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Hugleiðingar
formanns
Geðheilbrigði er margvítt hugtak og það, ásamt greiningum á

Vel flestar greiningar benda nú til þess að geðheilsa hafi orðið

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

fyrir og verði áfram fyrir ágjöf vegna þeirra aðstæðna sem

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

veirufaraldurinn hafði í för með sér ofan í hraðar samfélagsbreytingar

hugtaksins og frávika þess að það eru fáir mælikvarðar til á

sem felast í örum breytingum meginstrauma tilvistar okkar. Því

geðheilsu. Viðleitni okkar í lífinu hlýtur alltaf að miða að því að

verða orð og ætluð sannmæli okkar sérfræðinga um mikilvægi

bæta líðan og forðast vanlíðan.

mannlegra samskipta (umfram afþreyingu) og annarra félagslegra
orsakaþátta geðheilbrigðis ekki nægilega oft ítrekuð á tímum

Síðasta starfsár í starfsemi Geðhjálpar hefur verið viðburðarríkt

sem bjóða upp á síauðveldari „aðskilnað“ frá öðru fólki. Því er

eins og þessi árskýrsla sýnir. Stjórn samtakanna og starfsfólk hefur

sú hugmynda- og aðferðafræði sem geðheilbrigðiskerfið okkar

gert stefnu Geðhjálpar að kjölfestu í aðgerðum og samskiptum við

byggir á enn mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

íslenskt samfélag. Hópurinn hefur unnið markvisst út frá hlutverki
samtakanna að rækta geðheilsu Íslendinga. Ávallt gert sitt

Líkt og oft áður stendur samfélag okkar frammi fyrir áskorun.

besta til þess að hafa framtíðarsýn samtakanna um að vinna að

Ljóst er að fé til almannaþjónustu dregst saman næstu misserin

mannréttindum, efla fræðslu og veita vandaða ráðgjöf,

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

þar sem þörfum allra hópa er mætt af virðingu í huga.

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

Með grunnstoðir stefnu samtakanna í huga hefur starfið mótast

að vinna með orsakaþætti geðheilbrigðis og vörn, í þeirri

út frá leikáætlun sem innihélt markmið og aðgerðir innan þriggja

merkingu að bæta og breyta viðbragðskerfum okkar. Til verksins

flokka, stöðugrar framsækni, öflugrar geðræktar og

höfum við hugmyndafræði þar sem raskanirnar fá að mínu mati

tryggðra mannréttinda.

of mikið vægi, fjármagn og athygli en heilbrigðið sem röskunin
(frávikið) er dregin af. Við ættum að snúa hægt en örugglega af

Við höfum sem samtök styrkst en á sama tíma höfum við styrkt

þessari braut. Endurskoða vitund okkar, hugsun og hegðun þegar

aðra. Við viljum halda áfram að gera öðrum kleift að blómstra.

kemur að geðheilbrigði og sálarlífi mannsins. Taka umræðuna

Í lok árs 2020 var eigið fé samtakanna tæplega 188 m.kr. Á

almennt út frá heild en ekki frávikum.

síðasta aðalfundi, 8. maí 2021 stofnuðu samtökin „Styrktarsjóð
geðheilbrigðis“ (gedsjodur.is) með það fyrir augum að styrkja

Við viljum breyta ofangreindu geðheilbrigðiskerfi út frá

framfarahugmyndir innan geðheilbrigðismála. Sjóðurinn sem er

sjónarhóli notenda og aðstandenda með því að hafa áhrif á

sjálfstæður, með sér stjórn og fagráð, hefur tekið á móti rúmlega

það og erum opin til samstarfs um það verkefni í gegnum

117 m.kr. frá Geðhjálp og er ásetningur núverandi stjórnar

verkfæri almannaþjónustunnar, eins og geðheilbrigðisstefnu

samtakanna að halda áfram að styrkja sjóðinn þannig að úr honum

og aðgerðaáætlun. Í gegnum umbætur í mannréttindamálum,

verði sterkt „farartæki“ til framfara í geðheilbrigðismálum. Með

endurskoðun viðhorfs til nauðungar og almennt út frá því viðhorfi

því nýtum við annars efnisbundið eigið fé samtakanna til að skapa

að snúa við þeirri viðteknu viðleitni að geðheilbrigðisþjónustan

hreyfingu til góðs í málaflokknum um leið og við gefum opinberum

mótist á forsendum þjónustuveitenda en ekki þjónustunotenda.

aðilum og einkaaðilum tækifæri og eggjum þá til að leggja okkur

Um leið og ég þakka stjórn og starfsfólki Geðhjálpar kærlega

lið með framlögum til sjóðsins. Er það ásetningur núverandi

fyrir samstarfið vil ég sértaklega þakka öllum þeim fjölmörgu

stjórnar sjóðsins að efla sjóðinn verulega á næstu misserum. Við í

styrktaraðilum sem hafa stutt okkur í orði og efni. Þakka ykkur

stjórninni fundum gjörla fyrir mikilvægi sjóðsins í þakklæti fyrstu

innilega fyrir að vera með okkur á þessari mikilvægu vegferð. Án

styrkþega sjóðsins er um 10 m.kr. var úthlutað 14. október sl.

ykkur ættum við erfitt með að hreyfa við málaflokknum. Takk.
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Landssamtökin
Geðhjálp 2021
Geðhjálp eru frjáls félagasamtök fólks sem býr við geðrænar

