggingu hátæknisjúkrahúss og greiðslu erlendra skulda, svo nokkur 
verkefni séu nefnd. Einum milljarði verður varið til uppbyggingar í 
búsetumálum og endurhæfingu geðfatlaðra. Strax í ár fara 200 milljónir 
til uppbyggingar búsetuúrræða og síðan 300 – 350 milljónir króna 
árlega árin 2007, 2008, 2009 og 2010. Þar fyrir utan er gert ráð fyrir 
fé til rekstrar, þjónustu og starfsendurhæfingar fyrir geðfatlaða. Þar 
verður að hluta til um að ræða flutning ármagns frá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneyti yfir til félagsmálaráðuneytis.  

Setjum nákvæma verkáætlun

Árni Magnússon segist hafa gert sér skýrar hugmyndir um hvernig 
milljarðinum góða verði varið. Áður en ákvörðun um að ráðstafa 
ármunum til þessa málefnis hafi verið tekin hafi legið fyrir upplýsingar 
um þjónustuþörf, sem komu frá heilbrigðisstofnunum, svæðisskrifstofum 
um málefna fatlaðra, félagsþjónustu í stærri sveitarfélögum og fleirum, 
alls nítján aðilum um land allt. 

„Þegar fyrstu 200 milljónirnar hafa verið formlega samþykktar frá 
Alþingi, munum við setja niður nákvæma verkáætlun. Að sjálfsögðu 
verður leitað til allra sem hafa þekkingu á þessu sviði við þróun mála. 
Það á ekki síst við varðandi starfsendurhæfingu. Þar hafa margir verið að 
vinna gott starf sem við þurfum að nýta okkur til hins ítrasta. Ég efast 
ekki um að menn hafi ölda góðra hugmynda í fórum sínum.” 

Nálgumst hópinn með nýrri framtíðarsýn

Að sögn Árna sýna athuganir að gera þarf gangskör í búsetumálum 
nokkuð á annað hundrað geðfatlaðra einstaklinga. 

„Frá því ég tók við þessu embætti hafa bæði forystumenn í samtökum 
geðfatlaðra og eins aðstandendur verið duglegir við að heimsækja mig 
og kynna fyrir mér stöðu sinna skjólstæðinga. Þessi samtöl sannfærðu 
mig um að mikilvægt væri að hea átak í málefnum geðfatlaðra. Fyrst 
vildi ég þó ljúka uppbyggingu aðstöðu þeirra sem búa við einhverskonar 
líkamlega fötlun. Nú höfum við komið því verkefni í höfn og þá getum 

við snúið okkur að þörfum næsta hóps,” segir Árni og bætir við að á 
vettvangi Framsóknarflokksins hafi margoft verið ályktað um þörf til 
þess að gera betur í málefnum geðfatlaðra. Áhugi framsóknarmanna á 
að gera vel í þessum málum sé mikill, sem sjáist með annars á því að í 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hafi þessi mál verið sett í forgang. „Ég 
held ég geti fullyrt að ekki hafi fyrr verið tekin ein ákvörðun um að jafn 
miklir ármunir renni í einu lagi til fatlaðra eða geðfatlaðra. Vissulega er 
ánægjulegt að hafa tekið þátt í því að það yrði að veruleika.”

„Ég ákvað því í samráði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti að 
láta vinna ítarlega könnun á þjónustuþörf geðfatlaðra um land allt. Þetta 
gerði ég í góðu samstarfi við samstarfsmann minn, Jón Kristjánsson 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Þetta er svið sem hefur fram 
að þessu heyrt undir bæði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og 
félagsmálaráðuneyti en segja má að við nálgumst þennan hóp nú með 
nýrri framtíðarsýn. Fyrr á tímum sáu hrepparnir um ýmis samfélagsleg 
verkefni og samhjálpin í samfélaginu var rík. Það er oft bent á okkur og 
nágrannalönd okkar sem fyrirmyndir að því leyti að við höldum uppi 
háum hagvexti og öflugu velferðarkerfi. Þetta eigum við að varðveita og 
að því vil ég vinna. Þetta hlýtur að eiga að spila saman, til þessum erum 
við að reka samfélag.”

Milljarður til málefna geðfatlaðra á næstu árum. Gangskör í búsetumálum og endurhæfingu:

Stuðlum að því að allir fái notið sín

„Það er oft bent á okkur í nágrannalöndunum 
sem fyrirmyndir að því leyti að við höldum uppi 
háum hagvexti og öflugu velferðarkerfi. Þetta 
eigum við að varðveita og að því vil ég vinna. 
Þetta hlýtur að eiga að spila saman, til þessum 
erum við að reka samfélag.”
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Tjöldum ekki til einnar nætur

Í síðasta tölublaði Okkar máls var rætt við Margréti Eiríksdóttur 
geðhjúkrunarfræðing um að á Kleppi væri nokkur hópur sjúklinga sem 
ekki ætti í önnur hús að venda. Væri þar beinlínis innlyksa og ætti í raun 
heimili sitt á sjúkrahúsinu. Slíkar aðstæður hefðu slæmar afleiðingar á 
bata fólksins. 

„Verkefnið framundan lýtur að hluta til að því að færa einstaklinga frá 
heilbrigðisstofnunum í úrræði fyrir fatlaða. Markmið okkar er að tryggja 
að enn betur verði búið að geðfötluðum en verið hefur, út frá þeirra 
þörfum. Það byggist á endanum á einstaklingsbundnu mati sem okkar 
sérfræðingar vinna. Hér getur einnig í sumum tilvikum verið um að 

ræða einstaklinga sem búa í dag heima hjá sér eða á sambýlum á vegum 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. Yfir þetta allt verður farið 
með það að markmiði að gæta jafnræðis í þjónustu. Sjálfur trúi ég því 
til dæmis að margt af því fólki sem lengi hefur dvalist á Kleppi geti lifað 
góðu lífi annarsstaðar. Við verðum hins vegar að gæta þess að mæta 
þörfum einstaklinganna og aðstandenda þeirra á jafnræðisgrundvelli 
og við munum kappkosta að vinna að málum á vandaðan hátt eins og 
stjórnvöld verða að gera þegar þau útdeila miklum ármunum. Við 
verðum líka að leggja áherslu á að féð nýtist sem allra best til framtíðar. 
Hér má ekki tjalda til einnar nætur.”

Virkja geðfatlaða til þátttöku

En eitt er að byggja hús og veraldlegt skjól fyrir fatlaða. Annað að 
staða þeirra njóti bærilegs skilnings meðal almennings. Erum við 
ef til vill að gleyma okkur í því að tryggja stöðu þessa hóps með 
mannvirkjagerð? Árni Magnússon telur svo alls ekki vera og bendir á að 
í félagsmálaráðuneytinu starfi fagfólk með mikla þekkingu og góð tengsl 
við hagsmunaðaðila. 

„Við búum því ekki í glerhýsi þegar við erum að alla um þessi mál. 
Það er ánægjulegt að benda á að þegar við ákváðum að leggja milljarð 
af söluandvirði Símans í þágu geðfatlaðra þá gerðum við það með þeim 
formerkjum að þetta væri uppbygging endurhæfingarúrræða. Þar á ég 
við hæfingu og verndaða vinnu, auk uppbyggingar búsetuúrræða og  
dagvistunar og þjónustu. Það verður því einmitt lögð sérstök áhersla 
á starfsendurhæfingu með það að markmiði að virkja geðfatlaða til 
þátttöku í samfélaginu, þeim sjálfum og öllum öðrum til hagsbóta.  
Ráðuneytið ætlar í því sambandi að nýta þá þekkingu og reynslu sem 
þegar er fyrir hjá félagasamtökum og fagaðilum sem unnið hafa á þessu 
sviði, hugsanlega með gerð þjónustusamninga,” segir Árni. 

Hann bætir við að í sínum huga sé grundvallaratriði að styrkja geðfatlaða 
til sjálfsbjargar þannig að þeir taki þátt í samfélaginu á sama hátt og 
aðrir. Uppbygging búsetuúrræða og þjónustu við geðfatlaða eigi að taka 
mið af þessum grundvallarsjónarmiðum.  

Veita mismunandi þjónustu

Í umræðu um málefni fatlaðra undanfarin ár hefur komið fram að 
sambýli séu úrelt. Nú eigi fatlaðir einstaklingar að fá sérstaka íbúð hver 
og einn, rétt eins og aðrir þegnar þjóðfélagsins. 

„Ég þekki þessa umræðu vel og það er mjög jákvætt hve mikil áhersla 
er nú lögð á fötlunarfræðin,” segir Árni. „Við í félagsmálaráðuneytinu 
höfum fengið tækifæri til þess að koma að þeirri uppbyggingu. 
Fjölbreytni í búsetuúrræðum hlýtur ávallt að þurfa að vera fyrir hendi 
og vera best til þess fallin að veita ólíkum einstaklingum mismunandi 
þjónustu sem þeim nýtist.  Ég hef persónulega kynnst því að það kann 
að henta einhverjum betur að vera í sambýli. Þess eru dæmi - þó hitt 
sé auðvitað æskilegt -  að fatlaður eða geðfatlaður einstaklingur geti og 
vilji búa einn á sama hátt og aðrir í samfélaginu. Það er óskastaðan en 
hér verður einstaklingsbundið mat og óskir viðkomandi og aðstandenda 
þeirra og þjónustuaðila að ráða mestu. Við verðum að hlusta og meta út 
frá því og það verður gert, svo mikið er víst. Við munum að sjálfsögðu 
halda áfram uppbyggingu heildaraðstöðu fyrir fatlaða. Það er og verður 
forgangsmál hjá okkur.“

Íslendingar eru umburðarlynd þjóð

Ekki er umdeilt að mikill árangur hefur náðst í málefnum og 
hagsmunabaráttu geðsjúkra á undanförnum árum. Stór skref hafa verið 
stigin í uppbyggingu allrar þjónustu og skilningur almennings gagnvart 
aðstöðu þessa hóps er stórum meiri nú, en áður var. 

„Ég tel að sem betur fer séu fordómar gagnvart geðsjúkum á 
undanhaldi,” segir Árni Magnússon. „Við Íslendingar erum almennt 
umburðarlynd þjóð sem höfum alist upp við að umgangast hvert annað í 
sátt og samlyndi. Hjá okkur er lítil stéttaskipting og við höfum vanist því 
að vinna saman að þjóðþrifaverkum. Það hlýtur því að vera skylda okkar 
allra að viðhalda því og að uppræta fordóma, reynist þeir fyrir hendi. 
Geðsjúkir og geðfatlaðir og aðstandendur þeirra hafa unnið markvisst 
að þessu og að mínu mati náð frábærum árangri í þeim efnum. Það ber 
að þakka og ég vil sérstaklega nefna Geðhjálp í því sambandi sem hefur 
unnið ákaflega gott og mikilvægt starf.”

Viðtal og myndir: Sigurður Bogi Sævarsson.

„Ráðuneytið ætlar í því sambandi að nýta 
þá þekkingu og reynslu sem þegar er fyrir 
hjá félagasamtökum og fagaðilum sem unnið 
hafa á þessu sviði, hugsanlega með gerð 
þjónustusamninga"

Kleppsspítali. Nokkur hópur fólks á ekki í önnur hús að venda og hefur búið 
þar um langa hríð. Hugsanlega getur það breyst í næstu framtíð.
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Bergvin Eyþórsson býr á Ísafirði. Hann er virkur í 
aðstandendahópnum þar í bæ en kona hans hefur þurft að kljást 
við geðsjúkdóm. Blaðamaður Okkar máls ræddi við hann um 
stuðningshópinn sem var stofnaður á Ísafirði sl. vor. 
“Stuðningshópurinn skiptist í tvennt, það er hópur fyrir sjúklinga og 
hópur fyrir aðstandendur. Sjúklingahópurinn var stofnaður í febrúar 
og þau hittast einu sinni í viku. Aðstandendahópurinn, sem ég er 
í, hóf starf sitt í vor. Þá hittumst við einu sinni vikulega en í sumar 
hálfsmánaðarlega. Við erum að koma hópastarfinu aftur á fullt núna 
og kemur aðstandendahópurinn til með að hittast í hverri viku í vetur,“ 
segir Bergvin.  

