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Hugleiðingar
formanns
Geðheilbrigði er margvítt hugtak og það, ásamt greiningum

Við höfum vakið athygli á tveimur „bólgum“ annars vegar aukning á

á frávikum þess, er byggt á hugsun, einhverju sem við höfum þó

örorku vegna geðraskana sl. 30 ár sem er nærri 200% en á sama

aldrei getað skilgreint og oft ekki skilið. Það liggur því í eðli hug-

tíma hefur þjóðinni fjölgað um 43% og hins vegar mikilli aukn-

taksins og frávika þess að það eru fáir mælikvarðar til á geðheilsu.

ingu á greiningaflokkum er kemur að einkennum geðvanda. Við

Viðleitni okkar í lífinu hlýtur alltaf að miða að því að bæta líðan

höfum talað fyrir nýsköpun, lyfjalausum deildum, rannsóknum á

og forðast vanlíðan.

vitundarvíkkandi efnum í lækningaskyni, stöðu drengja í skólakerfinu og fleiru. Við viljum tala fyrir styrkleikum manneskjunnar.

Þegar ég tók við formennsku í félaginu fyrir um ári síðan lagði ég

Við viljum breyta kerfinu með því að hafa áhrif á það og erum

til við stjórnina að við reyndum að vinna í anda tveggja setninga

opin til samstarfs um það verkefni.

við innleiðingu þeirrar stefnu er félagið hafði þá þegar samþykkt.
Stefnan innibar bæði gildi okkar, hlutverk og viðleitni til að ná

Samfélag okkar stendur frammi fyrir áskorun. Ljóst er að fé til

fram umbótum í geðheilbrigðismálum á Íslandi. Við vildum og

almannaþjónustu ríkis og sveitarfélaga dregst saman næstu miss-

viljum enn leiða með þjónustu, en setningarnar tvær sneru annars

erin en allar líkur eru á að þörfin fyrir þjónustuna aukist. Því er

vegar um að við ættum að leitast við að auðvelda öðrum að breyta

mikilvægt að huga bæði að sókn og vörn. Sókn, í þeirri merkingu

með því að tengja saman aðila og hins vegar að við ættum ætíð að

að vinna með orsakaþætti og vörn, í þeirri merkingu að bæta

hafa í huga að það væri með ólíkindum hverju við gætum hreyft

og breyta viðbragðskerfum okkar. Til verksins höfum við gamla

við ef okkur stæði á sama um það hver fengi heiðurinn.

hugmyndafræði þar sem raskanirnar fá meira vægi, fjármagn og
athygli en heilbrigðið sem röskunin (frávikið) er dregin af. Við

Við teljum að við höfum hreyft við geðheilbrigðismálum á síðustu

þurfum að snúa hægt en örugglega af þessari braut. Endurskoða

12 mánuðum og aukinheldur hreyft við fólki. Við höfum talað fyrir

vitund okkar, hugsun og hegðun þegar kemur að geðheilbrigði og

orsökum geðheilsu allra landsmanna (G-Vítamín) og tekið skýra

sálarlífi mannsins. Taka umræðuna út frá heild en ekki frávikum.

afstöðu með mikilvægi þess að styrkja þá þætti „ofan við fossinn“ með það að leiðarljósi að takmarka mögulegar afleiðingar.

Um leið og ég þakka stjórn og starfsfólki Geðhjálpar kærlega fyrir

Við höfum tekið skýra afstöðu með mannréttindum þjónustuþega

samstarfið og öllum þeim sem hafa stutt okkur í orði og efni þakka

kerfisins og bent á það að hve miklu leyti þjónustan hefur mótast

ég ykkur öllum fyrir að vera með okkur á þessari vegferð.

á forsendum þjónustuveitenda. Því viljum við breyta. Við höfum
vakið athygli á þeim mismun sem liggur annars vegar í fjárveitingum
til málaflokksins (~12%) og hins vegar umfangi hans af heild heilbrigðisþjónustunnar sem er áætlað 30%.

Héðinn Unnsteinsson
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Landssamtökin
Geðhjálp 2020
Geðhjálp eru frjáls félagasamtök fólks sem býr við geðrænar

Nýr formaður, Héðinn Unnsteinsson, tók við formennsku af Einari

áskoranir, aðstandenda þeirra, fagfólks og áhugafólks um bættan

Þór Jónssyni á aðalfundi í maí.

hag fólks með geðraskanir og geðfötlun. Markmið samtakanna er
að stuðla að umbótum í geðheilbrigðisþjónustu og vinna að bætt-

Um starfsemi Geðhjálpar fer samkvæmt lögum samtakanna, t.a.m.

um hag fólks með geðrænar áskoranir, barna, fullorðinna, og að-

um árlegan aðalfund, hlutverk stjórnar og framkvæmdastjóra. Fé-

standenda þeirra.

lagar í Geðhjálp eru yfir 6.000 talsins, 590 hefðbundnir félagar
og 5.500 mánaðarlegir styrktarfélagar með full félagaréttindi.

Stofnfundur Geðhjálpar var haldinn þann 9. október árið 1979 og

Aðalfundur Geðhjálpar var haldinn samkvæmt hefðbundinni að-

var því árið 2020 41. starfsár samtakanna. Árið 2020 mun verða

alfundardagskrá þann 16. maí 2020. Eftirfarandi átta fulltrúar auk

skráð í sögubækurnar sem árið sem breytti tilveru okkar. Fyrir

formanns skipuðu aðalstjórn félagsins eftir fundinn. Þrír fulltrúar

og eftir Covid-19. Fyrir utan kjarnastarfsemi félagsins var ráðist

voru kosnir í varastjórn til eins árs.

í einkar viðamikla vitundarvakningu (39) í október til nóvember
– verður nánar komið að kjarnastarfsemi og vitundarvakningunni
hér síðar.
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Stjórn Geðhjálpar
2020 til 2021
Héðinn Unnsteinsson, formaður
Ágústa Karla Ísleifsdóttir (dró sig úr stjórn í upphafi árs 2021)
Einar Þór Jónsson (dró sig úr stjórn í upphafi árs 2021)
Einar Kvaran
Elín Ebba Ásmundsdóttir (tók við sem varaformaður við brotthvarf Sigríðar)
Halldór Auðar Svansson
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir
Sigríður Gísladóttir, varaformaður (dró sig úr stjórn og tók við verkefnastjórn hjá Geðhjálp)
Silja Björk Björnsdóttir

Í varastjórn
Hlynur Jónasson (tók sæti Sigríðar)
Kristinn Tryggvi Gunnarsson, gjaldkeri stjórnar (tók sæti Einars Þórs Jónssonar)
Sveinn Rúnar Hauksson (tók sæti Ágústu Körlu Ísleifsdóttur)
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Ný stefna Geðhjálpar
2020 til 2022
Á vormánuðum 2019 leitaði þáverandi stjórn Geðhjálpar til Capacent í tengslum við stefnumótun
fyrir 2020 til 2022. Tveir vinnudagar stjórnar og starfsmanna voru haldnir – fyrst um vorið og síðan
aftur í nóvember. Í upphafi árs 2020 vann síðan framkvæmdastjóri ásamt tveimur stjórnarmönnum
lokadrög stefnunnar sem síðan var samþykkt af nýrri stjórn samtakanna sl. sumar.