Um starfsemi Geðhjálpar fer samkvæmt lögum samtakanna,

áskoranir, aðstandenda þeirra, fagfólks og áhugafólks um bættan

t.a.m. um árlegan aðalfund, hlutverk stjórnar og framkvæmda-

hag fólks með geðraskanir og geðfötlun. Markmið samtakanna

stjóra. Félagar í Geðhjálp eru yfir 7.000 talsins, um 600 hefð-

er að stuðla að umbótum í geðheilbrigðisþjónustu og vinna að

bundnir félagar og 6.400 mánaðarlegir styrktarfélagar með full

bættum hag fólks með geðrænar áskoranir, barna, fullorðinna,

félagaréttindi. Aðalfundur Geðhjálpar var haldinn samkvæmt

og aðstandenda þeirra. Stofnfundur Geðhjálpar var haldinn

hefðbundinni aðalfundardagskrá þann 3. maí 2021. Eftirfarandi

þann 9. október árið 1979 og var því árið 2021 42. starfsár

átta fulltrúar auk formanns skipuðu aðalstjórn félagsins eftir

samtakanna.

fundinn. Þrír fulltrúar voru kosnir í varastjórn til eins árs.
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Stjórn Geðhjálpar
2020 til 2021
Héðinn Unnsteinsson, formaður
Elín Ebba Ásmundsdóttir, varaformaður
Kristinn Tryggvi Gunnarsson, gjaldkeri
Hlynur Jónasson
Ólafur Stefánsson
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Sveinn Rúnar Hauksson
Í varastjórn
Anna Sif Ingimarsdóttir
Stefán Gauti Úlfur Stefaníuson
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Stefna Geðhjálpar
2020 til 2022
Á vormánuðum 2019 leitaði þáverandi stjórn Geðhjálpar til Capacent í tengslum við stefnumótun
fyrir 2020 til 2022. Vinnunni var framhaldið haustið 2019 og stefnan var samþykkt vorið 2020
og innleidd í starfsemi samtakanna þá um haustið. Stefnan var leiðarvísir stjórnar samtakanna sl.
tvö starfsár hennar. Meðfylgjandi er stefna landssamtakanna Geðhjálpar. Stefnan verður tekin til
endurskoðunar árið 2022.

Hlutverk

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
Að rækta geðheilsu Íslendinga.

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 setji 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.

7

Árið 2021 í starfi Geðhjálpar
Árið var að einhverju leyti framhald af árinu 2020 í tengslum við Covid þ.e.a.s. opnanir og lokanir samfélagsins á víxl.
Miklar takmarkanir voru í upphafi árs og þær höfðu talsverð áhrif starfið. Áfram var þó kappkostað að halda skrifstofu samtakanna
opinni og tókst það allt árið. Aðalfundur átti að fara fram í mars eins og lög samtakanna gera ráð fyrir en vegna fjöldatakmarkana þótti
ekki ráðlegt að halda hann fyrr en í byrjun maí.
Breytingar urðu á starfsmannahópnum á árinu. Fanney Ómarsdóttir sem hafði starfað sem verkefnastjóri við móttöku í fjögur ár lét af
störfum í lok ágúst. Er Fanneyju þökkuð góð störf í þágu samtakanna. Starfið breyttist í kjölfarið og var Erla Rán Friðriksdóttir ráðin
sem verkefnastjóri ráðgjafar og móttöku þann 1. september í 70% starf. Jafnframt var ráðið í nýtt starf verkefnastjóra stafrænna miðla
samtakanna. Guðný Guðmundsdóttir var ráðin í starfið og var það í fyrst 50% starf en í lok árs var hlutfallið aukið í 100% starf.

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. Þetta fyrirkomulag hélt áfram árið 2021.
Helga Arnardóttir var áfram í hærra hlutfalli en fyrir Covid og jafnframt var samningur við Jóhann Thoroddsen sálfræðing framlengdur
og tók hann u.þ.b. 25 viðtöl á mánuði. Jóhann starfaði hjá samtökunum til ágústloka í ár. Frá þeim tíma hefur Helga ein sinnt þessari
ráðgjöf. Stefna Geðhjálpar er að draga heldur úr sálfræðiviðtölum enda hurfu samtökin frá því fyrir rúmum áratug að sinna meðferð
og einbeita sér þess í stað að hagsmuna- og réttindagæslu fólks með geðrænar áskoranir og aðstandenda þeirra auk þess að stuðla
að vitundarvakningu meðal þjóðarinnar á geðrænum málefnum. Stjórnvöld hafa hins vegar ekki lokið við fjármögnun niðurgreiðslu
gagnreyndra viðtalsmeðferða og meðan svo er telur stjórn Geðhjálpar ekki rétt að draga úr þessari þjónustu samtakanna. Fjölmargir
leituðu til ráðgjafa Geðhjálpar á árinu. Eins og árið áður var stefnan að halda opnu eins lengi og frekast var unnt þrátt fyrir Covid.
Einnig var boðið upp á fjarfundarsamtöl og nýttu fjölmargir sér það.
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Konur voru í meirihluta
þeirra sem leituðu til
ráðgjafa Geðhjálpar.
Þær voru 308 eða 63,2%
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Í desember 2020 var tekin ákvörðun um að ráða lögfræðing, Sonju Símonardóttur, í 60% starf hjá samtökunum.
Um var að ræða tilraun í þrjá mánuði en í ljósi umfangs var verkefnið framlengt til sumarloka. Sonja sinnti á
þessum tíma fjölmörgum erindum er sneru að ýmsum málum tengdum kvörtunum á þjónustu, mannréttindum o.fl.
hagsmunatengdum málum félagsfólks í Geðhjálp. Reynslan af þessu verkefni bendir til þess að umtalsverð þörf sé á
lögfræðiráðgjöf af þessum toga.
Ráðgjafar og starfsmenn Geðhjálpar sinntu samtals yfir 2.000 erindum á árinu 2021. Mörgum þessara erinda var
leyst úr í síma en 487 einstaklingar leituðu til ráðgjafa samtakanna. Hver einstaklingur kom að meðaltali í 1,9 viðtöl.
Aukning á milli áranna 2020 og 2021 er 59,6%.
Konur voru í meirihluta þeirra sem leituðu til ráðgjafa Geðhjálpar. Þær voru 308 eða 63,2%, karlar voru 177 eða
36,3% og ráðþegar af öðru kyni voru tveir eða 0,4%. Eru þessi hlutföll mjög sambærileg árinu 2020.
Yngsti ráðþeginn var 16 ára og sá elsti 79 ára. Flestir voru á aldrinum 16 til 39 ára eða 43%. Af hópnum voru 65%
búsettir í Reykjavík og 19% til viðbótar í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Alls voru 15% búsettir
utan höfuðborgarsvæðisins og tæplega 1% bjuggu erlendis. Af heildarfjölda ráðþega voru 273 (56%) notendur
geðheilbrigðis-þjónustunnar og 214 (44%) aðstandendur.
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Hagsmunagæsla
Frá stofnun Geðhjálpar hefur hagsmunagæsla verið einn af

