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„Allir, sem tengjast geðsjúkum, verða að vera meðvitaðir
um þá leið sem farin er til bata. Það má alls ekki taka
drauma og vonir frá fólki, heldur þarf þvert á móti að
skapa batahvetjandi umhverfi, þar sem aðaláherslan er
einmitt á drauma og vonir einstaklingsins. Við verðum
alltaf að halda voninni lifandi. Bati verður þegar viðkom-
andi einstaklingur ræður við að taka ákvarðanir og þegar
hann ræður við erfiðar aðstæður án þess að veikjast á ný,
hefur hlutverk og er í gagnvirku samspili við umhverfið
og samferðafólk sitt, tengslanetið er virkt og aðalstuðning-
ur kemur frá öðrum en heilbrigðiskerfinu.“

- Auður Axelsdóttir í viðtali við Morgunblaðið í júní sl.

„Að mörgu leyti eru blómatímar á Íslandi í dag og efna-
hagur landsmanna hefur aldrei í sögunni verið betri, þótt
vissulega taki nokkuð í þegar þjóðarskútan er á jafnmikilli
siglingu og nú. Allir hópar samfélagsins hafa það betra í
dag en áður þótt þar með sé ekki sagt að allir séu sáttir við
sitt hlutskipti. Það er hlutverk okkar stjórnmálamannanna
og ýmissa samtaka í þjóðfélaginu að vaka yfir hag og vel-
ferð þeirra sem lakar eru settir en aðrir. Það mun mín rík-
isstjórn gera.“

- Geir H. Haarde forsætisráðherra í ávarpi 17. júní sl.

„Sjálfsvíg eiga sér margar og flóknar skýringar og því er
ekki hægt að fullyrða að um eina meginskýringu sé að
ræða. Orsakir sjálfsvígs eru flókið samspil geðrænna, sál-
rænna, félagslegra og lífeðlisfræðilegra þátta. Þættir sem
eru taldir hafa afgerandi tengsl við sjálfsvíg og sjálfsvígstil-
raunir eru tilfinningaleg vandamál, þunglyndi, vonleysi,
bjargarleysi, misnotkun áfengis og annarra fíkniefna, fé-
lagsleg sefjun og slæm eða lítil tengsl ungs fólks við for-
eldra sína og jafnaldra svo að nokkur dæmi séu tekin.“

- Helgi Gunnlaugsson á Vísindavef HÍ.

„Sum börn hafa ekki vanist því að tala upphátt um til-
finningar eða gefa öðrum til kynna hvernig þeim líður.
Það er samt sem áður þessi hæfni sem er forsenda þess að
börn geti lært að nýta sér ýmsar færar leiðir við að bjarga
sér í erfiðum aðstæðum. Þessi hæfni leggur einnig grunn-
inn að hæfni barnsins til að geta fundið hvernig öðrum
líður og til að veita öðrum hjálp og stuðning. Mikilvægt
er að hafa í huga að börn sem eiga erfitt með að tjá til-
finningar sínar eru börnin sem leita sér síður aðstoðar
þegar vanda ber að höndum.“

- Á vefnum landlaeknir.is.

-„Líf okkar gjörbreytist þegar við eignumst barn. Það hef-
ur áhrif á vinnuna, áhugamálin og samskipti við aðra full-
orðna. Við ráðum ekki lengur dagskránni alveg sjálf og
þarfir okkar vilja gleymast. Þú verður samt sem áður að
gefa þér tíma fyrir þarfir þínar. Það er ekki hollt að lífið
snúist eingöngu um barnið, hvorki fyrir barnið né fyrir
þig. Það er heldur ekki hollt þegar lífið snýst aðeins um
vinnuna. Meðalvegurinn er vandfundinn en happadrýgst-
ur. Sá sem er hamingjusamur gegnir betur því vandasama
hlutverki að ala upp barn. Hugaðu að þínum eigin mál-
um. Það er öllum nauðsynlegt að vera með sjálfum sér og
finna frið í sálinni.“

- Á vefnum Verndum bernskuna.

„Óholl fæða fer illa í lundina á fólki. Ný bresk skýrsla
bendir til að aukið þunglyndi og minnisleysi megi að
nokkru rekja til breyttra matarvenja á síðustu áratugum.
Allir vita að óholl fæða kemur niður á líkamlegu atgervi.
Það ætti í sjálfu sér ekki að koma neinum á óvart að áhrif-
in ná auðvitað líka til heilans og allrar þeirrar starfsemi
sem þar fer fram. Enn eina vísbendinguna í þessa átt er að
finna í niðurstöðum nýrrar skýrslu frá geðheilbrigðisstofn-
un í Bretlandi. Þar kemur fram sterk fylgni á milli dep-
urðar og minnisleysis annars vegar og óhollrar fæðu hins
vegar. Það eru einkum grænmetið og fiskurinn sem hafa
farið halloka í heimi hraðans, þar sem fólk hefur ekki
lengur tíma til að útbúa staðgóðar máltíðir.“

- Úr frétt á vísir.is.

„Áður fyrr var ég líklega ekki saklaus af því viðhorfi að
telja þá sem eru á örorkubótum fólk sem nennti ekki að
taka til hendi. Þetta er viðhorf er mjög fjarri mér í dag.
Langflestir vilja geta unnið og lifað með reisn. Í veikind-
um mínum hef ég fundið vel hve frábært íslenskra heil-
brigðiskerfið er og sömuleiðis starfsfólk þess. Það sinnir
sínum störfum af alúð og kostgæfni, en er oft ekki metið
af verðleikum. Umræðan um sjúkrahúsin og starfsemi
þeir hefur verið mjög á neikvæðum nótum. Andrúmsloft-
ið breyttist samt mikið þegar Davíð Oddsson veiktist.“

- Jón Valgeir Gunnarsson í Vikunni vorið 2005.

„Það er ekki lengur hægt að útiloka að meðferð geðsjúkra
hafi staðnað í gömlum farvegi og að íslenskar geðheil-
brigðisstofnanir hafi ekki lagað sig nægilega vel að breytt-
um viðhorfum í nágrannalöndum okkar. Þess vegna er
tímabært að opna þessar umræður og leiða fram gagnstæð
sjónarmið, vega þau og meta. Frjálsar umræður geta aldrei
orðið til annars en góðs, hvort sem það er á þessu sviði eða
öðrum sviðum okkar frjálsa lýðræðisþjóðfélags. Þess vegna
er æskilegt að helstu forystumenn okkar á þessu sviði hafi
frumkvæði að slíkum samræðum og skoðanaskiptum“

- Úr leiðara Morgunblaðsins sl. vor.

„Við lendum öll í áföllum í gegnum tíðina, þau geta verið
smávægileg og stórtæk, og allar erum við misjafnar og
vinnum misjafnt á svona hlutum. Þess vegna skiptir það
máli fyrir hvern og einn að vera meðvitaður um sjálfan sig
og þekkja sína eiginleika, um leið og þú ert kominn á
þann veg með líf þitt veistu hvað þú vilt. Þetta höfum við
allar, en við þurfum smá vinnu til að draga þessa konu
innra með okkur fram.“

- Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir á femin.is.

„Geðsjúkdómar eru ekki lengur neitt jaðarfyrirbrigði í
samfélögum okkar og þaðan af síður geðsjúklingar, þegar
eitt af hverjum fjórum okkar er geðsjúklingur. En hvernig
stendur á því að svo fá okkar sem glímum eða höfum
glímt við geðsjúkdóma erum viljug til að taka upp hansk-
ann þegar kemur að því að koma málflokknum af jaðar-
svæðinu.“

Héðinn Unnsteinsson í grein í 
Morgunblaðinu sl. sumar.

„Þannig er bæði neysla og kostnaður vegna notkunar geð-
lyfja mestur hér á landi af Norðurlöndum, sem bendir til
þess að aðgengi fólks að meðferð með lyfjum er gott, en
hvort tveggja er þó merki um of einhæfar áherslur í geð-
heilbrigðismálum. Við leggjum of mikla áherslu á stofn-
anaþjónustu við geðsjúka í stað þess að styðja þá til auk-
innar sjálfshjálpar með áherslu á þjónustu og stuðning
utan stofnana með búsetu á heimilum, sambýlum og öðr-
um sérhæfðum meðferðarúrræðum. Þjónusta sjúkrahúsa á
fyrst og fremst að vera bráðaþjónusta.“

Ásta Möller á Aþingi 2005.

Opin umræða er súrefni hins lýðræðislega þjóðfélags. Hvað geðsjúkdóma áhrærir skiptir upplýst umræða miklu,
enda brýtur hún múra og eyðir fordómum. Samkvæmt tölfræðinni þarf fjórði hver Íslendingur einhverntíma á lífsleiðinni
að glíma við andleg veikindi, það er 75 þúsund manns. Miklu skiptir fyrir þjóðfélagið allt, að líf þessa fólks verði sem bæri-
legast. Fjölmargar greinar um geðheilbrigðismál sem finna má á Netinu vitna um að gagnvart slíku er víðtækur vilji.



„Í gegnum vefinn fáum til dæmis mikinn fjölda fyrir-
spurna frá ættingjum fólks með geðraskanir sem veit
kannski ekki hvar hjálpar skal leita. Þörfin fyrir upp-
lýsingar um geðsjúkdóma og þau úrræði sem bjóðast
er greinilega mikil,“ segir Sigríður Sara Þorsteinsdótt-
ir, fræðslu- og upplýsingafulltrúi Geðhjálpar.

Á vordögum opnaði Geðhjálp nýtt vefsetur sem er á
slóðinni www.gedhjalp.is. „Markmiðið er að til verði lif-
andi gagnabanki. Við birtum fréttir, rannsóknir, skýrslur
og annað efni útgefið af Geðhjálp og öðrum þeim sem
sinna málefnum geðsjúkra. Jafnframt er á síðunni fjöldi
tengla inn á íslenska og erlenda vefi þar sem fjallað um
geðheilsu og skyld málefni. Þá erum við einnig með við-
burðadagatal þar sem auglýstir eru fyrirlestrar, fundir og
aðrir viðburðir er tengjast þessu málaflokki. Með öðrum
orðum sagt er það okkar keppikefli að geta veitt heildstæða
þjónustu í gegnum þessa síður,“ segir Sigríður Sara og
bætir við að þegar samtökunum berst nýtt efni sé það sett
strax út á vefinn.

Sérhönnuð síða
Grunngerð vefsins nýja er verk Bjartmars Kristinssonar,
vefhönnuðar hjá ORB miðlun, en framhaldinu tóku sér-
fræðingar vefráðgjafafyrirtækisins Sjá við verkinu. Þannig
er vefur Geðhjálpar byggður upp með þarfir lesblindra,
heyrnarlausra, hreyfihamlaðra, blindra og alvarlega sjón-
skertra í huga. Nú geta blindir og sjónskertir notað tal-
gervla og sérhönnuð lyklaborð með síðunni og stækkað
letur, lesblindir geta breytt um bakgrunnslit og hreyfi-
hamlaðir vafrað án þess að nota mús. 

Í gegnum vefsetrið er hægt að senda tölvupóst til Geð-
hjálpar og segir Sigríður Sara marga nýta sér þann mögu-
leika. Margir nýta sér til dæmis þennan möguleika til að
hafa samband við sálfræðing félagsins, Silju Magnúsdótt-
ur, en almennt er kappkostað að sá sem hefur besta þekk-
ingu á hverju máli um sig sinni því.

Veröldin er leiksvið
„Við svörum öllum erindum sem berast,“ segir Sigríður
Sara sem hóf störf hjá Geðhjálp í byrjun maí síðastliðnum
en síðustu ár hefur hún dvalist í Bandaríkjunum þar sem
hún nam leiklist og leikhúsfræði. „Mér finnst starfið hér
hjá Geðhjálp afar áhugavert og á margt skylt við leiklist-
ina. Öll veröldin er leiksvið og hlutverk leikarans og
fræðslufulltrúans er það sama; að segja sögur og miðla
upplýsingum,“ segir Sigríður Sara að síðustu.

Geðhjálp opnar nýjan
fræðslu- og upplýsingavef: Þörf fyrir upplýsingar er mikil

„Að segja sögur og miðla 
upplýsingum,“ segir Sigríður Sara
Þorsteinsdóttir, nýr fræðslu- 
og upplýsingafulltrúi Geðhjálpar.
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Þann 6. september sl.var liðið ár frá því að ríkisstjórnin tilkynnti hvernig söluandvirði Símans yrði var-
ið. Þar var meðal annars samþykkt að einn milljarður króna færi í að hefja þá þegar uppbyggingu bú-
setuúrræða fyrir geðfatlaða. Það þarf varla að fara mörgum orðum um það á þessum vettvangi hversu
fá þessi úrræði eru og hve mikill vandi margra geðsjúkra er. Þessi mál hafa einnig brunnið á aðstand-
endum, því alltof oft hafa geðsjúkir ekki getað leitað til annarra en nánustu ættingja með húsaskjól.
Nokkur fjöldi geðsjúkra hefur ekki átt annan kost en eiga lögheimili sitt á sjúkrastofnun svo árum og
jafnvel áratugum skiptir. Engum er þó hollt að lifa innan stofnana til lengdar; slíkt rænir menn frum-
kvæði og sjálfsbjargarviðleitni og festir þá í sjúklingahlutverki.

Það er ljóst að í þessum efnum stöndum við nágrannaþjóðum okkar talsvert að baki. Nokkuð er
síðan V-Evrópuþjóðir hófu markvissa aðlögun geðsjúkra að samfélaginu, m.a. með því að tryggja þeim
örugga og sjálfstæða búsetu með mismunandi þjónustustig eftir þörfum hvers og eins. Við getum lært
af reynslu þeirra og reynt að forðast mistök sem þar hafa verið gerð. Um og uppúr 1970 urðu mikil
umskipti í málefnum geðsjúkra í nágrannalöndunum og í Norður-Ameríku. Stórum sjúkrastofnunum
fyrir geðsjúka var lokað, sjúklingarnir sendir heim með lyf og frómar óskir um velgengni í lífinu. En
allt of oft gleymdist að huga að því hvað tæki við „heima“. Því þrátt fyrir fögur orð í stefnuyfirlýsing-
um stjórnvalda var ekki sjálfgefið að sveitarfélögin hefðu byggt upp þjónustu við geðsjúka. Raunar
voru þau sveitarfélög mjög fá. Því var það svo að víða urðu aðstandendur að taka á sig hjúkrunarhlut-
verkið, væru þeir á annað borð fyrir hendi. Því miður urðu ótal margir geðsjúkir að velkjast um á göt-
um úti og vera komnir upp á náð og miskunn náungans, því aðstandendur vantaði til að skjóta yfir þá
skjólshúsi. Og þrátt fyrir mikla uppbyggingu í þessum málaflokki víðast í Evrópu þá er þetta enn hlut-
skipti margra geðsjúkra í velferðarsamfélagi nútímans. Þeir eru meginuppistaða heimilislausra sem við
rekumst á í stórborgum Evrópu og Bandaríkjanna. Sjúklingar - sem ekkert býðst annað en gatan!
Spyrjum okkur sjálf: Myndum við líða það að krabbameinssjúklingar þyrftu að hafast við á götum úti?
Ég fullyrði að ekkert okkar myndi líða það, ekki eitt augnablik, ekki eitt andartak. Ég spyr: Hvers
vegna eru geðsjúkdómar enn litnir öðrum augum en aðrir sjúkdómar? Hér er mikið verk að vinna.

Í búsetumálum getum við ekkert síður lært af okkar eigin reynslu en annarra þjóða. Við Skútagil
á Akureyri og á Sléttuvegi í Reykjavík er komin nokkur reynsla á sjálfstæða búsetu langtíma geðsjúkra í
þjónustukjörnum. Skemmst er frá því að segja að árangurinn hefur verið mjög góður. Hitt er þó ekki
síður mikilsvert að íbúarnir hafa verið mjög ánægðir. Flestum þeirra hefur gengið betur að fást við
sjúkdóm sinn og lífið og tilveruna í eigin húsnæði en haft þó stuðning í nánasta umhverfi.

Í þeirri uppbyggingu sem framundan er verða sjónarmið geðsjúkra og aðstandenda þeirra að sitja
í öndvegi. Það er ljóst að úrræðin þurfa að vera fjölbreytt, því geðsjúkir eru ekki einsleitur hópur nema
síður væri. Sumir, jafnvel flestir, geta búið í eigin húsnæði á almennum markaði en skortir nú betri
stuðning til þess að vel sé. Aðrir þurfa meiri og stöðugan stuðning og hvatningu og þeim henta betur
íbúðakjarnar. Skilaboðin þurfa að vera skýr: Ekkert um okkur án okkar!

Auður Styrkársdóttir, 
talsmaður Aðstandendahóps Geðhjálpar
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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: Ingibjörg María Gísladóttir og 
Gunnar Reynir Valþórsson

Forsíðumynd: Sigurður Bogi Sævarsson
Auglýsingar: PSN-samskipti
Umbrot: Athygli ehf.
Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins
Dreifing: Blaðið
Upplag: 100.000

Sjálfstæð búseta
er mannréttindi!

Leiðari:

„Myndum við líða það að krabba-

meinssjúklingar þyrftu að hafast við á götum

úti? Ég fullyrði að ekkert okkar myndi líða

það, ekki eitt augnablik, ekki eitt andartak. Ég

spyr: Hvers vegna eru geðsjúkdómar enn litnir

öðrum augum en aðrir sjúkdómar? 

Hér er mikið verk að vinna.“

Vetrardagskrá Geðhjálpar
Félagsmiðstöð:
• Félagsmiðstöð opin 9-16 alla virka daga
• Hádegismatur kl.12-13 alla daga, einnig um helg-

ar
• Alla föstudaga opið hús 16-20 
• Alla mánudaga húsfundur kl. 13:00
• Alla miðvikudaga bíóferðir, sjá auglýsingar.
• Hátíðarmatur yfir jól og áramót.

Viðburðir og sérstakar uppákomur:
• Tónleikar blásarakvintetts Reykjavíkur í Listasafni

Íslands 23. október

• Leikhúsferð í nóvember, nánar auglýst síðar
• Basar um miðjan nóvember, nánar auglýst síðar
• Skólaslit Fjölmenntar 15. desember
• Skólinn hefst á ný þann 15. janúar
• Hörpu- og flautuleikur í Listasafni Íslands 19. mars
• Tónleikar Guitar Islancio í Listasafni Íslands 23.

apríl
• Skólaslit Fjölmenntar 18. maí 

Sjálfshjálp hjá Geðhjálp
• Opinn Stuðningshópur: þriðjudagar kl. 13:00-

14:00

• Aðstandendahópur: þriðjudagar kl.18:00-19:30
• Þunglyndishópur: þriðjudagar kl. 20:00-21:30
• Félagsfælnihópur: miðvikudagar kl. 20:00-21:30
• Kvíðahópur: fimmtudagar kl. 18:00-19:30
• Geðhvarfahópur: fimmtudagar kl. 20:00-22:30
• Geðklofahópur: föstudagar kl. 13:30-14:30

Aðrir viðburðir auglýstir síðar í Félagsmiðstöð
Geðhjálpar og á vefnum www.gedhjalp.is 
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Náttúra hefur áhrif til góðs á heilsu fólks og þá sér-
staklega þegar vinna skal bug á kvíða og streitu-
kenndum sjúkdómum. Anna Björg Aradóttir, yfir-
hjúkrunarfræðingur hjá Landlæknisembættinu, segir
að í næstu framtíð megi búast við að litið verði í
auknum mæli til fortíðar hvað varðar þau úrræði sem
beitt er í heilbrigðisþjónustu. Að hvetja fólk til úti-
veru í náttúrunni sé einn af þeim möguleikum sem
bjóðist.

Á síðustu fimmtíu árum eða svo hafa læknar og annað
heilbrigðisstarfsfólk mjög horft til tækni og lyfjanotkunar
en í dag er aukinn áhugi fyrir því að beita óhefðbundnum
aðferðum og horfa heildstætt á manneskjuna. Hjúkrunar-
kona allra tíma, sjálf Florence Nightingale, og Grikkinn
Hippocrates, faðir læknisfræðinnar, voru afar meðvituð
um samspil manns og umhverfis. Rauði þráðurinn í
áherslum Hippocratesar var sá að líkaminn læknaði sig
sjálfur og sá sem veitti meðferð væri aðeins verkfæri nátt-
úrunnar til þess. Beina ætti sjónum að líkama, sál og um-
hverfi og væru öll þessi atriði jafn þung á metunum. 

Náttúrunni beitt til lækninga
„Síðasta áratug hefur hvarvetna í heilbrigðismálum orðið
vakning í umræðu um samspil manns og umhverfis með
tilliti til heilsufars. Hvort sem um er að ræða geðsjúkdóma
eða önnur veikindi hefur helst verið litið til áhrifa félags-
legs umhverfis en síður til náttúrunnar. En þessi viðhorf
eru að breytast og þá sérstaklega í Bandaríkjunum, þar
sem starfandi eru samtök sjúkrahúsa sem kalla sig Plain
Tree. Innan vébanda þeirra er unnið eftir þeirri hug-
myndafræði að maðurinn, félagslegt umhverfi hans og
náttúra þurfi að haldast í hendur til að flýta fyrir bata.
Rannsóknir sýna að hafi sjúklingar á sjúkrahúsum útsýni
til náttúrulegs umhverfis flýtir slíkt fyrir bata,“ segir Anna
Björg Aradóttir, sem flutti erindi um þetta efni á ráðstefnu
sl. vor þar sem fjallað var um áhrif skóga og gróðurs á lýð-
heilsu.