Skiptumst á hugmyndum

Áður en þessi sjálfshjálparhópur hóf starfsemi fyrir vestan var 
ekkert slíkt starf þar hvorki fyrir sjúklinga né aðstandendur.“Við í 
aðstandendahópnum ræðum mikið saman, skiptumst á hugmyndum, 
heyrum frá öðrum hvernig þeim hefur gengið og hvað þeir hafa gert. Svo 
ræðum við hvað betur megi fara.“  

Á Ísafirði geta geðsjúkir eingöngu leitað til heilsugæslunnar, þar er 
enginn starfandi geðlæknir né sálfræðingur og engir slíkir búa á 
staðnum. 
“Sálfræðingur kemur einu sinni í mánuði á staðinn. Hann reynist vel 
en er umsetinn og erfitt að fá tíma hjá honum auk þess sem það er dýrt.  
Það eru eingöngu heilsugæslulæknar á staðnum, þeir hafa nýst okkur 
vel,” segir Bergvin, sem í sporum aðstandenda segir vanta mikið vanta á 
í  þjónustu við geðsjúka á staðnum. “Heilsugæslulæknarnir koma fólki af 
stað en svo þarf það að bera sig eftir öllu sjálft. Það er enginn staður sem 
fólk getur leitað á til að fá upplýsingar um hvað það getur gert. Einnig 
sem það er erfiðara að leita eftir upplýsingum á heilsugæslunni út af 
geðsjúkdóm en magaverk.“

Benda á betri leiðir

Bergvin og kona hans hafa þurft að sækja læknisþjónustu fyrir út fyrir 
svæðið. Þau fluttu í eitt ár til Reykjavíkur, þar sem engir sérfræðingar 
voru vesta. En svo leit sjúkdómurinn betur út, þau fluttu aftur vestur og 
eru þar enn. Hann segir geðsjúka og ölskyldur þeirra á Ísafirði þurfa að 
leita í tölverðu mæli suður út af sjúkdómnum.  

“Aðstandendahópurinn er líka til þess að benda öðrum á hvaða leið er 
best að fara svo viðkomandi rekist ekki á vegg.  Mér finnst þessi hópur 
mjög sniðugur og það var mikil þörf fyrir hann.  Hópurinn byggist 
mikið á upplýsingamiðlun því hana vantar alveg, fólk á að geta komið á 
einn stað og fengið leiðbeiningar um hvert það á að leita.  Því fólk sem er 
orðið veikt á geði, á erfitt með að bera sig eftir björginni. Ég hef fundið 
fyrir því að fólk veit ekkert hvernig aðstoð það á rétt á og hverskonar 

aðstoð er hægt að fá yfir höfuð. Fólk situr svolítið á vandamálinu og veit 
ekki hvað gera skal.”

Bergvin segir þó breytingu í því að tala við heimilislækna í dag um 
geðsjúkdóma en fyrir tíu árum síðan.  “Þeir eru orðnir upplýstari og 
sjá þetta orðið sem sjúkdóm en ekki aumingjaskap. Þetta er orðið 
viðurkennt vandamál og maður fær orðið allt annað viðhorf og meiri 
upplýsingar en áður.“

Vantar húsnæði

Geðsjúkir og aðstandendur þeirra á Ísafirði fá inni í húsi Rauða krossins 
í bænum. Miklu myndi breyta, að sögn Bergvins, að fá húsnæði fyrir 
starfsemina. Þá gæti fólk hist, fengið stuðning, haldið fundi og stundað 
félagsstarf.  Sjúklingahópurinn er að vinna í þessu máli núna, það er að 
reyna að fá húsnæði sem væri hægt að nýta samanber starfsemi Geysis 
og Hugarafls og aðstoða fólk við að komast út á vinnumarkaðinn að 
nýju. Bergvin segir það á dagskránni hjá aðstandendahópnum að berjast 
fyrir aukinni þjónustu við geðsjúka á Vestörðum og koma fram með 
hugmyndir að úrbótum. “Fundirnir hafa opnað augu mín fyrir því 
sem er í gangi og hvað má bæta. Við lítum mjög björtum augum til 
vetrarins,“ segir Bergvin að lokum.

Eftir Ingveldi Geirsdóttur

“Aðstandendahópurinn er líka til þess að benda öðrum á hvaða leið er best að 
fara.“ segir Bergvin Eyþórsson.

Sjálfshjálpar- og aðstandendahópur geðsjúkra starfandi á Ísafirði:

Viðurkenndur vandi en ekki aumingjaskapur

“Fólk sem er orðið veikt á geði á erfitt með að 
bera sig eftir björginni.  Ég hef fundið fyrir því 
að fólk veit ekkert hvernig aðstoð það á rétt á og 
hverskonar aðstoð er hægt að fá yfir höfuð.”

Frá Ísafirði. Aðeins heilsugæslan þar í bæ sinnir fólki með geðsjúkdóma. 
Sálfræðingur kemur vestur einu sinni í mánuði og er mjög umsetinn. Þetta 
skapar vandamál og margir leita suður til Reykjavíkur eftir aðstoð.

“Erfiðara að leita eftir upplýsingum á 
heilsugæslunni út af geðsjúkdóm en magaverk. 
Það er enginn staður sem fólk getur leitað á til að 
fá upplýsingar um hvað það getur gert. Einnig 
sem það er erfiðara að leita eftir upplýsingum á 
heilsugæslunni út af geðsjúkdóm en magaverk.“
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„Það er lítill vandi að reka fangelsi, ef allir fangar eru lokaðir inni í klefa 
öryggisins vegna og ekki hugsað um líðan þeirra og andlega uppbyggingu. Ef 
fangi fær engan stuðning er mjög sennilegt að hann leiðist fljótt út í afbrot 
að nýju, þegar frelsið er fengið. Stundum er sagt að fangelsi séu dýr aðferð 
til að gera vonda menn verri. Í þessu felast mikil sannindi en þetta þarf ekki 
að vera raunin.  Í fangavist eiga menn að fá ráðrúm til að snúa við blaðinu 
og við viljum einmitt skapa mönnum slík tækifæri,” segir Valtýr Sigurðsson, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar. 

Valtýr tók við embættinu í maí á síðasta ári. Á þeim tíma hefur hann beitt sér 
fyrir breyttum áherslum í starfi fangelsa landsins og eru þær nú smám saman 
að koma til framkvæmda. Meðal annars með stefnumörkun stofnunarinnar 
og nýjum lögum um fullnustu refsinga sem tóku gildi 1. júlí sl. Valtýr kveðst 
til dæmis vilja sjá fleiri stéttir og stofnanir koma að uppbyggjandi starfi með 
föngum í meira mæli en nú er, svo sem félagsþjónustu og heilbrigðisstéttir. Að 
fangarnir geti leitað sér aðstoðar þannig að þeir nái að fóta sig í lífinu að lokinni 
afplánun, jafnframt því að vera betri menn. 

„Vissulega þurfum við auknar árveitingar til þessa starfs, einkum til að ölga 
fangavörðum og til að bæta menntun þeirra og laun. Peningar skipta samt 
ekki öllu, því með réttu hugarfari allra aðila má ná langt. Að sýna föngum 
kurteisi og koma fram við þá af mannlegri reisn og virðingu er nokkuð sem er 
þýðingarmikið í þessu sambandi og kostar ekki peninga.”

Miklar framkvæmdir fyrirhugaðar

Á næstu misserum eru miklar framkvæmdir við fangelsi landsins 
fyrirhugaðar. Fjölgun vistrýma á Kvíabryggju úr 14 í 22 er framundan á 
næsta ári. Enn fremur stendur til að gera verulegar endurbætur og stækka 

fangelsið á Akureyri. Þessar framkvæmdir hefur dómsmálaráðherra, 
Björn Bjarnason, þegar ákveðið að ráðist verði í. 

Jafnframt er unnið að frekari útfærslu á framkvæmdum á Litla Hrauni í 
samræmi við tillögur sem Fangelsismálastofnun hefur áður kynnt fyrir 
dómsmálaráðherra. Þær fela í sér að byggja upp aðstöðu fyrir konur, bæta 
verulega heimsóknaraðstöðu svo sem með því að útbúa litla íbúð fyrir 
ölskyldur fanga, auk annarra breytinga. Tillögurnar fela það í sér að 
Hegningarhúsið við Skólavörðustíg og Fangelsið Kópavogsbraut 17 verða tekin 
úr notkun. Raunar gera áætlanir skipulagsyfirvalda í Kópavogi ráð fyrir að 
síðarnefnda byggingin þurfi að víkja innan fárra ára þannig að framhaldið þar 
er skýrt.

Stuðla að færri endurkomum

„Það gefur augaleið að 130 ára gömul bygging eins og Hegningarhúsið, sem 
hefur lítið sem ekkert verið breytt, hentar ekki nútíma kröfum í fangelsisrekstri. 
Aðstaðan er með öllu ófullnægjandi og gildir þá einu hvar borið er niður. 
Húsið er í dag einkum notað sem móttökufangelsi og aðstaða þar er þannig að 
menn eru nánast með allt á hnjánum. Í þessu gamla húsi er engin aðstaða til 
tómstunda, íþróttaiðkunar eða vinnu sem er auðvitað óviðunandi. Svona gæti 
ég haldið áfram,” segir Valtýr.

Stærsta verkefnið er bygging nýs fangelsis á Hólmsheiði ofan við Reykjavík, 
sem áformað er að gæti verið komið í gagnið árið 2009 ef ármagn fæst. 
Þar er gert ráð fyrir 54 fangaklefum. Þar yrði móttökudeild, almenn deild, 
gæsluvarðhaldsdeild og afeitrunar- og meðferðardeild með tólf klefa hver. Sex 
klefar verða á sjúkradeild, en hún verður sérstaklega ætluð andlega sjúkum 
föngum. Dómsmálaráðherra hefur þegar ákveðið að ráðist verði í þessar 
framkvæmdir en á næstu mánuðum verður ákveðið hvernig kostnaður skiptist á 
árlög næstu ára. 

„Með þessum heildarbreytingum teljum við okkur nokkuð vel í stakk búin til 
að ná markmiðum okkar, meðal annars því markmiði að stuðla að fækkun á 
endurkomu fanga í fangelsin.”

Þunglyndi og kvíði í fangavist

„Við áætlum að á hverjum tíma séu innan veggja fangelsanna í landinu 
sex til átta manns sem lifa við mjög erfiðar geðraskanir eða um 10% 
af öllum fangahópnum,” segir Anna Kristín Newton, sálfræðingur 
Fangelsismálastofnunar. Hún segir þessa einstaklinga glíma við sjúkdóma eins 
og mjög djúpt þunglyndi eða miklar geðsveiflur. 

„Hér er ég ekki að tala um vægt þunglyndi og kvíða, sem eru oft fylgifiskar 
þess að koma til vistunar í fangelsi. Við upphaf vistunar sýna fangar mjög oft 

Fangelsið á Akureyri. Það er sambyggt lögreglustöðinni þar í bæ, en 
rekið sem sjálfstæð eining. Nú stendur til að gera verulegar endurbætur á 
fangelsinu og stækka það. 

Alls eru um 40 fangar vistaðir utan öryggisfangelsa eins og á Kvíabryggju, 
þaðan sem myndin er. „Þetta fyrirkomulag hefur gefið góða raun og stuðlar 
tvímælalaust að betrun fanga.”

Valtýr Sigurðsson, forstjóri Fangelsismálastofnunar, og Anna Kristín 
Newton, sálfræðingur stofnunarinnar. „Það er fráleitt að menn leiðist út 
í afbrot aftur og dæmist til fangavistar til þess eins að fá húsaskjól,” segir 
Valtýr hér í viðtalinu.

Breyttar áherslur í starfi Fangelsismálastofnunar. Tíundi hver fangi glímir við erfiðar geðraskanir:

Margir búa við aðstæður sem leiða til afbrota

„Að sýna föngum kurteisi og koma fram við þá 
af mannlegri reisn og virðingu er nokkuð sem er 
þýðingarmikið … og kostar ekki peninga.”
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Fangelsið í Kópavogi. Samkvæmt skipulagi 
bæjaryfirvalda verður húsið rifið á næstu árum.

Fangelsið á Litla Hrauni. Þar eru miklar 
framkvæmdir fyrirhugaðar á næstu árum, 
meðal annars við deildaskiptingu auk þess sem 
þar verður komið upp sérstakri kvennadeild.