Hlutverk Að rækta geðheilsu Íslendinga. Gildi Hugrekki. Samtökin taka forystu í framþróun geðheilbrigðismála og í umræðum um erfið og viðkvæm málefni. Mannvirðing Samtökin leggja áherslu á að notendum og aðstandendum sé alltaf sýnd
virðing, þeir séu hvorki beittir nauðung né ofbeldi. Samhygð Samtökin setja sig í spor ólíkra einstaklinga í þágu almannaheilla
á sviði geðheilbrigðisþjónustu. Framtíðarsýn Með því að stuðla að heilsujafnrétti, efla fræðslu og veita vandaða ráðgjöf
þar sem þörfum allra hópa var mætt af virðingu höfum við ræktað geðheilsu Íslendinga. Leikáætlun Stöðug framsækni. Við
ætlum að þróa snjallar aðferðir sem styðja við þjónustu, fræðslu og hagsmunagæslu í samráði við notendur og aðstandendur.

Helstu áherslur
1.

Nýta tækni og samfélagsmiðla til að ná til breiðari hóps notenda og aðstandenda.

2.

Þróa nýtt fræðsluefni fyrir börn, ungt fólk og aðstandendur.

3.

Styrkja samstarf og samráð við önnur samtök sem starfa á vettvangi geðheilbrigðismála.

4.

Standa reglulega fyrir viðburðum og málþingum sem varða geðheilbrigðismál.

5.

Auka sýnileika geðheilsu og geðraskana í gegnum menningu og listir.

Helstu aðgerðir
1.

Ný heimasíða tekin í notkun á árinu 2020.

2.

Fræðsluefni í samstarfi við 101 Productions og Our Time komið á laggirnar árið 2020.

3.

Stofna samstarfsvettvang geðræktarsamtaka um þróun og nýjungar í málaflokknum.

4.

Standa fyrir fimm viðburðum á ári þar sem markmið hvers fundar er að fjalla um málefni á sviði geðheilbrigðismála.

5.

Koma á samstarfi við unga listamenn um að efla vitund um geðheilbrigðismál í gegnum störf sín.

Öflug geðrækt
Við erum leiðandi afl í geðheilbrigðismálum Íslendinga og stöndum að gerð geðræktarefnis fyrir alla aldurshópa,

notendur og aðstandendur.
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Helstu áherslur
1.

Styðjast við stafræna miðlun til þess að auka sýnileika Geðhjálpar.

2.

Auka þátttöku barna og ungmenna í starfi samtakanna.

3.

Veita aðstandendum og notendum stuðning í formi fræðslu og ráðgjafar.

4.

Vinna stöðugt að því að útrýma fordómum, mismunun og ofbeldi í garð notenda.

5.

Halda umræðu um geðrækt á lofti í samfélaginu.

Helstu aðgerðir
1.

Fimm ný fræðslu- og forvarnarmyndbönd gefin út á ári og miðlað með stafrænum hætti.

2.

Stofna ungmennaráð Geðhjálpar.

3.

Efla sjálfstæða stuðningshópa innan Geðhjálpar og styðja við störf þeirra.

4.

Samtökin seti á fót sjóð til framtíðar til að fjármagna eða styðja við góð verkefni
til framþróunar geðheilbrigðismála.

5.

Veita geðræktarstjörnuna árlega fyrir framúrskarandi árangur í geðrækt.

Mannréttindi tryggð
Við stöndum vörð um réttindi fólks með geðraskanir og beitum okkur í þágu þess og aðstandenda.

Helstu áherslur
1.

Berjast fyrir mannréttindum og virðingu notenda og aðstandenda í öllum aðstæðum.

2.

Beita okkur fyrir ráðningu notenda í störf á sviði geðheilbrigðismála.

3.

Tryggja að notendur séu alltaf hafðir með í ráðum um þróun og breytingar á sinni þjónustu.

4.

Stuðla að vitundarvakningu um réttindi sjúklinga.

5.

Tala fyrir lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Helstu aðgerðir
1.

Vera ávallt vakandi fyrir réttindum og stöðu geðheilbrigðismála og fólks með geðraskanir á Íslandi
og bregðast við með viðeigandi hætti.

2.

Tryggja að notendur og aðstandendur séu ráðnir í launaðar stöður á sviði geðheilbrigðismála.

3.

Tryggja að notendur og aðstandendur sitji í öllum ráðum, nefndum og rýnihópum um geðheilbrigðismál.

4.

Halda hátíðlega þá daga er tileinkaðir eru geðheilbrigðismálum, s.s. dag réttinda sjúklinga,
dag geðheilbrigðis og forvarnardag sjálfsvíga.

5.

Verkefnastjórn mótar áherslur og árangursmælikvarða um hvernig stjórnvöldum vegnar við að fylgja eftir
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
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Árið 2020 í starfi Geðhjálpar
Það verður seint sagt að árið 2020 hafi verið hefðbundið ár – hvorki hvað starfsemi Geðhjálpar varðar né fyrir samfélagið almennt. Við
lögðum upp með ákveðna áætlun í upphafi árs en allt breyttist í byrjun mars þegar fyrsta bylgja Covid skall á. Samtökin tóku ákvörðun
um að halda skrifstofunni opinni og reyna að skerða starfsemina sem minnst. Gætt var að sóttvörnum í hvívetna og með því tókst að halda
starfseminni að mestu leyti gangandi. Ekki var hægt að halda úti fræðslufundum sem auglýstir höfðu verið vegna fjöldatakmarkanna en
ráðgjöf og dagleg starfsemi samtakanna hélst opin. Aðalfundur átti að fara fram í mars eins og lög samtakanna gera ráð fyrir en vegna
fjöldatakmarkanna var fundi frestað í tvígang en hann síðan haldinn um miðjan maí. Tvö málþing áttu að vera í mars en þeim var báðum
frestað ítrekað. Fór svo að þau voru haldin á haustmánuðum í netheimum. Árið var hins vegar viðburðarríkt í starfi samtakanna og verkefnin margbreytileg.

