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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna 

reynslu notenda af geðheilbrigðisþjónustu á fyrirfram ákveðnum stöðum utan 

höfuðborgarsvæðisins og hvernig þeir upplifa þá aðstoð og úrræði sem þeir hafa fengið. 

Geðheilsa er órjúfanlegur hluti af almennu heilbrigði og mikilvægur grunnur að 

almennri vellíðan. Góð geðheilsa er mikilvæg til þess að hver og ein manneskja geti fundist 

hún vera fullvirkur einstaklingur innan samfélagsins og því mikilvægt að gott aðgengi að 

geðþjónustu sé til staðar. Geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi er því miður ábótavant þrátt fyrir 

hin ýmsu verkefni af hálfu stjórnvalda og annarra aðila. Víðsvegar hefur verið fjallað um gæði 

þjónustunnar og úrræðin sem í boði eru og jafnvel minnst á að margir geðsjúkir verði fyrir 

vanrækslu og fordómum bæði innan sem utan stofnanna.  

Rannsóknaraðferðin verður megindleg og gagna verður aflað með spurningalistum. 

Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er reynsla notenda 

af geðheilbrigðisþjónustu á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins? Er 

geðheilbrigðisþjónusta á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins fullnægjandi að mati 

notenda? Eru einstaklingar með geðraskanir að notfæra sér þá geðheilbrigðisþjónustu sem í 

boði er á völdum svæðum utan höfuðborgarsvæðisins? 

Raddir notenda hafa haft lítið vægi þegar kemur að ákvörðunum er varða 

geðheilbrigðisþjónustu en með fyrirhugaðri rannsókn er það vonin að varpa ljósi á þeirra 

reynslu og gefa notendum meira vægi þegar kemur að skipulagningu þjónustunnar. 

Lykilhugtök: Heilbrigðisþjónusta, heilsugæsla, geðheilbrigði, geðröskun, úrræði, 

reynsla, heilbrigðisstefna, aðgerðaráætlun. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis towards a B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The proposed study will examine the experience of people who have used the 

mental health service in specific places outside the capital area of Iceland and how they have 

experienced the help and resources they have received.  

Mental health is an indistinguishable part of general health and an important part of 

a person’s general well-being. Good mental health is important so each and every person 

can feel active in their community and therefore is it very important to have a good 

accessible mental health service. In spite of different actions on behalf of the government, 

the mental health service in Iceland is lacking. It has been argued that there is a lack of 

quality in the service and available resources offered, and even many patients have been 

neglected and prejudiced both within and outside institutions.   

A quantitative research method will be used and data will be collected with 

questionnaires. The research questions will be the following: What is the experiences of the 

users of mental health service in specific places outside the capital area of Iceland? Is the 

mental health service in specific places outside of the capital area of Iceland adequate? Do 

people with mental disorders use the service provided for them in specific places outside the 

capital area of Iceland?   

Voices of the users do not have much weight when decisions about mental health 

service are taken but with this research it is hoped that the results will throw light on their 

experiences and give the users more say within the organisations of the service. 

Key concept: Health service, health care, mental health, mental disorder, solution, 

experience, health policy, action plan. 
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Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about 

Be kind, Always 
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1.kafli - Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (HA). Í rannsóknaráætlun þessari verður gert 

grein fyrir fyrirhugaðri rannsókn, en ekki hefur verið ákveðið hvenær hún verður 

framkvæmd. Rannsóknin mun kanna reynslu sjúklinga af geðheilbrigðisþjónustu á fyrirfram 

ákveðnum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins. Skoðað verður hvernig sjúklingar sem hafa 

þurft að nýta sér þá geðheilbrigðisþjónustu upplifa þá aðstoð og úrræði sem þeir hafa fengið. 

Bakgrunnur viðfangsefnisins, markmið og tilgangur rannsóknarinnar verður til 

umfjöllunar í þessum kafla. Einnig verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferð verður notuð, 

hvernig gagnasöfnun mun fara fram og hvaða gildi viðfangsefnið hefur fyrir hjúkrun. Að 

lokum verða meginhugtök skilgreind og sagt verður frá gagnasöfnun.  

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Geðheilsa er órjúfanlegur hluti af almennu heilbrigði og mikilvægur grunnur að 

almennri vellíðan. Góð geðheilsa er mikilvæg til þess að hver og einn geti fundist hann vera 

fullvirkur einstaklingur innan samfélagsins. Samkvæmt World Health Organization (WHO) þá 

geta geðheilsa og geðraskanir mótast af ýmsum þáttum og þar á meðal eru líffræðilegir-, 

umhverfis- og félagslegir þættir en þeir geta haft mismikið vægi milli einstaklinga og tilfella 

(WHO, 2004). 

Áætlað er að heildaralgengi geðraskana á Íslandi sé um 21,2 % óháð tegundum 

geðsjúkdóma. Slík tíðni gefur til kynna að tæplega einn af hverjum fimm einstaklingum glími 

við geðröskun af einhverju tagi. Til þess að fyrirbyggja aukningu á tíðni sem þessari er 

mikilvægt að huga að góðri geðheilsu, með ýmsum forvörnum og grípa til viðeigandi 
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ráðstafana þegar geðheilsu er ógnað (Velferðarráðuneytið, 2011a; WHO, 2004). 

Heilbrigðisþjónusta gegnir þar lykilhlutverki en henni er ætlað að veita þjónustu sem stuðlar 

að almennu geðheilbrigði og forvörnum og að veita úrræði fyrir þá sem glíma við 

geðraskanir. Hver og einn einstaklingur hefur rétt á að fá þá heilbrigðisþjónustu sem hann 

hefur þörf á hverju sinni, óháð búsetu (WHO, 2004). 

Geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur verið mikið í umræðunni síðastliðin ár. Fjallað 

hefur verið um gæði þjónustunnar og úrræði sem í boði eru og jafnvel minnst á að margir 

geðsjúkir verði fyrir vanræsklu og fordómum bæði innan sem utan stofnanna (Rauði 

krossinn, 2014). Niðurskurður hefur verið í heilbrigðiskerfinu almennt síðastliðin ár sem 

veldur því að minna fjármagn fer í uppbyggingu geðþjónustu sem getur verið varasamt þegar 

til lengri tíma er litið (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011). Slíkur niðurskurður lítur út fyrir að vera 

mestur á landsbyggðinni þar sem stefna íslenskra stjórnvalda virðist vera að flytja sem mest 

af sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu til Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) og Sjúkrahússins á 

Akureyri (SAk). Áhersla á heilbrigðisþjónustu utan LSH og SAk virðist því vera frekar á 

heilsugæsluna heldur en á aðrar þjónustueiningar (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011; Rauði 

krossinn, 2014). 

Tilgangur og markmið 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna reynslu sjúklinga af veittri 

geðheilbrigðisþjónustu á fyrirfram ákveðnum svæðum utan höfuðborgarsvæðisins. 

Tilgangurinn er að fá yfirsýn yfir gæði og úrræði geðheilbrigðisþjónustunnar og varpa ljósi á 

þá geðheilbrigðisþjónustu sem lagt er upp með að veita. Jafnframt er tilgangur fyrirhugaðrar 

rannsóknar að skoða hvort úrræði í geðheilbrigðisþjónustu á stöðum utan 

höfuðborgarsvæðisins uppfylli þarfir notenda. 
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 Markmiðið með fyrirhugaðri rannsókn er að varpa ljósi á sjónarhorn notenda 

geðheilbrigðisþjónustunnar og kanna hvort þjónustan sé í raun fullnægjandi. Einnig er 

markmiðið að varpa ljósi á stöðu geðheilbrigðismála á völdum stöðum á landinu og þar með 

stuðla að vitundarvakningu hvað varðar þetta málefni. Allir þeir sem starfa innan 

heilbrigðisþjónustunnar komast á einhverjum tímapunkti í snertingu við skjólstæðinga sem 

glíma við geðraskanir og því er mikilvægt að halda þessu málefni vel á lofti.     

Rannsóknarspurningar 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver er reynsla notenda af geðheilbrigðisþjónustu á völdum stöðum utan 

höfuðborgarsvæðisins? 

 Er geðheilbrigðisþjónusta á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins fullnægjandi 

að mati notenda? 

 Eru einstaklingar með geðraskanir að notfæra sér þá geðheilbrigðisþjónustu sem í 

boði eru á völdum svæðum utan höfuðborgarsvæðisins? 

Val á rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum með 

lýsandi megindlegri rannsóknaraðferð (e. descriptive study design). Þessi aðferðafræðilega 

nálgun mun henta rannsókninni þar sem markmiðið er að lýsa ástandi einhvers hóps og að 

mæla breytur (Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 2013). Notast verður við lagskipt slembiúrtak 

við val á þátttakendum en hún er talin henta vel í fyrirhugaðri rannsókn þar sem um ræðir 

þekkta þætti í þýði sem munu verða kyn, aldur og búseta (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Gagna verður aflað með spurningalistum sem sendir verða út í formi 
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póstkönnunnar. Skilyrði fyrir þátttöku er að vera einstaklingur eldri en 18 ára sem leitað 

hefur til heilbrigðiskerfisins vegna geðrænna vandamála á síðustu fimm árum,  að hafa 

vitræna getu, aðstæður og að tala og skilja íslensku.  

Gildi fyrir hjúkrun 

Áhugi fyrir viðfangsefninu kviknaði meðal höfunda vegna aukinnar umræðu um 

geðheilbrigði og geðheilbrigðisþjónustu í landinu. Höfundum fannst áhugavert að skoða 

nánar stöðu geðheilbrigðismála og koma sjónarhorni og reynslu notenda upp á yfirborðið. 

Með fyrirhugaðri rannsókn væri hægt að varpa ljósi á stöðu mála og í framhaldi stuðla að 

eflingu þjónustunnar með hjálp notenda. 

Höfundar vonast til þess að með fyrirhugaðri rannsókn verði vitundavakning á stöðu 

geðheilbrigðismála á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins og þörfinni fyrir úrbætur 

verði mætt. 

Skilgreiningar á meginhugtökum 

Heilbrigðisþjónusta (e. health service): ,,Hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn 

og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 

heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla 

heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga” (Lög um 

heilbrigðisþjónustu, nr 40/2007). 

Heilsugæsla (e. health care): ,,Almennar lækningar, hjúkrun, heilsuvernd og forvarnir, bráða- 

og slysamóttaka og önnur heilbrigðisþjónusta sem veitt er á vegum heilsugæslustöðva” (Lög 

um heilbrigðisþjónustu, nr 40/2007). 
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Geðheilbrigði (e. mental health): Ástand vellíðunar þar sem einstaklingur nær að átta sig á 

hæfileikum sínum, ræður við stress daglegs lífs, nær að taka fullan þátt í daglegu lífi og getur 

gefið af sér til samfélags síns (WHO, 2014). 

Geðröskun (e. mental disorder): Mörg mismunandi einkenni sem geta haft í för með sér 

alvarlegar og margvíslegar afleiðingar, ástand þar sem einstaklingur býr við andlega líðan eða 

ástand sem skerðir möguleika hans til lífsgæða, tilfinningalegra og félagslegra samskipta, 

þátttöku í námi eða starfi eða virkni í samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Úrræði (e. resources): Form stuðnings, aðstoðar og þjónustu sem hægt er að grípa til þegar 

þörf er á (Dictionary.com, e.d.). 

Reynsla (e. experience): Að öðlast þekkingu og færni með því að upplifa ýmsa atburði 

(Cambridge Dictionary online, e.d). 

Heilbrigðisstefna (e. health policy): Ákvarðanir, áætlanir og aðgerðir sem eru teknar innan 

samfélags til að ná fyrirfram ákveðnu takmarki tengdu heilbrigði (WHO, e.d.). 

Aðgerðaráætlun (e. action plan): Áætlanir, aðgerðir og verkefni sem þarf að útfæra og vinna 

að til að ná markmiðum þeirrar stefnu sem unnið er að (Forsætisráðuneytið, 2013). 