12. mars sendu samtökin inn umsögn um

hornsteinum starfseminnar. Hún skiptist í hagsmunagæslu

þingsályktunartillögu um uppbyggingu

einstaklinga annars vegar og almenna hagsmunagæslu hins vegar.

geðsjúkrahúss. Þar sagði m.a.:

Talsvert af þeim erindum sem til samtakanna berast er vegna

Landssamtökin Geðhjálp telja afar mikilvægt að starfshópur

einstaklinga sem eru að leita réttar síns gagnvart opinberum

verði skipaður hvar sjónarmið notenda og aðstandenda verða

aðilum og/eða einka- og félagageiranum. Almenn hagsmunagæsla

höfð að leiðarljósi. Verkefni hópsins verði:

snýr að umsögnum um lagafrumvörp, þingsályktunartillögur og

a)

opinbera stefnumótun, skýrslugjöf og frumkvæði að og þátttöku

Ræða hugmyndafræði og framþróun þjónustunnar með það að

í opinberri umræðu. Fulltrúar Geðhjálpar sitja á hverjum tíma í

leiðarljósi að breytt nálgun ráði þróun húsbygginga. Slíka vinnu

vinnuhópum og samráðshópum á vegum hins opinbera.

er auðvelt að tengja við gerð nýrrar geðheilbrigðisáætlunar
Íslands.

Geðhjálp sendi frá sér umsagnir um nokkur lagafrumvörp og

b)

þingsályktunartillögur auk tillagna til stjórnvalda. Hér á eftir fara

Finna geðsviði og geðdeildum staðsetningu og ráðast strax

tilvitnanir í nokkrar þeirra.

í kjölfarið í hönnun og skipulagningu byggingar sem rúmar
starfsemina á SV horninu. Horft verði til reynslu þeirra þjóða

11. janúar sendu samtökin inn umsögn um frumvarp

sem hafa verið að byggja nýjar deildir sl. misserin eða eru að því

til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga.

núna (t.d. Danir).

Þar sagði m.a.:

c)

Geðhjálp ítrekar þá skoðun að byrjað sé á öfugum enda og

Einnig verði ráðist í úttekt á húsnæði geðdeildarinnar á

spurningin sem hefði átt að liggja til grundvallar er: Hvernig

SAK og gera áætlun um hvernig færa megi deildina í átt að

má koma í veg fyrir nauðung og þvingun? Það verður ekki gert

nútímanum hvað umbúðir og innihald snertir. Tímasettar

með því að búa til lagaramma í kringum beitingu valds og

tillögur að úrbótum verði lagðar fram eigi síðar en 1. september

nauðungar. Hugmyndafræðin og sú meðferð sem viðhöfð er á

2021.

geðdeildum landsins er því miður ekki til þess fallin að draga

d)

úr beitingu nauðungar. Húsnæði geðheilbrigðisþjónustu er auk

Að undirbúa lyfjalausa deild sem verði sett upp að norskri

þess, eins og margoft hefur verið bent á, úr sér gengið og alls

fyrirmynd eigi síðar en 1. september 2022.

ekki til þess fallið að flýta fyrir meðferð endurhæfingu notenda
sem þar dvelja.
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26. mars sendu samtökin inn umsögn um breytingu á

5. júlí sendu samtökin umsögn til

lögum um almannatryggingar. Þar sagði m.a.:

heilbrigðisráðuneytisins í tengslum við vinnu við

Landssamtökin Geðhjálp taka undir þau rök sem sett eru fram

„Framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030“. Í

í greinargerð með frumvarpinu og jafnframt því sem kemur

umsögn Geðhjálpar sagði m.a.:

fram í umsögn ÖBÍ um málið. Mikilvægt er að velferðarnefnd

„Notandinn er í öndvegi og hann á þess kost að velja þjónustu

afgreiði málið úr nefndinni þannig að frumvarpið fengi

og meðferð“.

meðferð á yfirstandandi þingi. Um er að ræða tekjulægsta

Þetta er mikilvægasta stef framtíðarsýnarinnar og verður að

hóp samfélagsins og það er mikilvægt að bæta úr þeirri

endurspeglast í öllum framtíðarstefnum um geðheilbrigðismál.

félagslegu einangrun og fátæktargildru sem slíku getur fylgt .