Sú þróun í heilbrigðismálum að beita náttúrunni sjálfri
til lækninga segir Anna Björg vera mest áberandi vestan-
hafs, en áhrifanna verði einnig vart í Evrópu. Í Svíþjóð
hafi verið settar á laggirnar heilsustofnanir sem starfi í
anda náttúruþerapíu sem notuð er til að hjálpa fólki með

geðraskanir út í lífið á nýjan leik, ellegar þeim sem hafa
helst úr lestinni vegna streitutengdra einkenna.

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á jákvæðum
áhrifum náttúrunnar á líðan fólks eru ekki margar, en nið-
urstöðurnar eru ævinlega á sömu nótum. „Náttúran hefur
góð áhrif á líðan okkar og þá sérstaklega á kvíða og streitu-
einkenni. Slökunaráhrifin liggja í loftinu,“ segir Anna
Björg. „Fyrir meginþorra fólks hefur það sálbætandi áhrif
að vera sem mest í náttúrunni þar sem er minnst af tilbún-
um hljóðum og mannvirkjum, þó slíkt geti raunar vakið
kvíða og óþægindi með sumum. Margir þurfa efalítið
hjálp til að komast yfir þann múr til að geta nálgast þetta
frumeðli okkar; að vera í þögninni og þar sem náttúran
ræður ríkjum.

Líður betur í grónu umhverfi
Á liðnu vori kom til fyrirlestrahalds hér á landi bandaríski
landslagsarkitektinn Clare Cooper Marcus sem hefur sér-
hæft sig í hönnun á umhverfi heilbrigðisstofnana, þannig
að gróður og garðar séu aðgengilegir, bæði innan húss og
utan. Anna Björg Aradóttir segir sjónarmið Marcus afar
áhugaverð - þó að náttúrulegt umhverfi sé ekki lækning í
sjálfu sér, flýti það fyrir bata. 

„Hún skoðaði hér nokkrar stofnanir, meðal annars
Hjúkrunarheimilið Sóltún. Var mjög hrifin af fallegu og
grónu umhverfinu þar í kring, sem virkilega er til þess fall-
ið að fólki líði betur,“ segir Anna Björg og heldur áfram:
„Hún kynnti sér líka aðstæður við Landspítala-háskóla-
sjúkrahús við Hringbraut, en þar utandyra er grænleitur
lífvana trjádrumbur listaverk. Án þess að neinni rýrð væri
kastað á listaverkið sem slíkt þótti henni þetta mjög nei-
kvætt og sagðist ekki geta ímyndað sér að þetta verk hefði
góð áhrif á heilsu barnanna. Svona atriði er mikilvægt að
hafa í huga. Vegna hönnunar nýs hátæknisjúkrahús veit ég
að starfsfólk LSH hefur farið til Bandaríkjanna og kynnt
sér Plain Tree-sjúkrahús og hugmyndafræði þeirra. Áhersla
hefur verið á það lögð að sjúklingar á nýja sjúkrahúsinu
hafi sem fallegast útsýni úr herbergjum sínum.“

Útivera er allra meina bót
Hverskonar útivera nýtur sívaxandi vinsæla og mörgum
þykir hún mikilvæg fyrir sál og líkama. Í Reykjavík eru

víða frábærar gönguleiðir, svo sem um Laugardalinn, upp
með Elliðaánum eða með strandlengjunni. Þá er Heið-
mörkin algjör útivistarparadís og Akureyringum þykir
gönguferð um Kjarnaskóg vera allra meina bót. Svona
mætti áfram telja með allt landið undir. En hvað gera
gönguferðir fólki um þessa skógarlundi, hvort heldur er
litið til fræðilegra rannsókna eða þess sem almenn skyn-
semi segir. 

„Áhrifin eru góð, bæði fyrir líkama og sál. Það er gott
fyrir líkamann að fá hreyfingu og ég er líka viss um að
gönguferð um skóglendi og fallega náttúru veitir þér meiri
slökun en ef þú gengir niður Laugarveginn til að skoða í
búðarglugga. Í meðferð við þunglyndi eða öðrum geðsjúk-
dómum er fólki gjarnan ráðlagt að hreyfa sig, því slíkt
kemur endorfíninu af stað sem aftur dregur úr depurð.
Geðlæknar hafa ráðlagt sínum skjólstæðingum gjarnan að
stunda útivist og það í góðum félagsskap, til dæmis innan
vébanda Ferðafélags Íslands eða Útivistar og slíkt hefur
reynst mörgum vel,“ segir Anna Björg sem vekur athygli á
því að fleiri lækningaaðferðir, sem fyrir fáum árum þóttu
nánast framúrstefnulegar af heilbrigðisstarfsfólki, séu nú
viðurkenndar sem góðar og gildar. Fæstir deili til dæmis
um gagnsemi nálastungumeðferðar við ákveðinni tegund
verkja. Þá geri andleg íhugun og jóga fólki gott og rann-
sóknir sýni að með slíku má lækka blóðþrýsting svo að lyf
verði jafnvel óþörf. 

Megum ekki einangrast
„Við erum að færast sífellt meira inn í borgarsamfélagið og
æ fleiri búa í þéttbýli. Áherslur skipulagsfræðinga framtíð-
ar þurfa að miðast við það - og það er að íbúar hafi greiðan
aðgang að náttúrulegum svæðum. En við viljum líka kom-
ast út fyrir borgarmörkin í sveit, það sést best á mikilli
fjölgun sumarhúsa og engum ofsögum er sagt að á síðdegis
á föstudögum yfir sumartímann tæmist Reykjavík. Aðrir
njóta sín betur á göngustígum borga og bæja og sumir eru
inniblóm og njóta sín best með því að vera inni og í
heimaranni. Slíkt er vissulega í góðu lagi, bara ef viðkom-
andi einangrar sig ekki því fyrir heilsu okkar skiptir miklu
að eiga samfélag við annað fólk. Samvera, rétt eins og úti-
vera, flýtir alltaf fyrir bata,“ segir Anna Björg Aradóttir að
síðustu.

Útivera og náttúrulegt umhverfi gera sálarheilsunni gott:

Slökunaráhrifin liggja í loftinu

Anna Björg Aradóttir segir að í framtíðinni verði í auknum mæli horft til fortíðar hvað varðar þau úrræði sem beitt er í heilbrigðis-
þjónustu. Að hvetja fólk til útiveru í náttúrunni sé einn af þeim möguleikum sem bjóðist.“

Við Barnaspítala Hringsins er utandyra grænleitur
lífvana trjádrumbur sem listaverk. Bandarískur
landslagsarkitekt telur að drumburinn hafi allt
annað en góð áhrif á heilsu barnanna.

Í skóglendi á Fljótsdalshéraði. „Náttúran hefur góð
áhrif á líðan okkar og þá sérstaklega á kvíða og
streitueinkenni,“ segir Anna Björg.

„Fyrir meginþorra fólks hef-
ur það sálbætandi áhrif að

vera sem mest í náttúrunni þar
sem er minnst af tilbúnum
hljóðum og mannvirkjum.“
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Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4

Raftíðni ehf, Eyjarslóð 3

Raftækjaþjónustan sf, Lágmúla 8

Raftækniþjónusta Trausta ehf, Síðumúla 1

Rafverk hf, Skeifunni 3e

Rafvirkjar Reykjavíkur ehf, Skipholti 31

Rakarastofan Dalbraut ehf, Dalbraut 1

Rannsóknastofan Domus Medica sf, Egilsgötu 3

Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf, Grensásvegi 16

Ráðgjafar ehf, Garðastræti 36

Ráðningarþjónustan ehf, Krókhálsi 5A

RBG vélaleiga og verktakar ehf, Bíldshöfða 14

Rekstrarverktak ehf, Stórholti 1

Rimaskóli, Rósarima 11

Rizzo, Hraunbæ 121

Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a

RST Net ehf, Smiðshöfða 6

Samband íslenskra bankamanna, Nethyl 2

Samhjálp, Stangarhyl 3a

Samiðn, Borgartúni 30

Saumsprettan sf, Veltusundi 3b

Saxhóll ehf, Nóatúni 17

Scana ehf, Vesturgötu 53b

Seljakirkja, Hagaseli 40

Sigurborg ehf, Grandagarði 11

Sigurraf ehf, Stararima 5

Sindri RE 46,

SÍBS, Síðumúla 6

Sjá-viðmótsprófanir ehf, Ingólfsstræti 1a

Sjómannadagsráð, Laugarási Hrafnistu

Sjóvélar ehf, Skútuvogi 6

Sjúkravörur, Suðurlandsbraut 52

Sjúkraþjálfun Önnu Katrínar ehf, Hraunteigi 14

Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf, Hraunbæ 102c

Skandinavia leikir ehf, Snælandi 7

Skeifan fasteignamiðlun ehf, Suðurlandsbraut 46

Skilaboð ehf, Pósthólf 358

Skóverslunin Iljaskinn ehf, Háaleitisbraut 58-60

Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6

Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14

Snyrtistofan Mandy ehf, Laugavegi 15

Spírall prentþjónusta ehf, Köllunarklettsvegi 1

Sportbar.is, Hverfisgötu 46

Sprinkler pípulagnir ehf, Bíldshöfða 18

Staukur ehf, Skipholti 56

Stúdíó Stafn ehf, Ingólfsstræti 6

Sveinafélag Pípulagningamanna, Skipholti 70

Sveinbjörn Sigurðsson hf, Smiðshöfða 7

Sveinsbakarí, Arnarbakka 4-6

Systrasel ehf, Háaleitisbraut 58-60

Sökkull ehf, Funahöfða 9

T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38

Tandur hf, Hesthálsi 12

Tannlæknafélag Íslands, Síðumúla 35

Tannlæknar Mjódd ehf, Þönglabakka 1

Tannlæknastofa Árna Þórðarsonar, Faxafeni 11

Tannlæknastofa Björns Þ Þórhallssonar, Háteigsvegi 1

Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar, Síðumúla 25

Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur, Laugav. 163

Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur, Snorrabraut 29

Tannlæknastofa Gunnars Rósarsonar, Vegmúla 2

Tannlæknastofa Hauks Þorsteinssonar, Óðinsgötu 4

Tannlæknas. Lúðvíks Kristins Helgasonar, Þarab. 8 -10

Tannlæknastofa Sigurðar Björgvinssonar, Lindargötu 50

Tannlæknast. Sigurjóns Arnlaugssonar, Skólavörðust. 14

Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar, Þangbakka 8

Tapasbarinn, Vesturgötu 3

Teiknistofa Gunnars Hanssonar, Bolholti 8

Teiknistofan Form + Rými ehf, Ármúla 24

Teiknivangur, teiknistofa, Kleppsmýrarvegi 8

Terra Export ehf, Ljósuvík 38

Themis ehf lögmannsstofa, Pósthússtræti 7

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði,
Keldum v/Vesturlandsveg

Tjarnarbyggð ehf, Suðurlandsbraut 52

Topphúsið,fataverslun, Mörkinni 6

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
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„Í mínum huga er mikilvægt að vandamál þeirra ein-
staklinga sem leita ásjár hjá velferðarsviði borgarinnar
séu skoðuð heildsætt. Gjarnan telur fólk vanda sinn
stafa af einhverri einni tiltekinni ástæðu, en ósjaldan
leiðir eitt af öðru. Geðraskanir, sem ef til vill koma til
vegna einhverskonar áfalls, geta leitt til fjárhags-
vanda, húsnæðisleysis og líkamlegra veikinda. Á öll
þessi atriði verður að horfa í einu og finna lausnir
samkvæmt því,“ segir Jórunn Frímannsdóttir, for-
maður velferðarráðs Reykjavíkur.

Þegar nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks tók við völdum í höfuðborginni sl. vor kom í hlut
Jórunnar að leiða starf velferðarráðs, hvar hún sat á síðasta
kjörtímabili sem fulltrúi minnihlutans. Af öðrum vett-
vangi er Jórunn býsna vel kunnug þessum málaflokki, en
hún er hjúkrunarfræðingur og hefur langa starfreynslu,
meðal annars af geðsviði LSH. Þá ritstýrði hún og hélt úti
um nokkurra ára skeið vefsetrinu www.doktor.is þar sem
finna má fjölþættar upplýsingar um geðheilsu.

Skjól fyrir útilegumenn
Þúsundir einstaklinga leita ásjár hjá Velferðarsviði Reykja-
víkur á hverju ári og ástæðurnar eru fjölþættar. „Sumir
þurfa fjárhagsaðstoð eða eru húnæðislausir, aðrir sálfræði-
hjálp eða hjónaráðgjöf og svona gæti ég haldið lengi
áfram,“ segir Jórunn sem telur einfaldara fyrir almenning
nú en áður að leita sér aðstoðar. Hjá þjónustumiðstöðvum
borgarinnar, sem eru sex talsins, geta íbúar í viðkomandi
hverfi fengið þjónustu og ráðgjöf svo sem á sviði skóla, fé-
lagsþjónustu og raunar margra fleiri þátta. Starfsfólk mið-
stöðvanna þekkir sömuleiðis þau úrræði sem borgin býð-
ur, svo einstaklingurinn geti komist fyrir vind og til sjálfs-
hjálpar.

Sá sem þetta skrifar birti fyrir nokkrum árum í dag-
blaði frásögn af útigangsmönnum í Reykjavík sem áttu sér

næturskjól og samastað í rjóðri á Klambratúni. Jórunn
segir að vissulega séu mörg svona tilvik til meðal ógæfu-
fólks. Viðhorf og gildi íslensks samfélags séu hins vegar á
þann veg að allir eigi að geta átt bærilegt líf; haft húsaskjól
og í sig og á. Engum sé úthýst. Þannig sé starfrækt sambýli
fyrir útigangsfólk að Miklubraut 18 til 20, þar sem íbú-
arnir hafi öruggt skjól og engar kvaðir séu á þá lagðar.
Mega koma þótt þeir séu í vímu, sé ekki úthýst þó þeir
misstígi sig. Einnig er Gistiskýlið í gamla Farsóttarhúsinu
við Þingholtsstræti velþekkt, þar útilegumenn nútímans
hafa alltaf rúm til þess að halla sér á. 

Starf á geðdeild er þreytandi 
„Ég starfaði á geðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss
samfleytt frá 1994 til 1997 og hef alltaf tekið vaktir þar
öðru hvoru síðan. Þar kynntist ég því að alltaf gengur verst
að hjálpa þeim geðsjúklingum sem eiga jafnframt við
áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða,“ segir Jórunn.
„Það gerðist margsinnis að þegar sjúklingarnir voru komn-
ir á rétt ról og geðlyfin voru farin að virka rétt að viðkom-
andi fór út í bæ, hitti gömlu félagana og datt í það! Þar
með var vinna okkar á geðdeildinni nánast fyrir bí. Það er
mjög sorglegt að fólk sjái ekki tilganginn með því að hætta
vímuefnaneyslu og taka upp nýja og breytta lifnaðarhætti.
Því miður er það oft svo að þeir sem gista úti eru einstak-
lingar sem hvergi eru húsum hæfir nema þá inni á deild.
Þangað vilja þeir ekki fara að svo stöddu og því halla þeir
sér frekar undir berum himni. Ég er ekki að segja að þetta
eigi alltaf við, en því miður er þetta oft raunin.“

Starf á geðdeild segir Jórunn að hafi verið einkar
áhugavert og gefandi, en að sama skapi „ofsalega þreyt-
andi“ eins og hún kemst að orði. „Ég hef stundum sagt að
þrjú ár í senn séu mátulegur skammtur í starfi á geðdeild.
Gjarnan lagði maður sig allan fram um að sinna sjúklingn-
um og við útskrift var ég þess fullviss að viðkomandi væri

kominn á rétt ról. En ósjaldan var þetta tálvon, sumir
þessir sjúklingar koma aftur og aftur, jafnvel eftir nokkra
mánuði. Þá þurfti að byrja vinnuna aftur frá grunni. Þegar
svo sami sjúklingurinn hefur komið nokkrum sinnum
finnur maður hálfgerða uppgjöf hjá sjálfum sér og slíkt er
ekki gott fyrir sjúklinginn,“ segir Jórunn og bætir við að
hins vegar öðlist starfsfólk dýrmæta reynslu með tímanum
sem geri það hæfara til að sinna sjúklingunum. Því sé mik-
ilvægt að gott starfsfólk endist í starfi og það sé deildar-
stjóra og yfirlækna að passa upp á það með öllum ráðum.  

Sjúklingar taki þátt í samfélaginu
„Sjúklingar á geðdeildum eru fólk sem kemur allsstaðar að
úr þjóðfélaginu en hafa misst fótanna, og jafnvel glatað
lífslöngun í kjölfar áfalls eða einhvers slíks. Ófáir koma til
dæmis eftir að hafa lent í erfiðri lífsreynslu eða orðið fyrir
missi,“ segir Jórunn og bætir við að svona áföll geti hent
alla. 

„Frá því ég kom fyrst til starfa á geðdeild hafa starfs-
hættir og áherslur þar breyst mikið. Áður fyrr var hugsun-
arhátturinn sá að nánast ætti að vefja sjúklingana inn í
bómull og halda heimsóknum alveg í lágmarki, enda gæti
slíkt raskað ró þeirra og tafið fyrir bata. Í dag er stefnan al-
veg á hinn veginn; lögð er áhersla á að fólk taki virkan þátt
í samfélaginu, sæki jafnvel vinnu sína af geðdeild. Þá er
jafnframt kappkostað að legutími fólks á sjúkrahúsi sé sem
skemmstur og það fari sem fyrst til síns heima,“ segir Jór-
unn og bendir á að eftir útskrift sé mikilvægt að sjúklingar
geti fengið stuðningsþjónustu heim og sjúklingunum sé
fylgt eftir. Samfella í meðferð og samvinna allra meðferð-
araðila er sérstaklega mikilvæg í þessu sambandi. Sam-
vinna ríkis og borgar sé afar mikilvæg í þessum málum og
samþætting heimahjúkrunar og heimaþjónustu lykilatriði
til að ná þeirri samfellu sem sé svo nauðsynleg. 

„Heilbrigðiskerfið og félagsleg þjónusta þurfa að vinna
betur saman og að því ætlum við að vinna markvisst á
þessu kjörtímabili.“

Efling heimaþjónustunnar er aðkallandi
„Efling heimahjúkrunar og heimaþjónustu hér í Reykjavík
er aðkallandi mál, því með stuðningi getur fólk undir öll-
um eðlilegum kringumstæðum búið lengur heima en ella
væri. Vissulega þurfa margir að dveljast á stofnunum, en
úrræðin þurfa að vera fleiri,“ segir Jórunn, sem telur
sömuleiðis mikilvægt að aldraðir eða fólk sem býr við ein-
hverskonar veikindi eða fötlun geti stundað vinnu án þess
að bótagreiðslur til viðkomandi skerðist von úr viti. Vinn-
an skipti alla miklu, því iðja er auðnu móðir eins og mál-
tækið hermir. Í raun sé pólítísk samstaða um að milda
skerðingarákvæði og það samkomulag sem gert var við
aldraða og samtök þeirra nú í sumar sé skref í þá átt.

Í því samkomulagi sem meirihlutasamstarf Framsókn-
arflokks og Sjálfstæðisflokks byggir á er fátt sagt um vel-
ferðarmálin, en Jórunn Frímannsdóttir segir það þó ekki
merkja að þau séu nein afgangsstærð. Raunar þvert á móti,
oft sé betra að segja lítið í upphafi en framkvæma þeim
mun meira. 

„Við höfum ýmsar fyrirætlanir um aðgerðir í þessu
málaflokki. Til stendur að efla búsetuúrræði, en í dag eru
alls um 600 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði.
Hvað varðar þjónustu við fólk, sem býr við geðraskanir, þá
gerir það hlutina oft erfiðari viðfangs að glíma þarf bæði
við félagsmála- og heilbrigðisráðuneytið. Fyrir vikið tekur
oft ótrúlega langan tíma að þoka málum í gegnum kerfið.
Úr þessari flækju er nauðsynlegt að greiða og sjálf hallast
ég að því að því að málum geðsjúkra væri best fyrir komið
á vettvangi heilbrigðisráðuneytisins. Allar slíkar bollalegg-
ingar um uppstokkun á kerfinu eru þó hjóm eitt í saman-
burði við það sem mikilvægast er; að það fólk sem höllum
fæti stendur í lífinu geti öðlast góða og glaða daga. Svo til-
vera þess verði lítið eitt bærilegri getum við öll lagt nokk-
uð af mörkum; bros, hlý kveðja og góðar óskir þar sem
fólk mætist á förnum vegi geta miklu breytt,“ segir Jórunn
Frímannsdóttir.