Gagnasöfnun 

Við heimildaleit þessarar rannsóknaráætlunar fór gagnasöfnun fram með notkun 

leitarvéla og gagnasafna eins og Leitir, Pubmed, ProQuest, CINAHL, Hirsla og NCBI. Aðallega 

var notast við ritrýndar fræðigreinar, opinber skjöl og bókarkafla. Þau leitarorð sem oftast 

voru notuð við gagnaöflun á ensku voru: mental health in Iceland, mental disorders, mental 

health in OECD countries, mental health policy, health policy, health, stigma og mental 

health services. Við gagnaöflun á íslensku var helst notast við leitarorðin: 

geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi, heilbrigðisþjónusta á Íslandi, geðheilbrigðisstefna á Íslandi, 
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heilbrigðisstefna á Íslandi, heilbrigðisáætlun, geðheilbrigðisáætlun, staða 

geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi, geðheilbrigði, heilbrigði, geðraskanir, heilbrigðisþjónusta í 

dreifbýli og fordómar. Að lokum var leitað eftir upplýsingum frá viðeigandi aðilum á 

heilbrigðisstofnunum sem rætt verður um. 
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2. Kafli – Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður fjallað um geðheilbrigði og geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi út 

frá fræðilegum heimildum. Leitast verður við að lýsa stöðu geðheilbrigðismála á Íslandi 

almennt og með því varpa fram yfirliti á því hvernig geðheilbrigðisþjónustu hérlendis er 

háttað. Einnig verður greint frá þjónustu, úrræðum og stefnu stjórnvalda í 

geðheilbrigðismálum ásamt því að önnur atriði verða skoðuð nánar. Sjónum verður einnig 

beint að notendum þjónustunnar og aðstandendum þeirra. Að lokum verður greint frá og 

fjallað um geðheilbrigðisþjónustu á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins. 

Heilbrigði og geðheilbrigði 

Hugtakið heilbrigði getur haft margar merkingar vegna þess að það er misjafnt 

hvernig hver og einn skilgreinir heilbrigði fyrir sig. Samkvæmt WHO er heilbrigði það ástand 

einstaklings þegar hann nýtur algjörrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar og er 

ekki eingöngu laus við sjúkdóma eða heilsubrest. Óaðskiljanlegur og nauðsynlegur hluti af 

heilbrigði er geðheilbrigði og telst það vera það ástand vellíðunar einstaklings þar sem hann 

nær að átta sig á hæfileikum sínum, ræður við stress daglegs lífs, nær að taka fullan þátt í 

daglegu lífi og getur gefið af sér til samfélagsins (WHO, 2014). 

Þar sem þessir tveir þættir fléttast saman er ómögulegt að ná einu ef annað vantar. 

Því er ljóst að hver og einn einstaklingur býr yfir geðheilbrigði og er þetta mikilvægt málefni 

sem kemur öllum við (WHO, 2004). Góð geðheilsa og vellíðan einstaklinga sem og hæfni 

þeirra til að hugsa, tjá tilfinningar sínar, eiga samskipti við aðra, vinna fyrir sér og njóta lífsins 

eru mikilvægir hlutir af grunnstoðum samfélagsins. Forvarnarvinna er því mikilvæg til að 
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byggja upp samfélag sem styður einstaklinga til heilsusamlegs lífernis og eflir góða geðheilsu 

(WHO, 2014). 

Heilbrigðisþjónusta og geðheilbrigðisþjónusta 

Heilbrigðisþjónusta kemur okkur fyrir sjónir á marga vegu og fer það aðallega eftir því 

hvaða þjónustu er þörf á hverjum tíma. Langflestir landsmenn þurfa á einhverskonar 

heilbrigðisþjónustu að halda á einhverjum tímapunkti á ævi sinn og eiga að öllu jafna rétt á 

henni hvort sem um ræðir líkamleg eða geðræn vandamál (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007). Samkvæmt grunnskipulagi fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi, kemur fram að 

æskilegt sé að skipta henni upp í viðeigandi þjónstustig, sem fara eftir alvarleika hvers tilviks 

fyrir sig og hver þörfin er. Heilsuefling, forvarnir, greining og meðhöndlun og almennar 

lækningar fara meðal annars fram á heilsugæslum landsins og á hún því að vera fyrsti 

viðkomustaður einstaklinga í samfélaginu, sem gerir hana að fyrsta þjónustustigi. Sérhæfð 

þjónusta veitt af klínískum sérfræðingum án innlagnar á sjúkrahús er annað þjónustustig og 

svo er sú þjónusta sem veitt er inni á sjúkrahúsum það þriðja (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007; Heilbrigðisráðuneytið, 2010). 

Geðheilbrigðisþjónusta hófst formlega á Íslandi með opnun Kleppsspítala árið 1907 

og hefur umfang hennar stækkað og verið í mikilli þróun og eflingu síðan (Óttar 

Guðmundsson, 2007). Margir aðilar koma að því að veita geðþjónustu í þeirri mynd sem hún 

er í dag og má þar nefna heilsugæslu, félagsþjónustu sveitarfélaga, skóla, lögregluna, Rauða 

krossinn, kven,- og lyflækningar, geðverndarfélög og fleira. Það sem felst í almennri 

geðheilbrigðisþjónustu er meðal annars að koma auga á vandann sem fyrst og meðhöndla, 

virkja aðstandendur, veita ráðgjöf og tryggja þau úrræði og þjónustu sem eru í boði í 

nærumhverfi þeirra (Sigmundur Sigfússon, 2010). 
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Geðraskanir og fordómar 

Þegar skoðaðar eru algengustu tegundir geðraskana í Evrópu þá er talið að 14% íbúa 

glími við kvíðaraskanir, 7% við svefnleysi og 6,9% við þunglyndi. Aðrar raskanir sem fylgja fast 

á eftir eru raskanir af líkamlegum toga, fíknisjúkdómar, athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD) 

(Wittchen o.f.l., 2011). 

Hvað varðar Ísland þá var gerð rannsókn á Reykjavíkursvæðinu um algengi 

geðraskana. Í henni kom meðal annars fram að algengustu geðraskanirnar voru af völdum 

tóbaksnotkunar (23,6%), líkamlegra kvilla (19%) og vegna áfengisnotkunar (10,8%). Hvað 

varðar geðsjúkdóma þá höfðu 14,4% sögu um kvíðaröskun og 13% um lyndisröskun (Jón G. 

Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009). 

Geðraskanir eru einnig meðal algengustu sjúkdóma hjá öryrkjum af báðum kynjum. Á 

árunum 2004 til 2005 jókst algengi örorku á Íslandi vegna geðraskana úr 28,7% í 31,1% hjá 

konum og úr 37,8% í 40,8% hjá körlum (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán 

Ólafsson, 2007). Á síðari árum hefur tíðnin aukist en árið 2009 voru geðraskanir enn meðal 

algengustu sjúkdóma hjá öryrkjum en tölfræðin sýndi þá að í 68,8% tilvika hjá konum og 

58,7% hjá körlum voru geðraskanir ástæðan fyrir örorku (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. 

Stefánsson, 2009). 

Ferðalag þeirra einstaklinga sem þjást af geðröskunum, hefur ekki verið auðvelt í 

gegnum tíðina sökum fordóma og mismununar sem orsakast meðal annars vegna ótta við 

það óþekkta, en með aukinni þekkingu, skilningi og auknum úrræðum hefur staða þeirra 

skánað að einhverju leyti. Þrátt fyrir miklar framfarir í samfélaginu þá virðast fordómar og 

fáfræði seint ætla að hverfa (Tómas Helgason, 1997; Óttar Guðmundsson, 2007). Fordómar 

geta komið fram í ýmsum myndum og frá ýmsum aðilum eins og samfélaginu, 
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fjölskyldumeðlimum, vinum, heilbrigðiskerfinu og einstaklingunum sjálfum (Robinson o.fl., 

2012). Fordómar einir og sér geta verið skaðlegir en þegar sameinaðir með mismunun getur 

niðurstaðan orðið enn verri. Fordómar í garð einstaklinga með geðraskanir geta virkað líkt og 

hindrun og leitt til þess að þeim sé mismunað af heilbrigðisstarfsfólki í formi lakari 

meðhöndlunar og niðurstaðan því mögulega verri fyrir einstaklinginn en ella. Fordómar 

gagnvart geðsjúkum einstaklingum frá almenningi er hægt að útskýra að hluta til með 

þekkingarleysi en slíkt frá heilbrigðisstarfsfólki er óafsakanlegt (Pope, 2011). Stór hluti fólks 

leitar sér ekki hjálpar við veikindum sínum eða frestar því vegna þessara fordóma sem til 

staðar eru í þjónustunni og samfélaginu og því er mikilvægt að sníða forvarnarstarf með það 

að markmiði að auka líkur á að fólk leiti sér aðstoðar (Clement o.fl., 2015). 

Það getur komið fyrir að geðheilsa einstaklings missir jafnvægi sitt og getur sú röskun 

haft áhrif á hugsun, skap og daglegt líf. Upplifun einstaklinga af þessum truflunum geta þess 

vegna verið mismunandi þrátt fyrir sömu sjúkdómsgreininguna (National Alliance on Mental 

Illness, e.d.). 

Geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Einstaklingar á Íslandi eiga jafnan rétt til að nota þá heilbrigðisþjónustu sem 

auðveldast er fyrir þá að ná til hverju sinni, óháð búsetu (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007) en aðgengið að geðþjónustu er ef til vill ekki svo gott. Ástæðurnar fyrir lélegu 

aðgengi eru meðal annars taldar vera samskiptaleysi á milli stofnana, vanmat starfsmanna á 

þörf einstaklinganna, skortur á heildarsýn og þekkingarleysi. Kemur þetta fram í því að 

einstaklingar týnast í samskiptum við margar stofnanir, búsetuúrræði og fjárhagsaðstoð eru 

af skornum skammti og skortur á viðeigandi þjónustu og þjónustuaðilum. Það sem þyrfti til 

að bæta aðstæður væri efling samstarfs, samskipta og bæting á aðgengi að upplýsingum um 
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þjónustuna. Að sjálfsögðu þarf svo einnig að styrkja og efla einstaklingana sjálfa til að þeir 

taki ábyrgð á sjálfum sér, sýni frumkvæði og nýti bjargráð (Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 

2006).  

Þegar Ísland er borið saman við önnur lönd þá virðist aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

vera tiltölulega gott og nokkuð jafnt á milli landsmanna. Þegar skoðaðar eru upplýsingar um 

dánar- og sjúkdómstíðni eftir starfsstéttum koma hinsvegar í ljós niðurstöður sem benda til 

misræmis í lífskjörum fyrir landsmenn utan höfuðborgarsvæðisins. Einnig kemur fram að 

sami hópur hafi ekki jafnan aðgang að geðþjónustu líkt og aðrir innan höfuðborgarsvæðisins 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Rannsókn Sigríðar Haraldsdóttur (2016) á 

heilsufari og notkun íslendinga á heilbrigðisþjónustu styður þessar niðurstöður. Rannsóknin 

sýndi að einstaklingar sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins mátu líkamlega og andlega 

heilsu sína verr en þeir sem bjuggu innan þess. Mismunurinn kom í ljós á sviðum er vörðuðu 

heilsuhegðun, offitu, meðgöngukvilla og hjarta- og æðasjúkdóma og ýtir rannsóknin undir þá 

þörf að endurskoða, skipuleggja og tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar sem veitt er úti á 

landi. 

Þegar litið er til þess fjármagns sem lagt er til heilbrigðisþjónustu á Íslandi, þá kemur 

fram í fjárlagafrumvarpi 2015 að áætluð útgjöld nemi ríflega 140 milljörðum króna en sú 

upphæð er jafnframt stærsti útgjaldaliður ríkisins. Hluti af þessum útgjöldum fer til 

geðheilbrigðisþjónustu en ekki liggur fyrir hversu hátt hlutfall það er. Heildarfjármagni sem 

veitt er til heilbrigðisþjónustu hefur hins vegar verið ráðstafað í auknum mæli til 

sérfræðiþjónustu á einkasviði en slík þjónusta er til að mynda veitt af tannlæknum, 

sérfræðilæknum og sálfræðingum utan sjúkrahúsa. Það liggur því fyrir að mikill niðurskurður 

hefur átt sér stað í heilbrigðiskerfinu með þeim afleiðingum að heilbrigðisstarfsfólki hefur 

fækkað utan höfuðborgarsvæðisins og þar með er erfiðara að veita og viðhalda 
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grunnþjónustu, hvað þá geðþjónustu (Birgir Jakobsson, 2015; Sigurður Thoralcius og Sigurjón 

B. Stefánsson, 2009; Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2014; Þorvaldur Ingvarsson, 2012). 

Hvað varðar gæði þeirrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er á Íslandi almennt þá kom út 

skýrsla á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) árið 2015 (OECD, 2015). Í henni 

kemur fram að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé talin vera í meðallagi og kemur hún vel út í 

samanburði við önnur aðildarríki OECD. Í skýrslunni er fjallað um fjóra áhrifaþætti og kemur 

Ísland vel út úr áhrifaþáttum sem tengjast lífsstíl, félagsmálum og efnahag. Ísland er 

hinsvegar ekki eins vel statt í einum áhrifaþætti sem er heilbrigðiskerfið sjálft. Þrátt fyrir 

góða mönnun, næg sjúkrarúm og góð tæki virðist heilbrigðiskerfið ekki ná að skila þeim 

árangri sem vænst er af því í samanburði við aðildarríkin (Birgir Jakobsson, 2015). 