Hafa þarf í huga að í þessu samhengi og öllu samhengi þarf að

Raunleiðrétting bóta almannatryggingakerfisins getur orðið

taka hugmyndafræði og aðferðfræði geðlækninga til gagngerrar

þar mikilvægt skref.

endurskoðunar. Þessu er alfarið skautað fram hjá í þessari
framtíðarsýn og er að okkar mati grundvallarsjónarmið í allri

7. júní sendu samtökin áeggjan til Alþingismanna

framþróun geðheilbrigðismála.

og fjölmiðla vegna mála sem upp höfðu komið inn
á geðdeildum landsins og tengdust mannréttindum,

29. ágúst sendu samtökin bréf til forsætisráðherra í

nauðung og þvingunum. Í þessu bréfi sagði m.a.:

tengslum við mannréttindi og hugsanleg brot á þeim

Óskar stjórn Geðhjálpar vinsamlegast eftir að ráðist verði í

á geðdeildum og stofnunum landsins. Þar kom m.a.

eftirfarandi aðgerðir:

eftirfarandi fram:

1.

Í kjölfarið leitaði fjöldi núverandi og fyrrverandi starfsmanna

Gerð verði óháð úttekt á starfsemi allra deilda geðsviðs

geðsviðs Landspítalans til Geðhjálpar og lýsti menningu

Landspítalans.

nauðunga og þvingana auk atvika sem gætu fallið undir

2.

lögbrot. Geðhjálp skilaði greinargerð, með samantekt af því sem

Gerð verði sérstök úttekt á því hvernig starfsemi hefur verið

kom fram hjá þeim starfsmönnum sem leituðu til samtakanna,

háttað á öryggis- og réttargeðdeildum spítalans með hliðsjón af

til embættis landlæknis í lok nóvember 2020 auk þess sem afrit

þeim alvarlegu ásökunum sem fjöldi starfsmanna, aðstandenda

var sent stjórnendum Landspítalans. Í mars stigu fram fleiri

og notenda hefur nú komið fram með.

starfsmenn geðsviðs Landspítalans og lýstu öryggismenningu,

3.

þvingunum, nauðung og ofbeldi gagnvart sjúklingum á

Farið verði yfir eftirlitshlutverk Landlæknisembættisins og lagt

deildunum.

mat á það hve mikið vantar upp á til að embættið geti sinnt
því með fullnægjandi hætti og hvort heppilegra væri að önnur
hlutlausari og ótengdari stofnun/aðili sinni þessu eftirliti.
4.
Gerð verði heildarúttekt á umfangi og framkvæmd
geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi.
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10. október á Alþjóða geðheilbrigðisdeginum sendu

8. desember sendu samtökin inn umsögn um

samtökin bréf til allra formanna flokka sem kosnir

fjárlagafrumvarp fyrir árið 2022. Þar sagði m.a.:

höfðu verið á Alþingi í september áeggjan í tengslum

Ábending: Það er að okkar mati ekki nægilegur tími að gefa

við gerð stjórnarsáttmála. Þar sagði m.a.:

einungis um viku til þessa að koma með athugasemdir við svo

Geðheilbrigðismál hafa verið talsvert í umræðunni þessi

viðamikið frumvarp sem felur ekki einungis í sér fjárveitingar

misserin og stjórnvöld og stjórnmálafólk gaf það út fyrir

heldur stefnuþætti sem fjármagninu er ætlað að þjóna. […]

kosningar að þau væru í forgangi og er það vel. Það hefur

Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2022 verður því að teljast

hins vegar skort á aðgerðir og hafa landssamtökin Geðhjálp

nokkur vonbrigði þegar horft er til geðheilbrigðismála. Það

bent á hvar skóinn kreppir helst. Nú þegar rofa tekur í

skortir sýn til skamms og langs tíma en e.t.v. á sú sýn að

heimsfaraldrinum og afleiðingar til lengri tíma fara að koma

birtast í endurskoðaðri aðgerðaáætlun heilbrigðisráðherra

í ljós viljum við árétta eftirfarandi aðgerðir til þess að setja

í geðheilbrigðismálum 2021-2030 sem okkur skilst að sé

geðheilsu í forgang. Það er ljóst að við munum glíma við

í vinnslu. Þó verður að segjast að þó geðheilbrigði sé ekki

afleiðingar faraldursins í mörg ár og þess vegna er mikilvægt að

nefnt oftar þá kann að felast ákveðin von í markmiðum 1

bregðast við.

og 3 í málefnasviðsstefnu 24 og einnig í markmiðum 1 og 2 í
málefnasviðsstefnu 23 en þau eru öll almenn og þar undir ættu

29. nóvember sendu samtökin bréf til

samkvæmt umfangstölum geðheilbrigðismál að vega um 30%.

heilbrigðisráðherra í tengslum við fyrirhugaðan

Það vakna þó margar spurningar þegar rýnt er í þætti er snúa

flutning sérhæfðu endurhæfingargeðdeildarinnar

að geðheilbrigðismálum.

(SEG) á Kleppi og fækkunar rúma. Þar sagði m.a.:
Undanfarin tvö ár hafa fulltrúar landssamtakanna Geðhjálpar

Mörg bréf voru skrifuð stjórnvöldum og stofnunum á árinu.

setið reglulega samráðsfundi með stjórnendum geðsviðs

Einnig voru skrifaðar nokkrar blaðagreinar og tekin voru

Landspítalans. Samráðið var hugsað til þess að bæta þjónustu

fjölmörg viðtöl við stjórnarfólk og framkvæmdastjóra í tengslum

geðsviðsins og upplýsingaflæði á milli notendasamtakanna

við hin ýmsu mál.

og geðsviðsins. Samhliða þessum fundum var boðað af hálfu
spítalans að auka notendasamráð og rætt um að kalla notendur

Fræðsla –
þekkingaruppbygging

til samráðs við allar ákvarðanir sem sneru að þjónustu við
notendur.