-sbs

Efling heimahjúkrunar og heimaþjónustu í Reykjavík er aðkallandi, 
segir Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur:

Engum er úthýst

Við ráðhúsið. „Sjúklingar á geðdeildum eru fólk sem kemur allsstaðar að úr þjóðfélaginu en hefur misst fótanna, og jafnvel
glatað lífslöngun í kjölfar áfalls eða einhvers slíks,“ segir Jórunn Frímannsdóttir hér í viðtalinu.
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Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar, Engjateigi 1

Trausti Sigurðsson tannlæknir, Síðumúla 15

Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3

Tróbeco ehf, Laugavegi 71

Tryggingamiðlun Íslands ehf, Síðumúla 21

Tölvu- og tækniþjónustan ehf, Grensásvegi 8

Tölvunám ehf, Klapparstíg 25-27

Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)

Útivist og sport, Faxafeni 12

Útkall ehf, Vesturhlíð 7

V.E.R. Skiparáðgjöf ehf, Hverfisgötu 76

Varahlutaverslunin Kistufell ehf, Brautarholti 16

VBS fjárfestingabanki hf, Suðurlandsbraut 18

Veiðarfærasalan Dímon, Tunguhálsi 8

Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182

Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4

Verkfræðistofan Skipasýn sf, Hólmaslóð 4

Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 2 hæð hægri

Verkstjórafélagið Þór, Miðtúni 21

Verslunartækni ehf, Draghálsi 4

Verslunin Fríða frænka, Vesturgötu 3

Vesturborg ehf, Ásvallagötu 19

Vélaver hf, Lágmúla 7

Vélaverkstæðið Kistufell ehf, Tangarhöfða 13

Við og Við sf, Gylfaflöt 3

Vinagarður, Holtavegi 28

Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1

Víking ehf, Vagnhöfða 17

Vímulaus æska, foreldrahús, Vonarstræti 4b

Vínbarinn ehf, Kirkjutorgi 4

VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20

Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29

Þ.G. verktakar ehf, Fossaleyni 16

Þingvallaleið ehf, Skógarhlíð 10

Þórsútgáfan, Hjarðarhaga 26

Þórtak ehf, Brúnastöðum 73

Þróunarfélag miðborgarinnar, Laugavegi 51, 2. hæð

Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43

Ögurvík hf, Týsgötu 1

ÖJ-Arnarson ehf, Dalseli 35

Öryggismiðstöð Íslands hf, Borgartúni 31

Seltjarnarnes
Bility á Íslandi ehf, Bygggörðum 10

Bílanes, Bygggörðum 8

Falleg gólf ehf, Nesbala 25

Horn í horn ehf, parketlagnir, Unnarbraut 24

Ljósmyndastúdíó Péturs Péturssonar, Austurströnd 8

Pendúll ehf, Miðbraut 32

Prentsmiðjan Nes ehf, Hrólfsskálavör 14

Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2

Úranus ehf, Grænumýri 24

Vogar
V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18

Alteikning ehf, Miðsölum 7

Arctic Aurora ehf, Sunnubraut 22

Á Guðmundsson, Bæjarlind 8-10

Ártak ehf, Smiðjuvegi 1

Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, Smiðjuv. 22

Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46e

Bílar og tjón ehf, Skemmuvegi 44M

Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2

Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42

Blindrabókasafn Íslands, Digranesvegi 5

Bókun sf endurskoðun, Hamraborg 1

Cinq-grafík ehf, Kópavogsbraut 10

Debenhams á Íslandi ehf, Hagasmára 1

Delíla og Samson sf, Grænatúni 1

DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17

Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari, Grófarsm. 8

Endurskoðun og uppgjör ehf, Hlíðarsmára 9

ES rafverktakar ehf, Litlahjalla 1

Europro ehf, Smiðjuvegi 9

Félagsþjónustan í Kópavogi, Fannborg 4

Fyrir & eftir heilsustúdíó, Smiðjuvegi 1

Glófi ehf, Auðbrekka 21

Goddi ehf, Auðbrekku 19

Gólfþjónusta Íslands ehf, Dalvegi 24

Gunnar Leifsson ehf, Bæjarlind 6

Gæðaflutningar ehf, Hvannhólma 12

Hagblikk ehf, Smiðjuvegi 4c

Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34

Hexa ehf, Smiðjuvegi 10

Hilmar Bjarnason ehf,rafverktak, Daltúni 1

Hjólið ehf, Smiðjuvegi 9

Iðnprent ehf, Akralind 7

Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1

IT-byggir ehf, Smárarima 53

Ísfiskur ehf, Hafnarbraut 27

Íslandsprent ehf, Steinhellu 10

Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a

Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b

JÓ lagnir sf, Askalind 8

KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17

Kjörbær ehf, Birkigrund 31

Klippt og skorið hársnyrtistofa, Hamraborg 10

Kópavogskirkja,

Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda

Kælivélar ehf, Smiðjuvegi 38

Marás ehf, Akralind 2

Málning ehf, Dalvegi 18

Mecca Spa ehf, Nýbýlavegi 24

Móðurást, Hamraborg 7

Nýblóm ehf, Nýbýlavegi 14

Nýmót ehf, Lómasölum 1

OMX Technology á Íslandi ehf, Hlíðasmára 12

Peocon ehf, Akralind 4

Rafgeisli ehf, Hamraborg 1-3

Rafvirkni ehf, Fjallalind 137

Reynir bakari, Dalvegi 4

Sérverk ehf, Askalind 5

SH hönnun ehf, Smiðjuvegi 11e

Smári Guðmundsson, garðyrkjufræðingur, Þinghólsbraut 1

Stáliðjan ehf, Smiðjuvegi 5

Stífluþjónusta Bjarna ehf, Digranesheiði 29

Strókur ehf, Dimmuhvarfi 27

Svansprent ehf, Auðbrekku 12

Söluturninn Smári, Dalsvegi 16c

Tekk ehf vöruhús - Company, Bæjarlind 14-16

Timbur og stál ehf, Smiðjuvegi 11

Tréfag ehf, Ísalind 4

Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf, Smiðjuv. 11

Uppdæling ehf, Bakkabraut 2

Vaki - DNG hf, Akralind 4

Vatnsvirkjar ehf, almenn pípulögn og þjónusta, Háulind 26

Vegurinn, Smiðjuvegi 5

Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf, Hamraborg 11

Vídd ehf, flísaverslun, Bæjarlind 4

www.mannval.is,

Þinghólsbraut 48 ehf, Þinghólsbraut 48

Garðabær
Byggingafélagið Ögur ehf, Kjarrási 6

Dvalar og hjúkrunarheimilið Holtsbúð, Holtsbúð 87

Endurskoðun og ráðgjöf ehf, Garðatorgi 7

Fag-val ehf, Smiðsbúð 4

G. H. ljós ehf, Garðatorgi 7

Garðabær, Garðatorgi 7

Garðasókn, Kirkjuhvoli

Hannyrðabúðin sf, Garðatorgi 7

Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8

Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16

Klínisk tannsmiðja Kolbrúnar, 895-7096, Faxatúni 4

Manus ehf, Smiðsbúð 7

Nýþrif ehf, Hlíðarbyggð 41

Tannhjól ehf, Gilsbúð 3

Valdimar Gíslason ehf, Austurhrauni 7

Verktakafélagið Glaumur ehf, Birkihæð 5

Hafnarfjörður
Arena Heildverslun sf, Þrastarási 7

Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17

Bergsteinn hf, Skútuhrauni 2a

Bílaverk ehf, Kaplahrauni 10

Blátún ehf, Grandatröð 4

Byggingafélagið Kambur ehf, Hólshrauni 2

Byggingastál ehf, Rauðhellu 9

Endurskoðun - reikningsskil ehf, Fjarðargötu 11

Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf, Bæjarhrauni 8

Engidalsskóli, Breiðvangi

Fínpússning, Rauðhellu 13

G.S. múrverk ehf, Hvassabergi 4

Gaflarar ehf Rafverktakar, Lónsbraut 2

Garðyrkja ehf innflutningur www.gardyrkjan.is,
Helluhrauni 4

Glerborg hf, Dalshrauni 5

Granítsmiðjan ehf, Rauðhellu 7

Gullfari ehf, Vesturholti 2

Hafnarfjarðarbær, Strandgötu 6

Hafnarfjarðarkirkja, Strandgötu

Hagvagnar hf, Melabraut 18

Hársnyrtistofan Fagfólk ehf, Fjarðargötu 19

Heiðar Jónsson, járnsmíði, Skútahrauni 9

Helgi Hansson, tannlæknir, Flatahrauni 5a

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Hringhellu 6

Hrafnista, dvalarheimili aldraðra, Hraunvangi 7

Hraunhamar ehf, Bæjarhrauni 10

Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4

Kaffistofan Kænan, Óseyrarbraut 2

Kerfi ehf, Flatahrauni 5b

Kjartan Guðjónsson, tannlæknir, Bæjarhrauni 2

Knattspyrnufélagið Haukar, Ásvöllum

Litla partasalan ehf, Trönuhrauni 7

Matur og Kaffi ehf, Lyngási 17

Nýsir hf, Flatahrauni 5a

Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8

Sandey ehf, Lækjarbergi 12

Sigyn ehf, Kaplahrauni 20

Síló ehf, steypusala, Teigabyggð 3

Spennubreytar, Trönuhrauni 5

Stál - Orka ehf, Hvaleyrarbraut 37

Steypustál ehf, Drangahrauni 4

Suðurverk hf, Drangahrauni 7

Tannlæknast. Ágústs J Gunnarssonar sf, Reykjavíkurv. 66

Tannlæknast. Harðar V Sigmarssonar sf, Reykjavíkurv. 60

Trésmiðjan okkar ehf, Lyngbergi 19a

Útvík hf, Eyrartröð 7-9

VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Viðhaldsvirkni ehf, Eyrartröð 3

Álftanes
Bessastaðasókn, Bæjarbrekka 2

Café Bleu, Smáratún 4

Tækniþrif ehf, Norðurtúni 16

Keflavík
Art-húsið ehf, Hafnargötu 45

Á. Óskarsson ehf, Heiðargerði 8

Fasteignastofa Suðurnesja ehf, Hafnargötu 51-55

Ferðaþjónusta Suðurnesja sf, Heiðarhorn 9

Fiskbúðin Vík ehf, Hringbraut 92

Frístund-myndbandaleiga ehf, Faxabraut 27

Gæfusmiðurinn í Keflavík, Heiðarvegi 6

Hellur og Steinar ehf, Vesturbraut 10

Húsanes ehf, byggingarverktakar, Hafnargötu 20

Málningarþjónustan Stroka ehf, Norðurvöllum 6

Málverk sf, Skólavegi 36

Nesraf ehf, Grófin 18a

Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Samhæfni ehf, Hringbraut 96

Skipting ehf, Grófinni 19

Sýslumaðurinn í Keflavík, Vatnsnesvegi 33

Tannlæknastofa Einars Magnússonar, Skólavegi 10

Tannlæknastofan Tjarnargötu 2

Tjarnartorg ehf, Norðurvöllum 32

Tæknivík ehf, Grófinni 14b

Varmamót ehf, Framnesvegi 19

Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Þensla ehf, Norðurgarði 7

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf, Keflavíkurflugvelli

Grindavík
Grindavíkurkirkja,

Haustak ehf, Hafnargötu 12

Rafþjónusta Birgis ehf, Seljabót 7

Selháls ehf, Ásabraut 12

Smiðshöggið ehf, Túngötu 16

TÁG ehf, Mánagerði 6

Víney ehf, Leynisbrún 12b

Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Sandgerði
Kvenfélagið Hvöt, Norðurkoti

Nesmúr ehf, Holtsgötu 26

Garður
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3

Útskálakirkja, Útskálum

Von ehf, Skagabraut 42

Njarðvík
Arey ehf, Bakkastíg 16

Ásmundur Sigurðsson, vélsmiðja, Grænás 2

Bílahornið hjá Sissa, Brekkustíg 38

Ellert Skúlason ehf, Fitjabraut 2

ESSE ehf, Klettási 14

Fitjavík ehf, Fitjum

Ístek ehf, Hólagötu 31

Kaffitár ehf, Stapabraut 7

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Fitjum

Mosfellsbær
Acryl ehf, Brattholt 17

Á. Óskarsson og Co ehf, Þverholti 8

Bakkus ehf, Leirutanga 22

Bílamálunin Örninn ehf, Flugumýri 16a

Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19

Draumakaffi ehf, Reykjamel 2

Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum

Ísfugl ehf, Reykjavegi 36

Kvenfélag Lágafellssóknar,

Mottó-Magn ehf, Flugumýri 24

Namo ehf, Áslandi 18

Nonni litli ehf, Þverholt 8

Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Reykjalundur - Endurhæfing, Reykjalundi

Skálatúnsheimilið,

Umbi sf, kvikmyndafélag,

Vatnsverk ehf, pípulagnir, sími 896-2636, Engjavegi 6

Verkframi-vélaleiga ehf, Björtuhlíð 7

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6

Bílás ehf, Þjóðbraut 1

GT Tækni ehf, Grundartanga

Hárhús Kötlu ehf, Stillholti 14

Íslenska járnblendifélagið hf, Grundartanga

Íþróttabandalag Akraness, Jaðarbökkum

Jón Þór Hallsson, löggiltur endurskoðandi, Smiðjuvöllum 7

Norðurál hf, Grundartanga

Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9

Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28

Smellinn hf, Höfðaseli 2

Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2

Uppheimar ehf, Vesturgötu 45

Útgerðarfélagið Straumur ehf, Vesturgötu 111

Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar, Smiðjuvöllum 10

Vélaleigan Þróttur, Ósi 3

Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf, Smiðjuvöllum 6

Viðskiptaþjónusta Akraness ehf, Stillholti 23

Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

Borgarnes
Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19

Bókhalds- og tölvuþjónustan sf, Böðvarsgötu 11

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Borgarbraut 65

Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstaðir

Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum

Hársnyrtistofa Margrétar, Kveldúlfsgötu 27

Húsafelli Borgarfjarðarsveit, Húsafell 3

Meðferðarheimilið Blær, Hvítárbakka

Skorradalshreppur, Grund

SÓ Húsbyggingar sf, Litlu Brekku

Sparisjóður Mýrasýslu, Digranesgötu 2

Stafholtsprestakall, Stafholti

Svíri ehf, Túngötu 26 Hvanneyri

Sæmundur Sigmundsson ehf, Kveldúlfsgötu 17

Vatnsverk-Guðjón og Árni ehf, Egilsgötu 17

Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum

Vélaverkstæði Kristjáns ehf, Brákarbraut 20

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
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„Sjálfsagt höfum við öll hugmyndir um hvernig best
sé að lækna geðsjúkdóma og koma í veg fyrir þá. Þau
sjónarmið geta svo varpað ljósi á þau gildi sem ríkj-
andi eru í samfélaginu á hverjum tíma, um hvað sé
gott, slæmt, eftirsóknarvert og hollt og svo framvegis.
Fyrir vikið lendir geðsjúkt fólk stundum í þeirri stöðu
að verða einkonar hirsla fyrir óæskilega eiginleika -
sagt er að það sé latt, ófyrirsjáanlegt, ójarðbundið,
hættulegt og hafi ekki skynsemi að leiðarljósi,“ segir
Jón Knútur Ásmundsson.

Hvað þýðir að vera geðsjúkur og búa í litlu samfélagi?
Hver eru viðhorfin? Við þessar spurningar glímir Jón
Knútur í doktorsverkefni sínu í félagsfræði. Hann býr á
Egilsstöðum og horfir sérstaklega til aðstæðna á Austur-
landi í þeim spurningum sem ritgerð hans fjallar um.

Hugmyndirnar eru villuljós
„Erlendar rannsóknir sýna að tíðni geðsjúkdóma virðist sú
sama í þéttbýli og dreifbýli. Geðsjúkdómar eru, eins og
veikindi á borð við eyðni, móralskir í þeim skilningi að í
huga fólks eru þeir miklu meira en óviðráðanlegur líffræði-
legur kvilli. Við höfum hugmyndir um hvernig persónu-
leikar geðsjúklingar séu og hvaða týpur séu líklegastar til
að fá geðsjúkdóma. Þær hugmyndir eru hins oft villuljós,“
segir Jón Knútur, sem segir ekki rannsakað hvort viðhorf
til geðsjúkdóma séu á einhvern hátt önnur úti á landi en á
höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar sé nú hafin landsrann-
sókn á viðhorfum til geðsjúkra, sem sé hluti af fjölþjóðlegu
rannsóknarverkefni. Þegar niðurstöður þar liggi fyrir, verði
hægt að bera Ísland saman við önnur lönd í þessu tilliti.

Stuðningur er mikilvægur
Býsna margir í borgarsamfélaginu búa við einangrun, en
eins fram kom í fréttum síðastliðinn vetur henti það að
fólk sem lést í íbúðum sínum í fjölbýlishúsum fannst ekki
fyrr en mörgum vikum síðar. Er meira skeytingarleysi um
hag náungans í fjölmennari samfélögunum en úti á landi?
Má ætla að umhyggja fyrir þeim sem höllum fæti standa sé
meiri út um land en í borginni? „Ef fólk á góða fjölskyldu
og er á einhvern hátt tengt samfélaginu sem það býr í, er í
vinnu, sækir sjálfshjálparfundi og þess háttar, er slíkur
stuðningur afar mikilvægur: lykilforsenda þess að fólk geti
náð sér á strik,“ segir Jón Knútur.

„Hins vegar veit ég ekki hvort stærð samfélagsins sé
frumorsök umhyggju, mikillar eða lítillar. Hitt er annað
mál að í litlu samfélagi fylgjast íbúar ef til vill betur með
hver öðrum en ella. Erlendar rannsóknir sýna þó að fólk
sem glímir við geðsjúkdóma getur upplifað slíkt sem eins
konar vöktun, rétt eins og væntumþykju. Stundum er sagt
að fordómar gagnvart fólki með geðraskanir séu meiri úti á
landi en í borginni. Það hleypidómafulla viðhorf tengist
ímyndinni um menntunarlausa og ósiglda sveitamanninn
sem veit lítið og óttast hið ókunna. Líklega eru fordómar
allsstaðar ámóta miklir og lúta engum landfræðilegum lög-
málum.“

Skjótið drauginn!
Vegna doktorsrannsóknar sinnar ræddi Jón Knútur nýver-
ið við konu í Reykjavík sem bjó í smáþorpi á Austfjörðum
á fimmta áratug síðustu aldar og segir hann að frásagnir
hennar um Kleppspítala hafi verið mjög áhugaverðar; um
geðsjúkrahúsið inn við Sundin þar sem sjúklingar mokuðu
sandi í tóma tunnu alla daga.

„Hún sagði mér frá draugagangi í þorpinu sínu, en vofa
hafði víst sést á kreiki nokkrar nætur í röð og íbúarnir
voru hræddir. Vofan var í hvítum kufli og gekk stór skref,
líkt og hún væri þyngdarlaus. Lögregluþjónninn í plássinu
setti upp tilkynningu á ljósastaur fyrir utan kaupfélagið
þar sem íbúum var sagt að þeir mættu skjóta drauginn.
Eftir það hvarf vofan. Lögreglan lagði saman tvo og tvo og
fór beinustu leið heim til „Erlu klikk“, sem var geðsjúk-
lingur, og fann þar bæði hvítt lak og gorma sem hún hafði
fest við fæturna! Þessi frásögn er auðvitað stílfærð þótt
sannleikskorn geti falist í henni: hún er orðin hluti af sam-
eiginlegu minni bæjarins,“ segir Jón Knútur og bætir við
að í þessari sögu felist býsna lífseigar hugmyndir og for-
dómar um geðsjúkdóma og þá sem við þá glíma; það er að
viðkomandi séu óútreiknanlegir, ekki vinnufærir og sí og
æ í sturlunarástandi.

Eyðileggja geðheilsu smábæjarpilta
„Ég á sjálfur svona minningar úr uppvexti mínum í litlum
smábæ, Neskaupstað,“ segir Jón Knútur. „Ég man eftir að
hafa heyrt sögur um skrýtna fólkið í bænum og af hverju
það hefði farið út af sporinu. Einn af þeim skrýtnu var
samkvæmt sögunum fullkomlega eðlilegur uns hann fór
suður til Reykjavíkur í háskóla. Þar las hann víst yfir sig og
kom til baka stórfurðulegur, byrjaður að safna hári, skeggi
og nöglum! Það þekkja flestir frasann að lesa yfir sig, sem í
þessari birtingarmynd er tengdur höfuðborginni og há-
skólanum, þar sem fræðimenn og iðjuleysingjar eyðileggja
geðheilsu saklausra smábæjarpilta og láta þá lesa sig í hel.“ 

Jón Knútur Ásmundsson telur viðhorf gagnvart geð-
sjúkdómum hafi breyst á undanförnum árum og meðferð-
arúrræðin séu ugglaust betri en var. Bandarískar rannsókn-
ir hafi þó sýnt að fordómarnir hafi síst minnkað. Flestir
trúi því til dæmis að fólk með geðsjúkdóma sé líklegra til
að beita ofbeldi en aðrir. Undir slíkar staðalímyndir - og
aðrar álíka - ýti fjölmiðlar - án þess endilega að skapa þær -
og fyrir vikið sitji fordómarnir fastir í þjóðarsálinni.
Einmitt þess vegna sé spennandi og áhugavert að kanna
stöðu geðsjúkra í huga fólks og hvað slíkar hugmyndir segi
um samfélag okkar tíma.

Viðhorf til geðsjúkdóma í fámennum samfélögum, könnuð í doktorsrannsókn:

Fordómarnir fastir í þjóðarsálinni

„Líklega eru fordómar allsstaðar ámóta miklir og lúta engum landfræðilegum lögmálum,“ segir Jón Knútur Ásmundsson
hér í viðtalinu.