Einnig kom fram í annarri skýrslu OECD (2012) að notkun þunglyndislyfja er mest á 

Íslandi af samanburðarríkjunum árið 2010. Embætti landlæknis styður þessa staðhæfingu í 

grein sinni frá árinu 2014 en þar kemur fram að sala allra þunglyndislyfja hjá öllum 

aldurshópum er töluvert meiri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndunum. Svokölluð SSRI 

þunglyndislyf eru hvað mest notuð og í þeim flokki er fjöldi notenda á Íslandi 50-100% meiri 

en annars staðar. Einnig bendir landlæknir á að 70% aukning hafi orðið á ávísunum lækna á 

tauga og geðlyfjum á árunum 2003-2013 og á árunum 2012-2013 hafi ávísunum á lyfjum við 

þunglyndi aukist um 6,2% meðal karla og 7,5% meðal kvenna (Embætti landlæknis, 2014a; 

Magnús Jóhannsson, Ólafur B. Einarsson, Lárus S. Guðmundsson og Leifur Bárðarson, 2014; 

Embætti landlæknis, 2014b). 

Geðheilbrigðisþjónusta hérlendis er í sífelldri þróun og eflingu og reglulega eru haldin 

málþing sem varða málefnið. Á málþingi Geðlæknafélags Íslands um stefnumótun í 

geðheilbrigðisþjónustu sem fór fram árið 2010 voru settar fram hugmyndir að bættri 

geðheilbrigðisþjónustu og hvernig hægt væri að færa hana nær landsmönnum og þar með 
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auðvelda aðgengi að henni. Stofnun sérstakra geðþjónustusetra um allt land myndi stuðla að 

aukinni nærþjónustu og þar með minnka ferðalög þeirra sem á þurfa að halda. Meðal 

þjónustuþátta setrana væri dag- og göngudeild, vaktþjónusta, náin samvinna þverfaglegs 

teymis við aðra heilbrigðis- og félagsþjónustu og endurhæfing. Það myndi auðvelda samfellu 

í meðferð einstaklinga að hafa nærþjónustu og náið samstarf fagaðila. Einnig benda gögn til 

þess að nauðsynlegt sé að beita þjónustustýringu frá heilsugæslu til sérhæfðrar geðþjónustu 

svo að þjónustan virki sem best fyrir alla viðkomandi (Sigmundur Sigfússon, 2010). 

Notkun fjarheilbrigðisþjónustu (e. telehealth) á Íslandi er að aukast og er til staðar 

þingsályktun um eflingu hennar og er það mál ennþá í vinnslu (Þingskjal nr.27/2014-2015). 

Nokkrir sjálfstætt starfandi geðlæknar hafa notast við fjarskiptatækni í samskiptum við 

skjólstæðinga sína með ágætum árangri og ljóst er að hægt er að nýta þessa tækni mun 

meira fyrir einstaklinga búsetta utan höfuðborgarsvæðisins. Á heilsugæslustöð 

Kirkjubæjarklausturs hefur verið starfandi fjarheilbrigðisþjónusta frá árinu 2013 með góðum 

árangri fyrir íbúa Skaftárhrepps (Þingskjal nr.27/2014-2015). Þessi tegund þjónustu er ekki ný 

af nálinni og hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á gagnsemi hennar í dreifbýli og ekki er 

mikill munur á árangri þegar borin eru saman fjarmeðferð og meðferð í eigin persónu gegn 

þunglyndi (Ruskin o.fl., 2004; Neufeld og Case, 2013). 

Stefnumótun og áherslur í geðheilbrigðismálum á Íslandi 

Stefna í heilbrigðismálum er verkfæri sem meðal annars er ætlað að efla geðvernd og 

draga úr geðröskunum. Slík heilbrigðisstefna felur í sér markmið þjóðarinnar í 

heilbrigðismálum og áætlunargerð um aðgerðir sem hrinda þeim í framkvæmd. Með því að 

setja fram heilbrigðisstefnu er lagður grunnur að því að styrkja og móta heilbrigðismál í 

landinu. Heilbrigðisstefna endurspeglar einnig alþjóðlegar áherslur samtímans og í henni er 
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sjónum beint að heilsufarsvandamálum sem líklegt er að muni vaxa á komandi árum og 

hvernig skuli fyrirbyggja þau. Slík stefna getur reynst viðkomandi aðilum til framdráttar er 

varðar geðheilbrigðismál (WHO, 2004; Coker og Martin, 2006; Velferðarráðuneytið, 2012). 

Geðheilbrigðisstefna hefur markmið sem snúa eingöngu að geðheilbrigðismálum í 

landinu. Slík stefna inniheldur ákveðin gildi sem ætluð eru til að bæta geðheilsu og minnka 

þau áhrif sem geðsjúkdómar hafa á heiminn (WHO, 2004). Þeir sem vinna að heilsuvernd 

verða að taka mið af geðheilbrigðisstefnu í starfi sínu en heilsa og vellíðan er ekki einungis á 

ábyrgð einnar starfstéttar, ráðherra eða ráðuneytis. Allir viðkomandi aðilar 

geðheilbrigðismála þurfa að huga að áhrifum ýmissa þátta á heilsu í sínum verkum 

(Velferðarráðuneytið, 2012). 

Lög og reglugerðir 

Lög eða reglugerðir sem kveða eingöngu á um geðheilbrigðisþjónustu hafa ekki verið 

samin hérlendis enn sem komið er. Stefna Íslenskra stjórnvalda í geðheilbrigðismálum kemur 

þó að miklu leyti fram í lögum um heilbrigðisþjónustu, málefni fatlaðra og réttindi sjúklinga. 

Öll þessi lög eiga það sameiginlegt að undirstrika rétt einstaklinga til þeirrar 

heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda til verndar almennrar heilsu, sama hvort um sé 

að ræða andleg eða líkamleg veikindi (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007; Lög um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992; Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997).  

Íslandi er skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi sem öll hafa það að markmiði að veita 

landsmönnum jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu sem er í sífelldri endurskoðun og eflingu. 

(Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014). Lög um heilbrigðisþjónustu segja til um 

grunnskipulag heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Í þeim kemur fram að heildarmarkmiðið með 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi sé að allir landsmenn eigi góðan aðgang að heilbrigðisþjónustu í 
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sinni heimabyggð og eigi kost á þeirri bestu heilbrigðisþjónustu sem er í boði á hverjum tíma 

til verndar líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Í reglugerð um heilsugæslustöðvar er fjallað um að á heilsugæslustöðvum skuli meðal 

annars vera sinnt geðvernd eftir bestu getu og skal það háð atvikum hverju sinni. Einnig er 

heimilt að veita aðra heilbrigðisþjónustu á heilsugæslustöðvum líkt og sálfræðiþjónustu og 

félagsráðgjöf sem getur hentað fyrir einstaklinga með geðræn vandamál (Reglugerð um 

heilsugæslustöðvar nr. 787/2007). 

Til þess að heilbrigðisþjónusta á Íslandi viðhaldi gæðum sínum og virki sem skyldi er 

þörf á reglulegri endurskoðun og eflingu. Reglulegar úttektir, athugun á gæðum og 

rannsóknir á heilbrigðisþjónustu er meðal annars í höndum Embættis landlæknis. Embættið 

hefur það markmið að tryggja gæði þjónustunnar, efla lýðheilsustarf og tryggja að báðir 

þættir séu byggðir á bestu mögulegu þekkingu sem til staðar er hverju sinni (Lög um 

landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007). 

Stefnur og áætlanir 

Árið 2001 var tekin í gildi heilbrigðisáætlun til níu ára og þar koma meðal annars fram 

markmið og áætlanir í geðheilbrigðismálum landsins. Árangur þessarar heilbrigðisáætlunar 

mældist góður en þess má geta að Ísland er ofarlega á lista ef borinn er saman árangur við 

önnur lönd. Síðan fyrrnefnd áætlun rann út árið 2010 hefur ekki verið tekin í gildi ný 

heilbrigðisáætlun í landinu en búið er að leggja grundvöll að einni sl kri samt sem  ður 

( eil rigðis- og tr ggingam lar ðune tið         a ken a h og    ee        

 elferðarr ðune tið  2011a). 

Árið 2012-2013 voru lögð fram drög að heilbrigðisáætlun til ársins 2020. Sú áætlun 

gekk til velferðarráðs þann 21. mars 2013 og síðan þá hefur ekki verið unnið meira í málinu. 
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Áætlunin hefur því ekki komist til þingsályktunar og því er engin heilbrigðisáætlun frá 

stjórnvöldum í gildi á Íslandi sem stendur (Alþingi, e.d.a). 

Í drögum að heilbrigðisáætlun til 2020 kemur fram að geðraskanir séu ein algengasta 

ástæða örorku á Íslandi og að samþætt þjónusta sé mjög mikilvæg til að auka lífsgæði 

geðsjúkra. Einnig koma fram ýmis markmið eins og að stuðla að góðri geðheilsu landsmanna 

og virkri samfélagsþátttöku einstaklinga með geðraskanir (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Ásamt þessu hefur áætlunin að geyma þrjú leiðarstef, eitt þeirra er; 

Að heilsugæslan hafi                                                                 

                                                                            

                                                                       

                                  arráðuneytið, 2012). 

Drög hafa einnig verið lögð að áætlun og stefnu í geðheilbrigðismálum hérlendis og 

þeim hefur verið komið áfram til stjórnvalda. Drögin eru nú til umræðu á alþingi og ef allt 

gengur að óskum ætti stefna í geðheilbrigðismálum á Íslandi að taka gildi seinni hluta árs 

2016. Geðheilbrigðisstefnan kveður á um stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til 

fjögurra ára. Skipaður var þverfaglegur stýrihópur af heilbrigðisráðherra til þess að vinna og 

stjórna verkefninu. Stýrihópurinn skipaði síðan svokallaða starfshópa sem unnu að tillögum 

og úrbótum er tengdust geðrækt, forvörnum, samþættingu heilbrigðis og félagsþjónustu, 

viðkvæmum hópum, geðfötluðu fólki og fordómum (Alþingi, e.d.b; Þingskjal nr. 405/2015-

2016). 

Í drögunum kemur einnig fram að meginmarkmið stefnunnar sé að auka vellíðan og 

geðheilsu allra landsmanna ásamt því að virkja samfélagsþátttöku einstaklinga sem glíma við 

geðraskanir óháð aðstæðum þeirra. Í stefnunni er einnig fjallað um að gera þjónustu við 

einstaklinga með geðraskanir samþætta og samfellda og að einstaklingum með slíkar 
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raskanir verði ekki mismunað á grundvelli geðheilsu. Að lokum er markmið stefnunnar að 

uppeldi barna stuðli að vellíðan þeirra (Þingskjal nr. 405/2015-2016). 

Samtímis geðheilbrigðisstefnunni var sett fram aðgerðaráætlun og skiptist hún í fjóra 

liði. Fyrsti liðurinn fjallar um að stuðla verði að því að byggja á samþættingu og samfellu í 

þjónustu við fólk með geðraskanir og fjölskyldur þeirra. Slík samþætting felur í sér að bundið 

verði í lög að ríki og sveitarfélög geri með sér samstarfssamninga um útfærslu samþættrar 

þjónustu við einstaklinga með geðraskanir. Það þýðir að samstarf verði aukið milli 

þjónustuaðila á vegum sveitarfélaga og ríkisins. Þeir þjónustuaðilar geta meðal annars verið 

félags-, heilbrigðis- og menntakerfið (Þingskjal nr. 405/2015-2016). 

Fleira verður til bragðs að taka til að efla samfellu og í fyrsta lið kemur einnig fram að 

setja verði á fót geðheilbrigðisteymi og bjóða fram þjónustu sálfræðinga á 

heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum. Einnig verður að vinna að reglubundinni 

þjálfun og fræðslu um geðheilsu og geðraskanir fyrir starfsfólk félags- og heilbrigðisþjónustu 

til þess að það geti mætt þörfum fólks með geðraskanir. Einnig skal unnið að því að mæta 

þörfum geðfatlaðs fólks fyrir húsnæði og þjónustu. Að lokum kemur fram að setja verði á fót 

starfshóp sem kannar hvort fjarþjónusta gæti nýst til að veita fólki meðferð vegna 

geðraskana (Þingskjal nr. 405/2015-2016). 