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg. „Það gefur 
augaleið að 130 ára gömul bygging eins og 
Hegningarhúsið, sem hefur lítið sem ekkert verið 
breytt, hentar ekki nútíma kröfum í fangelsisrekstri,”

Breyttar áherslur í starfi Fangelsismálastofnunar. Tíundi hver fangi glímir við erfiðar geðraskanir:

Margir búa við aðstæður sem leiða til afbrota
slík einkenni, en yfirleitt tekst okkur að hjálpa mönnum yfir erfiðasta hjallann. 
Stundum þarf að grípa til lyagjafar eða annarra slíkra ráðstafana. Í fangelsum 
eru starfandi geðhjúkrunarfræðingar, sálfræðingar og fleira fagfólk sem getur 
veitt aðstoð og stuðning. Eftir langa starfsreynslu þekkja fangaverðir líka 
einkennin og við höfum leitast við að kenna þeim hvenær og hvernig megi grípa 
inn í erfið veikindi. Reynslan sýnir okkur til dæmis að hugræn atferlismeðferð 
hefur gefist mjög vel til að vinna á þunglyndi og raunar fleiri sjúkdómum.”

Í þessu sambandi má geta þess að starfsmenn geðsviðs Landspítala -
háskólasjúkrahúss og Fangelsismálastofnunar eru að vinna að rannsókn á 
andlegu ástandi fanga þegar þeir koma til afplánunar í fangelsi. Niðurstöður 
þeirrar rannsóknir ættu að liggja fyrir innan tíðar.  

„Við höfum hins vegar ekki fyrirliggjandi neinar rannsóknir á því hve oft 
geðsjúkdómar eru orsök afbrots, sem síðan kemur til kasta ákæruvalds og 
dómstóla og seinna leiðir til fangavistar. Við getum þó almennt sagt að vandi 
fanga sé mjög margþættur; andlegur jafnt sem félagslegur og margir búa við 
bágar aðstæður sem með öðru leiða til afbrota,” segir Anna Kristín Newton 
og leggur, líkt og Valtýr, áherslu á að stuðningur við fanga í afplánun verði 
sem uppbyggilegastur hverjum og einum.

Kortleggjum feril og félagslega stöðu

Þegar fangi kemur til afplánunar í fangelsi skal samkvæmt nýjum lögum gera 
sérstaka afplánunaráætlun í samvinnu við hann. Þar er lagt mat á meðferðarþörf 
fangans, getu hans til náms og eða vinnu, þörf fyrir sálfræðilegan, 
félagslegan og eða annan stuðning. Eftir þessari áætlun verður síðan unnið á 
afplánunartímanum og hún endurmetin eftir þörfum. 

„Með þessu erum við að gera fanga kleift að nýta fangavistina til að vinna í 
sínum málum og hjálpa honum til að komast á réttan kjöl. Sérstaklega tel ég 
þörf á samvinnu við félagsmálayfirvöld þegar að ljóst er að fangi muni þurfa 
á slíkri aðstoð að halda við lok afplánunar. Það er fráleitt að menn leiðist út í 
afbrot aftur og dæmist til fangavistar til þess eins að fá húsaskjól,” segir Valtýr 
Sigurðsson.

Hann bætir við að ekki megi gleyma því að margvíslegt uppbyggilegt starf fari 
fram innan veggja fangelsanna í dag. Deild frá Fjölbrautaskóla Suðurlands sé 
starfrækt á Litla Hrauni og margvísleg atvinnustarfsemi við fangelsið þar. Þá 
sé aldrei fullþakkað þeim ölmörgu listamönnum, fagfólki og öðrum aðilum 
sem eyði tíma sínum og ármunum  til að koma í fangelsin. „Að mínu mati er 
ekki með þessu bara verið að stytta föngum stundir heldur einnig að sýna þeim 
að þeir séu ekki gleymdir og að þeir geti átt möguleika aftur til að lifa í sátt við 

samfélagið. Mikilvægasta viðfangsefni okkar er að skapa þeim föngum sem eru 
verst á vegi staddir aðstæður til betra lífs.”

Gamalgróin tregða

Í viðtali við Morgunblaðið seint á síðasta ári sagði Valtýr Sigurðsson að 
fangelsismálayfirvöld hefðu átt „vægt til orða tekið” í miklum vanda með að fá 
inni fyrir sjúklinga á geðdeildum sjúkrahúsanna. Í þessu sambandi víkur Valtýr 
að skýrslu CPT nefndar Evrópuráðsins, sem í þrígang á rúmum áratug hefur 
gert úttekt á stöðu fangelsismála hér á landi. Árin 1993 og 1998 veitti CPT því 
athygli að erfitt væri að fá inni fyrir fanga á geðdeildum  og virtist þetta ástand 
„... stafa af gamalgróinni tregðu stjórnenda almennra geðsjúkrahúsa að hleypa 
föngum þangað inn,” eins og þar var orðað. Í bráðabirgðaskýrslu nefndarinnar 
fyrir síðasta ár er talað á svipuðum nótum og lögð áhersla á að þegar í stað 
verði gripið til aðgerða sem tryggi að andlega veikir fangar fái inni á viðeigandi 
sjúkrastofnun. Taldi nefndin að í þeim fangelsum sem hún skoðaði væru 
allsstaðar, nema á Kvíabryggju, fangar sem þyrftu að vistast á sjúkrastofnun.

Valtýr segist þó hafa merkt ánægjulega viðhorfsbreytingu í þessum málum 
nú nýverið. Þá vill hann vekja athygli á því að læknar Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands, sem þjónusta Litla-Hraun, hafi náð mjög góðum árangri í því 
að draga úr notkun ávanabindandi lya í fangelsinu. Það sé talsverður áfangi 
því fangar séu sterkur þrýstihópur. Þá sé það mjög þakkarvert að nýlega 
hafi heilbrigðisráðherra gefið heimild til að auka starfshlutfall geðlæknis við 
heilbrigðisstofnunina úr 25% í 75% starf. Aukningin sé einkum ætluð Litla- 
Hrauni.

Þurfum upplýstari umræðu

Að mati Valtýs Sigurðssonar hefur skort málefnalega umræðu hér á landi 
um fangelsismál. Hann segir umræðuna hafa helgast meira af upphlaupum 
vegna einstakra mála, fremur en að nálgast málefnin heildstætt. Sama gildi 
um afstöðu fólks til fangelsismála, hún sé tilviljanakennd og ráðist mjög 
af því hvernig vindar blási þann daginn. „Að einhverju leyti getum við hjá 
Fangelsismálastofnun sjálfum okkur um kennt, því það er okkar hlutverk að 
fræða og stuðla að upplýstri umræðu um fangelsismál. Reyndar finnst mér 
umræðan talsvert upplýstari nú en áður og að áhugi fyrir þessum málum sé 
meiri en var.” 

Nýlega var gerð skoðanakönnun í Noregi um afstöðu fólks þar í landi til 
fangelsismála. Þar kom fram að 58% aðspurðra töldu betrun fanga vænlega 
til árangurs. Aðeins 21% vildu leggja áherslu á refsingu sem meginmarkmið 
fangavistar. Valtýr segir þessa staðreynd mjög athyglisverða og mikilvægt að 
henni sé haldið á lofti í íslenskum veruleika. „Þegar við tölum um betrun 
fanga bendi ég á að á hverjum tíma erum við að vista yfir 40 fanga utan 
öryggisfangelsa, það er á Kvíabryggju,  á Sólheimum í Grímsnesi, hjá Vernd, 
í Byrginu, Hlaðgerðarkoti og í Krísuvík. Þetta fyrirkomulag hefur gefið góða 
raun og stuðlar tvímælalaust að betrun fanga, nokkuð sem ég trúi að þjóðin geti 
verið sammála um að sé gott mál.”

„Ég ætla alls ekki að gera lítið úr vanda geðdeilda 
sem eru yfirfullar, en það á ekki að útiloka þá 
sem þurfa að vistast á geðdeild af þeirri ástæðu 
einni að þeir séu fangar.”
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Skráðir notendur vefsetursins doktor.is geta nú komist í beint 
netsamband við ýmsa sérfræðinga í heilbrigðisþjónustu á fyrirfram 
ákveðnum tímum vikunnar. Byrjað var að veita þessa þjónustu í 
síðasta mánuði og hafa viðtökurnar verið mjög góðar, að sögn Jórunnar 
Frímannsdóttur ritstjóra. 

“Ég tel þessa þjónustu kærkomna, því margir eru bangnir við að stíga 
fyrstu skrefin til dæmis í leit að hjálp við andlegum sjúkdómum. Þú 
leitar strax til læknis ef þér blæði. Margir gráta niður í koddann sinn 
í margar vikur ef þeim líður illa á sálinni og finnst jafnvel fráleitt að 
leita sér aðstoðar. Ég vona að þessi þjónusta hjálpi fólki að komast yfir 
þröskuldinn. Ég legg áherslu á að ráðgjöf á Netinu kemur aldrei í staðinn 
fyrir að fólk leiti sér aðstoðar á heilsugæslustöð eða sjúkrahúsi,” segir 
Jórunn. 

Þjónustan er með þeim hætti að notendur ræða við sérfræðinga doktor.is 
á spjallrás sem ekki er ólík samskiptaforritinu MSN. Á mánudögum 
frá kl. 20 situr Einar Eyjólfsson heimilislæknir fyrir svörum á doktor.is, 
Nanna Breim geðlæknir er á vakt á miðvikudagskvöldum og Brynjar 
Emilsson sálfræðingur að kvöldi næsta dags. Jórunn Frímannsdóttir situr 
sjálf við tölvuna á miðvikudagsmorgnum og svarar notendum en hún er 
einmitt hjúkrunarfræðingur að mennt.  Í fyllingu tímans stendur svo til 
að bæta við þjónustuna netspjalli, ljósmóður og kvensjúkdómalæknis - og 
raunar eru margir fleiri möguleikar í skoðun.

Í dag eru skráðir notendur á doktor.is um 1.300 og fer stöðugt ölgandi. 
Árgjaldið er 2.900 kr. Heimsóknir á vefsetrið eru um 40 þúsund í 
hverjum mánuði og síður með upplýsingum um lyf og áhrif þeirra, 
kvensjúkdóma og geðheilsu eru ölsóttastar. 

Geðhjálp á sjóstöng
Góð þátttaka var í sjóstangveiðiferð Geðhjálpar sem efnt var til snemma 
í júlí sl. Á fimmta tug þátttakenda fóru með skemmtibátnum Eldingu 
þar sem róið var út á Kollaörð og færum kastað. Veður var með ágætum 
og sömuleiðis voru aflabrögðin dágóð, þannig að flestir ef ekki allir fóru 
heim með hýrri há. Þetta var í þriðja sinn sem efnt var til sumarferðar 
sem þessarar og þær hafa ævinlega tekist vel. Veiðináttúran er innbyggð 
í eðli mannskepnunar og það sást afar vel í þessari ferð. Sömuleiðis þau 
fornu sannindi að maður er manns gaman, en á síðustu árum hefur starf 
Geðhjálpar ekki síst haft það að markmiði að rjúfa einangrun þeirra 
ölmörgu sem búa við geðraskanir af ýmsum toga. Ferðin var innlegg í 
þá baráttu.

Aflabrögð í ferðinni voru með ágætum og allir fengu að minnsta kosti 
soðningu í kvöldmatinn.

Nýir og breyttir tímar. “Vona að þjónustan hjálpi fólki yfir þröskuldinn,” 
segir Jórunn Frímannsdóttir.

Sérfræðingar sitja fyrir svörum á doktor.is:

Netspjall er nýr kostur

Þátttakendur voru á fimmta tuginn og allir skemmtu sér hið besta.
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„Það er alveg ljóst að fólk með geðsjúkdóma er í mikilli áhættu á 
að ánetjast lyum.   Áfengissýki og lyafíkn eru tíð hjá  þessu fólki 
vegna þess að það er að nota ávanabindandi lyf. Lyfin sem það þarf að 
taka gegn sínum geðsjúkdómum eru oft þau lyf sem leiða til fíknar,“ 
segir Hjalti Björnsson, áfengisráðgjafi hjá SÁÁ og dagskrárstjóri á 
meðferðarheimilinu Vogi.