Kjarnastarfsemi
Geðhjálp rak öfluga starfsemi á fjórum meginsviðum á árinu. Sviði ráðgjafar, hagsmunagæslu, fræðslu- og þekkingaruppbyggingar og
síðast en ekki síst innra starfs. Hér á eftir verður gerð frekari grein fyrir starfsemi hvers meginsviðs.

Ráðgjöf
Í upphafi Covid var tekin ákvörðun um að auka við þjónustu ráðgjafa hjá samtökunum. Helga Arnardóttir tók á móti 20% fleiri erindum en
gert hafði verið ráð fyrir og jafnframt var gerður samningur við Jóhann Thoroddsen sálfræðing um u.þ.b. 20 viðtöl á mánuði. Fjölmargir
leituðu til ráðgjafanna og tekin var ákvörðun um að reyna að halda opnu allt árið og gæta að sóttvörnum í stað þess að færa ráðgjöfina
alfarið á netið. Boðið var upp á viðtöl á staðnum, í síma og í gegnum Kara connect fjarfundabúnaðinn. Í ljósi þess að Alþingi samþykkti
á vorþingi 2020 að niðurgreiða sálfræðiþjónustu batt stjórn Geðhjálpar vonir við að samhliða yrði hægt að draga úr ráðgjafaþjónustu
samtakanna. Því miður á enn eftir að útfæra umfang og framkvæmd niðurgreiðslunnar og var því ákveðið að draga ekki úr ráðgjöfinni
að svo stöddu. Í desember var tekin ákvörðun um að ráða lögfræðing, Sonju Símonardóttur, í 60% starf hjá samtökunum. Um er að ræða
tilraun í þrjá mánuði en til Geðhjálpar leita fjölmargir með mál sem þarfnast lögfræðilegrar skoðunar. Lögfræðingur samtakanna aðstoðar fólk m.a. við að senda erindi til Landlæknisembættisins, koma kvörtunum á framfæri við geðsvið Landspítalans o.fl. erindi tengd
mannréttindum og hagsmunum félagsmanna í Geðhjálp.
Ráðgjafar og starfsmenn Geðhjálpar sinntu samtals 1070 erindum á árinu 2020. Mörgum þessara erinda var sinnt í gegnum síma en 305
einstaklingar leituðu til ráðgjafa samtakanna. Hver einstaklingur kom að meðaltali í 2,4 viðtöl.

Ráðgjafar og starfsmenn
Geðhjálpar sinntu
samtals 1070
erindum á árinu 2020
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Konur voru í meirihluta þeirra sem leituðu til ráðgjafa Geðhjálpar. Þær voru 191 eða 62,6%,
karlar voru 109 eða 35,7% og ráðþegar af öðru kyni voru fimm eða 1,6%.
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Yngsti ráðþeginn var 16 ára og sá elsti 83 ára. Flestir voru á aldrinum 16 til 39 ára eða 47%. Af hópnum voru 69%
búsettir í Reykjavík og 15% til viðbótar í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Alls voru 13% búsettir utan
höfuðborgarsvæðisins og tæplega 3% bjuggu erlendis. Af heildarfjölda skjólstæðinga voru 165 (54%) notendur geðheilbrigðisþjónustunnar og 140 (46%) aðstandendur.
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Algengustu erindin voru kvíði, þunglyndi og aðrar geðrænar áskoranir. Notendur leituðu til dæmis ráðgjafar um
réttindamál, veikindi og samskipti við fjölskyldu og vini. Aðstandendur voru oftast foreldrar að leita sér aðstoðar
vegna geðrænna áskorana barna sinna en einnig bar talsvert á neyslutengdum vanda. Ráðgjöf á vegum Geðhjálpar
er ráðþegum að kostnaðarlausu og stendur öllum almenningi til boða á almennum skrifstofutíma. Viðtöl eru tekin í
húsakynnum Geðhjálpar við Borgartún 30 en eins og áður sagði er boðið upp á fjarviðtöl yfir netið og símaviðtöl.

10

Hagsmunagæsla
Frá stofnun Geðhjálpar hefur hagsmunagæsla verið einn af horn-

Fjárlaganefnd gaf í kjölfarið heimild til Félagsmálaráðuneytisins

steinum starfseminnar. Hún skiptist í hagsmunagæslu einstaklinga

um að styrkja samtökin um 5 m.kr. vegna aukinnar starfsemi við

annars vegar og almenna hagsmunagæslu hins vegar. Talsvert af

ráðgjafaþjónustu samtakanna. Í lok apríl var aftur brugðist við

þeim erindum sem til samtakanna berast er vegna einstaklinga

á vinnslustigi fjáraukalaga. Þar lögðu samtökin til sjö aðgerða

sem eru að leita réttar síns gagnvart opinberum aðilum og/eða

lista sem ætti að ráðast í til þess að bregðast við vegna aðgerða í

einka- og félagageiranum. Almenn hagsmunagæsla snýr að um-

tengslum við Covid-19. Buðu samtökin fram aðstoð sína í tengsl-

sögnum um lagafrumvörp og þingsályktunartillögur, opinberri

um við vinnu en þar sagði m.a.: Það færi vel á því að nýta þessa

stefnumótun, skýrslugjöf og frumkvæði að og þátttöku í opinberri

erfiðu tíma til þess að leggja mun meiri áherslu á geðheil-

umræðu. Fulltrúar Geðhjálpar sitja á hverjum tíma í vinnuhópum

brigðismál á breiðum grunni. Geðhjálp býður fram aðstoð

og samráðshópum á vegum hins opinbera. Þannig áttu samtökin

samtakanna í þetta verkefni heilsugæslunnar og Þróunar-

fulltrúa í Velferðarvaktinni, fagráði landlæknisembættisins, not-

miðstöðvarinnar. Setja á laggirnar nýtt geðráð að fyrir-

endahóp á vegum geðsviðs Landspítala, aðalstjórn ÖBÍ, stjórn

mynd þess sem gert er í Kanada og Nýja Sjálandi. Fulltrúar

Mannréttindaskrifstofu Íslands o.fl.

verði settir með erindis- og skipunarbréfi og móti stefnu og
leggi til aðgerðir. Í því sitji aðilar frá ríki, sveitarfélögum og

Geðhjálp sendi frá sér umsagnir um nokkur lagafrumvörp og þings-

félagasamtökum (notendur m.a.). Helsta hlutverk þess verði

ályktunartillögur auk tillagna til stjórnvalda. Í janúar var félags-

að samþætta aðgerðir ráðuneyta, sveitarfélaga og samfé-

málaráðuneytinu send tillaga um tilraunarverkefnið: Komum fólki í

lagsins í heild í geðheilbrigðismálum.

virkni en þar sagði m.a.: Geðhjálp leggur til að ráðist verði í
tilraunaverkefni til næstu þriggja ára þar sem unnið verð-

Í byrjun júní sendi stjórn Geðhjálpar frá sér umsögn um drög að

ur markvisst að því að koma ungum einstaklingum á fjár-

reglugerð um þvingaða lyfjagjöf. Þar sagði m.a.: Stjórn Geð-

hagsaðstoð aftur í virkni. Geðhjálp hýsir verkefnið en unnið

hjálpar skorar á stjórnvöld að ráðast í það tilraunaverkefni

verður náið með félagsþjónustu sveitarfélaganna á höfuð-

til t.d. þriggja ára að gera Ísland að fyrsta þvingunarlausa

borgarsvæðinu auk geðsviðs Landspítalans.

landinu í heiminum. Til þess að það megi gerast þarf að afleggja 28. gr. lögræðislaganna. Það þarf auk þess að ráðast

Samtökin áttu í viðræðum við Félagsmálaráðuneytið um verkefnið

í úttekt á geðheilbrigðiskerfinu og stórefla geðheilsugæslu.

og var áhugi á að taka þátt en Covid-19 setti strik í reikninginn.