Annar liður í fyrrnefndri aðgerðaráætlun fjallar um geðrækt og forvarnir. Í þeim lið er 

fjallað um að setja verði á fót þverfaglegt teymi í nærumhverfi hvers og eins sem sinnir 

fræðslu, þjálfun, ráðgjöf og stuðningi við foreldra og fjölskyldur geðsjúkra. Einnig er talað um 

að setja verði á fót starfshóp til að gera tillögur um geðræktarstarf í skólum og skima fyrir 

kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal barna í efstu bekkjum grunnskóla og veittur verði 

viðeigandi stuðningur eða meðferð ef viðkomandi telst í áhættuhópi. Að lokum kemur fram í 
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öðrum lið að setja verði fram áætlun um innleiðingu gagnreyndra aðferða með það að 

markmið að draga úr sjálfsvígum ungmenna (Þingskjal nr. 405/2015-2016). 

Þriðji og síðasti liðurinn í aðgerðaráætluninni fjallar um fordóma og mismunun. Í 

þeim lið er talað um að finna verði árangursríkar aðgerðir til að minnka fordóma í garð fólks 

með geðraskanir og setja verði fram leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um hvernig unnt er að fjalla 

um geðheilbrigðismál án þess að alið sé á fordómum. Einnig er ætlast til að lagt verði mat á 

geðheilsu hælisleitenda í reglubundinni heilsufarsskoðun þeirra og að þekking starfsfólks í 

geðheilbrigðisþjónustu á réttindum notenda til túlkaþjónustu verði aukin. Að lokum er lagt 

fram að ríki og sveitarfélög ráði fólk sem hefur lent utan vinnumarkaðar vegna langvinnra 

geðraskana til starfa í stofnunum sínum (Þingskjal nr. 405/2015-2016). 

Önnur verkefni og úrræði 

Önnur verkefni sem tengjast stefnumótun og úrræðum í geðheilbrigðismálum eru til 

staðar á Íslandi. Slík verkefni geta meðal annars verið í formi yfirlýsinga, fræðslu, 

heilbrigðisvakningar, forvarna eða valdeflingar. Ýmsar stofnanir á vegum ríkisins hafa sett á 

laggirnar eigin verkefni og stefnur ásamt því að aðrar stofnanir, einstaklingar, hópar og 

samtök hafa sett fram verkefni sem ætlað er að stuðla að stefnumótun og uppvakningu í 

geðheilbrigðismálum. 

Árið 1992 var sett á fót alþjóðlegur geðheilbrigðisdagur betur þekktur sem ,,þjóð 

gegn þungl ndi”. Dagurinn er vakningardagur sem  einir sjónum s num að þunglyndi og 

jákvæðri umræðu um geðheilsu og er markmiðið að upplýsa og fræða fólk um þetta 

mikilvæga málefni sem kemur öllum við. Ætlað er að flestir þeirra sem þjást af þunglyndi leiti 

fyrst á heilsugæsluna og því er mikilvægt að fagfólk heilsugæslunnar sé í stakk búið til að 

greina, veita meðferð og vísa fólki áfram. Þjóð gegn þunglyndi sinnir fræðslustarfi fyrir 



19 
 

fagfólk og meðal annars eru haldin námskeið fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að bæta færni þess 

(Guðbjartur Hannesson, 2012). 

Árið 2005 á ráðherrafundi í Helsinki samþykktu heilbrigðisráðherrar aðildaríkja 

Evrópudeildar WHO evrópska aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. Áætlunin var talin vera 

brýnt verkefni þar sem góð geðheilsa og líðan eru undirstaða allra lífsgæða og gerir fólki fært 

að finna tilgang með lífinu og vera virkir skapandi þjóðfélagsþegnar. Auka verður áherslu á 

geðheilbrigði og þar af leiðandi lífsgæði og geðheilbrigði þjóða í heild sinni (WHO, 2005). 

Í ofangreindri aðgerðaráætlun (WHO, 2005) kemur fram að mikilvægustu verkefni 

næstu fimm til tíu ára séu að móta, innleiða og meta stefnu og löggjöf sem leiðir til aðgerða 

sem auka velferð, draga úr geðrænum vandamálum og leggja áherslu á að einstaklingar með 

geðraskanir séu virkir þátttakendur í samfélaginu. Aðalviðfangsefni áætlunarinnar og 

forgangsefni næsta áratugs eru að stuðla að skilningi á mikilvægi góðrar geðheilsu og takast 

á við fordóma, mismunun og ójafnræði í sameiningu og hvetja einnig aðra til þess. Einnig er 

stefnt að því að móta og innleiða samþætt og skilvirkt heildarkerfi í geðheilbrigðismálum sem 

nær til kynningarstarfs, forvarna, meðferðar, endurhæfingar, umönnunar og bata. Mæta skal 

þörf fyrir hæft starfsfólk og byggja þjónustu á reynslu og þekkingu þjónustuþega og 

umönnunaraðila (WHO, 2005). 

Í desember 2011 var sett af stað norrænt verkefni um valdeflingu í 

geðheilbrigðisþjónustu. Valdefling felur í sér að auka vald fólks með geðræn vandamál til að 

ráða málum sínum sjálft. Tilgangur valdeflingar verkefnisins var að kanna nýjar leiðir sem 

prófaðar hafa verið í tengslum við valdeflingu í geðheilbrigðisþjónustu á Norðurlöndunum og 

finna út hvaða aðferðir bera mestan árangur. Í skýrslu verkefnisins kemur meðal annars fram 

að stefnumótun stjórnvalda á Íslandi sé ekki mikið notuð í frjálsri félagasamtaka þjónustu og 

að verkefni á geðsviði séu háð frumkvöðlastarfi einstaklinga og hópa. Einnig kemur fram að 
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lítil tengsl séu á milli fjárveitinga til verkefna og gæðaúttekta. Ályktað er að það geti tengst 

skorti á heilstæðri stefnumótun í þjónustu við fólk með geðraskanir og takmörkuðu 

gæðaeftirlit (Lára Björnsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður 

Axelsdóttir, 2011). 

Árið 2012 setti Embætti landlæknis og lýðheilsustöð fram stefnumótunarskjal í 

heilbrigðismálum fyrir árin 2012-2016 en þau tímamót mörkuðu sameiningu fyrrnefndra 

stofnanna. Í skjalinu er fjallað um meginstefnur í heilbrigðismálum og minnst er á 

geðheilbrigðisþjónustu og markmið í þeim efnum. Í fyrsta lagi er fjallað um að huga að 

áhrifaþáttum heilbrigðis sem meðal annars eru að vinna að og meta geðheilsu, hamingju, 

velferð og vellíðan í samfélaginu. Í öðru lagi er fjallað um að vinna að bættri og betri 

heilbrigðisþjónustu í heild þannig að hún sé betur í stakk búin til að takast á við vandamál 

samtímans (Embætti landlæknis, 2012). 

Árið 2013 setti Embætti landlæknis af stað forvarnarverkefni sem ber nafnið 

heilsueflandi grunnskólar. Því verkefni er ætlað að styðja skóla í að vinna að markvissri 

heilsueflingu á sviði heilbrigðis og velferðar. Þar á meðal er geðvernd en sjálfsmynd barna 

mótast að miklu leyti af því hvernig er komið fram við þau og því er mikilvægt að 

skólaumhverfið sé vingjarnlegt, öruggt og hvetjandi. Tilfinningaleg heilsa og vellíðan barna og 

unglinga leggur grunn að velferð þeirra í lífinu og markmið geðverndar í grunnskólum er að 

efla færni barna og unglinga til þess að ráða við, skilja og tjá tilfinningar sínar, vera í góðum 

tengslum við aðra, finna eigin styrkleika og læra sjálfsstjórn og þrautseigju. Sé slíkt til staðar 

er hlúð að geðheilsu þeirra og vellíðan sem getur skilað sér til betri námsárangurs og 

farsældar í lífinu (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Þrátt fyrir aukna vitundarvakningu í geðvernd á 

grunnskólastigi er talið að aðeins 44% nemenda nái að ljúka námi á tilsettum tíma úr 

framhaldsskóla. Ástæður fyrir þessu lága hlutfalli eru meðal annars taldar vera vegna 
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slæmrar geðheilsu. Til þess að koma til móts við þessa auknu þörf á geðheilbrigðisþjónustu 

þá hefur verið sett fram tillaga á alþingi sem varðar sálfræðiþjónustu í öllum 

framhaldsskólum landsins. Þar er lagt til að sálfræðiþjónusta verði í boði í öllum 

framhaldsskólum, nemendum að kostnaðarlausu. Með því er verið að koma til móts við 

vaxandi vanda með því að auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu innan veggja 

framhaldsskóla (Þingskjal nr. 1049/2015-2016). 

Þegar bæta á geðheilbrigði þarf að huga að fleiri þáttum en áætlunum og stefnum. 

Mikilvægt er að skoða einnig þá hluti sem sterklega tengjast andlegri heilsu og hvað það er 

sem veldur því að fólki líði illa. Eitt af því er að beina sjónum að minnihlutahópum og þáttum 

sem haldast í hendur við slæma geðheilsu. Með því er átt við þá þætti sem taldir eru ýta 

undir geðsjúkdóma og viðhalda þeim. Sýnt hefur verið fram á að þættir líkt og atvinnu,- og 

heimilisleysi og lág innkoma geti haldist í hendur við slæma geðheilsu (WHO, 2004). Til þess 

að bæta geðheilsu er hægt að fara þá leið að styrkja framangreinda þætti og þar með minnka 

líkurnar á að geðheilsu sé ógnað. Sem dæmi um inngrip væri hægt að bjóða einstaklingum 

menntun, atvinnu og auka velferð og stuðning. Það sem þó talið er vera mikilvægasta 

inngripið er að minnka fátækt þar sem hún virðist tengjast geðsjúkdómum sterkum böndum 

(WHO, 2004). 

Þjónusta og meðferðir 

Hérlendis er ýmis þjónusta til staðar fyrir þá sem glíma við geðraskanir. Eins og áður 

hefur komið fram er heilsugæslan að öllu jöfnu fyrsti viðkomustaður þeirra sem leita 

aðstoðar vegna vanlíðunar, geðraskana og sálfélagslegra vandamála og á árinu 2014 voru 3% 

af heildar heimsóknum á heilsugæslu tilkomin vegna slíkra vandamála (Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, e.d.a; Embætti landlæknis, 2015). 
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Hingað til hefur geðheilbrigðisþjónusta verið mjög stofnanamiðuð en á síðustu árum 

hefur orðið aukning á samfélagslegum úrræðum. Sem dæmi um samfélagsleg úrræði er 

geðteymi heimahjúkrunar höfuðborgarsvæðisins, samfélagsgeðteymi LSH, 

vettvangsgeðteymi og göngudeildarþjónusta við Kleppsspítala. Einnig ber að nefna að ýmis 

samtök og meðferðarstöðvar veita geðþjónustu og aðstoð. Sem dæmi um slík úrræði er 

Rauði krossinn, Kvíðameðferðarstöðin, Geðhjálp og Hugarafl (Fanney Friðþórsdóttir og 

Marika Sochorová, 2012; Engilbert Sigurðsson, 2006; Háskóli Íslands, e.d.a; Háskóli Íslands, 

e.d.b). 

Árið 2010 var stofnað þverfaglegt samfélagsgeðteymi á geðsviði LSH til þess að koma 

til móts við óskir geðsjúkra og ættingja þeirra um bætta og samhæfðari þjónustu. Markmið 

teymisins er að veita einstaklingsmiðaða geðþjónustu í nærumhverfi fólks með alvarlega 

geðröskun. Í starfi samfélagsgeðteymisins er vandinn greindur í samvinnu við 

skjólstæðinginn og fjölskyldu hans og síðan er gerð meðferðaráætlun. Í henni koma fram 

hvenær vitjanir skuli vera, hver markmiðin eru og fleira sem mikilvægt er fyrir meðferðina. 

Flestir þeir sem þiggja þessa þjónustu fá vitjanir heim en einnig er til boða að koma í viðtöl í 

aðsetur teymisins. Innlögnum á geðdeildir hefur fækkað töluvert síðan þessi þjónusta hóf 

störf og hægt er að fá aðgang að henni með því að leggja fram beiðni hjá LSH (Guðbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). 

Bráðageðþjónusta er til staðar á tveimur stöðum á landinu, LSH og SAk. 

Bráðaþjónusta hérlendis er almennt talin vera sæmilega góð en ályktað hefur verið að hún 

búi samt við of fá legurými og of fá framhaldsúrræði (Ísland, e.d.; Engilbert Sigurðsson, 

2006). 