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
Félagsmiðstöð opin Félagsmiðstöð opin Félagsmiðstöð opin Félagsmiðstöð opin Félagsmiðstöð opin

9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
Tölvuver Tölvuver Tölvuver

12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00
Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður

13:00-14:00 12:00-16:00 12:00-13:30 12:00-14:00 12:00-13:30
Húsfundur Tölvuver Tölvuver Tölvuver Tölvuver

13:00-14:00 13:00-14:00 13.30-14.30
Stuðningshópur Gullkornastund Geðklofahópur
fyrir gesti á með presti annan 
Túngötu 7 (GD) hvern fimmtudag

18.00-19.30 17:00-20:00 16:00-21:00
Aðstandendahópur Kvikmyndahús (AB) Opið hús og súpa

20:00-21:30 20:00-21:30 21:00-22:30
Þunglyndishópur Félagsfælnihópur Geðhvarfahópur

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

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

Dagskrá Geðhjálpar haustið 2006

„Stundum er sagt að fordómar gagn-
vart fólki með geðraskanir séu meiri úti
á landi en í borginni. Það hleypidóma-

fulla viðhorf tengist ímyndinni um
menntunarlausa og ósiglda sveitamann-
inn sem veit lítið og óttast hið ókunna
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„Starf í þágu allra þeirra sem eiga við vandamál að
stríða verður að byggjast á einlægni, virðingu og
sönnum áhuga fyrir velferð og kjörum viðkomandi.
Árangurinn verður enginn ef þú telur þig hafinn yfir
sjúklinginn og vera betri manneskju en hann. Ég ótt-
ast að sjúkdómseinkenni fólks með geðraskanir séu í
alltof ríkum mæli leyst með lyfjagjöf og skyndilausn-
um, fremur en markvissum stuðningi sem hefur að
markmiði að koma fólki út í lífið sem virkum þjóðfé-
lagsþegnum,“ segir Sigríður Þorsteinsdóttir, fyrsti
formaður Geðhjálpar. 

Um þessar mundir eru liðin 27 ár frá stofnun Geð-
hjálpar, grasrótarsamtaka fólks sem var áfram um að bæta
aðstæður þeirra sem glímt höfðu við einhverskonar geð-
raskanir. Sigríður Þorsteinsdóttir var fyrsti formaður sam-
takanna og í raun má segja að hún hafi fengið verkefnið
fyrir tilviljun. „Ég þótti góð í því að tala við fólk og því var
erfiðum samtölum stundum beint til mín,“ segir Sigríður
og brosir þegar hún rifjar upp aðdragandann að stofnun
félagsins.

Hjálpuðu öðrum og sjálfum sér um leið
„Þetta byrjaði allt á útmánuðum 1979, á því að tvær ungar
konur stóðu í baráttu fyrir hagsmunum eiginmanna sinna
sem voru með geðraskanir. Þær hringdu í tíma og ótíma
inn á Kleppsspítala og vildu innlögn fyrir mennina sína,
þegar þeir neituðu að taka lyfin sín með fyrirsjáanlegum
afleiðingum. Á þessum tíma vann ég á áfengisdeildinni á
Vífisstöðum. Einhverjum datt í hug að benda þessum
konum á að hringja í mig, hvað þær og gerðu,“ segir Sig-
ríður sem dáðist mjög að baráttuþreki þessara ungu
kvenna. 

„Starf mitt með þeim byrjaði í anda tólf spora kerfisins,
þar sem fólk deilir hvert með öðru reynslu sinni, styrk og
vonum. Þessar konur sátu inni með reynslu og vitneskju
sem aðrir höfðu ekki, og mér fannst eðlilegt að þær miðl-
uðu þeirri reynslu til annarra sem voru í sömu sporum.
Þannig hjálpuðu þær öðrum og sjálfum sér um leið. Við
hittumst í nokkur skipti heima í eldhúsi hjá mér og þar
bættust fljótt fleiri í hópinn, bæði aðstandendur og fólk
með geðraskanir. Á einhverjum fundinum var þeirri hug-
mynd varpað fram að nauðsynlegt væri að stofna aðstand-
endafélag geðsjúklinga. Allir voru sammála um nauðsyn
þess og brátt fór boltinn að rúlla,“ segir Sigríður og bætir
við að við stofnun félagsins hafi verið nauðsynlegt að fá
liðsinni áhrifamanna í þjóðfélaginu. Því hafi verið leitað til
nokkurra sem voru málstaðnum hliðhollir. Þannig hafi
Tómas Helgason geðlæknir verið meðal stofnfélaga og al-
þingismennirnir Stefán Jónsson og Helgi Seljan.

„Ómögulegt að notendur gætu einhverju ráðið“
Sigríður segir að í hlutverki sínu sem formaður Geðhjálpar
hafi hún fljótt fundið fyrir því að lög um geðheilbrigðis-
mál hafi ekki verið í takt við tímann. Þau hafi í raun stað-
ið í vegi fyrir að geðheilbrigðisþjónustan í landinu yrði
manneskjulegri og fyrst og síðast á forsendum sjúkling-
anna sjálfra, rétt eins og samtökin nýstofnuðu börðust fyr-
ir. 

„Sum ákvæðin í þessum lögum voru svo forneskjuleg
að þau hljómuðu eins og Jónsbók. Ég tók mig því til og
skrifaði niður þau atriði sem brýnust þörf var á að breyta
að okkar mati og kynnti þau fyrir þeim þingmönnum sem
ég hafði verið í sambandi við. Sú heimavinna mín varð
grunnurinn að nýjum lögum um geðheilbrigðisþjónustu.
Frumvarpið var lagt fram á vorþingi og nefnd var skipuð
af meðal annars Læknafélagi Íslands. Ég sat í þeirri nefnd,
skipuð af heilbrigðisráðherra. Læknar þeir sem voru meðal
umsagnaraðila um frumvarpið lögðu sig í framkróka um
að staða þeirra veiktist ekki. Þeim fannst ómögulegt að
notendur gætu einhverju ráðið um þá hjálp sem þeim
stæði til boða og að fræðsla væri eðlilegur hluti af geðheil-
brigðiþjónustunni. Lögin urðu því alls ekki í samræmi við
væntingar okkar Geðhjálparfólks, en ég minnst líka þing-
manna sem voru málstað okkar mjög hliðhollir. Þar nefni
ég Helga Seljan - og Davíð Aðalsteinsson á Arnbjargarlæk,
afar ljúfs manns ofan úr Borgarfirði sem þá sat á þingi fyrir
Framsóknarflokkinn.“ 

Stofnanavæðing tekur ábyrgð af fólki
Um langt skeið starfaði Sigríður sem fjölskylduráðgjafi hér
heima og erlendis. „Við stofnuðum strax á fyrsta árinu
málgagn okkar, tímaritið Geðhjálp. Við vorum líka með
fyrirlestra og ég hélt tveggja og þriggja daga fjölskyldu-
námskeið fyrir aðstandendur. Fólki stendur hreint ekki
alltaf til boða sú hjálp sem það þarf á að halda og þjáist því
lengur en nauðsynlegt er. Fordómarnir eru fólki líka erfið-
ir. Ég man svo vel eftir þessum baráttuglöðu stelpum sem
ég nefndi áðan sem áttu sinn þátt í því að Geðhjálp var

stofnuð. Margir, einnig innan geðheilbrigðisgeirans, töldu
að þær væru ekki í lagi úr því þær legðu lag sitt við geð-
sjúka menn og ofan í kaupið ættu með þeim börn. Því
miður eru svona fordómar enn til staðar þó sitthvað hafi
færst til betri vegar. Aðbúnaður á geðdeildum er til dæmis
mun manneskjulegri en var. Áður þótti í lagi að mála alla
veggi þar í grámuskulegum litum, að húsgöngin væru slit-
in og áklæðin snjáð, og andrúmsloftið væri reykmettað.
Sem betur er þetta á undanhaldi,“ segir Sigríður, sem hef-
ur alltaf fylgst með félaginu úr fjarlægð, einnig eftir að hún
lét af formennsku. Þegar hún kom hún til landsins í sumar
leit hún við á Túngötunni og hreifst þá mjög af því starfi
sem þar er unnið. Sérstaklega nefnir hún stuðningshópana
og þá aðstöðu sem fólk hafi þar til að hittast og geta fengið
sér heitan mat í hádeginu. 

„Þegar ég var í hjúkrunarnámi var lítill áhugi fyrir geð-
hjúkrun. Nú hefur það snúist við, margir nýútskrifaðir
hjúkrunarfræðingar hyggjast leggja fyrir sig að starfa á geð-
deildum, sem út af fyrir sig er fagnaðarefni. Það er mikil-
vægt að fjármunir sem fara til geðheilbrigðismála verði
notaðir í samráði við notendur þjónustunnar. Félög eins
og Geðhjálp þurfa að standa vaktina í þágu skjólstæðinga
sinna, sem eru litlu bættari ef ráðandi aðilar ætla að halda
á áfram á braut stofnanavæðingar. Að mínu mati tekur
stofnanavæðing ábyrgð af fólki og langdvalir á sjúkrahús-
um rjúfa tengsl fjölskyldna. Fólk þarf að geta búið heima
hjá sér, með aðstoð, sé hún nauðsynleg.“

Brjóta félagslega einangrun fólks með geðraskanir
En hafa draumar stofnfélaga Geðhjálpar um framtíðina
ræst?

„Bæði já og nei.“ svarar Sigríður. „Íslendingar nota enn
innlagnir á geðsjúkrahús í meira mæli en aðrar þjóðir.
Okkur dreymdi um að spítalar sinntu fyrst og fremst
bráðaþjónustu og samfella væri á milli innlagnar og eftir-
meðferðar sem færi fram úti í þjóðfélaginu og að samvinna
við aðstandendur væru hluti af ferli hvers og eins. Það er
ekki þannig ennþá. Okkur dreymdi um félagsleg úrræði
og að fólk gæti fengi launaða vinnu við sitt hæfi svo það
kæmist út úr þeirri fátækt sem örorkubæturnar voru, en
ennþá þarf fólk að berjast við sára fátækt ofan á sjúk-
dómana sína. Okkur dreymdi um betri menntun starfs-
fólks og um nánari samvinnu milli notenda þjónustunnar
og veitenda, en því er enn ábótavant. Það eru enn engin
meðferðarúrræði fyrir fólk með geðraskanir sem á einnig
við áfengis- og vímuefnaneyslu að stríða, en það fólk þarf
sérstaka langtíma meðferð sérhæfðs fagfólks. En okkur
dreymdi einnig drauma sem hafa ræst með hjálp Geð-
hjálpar. Það voru draumar um fræðslu og að fordómarnir í
samfélaginu minnkuðu, þannig að það að veikjast af geð-
sjúkdómi yrði ekkert „ljótara“ en að veikjast af svona „fín-
ni“ sjúkdómum eins og sykursýki. Eins dreymdi okkur um
öfluga starfsemi til að brjóta félagslega einangrun fólks
með geðraskanir og þar hefur Geðhjálp unnið stórvirki og
ómetanlegt starf.“

Sigríður Þorsteinsdóttir hjúkrunarfræðingur 
var fyrsti formaður Geðhjálpar:

Draumar okkar um
fræðslu og minni
fordóma hafa ræst

Sigríður Þorsteinsdóttir starfaði m.a. við geðhjúkrun á námsárum sínum, en hefur síðustu árin búið og starfað í Dan-
mörku.

„Þeim fannst ómögulegt að notendur
gætu einhverju ráðið um þá hjálp sem þeim

stæði til boða og að fræðsla væri eðlilegur
hluti af geðheilbrigðiþjónustunni.“
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Á fundi með fréttamönnum á dögunum kynnti Siv
Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra
umfangsmiklar aðgerðir er miða að bættri þjónustu
við börn og unglinga með hegðunar- og geðraskanir.
Hún byggist á nýlegum skýrslum um málaflokkinn.
Ráðherra setur áherslur sínar fram í 9 liða aðgerðará-
ætlun og segir áætlaðan kostnað við aðgerðirnar
tryggðan, en hann er um 387 milljónir króna.

Forsaga málsins er að síðastliðinn vetur fól heilbrigðis-
og tryggingarmálaráðuneytið tveimur sænskum sérfræð-
ingum, Anders Milton og David Eberhard að gera úttekt á
geðheilbrigðisþjónustu íslenskra barn og ungmenna. Enn-
fremur byggir aðgerðaráætlunin á niðurstöðum viðræðna
við aðstandenda barna með hegðunar- og geðraskanir auk
fagaðila á því sviði. Til hliðsjónar var höfð evrópsk aðgerð-
aráætlun í geðheilbrigðismálum en hún var samþykkt á
ráðherrafundi um geðheilbrigðismál í Helsinki árið 2005.

Aðgerðaráætlun heilbrigðis- og tryggingarmálaráð-
herra:
1. Grunnþjónusta heilsugæslunnar við börn með hegð-

unar- og geðraskanir verður aukin og bætt. Þá verður
ríkari áhersla lögð á forvarnir. 
Sálfræðingar verða ráðnir á nokkrar heilsugæslustöðvar

til að sinna börnum með geðraskanir. Sett verður á lagg-
irnar sérstakt teymi, skipað fagfólki, til að sinna þeim sem
mesta aðstoð þurfa. Markmiðið er að tryggja hverju barni
einstaklingsmiðaða þjónustu og efla samvinnu þjónustu-
veitenda. Aukin áhersla verður lögð á fræðslu og forvarnir
fyrir foreldra.

2. Greining vægari tilfella geðrænna vandamála verður
flutt í auknu mæli frá Barna- og unglingageðdeild
Landspítalans (BUGL) til Miðstöðvar heilsuverndar
barna og heilsugæslustöðva.
Miðstöð heilsuverndar hjá heilsugæslu höfuðborgar-

svæðisins verður falið að sinna frumgreiningu og vægari
tilfellum geð- og hegðunarvanda barna á höfuðborgar-
svæðinu. Er hér sérstaklega vísað til tilfella þar sem um er
að ræða ofvirkni og athyglisbrest. (ADHD)

3. Heilsugæslustöðvum á landsbyggðinni er falið að
semja um farþjónustu sérfræðinga til að sinna geð-
heilbrigðisþjónustu við börn. 
Um er að ræða þrjár heilsugæslustöðvar á landsbyggð-

inni. Heilsugæslustöð Ísafjarðar og heilbrigðisstofnanir
Austurlands og Suðurnesja. Með þessu á að tryggja reglu-
bundnar heimsóknir sérfræðinga á sviði geðheilbrigðis-
þjónustu við börn á landsbyggðinni.

4. BUGL verður efld í hlutverki sínu sem miðstöð fag-
legs starfs á sviði þjónustu við börn og unglinga með
geðraskanir.
Auka á klínískt samstarf milli BUGL, heilsugæslunnar

og fagaðila á landsbyggðinni. Skal það gert með fræðslu-
og fjarfundum auk annars samstarfs fagfólks um land allt.
Lögð er áhersla á að auka þekkingu á athyglisbresti með
ofvirkni og öðrum geðrænum vandamálum barna. Sam-

starfið og fræðslan mun tengjast miðstöð heilsuverndar
barna. 

5. Göngudeild BUGL verður efld og aðstæður hennar til
að sinna veikustu börnunum bættar.
Frumgreining og meðferð færist í auknum mæli á

heilsugæslustöðvarnar. Við það skapast aðstæður til að
efna göngudeild BUGL. Vonir standa til að við það muni
biðlistar eftir greiningu hverfa og aukið svigrúm skapast til
að sinna alvarlega veikum börnum, hvort heldur er á
göngudeild eða legudeild. Aukin áhersla verður lögð á eft-
irfylgd að útskrift lokinni. Það verður gert í samvinnu við
skóla og sveitarfélög.

6. Ráðist verður í fyrsta áfanga stækkunar BUGL og
verkinu lokið vorið 2008.
Stækkun og endurbætur á BUGL eru forgangsverkefni

heilbrigðis- og tryggingaráðherra. 
Fjármagn hefur verið tryggt fyrir fyrsta áfangann um

334 m.kr. og innan skamms verður verkið boðið út. Sá
áfangi tekur til göngudeildar og bættrar aðstöðu legudeild-
ar BUGL. Samhliða verða áform vegna síðari áfanga end-
urmetin. 

7. Landlækni hefur verið falið að efla samvinnu og sam-
ræma störf heilbrigðisstofnana sem sinna börnum
með geðraskanir.
Í þessum efnum verða hagsmunir skjólstæðinganna

hafðir að leiðarljósi. Með reglubundnum samráðsfundum
á að skýra ábyrgðarsvið, verklag og samskipti viðkomandi
stofnana. Ráðherra mun leggja áherslu á að efla samstarf
þjónustustofnana, óháð valdmörkum stjórnsýslunnar.
Þetta er gert til að auðvelda samræmingu þjónustu til
þjónustuþega. 
8. Útgáfa vegvísis fyrir fagfólk, aðstandendur og sjúk-

linga um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og ung-
linga.
Í vegvísinum verður gerð grein fyrir úrræðum, leiðbeint

verður um hvert skuli leita eftir þjónustu auk þess sem
ferli mála verður lýst. 

9. Gerð klínískra leiðbeininga um meðferð barna og
unglinga með geðraskanir verður hraðað.
Ráðherra hefur falið landlæknisembættinu að hraða

gerð klínískra leiðbeininga um greiningu og meðferð
barna og unglinga með athyglibrest og ofvirkni (ADHD).
Enn fremur er embættinu falið að hefja vinnu við sam-
bærilegar leiðbeiningar vegna barna með aðrar geð- og
hegðunarraskanir. 

Heilbrigðisráðherra vill bæta þjónustu við börn og unglinga með hegðunar- og geðraskanir: 

Níu liða aðgerðaáætlun

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra. Kynnti umfangsmiklar aðgerðir er miða að bættri þjónustu við börn og unglinga
með hegðunar og geðraskanir.

„Vonir standa til að við það muni biðlistar
eftir greiningu hverfa og aukið svigrúm skap-
ast til að sinna alvarlega veikum börnum.“

Sjálfshjálparhópar hjá Geðhjálp
Túngötu 7, 101 Reykjavík

Aðstandendahópur: Þriðjudagar kl.18:00-19:30
Þunglyndishópur: Þriðjudagar kl. 20:00-21:30
Félagsfælnihópur: Miðvikudagar kl. 20:00-21:30
Kvíðahópur: Fimmtudagar kl. 18:00-19:30
Geðhvarfahópur: Fimmtudagar kl. 20:00-22:30

Stuðningshópar hjá Geðhjálp
Opinn stuðningshópur: Þriðjudagar kl. 13:00-
14:00
Geðklofahópur: Föstudagar kl. 13:30-14:30

ATH.
• Ekki þarf að gera boð á undan sér í hópana
• Engar kvaðir fylgja þátttöku
• Sálfræðingur Geðhjálpar veitir hópunum hand-

leiðslu sé þess óskað
• Fullum trúnaði er heitið

Allar frekari upplýsingar eru að finna á vefnum
www.gedhjalp.is og í síma 570-1700
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„Rannsóknir hafa sýnt að um það bil 10% barna
þurfi einhvern tíma á aðstoð að halda vegna vanlíð-
unar. Talað er um að allt að 5% barna þurfi sérfræði-
aðstoð,“ segir Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir,
starfandi barna- og unglingageðlæknir á Barna- og
unglingageðdeild Landsspítalans (BUGL). Í kjölfar
fjölmiðlaumræðu um aðgerðaráætlun heilbrigðis- og
tryggarmálaráðherra varðandi eflingu geðheilbrigðis-
þjónustu barna og unglinga með hegðunar- og geð-
raskanir lék okkur forvitni á að vita hvernig Guðrún
Bryndís metur stöðu umræddra barna hérlendis. 

„Staða þeirra er ekki nógu góð,“ segir hún og vísar máli
sínu til stuðnings til ofangreindar tölfræði. „Á BUGL
erum við að sinna innan við 1% þessara barna og gera má
ráð fyrir að sérfræðingar og sálfræðingar á stofu séu að
sinna viðlíka fjölda. Það gefur auga leið að þjónustan er
ekki nærri nógu umfangsmikil.“

Biðlistar á göngudeild
Varðandi bið eftir úrræðum á göngudeild BUGL segir
Guðrún Bryndís að bið eftir fyrstu komu á göngudeild
BUGL sé rúmlega eitt ár ef málið fari ekki í forgang vegna
alvarleika. Hún telur biðina alltof langa. 

„Inngönguteymi deildarinnar hefur þegar metið þörf
þeirra barna sem bíða í dag eftir þjónustu göngudeildar-
innar. Þörf þessara barna fyrir þjónustu er því sannarlega
til staðar,“ segir Guðrún Bryndís. „Á BUGL eru
margskyns úrræði en það er löng bið í þau úrræði. Þau eru
einkum ætluð þeim skjólstæðingum sem eru inná spítalan-
um.“ Hún bendir jafnframt á að fólk viti oft ekki hvert
það eigi að leita eða hvernig það eigi að bera sig eftir að-
stoð þegar vandi kemur upp í umhverfi barnsins. 

„Það stendur þó til bóta. Í aðgerðum heilbrigðisráð-
herra sem hún kynnti 21. september talaði hún um að
gerður verði vegvísir fyrir foreldra og fagfólk.“

Eftirfylgd við börn eftir greiningu
Í aðgerðaráætlun heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra
kemur fram að aukin áhersla verði lögð á eftirfylgd að út-
skrift lokinni. Aðspurð um stöðu þessara mála segir Guð-
rún Bryndís það reynslu sína að fagfólk sem kemur að
málum þessar barna geri allt hvað það getur. Vandi þessar
barna er þess eðlis að hann er langvarandi. Því sé nauðsyn-
legt að eftirfylgnin miði að langtíma markmiðum. 

„Best væri að slík eftirfylgni sé í nærumhverfi barnanna
og í nánum tengslum við það umhverfi, það er heimili og
skóla. Slík þjónusta er ekki til staðar í dag, að mér vitandi.