Hjalti segir margt ungt fólk koma inn á Vog sem þarf að hitta geðlækni 
og þá eru einkenni geðsjúkdóma að koma í ljós hjá því í fyrsta skipti.  
„Margir einstaklingar greinast í fyrsta sinn hér inni en þeir eru þá að 
koma í vímuefnameðferð.  Geðsjúkir eru mikill áhættuhópur því þeir eru 
veikir fyrir og lenda oft til hliðar og þá er mikil hætta á að þeir lendi inn 
í fíklahópum.  Ef að menn eru að fá geðræn einkenni ungir og eiga erfitt 
í skóla þá gerist þetta.“

Að sögn Hjalta er mikil áhætta fólgin í því að vera fíkill með 
geðsjúkdóm; „Fólk er að taka lyf við geðrænum einkennum og ef það er 
ekkert haldið utan um það þá getur það lent í óreglu.  Neysla er í raun 
smitandi, fólk hefur sinn félagsskap hvert af öðru, það er kannski ekki að 
vinna vegna sjúkdómana og fer að drepa tímann saman með óreglu. Þá 
verður þetta óviðráðanlegt.“

Geðræn einkenni af völdum vímuefna

Hjalti segir að séu einstaklingar veikir fyrir geti vímuefnaneysla sett af 
stað geðsjúkdóma. „Maður sér það á einstaklingum sem eru veikir fyrir 
að vímuefni geta oft brotið veika skurn.“  

Ef heilbrigður einstaklingur er í vímuefnaneyslu getur hann fengið 
geðræn einkenni af völdum hennar en það þýðir ekki að hann sé með 
geðsjúkdóm.  Að sögn Hjalta geta ákveðin fíkniefni leitt til geðrænna 
einkenna.  „Kannabisefni eins og hass og marijuana gera fólk sljótt og 
þunglynt.  Örvandi efni láta fólk fá ranghugmyndir, gera það tortryggið 
og það fæ ofsóknarhugmyndir. E-pilla, kókaín og amfetamín eru þau 
örvandi efni sem eru vinsælust og valda einkennum geðveiki.  En þegar 
þetta heilbrigða fólk hættir að nota efnin þá ganga einkennin til baka 
sem þýðir að það er ekki með geðsjúkdóm.  Maður hefur séð að foreldrar 
fara með unglinga, sem eru með þessi einkenni fíkniefnaneyslu, til 
læknis og fá geðlyf við þeim.  Auðvitað gengur það aldrei upp því það er 

verið að reyna að meðhöndla afleiðingar vímuefnaneyslu með geðlyum.  
Þetta fólk kemur svo inn á Vog og þá kemur í ljós að það er ekkert að því 
annað en fíkn.“

Enginn geðlæknir á Vogi

En hvaða ferli fer í gang á Vogi þegar einstaklingur kemur í 
vímuefnameðferð og á við bága geðheilsu að stríða?   „Árum saman 
höfðum við geðlækni í föstu starfi en það var skorið svo mikið niður 
að við urðum að segja honum upp.  Núna þurfum við að kalla til 
sérfræðing í ráðgjöf ef grunur er um geðsjúkdóm.  Stundum fer fólk 
þá inn á geðdeild.  Mjög margir sem koma hingað inn eru með áður 
greinda geðsjúkdóma, og eru í tengslum við geðlækna eða endurhæfingu, 
og þá hvetjum við þá til að halda því samstarfi áfram. En vegna óreglu 
hefur fólk kannski ekki verið í tengslum við sinn lækni í langan tíma 
og þá komum við þeim tengslum á aftur.  Vikulega kemur barna- og 
unglingageðlæknir hingað og talar við þá unglinga sem þurfa á því að 
halda og stundum er niðurstaða hans að þeir þurfi á geðmeðferð að 
halda. Annars er bara kallað í geðlæknana eftir þörfum.“

Áhyggjur Hjalta eru þær að þeir á Vogi geti ekki almennilega þjónað 
þeim sem eru með geðsjúkdóma vegna skorts á ármagni og úrræðum. 
„Við sjáum mikið af þessu fólki á götunni. Bati hjá svona einstaklingum 
er mjög hægur og erfiður og föll eru mjög algeng. Viðbrögðin eru oft þau 
að vísa fólki úr húsnæði sem er engin lausn því fólkið hverfur ekki.  Við 
reynum að fylgja þeim, sem fara héðan út, eftir þannig að það sé farið af 
stað ferli sem heldur utan um einstaklinginn úti í samfélaginu.“

Þurfa mikla aðstoð alla ævi

Hjalti segir suma koma aftur og aftur í meðferð og ná litlum árangri.  Þá 
er í lang flestum tilfellum um erfiðan geðsjúkdóm að ræða og bati verður 
oft seinn og hægur.

„Langflestir fíklarnir sem koma hingað eru ekki með geðsjúkdóma. 
Flestir hérna ná árangri mjög fljótt en við erum alltaf með einhverja sem 
ná ekki árangri.  Það er mjög misjafnt hvað fólki gengur vel og fólkið 
sem kemur hingað aftur og aftur er enginn baggi á þjóðfélaginu.  Ef 
að þjóðfélagið hefur ekki efni á að hugsa um minnstu meðbræður sína 
þá fer maður að efast um þau gildi sem það stendur á.  Geðsjúkdómar 
eru margir erfiðir og illvígir og það er enginn varanlegur bati til við 
þeim, menn eru bara með þetta og við eigum ekki að vísa því fólki í 
burtu.  Þótt að þetta fólk nái ekki sama árangri og aðrir þá er það ekki 
ómerkilegra eða minna virði.  Það þarf ákveðna hæfileika til að fara 
í gegnum svona meðferð og breyta sínu lífi, skipta um félagsskap og 
lifnaðarhætti. Sumir hafa ekki getu til þess.“

Hjalti er á því að heilbrigðskerfið sé að bregðast geðsjúkum með því 
að þrengja að og loka deildum.  „Þar sem geðsjúkir fá aðhlynningu og 
hvatningu er hægt að halda þeim stöðugum. Þetta er ekki átaksverkefni 
sem stendur yfir í stuttan tíma heldur er þetta eitthvað sem þarf að huga 
að alla ævi, mér finnst fólk oft missa áhugann og úthaldið og yfirgefa 
þetta fólk of snemma. Ég vil eyða mínum skattpeningum í að hlúa að 
þeim sem þurfa á því að halda, það á að vera forgangsatriði.  Mér finnst 
of mikið um það að við séum að ætla þessu fólki að standa sig, að allir 
einstaklingar séu það sterkir að þeir geti bjargað sér sjálfir við litla aðstoð, 
en geðsjúkir þurfa mikla aðstoð alla ævi,“ segir Hjalti að lokum.

Eftir Ingveldi Geirsdóttur

„Kannabisefni eins og hass og marijuana gerir fólk sljótt og þunglynt.  
Örvandi efni láta fólk fá ranghugmyndir, gera það tortryggið og það 
fær ofsóknarhugmyndir,” segir Hjalti Björnsson um samspil fíkniefna og 
geðsjúkdóma.

Geðsjúkir leita í ríkum mæli til SÁÁ:

Áhætta hjá geðsjúkum að ánetjast fíkniefnum

„Árum saman höfðum við geðlækni í föstu 
starfi en það var skorið svo mikið niður að við 
urðum að segja honum upp.  Núna þurfum við 
að kalla til sérfræðing í ráðgjöf ef grunur er um 
geðsjúkdóm.  “



18Okkar mál Geðhjálp 19Okkar mál Geðhjálp

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
Dalvík, 
BHS, bíla- og vélaverkstæði, Fossbrún 2
Gistihús Ytri-Vík, Kálfsskinni Árskógsströnd
Gunnar Níelsson sf, Aðalgötu  15
Hafnasamlag Eyjaarðar, Ráðhúsinu
Vélvirki ehf, verkstæði, Hafnarbraut 7

Ólafsfjörður, 
Sjómannafélag Ólafsarðar, Brekkugötu 9

Húsavík 
Bílaleiga Húsavíkur ehf, Garðarsbraut 66
Borgarhólsskóli,  
Félagsbúið Fagranesi 1, Fagranesi
Garðræktarfélag Reykhverfinga, Hveravöllum
Hafralækjarskóli,  
Hvammur, heimili aldraðra, Vallholtsvegi 15
Knarrareyri ehf, Túngötu 6
Kvenfélag Húsavíkur,  
Langanes hf, útgerð, Skólagarði 6
Rúnar Óskarsson ehf, Hrísateigi 5
Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13
Tannlæknastofan Húsavík, Auðbrekku 4

Laugar 
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf, Narfastöðum
Framhaldsskólinn á Laugum, Laugum Reykjadal
Kvenfélag Reykdæla, Narfastöðum
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Mývatn 
Ferðaþjónusta bænda, Skútustöðum II

Kópasker 
Kelduneshreppur, Lindarbrekku
Öxararðarhreppur, Bakkagötu 10

Raufarhöfn 
Hótel Norðurljós, Aðalbraut 2
Véla & trésmiðja SRS ehf, Aðalbraut 16

Þórshöfn 
Geir ehf, Sunnuvegi 3
Vélsmiðjan Þistill ehf, Langholti 1

Bakkafjörður 
Hraungerði ehf, Hraunstíg 1

Vopnafjörður 
Hofskirkja,  
Vopnaarðarhreppur, Hamrahlíð 15

Egilsstaðir 
Egilsstaðakirkja, Laugavöllum 19
Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Laufskógum 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað,  
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
TF-hús, Kauptúni 1 Fellabæ
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Verslunarmannafélag Austurlands, Miðvangi 2-4

Seyðisfjörður 
Seyðisarðarkaupstaður, Hafnargötu 44
Þvottatækni hf, Strandarvegi 21

Reyðarfjörður 
Bókasafn Eskiarðar, Molanum
Skólaskrifstofa Austurlands, Búðareyri 4

Eskifjörður 
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar, 
Hólsvegi 3a

Neskaupstaður 
Fjarðabyggð, Egilsbraut 1
Fjarðalagnir ehf, Nesbakka 14
Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2

Fáskrúðsfjörður 
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Stöðvarfjörður 
Lukka ehf, Fjarðarbraut 11

Höfn 
Hornaarðarhöfn, Hafnarbraut 27
Ögmund ehf, Skólabrú 4
Sambýlið Hólabrekka, Hólabrekku

Skeggey ehf / Ósland, Miðósi 17
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Öræfasveit 
Félagsbúið Hnappavöllum 4, Hnappavöllum 4

Selfoss 
Bílverk BÁ ehf, Gagnheiði 3
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Byggingarfélagið Árborg ehf, Bankavegi 5
Dýralænaþjónusta Suðurlands sími 482-3060, 
Stuðlum
Fasteignasalan Bakki ehf, Sigtúni 2
Ferðaskrifstofan Suðurgarður ehf, 
Austurvegi 3-5
Framsóknarfélag Árnessýslu, Heiði
Hitaveita Frambæja, Skarði
Hrói Höttur, Austurvegi 22
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps, 
Vorsabæjarhjáleigu
Nesey ehf, Suðurbraut 7 Gnúpverjahreppi
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, 
Gagnheiði 35
Selfossveitur bs, Austurvegi 67
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Sunnlenska fréttablaðið, Austurvegur 22
Verkfræðistofa Suðurlands ehf, Austurvegi 3-5
Villingaholtshreppur, Mjósyndi

Hveragerði 
Aðalsalan - Reikningsskil, Breiðumörk 20
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Heilsustofnun NLFÍ, Grænumörk 10
Hveragerðiskirkja, Bröttuhlíð 5
Litla kaffistofan, Svínahrauni

Þorlákshöfn 
Fagus ehf, Unubakka 18-20
Grunnskólinn í Þorlákshöfn,  
Hafið bláa ehf, Óseyrarbraut 20
Heilsugæslustöð Þorlákshafnar, Selvogsbraut 24
Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Stokkseyri 
Kvenfélag Stokkseyrar,  

Flúðir 
Ferðaþjónustan Syðra Langholti,  
Flúðaskóli, Flúðum
Hrunaprestakall, Hruna
Kvenfélag Hrunamannahrepps,  

Hella 
Raffoss ehf, v/Suðurlandsveg
Rangá ehf, Suðurlandsvegi
Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur 
Félag íslenskra bifreiðaeiganda, Stóragerði 3

Vík 
Byggingafélagið Klakkur ehf, Smiðjuvegi 9
Vestmannaeyjar 
Bergur ehf, Pósthólf 236
Einar og Guðjón sf, Illugagötu 3
Eyjaradíó ehf, Skólavegi 13
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
Goðaland, Bárustíg 7
Huginn ehf, Hrauntúni 48
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Ístún hf, Flötum 31
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun, 
Ofanleitisvegi 15-19
Ós ehf, Illugagötu 44
Reynistaður ehf, Vesturvegi 10
Skattstofa Vestmannaeyja, Heiðarvegi 15
Stígandi hf, útgerð, Básaskersbryggju 3
Volare ehf, Vestmannabraut 36
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“Það má velta fyrir sér þeirri spurningu hvers vegna aðstandendur séu 
marktækt óánægðari með þjónustu sjúkrastofnana en notendur sjálfir. 
Fleiri en ein skýring er möguleg á þessu,” segir Guðbjörg Daníelsdóttir 
sálfræðingur Geðhjálpar, aðspurð um niðurstöður ofangreindrar 
könnunar. 