Hvað varðar þær meðferðir sem veittar eru á Íslandi þá má skipta þeim í tvennt, 

annars vegar viðtalsmeðferðir og hins vegar lyfjameðferðir. Lyfjameðferð er fyrst og fremst í 
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höndum geðlækna og heimilislækna og sumir þeirra veita einnig viðtalsmeðferð. Í 

læknisfræðilegri meðferð eru geðrænar truflanir meðhöndlaðar með lyfjum sem hafa oftast 

áhrif á miðtaugakerfið. Helstu flokkar slíkra lyfja eru geðlægðarlyf, geðróandi lyf, slökunarlyf 

og geðlyfið lithium. Önnur inngrip geta verið raflostmeðferð við alvarlegu þunglyndi (Jón 

Ingjaldsson og Rúnar Helgi Andrason, 2004). 

Í sálfræðilegri meðferð eru geðræn vandamál hins vegar meðhöndluð með 

samtölum, æfingum og ráðleggingum fagfólks. Meðal helstu sálfræðimeðferða eru 

sálgreining, dýnamísk meðferð, húmanísk meðferð, atferlismeðferð, hugræn 

atferlismeðferð, hópmeðferð, fjölskyldu- og hjónabandsmeðferð og blönduð meðferð. (Jón 

Ingjaldsson og Rúnar Helgi Andrason, 2004). 

Reynsla og viðhorf notenda 

Sú aðferð að láta notendur meta heilbrigðisþjónustu byggða á eigin reynslu hefur 

verið notuð bæði hérlendis og erlendis. Með þessari aðferð fær heilbrigðisstarfsfólk skýrari 

mynd af þeirri þjónustu sem það veitir og auðveldara getur reynst að mæta þörfum notenda. 

Rödd notandans fær einnig meira gildi í samstarfinu og hann getur haft áhrif á sköpun nýrra 

lausna og tekið þátt í mótun þjónustunnar. Mikilvægt er að nýta notendamatið með það að 

markmiði að skapa rúm fyrir framfarir og þróun (Al-Abri og Al-Balushi, 2014; Schlesinger, 

Grob, og Shaller, 2015). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á reynslu  og viðhorfum notenda til 

geðheilbrigðisþjónustu hérlendis eru ekki mjög margar né nýútgefnar. Árið 2005 var gerð 

rannsókn sem ætlað var að meta þjónustuþarfir og reynslu geðsjúkra og aðstandenda þeirra 

af geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar var að afla þekkingar sem 

hægt væri að styðjast við til þess að bæta þjónustuna. Þáttakendur voru 221, 188 notendur 
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og 33 aðstandendur og höfðu þeir nýlega þegið geðheilbrigðisþjónustu og/eða áttu við 

langvinnan geðsjúkdóm að etja. Reynt var að hafa úrtakið sem víðtækast og var gagna aflað 

með spurningalistum sem sendir voru út til skjólstæðinga stofnanna og félagasamtaka sem 

sinna fólki með langvinna geðsjúkdóma (  ll  iering   uð jörg Dan elsdóttir og  rnd s  sk 

 ónsdóttir       . 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti notenda var ánægður með 

flesta þætti er við kom þjónustu sjúkrastofnanna. Stór hluti þeirra var hinsvegar óánægður 

með eftirfylgd og upplýsingar um úrræði eftir útskrift. Flestir notendur töldu að lítið væri 

tekið tillit til skoðana notenda og aðstandenda innan geðheilbrigðisþjónustunnar og að 

fagfólk gæfi sér lítinn tíma til að hlusta á notendur tjá líðan sína. Í rannsókninni kom einnig 

fram að sterk tengsl voru á milli efnahagslegra aðstæðna og félagslegrar einangrunar 

geðsjúkra og að þeir sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu voru félagslega einangraðri en þeir 

sem bjuggu á landsbyggðinni. Hvað varðar aðstandendur þá voru þeir á heildina litið 

óánægðari en notendurnir með þjónustu sjúkrastofnanna, en þeir töldu mjög mikilvægt að 

bæta fræðslu töluvert til aðstandenda um geðraskanir. Það var ályktun höfunda að 

niðurstöður gæfu til kynna að mikilvægast væri að efla einstaklingmiðaðan stuðning við 

geðsjúka. Einnig væri mikilvægt að taka aukið tillit til skoðana og bæta fræðslu og 

uppl singar (  ll  iering  o.fl., 2005). 

Önnur rannsókn þar sem könnuð var reynsla og skoðanir geðsjúkra á bata og 

bataferlinu var framkvæmd hérlendis árið 2007 (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Þátttakendur voru 40 einstaklingar af höfuðborgarsvæðinu og markmiðið var að draga fram 

þá geðheilsueflandi þætti sem voru til staðar hjá einstaklingunum sjálfum og í umhverfi 

þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mikið samspil var á milli umhverfis og 

einstaklingsins í bataferlinu. Bati virtist ekki nást nema með fullri þátttöku og mikilli vinnu 
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einstaklingsins ásamt hvatningu og tækifærum í umhverfinu. Viðmælendur töluðu allir um að 

til þess að ná betri tökum á lífinu þyrftu þeir að horfast í augu við eigin fordóma og vinna 

með þá. Höfundur ályktaði út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að staða geðsjúkra hafi 

breyst mikið á síðustu tveimur áratugum. Stór hluti þekkingar í geðheilbrigðismálum hafi 

verið ósýnilegur vegna þess að reynsla og skoðanir geðsjúkra hafa ekki þótt skipta máli. Bent 

var á að þrátt fyrir góðan vilja stjórnvalda í geðheilbrigðismálum færi enn stærsti hluti 

fjármagnsins í bráðaþjónustu og úrræði á vegum stofnanna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

undirstrika því hvað bataferlið er einstaklingsbundið og notendarannsóknir sýna jafnframt 

fram á mikilvægi þess að vinna gegn fordómum (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Erlendar rannsóknir á reynslu notenda eru einnig til staðar og hjálpa þær við að sýna 

að geðheilbrigðisþjónustu er ábótavant á fleiri stöðum en Íslandi. Árið 2010 var gerð ein slík 

sem beindi sjónum sínum að geðsjúkum í Bretlandi. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast 

skilning á reynslu geðsjúkra af því að fá góðar og slæmar fréttir frá starfsfólki 

geðheilbrigðisþjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að ekki væri auðvelt að 

flokka góðar og slæmar fréttir í fyrrnefnda flokka þar sem misjafnt væri milli einstaklinga 

hvað hver og einn túlkar gott og slæmt. Einnig sýndu niðurstöður að það skipti máli hvernig 

slæmar fréttir voru tilkynntar geðsjúkum og virtist það hafa mikil áhrif á ánægju þeirra með 

þjónustunna, aðlögun og batavon. Höfundar rannsóknarinnar drógu þá ályktun að 

niðurstöður rannsóknarinnar ýttu undir mikilvægi meðferðarsambands milli notenda og 

starfsfólks geðheilbrigðisþjónustu (Gallagher, Arber, Chaplin og Quirk, 2010) 

Árið 2012 var gerð eigindleg rannsókn í Bandaríkjunum sem hafði þann tilgang að ná 

fram betri mynd og meiri skilningi á reynslu þeirra sem glímdu við geðsjúkdóma í dreifbýli og 

aðstandenda þeirra og þar með gefa röddum þeirra meira vægi. Þátttakendur voru alls 44, 
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bæði notendur og aðstandendur, sem voru af átta svæðum með íbúafjölda minni en fimm 

þúsund og meira en 80 kilómetrar voru til næstu borgar (Robinson o.fl., 2012).  

Niðurstöður sýndu fram á að með geðrænum vandamálum fylgdu gjarnan fordómar 

og komu þeir fram í ýmsum myndum frá samfélaginu, fjölskyldu, vinum og einstaklingnum 

sjálfum. Aðgangur að geðheilbrigðisþjónustu var talinn vera ábótavant, aðallega vegna 

tveggja þátta sem voru langar vegalengdir að þjónustunni og mikill kostnaður bæði við 

þjónustuna og ferðalagið. Þátttakendum þótti einnig vera ójafnvægi í lausnum og tengdu það 

helst við samfélagið, heilbrigðiskerfið og veika einstaklinginn sjálfan. Birtist ójafnvægið í 

úrræðaleysi, ójafnvægi í meðferðum, lélegri eftirfylgni og stuðningsleysi við alla viðkomandi. 

Ýmsar ástæður voru taldar vera fyrir þessu en almennt var niðurstaðan sú sama þar sem 

dregið var úr fólki og vonleysi ríkti (Robinson o.fl., 2012). 

Tillögur að úrbótum voru settar fram þar sem áhersla var á að auka þekkingu í 

samfélaginu, stofna stuðningshópa og endurskipuleggja núverandi úrræði til að auka áhrif 

þeirra til muna. Ályktað var svo að til þess að raunverulegar breytingar á stöðu 

geðheilbrigðismála í dreifbýli væru mögulegar, þá yrðu miklar breytingar að gerast á ýmsum 

stöðum eins og hjá yfirvöldum, heilbrigðisstarfsfólki, einstaklingum sem glíma við 

geðsjúkdóma og aðstandendum þeirra. Sjónarhorn tveggja síðastnefndu væri svo mikilvægur 

þáttur til þess að koma á breytingum og lausnum sem virka fyrir alla viðkomandi, sem og 

samvinna þeirra við alla fyrrnefndna aðila (Robinson o.fl., 2012). 

Rannsókn Ae-Ngibise, Doku, Asante og Owusu-Agyei (2015) fór fram í dreifbýli í 

Ghana og hafði það markmið að öðlast betri skilning á reynslu og viðhorfi umönnunaraðila 

þeirra einstaklinga sem glímdu við geðsjúkdóma. Með því að auka skilning á þeirra 

sjónarhorni væri verið að hjálpa geðheilbrigðisstarfsfólki að hafa þarfir umönnunaraðilanna 

til hliðsjónar við skipulagningu íhlutana til viðkomandi aðila. Helstu niðurstöður leiddu í ljós 
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að umönnunaraðilar, sem voru meirihlutinn kvenfólk, upplifðu og glímdu við sálfræðilegar, 

tilfinningalegar, félagslegar, líkamlegar og efnahagslegar áskoranir. Þessar áskoranir komu 

fram sem takmarkaður stuðningur frá fjölskyldu og heilbrigðiskerfinu, fátækt vegna 

atvinnuleysis eða fjarvista frá vinnu og stress og fordómar frá samfélaginu vegna sambúðar 

við einstaklingana sem glímdu við geðsjúkdóma. Skortur á geðheilbrigðisþjónustu olli því að 

umönnunaraðilar leituðu til bænarinnar í von um guðlega íhlutun í formi kraftaverks til þess 

að takast á við áskoranirnar sem því fylgdu að annast geðsjúkan einstakling. Ályktun höfunda 

var sú að samvinna yfirvalda, sjálfstætt starfandi og óháðra stofnanna væri mikilvæg til þess 

að veita ráðgjöf, stuðning og stuðla að vitundarvakningu almennings og þar með hafa áhrif á 

aðstæður umönnunaraðilanna til hins betra (Ae-Ngibise o. fl., 2015). 

Geðheilbrigðisþjónusta og úrræði utan höfuðborgarsvæðisins 

Í þessum kafla verður fjallað um geðheilbrigðisþjónustu á Heilbrigðisstofnun 

Vestfjarða, Norðurlands, Austurlands og Suðurlands. Leitast verður við að lýsa uppbyggingu 

og skipulagi geðheilbrigðisþjónustu á hverjum stað fyrir sig og greina frá þeirri þjónustu og 

meðferð sem í boði er fyrir notendur. Vert er að taka fram að ekki er um tæmandi talningu 

að ræða. 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) 

Uppbygging og skipulag: Innan HVEST eru mörg starfssvið. Á Ísafirði er umfangsmesta 

þjónustan og kjarni heilbrigðisstofnunarinnar. Á Ísafirði sinnir heilsugæslustöðin almennri 

heilsugæsluþjónustu fyrir íbúa í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavíkurhrepp. Minni 

heilsugæslustöðvar eru einnig til staðar í Bolungarvík, Súðavík, Suðureyri, Þingeyri og Flateyri 

og þangað fara læknar í hverri viku. Heilsugæslustöðin á Patreksfirði veitir almenna þjónustu 
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fyrir íbúa í Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppi. Læknir fer einnig vikulega til Tálknafjarðar og 

Bíldudals (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, e.d.a; Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, e.d.b). 

Hvað varðar geðheilbrigðisþjónustu þá fer hún fram aðallega á heilsugæslunni. 

Enginn geðlæknir er starfandi hjá stofnuninni en sálfræðingur frá Reykjavík er í 20% 

starfshlutfalli og kemur á heilsugæslustöðina á Ísafirði á tveggja vikna fresti, í tvo daga í senn. 