Síðustu tvö ár hafa verið erfið þegar kemur að því að halda
fundi eða standa að fræðslu þar sem gert er ráð fyrir að fólk
komi saman. Á síðasta ári fóru formaður, framkvæmdastjóri og
aðrir stjórnarmenn og starfsfólk Geðhjálpar á fjölda staða með
fyrirlestra og kynningar á starfsemi samtakanna.
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Geðlestin
Geðhjálp og Hjálparsími Rauða krossins 1717 hafa síðastliðin

Heimasíða verkefnisins (gedlestin.is) hefur að geyma fjögur

ár staðið saman að forvarnarverkefninu Útmeð‘a. Markmið

myndbönd og orðabók geðheilsu sem eru gott nesti fyrir

verkefnisins er að stuðla að bættri geðheilsu meðal almennings

áframhaldandi vinnu og vangaveltur.

með sérstakri áherslu á ungt fólk. Fjórða útgáfa verkefnisins
átti að fara af stað haustið 2020 en vegna Covid var verkefninu

Markmiðið með Geðlestinni er að ræða við ungt fólk um

frestað ítrekað. Í haust var ákveðið að fara af stað 1. nóvember

geðheilsu og hvernig best sé að rækta hana og vernda. Lífið býður

sem tókst. Jafnframt var ákveðið að verkefnið fengið sjálfstætt

upp á allskonar áskoranir og stundum þurfum við að leita okkur

nafn í stað Útmeð‘a. Geðlestin varð fyrir valinu. Fyrir áramót

aðstoðar við verkefni lífsins. Það er eðlilegasti hlutur í heimi að

náðist að sækja 13 skóla heim um allt land áður en settar voru

biðja um hjálp. Nemendur eru hvattir til þess að tjá tilfinningar

strangar fjöldatakmarkanir. Félagsmálaráðuneytið styrkti

sínar, spyrja spurninga og ræða við foreldra/aðstandendur eða

verkefnið myndarlega og er ætlunin að sækja alla efstu bekki

kennara um það sem gengur á í amstri dagsins.

grunnskóla landsins fyrir lok skólaársins 2021-2022.

Það er mikilvægt að læra að stundum er lífið leiðinlegt og erfitt
og það þurfi ekki alltaf að þýða eitthvað alvarlegt eða slæmt.

Geðlestinni er ætlað að vekja athygli á mikilvægi geðheilsu

Mótvindur verður skyndilega meðvindur og engin brekka er

og verndandi þáttum hennar. Hver heimsókn fer þannig fram

endalaus.

að fyrst er sýnt leikið myndband, þá segir ungur einstaklingur
frá sinni persónulegu reynslu af geðrænum áskorunum, eftir

Það á því að vera jafn eðlilegt að huga að geðheilsu sinni eins og

það umræður og í lokin er stutt tónlistaratriði. Samtals tekur

líkamlegri heilsu. Það er hægt að gera með því að koma sér upp

fræðslan um 50 mínútur. Framhald vinnunnar er síðan undir

heilbrigðum venjum, líkt og að iðka þakklæti, eiga sér áhugamál,

skólunum, aðstandendum og nemendunum sjálfum komið.

hreyfa sig, borða hollt, fá nægan svefn, treysta, eiga góða vini,
rækta með sér seiglu og þrautseigju, vera umburðarlynd(ur),
hjálpa öðrum, sýna tillitssemi og tjá sig, svo fátt eitt sé nefnt.
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Fyrir áramót náðist að
sækja 13 skóla heim um
allt land áður en settar
voru strangar fjöldatakmarkanir
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Önnur verkefni
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 og að þessu sinni var þema
blaðsins nýsköpun í geðheilbrigðismálum og breytt hugmyndafræði þegar
kemur að meðferð.
Bataskóli Íslands er samstarfsverkefni Geðhjálpar og Reykjavíkurborgar
og fjármagnað af Reykjavíkurborg, Menntamálaráðuneytinu og fleiri
aðilum. Grímur Atlason situr í framkvæmdastjórn skólans fyrir hönd
samtakanna.

Styrktarsjóður
geðheilbrigðis
Á aðalfundi landssamtakanna Geðhjálpar þann 8. maí
2021 var skipulagsskrá „Styrktarsjóðs geðheilbrigðis“
samþykkt. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að framförum í
geðheilbrigðismálum með því að veita styrki til verkefna
sem geta bætt geðheilbrigði landsmanna og skilning á
málaflokknum. Þriggja manna stjórn stýrir sjóðnum og fimm
manna fagráð fjallar um umsóknir. Sjóðurinn er sjálfstæður
og er með öllu aðskilinn öðrum rekstri Geðhjálpar. Formaður
Geðhjálpar skal ætíð vera formaður stjórnar sjóðsins og

Stjórn sjóðsins skipa þau: Héðinn Unnsteinsson,

framkvæmdastjóri Geðhjálpar sjá um daglegan rekstur hans.

formaður, Guðrún Sigurjónsdóttir og Haraldur Flosi

Geðhjálp lagði sjóðnum til 100 m.kr. stofnframlag auk þess

Tryggvason. Í fagráði sitja: Helga Sif Friðjónsdóttir,

að setja 10 m.kr. í fyrstu úthlutun sem fór fram í október.

formaður, Björn Hjálmarsson, Hrannar Jónsson, Hulda

Jafnframt var ákveðið að setja 15 m.kr. í sjóðinn í lok árs sem

Dóra Styrmisdóttir og Svava Arnardóttir.