Geðdeildir eins og þær birtast okkur á Hringbraut,

Það er staðreynd að faraldurinn hefur mikil áhrif á virkni ungs

Akureyri og við Elliðavog eru minni frá liðnum tíma.

fólks og tölur um aukið atvinnuleysi og aukinn fjölda innan þessa

Geðheilsugæslu á að sinna að nær öllu leyti úti í sam-

hóps sem fær fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sínu staðfesta þetta.

félaginu og það ætti að vera sjálfsögð mannréttindi að bjóða

Geðhjálp sendi fjárlaganefnd Alþingis umsögn um fjáraukalög

fólki upp á lyfjalausar deildir óski það þess. Innlagnir ættu

vegna faraldursins í lok mars. Þar sagði m.a.: Í frumvarpi þessu

að heyra til algjörra undantekninga en til þess að það megi

og öðrum boðuðum aðgerðum stjórnvalda er ekkert horft til

takast þarf að ráðast í verkefnið án tafar og innleiða þessa

þess hóps sem nú glímir við aukinn kvíða og einangrun. Geð-

sjálfsögðu réttarbót í íslenskt samfélag.

hjálp hefur hins vegar brugðist við og leitar því eftir stuðningi
Alþingis við fjármögnun þess.
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Í júlí birtu samtökin grein í fjölmiðlum þar sem ítrekuð var sú

Þann 12. nóvember sendu Geðhjálp og Þroskahjálp saman bréf til

áeggjan að gefa geðheilbrigðismálum gaum á tímum Covid-19.

velferðarnefndar Alþingis þar sem óskað var eftir óháðri rann-

Þar sagði m.a.: Á þeim tímum sem við nú upplifum hafa sam-

sókn vegna aðbúnaðar og meðferðar fullorðinna og fatlaðra með

tökin fundið fyrir aukinni þörf fyrir þjónustu en að sama

þroskahömlun. Þar sagði m.a.: Landssamtökin Þroskahjálp

skapi hafa margir aðilar sem sinna málaflokknum þurft að

og Geðhjálp óska eftir því við velferðarnefnd Alþingis að

loka starfsemi sinni. Í upphafi Covid-19 var dregið verulega

nefndin hlutist til um að gerð verði óháð rannsókn á að-

úr þjónustu geðsviðs Landspítalans og þjónusta sveitarfé-

búnaði og meðferð fullorðinna fatlaðra með þroskahöml-

laganna raskaðist verulega. Þá dró úr þjónustu SÁÁ o.fl.

un annars vegar og fullorðinna með geðrænan vanda hins

sem sinna meðferð við fíknisjúkdómum. Heilbrigðiskerfið

vegar sl. 80 ár á Íslandi. Skoðaðar verði allar þær stofn-

setti allt, sem ekki taldist til bráðatilfella, á bið og voru biðlist-

anir og úrræði sem ríki, sveitarfélög, frjáls félagasamtök,

arnir þó langir áður en faraldurinn skall á. Til að bæta gráu

líknarfélög og aðrir aðilar ráku fyrir þessa hópa. Jafn-

ofan á svart standa nú yfir sumarlokanir á ýmsum deild-

framt verði gerð úttekt á þeim geðdeildum og úrræðum sem

um Landspítalans þ.á.m. geðdeildum. Afleiðingar þess eru

Landspítalinn og önnur sjúkrahús ráku á þessum tíma.

að mörgum sem leita sér aðstoðar er vísað frá. Staðan er

Einnig óska samtökin þess að ráðist verði í nauðsynlegar

grafalvarleg.

lagabreytingar svo aflétta megi leynd af þeim gögnum sem
nauðsynlegt er að skoða í tengslum við þessa rannsókn.

Í september sendu samtökin áeggjan til fjölmiðla í tengslum við
umfjöllun um geðheilbrigðismál og orða og hugtakanotkun. Þar

Í desember sendi Geðhjálp inn umsögn um breytingu á skattalög-

sagði m.a.: Við viljum minna á að við erum öll á sama rófi

um (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla).

þegar kemur að geðheilbrigði þrátt fyrir orðræðu aðskiln-

Þar sagði m.a.: Það að nú sé loksins kominn hvati til þess að

aðar. Við búum öll við geðheilsu, þó í misríkum mæli og sum

einstaklingar og lögaðilar styrki almannaheillasamtök/

okkar takast á við geðrænar áskoranir hluta af okkar ævi.

félög má hins vegar ekki verða til þess að ríkið dragi um

Öll orðanotkun og orðræða er mikilvæg þegar kemur að

of úr framlögum til þessara samtaka/félaga. Mörg þeirra

fordómum og mismunun innan þessa huglæga málaflokks.

sinna mikilvægu eftirlitshlutverki sem ríkisvaldið bæði

Orðaval getur annað hvort dregið úr eða ýtt undir fordóm-

lætur hjá líða að sinna eða hreinlega getur ekki sinnt. Það

um og mismunun og mikilvægt er að vera vakandi fyrir af-

er því mikilvægt að þau séu fjárhagslega sjálfstæð og rekstur

leiðingum orðanna.

þeirra tryggður. Frumvarpið er stórt skref í rétta átt en þá
aðeins ef ekki er farið í niðurskurð í framlögum á móti.