Sálfræðingurinn sinnir þeim skjólstæðingum sem læknar hafa ávísað til hans víðsvegar frá 

svæðinu og sem stendur eru um það bil 60 manns á biðlista eftir því að komast að hjá 

honum.(Rakel Rut Invadóttir, hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 8. febrúar 2016). 

Þjónusta og úrræði: Sálfræðingurinn á staðnum veitir meðferð í formi viðtala og notar 

mismunandi nálganir eftir því hvað á við hverju sinni. Oft notar hann blandaða nálgun í 

meðferð sinni til þess að ná sem bestum árangri. Hugræn atferlismeðferð er einnig veitt á 

heilsugæslunni í formi hópatíma. Hóparnir eru aldursskiptir og hittist hver hópur einu sinni í 

viku. Hjúkrunarfræðingur sérhæfður í hugrænni atferlismeðferð hefur umsjón með 

hópatímunum og sér um skipulag og fyrirlestra í hópatímanum ásamt því að áður nefndur 

sálfræðingur kemur annað slagið og er með fyrirlestur. Heimaverkefni eru lögð fyrir hópana 

og mældur er árangur í lokin og eftirfylgni er veitt fyrir hvern og einn. (Auður Ólafsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 14.febrúar 2016). 

Hvað varðar þjónustu fyrir börn að þá starfar þverfaglegt teymi innan barna og 

unglinga geðdeildar (BUGL) sem kemur reglulega til Ísafjarðar og skoðar mál sem berast til 

þeirra. Einstaklingar með fjölþættann og flókinn vanda eru meðal þeirra verkefna sem 

teymið kemur að og fundar um vikulega. Teymin vinna svo bæði að greiningu og meðferð 

auk þess að stuðla að úrlausnum. Náin samvinna er við heilsugæsluna á Ísafirði þegar unnið 

er með hvert mál og þegar teymið kemur á Ísafjörð fundar það einnig með 
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skólahjúkrunarfræðingi (Rakel Rut Ingvadóttir, hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 

9.febrúar 2016; Landspítali, 2016). 

Fjölskyldumiðstöðin á Ísafirði er sjálfstætt starfandi fyrirtæki sem rekur félags- og 

sálfræðiþjónustu á Ísafirði. Eigandi og rekstraraðili stöðvarinnar er Guðlaug M. Júlíusdóttir 

félagsráðgjafi en einnig starfar þar Katrín Sif Þór sálfræðingur. Þar sem þjónustan er 

einkarekin er verðið hærra og niðurgreiðslan lægri heldur en hjá heilbrigðisstofnunum. Á 

HVEST bendir starfsfólk þeim sem bíða eftir þjónustu og úrræðum á fjölskyldumiðstöðina og 

þeirra þjónustu. (Fjölskyldumiðstöðin á Ísafirði, e.d.a; Fjölskyldumiðstöðin á Ísafirði e.d.b; 

Rakel Rut Ingvadóttir, hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 9.febrúar 2016). 

Félagsþjónusta sem stendur til boða í Fjölskyldumiðstöðinni er fjölskyldumeðferð, 

hjóna- og parameðferð, stuðningsviðtöl og sjálfstyrking fyrir börn og unglinga, tengslavinna 

móður og föður við barn, foreldraráðgjöf, skilnaðarráðgjöf, áfallavinna, hópvinna, 

faghandleiðsla fyrir fagaðila, greiningarvinna vegna geðrænna erfiðleika barns og 

fræðslufundir fyrir fagfólk. Sálfræðiþjónusta sem er í boði er hins vegar sálfræðimeðferð, 

ADHD greining og ADHD ráðgjöf (Fjölskyldumiðstöðin á Ísafirði, e.d.c; Fjölskyldumiðstöðin á 

Ísafirði, e.d.d). 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) og Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk)  

Uppbygging og skipulag: HSN samanstendur af 18 starfstöðvum sem sjá um að veita 

heilsugæsluþjónustu og er með starfsstöðvar víða sem eru ýmist heilsugæslustöðvar með 

eða án sjúkrarýma og heilsugæslusel sem eru útibú frá heilsugæslustöðvunum og eru opin 

nokkra daga í viku (Velferðarráðuneytið, 2011b). 

SAk hefur að geyma heilmikla starfsemi þar sem það á að veita sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu á móti LSH. Geðlækningar falla undir lyflækningasvið sjúkrahússins og er 
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til staðar geðdeild með 10 bráðalegurými og dag- og göngudeild. Geðdeild SAk er eina 

sérhæfða geðdeildin á landinu fyrir utan geðdeildir á höfuðborgarsvæðinu og sinnir hún helst 

fólki af Norður- og Austurlandi (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2013). 

Þjónusta og úrræði: Starfsstöðvar HSN eiga það sameiginlegt að sinna almennri 

heilsugæsluþjónustu en misjafnt er á milli staða hvort í boði sé sérfræðiþjónusta á sviði 

geðlækninga (Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.). 

Dag- og göngudeild geðdeildar SAk hefur það markmið að greina og meðhöndla 

einstaklinga 18 ára og eldri sem glíma við alvarlegar geðraskanir og aðrar geðrænar kreppur. 

Áhersla er lögð á góða samvinnu á milli geðdeildar, heilsugæslu og félagsþjónustu samkvæmt 

stefnu heilbrigðisyfirvalda og því er sú krafa gerð að meðferð og mat sé fullreynt á 

heilsugæslu fyrir tilvísun til geðdeildar. Síðustu ár hefur starfsemi geðdeildarinnar 

grundvallast af hefðbundnum göngudeildarviðtölum, grunnnámskeið í hugrænni 

atferlismeðferð eru haldin reglulega og hefur einn sálfræðingur deildarinnar yfirumsjón með 

námskeiðunum. Helstu verkefni legudeildar geðdeildar SAk eru móttaka, greining og 

meðhöndlun einstaklinga sem eru bráðveikir með geðraskanir og hefur deildin 10 rúm til 

þessa. Ýmsar meðferðir eru notaðar á legudeildinni eins og viðtalsmeðferðir, 

rafkrampameðferð við lyndisröskunum, sálfræðiráðgjöf og vinna með iðjuþjálfum sem hefur 

það markmið að efla og auka lífsgæði og virkni einstaklinga í samfélaginu (Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2014). Gott samstarf á að vera á milli HSN og SAk og þegar þjónustan hefur verið 

fullreynd hjá HSN þá er vísað til sérfræðiþjónustu SAk (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2014). 

Um mitt ár 2014 var stofnað sérstakt barna- og unglingateymi (BUG) við SAk sem 

vinnur með BUGL og markmiðið var að auka og efla þjónustuna við börn og unglinga á 

Norðurlandi sem glíma við geðræn vandamál og aðstandendur þeirra. Í BUG-teyminu eru 
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félagsráðgjafar, sálfræðingar, iðjuþjálfar, geðhjúkrunarfræðingar og læknar af barnadeild 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2014).  

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA)  

Uppbygging og skipulag: HSA er með starfsstöðvar víða þar sem veitt er sjúkrahúsa- og 

heilsugæsluþjónusta (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.b) en stofnunin hefur ekki markað 

sér sérstaka stefnu í geðheilbrigðismálum. Framkvæmdastjórn HSA vinnur þó markvisst að 

þvi að endurskoða alla sérfræðiþjónustu og hefur lagt mikla áherslu á að fá sérfræðilega 

geðheilbrigðisþjónustu á Austurland, þrátt fyrir að það tilheyri ekki lögbundinni 

grunnþjónustu (Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, munnleg heimild, 8.febrúar 

2016). 

Þjónusta og úrræði: Sálfræðiþjónusta sem HSA veitir fer eftir tilvísunum frá læknum 

stofnunarinnar. Áherslur sálfræðiþjónustunnar eru á meðferð og ráðgjöf sem skiptist á milli 

0-18 ára og 18 ára og eldri. HSA hefur starfrækt ABG-verkefni (Aðstoð við Börn með 

Geðrænan vanda) frá árinu 2008 og var einn sálfræðingur í fullu starfi við það. Hann er nú í 

ársleyfi og ekki hefur tekist að ráða staðgengil hans (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.a; 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). 

HSA er með samstarfssamning við einn geðlækni sem kemur nokkrum sinnum á ári og 

er í nokkra daga í senn. Þegar hann kemur þá fer mestallur tími hans í eftirfylgni við 

núverandi skjólstæðinga og því eru fáir nýjir sem komast að. HSA hefur einnig 

samstarfssamning við tvo sjálfstætt starfandi sálfræðinga úr Reykjavík. Báðir koma til HSA 

einu sinni í mánuði og dvelja nokkra daga í senn. Nýlega byrjuðu svo skype-samráðsfundir á 

milli fagfólks HSA og fagfólks á BUGL sem fara fram á sex vikna fresti. Auk þessa koma allir 

sem sinna móttöku einstaklinga í heilsugæslu að því að veita einhverskonar geðþjónustu og 
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eru það læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar. Engin formleg könnun á 

meðal notenda hefur farið fram til að kanna hvort þjónustan svari framboði og eftirspurn en 

góð klínísk dæmi sýna að þjónustan beri árangur (Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri 

lækninga, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). 

Ef stofnunin hefur ekki það sem þarf til að uppfylla þarfir notenda, eftir að klínískt 

mat á vandamáli hefur farið fram og mögulegum úrræðum, þá er það hluti af stefnu HSA að 

notendum skuli vísað þangað sem viðeigandi þjónusta er í boði og reynt er að nota þá 

þjónustu sem er næst (Embætti landlæknis, 2011). 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) 

Uppbygging og skipulag: Starfssvæði HSU nær frá Þorlákshöfn að Kirkjubæjarklaustri auk 

Vestmannaeyja. HSU samanstendur af níu starfstöðvum á tíu stöðum og þjónustar um 26 

þúsund íbúa. Hvað varðar geðheilbrigðisþjónustu að þá eru mörg og fjölbreytt tilfelli og 

einstaklingar sem koma við sögu. Engar takmarkanir eru varðandi eðli mála og því eru 

ástæður tilvísana til sálfræðinganna mjög margar. Ekki er unnið eftir ákveðinni 

hugmyndafræði eða stefnu innan þjónustunnar (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2014; Ari 

Bergsteinsson, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). 

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir 0-18 ára einstaklinga er að öllu jöfnu veitt á 

heilsugæslustöð skjólstæðinganna. Notendur eru á bilinu 200-240 á ári sem fá tilvísun til 

sálfræðings. Sálfræðingar fyrir 0-18 ára einstaklinga eru í 2,5 stöðugildum við heilsugæsluna 

og fá þeir tilvísanir sendar til sín frá heimilislæknum á svæðinu og skóla- og félagsþjónustu 

sveitarfélaganna á svæðinu. Barnalæknir kemur að úrlausn margra mála í aldurshóp 0-18 ára 

(Ari Bergsteinsson, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). 
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Hvað varðar umfang þjónustu fyrir fullorðna þá takmarkast hún við 40% stöðu 

geðhjúkrunarfræðings og þeir sem þurfa að bíða hvað lengst til að komast að geta þurft að 

bíða í rúmt ár. Bráðamálum er reynt að sinna fljótt en það þýðir að það er lengri bið fyrir 

aðra. Vísað er til Reykjavíkur fyrir tilfelli sem ekki geta beðið. Sjálfstætt starfandi sálfræðingar 

eru einnig með einkastofur víðsvegar á svæðinu sem hægt er að leita til á eigin vegum (Ari 

Bergsteinsson, munnleg heimild 8.febrúar 2016). 

Þjónusta og úrræði: Meginþáttur þjónustunnar er ráðgjafar- og meðferðarþjónusta fyrir 

börn og unglinga á aldrinum 0-18 ára og fjölskyldur þeirra. Sálfræðingar koma að þeirri 

þjónustu en einnig er starfandi barnalæknir sem sérhæft hefur sig á sviði geðverndar. 

Tilraunir eru reglulega gerðar með hópastarf þar sem börn og foreldrar taka virkan þátt (Ari 

Bergsteinsson, munnleg heimild 8.febrúar 2016). 