Í það minnsta ekki á skipulagðan hátt. Því verður þjónust-
an ómarkvissari og misjöfn eftir búsetu barnsins.“
Stuðningur við foreldra
Stundum vill geymast að foreldrar barna og ungmenna
með hegðunar- og geðraskanir þurfa á stuðningi að halda.
Eins og fram hefur komið er oft um langvarandi erfiðleika
að ræða og það hefur áhrif á alla fjölskylduna.

Guðrún Bryndís segir stuðning við foreldra vera hag
allra. 

„Góður stuðningur við foreldra til langs tíma er eitt
það mikilvægasta sem fagmaður getur gert fyrir barn með
geðraskanir. Málið er ekki úr sögunni eftir að athugun
hefur verið gerð á barni, foreldrar hafa fengið fræðslu og
barnið viðeigandi meðferð. Því er nauðsynlegt að styrkja
þá foreldra sem búa við þær langvarandi og erfiðu aðstæð-
ur,“ segir Guðrún Bryndís og bætir við að eðli málsins
samkvæmt sé misjafnt hversu mikinn stuðning foreldrar
þurfa.

„Stundum þurfa foreldrar bara staðfestingu að þau séu
að gera rétt. Engu að síður er mikilvægt að geta rætt málin
við fagmann. Foreldrar þekkja börnin sín best og oftast
eru það þau sem sjá fyrst ef einhverjar breytingar verða í
fari barnsins. Þá er auðveldara að grípa inní og koma
þannig í veg fyrir að vandinn vaxi.“

Öryggisleysi og skortur á þekkingu
Guðrún Bryndís segist ekki hafa orðið vör við að foreldrar
tali um fordóma í eigin garð eða barna sinna. „Hinsvegar
finnst mér enn bregða við að börn séu dæmd sem óþekk
og frek ef hegðun er ekki eins og búast má við. Ég vil ít-
reka að slík hegðun er ein leið barna til að tjá líðan sína.
Þá er ég ekki að segja að það eigi að afsaka óæskilega hegð-
un. Það þarf að reyna að vera skrefi á undan barninu og sjá
hvað hefur farið úrskeiðs.“ Guðrún Bryndís segir algengara
að upp komi ákveðið öryggisleysi og jafnvel skortur á
þekkingu þegar um er að ræða börn með geðraskanir. Þá
geti hræðslan við að gera eitthvað rangt leit til þess að við-
brögð fólks verðir ómarkviss.

Guðrún Bryndís lærði barnageðlækningar í Noregi og
starfaði þar um skeið sem barnageðlæknir. Varðandi sam-
anburð á stöðu íslenskra barna með geðraskanir og sama
hóps í Noregi segir hún. „Geðraskanir barna eru jafn al-
gengar í Noregi og á Íslandi. Hvað varðar skipulagða þjón-
ustu og aðgang að úrræðum er staða þessa hóps betri í
Noregi. Þar hefur verið lögð áhersla á þjónustu í nærum-
hverfi.“

Ódýrara fyrir þjóðfélagið
Að sögn Guðrúnar Bryndísar mótuðu yfirvöld í Noregi
fyrir nokkrum árum stefnu í þessum málaflokki. En mark-
mið hennar var meðal annars að þjónustan nái til fleiri
barna og unglinga sem þurfa á slíka þjónustu. Enn fremur
segir Guðrún Bryndís:

„Yfirvöld í Noregi hafa þorað að horfast í augu við að
það þarf að taka á þessum málaflokki og gera það á skipu-
lagðan hátt með langtíma markmið í huga. Það þarf að
stuðla að áhuga hjá ungu fólki til að leita sér menntunnar á
þessu sviði ekki síður en að byggja nýjar byggingar. Það má
ekki gleyma því að öll aðstoð sem er veitt í þessum mála-
flokki hefur stórt forvarnargildi. Það má nánast fullyrða að
það sé ódýrara fyrir þjóðfélagið þegar til lengri tíma lætur.“

„Stundum þurfa foreldrar bara staðfestingu að þau séu að gera rétt. Engu að síður er mikilvægt að geta rætt málin við fag-
mann,“ segir Guðrún Bryndís meðal annars hér í viðtalinu.

Eins árs bið eftir viðtali á Barna- og unglingageðdeild 
Landsspítala háskólasjúkrahúss:

Góður stuðningur við for-
eldra er barni mikilvægur

Á BUGL erum við að sinna innan við 1%
þeirra barna sem þurfa á aðstoð að halda

Best væri að eftirfylgni sé í nærumhverfi
barnanna og í nánum tengslum 

við heimili og skóla

Hvað virkar í bataferli?
Sálfræðingurinn Alain Topor kemur til landsins á vegum Geðhjálpar og heldur tvo fyrirlestra í Súlnasal
Hótel Sögu kl.13:00 þann 13. og 14. október.

Topor mun fjalla um eftirfarandi.
• Hvað er bati við alvarlegum geðröskunum?
• Er þörf á nýrri nálgun?
• Hversu algengt er að fólk nái bata?
• Meðferð og bati - Hver er tengingin?
• Hvað virkar í bataferli?
• 1. Tilgangur og von
• 2. Framlag einstaklingsins
• 3. Framlag annarra (fjölskyldu, gæludýra, vina, fagfólks)
• Ný leið að fagmennsku?

Eftir fyrirlesturinn tekur Topor við spurningum úr salnum.

ATH.

Fyrirlestur föstudagsins 13. október verður sniðinn að þörfum

starfsfólks geðheilbrigðiskerfisins og annarra fagaðila.

Á laugardeginum 14. október beinist fyrirlesturinn einkum að

notendum geðheilbrigðiskerfisins, aðstandendum þeirra og

öðru áhugafólki.

Skráning fer fram á skrifstofu Geðhjálpar að Túngötu 7 í Reykja-
vík, í síma 570 1700 eða á gedhjalp@gedhjalp.is. Skráningar-
gjald á hvorn fyrirlestur er 1.500 krónur.

Alain Topor hefur viðamikla reynslu af 
sálfræðistörfum og félagsráðgjöf.

Hann kom með virkum hætti að afstofnanavæðingu
geðheilbrigðiskerfisins í Svíþjóð og þróun samfélags-
legra úrræða og einstaklingsmiðaðrar umönnunar.
Topor hefur skrifað fjölmargar bækur um félagssálfræði
og bataleiðir fyrir fólk með alvarlega geðsjúkdóma.

Topor stýrir nú rannsóknar- og þróunarteymi í Stokk-
hólmi. Meginverkefnið „Leiðin til bata“ er unnið í sam-
starfi við samtök notenda geðheilbrigðirsþjónustunnar í
Svíþjóð. Þetta er langtímarannsókn á einstaklingum
sem greinst hafa með geðrof. 
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„Ég elska lífið og á auðvelt með að lifa í núinu. Í lífi
mínu hef ég upplifað skarpar andstæður. Ég hef verið
hátt standandi, haft sjálfsvirðingu og notið virðingar
fólks í kringum mig en fór yfir í það að þjást af sjálfs-
fyrirlitningu.“ Með þessum orðum hóf Eggert Sig-
urðsson samtal sitt við Okkar mál nú á dögunum.
Hann er starfandi stuðningsfulltrúi hjá Sjálfsbjargar-
heimilinu auk þess að sitja í stjórn Geðhjálpar. Fyrir
rúmum níu árum veiktist Eggert af geðklofa þá rétt
tæplega 35 ára gamall en er einkennalaus í dag. Hér
ræðir hann opinskátt um líf sitt, veikindin, batann og
fordómana sem eru lífshættulegir að hans mati. Máli
sínu til stuðnings vísar Eggert í háa tíðni sjálfsvíga
þeirra er veikst hafa af geðklofa. 

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn sem haldinn er 10.
október ár hvert, er að þessu sinni helgaður baráttunni
gegn sjálfsvígum. Eggert segir fordóma gagnvart geðsjúk-
dómum tvennskonar: „Annars vegar eru þetta fordómar
annarra er birtast í viðhorfum vanþekkingar og ótta. Af
þeim eru fordómar lækna og fagfólks gagnvart skjólstæð-
ingum sínum líklega verstir. Hins vegar eru það manns
eigin fordómar gagnvart sjúkdómnum.“ 

Geðklofi er líkamlegur sjúkdómur
Árlega greinast 110 til 125 Íslendingar með geðklofa.
Margir þeirra ná þeim bata að verða aftur virkir þátttak-
endur í samfélaginu, stunda vinnu og njóta samvista við
fjölskyldu og vini. Eggert segir geðklofa alvarlegasta geð-
sjúkdóminn og að sumir gangi svo langt að segja hann
verstan allra sjúkdóma að greinast með. ,,Á tímabili hefði
ég sjálfur feginn viljað skipta geðklofanum út fyrir ban-
vænt krabbamein.“ 

Hann vill undirstrika að geðklofi sé lífeðlisfræðilegur
sjúkdómur og þar af leiðandi jafngildur öðrum líkamleg-
um sjúkdómum. „Geðklofi er greindur út frá einkennum.
Í einstaka tilfellum má finna vefjafræðilegar breytingar er
sjást á heilalínuriti eða sneiðmyndatöku. Ég fór í allar þær
rannsóknir, en ekkert fannst. Ég var greindur út frá ein-
kennum, jafnframt þótti styrkja greininguna hve vel ég
svaraði geðklofalyfjum.“ 

Megin einkenni geðklofa byggjast á tvennu, í fyrsta lagi
breytingum á boðum frá skynfærum, til dæmis ofheyrn og
í öðru lagi á truflun á hugsun. ,,Enginn hefur öll einkenni
sjúkdómsins en ákveðið mörg einkenni þurfa að vera til
staðar. Ég minnist þess til dæmis ekki að hafa heyrt raddir
en ég var með einhverjar ofskynjanir og ég var ofurseldur
ranghugmyndum. Aðallega voru þetta svokallaðar tilvísun-
arhugmyndir, það er að túlka það sem gerist í umhverfinu
og láta stjórnast af því,“ segir Eggert. 

Dugnaðarmaður til sjós og lands 
Vegna veikinda sinna dvaldi Eggert á geðdeild meira og
minna í rúma níu mánuði. Þar með er aðeins hálf sagan
sögð því við tók langt og strangt bataferli. ,,Við sjúkdóm-
inn hrundi sjálfsmynd mín, sjálfsvirðing og sjálfsmat auk
fyrri getu minnar til allra hluta. Vinir mínir lýsa þessu
tímabili gjarnan á þann hátt að ég hafi verið lifandi dauð-
ur.“ 

Áður var Eggert mikill athafnamaður og naut þess að
hafa mörg járn í eldinum. Hann ólst upp í Borgarnesi til
14 ára aldurs og flutti þá til Reykjavíkur. Æskudraumur
hans um að komast á sjóinn rættist, því 16 ára gamall var
Eggert orðin messagutti hjá Eimskip og starfaði að mestu
við sjómennsku í átta ár. Að auki beindist áhugi Eggerts
einnig að ýmsu sem viðkemur manneskjunni, mannrétt-
indum og mannlífinu. Hann tók sér hlé frá sjómennsku
19 ára gamall til að starfa á geðdeild 32C á Landspítalan-
um. Þar fékk gildi máltækisins að aðgát skuli höfð í nær-
veru sálar, dýpri merkingu. „Mér fannst sláandi að heyra
starfsmenn tala niður til veikra einstaklinga sem jafnvel
voru hærra standandi í grunninn en allir starfsmennirnir
til samans. Þetta voru þó undantekningartilfelli því upp til
hópa var starfsfólkið gott og þar kynntist ég mjög góðum
geðlæknum.“ 

Síðar á lífsleiðinni lá leið Eggerts í félagsvísindadeild
HÍ. Þar lagði hann stund á sálfræðinám en lauk því ekki.
Meðfram og eftir námið vann hann margvísleg störf, á
meðferðarheimili fyrir einhverfa, í unglingaathvörfum,
veitti sambýli fyrir fatlaða forstöðu og stóð í verslunar-
rekstri svo fátt eitt sé nefnt. Þá var hann formaður Alnæm-
issamtakanna í tæp tvö ár. 

Tengslarof
Eggert á tvær sambúðir að baki með barnsmæðrum sínum
og á með þeim sitthvora dótturina. Eyrún, eldri dóttir
hans, var tæplega 15 ára er hann veiktist en Apríl, sú
yngri, aðeins 9 mánaða. Af öllum þeim missi er Eggert
upplifði í veikindum sínum fannst honum sá sárastur er

varðaði dætur hans. ,,Ég var sakbitinn yfir að hafa brugðist
fólki, þá sérstaklega dætrum mínum. Missirinn var gagn-
kvæmur. Ég var hvorki fær um að mynda tengsl við Apríl
né að rækta tengsl mín við Eyrúnu. Stór hluti bataferlisins
er að byggja upp og styrkja böndin sem brustu.“ 

En í batanum endurnýjar Eggert ekki eingöngu brostin
tengsl heldur einnig fyrri hæfni sína til ýmissa hluta. „Það
er mjög sérstakt að upplifa tengslin og getuna koma aftur
og meira til. Í dag er ég þakklátur fyrir að hafa upplifað að
lenda á þessum stað í lífinu og hafa átt þaðan afturkvæmt.
Ég vildi þó ekki endurtaka þessa reynslu né óska ég
nokkrum manni þess að lenda í slíku. Bati minn í dag ger-
ir mér kleift að líta svona á málin. Grundvöllur sáttar við
sjálfan mig í nútíðinni er að ná sáttum við fortíðina. Það
eru þó ljóslega hlutir sem ég iðrast. Ég er það sem ég er í
dag vegna þess sem á undan er gengið.“

Veikindi og neysla
Áður en Eggert veiktist af geðklofa hafði hann smá saman
misst tök á fíkniefnaneyslu sinni. ,,Ég var ekki í mikilli
neyslu en nóg samt, ég var búinn að missa stjórn á lífi
mínu. Ýmsir þættir í lífi mínu voru að hruni komnir og í
óefni stefndi. Til dæmis fjármálin, jafnframt gegndi ég
ábyrgðarstarfi sem var þess eðlis að neysla mín var full-
komlega óviðeigandi og óviðunandi.“ 

Eggert segist ekki fyllilega átta sig á aðdraganda veik-
inda sinna. „Ýmsar ranghugmyndir fóru að vakna og ég
hætti að geta sofið. Á endanum brann ég yfir og 16. júní
1997 er ég lagður fárveikur inná geðdeild 33C. Sjúkdóms-
greiningin var geðklofi með ofsóknarkennd.“ Í sjúkra-
skýrslu stendur: ,,Við komu er ljóst að Eggert er í svæsnu
sturlunarástandi.“ Læknar töldu batahorfur litlar og að-
standendum var tilkynnt að hann væri ólæknandi og yrði
framvegis stofnanamatur.

Eggert telur forsögu sína um neyslu hafa litað viðhorf
lækna til sín, „Fordómar lækna og fagfólks í garð geðsjúkra

eru sláandi. Það þekkist tæpast annarsstaðar í heilbrigðis-
kerfinu að persónulegt álit læknis á skjólstæðingi sínum, -
ég leyfi mér að segja persónuleg óvild, hafi áhrif á hvernig
hann vinnur að bata viðkomandi einstaklings. Ef skjól-
stæðingur fær þau skilaboð frá læknum að bati sé vonlaus
og báðir aðilar fara að trúa því þá er einfaldlega ekki von á
góðu. Ég var samt harðákveðinn að ná bata. Elsta systir
mín minnist þess oft þegar hún heimsótti mig fárveikan á
sjúkrahúsið og ég sagði; Ég skal, ég skal komast í gegnum
þetta.“ 

Eign þvottahúss ríkisspítalanna
Eggert dvaldi á 33C í 11 daga og fór þaðan á Vog en var
þar aðeins nokkra daga. Veikindin tóku sig upp aftur og
20. júlí var hann á ný lagður inn, þá á deild 33A, fjöl-
kvilladeild. Eggert var settur inná lokaðan gang innaf
deildinni, svokallaðan Skammlegg. „Við fengum ekki að
vera í okkar eigin fötum heldur klæddumst við spítalanær-
fötum og þunnum léreftssloppum. Ég var því merkt eign
þvottahúss Ríkisspítalanna og partur af ranghugmyndum
mínum var að ég væri í raun og veru eign þvottahússins.
Okkur var færður matur inná ganginn og reykingar voru
bannaðar en þess í stað gátum fengið nikótíntyggjó og
plástur. Það réði ég ekkert við. Ég skil ekki þá forgangs-
röðun að neita lífshættulega veiku fólki um tóbak. Það fór
illa með fólk.“ 

Eins og nafnið Skammleggur gefur til kynna var gert
ráð fyrir að þar dveldi fólk í skamman tíma. Við innlögn
fór fólk fyrst þangað inn en var síðan fært fram á deildina
eftir mislanga veru á ganginum. Sú var ekki raunin í tilfelli
Eggerts, þar dvaldi hann mestan hluta þessarar annarrar
innlagnar sinnar. 

„Gangurinn var frekar strípaður. Tvíbreiðar dyr gerðar
úr gleri með trérimlum skildi hann frá deildinni. Ég sat oft
og horfði yfir á deildina þar sem voru blóm, myndir á
veggjum og fólkið klæddist eigin fötum. Klukka stóð þar á

Fordómar gegn geðsjúkdómum eru annarra og manns eigin
fordómar segir Eggert Sigurðsson en hann veiktist af geð-
klofa en sigraði að lokum: 

Í minningunni var
alltaf slagveður

„Það var ekki gott til þess að vita að mamma þyrfti að leggja svona mikið á sig til að heimsækja mig en nærvera hennar og
vissan um að hún kæmi var góð. Ég hefði ekki viljað vera án þess,“ segir Eggert, sem í dag er einkennalaus af geðklofanum.

„Bataferlið er eins og löng ganga með
hríðina í fangið, maður setur hettuna yfir
hausinn og fetar af stað, eitt skref í einu.“
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súlu, mér fannst hún ganga á allt öðrum tíma en þeim sem
var hjá okkur á Skammleggnum. Þetta var eins og að horfa
inní aldingarðinn en vera meinuð innganga. Kvöld eitt
þegar ró var komin á, spurði einn starfsmaðurinn hvort
mig langaði til að koma fram á setustofu deildarinnar. Ég
þáði boðið og naut þess, þetta var eins og að sitja í hinni
fínustu stofu.“ 

Eggert segir þetta eitt dæmi þess hvernig ákveðnir
starfsmenn voru tilbúnir að fara gegn boðum sem komu
frá yfirmönnum þeirra. ,,Það þurfti kjark og þor og þeir
gerðu þetta án þess að ég bæði þá um það,“ segir Eggert og
minnist sérstaklega starfsmanna er þekktu neyslu af eigin
raun en höfðu náð bata. „Þeir töluðu ekki mikið um sína
neyslu en maður skynjaði svo sannarlega batann. Þessir
menn veittu mér mikinn styrk og gáfu von um að einn
daginn myndi mér takast þetta.“

Frelsissvipting
,,Ég held ég hafi dvalið á Skammlegg í rúmar þrjár vikur.
Það var sárt að horfa uppá annað fólk koma þangað inn,
dvelja þar í stuttan tíma og fara svo fram á deild. Annan
ágúst reyndi ég að útskrifa mig en var þá sviptur sjálfræði
tímabundið.“ Eggert fékk hvorki að fara út í göngutúra né
í helgarleyfi. ,,Ég var alltaf að biðja um leyfi til að fara út
og var sá eini sem fékk ekki leyfi til þess. Aðstandendur
mínir reyndu að beita sér í þessum efnum en svarið var
alltaf á einn veg: Nei, hann er veikur. Það var eins og ég
ætti ekki betra skilið fyrst ég hafi tekið uppá þeim óskunda
að verða veikur.“ 

Eftir þrábeiðni Eggerts og óskir móður hans, fékkst
einn daginn leyfi fyrir göngutúr í fylgd starfsmanns. ,,Það
var sólríkur sumardagur og við löbbuðum út á Miklatún,
settumst þar og ég reykti nokkrar sígarettur. Þetta var al-
veg stórkostlegt og gerði mikið fyrir mig. Þá um kvöldið
var erfið uppákoma á deildinni, mér óviðkomandi. Þar
sem ég var viðkvæmur fyrir slíku spenntist ég allur upp og
átti erfitt með svefn um nóttina. Af svefnleysi mínu dró
deildarlæknirinn þá ályktun að ég hefði ekki þolað útiver-
una. Þar með var tekið fyrir frekari gönguferðir.“ 

Sjálfræðissvipting
Það kom í hlut Auðar, móður Eggerts, að taka ákvörðun
um tímabundna sjálfræðissviptingu en hún gildir í 15
daga. Að þeim tíma liðnum óskuðu læknar eftir samþykki
hennar fyrir endanlegri sjálfræðissviptingu. Hér skal tekið
fram að Eggert var ekki talin hættulegur öðrum en sjálfum
sér. En látum sjúkraskýrslurnar tala sínu máli um þetta at-
vik: 

,,Það er búið að ráðleggja móðurinni að láta svipta
hann sjálfræði vegna sjúkdóma hans, en það er geðklofi og
fíknisjúkdómur, þar sem Eggert hefur verið mjög innsæis-
laus og dómgreindarlaus. Hún treystir sér ekki í þær að-
gerðir. Henni er þá ráðlagt að að neita honum um það að
fá að koma heim til sín, en það er það sem Eggert vill, en
hún treystir sér heldur ekki í það. Eggert kemur inní við-
talið, hann er sem áður mjög ósáttur við veru sína hér og
finnst hann vera innilokaður og sviptur öllum mannrétt-
indum.“ 

Um ofangreinda umsögn um sig úr sjúkraskrá segir
Eggert: „Það kemur þarna fram að ég neiti öllum rökum
og sé stjórnandi. Það má vera að læknarnir hafi upplifað
það á þann veg. Sjálfur tel ég mig einungis vera að reyna
að taka ákvarðanir er vörðuðu mitt eigið líf. Í því sam-
bandi voru mér ekki boðnir neinir valkostir.“ 

Eggert vill með orðum sínum leggja áherslu á mikil-
vægi valdeflingar fyrir bata fólks. Það er að segja að fólki sé
gefinn kostur á að koma að sínum eigin bata. Í stað þess
að telja þeim trú um að aðrir séu færari um að vita hvað
þeim er fyrir bestu. Reyndin varð sú Eggert útskrifaðist
þann 18. ágúst en réð ekki við aðstæður og var að eign ósk
lagður inn þremur dögum síðar. Það var jafnfram hans
síðasta innlögn en hún stóð yfir rúma sjö mánuði. Hluta
þess tíma var Eggert í dagstatus. 