Í nóvember sendi Geðhjálp inn nokkuð ítarlega umsögn um fjárlög
2021 og fjármálaáætlun. Þar sagði í lokaorðum:

Geðhjálp átti í kjölfarið af þessum ályktunum og greinum samtal

Það er afar mikilvægt að endurnýjuð geðheilbrigðisstefna

við þá aðila sem málin vörðuðu. Tilgangur ályktananna er fyrst og

endurómi sem flestar af ofangreindum áherslum. Umfram

fremst að vekja athygli á stöðu og efna til samtals svo koma megi í

allt þarf hún þó að taka tillit til breyttrar hugmyndafræði

veg fyrir að hlutirnir, sem verið er að benda á, endurtaki sig. Þrátt

og endurspegla þá deiglu sem er í málaflokknum. Umbera

fyrir að ýmislegt hafi áunnist á þeim árum sem samtökin hafa starfað

gagnrýni á huglægt og um margt „ofbólgið“ greiningarkerfi

er enn töluvert í land og gríðarlega mikilvægt að halda stjórnvöld-

sem gengur út frá einkennum og afleiðingum á meintum

um og samfélaginu við efnið.

röskunum meðal manna en ekki styrkleikum þeirra og
reisn og virðist skilja okkur sem samfélag eftir með of marga
„dæmda“ úr leik.
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Fræðsla –
þekkingaruppbygging

Leiðbeiningar í
tengslum við fjölmiðla og Covid

Eins og áður hefur komið fram setti Covid-19 faraldurinn veru-

Í upphafi Covid faraldursins gaf WHO út yfirlýsingu þar sem bent

legt strik í reikninginn hvað ýmislegt í rekstri Geðhjálpar varðar.

var á mikilvægi þess að setja geðheilbrigðismál á oddinn og huga

Fræðslustarf samtakanna var þar engin undantekning. Fjölmörgum

strax að framtíðinni í tengslum við eftirköst faraldursins. Rætt var

viðburðum varð að fresta en á sama tíma opnuðust önnur tækifæri

um mikilvægi þess að draga úr upplýsingaóreiðu og bregðast við

og aðrar leiðir.

falsfréttum o.fl. sem væri til þess fallið að auka vanlíðan fólks.

Geðhjálp og hjálparsími Rauða krossins 1717 standa sameiginlega

Geðhjálp lét þýða og staðfæra leiðbeiningar í tengslum við geð-

að forvarnarverkefninu Útmeð‘a sem hefur verið í gangi síðast-

heilsu á tímum Covid. Voru þessar upplýsingar settar á heimasíðu

liðin ár. Markmið verkefnisins er að stuðla að bættri geðheilsu

samtakanna og dreift á samfélagsmiðlum.

meðal almennings með sérstakri áherslu á ungt fólk. Fjórða útgáfa

Þær má finna á: www.gedhjalp.is/lending/covid19

verkefnisins átti að fara af stað sl. haust en vegna ástandsins var
verkefninu frestað ítrekað og nú er stefnt á að fara af stað í upphafi
skólaársins 2021-2022.

Í upphafi Covid
faraldursins gaf WHO út
yfirlýsingu þar sem bent
var á mikilvægi þess að
setja geðheilbrigðismál á
oddinn og huga strax að
framtíðinni í tengslum við
eftirköst faraldursins.

Geðhjálp tekur á hverju ári á móti ýmsum hópum og einstaklingum,
bæði innlendum og erlendum, sem vilja fræðast um samtökin og
starfsemina. Þannig komu fjölmargir aðilar bæði innlendir og erlendir í heimsókn á skrifstofuna til þess að fræðast um samtökin.
Samtökin gáfu í október út árlegt blað sitt en vikið verður að því
nánar undir verkefninu 39.
Bataskóli Íslands er samstarfsverkefni Geðhjálpar og Reykjavíkurborgar til þriggja ára og fjármagnaður af Reykjavíkurborg,
Félagsmálaráðuneytinu, Menntamálaráðuneytinu og fleiri aðilum.
Halldór Auðar Svansson situr í framkvæmdastjórn skólans fyrir hönd
samtakanna.

13

Málþing
Geðhjálp stóð enn fremur að fjórum málþingum
á árinu, ýmist sem samtök eða í samstarfi við aðra:

9. september
En ég var einn!
Sjálfsmynd stráka og kerfið

22. október
Liggur svarið
í náttúrunni?

Til stóð að halda heils dags ráðstefnu á menntavísindasviði HÍ

Framsaga og umræður um mögulega framtíð vitundarvíkkandi

þann 18. mars 2020 og var metfjöldi búinn að skrá sig á ráðstefn-

efna í geðheilbrigðisþjónustu. Vegna sóttvarnaraðgerða var mál-

una en vegna áhrifa Covid-19 var sú leið valin að skipta ráðstefn-

þingið eingöngu á netinu og var það sent út á Facebooksíðu Geð-

unni niður í fjórar rafrænar lotur. Tvær þeirra voru haldnar fyrir

hjálpar og vistað í framhaldinu á Youtube-rás samtakanna.

áramót. Um var að ræða samstarfsverkefni Jafnréttiskóla Reykjavíkur, Geðhjálpar og menntavísindasviðs HÍ.

Frummælandi var dr. Robin Carhart-Harris forstöðumaður rannsóknarseturs um vitundarvíkkandi efni hjá Imperial

Fyrsta lotan var haldin 9. september 2020 og bar hún heitið

College í London. Robin hefur undanfarin ár leitt rannsóknir á

Karlmennska og strákar sem rekast á í kerfinu. Christian Vorre

vitundarvíkkandi efnum við háskólann. Eftir hann hafa birst á

Mogensen fjallaði um stráka sem hafa einangrast í tölvuleikjum,

sjötta tug vísindagreina um viðfangsefnið. Hann stýrði m.a. um-

hættuna á djúpnetinu og reiði ungra karla. Christian er sérfræðing-

fangsmikilli rannsókn á notkun psilocybin við alvarlegu þunglyndi

ur í vinnu með einangraða stráka og býr og starfar í Kaupmanna-

og var heimildamyndin Magic Medicine gerð um þær rannsóknir.

höfn. Þorsteinn V. Einarsson fjallaði um karlmennskuhugmyndir

Auk Robin fluttu erindi þau Lilja Sif Þorsteinsdóttir sálfræðingur

samfélagsins og hvernig líðan og hegðun einstaklinga mótast

og Haraldur Erlendsson geðlæknir auk þess sem notendur lýstu

fremur af umhverfi en „eðli“. Björgvin Páll Gústavsson fjallaði um

reynslu sinni. Í lokin sátu þátttakendur í pallborði ásamt Torbirni

reynslu sína af því að vera strákur sem rakst á í skólakerfinu. Hann

Andersen lækni og Halldóru Mogensen alþingiskonu þar sem mál-

var barn sem upplifði gríðarlega vanlíðan sem braust út í hegð-

þingsgestir tóku þátt. Málþingið var afar vel sótt og sköpuðust

unarvanda. Hann ræddi um mikilvægi þess að hafa trú á börnum

talsverðar umræður í kjölfarið.

og að sýna börnum kærleika, ekki síst þegar þau hafa málað sig
út í horn.
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6. nóvember
En ég var einn!
Sjálfsmynd stráka
og kerfið (2. hluti)
Þessi hluti málþingsins bar heitið: Strákar og stelpur. Heilinn
geðheilsan og námið. Erindi fluttu þau Ársæll Már Arnarson,
prófessor og forseti deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
við HÍ, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Gina
Rippon, prófessor við Aston Brain Center í Englandi.