ætlað er að vera hluti af úthlutunarfé ársins 2022.

Alls bárust 54 umsóknir í sjóðinn að samtals upphæð

Geðhjálp hefur átt í samtali við stjórnvöld og fyrirtæki í

rúmlega 137 m.kr. 16 verkefni hlutu úthlutun að þessu

einkageiranum með að koma að sjóðnum í formi stofnframlags

sinni alls 10 m.kr. króna. Hlutu fimm verkefni 1 m.kr. en

en hingað til hefur það samtal ekki skilað árangri.

önnur lægri upphæð.
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Málþing
Geðhjálp stóð fyrir einu málþingi á árinu í samstarfi við Þjóðleikhúsið, Hlutverkasetur og Geðlæknafélag Íslands. Bar það
titilinn (V)ertu úlfur? – listin að sjá hið sammannlega, samtal um geðheilbrigði utan hringsins. Komu þar saman bæði
listafólk, notendur, fagfólk og stjórnmálafólk og áttu samtal um geðheilbrigðismál á Stóra sviði leikhússins. Tilefnið var hin
geysivinsæla sýning Vertu úlfur og umfjöllun um geðheilbrigðismál í samfélaginu í kjölfar hennar. Málþingið var sent út í
beinni útsendingu á RÚV 2 og var hugmyndin að gera geðheilbrigðismálum enn frekari skil með sérstakri dagskrá í sjónvarpi
á árinu 2022. Málþingið var afar vel sótt og hvert sæti skipað í Þjóðleikhúsinu.
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G-vítamín
Í lok árs 2020 var ákveðið að ráðast í sérstakt geðræktarverkefni á þorra. Samfélagið hafði þá gengið í gegnum ár þar sem ýmsar
takmarkanir höfðu verið gerðar á frelsi fólks og vísbendingar um að geðrænar áskoranir hefðu aukist. Verkefnið fékk heitið G-vítamín á
þorra og hófst eins og 39 verkefnið á auglýsingum þar sem stafurinn G birtist á auglýsingaskiltum út um allt land og á samfélagsmiðlum.
Síðan var dagatal sent inn á öll heimili landsins með 30 geðræktandi heilræðum. Jafnframt voru gerð 30 myndbönd með jafnmörgum
einstaklingum til þess að tala um hvert „G-vítamín“ sem var birt á mbl.is, heimasíðu Geðhjálpar og á samfélagsmiðlum. Verkefnið var
unnið í samstarfi við auglýsingastofuna Tvist og Miðlun kom að samfélagsmiðlamarkaðssetningu. Á dagatalinu kom fram eftirfarandi
texti:

Við þurfum öll að rækta og vernda geðheilsu okkar út lífið. Rétt eins og með
líkamlega heilsu, þar sem öllum er ráðlagt að taka vítamín daglega, gerir margt
smátt eitt stórt í geðrækt. Geðhjálp býður því 30 skammta af G-vítamíni á þorranum;
ráðleggingar sem er ætlað að bæta geðheilsu. Dagatal með G-vítamínsskömmtum
verður sent á hvert heimili á Íslandi. Auk þess verður hægt að nálgast dagatalið í
völdum sundlaugum og verslunum um allt land. Markmiðið er að styrkja geðheilsu
landsmanna en um leið að fyrirbyggja mögulega bresti og verja okkur í mótbyr.
Með daglegri inntöku G-vítamíns myndum við sterkara ónæmi.

Samkvæmt Gallup tóku
79,1% þjóðarinnar eftir
verkefninu á meðan á því
stóð
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Okkar heimur
Haustið 2019 kynnti Sigríður Gísladóttir, þáverandi varamaður í stjórn Geðhjálpar, verkefnið Our time fyrir stjórn og framkvæmdastjóra
Geðhjálpar. Var ákveðið að fela framkvæmdastjóra og Sigríði að meta verkefnið frekar og kanna hvort fýsilegt væri að innleiða það hér
á landi. Eftir þá könnun var tekin ákvörðun haustið 2020 um að ráðast í innleiðingu verkefnisins og Sigríður ráðin verkefnastjóri þess frá
1. desember 2020. Fyrsta hálfa árið fór í undirbúning og ráðningu starfsfólks auk þess sem fimm manna stýrihópur var settur á laggirnar.
Í júlí var síðan haldin fræðsla fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða verkefnisins og komu hingað til lands fulltrúar Our time í Bretlandi til að
halda utan um fræðsluna. Tekið var á móti fyrstu börnunum og foreldrum þeirra í september.
Okkar heimur er stuðningsúrræði fyrir börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda og var sett á laggirnar vegna skorts á stuðningi og
fræðslu fyrir börn í þessari stöðu hér á landi. Boðið er upp á fjölskyldusmiðjur fyrir börnin og aðstandendur þeirra. Fjölskyldusmiðjurnar
eru skemmtilegar hópsmiðjur fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6-18 ára ásamt foreldrum eða forsjáraðilum þar sem foreldri eða
forsjáraðili glímir við geðrænan vanda. Hist er á öruggum stað þar sem fjölskyldur geta komið saman, rætt og fræðst um geðrænan vanda
á fordómalausan hátt.
Í lok árs var gerður samningur um að verkefnið yrði sjálfstætt og rekið á sjálfstæðri kennitölu. Geðhjálp gerði síðan samning við
rekstrarfélag þess um 9. m.kr. styrk 2022 og 6 m.kr. styrk 2023. Auk þess fær verkefnið aðsetur í húsnæði Geðhjálpar þessi tvö ár
endurgjaldslaust.