Hlutur móður í bataferlinu
Annað telur Eggert skipta miklu máli fyrir bata frá geð-
sjúkdómum en það er góð tengsl við vini og ættingja. Í því
sambandi sér hann meinbaugi á að ákvörðunartaka um
sjálfræðissviptingu sé látin í hendur aðstandanda. Sú hætta
sé fyrir hendi að jafn afdrifaríkar ákvarðanir vegi að trún-
aðinum sem þau tengsl byggjast á. Slík var ekki raunin í
hans tilfelli því aldrei bar skugga á tengsl Eggerts og móð-
ur hans. 

,,Þrátt fyrir að heimsóknir hafi verið bannaðar á
Skammleggnum var gerð undantekning í mínu tilfelli og
það létti líf mitt stórlega. Þetta sýnir að læknar deildarinn-
ar voru góðir og vel meinandi þó sumir hafi notað vald sitt
misviturlega. Mamma og tvær systur mínar skiptust á um

að heimsækja mig og mér er nær að segja að það hafi verið
daglega“ segir Eggert. Hann beið komu þeirra með eftir-
væntingu. Auður móðir hans kom oftast: „Hún vann mik-
ið á þessum tíma. Að vinnu lokinni tók hún strætó uppá
spítala til að heimsækja mig. Það var ekki gott til þess að
vita að hún þyrfti að leggja svona mikið á sig vegna heim-
sóknanna en nærvera hennar og vissan um að hún kæmi
var góð. Ég hefði ekki viljað vera án þess. Mamma á
stærstan þátt í mínum bata, án hennar væri ég ekki hér.“ 

En gagnvart yfirmönnum deildarinnar mátti móðir
Eggerts síns lítils sem aðstandandi. Í því sambandi segir
hann ,,Það má segja að fordómarnir gagnvart mér hafi yf-
irfærst á hana. Hugsunin virtist vera sú að þar sem ég var
sjúkur hljóti allt mitt umhverfi einnig að vera það.“ Hann
segir erfitt fyrir aðstandendur að taka afstöðu með veika
aðilanum og eiga þar með á hættu að lenda uppá kant við
læknana.

Eigin fordómar hittu mig verst fyrir 
Nú snýr Eggert máli sínu að fordómum: „Smám saman
bráði af mér og eftir að ranghugmyndunum sleppti tók við
svartnætti sem ég vil helst líkja við helvíti á jörðu. Jákvæð
viðhorf mín til lífsins voru horfin. Þess í stað óskaði ég
þess hvern dag að fá að deyja.“ 

Eggert segir þetta ástand hafa verið langvarandi en í
huga hans var þó skýrt að dætra sinna vegna gæti hann
ekki kvatt lífið á þann hátt. Til sanns vegar má færa að
framtíðarhorfur voru allt annað en bjartar. 

,,Ég var geðveikur, gjaldþrota, skuldugur, ærulaus og
atvinnulaus, hafði litla tiltrú á sjálfum mér og persónuleg
umhirða mín var lítil. Eins var ég ófær um að umgangast
annað fólk. Þar gilti einu hvort um var að ræða dætur
mínar eða ættingja og vini. Ég er lánsamur að því leyti að
ég upplifði ekki mikla fordóma frá umhverfi mínu. Mínir
eigin fordómar voru mér erfiðastir. Ég vildi síður að fólk
hefði spurnir af veikindum mínum. Auðveldasta leiðin til
að fyrirbyggja það var að hitta sem fæsta, einangra mig“
segir Eggert og bætir við: 

„Ég mætti þó alltaf á göngudeildina, annað var ekki
valkostur í mínum huga. Ég man mig standandi í strætó-
skýli í rigningarslagveðri og kulda. Í minningunni var
alltaf slagveður,“ segir Eggert en hann líkir fyrstu skrefum
batans við það að leggja upp í langa göngu með hríðina í
fangið.

„Þá setur maður hettuna yfir hausinn og fetar af stað,
eitt skref í einu.“ En aðspurður um áfanga í bataferlinu
segir Eggert: ,,Þú átt við hvenær ég fór að slaga út úr hríð-
inni?“

Slagaði út úr hríðinni 
Eggert segir trú sína og bæn mikilvægt haldreipi í veikind-
um sínum og órjúfanlegur hluti batans. „Ég fór að biðja í
þakklæti og taldi upp öll þakkarefni mín. Ég reyndi að

byrja á því sem mestu máli skipti, dætur mínar tvær, heil-
brigðar og yndislegar í öryggi frábærra mæðra. Svo taldi ég
áfram, líka það smáa og reyndi alltaf að finna eitthvað nýtt
að þakka fyrir. Mér finnst gott að biðja fyrir smáum hlut-
um sem líklegt er að fari vel, þannig býr maður til fleiri
þakkarefni. Eins er mikilvægt að búa til tilhlökkunarefni,
það þarf heldur ekki að vera stórt, til dæmis bara að
framundan sé langt helgarfrí.“ 

Með orðum sínum vill Eggert minna á að batinn sé
löng vegferð sem ómögulegt sé að taka með einu skrefi.
,,Smásigrarnir eru mikilvægir á meðan fólk ræður ekki við
þá stóru,“ segir Eggert og nefnir fleiri áhrifaþætti batans.
,,Ég útskrifast af deild 33A í lok mars 1998 og fór stuttu
síðar að vinna við garðyrkjustörf hjá Jóni Stefánssyni
skrúðgarðyrkjumeistara, mestmegnis jarðvinnu og hellu-
lagnir. Sú vinna var mér erfið og oft treysti ég mér ekki að
mæta. Jón reyndist mér frábærlega, fyrirgaf þetta og hélt
því ekki gegn mér.“ 

Í árslok 1998 fékk Eggert starf á Sjálfsbjargarheimilinu.
,,Ég tel það mikilvægan þátt í mínum bata. Þetta er frábær
vinnustaður og þar hafa allir reynst mér vel. Starf mitt felst
í vinnu með einstaklingum sem hafa sannarlega oft þungar
byrgðar að bera, svo mikið þyngri en mínar, en axla þær
með sannri hetjulund. Ég segi stundum að líklega séu fáir
staðir í veröldinni þar sem eru samankomnar fleiri hetjur.
Kynni mín af þeim hafa hjálpað mér að beina sjónum
mínum frá eigin vanda. Það er lítið pláss fyrir sjálfsvor-
kunn á meðan maður er upptekinn við að hjálpa öðrum.“ 

Edrú í dag
Stærsta stökk í batanum varð þegar Eggert hætti að drekka
fyrir fullt og allt. Til þess valdi hann daginn 05.05.05 og
hefur ekki drukkið síðan. Hann leitaði til fólks sem lifir í
bata frá alkóhólisma, fór að stunda fundi og vinna í bata
sínum. Um árangurinn segir Eggert: „Bati minn fór úr
samlagningu yfir í að verða margfeldi, slíkt er gaman að
upplifa.“ 

Eftir af hafa útskrifast af geðdeild notaði Eggert engin
þríhyrningsmerkt lyf, hvorki róandi né kvíðastillandi en
drakk þess í stað áfengi. ,,Ég tók geðklofalyf og sterk
þunglyndislyf þangað til ég gafst upp á þeim. Þegar ég
hætti að taka þunglyndislyfin fór mér að batna þunglynd-
ið. Þá þurfti ég að taka ábyrgð á því sjálfur og gat ekki
lengur treyst á lyfin. Mér var sagt að ég þyrfti að nota geð-
lyf alla ævi, ef ég hætti því væru meira en 80% líkur á að
ég veiktist aftur. Ég tók þá áhættu og sagði við læknirinn
minn að ég veldi áhættuna frekar en að taka sterk geðlyf
alla mína ævi. Og í dag líður mér betur en nokkru sinni
fyrr. „Ég þáði bata minn frá Guði með öllu því sem hann
hefur gefið mér. Sá bati sem ég hef náð var ekki gefinn
mér til eignar. Mér ber skylda til að gefa hann áfram. Og
ég má ekki hætta, ég verð að halda áfram að auka við
batann, það er endalaust hægt að bæta við.“             - IMG

Eggert segir að afr öllum þeim missi sem hann upplifði í veikindum sínum hafi honum þótt sárast að tapa tengslum við
dætur sínar. „Ég fór að biðja í þakklæti og taldi upp öll þakkarefni mín. Ég reyndi að byrja á því sem mestu máli skipti,
dætur mínar tvær, heilbrigðar og yndislegar í öryggi frábærra mæðra.

„Ég var merkt eign
þvottahúss ríkisspítal-

anna og partur af rang-
hugmyndum mínum var
að ég væri í raun og veru

eign þvottahússins“.
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Bygging þjónustuíbúða fyrir geðsjúka fyrirhuguð í Laugardalnum. Fleiri verkefni framundan.

Framtíðarheimili
fyrir fimm einstaklinga

Hér skal byggja! „Nú höfum við fengið vilyrði fyrir lóðinni og að málið eigi að geta gengið greitt í gegnum borgarkerfið,“ segir Sveinn Magnússon framkvæmdastjóri Geðhjálpar.

„Þeir íbúar sem fara í sjálfstæða bú-
setu í væntanlegri byggingu og annars-
staðar í framtíðinni þurfa að veljast

af fagfólki með tilliti til heilsu og
hvort úrræðið hæfi viðkomandi.“

Fyrirhuguð er bygging húss með fimm þjónustuíbúð-
um fyrir geðsjúka einstaklinga í Reykjavík og gætu
framkvæmdir hafist á næstu mánuðum. Verið er að
hnýta lausa enda í undirbúningsvinnu og nýverið
fékkst vilyrði frá borgarstjóra um lóð fyrir húsið að
Holtavegi 29. „Lóðin er á besta stað í Laugardalnum,
þaðan sem er stutt í alla þjónustu auk þess sem um-
hverfið á þessum slóðum er afar hlýlegt. Við gætum
ekki verið sælli,“ segir Sveinn Magnússon fram-
kvæmdastjóri Geðhjálpar.

Sem kunnugt er hafa búsetumál geðsjúkra verið í
brennidepli um nokkurt skeið, enda býr allstór hópur fólks
við alsendis ófullnægjandi aðstæður. Þannig dveljast í dag
um 63 geðsjúkir einstaklingar inni á sjúkrahúsum og hafa
verið þar um langt skeið og eru sjúkrastofnanir í raun heim-
ili þeirra. Þá er ótalinn fjöldi fársjúkra, sem er inni á heimil-
um ættingja sinna og heldur þeim í raun í gíslingu. Annars-
staðar - við óboðlegar aðstæður - er hópur geðsjúkra, sem er
illa á vegi staddur og hefur takmarkað og í sumum tilvikum
ekkert komið til kasta hins opinbera - eru utan kerfis bæði
félagslega og því er lýtur að geðheilbrigðisþjónustunni.

Sjálfstæð búseta með sólarhringsþjónustu
Framkvæmdir í Laugadal eiga sér upphaf í þreifingum sem
hófust á liðnu vori þegar þrír kunnir borgarar leituðu ásjár
Geðhjálpar vegna stöðu búsetumála geðsjúkra. „Þeir Grétar
Már Sigurðsson ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, Jó-
hann R. Benediktsson sýslumaður á Keflavíkurflugvelli og
Gautur E. Gunnarsson, lögfræðingur hjá Sýslumanninum í
Reykjavík. Komu þeir á framfæri sýn sinni og hugmyndum
að leiðum varðandi húsnæðismál og stoðþjónustu geðsjúkra
og hvernig ráðstafa skyldi þeim 1,5 milljarði kr. af Síma-
peningunum og úr Framkvæmdasjóði fatlaðra sem eyrna-
merktur er þessum málum.“ 

Hugmyndir hafa, að sögn Sveins, verið þær m.a. að
kaupa stakar íbúðir á víð og dreif um borgina. Geðhjálp
hefur hins vegar viljað byggja upp hús með nokkrum ein-
staklingsíbúðum, þar sem fólk býr sjálfstæðri búsetu með

sólarhringsþjónustu þar sem þess gerist þörf. Væri hún ekki
til staðar byggi fólk eitt og sér í íbúð í stóru fjölbýlishúsi,“
segir Sveinn.

Orri Árnason arkitekt gerði fyrstu skissur að húsinu með
þjónustuíbúðunum fimm - og um mitt sumar kynntu for-
ystumenn Geðhjálpar hugmyndirnar fyrir Vilhjálmi Þ. Vil-
hjálmssyni borgarstjóra. „Vilhjálmur sýndi málinu strax vel-
vild og nú höfum við fengið vilyrði fyrir lóðinni og að mál-
ið eigi að geta gengið greitt í gegnum borgarkerfið,“ segir
Sveinn og bætir við að þó talað sé um fimm íbúðir í húsinu
séu þær þó í rauninni einni fleiri; þá sjöttu eigi að nota sem
þjónusturými fyrir íbúana alla og þar verði sömuleiðis
starfsmannaaðstaða. Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands
hefur lagt inn formlega umsókn í þessu sambandi til
ákvörðunar borgarráðs Reykjavíkurborgar. Að því gefnu að
umsóknin verði jákvætt afgreidd og öllum formsatriðum
fullnægt á ekki að líða langur tími þar til fyrsta skóflustunga
verður tekin og að uppbygging geti hafist á þessum fyrsta
þjónustukjarna og vonandi ekki þeim síðasta.“

Úrræðið hæfi viðkomandi
„Þeir íbúar sem fara í sjálfstæða búsetu í væntanlegri bygg-
ingu og annarsstaðar í framtíðinni þurfa að veljast af fag-
fólki með tilliti til heilsu og hvort úrræðið hæfi viðkom-
andi, þ.e. vinnist í samræði við hlutaðeigandi einstakling og
eða aðstandendur. Við getum ekki tekið þá fimm einstak-
linga sem eru efstir á biðlistanum. Fólk sem glímir við geð-
sjúkdóma er mjög misjafnlega á vegi statt og aðstæður þess
ólíkar,“ segir Sveinn sem segir leggur áherslu á að fólk eign-
ist hér framtíðarheimili en ekki búsetuúrræði til skemmti
tíma. 

Í einhverjum tilvikum má vænta þess að fólk komist aft-
ur út í lífið til búsetu í eigin húsnæði og án stuðnings. Ein-
staklingar sem búi sjálfstætt með stuðningi í íbúðum við
Sléttuveg í Reykjavík sem og á Akureyri plummi sig prýði-
lega - og séu að ná áttum eftir að hafa verið vistmenn á
stofnunum í áratugi sem óneitanlega hafi markað líf þeirra
mjög. Að tala um stofnanaskaðað fólk sé síst ofmælt. 

Horfið verði frá stofnanavæðingu
Mikilvægt er, að mati Sveins Magnússonar, að á næstu
misserum verði komið á laggirnar kerfi stuðningsmanna
sem væru einskonar bakverðir fólks með geðraskanir. „Mik-
ilvægt er að hinn sjúki eigi stuðning hjá einhverjum sem
honum hugnast og traust myndist fólks í millum. Annars er
allt samstarf andvana fætt. Eftir nauðungarvist á geðdeild er
fólk á berangri í tilverunni og þá sem aldrei fyrr þarf við-
komandi stuðning. Hvað þá eftir vistun í fangelsi. Einstak-
lingur sem flosnar upp úr skóla þarf trausta bakverði og
svona gæti ég lengi haldið áfram. Fólk hvorki á né má týn-
ast. Slíkt er ekki heldur í samræmi við gildi okkar þjóðfé-
lags.“ 

Í nágrannalöndum okkar er fordæmi fyrir bakvarðasveit-
um eða persónulegri liðveislu geðsjúkra og á ensku er þetta
nefnt „case management“. Segir Sveinn hlutverk þessara
bakvarða mjög fjölþætt. „Hlutverk foreldra er að börnin
okkar spjari sig í lífinu og taki virkan þátt í þjóðfélaginu.
Við gætum þess að þau þrífi sig, komi á réttum tíma í skól-
ann, mæti til læknis þegar þau eiga tíma, ölum önn fyrir
þeim og svo framvegis. Bakverðirnir hefðu sambærilegt
hlutverk. Mikilvægasti stuðningurinn er samt sá að fólk viti
í veikindum sínum að það sé ekki eitt, heldur sé ákveðinn
eða ákveðnir aðilar úti í þjóðfélaginu sem sjái áfram um hag
þess og líðan,“ segir Sveinn sem leggur mikla áherslu á að
liðveitandinn sé fólki til aðstoðar varðandi atvinnumál og
endurhæfingu, en það síðastnefnda sé grundvallaratriði sem
hafi þó ekki verið gefinn gaumur sem skyldi.

Sveinn segir forystumenn ríkis og sveitarfélaga sýna vax-
andi skilning á því að geðsjúkir þurfi trausta persónulega
liðveislu. Þau viðbrögð gefi vonir um að í náinni framtíð
verði fjármunir, ætlaðir geðheilbrigðismálum, í vaxandi
mæli settir til verkefna af þessum toga og horfið verði af
braut stofnanavæðingar, rétt eins og Geðhjálp hefur lagt
áherslu á. 
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Útlit norður

Grunnmynd 2. hæð

Grunnmynd 1. hæð

Persónuleg liðveisla – Samfélagsleg umgjörð og öryggisnet fyrir geðfatlaða

Húsið við Holtaveg. Svona líta skissur að íbúðunum út,
bæði útlit og innanhússkipan.

Í nágrannalöndum okkar er fyrir bakvarðasveitum eða persónulegri liðveislu geðsjúkra. Á þennan veg sér Sveinn Magnús-
son sér fyrir sér stuðningsmannanetið - og er hann vongóður um að brátt verði slíkt kerfi til. 
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Fjölskyldur þeirra sem eru með geðraskanir eru oft mjög
leitandi eftir hjálp og ekki alltaf með vegvísi um það
hvert skuli snúa sér á erfiðum tímum. Hjá sumum hafa
veikindin í fjölskyldunni staðið yfir til margra ára en
sumir eru staddir í nýjum ókunnum aðstæðum, en það
er alltaf þörf fyrir stuðning. Þeir aðstandendur sem vilja
vera til staðar og aðstoða hinn veika á erfiðum tímum

þarfnast einnig skilnings og stuðnings í aðstæðum sín-
um. Oft er gott að geta rætt málin við þá sem hafa
reynslu af slíkum málum og þiggja góð ráð við ýmsum
vandamálum sem geta komið uppá. Oft brenna á vörum
spurningar um sjúkdóminn og hvernig skuli bregðast við
ýmsum hegðunarbreytingum. 

Samfélagið er opnara
Á síðasta ári hefur Geðhjálp, í samvinnu við Rauða
krossinn, verið með átak um allt land með stofnun
stuðningshópa fyrir aðstandendur fólks með geðraskanir.
Um er að ræða reglulega fundi víða á landsbyggðinni og
verið er að koma til móts við þarfir fólks og veita stuðn-
ing. Fundirnir eru öllum opnir og fyrir þá sem þurfa á
þjónustunni að halda. 

Í stuðningshóp fyrir aðstandendur koma bæði konur
og karlar og deila reynslu sinni. Konur hafa lengi verið í
miklum meirihluta þeirra sem leita ráðgjafar, ýmist fyrir
sjálfa sig eða aðra fjölskyldumeðlimi, því lengi hefur ver-
ið talið að tilfinningaleg málefni og fjölskyldumál brenni
meira á konum. En það er að breytast. Fjölskyldan hefur
breyst, feður og synir láta líka í sér heyra og samfélagið er
orðið miklu opnara. 

Árangursrík úrræði
Geðsjúkdómar og umræðan um þá er orðin meira opin
og aðstandendur finna hjá sér meiri þörf fyrir opna um-

ræðu og vilja draga úr þögninni sem hvílt hefur yfir öllu
er tengist geðsjúkdómum. Að geta talað óhindrað og geta
deilt reynslu sinni er dýrmæt stund. Að vinna sameigin-
lega að lausnarmiðuðum, úrræðum byggðum á reynslu
annarra, er árangursríkt og gefandi fyrir þann sem stadd-
ur er í reynslunni. Því er mikilvægt að umræðan í þjóðfé-
laginu sé ávallt opin og fræðandi svo aðstandendum finn-
ist það eðlilegur hlutur að leita sér stuðnings. Á heima-
síðu Geðhjálpar, www.gedhjalp.is er að finna mjög góðar
upplýsingar um einkenni geðsjúkdóma og ýmsa fræðslu
tengda þeim. Þar getur að finna tengiliði sem stýra stuðn-
ingshópum aðstandenda í hverjum landsfjórðungi.