19. nóvember
Taktu eftir mér,
hlustaðu á mig
Málþing um börn foreldra með geðrænan vanda. Átti að fara fram

Erindi fluttu Guðbjörg Ottósdóttir lektor við félagsráðgjaf-

í sal Íslenskrar erfðagreiningar en fært á netið. Farið var yfir það

ardeild HÍ, Þórunn Edda Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi, Anna

hvernig staða þessara barna var, hvernig hún er í dag og hvernig

María Jónsdóttir geðlæknir, Sigríður Tulinius aðstandandi,

hún ætti að vera. Leitað var til innlendra og erlendra aðila sem

Sigríður Gísladóttir aðstandandi og Ásmundur Einarsson, félags-

hafa þekkingu á lögum og reglum annars vegar og hafa reynslu af

og barnamálaráðherra. Auk þeirra voru erindi frá Our time sam-

aðferðum og leiðum hins vegar. Litið var yfir nýleg lög er varða

tökunum í Bretlandi, Barns Beste í Noregi og Kids Time Netzwerk

réttindi barna sem aðstandenda og kannað hvað þurfi að gera til

í Þýskalandi tekin upp fyrirfram og send út. Málþingið var afar

þess að unnið sé eftir þeim í einu og öllu. Helstu straumar og stefn-

vel sótt.

ur í málaflokknum voru reifaðar auk þess sem nýjar rannsóknir
voru skoðaðar. Málþingið var samstarfsverkefni Geðhjálpar og
Geðverndarfélags Íslands.
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39
Í október var Geðhjálparblaðið gefið út. Blaðið var unnið í sam-

Það að líkja því rófi sem liggur á milli jafnvægis og ójafn-

starfi við blaðamenn Birtíngs útgáfufélags og gefið út í tímarita-

vægis, heilsu og vanheilsu við á er gömul og góð myndlíking á hug-

formi og dreift á valda staði um allt land. Jafnframt voru greinar

myndafræði lýðheilsu. Með öðrum orðum að orsakaþættirnir eru

birtar á vef Mannlífs og á samfélagsmiðlum. Í tengslum við það

fyrir ofan fossinn en afleiðingarnar eru fyrir neðan fossinn sem

fór átakið 39 af stað en það var samstarfsverkefni Geðhjálpar og

er áfallið/ójafnvægið sem olli heilsubresti. Fyrir neðan fossinn fer

Píeta samtakanna. Átakið hófst viku fyrir útgáfu blaðsins en þá

fram meðferð og endurhæfing á einkennum. Á þeim vettvangi má

var talan 39 birt á auglýsingaskiltum á höfuðborgarsvæðinu og á

vissulega margt skoða, efla og bæta. Hugmynda- og aðferðafræði,

samfélagsmiðlum. Talan 39 vísaði til sjálfsvíga árið 2019 en jafn-

þvinganir og nauðung, nýjar aðferðir við meðferð, það að endurhugsa

framt til meðaltals sjálfsvíga sl. 10 ár. Tilgangurinn með því að

heilsugæsluna, starfsmannaveltu, kjör starfsmanna, enn takmark-

birta tölu sjálfsvíga á Íslandi var fyrst og fremst að beina sjónum

aða aðkomu notenda og aðstandenda, takmarkaðan aðgang að

að orsakaþáttum geðheilbrigðis. Þannig mætti auka umræðu um

sálfræðimeðferð, einhæfni í nálgun sálfræðinga, breytta nálgun í

geðheilsu og orsakaþætti hennar og þannig stuðla að framförum.

aðstandendavinnu, endurskoðun á búsetuúrræði, skort á virkni-

Sjálfsvíg eru staðreynd sem samfélög þurfa að lifa með en þeim á

úrræðum, starfsendurhæfingu og hlutastörfum og húsakost geð-

ekki að fylgja skömm og/eða afneitun. Skynsamlegra er að horfast

þjónustu á Íslandi.

í augu við þau, viðurkenna en reyna jafnframt að koma í veg fyrir
þau og draga úr tíðni þeirra. Leiðin til þess er að bæta og rækta

Við búum öll við geðheilsu og á lífsleiðinni göngum við öll í

geðheilsu þjóðarinnar og gefa henni gaum.

gegnum eitthvað sem hefur áhrif á hana. Líklegt er að við finnum á
eigin skinni og sjáum það á fólkinu í kringum okkur hvað einangr-

Áhersla heilbrigðiskerfisins þegar kemur að geðheilsu og geð-

un, óvissa og töluverðar breytingar á athöfnum daglegs lífs geta

rænum áskorunum hefur um langt árabil verið fyrst og fremst á

haft mikil áhrif. Orsakaþættir geðheilsu eru fjölmargir og það

einkenni, meðferð og endurhæfingu við þeim vanda sem kominn

skiptir máli hvernig við hugum að þeim og ræktum.

er upp í stað þess að horfa til orsakaþátta. Það að horfa í auknum
mæli til orsakaþátta mögulegs heilsubrests hefur verið lykilþáttur í
hugmyndafræði lýðheilsu og Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar til
margra áratuga.
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Í framhaldi af vitundarvakningunni 39 var undirskriftalisti rúmlega 30.000 landsmanna afhentur heilbrigðisráðherra
þar sem skorað var á stjórnvöld að setja geðheilsu í forgang með 9 aðgerðum:

1.

Gera heildarúttekt á umfangi og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi

2.

Efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað og gera þjónustuna þverfaglegri

3.

Stórauka stuðning og fræðslu fyrir foreldra

4.

Hefja niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu

5.

Gera geðrækt hluta af aðalnámskrá grunnskóla

6.

Fjölga atvinnutækifærum fyrir ungmenni og fólk með geðrænar áskoranir

7.

Byggja nýtt húsnæði geðsviðs LSH og endurskoða hugmyndafræði og innihald meðferðar

8.

Útiloka nauðung og þvingun við meðferð

9.

