
 

Stjórnarfundur Geðhjálpar 28.05.2015 

Mættir: Hrannar, Sveinn Rúnar, Anna Gunnhildur, Maggý Hrönn, Sylviane, Bergþór, Védís og 

Halldóra.  

1. Yfirferð fundargerða síðustu tveggja stjórnarfunda (SHB). 

Fundargerð samþykkt athugasemdalaust. 

2. Fjölmennt (HJ).  
Samþykkt að bíða fundar með menntamálaráðherra. Tímasetning fundarins 

verður væntanlega ljós á mánudag.  

3. Ben Michael Goldacere, Peter C. Gqtzsche, Johanna Moncrieff  (HJ).  

Samþykkt að kanna áhuga þriggja erlendra fyrirlesara á því að halda erindi á 

málþingi í haust: 

• Ben er breskur læknir og vísindahöfundur. Hann er þekktastur fyrir 

pistla sína í The Guardian. 

• Peter er danskur stofnandi Cochrane samtakanna. Hann hefur barist 

gegn oftrú lækna á lyfjum.  

• Johanna er breskur geðlæknir. Hún hefur gagnrýnt ofnotkun lyfja í 
geðheilbrigðismálum og geðheilbrigðisþjónustu. 

4. Rannsókn Jóns Snorrasonar á þvingun í geðheilbrigðisþjónustu (HJ). 
Samþykkt að aðstoða Jón Snorrason við að finna þátttakendur í rannsókn sína 
um þvingun á geðheilbrigðissviði. Markmiðið er að finna betri leiðir en 

þvingun til að róa fólk.  

5. ÖBÍ, Brynja og gæludýr (HJ).  
Framkvæmdastjóri og SRH telja ekki ástæðu til aðgerða. Stjórn Brynju hefur 
ákveðið að útvega 10 gæludýraeigendum á Sléttuvegi og í Hátúni annað 

húsnæði með sér inngangi.  

6. Erindi frá innanríkisráðuneytinu um hugmyndafræði, framtíðarsýn,gildi og 
markmið fullnustu refsingar á Íslandi (HJ). 

Samþykkt drög framkvæmdastjóra með litlum breytingum.  

7. Erindi frá Héðni Unnsteinssyni (HJ, AGÓ). 
Samþykkt að koma að „stand-up-i“ Héðins í Háskólabíói í haust. Héðinn ætlar 
að kynna þar lífsorðin 14, sbr. niðurlag bókarinnar Vertu úlfur! 

Geðhjálp mun kaupa nokkur eintök af bókinni.  

8. Önnur mál, tam sumarlokun og framkvæmdir í Borgartúni 3.  
Framkvæmdastjóri sagði frá því að 5 mm stálplötur hefðu fundist í 



milliveggjum í Borgartúni 30. Farið verður fram á að seljandi húsnæðisins 

(Holtasel) greiði kostnað við förgun (900.000 kr.) eða sjái um förgunina.  
 

Skrifstofa Geðhjálpar verður lokuð tvær seinni vikurnar í júlí.  
 

Næsti stjórnarfundur verður haldinn að fjórum vikum liðnum.  

 
Fundinum lauk um kl. 19.10.  

 