Sjálfshjálp og styrkur
Í Bandaríkjunum hafa slíkir stuðningshópar verið starf-
ræktir um nokkurra ára skeið. Á seinustu árum hafa þeir
sýnt fram á ágæti sitt með betri afkomu hins veika þar
sem stuðningsaðilar, sem er í þessu tilfelli fjölskyldan,
eru betur fræddir og betur undirbúnir til þess að takast á
við erfið veikindi ættingjans. Að sama skapi hafa að-
standendur fengið meiri skilning á þeim erfiðu aðstæð-
um sem þeir eru settir í og þeirri ábyrgð sem þeir bera á
meðferð hins veika. Stuðningur er því mikilvægur vegna
þeirrar sjálfshjálpar og hins sameiginlega styrks sem þeir
þurfa á að hald. Því hafa aðstandendur sóst meira eftir
því að taka þátt í þessum stuðningshópum í dag vegna
þess að framlag þeirra er meira viðurkennt en áður var.

Hallfríður Eysteinsdóttir skrifar:

Stuðningur fyrir aðstand-
endur er mikilvægur

Hallfríður Eysteinsdóttir, trúnaðarmaður Geðhjálpar,
Norðurland vestra.

Geðhjálp hefur sótt um aðild að SÍBS. Samþykkt þess
efnis var gerð á stjórnarfundi í janúar sl. Aðildin skal
vera að fullu sambærileg við önnur aðildarfélög SÍBS.
Ákvörðunin var tekin með hliðsjón af yfirlýstum
markmiðum og hagsmunagæslu Geðhjálpar. Telur
stjórnin þeim þáttum betur borgið með aðild, hún
muni styrkja stoðir og efla starfsemi félagsins. Enn
fremur þykir kjörorð SÍBS, Styðjum sjúka til sjálfs-
bjargar, falla vel að markmiðum Geðhjálpar.

SÍBS rekur öfluga endurhæfingu á Reykjalundi. Hún er
sá þáttur í starfsemi SÍBS er Geðhjálp telur koma að mest-
um notum fyrir skjólstæðinga sína. Með tilliti til endur-
hæfingar er hag skjólstæðinga aðildarfélaga SÍBS betur
borgið en þeirra er standa utan samtakanna. Að mati Geð-
hjálpar er endurhæfingin á Reykjalundi til fyrirmyndar og
hafa fjölmargir skjólstæðingar samtakanna nýtt sér hana.
Hún byggir á margþátta meðferðarúrræðum s.s forvörn-
um, fyrirbyggingu varanlegra veikinda, lágmörkun lyfja og
virkni einstaklingsins til hamingjuríks líf og samfélagslegr-
ar þátttöku. Enn fremur telur Geðhjálp brýna þörf kalla á
eflingu þessara þátta. 

Eflir starfsemi SÍBS
Þá telur Geðhjálp aðkomu sína einnig styrkja og efla
starfsemi SÍBS og starfseininga þeirra. Því geðheilbrigði er
grundvallarþáttur góðrar heilsu. Talið er að fjórði hver Ís-
lendingur glími við alvarlega geðröskun einhvern tímann á
lífsleiðinni. Þá einstaklinga er meðal annars að finna á öll-
um endurhæfingarsviðum Reykjalundar. Í því tilliti muni
Geðhjálp gefa aukið vægi, styrk og samtakamátt m.a gagn-
vart hinu opinbera. En reynslan sýnir að samtakamáttur er
eitt mikilsverðasta tæki baráttunnar fyrir heilbrigði. Sem
dæmi um jákvæða samþættingu af svipuðum toga vísar
stjórn Geðhjálpar til stofunar Sjónarhóls en að honum
standa hagsmunasamtök langveikra og fatlaðra barna.

Geðhjálp er einnig aðili að Öryrkjabandalagi Íslands.
Afstaða núverandi stjórnar Geðhjálpar til þeirrar aðildar er
óbreytt. Þrátt fyrir að eðli, markmið og tilgangur Öryrkja-
bandalagsins og SÍBS skarist telur stjórnin litlar sem engar
líkur á hagsmunaárekstrum. Þvert á móti geti þessi tengsl
styrkt alla hlutaðeigandi. Til að tryggja hagsmunagæslu,
starfsemi og þjónustu viðkomandi félaga til skjólstæðinga
sinna sé mikilvægt að í samstarfinu ríki fullur trúnaður.
Jafnframt því að fólk víki ekki frá settum markmiðum fé-
laga sinna.

Geðhjálp sækist eftir að verða aðildarfélag SÍBS:

Styrkir stoðir og
eflir starfsemi

Reykjalundur. Að mati Geðhjálpar er endurhæfingin þar til fyrirmyndar og hafa fjölmargir skjólstæðingar samtakanna nýtt
sér hana.
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Reykholt
Garðyrkjustöðin, Varmalandi 2 Reykholtsdal

Stykkishólmur
Heimahornið ehf, Borgarbraut 1

Narfeyri ehf, Ásklifi 10

Rauði kross Íslands Stykkishólmsdeild, Sundabakka 1

Stykkishólmskirkja,

Grundarfjörður
Áningin Kverná - www.simnet.is/kverna, Eyrarsveit

Dvalarheimilið Fellaskjól,

GG-lagnir ehf, Grundargötu 56

Snæfellsbær
Grímsi ehf, Hjallabrekku 5

Jón og Trausti sf, Hjarðartúni 10

KG Fiskverkun ehf, Hafnargötu 6

Kvenfélag Ólafsvíkur,

Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8

Sverrisútgerðin ehf, Túnbrekku 16

Dalabyggð
Dalabyggð, Miðbraut 11

Dvalar- og hjúkrunarheimilið, Fellsenda

Reykhólasveit
Reykhólahreppur, Reykhólum

Ísafjörður
Bílaverkstæði Ísafjarðar ehf, Sindragötu 3

Djúp-Ís ehf, Sindragötu 6

Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, Aðalstræti 24

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12

H.V.-umboðsverslun ehf, Suðurgötu 9

Heiðarfell ehf, Ásgeirsgötu 3

Kjölur ehf, Urðarvegi 37

KNH ehf, Grænagarði

Lögsýn ehf, Aðalstræti 24

Orkubú Vestfjarða hf, Stakkanesi 1

Rennex ehf, Sindragötu 5

Snerpa ehf, Mánagötu 6

Spýtan ehf, Hjallavegi 11

Vestri ehf, Suðurgötu 12

Bolungarvík
Djúpmar ehf, Völusteinsstræti 4

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf,
Hafnargötu 12

Ráðhús ehf, Miðstræti 1

Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Dísarlandi 14

Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14

Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur, Hafnargötu 37

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Víkurbúðin ehf, Grundarstræti 1-3

Suðureyri
Siggi Odds ehf, Eyrargötu 7

Patreksfjörður
Fiskvon ehf - Áhöfnin á Árna Jóns BA 1, Aðalstræti 125

Smáalind ehf, Aðalstræti 5

Söluturninn Albína, Aðalstræti 89

Tálknafjörður
Tálknafjarðarhreppur, Miðtúni 1

Þórberg hf, Strandgötu

Þingeyri
Tengill, rafverktaki, Sjávargötu 14

Hrútafjörður
Bæjarhreppur, Bæ II

Kvenfélagið Iðunn,

Staðarskáli ehf, Stað Hrútafirði

Verkalýðsfélag Hrútfirðinga, Borðeyri

Hólmavík
Hótel Laugarhóll, Strandasýslu, Bjarnarfirði

Kópnes ehf, Vitabraut 3

Árneshreppur
Flugvöllurinn Gjögri, Kjörvogur

Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi

Árneshreppur, Norðurfirði

Húnaþing vestra
BBH útgerð ehf, Melavegi 9

Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Spítalastíg 1

Kvenfélagið Freyja,

Kvennabandið V-Hún,

Skrúðvangur ehf, Gilsbakka 5

Steypustöðin Hvammstanga ehf, Norðurbraut 32

Stýrihópur um forvarnir Húnaþing vestra, Klapparstíg 4

Verslunarmannafélag V-Húnvetninga, Strandgötu 1

Blönduós
Lögmannsstofa Stefáns Ólafs ehf, Húnabraut 19

Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda, Húnabraut 13

SAH Afurðir ehf, Húnabraut 39

Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga, Þverholti 1

Stígandi ehf, Húnabraut 29

Vilko ehf, Ægisbraut 1

Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla,

Marska ehf, Höfða

Vélaverkstæði Skagastrandar, Strandgötu 30

Skagafjörður
Alblástur ehf, Forsæti 2a

Fisk - Seafood hf, Eyrarvegi 18

Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1

Náttúrustofa Norðurlands vestra, Aðalgötu 2

Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1

Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni

Akrahreppur Skagafirði,

Múli ehf, Miðsitju

Kvenfélagið Framtíðin, Fljótum

Siglufjörður
Björgunarsveitin Strákar, Tjarnargötu 18

Dúfan SI 130,

Fjallabyggð, Gránugötu 24

Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, Hvanneyrarbraut 37-39

Hlíð Siglufirði ehf, Gránugötu 13

Jóhannes Egilsson, Gránugötu 27

Siglufjarðarkirkja,

SímVerk.is ehf, Túngötu 11

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar, Brekkugötu 9

Dalvík
BHS, bíla- og vélaverkstæði, Fossbrún 2

Blómabúð María Snorradóttir, Hafnarbraut 7

Daltré ehf, Böggvisstöðum

G.Ben útgerðarfélag ehf, Ægisgötu 3

S.Ó.skálinn ehf, Hafnarbraut 24

Sæplast ehf, Gunnarsbraut 12

Akureyri
Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi

Augnlæknastofa Ragnars Sigurðssonar ehf, Álfabyggð 11

Átak Heilsurækt ehf, Strandgötu 37

Barnafataverslun Spez, Hafnarstræti 98

Bautinn og Smiðjan, veitingasala, Hafnarstræti 92

Bláa kannan París, Hafnarstræti 96

Blikkrás ehf, Óseyri 16

Caffe Amore, Ráðhústorgi 9

DNG ehf, Lónsbakka

Dregg ehf, Oddeyrartanga

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Skipagötu 14

Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum

Fremri kynningarþjónusta ehf, Þórsstígur 4

Geisli Gleraugnaverslun, Mýrarvegi og Glerártorgi

Gýmir ehf, Klettaborg 39

Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12

Heilsuhornið, Glerártorgi

Ísgát ehf, Lónsbakka

Íþróttamiðstöð Glerárskóla,

Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b

Kollgáta ehf, Þingvallastræti 26

Kvenfélagið Baldursbrá, Melasíðu 8b

Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf, Ráðhústorgi 3

Matur og mörk hf, Furuvöllum 13

Málningarmiðstöðin, Hólabraut 18

Medulla ehf, Strandgötu 37

Orlofsbyggðin Illugastaðir, Fnjóskadal

Peka ehf, Drekagili 15

Raflampar ehf, Óseyri 4

Rafmenn ehf, Fjölnisgötu 2b

SJBald ehf, Grýtubakka 1

Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar, Mýrarvegi

Tannlæknastofa Kaupangi Bessi Skírnisson, Mýrarvegi

Tannlæknastofa Sigrúnar Marteinsdóttur, Þórunnarstr. 114

Teikn á lofti ehf teiknistofa, Skipagötu 12

Tískuverslun Steinunnar, Hafnarstræti 97

Vaxtarræktin Akureyri, Íþróttahöllinni við Skólastíg

Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Vélsmiðjan Ásverk ehf, Grímseyjargötu

Videobarinn ehf, Langholti 18

Grenivík
Jói ehf, Melgötu 8

Grímsey
Básavík ehf, Öldugötu 4

Grímskjör ehf, Hafnargötu 17

Sandvík hf, Hellu

Sigurbjörn ehf, útgerð, Öldutúni 4

Stekkjarvík ehf, Hafnargötu 3

Reykjadalur
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Mývatn
Ferðaþjónusta bænda, Skútustöðum II

Jarðböðin við Mývatn,

Húsavík
Alli Geira hf, Norðurgarður 4

Félagsbú, Fagranesi

Garðræktarfélag Reykhverfinga, Hveravöllum

Húsavíkurkirkja, Urðargerði 6

Knarrareyri ehf, Túngötu 6

Ljósmyndastofa Péturs, Stóragarði 15

Sigurjón Benediktsson, tannlæknir, Auðbrekku 4

Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13

Steinsteypir ehf, Hafralæk 2

Tjörneshreppur, Ytri Tungu

Kópasker
Borgartangi ehf, Boðagerði 13

Þórshöfn
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 2

Bakkafjörður
Hraungerði ehf, Hraunstíg 1

Vopnafjörður
Ljósaland ehf, verktakafyrirtæki, Háholti 3

Egilsstaðir
Birkitré sf, Lyngási 12

Egilsstaðakirkja, Laugavöllum 19

G.Ármannsson ehf, Ártröð 12

Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Laufskógum 1

Minjasafn Austurlands, Laufskógum 1

PV-pípulagnir ehf, Nátthaga

Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2

Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5

Þ.S. Verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður
Fjarðabyggð, Hafnargötu 2

Skólaskrifstofa Austurlands, Búðareyri 4

Tærgesen ehf, Búðargötu 4

Verkalýðsfélag Reyðarfjarðar, Brekkugötu 9

Eskifjörður
Lindarbrekkufrænkur ehf, Hólsvegi 5

Neskaupstaður
Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Vöggur ehf, Grímseyri 11

Stöðvarfjörður
Lukka ehf, Fjarðarbraut 11

Saxa Smiðjufélag ehf, Sævarenda 2

Djúpivogur
Salar Islandica ehf, Vörðu 1

Höfn
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31

Hornabrauð ehf, Dalbraut 10

Kistugil ehf, Skálafelli 1

Sambýlið Hólabrekka, Hólabrekku

Skeggey ehf / Ósland, Miðósi 17

Skinney - Þinganes hf, Krossey

Vélsmiðjan Foss ehf, Ófeigstanga 15

Öræfasveit
Félagsbúið Hnappavöllum 4, Hnappavöllum 4

Selfoss
Ábótinn ehf, Tröð

Árvirkinn sf, Eyravegi 32

Bílamálun Agnars ehf, Eyrarvegur 33

Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni

Búnaðarfélag Grímsneshrepps, Björk Grímsnesi

Dýralænaþjónusta Suðurlands sími 482-3060, Stuðlum

Fjölbrautaskóli Suðurlands, Tryggvagötu 25

Gufuhlíð ehf, Gufuhlíð

Heimili og menntir ehf, Baugstjörn 33

Hitaveita Frambæja, Skarði

Hrói Höttur, Austurvegi 22

Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum

Kvenfélag Hraungerðishrepps,

Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35

Selfossveitur bs, Austurvegi 67

Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41

Smíðandi ehf, Eyravegi 55

Sunnlenska fréttablaðið, Austurvegur 22

SUT ehf, Fossnesi A

T.R.S - Penninn, Eyrarvegi 25

Tölvutak ehf, Eyravegi 27

Verkfræðistofa Suðurlands ehf, Austurvegi 3-5

Villingaholtshreppur, Mjósyndi

Þjónustumiðstöðin, Þingvöllum

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20

Hveragerðiskirkja, Bröttuhlíð 5

Litla kaffistofan, Svínahrauni

Sanermann ehf, Lækjarbrún 12

Þorlákshöfn
Fagus ehf, Unubakka 18-20

Fiskiðjan Ver, Óseyrarbraut 20

Grunnskólinn í Þorlákshöfn,

Stokkseyri
Kvenfélag Stokkseyrar,

Laugarvatn
Verslunin H Sel, Dalbraut 8

Flúðir
Hrunaprestakall, Hruna

Kvenfélag Hrunamannahrepps,

Hella
Kvenfélagið Sigurvon,

Raffoss ehf, v/Suðurlandsveg

Hvolsvöllur
Búaðföng, Stórólfsvelli

Félag íslenskra bifreiðaeiganda, Stóragerði 3

J. R. Bókhald ehf, Holsvegi 29

Vík
B.V.T. ehf, Austurvegi 15

Hótel Lundi, Víkurbraut 26

Víkurprjón ehf, Austurvegi 20

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf, Efri-Vík

Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf, Skildingavegi 10-12

Bergur ehf, Pósthólf 236

Eyjaradíó ehf, Skólavegi 13

Eyjavík ehf, Strandvegi 45

Fancy ehf, Hrauntúni 23

Flugfélag Vestmannaeyja ehf, Hrauntúni 57

Frár ehf, Hásteinsvegi 49

Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28

Narfi ehf, Strembugötu 8

Ós ehf, Illugagötu 44

Reynistaður ehf, Vesturvegi 10

Stígandi hf, útgerð, Básaskersbryggju 3

Vinnslustöðin hf, Hafnargötu 2

Volare ehf, Vestmannabraut 36

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning
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„Ef meðferð á geðdeild á að takast þarf margt að
koma til. Hér á bæ hafa ef til vill verið farnar aðrar
leiðir en gerist á stærri stofnunum. Við höfum byggt á
reynslu frá hinum Norðurlöndunum, nýrri þekkingu
úr fræðunum og eigin brjóstviti og höfum lagt okkur
fram um að kynnast aðstæðum og hlutskipti skjól-
stæðinga. Óneitanlega gefast til þess betri aðstæður
hér en í fjölmennari samfélögum,“ segir Sigmundur
Sigfússon, forstöðulæknir geðdeildar Fjórðungssjúkra-
hússins á Akureyri.

Meðal þeirra sem þekkja til málefna geðsjúkra hefur sú
þjónusta sem þeim er veitt af hálfu FSA og félagsþjónust-
unnar á Akureyri þótt býsna góð, jafnvel fyrirmynd að því
hvernig standa skuli að þessum málum almennt. Á ráð-
stefnu síðasta vor gerði Sigursteinn Másson, formaður
Geðhjálpar og Öryrkjabandalags Íslands þetta að sérstöku
umtalsefni og fór viðurkenningarorðum um starfsemina
nyrðra, sem hér er umfjöllunarefni. „Eftir 33 ára starf hefur
þessi deild fengið mildan svip í augum almennings og jafn-
framt öðlast traust margra. Ætla má að innan nánast hverr-
ar einustu stórfjölskyldu á Norðurlandi sé einhver sem hef-
ur lent í geðrænni raun og leitað hingað,“ segir Sigmundur
Sigfússon ennfremur.

Opnir fyrir nýjungum
Geðdeild var sett á laggirnar á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Akureyri árið 1973 þegar Brynjólfur Ingvarsson kom til
starfa á kunnugum slóðum á Akureyri, eftir að hafa numið
læknisfræði við Háskóla Íslands og geðlæknisfræði í Sví-
þjóð og Danmörku. Leiðir þeirra Sigmundar Sigfússonar
og Brynjólfs sköruðust fyrst árið 1969 í starfi á Kleppsspít-
ala. Þá voru þeir báðir ungir og opnir fyrir nýjum hug-
myndum um framtíð geðheilbrigðisþjónustu sem þá voru
að ryðja sér til rúms. Hugmyndir voru uppi um svokallaðar
„samfélagsgeðlækningar“, að geðdeildir yrðu opið samfélag
með dreifðri ábyrgð, enda þótt sjúklingarnir hefðu ólíkar
forsendur og bakgrunn, svo sem menntun, greind, sjúk-
dómseinkenni og lífsreynslu.

„Þetta voru mjög lýðræðislegar hugmyndir. Margir
urðu þó til að kalla þetta gervilýðræði og vísuðu til þess að
þrátt fyrir öll fögru fyrirheitin væri læknirinn ábyrgur ef
skærist í odda og grípa þyrfti í taumana,“ segir Sig-
mundur sem kom til starfa á Akureyri árið
1984. 

Fólk þarf að ganga í takt
Um grundvallarviðhorfin í stefnu geðdeildarinnar á Akur-
eyri segir Brynjólfur Ingvarsson að miklu skipti að læknar
og samstarfsfólk þeirra kynnist sjúklingunum sem mann-
eskjum og séu ekki einvörðungu að kortleggja sjúkdóma
þeirra. „Við þurfum að þekkja að hvaða marki megi treysta
sjúklingnum. Heilbrigðisstarfsfólk og sjúklingur þurfa að
ganga í sama takt ef samstarfið á að skila árangri,“ segir
Brynjólfur. Áður en geðdeildin var sett á laggirnar reyndi
Ólafur Sigurðsson, þá yfirlæknir á lyflækningadeild sjúkra-
hússins, að bregðast við neyð fólks með geðraskanir og tók
það til innlagnar á deild sína eins og aðstæður frekast
leyfðu á hverjum tíma. Þá var í gildi samkomulag um að
geðlæknar á Kleppsspítala kæmu í vitjanir einu sinni í
mánuði. 

Geðdeild FSA var fyrst í stað, árið 1973, í tveimur
sjúkrastofum á efstu hæð sjúkrahússins við Eyrarlandsveg,
en var síðan flutt í einbýlishús við Álfabyggð. Þar var starf-
semin í 2 ár en fluttist 1975 í tveggja hæða einbýlishús við
Skólastíg á Akureyri.

„Mér fannst við hafa himin hönd-
um tekið þegar við fengum

aðstöðu á Skólastíg.
Þar vorum

við

með mjög fjölbreytta starfsemi, bæði göngudeildarþjónustu
og legudeild á efri hæð hússins. Þá voru hér sjö manns í
sólarhringsvist, sjúklingar mjög misjafnlega á vegi staddir
og sumir beinlínis of veikir til að vistast við þessar aðstæð-
ur. Á því var hins vegar lítill skilningur. Við gátum þó
alltaf treyst á lyflækningadeild sjúkrahússins ef í harðbakk-
ann sló og fengum inni fyrir sjúklinga, meðan bráði af
þeim. Í framhaldinu fékkst stundum vistun á geðdeildum í
Reykjavík, á Kleppi eða Borgarspítala,“ segir Brynjólfur
sem alla tíð hefur verið áfram um að efla þjónustu og
bjargráð utan sjúkrahússins, sem komið geti skjólstæðing-
um hans að gagni. Þannig átti hann hlut að máli við stofn-
un AA deildar og Geðverndarfélags Akureyrar og kom á
samstarfi við til dæmis heimilislækna og félagsmálayfirvöld
í bænum. Með því samstarfi tókst að veita mörgum mikils-
verða hjálp, svo sem varðandi búsetu, atvinnu og menntun.