“Kröfur aðstandenda til þjónustunnar kunna að vera meiri eða að 
óánægjan stafi af því að þeim er í mörgum tilfellum haldið alveg utan við 
meðferð og að lítið sé hlustað á skoðanir þeirra. Þó virða þurfi reglur um 
trúnað við sjúkling mætti huga betur að framkomu við aðstandendur.”

Áhyggjuefni er, segir Guðbjörg, hve margir svara því til að lítið tillit sé 
tekið til skoðana sjúklinga og að lítill tími sé gefinn hjá fagfólki til að tjá 
líðan sína og biðja um upplýsingar. 

“Það ætti ekki að koma á óvart að sú tegund meðferðar sem flestir segjast 
hafa fengið er lyameðferð og talsvert færri segjast hafa fengið þá tegund 
meðferðar sem kemur næst á eftir, það er ráðgjöf eða samtalsmeðferð 
fagfólks. Flestum finnst hins vegar að ráðgjöf eða samtalsmeðferð 
fagfólks hafi gagnast best, finnist lyameðferð vera nýtt til fulls en aðrar 
tegundir meðferðar þurfi að efla,” segir Guðbjörg Daníelsdóttir.

“Huga mætti betur að framkomu við aðstandendur,” segir Guðbjörg 
Daníelsdóttir.

Sálfræðingur Geðhjálpar um könnunina

Efla þarf samtalsmeðferð

Aðstandendur geðsjúkra eru marktækt minna ánægðir með þjónustu 
sjúkrastofnana en sjúklingarnir. Þetta kemur fram í rannsókn sem 
gerð var fyrir Geðhjálp og Rauða kross Íslands um þjónustuþarfir 
geðsjúkra og reynslu þeirra af heilbrigðisþjónustunni. Niðurstöður 
rannsóknarinnar voru birtar á dögunum, en tilgangurinn með henni 
var að auka þekkingu á þjónustuþörfum í því augnamiði að hana 
mætti bæta. Sérstaklega var leitað upplýsinga sem Rauði krossinn og 
Geðhjálp gætu nýtt við stefnumótun og markmiðasetningu í eigin 
starfi.

Þátttakendur í rannsókninni voru 222. Af þeim voru 188, eða um 
85%, notendur og 33 aðstandendur, eða rétt tæp 15%. Meirihluti 
svarenda var ánægður eða hlutlaus gagnvart þjónustu í síðustu innlögn á 
sjúkrastofnun. Minnihluti svarenda eða 14 til 20%, eru frekar eða mjög 
óánægður. Þær spurningar sem snúa að eftirfylgd skera sig hvað óánægju 
áhrærir. Þegar spurt var um upplýsingar um úrræði eftir útskrift var 
meirihluti svarenda á því máli að þær hefðu verið næsta takmarkaðar.

Ánægðari á FSA

Þegar meðaltal aðstandenda og notenda á svörun voru borin saman 
kom í ljós að aðstandendur eru yfir heildina óánægðari með þjónustu 
sjúkrastofnanna en notendur. Marktækur munur var á afstöðu 
til þjónustu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og Landspítala 
– háskólasjúkrahúsi. Þeir sem lágu inni á FSA eru ánægðari en þeir sem 
dvöldust á LSH.

Þegar almenn viðhorf til geðheilbrigðisþjónustu eru skoðuð kemur í 
ljós að margir telja að lítið tillit sé tekið til skoðana sjúklinga og fagfólk 
gefi þeim lítinn tíma til að tjá líðan sína og biðja um upplýsingar. 
Meirihluti telur að aðstandendur fái litla fræðslu um geðraskanir frá 
heilbrigðisstarfsfólki og að ekki sé heldur tekið mikið tillit til viðhorfa 
þeirra sem standa sjúklingunum næst. Flestir þátttakendur telja að 
gagnlegt væri að sjúklingar í bata sinntu skipulögðum heimsóknum til 
sjúklinga inniliggjandi á sjúkrastofnunum og að sjálfshjálparhópar séu 
gagnlegir.

Vilja ráðgjöf fremur en lyf

Algengast er að notendur hafi fengið lyameðferð, eða í þremur af 
hverjum órum tilvikum. Í öðru sæti er samtalsmeðferð eða ráðgjöf 
fagfólks, hún er notuð í um 60% tilvika. Um 40% segjast hafa fengið 
iðjuþjálfun. Hlutfall þeirra sem hafa fengið sjúkraþjálfun er lægst eða um 
12,2%. Flestum finnst samtalsmeðferð eða ráðgjöf fagfólks hafa gagnast 
sér best og flestir vilja jafnframt auka þá þjónustu. Næstflestir segja 
lyameðferð hafa gagnast best. Mun fleiri vilja frekar aukna félagsráðgjöf 
og iðjuþjálfun en lyameðferð.  

Þegar rannsökuð var félagsleg staða kom í ljós að eðlilega eru þeir sem 
búa einir félagslega einangraðri en þeir sem eru giftir eða í sambúð. Fólk 
á höfuðborgarsvæðinu er einangraðra en landsbyggðarfólk. Fylgni er 
milli tekna og félagslegrar stöðu; því hærri tekjur sem þátttakendur hafa, 
þeim mun minni er félagsleg einangrun. Þá kemur einnig fram að það 
fólk sem nýtir sér eða hefur hug á að nýta sér athvörf Rauða krossins er 
öðrum fremur einangrað – en hefur áhuga á að breyta því.

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Marktækt fleiri eru ánægðari með þjónustu 
geðdeildar FSA miðað við geðsvið Landspítala – háskólasjúkrahúss.

Þjónusta geðdeilda könnuð meðal notenda og aðstandenda:

Samtalsmeðferð gagnast best
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Isaac Newton, frægasti stærðfræðingur 18. 
aldarinnar.  Newton var vel menntaður, hafði aðgang 
að bestu vitneskju síns tíma og var vel efnaður seinna 
á ævinni.  Hann þjáðist af nokkrum taugaáföllum á 
lífsleiðinni og var þekktur fyrir reiði gagnvart þeim 
sem voru ósammála honum en sumir hafa talið það 
vera geðhvarfaröskun sem var óþekkt á þeim tíma.  

Árið 1705 var Newton fyrsti vísindamaðurinn til að vera sæmdur til 
riddara af Önnu drottningu fyrir sín vísindalegu afrek.

Ludwig van Beethoven, tónskáld, var með 
geðhvarfaröskun og segja sumir að sjúkdómurinn 
hafi gefið honum mikinn sköpunarkraft.  
Geðsýkisköstin virðast hafa verið sem eldsneyti 
á sköpun hans.  Hann samdi frægustu verk sín á 
þeim tíma þegar hann var kvalinn, einmanna og 

þjáðist af geðveikisórum.  Það tók hann tólf ár, í algjörri deyfð, að ljúka 
við að skrifa síðustu sinfóníu sína.  Hann deyfði sársauka sinn með einu 
lyunum sem voru til í þá daga, ópíum og alkóhóli.  Hann dó vegna 
lifrarsjúkdóms.

Abraham Lincoln, sextándi forseti Bandaríkjanna, 
þjáðist af þunglyndi, þróttleysi og nokkrum sinnum 
af sjálfsmorðshugleiðingum. Undraverðasti  hlutinn 
af sögu Lincoln var hin algjöra staðfesta sem hann 
notaði til að komast yfir alvarlegar þjáningar sínar og 
til að afreka allt sem hann gat afrekað fyrir unga þjóð 
sem var í stríði við sjálfan sig.

Vincent Van Gogh, frægur listmálari, var stimplaður 
skrýtinn með ótraust skap mestan partinn stuttrar 
ævi.  Hann þjáðist af flogaveikisköstum sem  
talin voru koma vegna of mikillar drykkju af 
malurtarbrennivíni, sem er mjög sterkur vökvi sem 
var vinsæll meðal hæfileikafólks í þá daga til að ýta 
undir hugmyndir að mikilfenglegri sköpun.  Margir 

hafa reynt að sjúkdómsgreina Gogh með því að lesa einkabréf hans.  Úr 
bréfunum má lesa að með þunglyndi hans fylgdu æðiskenndir kaflar af 
mikilli orku og ástríðu.  Van Gogh framdi sjálfsmorð 37 ára gamall.

Winston Churchill, forsætisráðherra Bretlands, sagði 
í sínum eigin skrifum að hann þjáðist af alvarlegu 
þunglyndi.  Sjaldnar er talað um skrif hans um 
hvernig hann notaði áfengi sem sjálfslækningu til 
að komast í gegnum þessa erfiðu tíma.  Eins og 
svo margt annað frægt fólk, sem hefur strítt við 
geðsjúkdóma lagði hann sitt fram persónulegri 
staðfestu.  Það var treyst á hann til að leiða Bretland 

og heiminn gegn nasistum, sagði hann sjálfur.

Virginia Woolf, breski rithöfundurinn sem 
fæddist til forréttinda, upplifði geðsveiflur vegna 
geðhvarfaröskunar allt sitt líf.  Hún skrifaði til að 
gera sína andlegu óreiðu skiljanlega og ná stjórn 
á geðveikinni.  Hún var umborin af vinum og 
ölskyldu og fékk góða umönnun og skilning allt 
sitt líf. Út af því þurfti hún aldrei að þola innlögn 

á stofnanir sem var eina meðferðarúrræðið í þá daga. Hún lét lífið fyrir 
eigin hendi með því að fylla vasa sína af grjóti og labba út í nálæga á.  
Dánarorsök var sögð; „Sjálfsmorð vegna truflunar á  jafnvægi hugans.”

John Nash, Nóbelsverðlaunahafi í stærðfræði, hefur 
barist ævilangt við geðklofa.  Barátta hans var vel 
rituð í bókinni, A Beautiful Mind, sem seinna var 
gerð fræg kvikmynd eftir.

Eugene O´Neill, er frægt leikskáld sem kom 
úr vandræðaölskyldu og þjáðist af þunglyndi 
stóran hluta ævi sinnar.  Hann er eina ameríska 
leikritaskáldið sem hefur unnið Nóbelsverðlaunin 
fyrir bókmenntir.

Jane Pauley, fréttamaður hjá NBC, frá tuttugu 
og fimm ára aldri, hefur talað hreinskilið um 
þunglyndi sitt og geðhvarfasýki.  Í nýjustu bók sinni, 
Skywriting: A Life Out of the Blue,  allar hún um 
barnæsku sína, ölskylduvandræði og hvernig hún 
uppgötvaði þörf sína fyrir lyagjöf til að stjórna 
geðsveiflunum.

Linda Hamilton, hefur opinberað að hún hafi greinst 
með geðhvarfaröskun á unga aldri.  Hamilton, sem er 
þekktust fyrir að leika með Arnold Schwarzenneger í 
kvikmyndinni Tortímandanum hefur sagt frá hversu 
hjálpleg lyf hafa verið fyrir hana og að hún sætti sig 
við að hún þurfi að taka lyf alla sína ævi.