Þjónusta fyrir fullorðna er af skornum skammti en aðeins einn 

geðhjúkrunarfræðingur kemur að þeirri þjónustu. Geðhjúkrunarfræðingurinn veitir meðferð í 

formi viðtala en ávísar engum lyfjum eða neinu slíku og vísar hún málum áfram til viðeigandi 

aðila ef þurfa þykir. Einnig eru að fara af stað hópar í hugrænni atferlismeðferð fyrir 

einstaklinga með geðræn vandamál og er það enn á tilraunastigi. Hvað varðar árangur af 

veittri þjónustu þá liggja ekki fyrir mælanlegar niðurstöður en starfsfólk 

geðheilbrigðisþjónustu Suðurlands telur sig sjá verulegan árangur á því starfi sem verið er að 

vinna (Ari Bergsteinsson, munnleg heimild 8.febrúar 2016). 
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3. Kafli: Aðferðafræði 

  þessum kafla verður sk rt fr  þeirri aðferð sem notast verður við   f rirhugaðri 

rannsókn.  innig verður greint fr  þv  hvernig þ tttakendur verða valdir og hvernig 

gagnaöflun og úrvinnsla mun fara fram.   lok kaflans verður umfjöllun um r ttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt siðfræði og stuttri samantekt. 

Rannsóknaraðferð 

Fyrirhuguð rannsókn mun byggjast á lýsandi, megindlegri aðferðarfræði þar sem 

spurningalisti verður notaður við gagnasöfnun. Megindlegar rannsóknir eiga rætur sínar að 

rekja til raunhyggju (e. positivism) og þar er megináherslan að komast að hinu sanna um 

heiminn með því að mæla. Megindlegar rannsóknir leitast við að safna upplýsingum á 

tölulegu formi og síðan er tölfræðilegum aðferðum beitt við framsetningu og túlkun gagna. 

Rannsóknarsniðið var talið henta fyrirhugaðri rannsókn vegna þess að slík aðferð getur gefið 

góðar upplýsingar um mun milli hópa, hvernig þeir tengjast og hver dreifing hvers hóps er 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Lýsandi rannsóknir leitast við að lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án þess 

þó að grípa inn í það sem mælt er. Þetta rannsóknarsnið var valið þar sem það er kjörið til 

þess að gefa góðar og mikilvægar upplýsingar um ástand mála í raunverulegum aðstæðum. 

Lýsandi rannsókn gefur í raun hreina lýsingu á ákveðnum staðreyndum um einstaklinga án 

þess þó að veita nánari útskýringar á þeim upplýsingum sem fram koma. Aðferðin er einnig 

talin henta vel fyrir fyrirhugaða rannsókn vegna þess að með henni má greina fylgni milli 

breyta og leitast við að alhæfa niðurstöður úrtaksins yfir á þýðið (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013; Polit og Beck, 2008). 
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Rannsóknarspurningar: 

 Hver er reynsla notenda af geðheilbrigðisþjónustu á völdum stöðum utan 

höfuðborgarsvæðisins? 

 Er geðheilbrigðisþjónusta á völdum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins fullnægjandi 

að mati notenda? 

 Eru einstaklingar með geðraskanir að notfæra sér þá geðheilbrigðisþjónustu sem í 

boði eru á völdum svæðum utan höfuðborgarsvæðisins? 

Þýði og úrtak 

Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að 150 einstaklingar verði í úrtakinu sem taldir eru 

henta rannsókninni best og sem endurspegla þýðið. Skilyrði fyrir þátttöku eru þau að 

einstaklingarnir séu 18 ára og eldri og búsettir á Norðurlandi, Suðurlandi, Vestfjörðum og 

Austurlandi. Einnig eru skilyrðin þau að þátttakendur hafi leitað til heilbrigðiskerfisins vegna 

geðrænna vandamála á síðustu fimm árum og hafi aðstæður, vitræna getu og skilning á 

móðurmálinu.  

Til þess að fá sem besta mynd af rannsóknarefninu verða þátttakendur valdir með 

lagskiptu slembiúrtaki en í slíku úrtaki er þýði skipt í hópa eða lög samkvæmt búsetu, kyni og 

aldri og síðan er ákveðinn fjöldi einstaklinga valinn úr hverju lagi með slembiaðferð. Notast 

verður við hlutfallslega rétt lagskipt slembiúrtak þannig að upphafleg hlutföll laga í þýði 

munu haldast í úrtakinu. Kostur þessarar úrtaksaðferðar er að minni hætta er á úrtaksvillu en 

í öðrum úrtökum, sé það valið rétt. Þessi úrtaksaðferð var talin henta vel í fyrirhugaða 

rannsókn þar sem slík úrtök eru oft á tíðum notuð þegar um ræðir þekkta þætti í þýði sem 

hér verða kyn, aldur og búseta. Mismunur milli laga hefur ekki heldur áhrif á heildarvillu þar 
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sem tryggt verður að einstaklingar komi úr öllum lögum og því er engin óvissa um ákveðin 

lög því þau eru öll með í úrtakinu (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Gagnasöfnun  

Gagna verður aflað með spurningalista sem byggir á spurningalistanum Patient 

Satisfaction Questionnaire III (PSQ III). PSQ er staðlaður spurningalisti sem hannaður var með 

þann tilgang að kanna ánægju notenda af heilbrigðisþjónustu. Listinn samanstendur af 

fjölbreyttum fullyrðingum um þjónustuna og svarmöguleikarnir fela í sér hversu sammála 

einstaklingarnir eru hverri fullyrðingu fyrir sig. Spurningalistinn í fyrirhugaðri rannsókn mun 

verða hannaður og útfærður með uppbyggingu PSQ III að leiðarljósi og fyrirhugaðar 

spurningar verða aðlagaðar að efni rannsóknarinnar (Hagedoorn o.fl., 2003). Þegar 

spurningalistinn er fullgerður mun hann verða sendur í pósti til þeirra einstaklinga sem lent 

hafa í úrtaki. Þátttakendur fá einnig sendar ítarlegar leiðbeiningar og kynningarbréf um 

hvernig eigi að bera sig að við að svara og skila könnuninni. 

Hvers kyns spurningalistar eru mikilvæg verkfæri sem hægt er að nota til 

gagnasöfnunar þegar mæla á viðhorf og atferli fólks. Þegar spurningalistar eru notaðir fara 

samskipti rannsakenda og þátttakenda fram að mestu leyti í gegnum spurningalistann og því 

er mjög mikilvægt að hann sé vel uppbyggður. Framkvæmd spurningakannana getur verið 

mjög misjöfn og fer það allt eftir því um hvernig könnun ræðir (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Kostirnir við að nota spurningalista sem gagnasöfnun eru að þeir hafa yfirleitt í för 

með sér minni kostnað en þegar viðtöl eru notuð, krefjast lítils starfskrafts og aðgangur 

verður greiðari að einstaklingunum. Þátttakendur hafa góðan tíma til að vega og meta 

spurningarnar og því er mögulegt að viðkomandi komi til með að kynna sér viðfangsefnið og 

leita sér aðstoðar með spurningarnar ef þarf (Fowler, 2014). 
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Gallarnir við spurningalista eru hins vegar þeir að svörun getur verið lág og fer það 

einnig eftir úrtakinu og viðfangsefninu. Einnig er það talinn galli að einstaklingurinn þurfi að 

svara listanum upp á eigin spýtur þar sem ekki er til staðar manneskja sem tekur viðtal 

(Fowler, 2014). 

Gagnagreining 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður tölfræðileg úrvinnsla unnin í tölfræðiforritinu Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Í megindlegum rannsóknum er unnið með breytur en 

breytur eru öll þau fyrirbæri sem eru rannsökuð og eru breytileg á milli einstaklinga eða 

fyrirbæra. Þegar búið er að vinna með breyturnar og gert hefur verið grein fyrir eðli 

gagnanna munu niðurstöður vera greindar á viðeigandi hátt. Á þessum tímapunkti 

rannsóknarvinnunnar er ekki endanlega ákveðið hvaða tölfræðilegu próf verða notuð við 

úrvinnslu en reynt verður að setja niðurstöður fram á myndrænan hátt ásamt útskýringum á 

marktækum muni, dreyfingu og fylgni milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til þess að rannsókn sé góð þurfa gögnin líka að vera góð. Réttmæti og áreiðanleiki 

eru alveg jafn mikilvæg í megindlegum og eigindlegum rannsóknum og eru hugtökin 

nokkurskonar mælikvarði á gæði. Tölfræðileg mæling getur ekki talist réttmæt nema hún sé 

áreiðanleg en hún getur verið áreiðanleg þótt hún sé ekki réttmæt (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki í megindlegum rannsóknum segir til um stöðugleika útkomu frá einni 

mælingu til annarrar. Til þess að kanna áreiðanleika megindlegra gagna er hægt að notast við 

nokkrar aðferðir. Þær aðferðir eru meðal annars að skoða innri áreiðanleika prófsins, 



38 
 

endurtaka prófið og nota hliðstæðar útgáfur þess (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti megindlegra rannsókna er grundvallaratriði til þess að mælingin geti talist 

einhvers virði. Með réttmæti mælinga er átt við hvort próf er að mæla það sem það á að 

mæla og hvort það sé að mæla það rétt. Ef svo er ekki eru niðurstöðurnar lítils virði. 

Mælingar þurfa því að vera mjög góðar og rannsakendur þurfa að vera nákvæmir í 

mælingum sínum svo hægt sé að treysta svörunum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Í fyrirhugaðri rannsókn munu rannsakendur hafa réttmæti og trúverðugleika að 

leiðarljósi við meðferð og greiningu gagnanna. Til þess að ganga úr skugga um það munu 

rannsakendur leita til sérfróðra fagaðila með góða reynslu og fræðilega þekkingu í hjúkrun 

og rannsóknarvinnu til að yfirfara spurningarnar sem notaðar verða og fá aðstoð við 

greiningu gagnanna ef þörf krefur. 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Við gerð rannsókna er nauðsynlegt að hafa í huga að rannsóknin þurfi ekki einungis 

að uppfylla aðferðafræðilegar kröfur, heldur einnig siðferðilegar. Í siðfræði heilbrigðisgreina 

er gott að hafa til grundvallar fjórar höfuðreglur. 

Sjálfræðisreglan. Með sjálfræðisreglunni er átt við þá virðingu sem bera á fyrir 

manneskjunni, sjálfsákvörðunarrétti hennar og rétti hennar á þeim upplýsingum sem þörf er 

á til að geta veitt upplýst og óþvingað samþykki (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Skaðleysisreglan. Þessi regla kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að 

valda skaða. Með þetta í huga þarf að framkvæma rannsókn með sem minnstri áhættu fyrir 
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þátttakendur hennar og að ávinningurinn sé nægur fyrir þá til að réttlæta þá áhættu sem er 

fyrir hendi (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðarreglan. Reglan snýst um þá skyldu rannsakenda að velja og framkvæma þær 

rannsóknir þar sem þarf að fórna sem minnstu og munu vera til hagsbóta fyrir mannkynið 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

Réttlætisreglan. Kveður þessi regla á um að engum skuli mismunað og að hver og einn fái 

það sem hann á skilið. Hefur þessi regla leitt af sér þá kröfu að þeir hópar sem eru veikari 

fyrir í samfélaginu séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Leitast verður eftir samþykki frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd þar sem 

fyrirhuguð rannsókn felur í sér uppvinnslu á persónulegum upplýsingum og athugunum á 

stöðu viðkvæmra málefna. Fullum trúnaði verður heitið og persónuupplýsingar verndaðar 

með því að nota dulnefni eða dulkóðun á upplýsingum einstaklinga (Sigurður Kristinsson, 

2013). 

Samantekt 

Rannsóknir sýna að þörf er á að skoða þá þjónustu sem stendur geðsjúkum til boða á 

Íslandi og í alþjóðlegu samhengi. Ýmsar skýrslur og tölulegar upplýsingar finnast um málefnið 

en alvarlegur skortur er á upplýsingum sem byggja á vísindalegum grunni. Við fyrirhugaða 

rannsókn verður notast við megindlega lýsandi rannsóknaraðferð til að svara 

rannsóknarspurningunum sem verða settar fram. Þátttakendur verða valdir með lagskiptu 

slembiúrtaki til þess að fá sem besta mynd af rannsóknarefninu. Gagna verður aflað með 

spurningalistum, byggðum á PSQ III, sem sendir verða í pósti til 150 einstaklinga, 18 ára og 

eldri. Skilyrði fyrir þátttöku er að hafa leitað til heilbrigðiskerfisins á síðustu fimm árum vegna 



40 
 

geðrænna vandamála og viðkomandi verður að hafa vitræna getu, aðstæður og skilning á 

móðurmálinu til að geta svarað listanum. 
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4. Kafli - Umræður 

Í þessum kafla verður helstu atriðum í fræðilegri samantekt gerð skil og gildum 

hennar fyrir hjúkrunarfræði. Einnig verður fjallað um hvaða gildi fyrirhuguð rannsókn gæti 

haft fyrir hjúkrun og að lokum verður stutt samantekt. 