Vilji, kraftur og hugsjón
Fyrstu árin voru starfsemi geðdeildar FSA ýmsar skorður
settar og hún fékk ekki að vaxa og þróast á þann veg sem
vonir starfsfólksins höfðu staðið til. Því fór svo að deildin
var lögð af tímabundið árið 1983. „Ég var eini læknir
deildarinnar og alltaf á vakt. Þegar litið er til baka segi ég
að þetta hafi gengið af vilja, krafti og hugsjón,“ segir
Brynjólfur.

Menn gerðu sér þó fljótlega grein fyrir því að geðlæknis-
þjónustu þyrfti áfram á FSA, og eftir eins árs hlé var hafist
handa á ný. Starfsemi hófst að nýju á Skólastíg en legurými
fluttust í sjúkrahúsbygginguna sjálfa. Byrjað var með fjór-
um rúmum á handlækningadeild sjúkrahússins, en sérstök
legudeild geðdeildar var tekin í notkun tveimur árum síðar.
Þá var Sigmundur Sigfússon kominn til starfa sem yfirlækn-
ir en því starfi hefur hann nú gegnt í meira en 20 ár. 

30 starfsmenn á deildinni
Starfsemi geðdeildar FSA skiptist í nokkur undirsvið. Í
fyrsta lagi bráðamóttökudeild eða legudeild á fyrstu hæð
tengibyggingar sjúkrahússins, þar sem eru tíu sólarhrings-
rými og eitt dagvistarrými. Dagdeildin er að Skólastíg 7 og
eru þar 8 rými sem nýtast fyrir 12 til 14 sjúklinga í senn.
Yngst er göngudeildin sem komið var á fót á útmánuðum
árið 2001. Hún er í endurbættu húsnæði á þriðju hæð að-
albyggingar FSA og veitir sjúklingum meðferð og ráðgjöf
án innlagnar. Segja má að ráðgjöf við aðila innan og utan

Geðdeild FSA fær góða dóma. Göngudeildarþjónusta skipar stóran sess og eins náin tengsl við
fólkið á svæðinu. Byggt á brjóstvitinu:

„Við erum upptekin
af hinu heilbrigða“

Sigmundur Sigfússon og Hulda Baldursdóttir hjúkrunar-
fræðingur sem stýrir starfsemi göngudeildar. Hún starfaði
áður við heimahjúkrun og „...þekkti mörg heimilin í bæn-
um sem var afar mikilvægt við að byggja upp traust sam-
band við fólkið sem við áttum að þjóna.“

Dagdeildin við Skólastíg. Þar dveljast 10-12 sjúklingar
hverju sinni; fólk sem þarf meðferð og endurhæfingu en
getur verið utan sjúkrastofnana um nætur og helgar.

Legu- og göngudeild geðdeildar FSA eru í sjúkrahúsbyggingunni við Eyrarlandsveg. Á síðarnefndu deildina leituðu um 600
manns í um 3000 skipti á síðasta ári og áttu þar viðtöl við lækna og annað sérhæft starfsfólk.
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sjúkrahúss sé fjórða undirsviðið og rannsóknir, þótt í litl-
um mæli hafi verið, sé fimmta undirsviðið. 

Auk Sigmundar og Brynjólfs standa vaktina geðlækn-
arnir Lárus Karlsson og Árni Jóhannesson sem er yfirlæknir
göngudeildar. Kristján Jósteinsson veitir starfsemi dag-
deildar forstöðu. Aðrir sérmenntaðir starfsmenn á heil-
brigðissviði, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, sálfræðingar
og félagsráðgjafar veita einnig meðferð og ráðgjöf. 

Samtals starfa á geðdeild FSA um 30 manns. Næst á
eftir Brynjólfi geðlækni hafa þau Þormóður Svafarsson fé-
lagsráðgjafi og Sólveig Guðmundsdóttir lengstan starfsald-
ur við deildina. Geðhjúkrun á legudeildinni stýrir Bernard
Gerritsma og á dagdeildinni Magnhildur Sigurðardóttir.
Án góðs samstarfsfólks fengju geðlæknarnir býsna litlu
áorkað, segja þeir Sigmundur og Brynjólfur. Meðferð sjúk-
linganna er einstaklingsbundin, en fer einnig fram í hópi.
Stundum eru stofnuð sérstök meðferðarteymi starfsfólks
um einn sjúkling þegar sérstaklega þarf að vanda til verka. 

Flestir þiggja hjálpina sjálfviljungir
Innlagnir á legudeildina voru á síðasta ári um 250 og á
göngudeild leituðu um 600 manns í alls um 3000 skipti og
áttu þar viðtöl við lækna og annað sérhæft starfsfólk.
„Þröskuldurinn varðandi bráðainnlagnir á legudeild er ekki
ýkja hár. Ef læknir telur sjúkling þurfa bráða vistun á
sjúkrahúsi, svo sem vegna sjálfsvígshugsana, tökum við
sjúklinginn inn strax, segir Sigmundur, sem vekur athygli á
að hlutfall nauðungarinnlagna á geðdeildir sjúkrahúsa hér á
landi sé aðeins 2-3% af heildinni, en meira en þriðjungur í
Noregi og Svíþjóð. Þessi munur skýrist af ólíkri löggjöf um
nauðungarvistanir og þar af leiðandi ólíkum vinnuvenjum. 

„Oftast er fólk tilbúið að leggjast inn sjálft og þiggja
hjálp. Stundum er fólk hins vegar í geðrofi, algjörlega heill-
um horfið og áttar sig ekki á raunveruleikanum. Til þess að
freista þess að komast hjá nauðungarvistun verjum við
miklum tíma í að telja þetta fólk á að þiggja þá hjálp sem
við teljum það nauðsynlega þurfa“ segir Sigmundur og
heldur áfram: 

„Gjarnan er bent á að fyrstu kynni fólks af geðheilbrigð-
isþjónustunni ráði miklu um framhaldið og á það meðal
annars við um samstarf læknis og sjúklings. Klaufaleg
framkoma starfsfólks og mistök sitja í sjúklingum og geta
komið í veg fyrir að meðferð skili þeim árangri sem að var
stefnt. Sé fólk mjög ósátt við nauðungarvistun hvetjum við
það raunar til að kæra innlögnina til Héraðsdóms. Sumir
undrast ef til vill þetta viðhorf, en mikilvægt er að öllum sé
ljóst að starfsemi á geðdeild á að samræmist landslögum.
Það er óþægilegur en stundum óhjákvæmilegur þáttur í
starfi okkar að taka ráðin af fólki. Í siðareglum lækna segir
eitthvað á þá leið að hafa skuli hugfast að læknir ráðleggi
en skipi ekki. Við þurfum að fara í bága við þetta ákvæði
siðareglnanna í neyð. Þegar sjúkdómseinkenni hafa hjaðn-
að eftir meðferð sætta allflestir nauðungarvistaðra sjúklinga
sig við að gripið var fram fyrir hendur þeirra og þiggja sjálf-
viljugir áframhaldandi hjálp.“

Mikil ásókn á göngudeild
Mikil ásókn er í göngudeildarþjónustu á geðdeild FSA,
meira að segja svo að ekki er hægt að sinna öllum. Sjúk-
lingar fá viðtalsþjónustu eftir tilvísun frá heilsugæslu og fé-
lagsþjónustu, líka frá prestum, kennurum og lögreglu.
Sjálfir vísa læknar geðdeildarinnar fólki, sem þeir hitta á
bráðamóttöku sjúkrahússins á vakt, í meðferð á göngu-
deildinni.

„Við fáum mikinn fjölda beiðna, sem við förum yfir á
vikulegum fundum. Alla jafna fá sjúklingar sem við tökum
inn viðtal innan einnar viku,“ segir Sigmundur sem lengi
rak eigin læknastofu samkvæmt samningi við Trygginga-
stofnun ríkisins, líkt og Brynjólfur gerir enn í dag. Þeir
segja að hjá slíku hafi einfaldlega ekki verið komist áður en
göngudeildinni var komið á fót, fjöldi fólks hafi verið í
brýnni þörf fyrir geðlæknisþjónustu án þess að þurfa vistun
á sjúkrahúsi. Því kalli hafi verið óhjákvæmilegt að sinna.
Ungt fólk sé ófeimnara nú en áður við að leita sér aðstoðar
við geðrænum vanda og valdi því trúlega meiri umræða,
fræðsla og almennt opnara samfélag. 

Á dagdeildina við Skólastíg eru sjúklingar valdir inn
með tilliti til þess hvort meðferðin þar á bæ henti þörfum
þeirra. Á deildinni dveljast 10-12 sjúklingar hverju sinni;
fólk sem þarf meðferð og endurhæfingu í nokkra mánuði,
en getur verið utan sjúkrastofnana um nætur og helgar.
Meðferðin er einstaklingsmiðuð út frá styrkleika og áhuga-
sviðum hvers og eins. Batamarkmiðum er reynt að ná með
til dæmis hópavinnu, félagslegri þjálfun, listsköpun, lík-
amsrækt, sérkennslu og stuðningsviðtölum.

Spyrjandi afstaða til viðfangsefna
Fram kemur í ársskýrslu FSA að flestir sem lögðust inn til
sólarhringsvistar á geðdeildina á síðastliðnu ári hafi verið
haldnir þunglyndi eða annarri lyndisröskun, eða um 40%.
Geðklofasjúklingar voru um fimmtungur sjúklinga og
18% voru með geðtruflanir af völdum vímuefna eða með
alvarleg fráhvarfseinkenni vegna notkunar þeirra. Um 13%
sjúklinga var með streituraskanir af einhverjum toga. Tölur
yfir sjúkdómseinkenni þeirra sem leituðu á göngudeild eru
á svipuðu róli. 

„Það er okkur Brynjólfi sameiginlegt að við leggjum
áherslu á að greina hjá hverjum sjúklingi styrkleikaþætti
sem byggja má meðferðina á. Auk sjúkdómseinkenna erum
við uppteknir af hinu heilbrigða í fari hvers og eins. Jafn-
framt höfum við reynt að smita samstarfsfólk okkar af því
að hafa jafnan spyrjandi afstöðu til viðfangsefnanna, læra af
hverju einstöku tilfelli,“ segir Sigmundur og bætir við að
birtingarmyndir geðsjúkdóma séu margvíslegar og passi
ekki alltaf við lýsingar í kennslubókum í geðsjúkdóma-
fræði. Mennirnir séu ólíkir eins og þeir séu margir. 

Traust samband við fólkið
Eins og áður er nefnt rómaði Sigursteinn Másson formaður
Geðhjálpar starfseminni á Akureyri í ræðu sem hann flutti
á ráðstefnu síðastliðið vor. Þar nefndi hann meðal annars

að lyfjanotkun á geðdeildinni þar væri mun hófstilltari en
gerðist annars staðar og að búsetumál geðsjúkra nyrðra
væru í afar góðu horfi.

Þeir Sigmundur og Brynjólfur fara mjög varlega í full-
yrðingar um hvort geðlæknar á Akureyri séu hófstilltari í
lyfjagjöf en annar staðar tíðkast. Engar samanburðarrann-
sóknir á þessu hafi til dæmis verið gerðar. „Þegar ég starfaði
á skrifstofu landlæknis að loknu sérnámi í Noregi í kring-
um 1980 veittum við því þó athygli að notkun ávanabind-
andi kvíðalyfja var umtalsvert minni á Akureyri en annars
staðar á landinu. Og ég held að svo sé enn. Við geðlæknar
hér á Akureyri erum að minnsta kosti enn íhaldssamir hvað
varðar lyfjagjöf af þessu tagi. Gefum fólki þá skammta af
lyfjum sem skila tilætluðum áhrifum en drögum svo úr eða
hættum að gefa lyfin um leið og slíkt er forsvaranlegt,“ seg-
ir Sigmundur og bætir við að í samfélaginu á Akureyri og
nágrenni sé auðvelt að vera í ágætu sambandi við sjúklinga,
fylgjast með líðan þeirra á hverjum tíma og haga lyfjagjöf
samkvæmt henni. Samstarfið við heilsugæslulækna svæðis-
ins sé með ágætum og gott samráð sé við þá um lyfjameð-
ferð sameiginlegra skjólstæðinga. 

Hulda Baldursdóttir hjúkrunarfræðingur hefur lengi
staðið vaktina á geðdeild FSA með þeim Sigmundi og
Brynjólfi. Hún er í dag deildarstjóri göngudeildar. Áður en
hún réðst til starfa á legudeildinni fyrir 20 árum síðan
starfaði hún við heimahjúkrun á Akureyri. „Hún þekkti
mörg heimilin í bænum sem var afar mikilvægt við að
byggja upp traust samband við fólkið sem við áttum að
þjóna,“ segir Sigmundur og bætir við að í erilsömu starfi
geti góð kímnigáfa haft mikilvægu hlutverki að gegna.
Auga félaga síns Brynjólfs Ingvarssonar fyrir hinu spaugi-
lega í tilverunni hafi oft gert viðfangsefnin léttbærari og
auðunnari. 

Fáfræðin er kúnstug
„Við sem störfum í þessum afmarkaða og svolítið lokaða
heimi þykir fáfræðin um geðsjúkdóma og afneitun geð-
rænna einkenna á stundum svolítið kúnstug,“ segir Sig-
mundur Sigfússon. „Auðvitað gerum við ekki grín á kostn-
að sjúklinganna, en vissulega eru spaugarar í þeirra hópi
sem létta okkur lífið. Að sjá hið broslega gerir hlutina oft
auðveldari úrlausnar en ella væri og sömuleiðis ef sjúkling-
arnir hafi einhverja meiningar um þá hjálp sem við lækn-
arnir leitumst við að veita þeim, segja okkur kost og löst á
þjónustunni. Þetta á frekar við um yngra fólk, hjá mörgu
eldra fólki ríkir enn mikil virðing fyrir læknum og það hef-
ur tilhneigingu til að setja okkur á of háan stall. Slíkt er
ekki eftirsóknarvert. Sjálfum finnst mér að við sem sinnum
störfum á vegum hins opinbera og þiggjum laun úr ríkis-
sjóði eigum öll að kappkosta að mæta fólki á þess eigin for-
sendum. Leitast við að gefa ráð og veita stuðning - enda
skilar slíkt mestu, bæði fyrir viðkomandi og raunar þjóðfé-
lagið allt.“ 

Félagar og samverkamenn. Brynjólfur Ingvarsson, til vinstri og Sigmundur Sigfússon hafa starfað saman á geðdeild FSA í áraraðir og mótað áherslurnar í starfinu. „Heilbrigðisstarfsfólk og
sjúklingur þurfa að ganga í sama takt ef samstarfið á að skila árangri,“ segir Brynjólfur.“

„Klaufaleg framkoma starfsfólks og mistök sitja í
sjúklingum og geta komið í veg fyrir að meðferð

skili þeim árangri sem að var stefnt.“
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HK BLÁSTUR
Vistvæn hreinsun

SANDBLÁSTUR - GLERBLÁSTUR - SÓDABLÁSTUR

Sálfræðingurinn Alain Topor hefur
viðamikla reynslu af sálfræðistörfum
og félagsráðgjöf og er þekktur innan
geirans sem mikill frumkvöðull þegar
kemur að meðhöndlun alvarlegra
geðsjúkdóma. Topor mun, á vegum
Geðhjálpar, koma hingað til lands og
halda fyrirlestra í Súlnasal Hótel
Sögu dagana 13. og 14. október. 

Topor kom til dæmis með virkum
hætti að afstofnanavæðingu geðheilbrigð-
iskerfisins í Svíþjóð og þróun samfélags-
legra úrræða og einstaklingsmiðaðrar
umönnunar. Hann stýrir nú rannsóknar-
og þróunarteymi í Stokkhólmi þar sem
meginverkefnið „Leiðin til bata“ er unnið í samstarfi við samtök notenda geðheilbrigðis-
þjónustunnar í Svíþjóð. Þetta er langtímarannsókn á einstaklingum sem greinst hafa með
geðrof. Auk alls þessa hefur Topor skrifað fjölmargar bækur um félagssálfræði og bataleið-
ir fyrir fólk með alvarlega geðsjúkdóma.

Staðalmynd ólæknandi geðsjúkdóma
Ég heyrði hljóðið í þessum merka manni ekki alls fyrir löngu og spurði hann nokkurra
spurninga er varða afstöðu hans til geðlækninga, bataleiða, meðferðarúrræða og fleira.

Aðspurður segir Topor geðlækningar lengi hafa verið erfiðleikum háðar bæði í verki
og sem fræðigrein. Alvarlegir geðsjúkdómar séu taldir eiga rætur sínar að rekja til líffræði-
legra þátta - erfða eða í kjölfar heilaskaða - og að við höfum einfaldlega ekki þekkinguna
til þess að lækna einstaklinga sem eiga við alvarlega geðsjúkdóma að stríða og að þannig
verði til sú sannfæring að geðsjúkdómar séu í langflestum tilfellum ólæknandi. 

Geðklofi er líklega algengasta staðalmynd ólæknandi geðsjúkdóma. Frá dögum Kra-
epelins í lok tuttugustu aldar og fram til dagsins í dag hafa geðlæknar nærri algerlega af-
neitað möguleikanum um bata fyrir einstaklinga sem greinast með þessa tegund geðveiki. 

Göngum út frá bata
En Topor minnir á að undanfarna áratugi hafa birst niðurstöður úr langtímarannsóknum
sem sýna og sanna að um helmingur eða jafnvel tveir þriðju þeirra sem greinast með geð-
klofa geti náð bata. Topor telur ákaflega mikilvægt ganga út frá því að bata verði náð þeg-
ar einstaklingur greinist með alvarlegan geðsjúkdóm. Hann segir vandamálið vera að töl-
fræðilega hafi ekki verið gerlegt að tengja bata við einhverja eina ákveðna meðferð. Fylgni
hefur t.d. ekki verið staðfest á milli bata og lyfjameðferðar annars vegar eða bata og mis-
munandi tegunda sálfræðimeðferðar hins vegar. Þvert á móti sýna rannsóknir að bati var
jafn algengur í byrjun tuttugustu aldar eins og hann er í dag hjá einstaklingum sem grein-
ast með geðklofa. Ennfremur minnir Topor á að samkvæmt rannsóknum Alþjóðaheil-
brigðistofnunarinnar er bati við geðklofa algengari í þriðja heims löndum en í löndum
sem notið hafa iðnvæðingar. 

Bati er ekki ný aðferð eða tækni í höndum fagaðilans heldur ferli sem þróast hefur
með reynslu margra kynslóða þeirra sem hafa átt við alvarlega geðsjúkdóma að stríða.
Vegna þessa telur Topor að okkur beri að gæta fyllstu varúðar við þýðingar á hugtakinu
yfir á hin ýmsu tungumál. 

Neikvætt viðhorf er hættulegt
Topor telur hið neikvæða viðhorf á sviði geðlækninga vera sérstaklega hættulegt. Í sam-
skiptum milli geðsjúkra og fagaðila skapar þetta viðhorf oft ákveðnar venjur og þar af
leiðandi væntingar sem eiga til að drepa niður alla von um að bata verði náð. Þó svo að
það sé vonin sjálf sem er grundvöllur alls bata. Mikilvægt sé sömuleiðis að fagaðilar og
aðrir þeir sem starfa innan heilbrigðisstofnana hafi að leiðarljósi þá vitneskju að bati sé
ekki bara æskileg, heldur líka eðlileg framvinda mála þegar einstaklingur hefur greinst
með geðsjúkdóm. Bati er það sem við er að búast! Afstofnanavæðing á geðsviði eigi ekki
einungis við um húsnæði og aðra umhverfisþætti, heldur snúist hún um uppstokkun og
endurröðun á fastmótuðum hugmyndum okkar um hvað sé að vera geðveikur og eðlileg-
ur. 

Sigríður Sara Þorsteinsdóttir.

Alin Topor er þekktur sálfræðingur og frum-
kvöðull þegar kemur að meðhöndlun alvar-
legra geðsjúkdóma.

Sálfræðingurinn Alain Topor 
með fyrirlestur á vegum Geðhjálpar:

Vonin er grundvöllur bata

Geðhjálp gefur út geisladisk

Geðveikt eitt
Síðari hluta þessa mánaðar kemur út geisladiskurinn
Geðveikt eitt en hann er gefin út í fjáröflunarskyni af
samtökunum Geðhjálp. En þau reka starfsemi sína að

stórum hluta á frjálsum framlögum. Á diskum Geð-
veikt eitt er að finna rólega og ljúfa tónlist en nokkur

laganna kepptu í íslensku Eurovison forkeppninni í
fyrra. Eins og nafnið gefur til kynna áforma samtökin
að gefa út fleiri slíka diska, jafnvel árvisst. Diskurinn

verður seldur í símsölu. Einnig má nálgast hann á
skrifstofu Geðhjálpar Túngötu 7 

og á vefsíðu samtakanna; www.gedhjalp.is



Okkar mál |   23

Félagsmálaráðuneytið