Shawn Colvin, sem er tvöfaldur Grammy-
verðlaunahafi fyrir tónlist, hefur talað um baráttu 
sína við þunglyndi sem hún hefur þjáðst af í meira 
en tuttugu ár.  „Í gegnum verstu tímana þá loka ég 
heiminn úti og neita að fara fram úr rúminu.  Jafnvel 
minnstu verkefni verða mér ofviða,” segir hún.

William Styron, rithöfundur, skrifar um sitt eigið 
þunglyndi í bókinni; Darkness Visible:A Memoir of 
Madness, og ákvörðun sína um að leita sér hjálpar.  
Hann var einn af þeim fyrstu til að skrifa um annað 
frægt fólk sem barðist við andleg veikindi.

Carrie Fisher, er dóttir tveggja Hollywood stjarna 
(Debbie Reynolds og Eddie Fisher) og er sjálf 
leikkona.  Hún á við andleg veikindi að stríða og eru 
veikindi hennar rakin til móðurættarinnar.

Lionel Aldridge, lék fótbolta með Green Bay Packers 
á sjöunda áratugnum. Hann er með ofsóknargeðklofa 
og var heimilislaus í tvö og hálft ár.  „Þegar ég 
sættist við meðferðina þá byrjaði ég að berjast gegn 
sjúkdómnum” segir hann.  Hann er núna talsmaður 
andlegra veika og talar yfir hópum til að hjálpa þeim 

að skilja þessi veikindi.  Hann segist vera einkennalaus núna og að hjálpa 
öðrum að skilja andleg veikindi sé meðferð fyrir hann sjálfan.

Aðrir frægir sem má nefna eru:

Dick Clark, skemmtikraftur
Irving Berlin, tónskáld
Rosemary Clooney, söngkona
Burgess Merideth, leikari
Peter Illyich Tchaikovsky, tónskáld
Sylvia Plath, ljóðskáld og rithöfundur
Janet Jackson, söngkona
Patty Duke, leikkona
Roseanne Barr, skemmtikraftur
Marlon Brando, leikari
Maurice Bernard, leikari
Buzz  Aldrin, geimfari
Margot Kidder, leikkona
Jonathon Winters, skemmtikraftur
Ernest Hemingway, rithöfundur
Tennessee Williams, leikskáld

Frægir einstaklingar með geðsjúkdóma:

Þau breyttu heiminum
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Ofvirk börn og óhefðbundnar aðferðir

Kennari sem fær nemenda með hegðunarröskun þarf að kynna sér 
málið og vera tilbúinn til að sýna sveigjanleika og nota óhefðbundnar 
aðferðir. Oft er talað um hegðunina sem sálfræðilegt vandamál, leti, 
foreldravandamál, erfiða tilfinningalega truflun eða vanrækslu. Þó svo 
þessi ummæli eigi stundum rétt á sér um börn með hegðunarraskanir er 
rétt að taka fram að yfirleitt batnar hegðunin til muna þegar kennslu- og 
uppeldisaðferðir eru við hæfi og rétt lyagjöf fæst. Sérstaklega þó þegar 
öllum aðferðum er beitt  samtímis. 
Oft eru kennsluaðferðir við hæfi, skilningur innan skólans og 
foreldra á vandamálum nemenda svo góður að lyameðferð þarf ekki. 
Skilningsríkur kennari og kennslustefna mótuð á viðeigandi hátt hefur 
úrslitaþýðingu. 

Lærum meira og þroskumst

Margir eiga erfitt með að læra af þeim sem næst standa: foreldrum, 
maka, systkinum og vinum. Ef við hugsum út í það, þá er þetta fólkið 
sem í flestum tilfellum þekkir okkur best og því mikilvægt að geta lært af 
þeim eins og öðrum. Af þessu fólki getum við lært margt um það hvernig 
við getum bætt okkur sjálf. Ef við þorum að taka ábendingum þeirra og 
líta á þær jákvætt, í stað þess að taka þeim sem aðfinnslum, verðum við 
betri manneskjur fyrir vikið. Mikilvægt er að láta ekki stolt eða þrjósku 
koma í veg fyrir að við lærum meira og höldum áfram að þroskast. Að 
geta tekið við ábendingum frá öðrum, ber vott um hugrekki, lítillæti 
og sjálfsöryggi og veitir okkur tækifæri til að þroskast áfram á einfaldan 
hátt.

Þunglyndi orsök hjónabandserfiðleika

Oft fer maki að velta því fyrir sér hvort hann eigi ef til vill sök á 
þunglyndi sambýlings. Ef til vill finnst honum að hjónabandserfiðleikar 
hafi komið þunglyndinu af stað. En þetta er snúið, því þunglyndi getur 
allt eins verið orsök erfiðleika í sambandinu. Ef þunglyndið þróast 
hægt, eins og oft gerist, getur verið mjög erfitt að skera úr um orsök og 
afleiðing. Því er mjög mikilvægt að fresta allri skilnaðarumræðu þar til 
þunglyndið er liðið hjá. Ekki er óalgengt að hjónaband eða ástarsamband 
leysist upp þegar þunglyndi herjar á. Þegar hinn veiki kemst síðan upp úr 
geðlægðinni kemur oft í ljós að ákvörðun um skilnað var tekin á röngum 
forsendum.

Síþreyta og endurhæfing

Síþreyta getur varað frá nokkrum mánuðum til nokkurra ára. Ekki 
hefur tekist að finna ákveðna lækningu eða aðferð sem kemur flestum 
einstaklingum að verulegu gagni. En mörgum gagnlegum ráðum hefur 
verið safnað saman sem gera síþreyttum tilveruna bærilegri. 
Margir reka sig á að þeir þola ekki allan mat jafn vel og áður, og eru 
jafnvel komnir með fæðuóþol og ofnæmi fyrir ákveðnum efnum. 
Ef grunur leikur á um slíkt er sjálfsagt að breyta fæðuvali. Þegar 
mataróþolið er mikið gagnast mörgum vel að sneiða hjá unnum mat. 
Ástandið hverfur ekki jafn skjótt og það kom. Í endurhæfingu hefur 
reynst vel að taka smá skref í einu, ætla sér ekki um of og að hvíla sig nóg 
eftir tiltölulega stutta vinnutörn. 
Þrátt fyrir að síþreytuástand geti verið mjög slæmt, hefur komið í ljós að 
skipulögð og rétt uppbyggð meðferð - ásamt endurhæfingu - getur skilað 
góðum árangri og leitt til umtalsverðs bata. 
Eins og þegar hefur komið fram þola síþreyttir einstaklingar mjög litla 
áreynslu. Andstætt öðrum virðist þeim oft versna við áreynslu, nema um 
mjög léttar líkamsæfingar sé að ræða. Það að geta ekki gert það sama og 
aðrir veldur oft sálarangist.

Félagsfælni er yfirdrifinn kvíði

Félagsfælni má skilgreina sem yfirdrifinn, óraunhæfan, og þrálátan kvíða 
í tengslum við félagslegar aðstæður, það er samskipti við annað fólk eða 

að framkvæma athafnir að öðrum viðstöddum. Kvíðinn veldur því að 
einstaklingurinn forðast meðvitað slíka félagslega þátttöku, finnur til 
mikils kvíða í aðstæðunum og eða hefur kvíða við tilhugsunina eina. Þeir 
sem þjást af félagsfælni gera sér almennt grein fyrir að um óraunhæfan 
ótta er að ræða. Kvíðinn er það mikill að hann hefur hamlandi áhrif á 
daglegt líf. 
Í raun má skipta félagsfælni í tvennt. Annars vegar kvíða tengdan 

beinum mannlegum samskiptum og hins vegar kvíða tengdan 
framkvæmd athafna fyrir framan aðra. Margir sem hafa félagsfælni 
líða af báðum þessum þáttum, en einkum er líklegt að þeir sem þjást af 
samskiptafælni þjáist einnig af athafnafælni.
Í grunninum er um sams konar hugsunarhátt að ræða í báðum tilvikum. 
Einstaklingurinn óttast neikvæða umöllun annarra, annaðhvort við 
bein samskipti eða við framkvæmd athafna fyrir framan aðra. Hann 
óttast að fá kvíðaeinkenni, sem aðrir muni greina, svo sem roða í andliti, 
svita eða skjálfta, hugurinn muni frjósa eða honum muni ekkert detta í 
hug til að segja. Hann er almennt viðkvæmur fyrir áliti annarra, óttast að 
verða fyrir neikvæðu mati og verða þar með dæmdur kvíðinn, veikgeðja, 
heimskur, óspennandi og verða loks hafnað.

Að líða vel í meðferðinni

Okkur líður misjafnlega vel í námunda við fólk og á það einnig við 
um fagfólk. Við erum öll einstök; með ólíkar væntingar og þarfir og 
getum ekki búist við að allir uppfylli þær. Prófgráða þess sem við leitum 
sáluhjálpar hjá, er ekki trygging fyrir að manni líði vel hjá viðkomandi. 
Mikilvægt er að sá hinn sami sé viðkunnanlegur og traustvekjandi 
því maður þarf að geta rætt um hvaðeina sem á hjartanu hvílir. Þér 
þarf að líða vel í návist viðkomandi svo þú treystir þér til að opna þig 
tilfinningalega. Gott og traust samband er forsenda fyrir að árangur 
náist. 

Sjálfstilfinning

Skortur á sjálfstilfinningu leiðir til óöryggis - sem aftur kallar á 
frumstæðar aðferðir til að lifa af og þar með skerta hæfni í samskiptum 
Ef börn fá tilfinningalega viðurkenningu, virðingu og er leiðbeint 
í takt við vitsmunaþroska á hverju aldursskeiði leiðir það til góðrar 
sjálfstilfinningar. Einstaklingur með góða sjálfstilfinningu þekkir 
þarfir sínar, tilfinningar og mörk. Er þar með hæfur í tengslum 
sínum við sjálfan sig og aðra. Góð sjálfstilfinning leiðir af sér 
góðan persónuleikaþroska og þar með góðan félagsþroska og háa 
tilfinningagreind. Sálfélagslegur þroski er regnhlífarheiti yfir persónulega 
og félagslegahæfni mannsins. Með því að hlúa að sjálfstilfinningunni 
örvast sálfélagslegur þroski og þar með má auka líkurnar á því að í 
samfélaginu verði skapandi og hæfir einstaklingar. 

Dæmisögur af doktor.is
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Dæmisögur af doktor.is
Aldraðir afneita þunglyndi

Lykilatriði við sjúkdómsgreiningu þunglyndis er að 
einstaklingur finnur fyrir aukinni sjúkdómstilfinningu. 
Þetta getur verið mjög lúmskt hjá sumum öldruðum 
vegna aðstöðu þeirra, eðlilegum ellibreytingum eða 
óvirkni þeirra. Margir eru til dæmis hættir að vinna 
og hreyfa sig ekki jafnmikið og áður. Sumir eiga færri 
vini og félaga og oft hafa aldraðir þörf fyrir ýmsa hjálp 
og þjónustu áður en þeir veikjast af þunglyndi vegna 
annarra kvilla og sjúkdóma. 
Sjúkdómstilfinning er eitt kjarnaeinkenni þunglyndis. 
Þú finnur að þú ert veikur, þér líður ekki vel. Sumir 
vísindamenn telja að sumir aldraðir upplifi þunglyndi 
sjálfir ekki eins áberandi og yngra fólk eða hreinlega 
afneiti því. Þess vegna er alltaf mikilvægt að spyrja eftir 
þunglyndiseinkennum. 

Mistökin mega ekki sigra

Rannsóknir sýna að þeir sem eru óhamingjusamir 
þurfa ekki að hafa lent í fleiri áföllum eða gert fleiri 
mistök en aðrir. Munurinn á þeim sem ná að verða 
hamingjusamir og hinum, er meðal annars hugarfarið 
og það hvernig þeir takast á við vandamál, erfiðleika 
og mistök. Þeir sem líta á erfiðleika sem eitthvað stil að 
sigrast á og að hægt sé að læra eitthvað af mistökum, ná 
frekar að vinna úr þeim á jákvæðan hátt. Þeir sem líta 
á erfileika sem ógn, dæma sig harðlega af mistökum. 
Ef við bregðumst við mistökum með sjálfsvorkunn, 
neikvæðni og með því að líta á okkur sem fórnarlamb 
óblíðra örlaga höfum við tapað. Verum tilbúin til að 
horfast í augu við það að við gerum mistök – hugsum 
jákvætt og reynum að finna hvað við getum lært af 
mistökum. Ef okkur tekst það þá erum við á góðri leið.