Tekið var á móti fyrstu
börnunum og foreldrum
þeirra í september
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Innra starf
Skrifstofa Geðhjálpar er opin alla virka daga frá kl. 9 til 15, utan föstudaga en þá er opið 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 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.
Tveir sjálfshjálparhópar voru starfræktir innan vébanda Geðhjálpar. Hittast hóparnir endurgjaldslaust í húsnæði félagsins. Hóparnir
eru eftirfarandi: Geðhvarfahópur sem hittist 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
Rekstrarreikningur
2021
Rekstrarreikningur 2021
2021

2020

Framlög og aðrar tekjur
Rekstrartekjur alls

195.164.018
195.164.018

109.960.487
109.960.487

Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Verkefni
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Rekstrargjöld alls

31.265.690
11.501.611
214.122.889
10.147.887
1.992.835
269.030.912

22.067.777
14.491.879
49.254.661
7.456.120
2.288.408
95.558.845

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

-73.866.894

14.401.642

21.176
0
21.176

1.071.595
-215
1.071.380

-73.845.718

15.473.022

2021

2020

97.648.926
0
97.648.926

99.641.761
0
99.641.761

0
873.098
4.426
17.483.415
18.360.939

0
467.800
0
106.817.002
107.284.802

116.009.865

206.926.563

113.921.228

187.766.946

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir

764.678
1.323.959

17.768.101
1.391.516

Skuldir samtals

2.088.637

19.159.617

116.009.865

206.926.563

Rekstrartekjur

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls
Rekstrarafkoma ársins
Efnahagsreikningur 2020
Eignir:
Fastafjármunir
Fasteign
Innréttingar áhöld og tæki
Veltufjármunir
Vörubirgðir
Viðskiptakröfur
Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé
Veltufjármunir alls
Eignir samtals
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé alls

Skuldir og eigið fé samtals
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Eins og fram kom í kaflanum um Styrktarsjóð geðheilbrigðis var skipulagsskrá sjóðsins samþykkt á aðalfundi Geðhjálpar þann 8.
maí 2021 og stjórn falið að ráðstafa 100 m.kr. sem stofnfé sjóðsins. Þar sem ekki er um eign Geðhjálpar að ræða heldur framlag þá
færist það á rekstrarhlið reikningsins og þess vegna er þetta mikla tap á rekstri Geðhjálpar á árinu. Til viðbótar samþykkti stjórn
að setja 15 m.kr. í úthlutun ársins 2022 og var sú upphæð greidd fyrir áramót 2021-2022. Stjórn Geðhjálpar hafði áður samþykkt
að standa straum af kostnaði vegna fyrstu úthlutunar sjóðsins sem nam 10 m.kr. en á árinu voru greiddar tæplega 2,7 m.kr. vegna
þessa. Afgangurinn fellur á árið 2022. Samtals framlag Geðhjálpar til Styrktasjóðs geðheilbrigðis á árinu 2021 nam 117.675.000 kr.

Krónur

Eigið fé
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
Eigið fé

2019
179.042.449

2020
172.293.824

2021
187.766.946

2022
113.921.228

Rekstrartekjur (að teknu tilliti til fjármagnsliða) ársins námu rúmlega 195 m.kr. og rekstrargjöld rétt um 269 m.kr. Það þýðir
að tæplega 74 m.kr. tap varð á rekstri samtakanna árið 2021. Tapið skýrist eins og áður hefur komið fram á 117,6 m.kr. framlagi í
Styrktarsjóð geðheilbrigðis. Þegar það framlag er dregið frá kemur í ljós að hagnaður af rekstri samtakanna nam tæpum 44 m.kr.
árið 2021.

Afkoma
60.000.000
40.000.000

Krónur

20.000.000
(20.000.000)
(40.000.000)
(60.000.000)
(80.000.000)
Afkoma

2018

2019

22.690.789

(6.748.525)

2020
15.473.022

2021

Án sjóðs

(73.845.718)

43.829.282

Hér á eftir eru helstu skýringar á breytingum milli ára (2020 og 2021) sem koma fram í ársreikningi samtakanna.
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Tekjur
Tekjur hækkuðu um 77,5% á milli ára. Fóru úr tæplega 110 m.kr. árið 2020 í rúmlega 195 m.kr. árið 2021. Hækkunin skýrist á
eftirfarandi þáttum:

1.

Styrktarsöfnun í kjölfar 39 og G-vítamín gekk afar vel. Mánaðarlegum styrktarfélögum fjölgaði verulega á milli ára og 		
eru nú um 6.400 talsins. Tekjur vegna styrktarsöfnunar fóru úr 33,6 m.kr. vegna ársins 2020 í 118,5 m.kr. árið 2021. Þetta er
vöxtur upp á um 252% á milli ára.

Styrktarsöfnun
118.546.629

120.000.000

Krónur

100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000

33.659.511

20.000.000
2021

2020

2.

Verkefnið Geðlestin fór af stað í nóvember og greiddi félagsmálaráðuneytið rúmlega 30 m.kr. í það verkefni
sem færist á árið 2021 en kostnaður skiptist á árin 2021 og 2022.
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Laun
Launakostnaður jókst um 41,6% milli ára. Kemur tvennt þar til:

1.

Haustið 2020 var ákveðið að ráða verkefnastjóra í 60% starf til að halda utan um verkefnið Okkar heim. Tók hann til starfa
í desember 2020. Hlutfallið hélst óbreytt til október en þá fór hann í 100% starf. Jafnframt voru tveir aðrir starfsmenn ráðnir
til verkefnisins um mitt ár. Launakostnaður vegna Okkar heims var rétt um 7 m.kr. árið 2021.

2.