Samantekt úr fræðilegri heimildasamantekt 

Heilbrigði og geðheilbrigði eru órjúfanlegir þættir af lífi hvers einstaklings. Þessir 

þættir tengjast sterkum böndum og hefur heilbrigði verið skilgreint sem ástand einstaklings 

þegar hann nýtur algjörrar líkamlegrar, andlegar og félagslegrar vellíðunar og er ekki 

eingöngu laus við sjúkdóma eða heilsubrest. Geðheilbrigði er það ástand þegar 

einstaklingurinn nær að átta sig á hæfileikum sínum, ræður við stress daglegs lífs, nær að 

taka fullan þátt í daglegu lífi og getur gefið af sér til samfélagsins (WHO, 2004; WHO, 2014). 

Geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur hingað til ekki unnið eftir neinni 

geðheilbrigðisstefnu en drög hafa þó verið lögð að einni slíkri. Geðheilbrigðisþjónusta á 

Íslandi er heldur ekki skilgreind ein og sér í neinum lögum eða reglugerðum stjórnvalda 

heldur koma áherslur málefnisins fram að miklu leyti í lögum um heilbrigðisþjónustu, málefni 

fatlaðra og réttindi sjúklinga (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007; Lög um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992; Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Unnið hefur verið að bættri 

geðheilbrigðisþjónustu hérlendis með ýmsum aðgerðum og verkefnum á vegum mismunandi 

aðila. Slík verkefni sem hafa verið sett fram af samtökum, hópum og stofnunum eru meðal 

annars fjarheilbrigðisþjónusta, yfirlýsingar, fræðslur, heilbrigðisvakningar, forvarnir og 

valdeflingar. 
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Þegar einstaklingar upplifa geðheilsubrest kemur geðheilbrigðisþjónustan sterk inn. 

Samkvæmt lögum eiga allir rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á, óháð búsetu (Lög 

um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Því miður er raunin ekki sú þar sem aðgengi að 

þjónustunni virðist vera misgott eftir því hvar á landinu einstaklingarnir búa. Rannsóknir hafa 

bent á að lífskjör landsmanna utan höfuðborgarsvæðisins séu ekki eins góð og þeirra sem 

búa á höfuðborgarsvæðinu og einnig að fyrrnefndi hópurinn hafi ekki jafnan aðgang að 

geðheilbrigðisþjónustu. Einstaklingar utan höfuðborgarsvæðisins virðast meta líkamlega og 

andlega heilsu sína verr en þeir sem búa innan þess (Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 2006; 

Sigríður Haraldsdóttir, 2016; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). 

Fjármagni sem lagt er til heilbrigðisþjónustu hefur í auknum mæli verið ráðstafað til 

sérfræðiþjónustu sem gerir það að verkum að minna fjármagn fer í eflingu 

geðheilbrigðisþjónustunnar. Afleiðingar slíks niðurskurðar eru þær að heilbrigðisstarfsfólki 

hefur fækkað utan höfuðborgarsvæðisins og því er erfiðara að veita og viðhalda 

grunnþjónustu (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2014; Þorvaldur Ingvarsson, 2012). 

Algengustu geðraskanir á Íslandi eru kvíða og lyndisraskanir og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að notkun þunglyndislyfja er mest á Íslandi í samanburði við önnur norðurlönd. 

Geðraskanir eru einnig meðal algengustu sjúkdóma hjá öryrkjum hérlendis. Meðferðir sem 

veittar eru gegn geðröskunum hérlendis eru ýmist á vegum stofnanna eða samfélagsleg 

úrræði. Sú þjónusta sem er í boði er í formi viðtala eða lyfjameðferðar (Jón G. Stefánsson og 

Eiríkur Líndal, 2009; Sigurður Thorlacius o. fl., 2007; Jón Ingjaldsson og Rúnar Helgi Andrason, 

2004). 

Kannanir á reynslu notenda af geðheilbrigðisþjónustu hafa verið gerðar erlendis en 

hvað varðar Ísland þá liggja ekki fyrir miklar upplýsingar um slíkt. Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið sýna fram á að umhverfi einstaklinga með geðsjúkdóma skiptir höfuðmáli. Úrræði 



43 
 

og eftirfylgni eftir útskrift reynast ábótavant og einnig virðist tímaskortur 

heilbrigðisstarfsfólks hafa áhrif á líðan skjólstæðinga. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

sterk tengsl eru á milli efnahagslegra aðstæðna og félagslegrar einangrunar geðsjúkra. Þeir 

sem búa á höfuðborgarsvæðinu virðast félagslega einangraðri heldur en þeir sem búa á 

landsbyggðinni.  ðstandendur geðsjúkra virðast einnig þurfa   meiri fræðslu og uppl singum 

að halda ( l n    a  smundsdóttir          ll  iering o.fl., 2005). 

Notendur geðheilbrigðisþjónustunnar virðast einnig hafa þá skoðun að taka þurfi 

meira tillit til þeirra og hlusta á þá. Rödd þeirra hefur lengi verið ósýnileg og finnst þeim 

mikilvægt að unnið sé gegn fordómum. Fordómar og mismunun í garð þeirra hafa lengi verið 

til staðar og er það talist orsakast meðal annars vegna ótta við það óþekkta. Þrátt fyrir aukna 

þekkingu og úrræði að þá eru fordómarnir enn til staðar (Robinson o.fl., 2012; Ae-Ngibise 

o.fl., 2015). 

Geðþjónusta sem er veitt fyrir utan höfuðborgarsvæðið er misjöfn en 

heilbrigðisstofnanirnar sem leitað var til eiga það sameiginlegt að leggja metnað í að veita 

eins góða geðþjónustu og þeim er mögulegt. Á þeim svæðum sem sálfræðingar eða 

geðlæknar eru ekki búsettir, eru gerðir samningar við þá til að koma á svæðið reglulega og 

svo er fjarbúnaður notaður við samráðsfundi fagfólks (Rakel Rut Ingvadóttir, 

hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 9.febrúar 2016; Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri 

lækninga, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). Sérhæfðir hjúkrunarfræðingar halda einnig 

námskeið fyrir einstaklinga í hugrænni atferlismeðferð (Auður Ólafsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, 14.febrúar 2016). Ein sérhæfð geðdeild er til staðar 

fyrir utan höfuðborgarsvæðið og er hún á Akureyri og sinnir hún aðallega einstaklingum á 

Norður- og Austurlandi (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2013). Ekki eru gerðar formlegar kannanir á 

því hvernig veitt þjónusta reynist en klínísk reynsla og dæmi sýna fram á góðan árangur (Ari 
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Bergsteinsson, munnleg heimild 8.febrúar 2016; Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri 

lækninga, munnleg heimild, 8.febrúar 2016). 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Áhugi höfunda á að kynna sér betur geðheilbrigðismál og reynslu notenda kviknaði 

þegar umræða um samdrátt í heilbrigðiskerfi Íslands fór að aukast. Í fræðilegri umfjöllun 

þessarar rannsóknaráætlunar kemur bersýnilega í ljós hversu mikilvægt það er að hafa góða 

geðheilsu og aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu sama hvar á landinu maður býr. Einnig 

kemur fram að vilji til þess að bæta geðheilbrigðisþjónustu er til staðar hjá bæði 

stjórnvöldum og öðrum viðkomandi aðilum. Þrátt fyrir slíkt er það því miður staðreynd að 

geðheilbrigðisþjónustu hérlendis er verulega ábótavant og krefst hún mikillar 

endurskipulagningar og aukningar á úrræðum. 

Lítið er til af rannsóknum og efni um reynslu notenda af geðþjónustu hérlendis. 

Höfundar telja því að fyrirhuguð rannsókn gæti verið góður grunnur fyrir frekari rannsóknir í 

þessum efnum þar sem hún gæti varpað fram góðri mynd af núverandi stöðu veittrar 

geðheilbrigðisþjónustu. Í henni gæti rödd notenda fengið annað og mikilvægara gildi en það 

sem nú er til þess að varpa ljósi á það hvernig þjónustan er að reynast þeim sem sækja hana. 

Höfundar telja að reynsla og skoðun notenda sé mikilvægt verkfæri til þess að skoða 

árangur geðheilbrigðisþjónustunnar og hægt er að nýta sér niðurstöðurnar á uppbyggilegan 

hátt með það að markmiði að bæta þjónustuna. Að lokum telja höfundar að fyrirhuguð 

rannsókn geti opnað umræðuna um geðsjúkdóma þar sem raddir einstaklinga með 

geðraskanir fái aukið gildi. 
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Samantekt 

Geðheilbrigði er mikilvægur og órjúfanlegur hluti af öllum þeim þáttum sem lúta að 

einstaklingum. Geðheilbrigðisþjónusta verður að vera í stakk búin til þess að mæta þörfum 

einstaklinga með geðraskanir og vera aðgengileg öllum, óháð búsetu. Bæta þarf geðþjónustu 

og aðgengi að henni verulega og hjúkrunarfræðingar verða að taka mið af reynslu og þörfum 

notenda í starfi sínu og leyfa röddum þeirra að hafa vægi í meðferðinni. 
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Lokaorð 

 em verðandi hjúkrunarfræðingar þ  hefur vinnan við þessa rannsóknar ætlun verið 

einstaklega fræðandi og  hugaverð og mun hún  n efa n tast okkur   starfi   framt ðinni.  óð 

geðheilsa er mikilvæg öllum einstaklingum og áhrifarík geðheilbrigðisþjónusta er ein af 

grunnstoðum samfélagsins. Slík þjónusta verður að vera í stakk búin til þess að þjóna þeim 

sem þurfa á að halda með þarfir og raddir notenda að leiðarljósi. Geðheilbrigðisþjónusta á 

Íslandi er í stöðugri þróun en svo virðist vera að sú þróun sé of hæg eða ekki nægjanleg og 

kemur það meðal annars fram í því að sífellt fleiri þurfa að bíða eftir að því að fá 

grunnþjónustu. 

Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina gefið út stefnur, yfirlýsingar, áætlanir og tekið þátt í 

ýmsum verkefnum sem tengjast uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir það kemur í 

ljós við nánari athugun að áherslur landsins í geðheilbrigðismálum eru ekki að skila sér sem 

skyldi til almennings og því til stuðnings má nefna þær staðreyndir að biðlistum fjölgar, 

notkun þunglyndislyfja á Íslandi er hærri en annarsstaðar og notendur hafa lýst yfir óánægju 

með úrræðaleysi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að notendur og aðstandendur þeirra vilja að 

raddir þeirra hafi meira vægi þegar geðheilbrigðisþjónusta er skipulögð. Lítið af íslenskum 

rannsóknum liggja fyrir sem fjalla um reynslu notenda af geðheilbrigðisþjónustunni og þær 

sem birtar hafa verið eru orðnar gamlar og því er spurning um áreiðanleika og gildi þeirra. 

Það er því okkar ályktun að full ástæða sé til að gera úrbætur með því að rannsaka 

viðfangsefnið betur. 

Léleg geðheilbrigðisþjónusta helst í hendur við slæma geðheilsu og til þess að tryggja 

heilbrigði landsmanna verður að vera til staðar góð grunnþjónusta sem er aðgengileg öllum, 

óháð því hvar þeir eru búsettir. Það er hagur allra að huga vel að forvörnum er varðar 
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geðheilbrigði þar sem auðveldara er að fyrrbyggja elda heldur en að slökkva þá. Er það von 

höfunda að þessi rannsóknaráætlun ýti undir mikilvægi þess að stuðla að góðu geðheilbrigði 

og eflingu geðheilbrigðisþjónustunnar. Höfundar vona að við lestur þessarar 

rannsóknaráætlunnar geri hver og einn sér grein fyrir mikilvægi þess að leyfa röddum 

notenda að heyrast. Að lokum vonast höfundar til þess að varpa ljósi á misjafna skiptingu 

þjónustunnar eftir búsetu. Vert er að hafa í huga að rannsóknaráætlun þessi er hvergi nær 

tæmandi og rými fyrir frekari rannsóknir er algjört. 

Að lokum er mikilvægt að við framtíðarskipulagningu á þessum þætti 

heilbrigðisþjónustunnar verði ákvarðanir teknar á grundvelli gagnreyndrar þekkingar. 

Augljóst er að algjör skortur er á rannsóknum sem gæfu upplýsingar um hvernig núverandi 

geðheilbrigðisþjónustan á Íslandi er að reynast þeim sem hana þurfa og þeirra 

aðstandendum. Hér er verðugt verkefni sem bíður hjúkrunarfæðinga í rannsóknum á efninu 

þar sem nýta má niðurstöður til úrbóta í þágu geðsjúkra. 
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