Hver er styrkur misþroska fólks

Margt fullorðið fólk með misþroskaeinkenni á við 
ýmis konar hliðarvandamál að stríða. Þau tengjast 
til dæmis þunglyndi, kvíða, hjónabandi, ölskyldu, 
starfi, persónusamskiptum eða lélegri sjálfsmynd. Til 
að takast á við sum þessara vandamála getur reynst 
gagnlegt að leita sér hjálpar. Markmið slíkrar aðstoðar 
gæti verið að bæta samskiptahæfileika, læra að takast á 
við streitu og slaka á, læra leiðir til þess að hemja skap 
sitt, skipuleggja betur gerðir sínar og til þess að bæta 
sjálfsmynd. Mikilvægt er að stefna að því að byggja 
upp hjá misþroska fullorðnu fólki þá sjálfsmynd að það 
geti náð árangri. Hvatning og jákvæð styrking með 
umbun getur skipt sköpum. Margir hafa þurft að þola 
vonbrigði og bágt gengi í skóla, starfi og persónulegum 
samskiptum. Það er mikilvægt að finna út á hvaða 
sviðum styrkur þeirra liggur og vinna út frá þeim.
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„Þessi niðurstaða kemur mér því miður ekki sérstaklega á óvart. Það 
er ákveðinn hópur fordómafulls fólks í landinu sem er jafnvel tilbúinn 
að lýsa þeim yfir í svona könnun,” segir Sigursteinn Másson, formaður 
Geðhjálpar. Nær 17% þátttakenda í könnun IMG Gallup fyrir Rauða 
kross Íslands segjast mundu vera ýmist frekar eða mjög ósáttir ef 
geðfatlaður einstaklingur væri þeirra næsti nágranni. 

Könnun þessi var gerð nú í sumar og var ætlað að bregða ljósi á viðhorf 
fólks til nokkurra minnihlutahópa. Spurt var um viðhorf til að mynda 
gagnvart innflytjendum, samkynhneigðum og afstöðu þess ef fólk af 
múslima- eða búddatrú byggi í næstu íbúð eða húsi. Þátttakendur í 
könnuninni voru 800 manns.

Landsbyggðarfólk er ósáttara

Þegar spurt var hvort fólk væri jákvætt eða neikvætt gagnvart því að 
geðfatlaðir byggju í næsta húsi eða íbúð komu ýmsar athyglisverðar 
staðreyndir í ljós. Til að mynda virðist umburðarlyndið almennt meira 
eftir því sem fólk eldist. Þannig sögðust 34,6% aðspurðra á aldrinum 16 

til 24ra ára frekar sátt við geðfatlaða sem sína næstu nágranna en 40,7%  
fólks á aldrinum 55 til 75 ára sem spurt var. Þá sögðust 5,0% fólks í 
yngsta aldurs flokki þeirra sem spurðir voru mjög ósátt við geðfatlaða í 
nágrenni við sig en ekki nema 2,6% elsta fólksins. Almennt virðist því 
umburðarlyndi aukast eftir því sem fólk eldist og meiri menntun virðist 
sömuleiðis hafa áhrif í þá veru.

Búseta virðist hafa nokkur áhrif á viðhorf. Fram kemur að 9,4% fólk 
í Reykjavík segjast frekar ósátt við geðfatlaða í sínu næsta nágrenni og 
12,2% þeirra sem búa í nágrannasveitarfélögum borgarinnar. En þegar 
komið er út á land segjast 16% frekar ósátt. 

Stórauka þarf fræðslu

Sigursteinn Másson segir að í könnuninni sé orðið geðfatlaður illa 
skilgreint – því hver sé geðfatlaður og hver ekki? Við í Geðhjálp höfum 
talað um fólk með geðraskanir og geðsjúkdóma og forðast að nota orðið 
geðfötlun og hver veit hvernig almenningur túlkar geðfötlun. Þetta er 
hinsvegar vísbending um að við verðum að halda áfram baráttunni 
gegn fordómum og að það verður að stórauka fræðslu í skólum og til 
almennings um geðsjúkdóma.”

Í könnun Gallups fyrir Rauða krossinn kemur fram að fordómar 
gagnvart geðfötluðum séu ef til vill meiri úti á landi en á 
Reykjavíkursvæðinu. Sigursteinn Másson bendir á í því sambandi að 
Geðhjálp vinni nú að stærsta átaksverkefni sínu á landsbyggðinni í 26 
ára sögu félagsins. Fyrir dyrum standi að stofna Geðhjálparfélög vítt og 
breitt um landið og tengja þannig landið allt hagsmunabaráttunni og 
aukinni þjónustu. 

Sjónarmið samhjálpar og manngildis

„Landsbyggðin hefur verið mjög vanrækt og því verður að breyta. 
Afstöðumunur á höfuðborgarsvæði og landsbyggðinni kann að 
endurspegla þessa staðreynd, en við verðum vör við mikinn áhuga og 
vilja bæði íbúa og forsvarsmanna sveitarfélaga að bæta þjónustu við 
geðsjúka á landsbyggðinni,” segir Sigursteinn sem stoppar einnig við þá 
staðreynd í könnuninni að fordómar gagnvart geðsjúkum séu líkast til 
minni meðal eldra fólks en hinna yngri. 

„Ég held að það sé tilhneiging að vanmeta möguleika aldraðra til 
að tileinka sér nútímaleg viðhorf. Oft eru þessi nútímalegu viðhorf 
í kjarnann miklu nær bernskuviðhorfum hinna öldruðu en okkur 
grunar og þeirra sjónarmiða samhjálpar og manngildis sem þá ríktu. 
Þegar kemur að minnihlutahópum eins og geðsjúkum, innflytjendum 
og samkynhneigðum er miklu meiri ástæða til að óttast það sem er 
að gerast hjá yngstu kynslóðinni. Það vantar tilfinnanlega markvissa 
fræðslu um málefni minnihlutahópa í skólum. Þetta sjáum við 
birtast í afstöðukönnunum hjá börnum og unglingum og er vaxandi 
áhyggjuefni.”

Yngra fólk með meiri fordóma gagnvart geðfötluðum en hinir eldri, samkvæmt könnun Rauða krossins

Þurfum að stórauka fræðslu um geðsjúkdóma

Nýjum öryrkjum meðal karla fækkaði á fyrri hluta ársins miðað við 
síðasta ár og dregið hefur úr ölgun öryrkja meðal kvenna. Þetta gerist 
nú þegar atvinnuástand í landinu er með besta móti. Á heimasíðu 
Tryggingastofnunar er haft eftir Sigurði orlacius tryggingayfirlækni að 
þessar niðurstöður styðji þá ályktun að sterk tengsl séu á milli nýgengis 
örorku og atvinnuleysisstigs hér á landi. Ekki séu skýr mörk á milli 
heilsubrests og atvinnuleysis. 

Öryrkjum hefur ölgað verulega undanfarin ár. Meðal kvenna ölgaði 
nýjum öryrkjum frá 2002 til 2003 um 28% og frá 2003 til 2004 um 
21%, sem er langt umfram ölgun þjóðarinnar á sama tíma. Frá 2004 til 

2005 ölgaði öryrkjum meðal kvenna hins vegar aðeins um 9%. Meðal 
karla ölgaði nýjum öryrkjum frá 2002 til 2003 um 43% og frá 2003 til 
2004 um 37%. Frá 2004 til 2005 fækkaði nýjum öryrkjum í hópi karla 
hins vegar um 7% og örorkulífeyrisþegum um 13%. 

Á heimasíðu TR bendir Sigurður oracius á að sú væga ölgun sem 
varð á öryrkjum í hópi kvenna dreifist á alla aldurshópa. Meðal karla 
ölgi hins vegar öryrkjum í yngri aldurshópunum nokkuð en fækkun 
meðal karla eldri en 40 ára geri meira en að vega það upp. Í heildina 
fækki því körlum með nýskráða örorku. 

Dregur úr nýgengi örorku
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Í byrjun árs var haldinn evrópskur ráðherrafundur um geðheilbrigðismál 
í Helsinki.  Þar var staddur Jón Kristjánsson, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra Íslands. Á fundinum var samþykkt ályktun og 
aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum Evrópu. Í þeirri ályktun kemur 
fram að ráðherrarnir telji meginmarkmiðið í geðheilbrigðismálum 
að stuðla að vellíðan fólks og starfshæfni með því að beina sjónum 
að styrkleika þess og getu, auka sveigjanleika og leggja áherslu á 
utanaðkomandi forvarnarþætti.  Evrópulöndin voru hvött til að gera 
ráðstafanir til að draga úr þeim vanda sem geðræn vandamál skapa og 
stuðla að góðri geðheilsu.  

Út frá þessu hefur Jón Kristjánsson ákveðið að efna til víðtæks samráðs 
á sviði geðheilbrigðismála og er markmið hans að leiða saman fagfólk og 
fulltrúa sjúklinga og aðstandenda.  Ályktunin sem samþykkt var gengur 
út frá því að unnið sé saman á sviði geðheilbrigðisþjónustu og hvert 
land marki sér stefnu í henni til lengri tíma.  Umfang ályktunarinnar 
er mikið, þar kemur fram að áhersla sé lögð á að allir geti fengið notið 
þjónustu á sviði geðheilbrigðismála og að þjónusta sé veitt á ýmsum 
stöðum innan sveitarfélaga en ekki eingöngu á stórum og einangruðum 
stofnunum.

Tengslanet geðheilbrigðisstofnana

Stefna Evrópulandanna nær m.a til eftirfarandi þátta: Að stuðlað sé að 
geðheilbrigði allra, að unnið sé gegn fordómum, mismunun og félagslegri 
einangrun, að reynt sé að fyrirbyggja geðræn vandamál, að fólk með 
geðröskun fái umönnun og að þeir sem hafi átt við alvarlega geðröskun 

að stríða nái bata og  aðlagist samfélaginu á ný.

Einnig samþykktu ráðherrarnir að efla löggjöf og stefnumótun í 
geðheilbrigðismálum hver í sínu landi og setja geðheilbrigðismál 
á námsskrá hjá öllum heilbrigðisstéttum og móta áframhaldandi 
fagmenntun, sérhæfni og þjálfun fyrir fagfólk í geðheilbrigðisgeiranum.

Þá kemur fram að ráðherrarnir styðja frjáls félagasamtök á sviði 
geðheilbrigðismála og hvetja til stofnunar frjálsra félagasamtaka 
og samtaka þjónustuþega.  Þeir skoruðu líka á svæðistjóra 
Evrópunefndarinnar að gera ýmsar ráðstafanir á þessu sviði, 
meðal annars að hvetja til samstarfs við stjórnsýslustofnanir, 
veita aðildarríkjunum stuðning við þróun eftirlits, veita 
samanburðarupplýsingar um geðheilbrigðismál í ríkjunum og koma á 
tengslaneti geðheilbrigðisstofnana sem býður upp á alþjóðlega samvinnu.

Miðað við þessa ályktun og fyrstu skref Jóns Kristjánssonar í að fylgja 
henni eftir þá ætti framtíðin að vera björt í geðheilbrigðismálum hér á 
landi sem og í Evrópu allri.

„Þjónusta sé veitt á ýmsum stöðum innan 
sveitarfélaga en ekki eingöngu á stórum og 
einangruðum stofnunum.”

Evrópskur ráðherrafundur um geðheilbrigðismál:

Stefnt að víðtæku samráði

Lykill að vellíðan er alþjóðlegt  verkefni sem lyafyrirtækið Lilly (Eli 
Lilly) hefur þróað. Það gengur út á að styðja fólk sem á við geðsjúkdóma 
að stríða til að ástunda heilbrigðari lífstíl. Áhersla er lögð á fræðslu um 
hollt mataræði og gildi hreyfingar. Sem viðbót við aðra meðferð getur 
þátttaka í verkefninu hjálpað fólki við að auka lífsgæði sín.Lilly á Íslandi 
hefur gefið út veglegar handbækur í tengslum við verkefnið. Annars vegar 
handbók fyrir þátttakendur og hins vegar handbók fyrir leiðbeinandann. 
Leiðbeiningar eru settar fram á einfaldan hátt sem auðvelt er að nýta sér. 