Koma á fót Geðráði, breiðum samráðsvettvangi um geðheilbrigðismál
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Innra starf
Skrifstofa Geðhjálpar er opin alla virka daga frá kl. 9 til 15, utan föstudaga til kl. 12, og er svarað í síma á sama tíma. Ráðgjöfin fer
fram á sama tíma en auk þess reyna starfsmenn samtakanna að taka á móti öllum sem leita á skrifstofuna og bjóða þeim í kaffi og
stutt spjall. Félagar í Geðhjálp fá reglulega upplýsingapósta um starfsemi samtakanna í gegnum póstsendingar og fréttir á neti og
samfélagsmiðlum. Samtökin gefa auk þess út Geðhjálparblaðið á hverju ári í tengslum við afmæli samtakanna þann 9. október og
Alþjóða geðheilbrigðisdaginn þann 10. október.
Þrír sjálfshjálparhópar voru starfræktir eru innan vébanda Geðhjálpar í upphafi ársins og hittust þeir í húsnæði samtakanna endurgjaldslaust í hverjum mánuði.
Hóparnir eru eftirfarandi: Kvíðahópur (starfsemi lagðist af í upphafi Covid-19) og Geðhvarfahópur sem hittast vikulega en Sjálfshjálparhópur Pólverja hittist tvisvar í mánuði og greiðir Geðhjálp fyrir laun sálfræðings sem heldur utan um hópinn.
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Fjárhagur
Fjárhagur 2020
Rekstrarreikningur
Rekstrarreikningur 2020
2020

2019

109.960.487
109.960.487

77.118.806
77.118.806

22.067.777
14.491.879
49.254.661
7.456.120
2.288.408
95.558.845

36.778.684
6.191.845
33.970.338
6.729.779
2.075.005
85.745.651

14.401.642

-8.626.845

1.071.595
-215
1.071.380

1.904.680
-26.360
1.878.320

15.473.022

-6.748.525

2020

2019

99.641.761
0
99.641.761

101.675.266
254.903
101.930.169

Veltufjármunir
Vörubirgðir
Viðskiptakröfur
Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé
Veltufjármunir alls

0
467.800
0
106.817.002
107.284.802

30.000
88.000
59.105
71.780.303
71.957.408

Eignir samtals

206.926.563

173.887.577

187.766.946

172.293.924

Rekstrartekjur
Framlög og aðrar tekjur
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Verkefni
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Rekstrargjöld alls
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls
Rekstrarafkoma ársins
Efnahagsreikningur 2020
Eignir:
Fastafjármunir
Fasteign
Innréttingar áhöld og tæki

Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé alls
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Geðhjálp stendur traustum fótum fjárhagslega.
Eigið fé þann 1. janúar 2021 var rúmar 188 m.kr. samanborið við 172 m.kr. í upphafi árs 2020.
Til samanburðar nam eigið fé 179 m.kr. í byrjun árs 2019 og 156 m.kr. árið 2018.

Eigið fé
200.000.000
190.000.000

Krónur

180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
Eigið fé

2018

2019

156.475.841

179.042.449

2020
172.293.824

2021
187.766.946

Rekstrartekjur (að teknu tilliti til fjármagnsliða) ársins námu rúmlega 110 m.kr. og rekstrargjöld tæplega 95,5 m.kr. Það þýðir að
15,5 m.kr. hagnaður varð á rekstri samtakanna árið 2020. Til samanburðar var tæplega 7 m.kr. halli á rekstri árið 2019, 22,6 m.kr.
hagnaður árið 2018 og 4,2 m.kr. hagnaður árið 2017. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 gerir ráð fyrir 22 m.kr. afgangi frá rekstri.

Afkoma
25.000.000
20.000.000

Krónur

15.000.000
10.000.000
5.000.000
(5.000.000)
(10.000.000)
Afkoma

2017

2018

2019

2020

4.239.708

22.690.789

(6.748.525)

15.473.022

Eins og kom fram í upphafi ársskýrslunnar leit ný stefna Geðhjálpar 2020 til 2022 ljós um mitt ár. Í þeirri stefnu koma fram helstu
áhersluatriði samtakanna næstu tvö árin og þær aðgerðir sem farið var í árið 2020 og áfram núna byggja á þessari stefnu.
Hér á eftir eru helstu skýringar á breytingum milli ára (2019 og 2020) sem koma fram í ársreikningi samtakanna.
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Tekjur
Hækkun á tekjum skýrist af tvennu:

1.

Aukin verkefni og framlög frá ríkinu vegna Covid-19. Vegna Covid-19 var þjónusta ráðgjafa aukin hjá Geðhjálp og fengu 		
samtökin 5 m.kr. auka framlag vegna þessa og annarra verkefna frá Félagsmálaráðuneytinu. Ráðuneytið setti að auki 		
samtals 4,5 m.kr. í Our time verkefnið sem greitt var fyrir árið 2020. Útmeð‘a verkefnið skilaði 3,5 m.kr. úr ríkissjóði vegna
2020 (Heilbrigðisráðuneytið).

2.

Aukin sýnileiki Geðhjálpar sem skilaði sér í stórum stökum framlögum ásamt aukningu í mánaðarlegum styrktaraðilum.
Í kjölfar 39 vitundarvakningarinnar og umfjöllunar um geðheilsu á tímum Covid-19 var farið í þá vinnu að fjölga mánaðarlegum styrktaraðilum. Fjölgun styrktaraðila skilaði sér þó að litlu leyti 2020 en meira á árinu 2021 (sjá meðfylgjandi mynd).

Styrktarsöfnun
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

Jan

Feb

Mar

Apr

2021

7.010.011

7.857.895

8.900.000

9.200.000

2020

2.804.959

2.804.959

2.804.959

2.804.959

Í nóvember var Takk-dagur Fossa markaða haldinn og var safnað 12,5 m.kr. fyrir Geðhjálp. Ákveðið var áður en sú söfnun fór fram að
setja það sem safnaðist í G-vítamín herferðina sem rekin var í janúar og febrúar 2021. Eyrir fjárfestingasjóður styrkti samtökin um 5
m.kr., Oddfellow um 2,5 m.kr. (rennur í Our time verkefnið í ár) o.fl. aðilar styrktu okkur óumbeðnir. Aukin sýnileiki á árinu er helsta
skýringin á þessari aukningu framlaga til samtakanna.
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Laun
Laun drógust eins og sjá má saman á milli áranna 2019 og 2020. Ráðgjafi hætti í 100% stöðu í október 2019 og skipt var um framkvæmdastjóra á því ári. Að auki hætti verkefnastjóri í 100% stöðu í lok febrúar 2020.

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður
Skýringar á hækkun þar er helst að finna í aukningu í aðkeyptri vinnu sérfræðinga. Þar er að finna ráðgjafana tvo sem störfuðu í verktöku
fyrir Geðhjálp árið 2020. Áður var ráðgjafi á launaskrá en hugmyndin var að draga úr þessari þjónustu enda samræmist það ekki hlutverki
Geðhjálpar sem hagsmunasamtaka að vera þjónustuveitandi á sama tíma. Vegna Covid-19 og eftirspurnar varð Geðhjálp hins vegar að
bregðast við og sinna þessari þjónustu áfram. Annar liður hér sem hækkar er rekstur tölvukerfis (vefsíður). Ný síða var gerð á árinu auk
síðu sem unnin var í tengslum við 39 vitundarvakninguna en einnig var gerð síða með geðheilsuráðum á tímum Covid-19.

