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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar: Tilgangurinn með þessari rannsókn er að leiða saman 

lykilfólk sem starfar að geðheilbrigðismálum í Vestmannaeyjum og fá fram hver sé 

raunveruleg staða þjónustunnar, viðhorf þessa lykilfólks og hugmyndir að betri úrræðum. 

Rannsakendur vonast til að með þessu verkefni verði hægt að nýta niðustöðurnar í bættri 

hjúkrun fyrir einstaklinga með geðræn vandmál, hvort sem það er á sjúkradeild, í 

heilsugæslu eða með aðhaldi og eftirfylgni. 

Rannsóknarspurning: ,,Eru næg úrræði og þjónusta í boði fyrir einstaklinga með 

geðraskanir, í Vestmannaeyjum?’’ 

Aðferð: rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum gerða með rýnihópum, 

þar sem markmiðið er að kanna þjónustu og viðhorf þeirra starfsstétta sem vinna hvað 

mest að geðheilbrigðismálum í Vestmannaeyjum. Valið var fagfólk í þrjá rýnihópa og 

samanstóð hver hópur af fimm til sex þátttakendum. 

Niðurstöður: við úrvinnslu gagna var greiningarlíkan sett fram sem samanstóð af fjórum 

yfirþemum og innihélt hvert þeirra tvö undirþemu. Fyrsta yfirþemað fjallaði um 

mikilvægi forvarna og voru undirþemun; geðrænar raskanir  og aðstandendur. Annað 

yfirþemað var þörf fyrir stefnumörkun, og voru undirþemun; sérfræðiþjónusta og 

meðferðarúrræði og eftirfylgni. Þriðja yfirþemað fjallaði um samstarfsnet og voru 

undirþemun teymisvinna og fræðsla. Fjórða yfirþemað var þarfir ólíkra hópa og voru 

undirþemun; börn og unglingar, og fullorðnir og aldraðir.  

Helstu niðurstöður sem fram komu voru meðal annars að það vanti stefnumörkun í 

málefnum einstaklinga með geðraskanir í samfélaginu, að bæta þurfi samvinnu milli 
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stofnana, og að vinna þurfi að því að fá sérfæðinga til starfa eða að minnsta kosti, fá 

aukið aðgengi að þeim. Einnig voru allir sammála um að meira fræðsla mætti vera í boði.  

 

Lykilhugtök: Geðraskanir, teymisvinna, meðferðarúrræði, þjónusta, og fræðsla. 
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Abstract 

Objective: The aim of this survey is to bring together people in key positions who work 

with mental health issues in the community to find out  the status of the service and get 

their opinions on and ideas for better resources. The researchers hope that by doing this 

survey the findings can be used to improve nursing for mentally ill individuals, whether it 

will be used in health service or in a hospital ward or with support and follow-up. 

Research question: “Are there enoguh resources and services for mentally ill individuals 

in Vestmannaeyjar?” 

Method: The data was processed with qualitative method, with focus groups, where the 

goal was to investigate the services and the opinions among professional people handling 

psychiatric care in Vestmanneyjar.  The professionals were chosen for three groups, each 

including five to six participants. 

Results: The results provided four main themes wich maintained two subthemes each. 

The first main theme, covered the importance of prevention and the subthemes were 

psychiatric disorders and relatives. The second main theme covered the need for 

orientation; here were two subthemes, specialized service and treatment resources and 

follow-up. The third main theme was cooperation network with the subthemes team work 

and education. The fourth main theme was different needs of various groups with the 

subthemes children and teenagers and adults and the elderly. 

The results show that there is a need for a better strategy concerning people with 

psychiatric disorders in the community; there is a need to improve the cooperation 

between institutions and to have specialists working in the community or at least to get 



Fjölþætt sýn á geðheilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum vi 

better access to them. Everyone agreed on the issue that education should be more 

accessible. 

Key words: Psychiatric disorders, team work, treatment resources, service and education. 