Verkefnið felur í sér markvissa fræðslu og stuðning sem er sett upp í formi 
námskeiðs. Lilly leggur fram aðstoð við að koma verkefninu af stað og 
ýmiss konar námskeiðsgögn til þátttakenda. 

Gert er ráð fyrir kennslu í 6-10 manna hópum. Verkefnið hentar vel 
þar sem einstaklingar með geðraskanir sækja þjónustu sína, hvort sem 
er á deildum sjúkrahúsa eða annars staðar. Leiðbeinandi getur verið 
heilbrigðisstarfsmaður viðkomandi deildar/stofnunnar eða samtaka. Gert 
er  ráð fyrir tólf vikna námskeiði einu sinni í viku. Ekkert mælir þó á móti 
því að setja það upp eins og hentar hverju sinni. 

Heilbrigður lífsstíll er grunnhugsunin

Af hverju er Lilly að setja af stað verkefni af þessum toga?
Mikil umræða er í þjóðfélaginu um gildi almennrar hreyfingar og 
forvarna almennt. Viðurkennt er að hreyfing og hollt mataræði skipta 
máli fyrir geðheilsuna. Þekkt er að einstaklingar með geðsjúkdóma eru 
í meiri hættu á að þyngjast, bæði vegna sjúkdóms síns og einnig vegna 
aukaverkana ýmissa geðlya. Afleiðingar offitu geta verið margvíslegar 
eins og aukin hætta á að fá fullorðinssykursýki, háþrýsting, kæfisvefn, 
slitgigt og fleira. Ástundun reglubundinnar hreyfingar og hollt mataræði 
eru áhrifaríkar leiðir til að draga úr líkunum á offitu. 
Lilly hefur  styrkt gerð þessa verkefnis víðs vegar um heim, meðal 
annars í Bandaríkjunum, Írlandi, Þýskalandi, Kanada, Taiwan, Ástralíu, 
Danmörku og Hollandi. Öll verkefnin eru byggð á sömu grunnhugsun 
þ.e. að efla heilbrigðan lífsstíl sniðinn að þörfum einstaklinga með 
geðræna sjúkdóma. Vegna sjúkdóma sinna eiga þessir einstaklingar í 
sumum tilfellum síður kost á þátttöku í líkamsrækt hvers konar eða að 
sækja sér fræðslu um heilbrigðan lífsstíl. 

Hafa áhrif á eigin líðan

Íslenska útgáfan er þýdd úr danska verkefninu Løsninger for Livet 
www.losningerforlivet.dk. Við gerð hennar var leitað til geðlæknis, 
hjúkrunarfræðinga og næringarráðgjafa til að lesa yfir og koma með 
ábendingar og staðfærslu að íslenskum aðstæðum. Eiga þau bestu þakkir 
fyrir. 

Lykill að vellíðan er ölþjóðlegt verkefni lyafyrirtæksins Lilly:

Fræðsla um mataræði og gildi hreyfingar

Hvatning um að borðan hollan mat er mikilvægur þáttur í átaki Lilly. 
Maturinn á þessum disk er hollur og eftir því girnilegur.
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„Okkur er mikilvægt að geta 
boðið skjólstæðingum upp 
á sálfræðiþjónustu og tel 
ánægjulegt að hún sé hluti af 
heilsugæsluþjónustunni. Andlega 
sjúkdóma ætti ekki að vanmeta 
því þeir eru ótrúlega oft undirrót 
líkamlegra kvilla eða tengjast þeim. 
Engu að síður eru margir tregir 
við að leita sér aðstoðar og það 
viðhorf þarf að breytast, “ segir 
Halla Eiríksdóttir, hjúkrunarstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands á 
Egilsstöðum. 

Námskeið í hugrænni atferlismeðferð 
gegn kvíða og þunglyndi er ætlað 15 
til 25 sjúklingum. Hver og einn fær 
viðtal við sálfræðing í upphafi þar sem 
vandinn er greindur. Í lok meðferðar 
er annað einkaviðtal þar sem reynt 
er að meta hverju námsskeiðið hafi 
skilað viðkomandi.

Finna eigin lausnir á vandanum

Allmörg sjálfsvíg ungra karlamanna á Austurlandi fyrir um áratug leiddu 
til þess að gerðar voru rannsóknir á orsökum þeirra. „Eftir stendur samt 
að geðlæknisþjónusta í héraðinu hefur verið mjög takmörkuð,” segir Halla. 
“Geðlæknar koma reglulega í Neskaupsstað og á Egilsstaði en þar er einnig 
sálfræðingur  með móttöku einu sinni í mánuði. Ekki má heldur gleyma 
því að heilsugæslan er mjög mikið að sinna geðheilbrigði enda verða 
andlegir sjúkdómar ekki alltaf aðskildir frá hinum líkamlegu. Í lífi allra 
koma öðru hverju upp aðstæður sem eru fólki erfiðar og vaxa því í augum. 
Námskeið í hugrænni atferlismeðferð byggir á því að hjálpa fólki við að 
finna eigin lausnir á vandanum.”

Viðfangsefnið er mikilvægt

Halla segir að þótt umræða síðustu ára um geðheilbrigðismál hafi miklu 
skilað sé talsvert langt í land ennþá. „Sumir hafa beinlínis fordóma 
gagnvart sjálfum sér, spyrja sjálfan sig hvers vegna þeir ættu að tala við 
heilbrigðisstarfsfólk um sína vanlíðan. Mörgum finnst hins vegar sjálfsagt 
að leita eftir aðstoð vegna áfengissýki, offitu og annara slíkra sjúkdóma. 
Ætli það taki ekki svona einn mannsaldur að breyta þessu viðhorfi og 
vonandi getur heilsugæslan átt þátt í þeim breytingum. Viðfangsefnið er 
mikilvægt og jafnframt spennandi,” segir Halla Eiríksdóttir.

„Verkefnið er áhugavert fyrir margar sakir. Í fyrsta lagi er verið að bjóða 
upp á sálfræðilega meðferð í heilsugæslu á Íslandi. Í öðru lagi er verið 
að ölga þeim úrræðum sem hafa verið fyrir hendi í heilsugæslunni. 
Í þriðja lagi þá er verið að færa meðferð við geðrænum vanda út úr 
spítalanum og nær hinum almenna borgara, þar sem það á við,” segir 
Jón Friðrik Sigurðsson, forstöðusálfræðingur á geðsviði Landspítala -
háskólasjúkrahúss, LSH. 

Á dögunum voru undirritaðir samningar milli LSH annars vegar og 
Heilbrigðisstofnunar Ísaarðabæjar, Heilbrigðisstofnunar Austurlands 
og Heilsugæslunnar í Reykjavík hins vegar. Samningurinn er 
gerður í tilraunaskyni og til tveggja ára, og styrkir heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið verkefnið með 24 milljóna króna framlagi á 
samningstímanum. 

Útvíkkun á starfi LSH

Þjónustan sem Landspítali - háskólasjúkrahús veitir  er tvíþætt. 
Sálfræðingar á geðsviði spítalans taka að sér að veita sálfræðiþjónustu með 
hugrænni atferlismeðferð á heilsugæslustöðvum. Hún felst í hópmeðferð 
við kvíða og þunglyndi. Þá munu starfsmenn geðsviðs halda námskeið 
fyrir starfsfólk heilsugæslunnar um úrræði fyrir fólk sem glímir við vanda 
eða sjúkdóma af geðrænum toga. Með þessu er ætlunin að bæta þjónustu 
við geðsjúka og fyrirbyggja afleiðingar geðsjúkdóma, svo sem skerðingu á 
lífsgæðum og vinnugetu, einangrun, sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg.

„Við kynntum Jóni Kristjánssyni heilbrigðisráðherra og starfsmönnum 
ráðuneytisins hugmyndina að þessu verkefni fyrir nokkrum mánuðum og 
fengum mjög góðar undirtektir. Í framhaldi af því kynntum við það fyrir 
forsvarsmönnum heilsugæslunnar. Það tók svo nokkurn tíma að koma 
verkefninu í farveg og þjónustusamningur var undirritaður 17. ágúst sl. á 
Ísafirði. Verkefnið felst í því að færa sálfræðilega meðferð við almennum 
tilfinningaröskunum svo sem kvíða og þunglyndi, sem þróuð hefur verið 
á geðsviði LSH,  út í heilsugæsluna. Þetta er í raun útvíkkun á þeirri 
starfsemi sem við erum með hér á geðsviði LSH þar sem boðið er upp á 
ölmörg ólík hópmeðferðarúrræði fyrir hinar ýmsu geðraskanir, svo sem  
almenna kvíðaröskun, félagsfælni, þunglyndi, félagsfærni og fleira,” segir 
Jón Friðrik. 

Að beita huganum rétt

Átta sálfræðingar af geðsviði Landspítala – háskólasjúkrahúss koma 
að þessu verkefni nú í haust. Tveir sinna meðferð á Ísafirði, tveir hjá 
Heilbrigðisstofnun Austurlands og aðrir í Reykjavík en starfið þar 
beinist að heilsugæslustöðvunum í Efstaleiti, Lágmúla og Hraunbergi 
í Efra Breiðholti. „Aðalatriði í mínum huga er að með því að starfa í 
heilsugæslunni erum við að færa þjónustuna nær fólkinu . Reynsla næstu 
tveggja ára ræður því síðan hvernig framhaldið verður,” segir Jón Friðrik 
Sigurðsson.

„Geðheilbrigðisþjónusta í héraðinu 
hefur verið mjög takmörkuð,” segir 
Halla Eiríksdóttir hjúkrunarstjóri 
á Egilsstöðum.

Frá undirritun samninganna. Á myndinni eru frá vinstri talið, Magnús 
Pétursson, forstjóri LSH, Jón Friðrik Sigurðsson, forstöðusálfræðingur LSH, 
Lúðvík Ólafsson, lækningaforstjóri Heilsugæslunnar í Reykjavík, Svava I. 
Sveinbjörnsdóttir, skrifstofustjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, og Þröstur 
Óskarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar í Ísaarðarbæ.

Sálfræðiþjónusta geðsviðs LSH út í heilsugæsluna með námskeiðahaldi:

Færum þjónustuna nær fólkinu

Margir eru tregir að leita aðstoðar
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Dagskrá Geðhjálpar haustið 2005

* Birt með fyrirvara um mögulegar breytingar.  Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Geðhjálpar til að fá staðfestingar á dagskrárliðum.

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

9:00–16:00         
Félagsmiðstöð opin

9:00-10:40           
Tölvuver

9:00–16:00         
Félagsmiðstöð opin

9:00-9:40           
Tölvuver

9:00–16:00           
Félagsmiðstöð opin

9:00-10:40           
Tölvuver

9:00–16:00           
Félagsmiðstöð opin

9:00-12:00           
Tölvuver

9:00–16:00           
Félagsmiðstöð opin

9:00-10:40              
Tölvuver

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

12:00-13:00  
Hádegisverður

13:00-14:00   
Húsfundur

15:00-16:30   
Saumaklúbbur 

20:00-21:30    
Aðstandendahópur 
fólks með átröskun

20:00-21:30  
víðaröskunarhópur

14:00-15:00         
Kvíðahópur (GD)

14:05-16:00           
Tölvuver

18.00-19.30
Aðstandendahópar

13:00-14:00  
Stuðningshópur 
(GD)

14.00-16:00                   
Viðtalstími
félagsráðgjafa
Félagsþjónustu
annan hvern miðvd.

17:00-20:00  
Kvikmyndahús  

20:00-21:30  
Félagsfælnihópur

13:00-14:00         
Gullkornastund
með Jónu Hrönn
Bolladóttur
miðborgarpresti
annan hvern
fimmtudag

14:05-16:00             
Tölvuver

17:30-19:00  
Þunglyndishópur

21:00-22:30  
Geðhvarfahópur

13.00-14.30           
Viðtalstími 
ðhjúkrunarfræðings
Lsp.-
Háskólasjúkrah.

13.30-14.30
Geðklofahópur

14:05-16:00           
Tölvuver

18:00-21:00          
Opið hús og súpa

Túngötu 7
101 Reykjavík
Sími 570-1700
Netfang: gedhjalp@gedhjalp.is
Heimasíða: www.gedhjalp.is

mailto:gedhjalp@gedhjalp.is