Í desember 2020 var einnig ráðinn inn lögfræðingur í hlutastarf til að sinna ráðgjöf. Var um tilraunaverkefni að ræða sem stóð
til loka júlí 2021. Kostnaður vegna þessa var rétt um 3 m.kr. á árinu.

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður
Kostnaður dróst saman um 26% á milli ára. Helsta skýring á því er að árið 2020 var enn verið að vinna að gerð heimasíðu samtakanna
en þeirri vinnu var að mestu lokið árið 2021. Aðrir liðir voru að mestu óbreyttir.

Verkefni
Innan þessa liðs má finna helstu skýringar á hækkun gjalda á milli ára. Kostnaður vegna verkefna fór úr rúmum 49 m.kr. í 214 m.kr.
Helstu skýringar er að finna hér:

1.

G-vítamín. Herferðin kostaði rúmar 21 m.kr. Tekjur námu rúmlega 12 m.kr. en þær bárust fyrir áramótin
og voru því færðar árið 2020.

2.

Our time/Okkar heimur. Kostnaður vegna ársins var 7,5 m.kr. fyrir utan laun. Er það samkvæmt áætlun.
Verkefnið fékk í tekjur árin 2020 og 2021 samtals 7,5 m.kr.

3.

Aðkeypt vinna vegna styrktarfélagasafnana nam um 54 m.kr. árið 2021. Stærstur hluti þess er einskiptis kostnaður vegna öflunar.
Sjálfur rekstur styrktarsamfélagsins var um 9 m.kr.

4.

Styrktarsjóður geðheilbrigðis. Kostnaður vegna hans er færður hér og var eins og áður hefur komið fram 117,6 m.kr.
Samtals kostnaður vegna ofangreindra verkefna árið 2021 nam rúmlega 200 m.kr.

Áætlun 2022
Áætlun ársins 2022 tekur mið af eftirfarandi forsendum: Okkar heimur er sjálfstætt félag og Geðhjálp styrkir um 9 m.kr. á árinu en greiðir
ekki launakostnað eins og áður. Annar launakostnaður tekur mið af þeim stöðugildum sem voru fyrir hendi í lok árs og ekki er gert ráð
fyrir að bæta við stöðugildum á árinu. Geðlestin og G-vítamín eru stærstu verkefni samtakanna. G-vítamín kosti um 12,5 m.kr. en tekjur
á móti nemi um 16, 5 m.kr. Geðlestin kosti um 22,5 m.kr. en tekjurnar voru færðar árið 2021. Til þess að samanburður á milli ára verði
raunhæfari er framlag Geðhjálpar til Styrktarsjóðs geðheilbrigðis ekki tekið með í uppgjöri ársins 2021 í meðfylgjandi samanburði.
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Tekjur og gjöld 2020 til 2022
250.000.000
200.000.000
Krónur

150.000.000
100.000.000
50.000.000
2020
Tekjur

2021

2022

111.031.867

195.185.194

164.494.850

Gjöld

95.558.845

151.355.912

123.050.000

Niðurstaða

15.473.022

43.829.282

41.444.850

Tekjur

Gjöld

Niðurstaða

Eins og fram hefur komið þá hefur Geðhjálp gengið vel sl. misseri við öflun nýrra styrktarfélaga. Fjárhagur samtakanna er sterkur og eigið
fé verulegt fyrir almannaheillasamök en með framlaginu í styrktarsjóðinn lækkaði það um tæpar 74 m.kr. og stendur nú í rúmum 113 m.kr.
Núverandi stjórn telur að fjármagn sem er fast í eignum sé ekki góð fjárfesting þegar kemur að geðheilbrigði þjóðarinnar og markmiðum
samtakanna.

Sala húsnæðis
Í lok árs 2021 samþykkti stjórn að setja fasteign samtakanna á sölu. Markmiðið með þeirri sölu er að styrkja höfuðstól Styrktarsjóðs
geðheilbrigðis. Geðhjálp muni í stað þess að eiga fasteign leigja húsnæði sem hentar starfseminni á hverjum tíma. Með því sé tryggt að
samtökin verðir sveigjanlegri í rekstri og ekki föst þegar þarf að bregðast hratt við. Varasjóður verði fyrir hendi en í stað þess að hann
hlaupi á hundruðum milljóna verði hann talinn í tugum milljóna. Ákveðið hlutfall rekstrarafgangs renni á hverju ári í styrktarsjóðinn.
Það hlutfall verður ákveðið af hálfu stjórnar á hverjum tíma. Með þessu verður tryggt að fjármagn fari í málaflokkinn fremur en að safnast
fyrir á bankareikningum. Það verður þó hafa í huga að þrátt fyrir að vel gangi í rekstrinum þessi misserin verður að gera ráð fyrir mögrum
árum í framtíðinni.

Á döfinni
Helstu verkefni á næstu mánuðum snúa að því að vinna í anda stefnu samtakanna og bæta þannig geðheilsu Íslendinga. Sala húsnæðisins
mun breyta miklu í rekstri, skipulagi og starfsemi samtakanna. Geðlestin mun halda áfram að minnsta kosti til maíloka og verður þá
búið að heimsækja alla grunnskóla landsins þar sem fleiri en sex nemendur eru á unglingastigi. Eftir það verður metið hvort halda eigi í
framhaldsskóla landsins með haustinu. Nú þegar sér fyrir endann á Covid faraldrinum verður hægt að taka aftur upp þráðinn sem frá var
horfið í tengslum við fræðsludagskrá og opna fundi um geðheilbrigðismál. Haldið verður áfram með geðræktarverkefnið G-vítamín og er
stefnan á að það verði árlegur viðburður á þorranum
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