Verkefni
Helstu hækkanir hér tengjast 39 vitundarvakningunni og stórátaki í styrktarsöfnunum í kjölfarið. Stofnkostnaður við öflun er talsverður en til
lengri tíma skilar þessi fjárfesting sér vel (eins og sjá má á myndinni um styrktarsöfnun). Auglýsingar og annað kynningarefni tengjast
ýmsum verkefnum sem samtökin fóru í á árinu til að vekja athygli á verkefnum Geðhjálpar. Our time verkefnið kostaði á síðasta ári tæpar
900.000 kr. en kemur til með að vera nær 9 m.kr. árið 2021 en framlög til verkefnisins verða í kringum 7,5 m.kr. Annað er að mestu
óbreytt.

Áætlun 2021
Forsendur rekstraráætlunar fyrir árið 2021 taka mið af því mikla átaki sem samtökin réðust í vegna söfnunar nýrra styrktarfélaga. Gert
er ráð fyrir verulegri aukningu tekna eða 33% á milli ára. Að sama skapi aukast útgjöld verulega eða um 32%. Aukning á gjöldum er fyrst
og fremst vegna kostnaðar við styrktarfélagasöfnunina en gert er ráð fyrir 30 m.kr. í þetta verkefni. Annar stór útgjaldaliður á árinu er
G-vítamín verkefnið en gert er ráð fyrir að kostnaður við það verði í kringum 18 m.kr. Það tengist reyndar styrktarfélaga- söfnuninni
þar sem sýnileiki verkefnisins er forsenda velgengni við söfnunina. Að öðru leyti er gert ráð fyrir sambærilegum rekstri og undanfarin ár.
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Krónur

Tekjur og gjöld 2019 til 2021
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
(20.000.000)

2019
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Tekjur

79.023.486

111.031.867

148.040.000

Gjöld

85.754.651

95.558.845

125.996.000

Niðurstaða

(6.731.165)

15.473.022

22.044.000

Tekjur

Gjöld

Niðurstaða

Fjárhagur samtakanna er eins og áður sagði sterkur og eigið fé verulegt fyrir almannaheillasamök. Með auknum fjölda styrktarfélaga er
ljóst að tekjur samtakanna verða talsvert umfram kostnað vegna núverandi reksturs á næstu árum. Til stendur að stofna sjóð, „Styrktarsjóð Geðheilbrigðis“ og er hugmyndin að baki slíkum sjóð m.a. að Geðhjálp geti við slíkar aðstæður lagt ákveðinn hluta rekstrarafgangs
samtakanna í sjóðinn. Þannig verður tryggt að fjármagn fari í málaflokkinn fremur en að safnast fyrir á bankareikningum. Það verður þó
að hafa í huga að þrátt fyrir að vel gangi í rekstrinum þessi misserin verður að gera ráð fyrir mögrum árum í framtíðinni.

Á döfinni
Eins og farið var yfir í ársskýrslu Geðhjálpar fyrir árið 2019 þá hafa samtökin unnið að stofnun nýs úrræðis fyrir börn foreldra með geðrænar áskoranir. Leitað var til bresku samtakanna Our Time um samstarf og sl. ár hefur farið í undirbúning starfsins. Í byrjun desember
hætti Sigríður Gísladóttir sem varaformaður Geðhjálpar og jafnframt í stjórn til þess að geta tekið að sér 20% verkefnastjórastöðu við
innleiðingu og undirbúning Our time á Íslandi. Covid-19 hefur sett strik í reikninginn hér eins og í tengslum við önnur verkefni en stefnt
er að því að starfsemi hefjist í sumarlok 2021. Það er stefna Geðhjálpar að koma verkefninu í hendur annarra eins fljótt og auðið er en
eins og stefna samtakanna segir til um þá á Geðhjálp ekki að sinna meðferð eða bjóða upp á úrræði nema ef vera skyldi til þess að koma
einhverju af stað.
Þegar áföll dynja á samfélaginu eins og Covid-19 faraldurinn, sem hafa félags- og efnahagsleg áhrif, er því miður algengt að jaðarsettir
hópar finni mest fyrir afleiðingunum. Næstu misserin geta orðið mörgum erfið og því er afar mikilvægt að samtökin standi vaktina og
berjist fyrir hagsmunum félaga og þeirra sem starfsemi samtakanna varðar.
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Framtíðarsýn
Stærsta málið sem er á dagskrá hjá samtökunum er stofnun Styrktarsjóðs geðheilbrigðis. Allt frá því að Túngata 7 var seld og betra skikk
komst á fjármál samtakanna hefur verið rætt hvernig ráðstafa eigi „hagnaði“ vegna sölunnar. Hugmyndir voru uppi um að kaupa húsnæði
undir Bataskóla Íslands en á aðalfundi samtakanna 2020 var samþykkt að fela stjórn að koma á laggirnar styrktarsjóði sem yrði ótengdur
daglegum rekstri Geðhjálpar. Stofnskrá liggur nú fyrir og verður lögð fyrir aðalfund þann 8. maí 2021 og er stefnan að sjóðurinn taki til
starfa strax eftir fundinn. Stofnframlag Geðhjálpar er áætlað 100 m.kr. sem verður að fullu greitt 1. ágúst 2021. Samtökin eru í viðræðum
við stjórnvöld um að koma með sama framlag á móti og einnig er verið að ræða við einkageirann um framlög úr þeirri átt. Geðhjálp mun
leggja fram 100 m.kr. hver sem svör annarra verða.
Önnur atriði í framtíðarsýn Geðhjálpar taka mið af stefnu samtakanna og þeim markmiðum sem þar eru sett fram. Mannréttindi og
breyting á hugmyndafræði í tengslum við geðheilbrigðismál á Íslandi munu skipa stóran sess á næstu misserum í starfi samtakanna. Haldið
verður áfram að afla nýrra styrktarfélaga og samband við þá sem fyrir eru styrkt með þeim leiðum sem við höfum þróað og unnið eftir.
Á aðalfundinum nú láta þrír stjórnarmenn af störfum fyrir samtökin. Það eru þau Halldór Auðar Svansson, Silja Björk og Einar Kvaran.
Er þeim þakkað afar óeigingjarnt starf fyrir samtökin. Eins og áður sagði hætti Sigríður Gísladóttir í desember sl. en Einar Þór Jónsson
og Ágústa Karla Ísleifsdóttir ákváðu einnig að draga sig í hlé á útmánuðum. Er þeim einnig þakkað gott starf fyrir samtökin.
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