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Ágrip 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hvernig tómstundaráðgjöf getur stutt við ungt fólk 

með geðraskanir. Geðfatlaðir eru þeir sem greinst hafa með geðræn vandamál og af þeim 

sökum orðið öryrkjar. Sá hópur fólks þarf stuðning við að verða virkir þátttakendur í 

nærsamfélagi sínu og hefur oft „of mikinn“ frítíma yfir daginn. Þetta er heimildaritgerð 

þar sem greint er meðal annars um hugtök á borð við tómstundarráðgjöf, geðræn 

vandamál og geðfötlun. Farið er stuttlega yfir sögu tómstundarráðgjafar sem 

meðferðarúrræði. Einnig er fjallað um hvernig nýta má tómstundaráðgjöf til að fræða 

einstaklinga um mikilvægi tómstunda og þá ánægju sem hlýst af þátttöku í 

tómstundarstarfi. Ásamt því er fjallað um rannsóknir sem snúa að því hvernig leiðbeina 

eigi einstaklingum um hvernig nýta megi frítíma til hins ítrasta og þar með bæta lífsgæði.  
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Formáli 

Þessi ritgerð var lengi að fæðast og vona ég að þegar ég eignast barn verði það fljótar að 

komast í heiminn en þessi ritgerð. Áhugi minn fyrir efni ritgerðarinnar vaknaði þegar ég 

hóf störf á nýjum vinnustað sumarið 2015. Ég fór að vinna á búsetuheimili fyrir geðfatlaða 

og í kjölfarið breyttist allt mitt viðhorf á stöðu geðfatlaðra í samfélaginu. Mín upplifun 

eftir að hafa unnið á slíku búsetuheimili er sú að starfsfólk er allt með vilja gert til að 

aðstoða þá einstaklinga sem þar búa við að finna sér vinnu, sækja sér menntun eða finna 

sér stuðnings-dagsskrá. Mikið og gott starf er unnið þar en  tómstundir fá hinsvegar oft að 

lúta í lægra haldi. Mér finnst skortur á almennri umræðu um tómstundir á vinnustaðnum. 

Mín upplifun er sú að menntun og vinna vegi meira en tómstundaiðkun notenda 

þjónustunnar. Mig langar að tómstundir og iðkun hennar vegi meira í þeim úrræðum sem 

veitt eru fyrir einstaklinga með geðröskun. Það er einmitt ein ástæða þess af hverju ég 

ákvað að leggja áherslu á það sem ég skrifa um hér á þessum blöðum.  

Í lokin vil ég að þakka samstarfsfólki og íbúum á vinnustað mínum kærlega fyrir hjálpina 

og stuðninginn. Jón Birgir Einarsson  fær miklar þakkir fyrir alla aðstoð sína og kæta mig í 

mestu buguninni. Kærar þakkir fær mágur minn Bæring fyrir að hafa þol til að fara yfir 

ritgerðina og benda mér á hvað betur mætti fara, ég veit að það var ekki auðvelt! 

Fjölskyldan mín fær alla mína ást fyrir stuðninginn. Vinkonur og vinir í Tómstunda- og 

félagsmálafræðinni þessi ár sem við höfum verið að vinna saman og kynnst hvort öðru 

gegnum súrt og sætt. Ekki má gleyma hópleikjunum, vá allir þessir leikir, ég held að ég sé 

komin með alveg nóg af þeim - þar til við hittumst næst. Sérstakar þakkir fær vinkona mín 

Alda Magnúsdóttir fyrir að draga mig á Þjóðarbókhlöðuna, tala tímunum saman um 

ritgerðina yfir óteljandi kaffibollum, þú veist ekki hvað það var mikilvægt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



8 

1 Inngangur  

Tómstundir virðast taka viðameira pláss í tilveru einstaklinga í dag en þær gerðu hér á 

árum áður. Fólk keppist við að finna áhugamálum sínum farveg og gefur sér tíma til að 

sinna þeim. Fólk með ólíkan bakgrunn og skoðanir sameinast svo í tómstundaiðkun sinni 

þar sem stétt og staða skipta litlu. Geðraskanir hafa í auknum mæli verið að ryðja sér til 

rúms í samfélagsumræðunni og er ekki eins mikið tabú að ræða það opinskátt líkt og áður 

var. Einstaklingar eru opnari um andlega líðan og veikindi sín, tjá sig meira um geðraskanir 

sínar og fræða aðra. Nýleg dæmi um slíkt má nefna þættina Paradísarheimt og Bara 

Geðveik sem framleiddir voru hér á landi.  

Á þessum blöðum verður byrjað að fjalla almennt um tómstundir og gildi þeirra fyrir 

einstaklinga. Tómstundir eru stór partur af tilveru fólks í nútímasamfélagi og kann lífið að 

virðast hálf grámyglulegt ef þeirra nýtur ekki við. Tómstundaráðgjöf er mikilvæg leið fyrir 

einstaklinga sem eru að stíga fyrstu skrefin aftur út í samfélagið og eru að læra að lifa með 

sjúkdómnum sínum. Í næsta kafla verður fjallað um tómstundarráðgjöf er fjallað um sögu 

tómstundaráðgjafar sem meðferðarúrræði. í lokin verður fjallað um ungt fólk með 

geðraskanir en það er veigamikill kafli þar sem teknar eru er viðamikill kafli þar sem 

teknar eru saman greiningar, tómstundaúrræði, mismunur kynjanna og þjónusta og 

stuðningur sem þau fá innan samfélagsins. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar snýr að 

því hvernig tómstundaráðgjöf getur stutt við ungt fólk með geðraskanir. 
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2 Tómstundir  

Það er algengt að fólk setji samasem merki á milli tómstunda og frítíma. Frítími er 

regnhlífarhugtak yfir tómstundir. Skilgreina má frítíma sem þann tíma sem við höfum eftir 

að vinnu okkar og skyldum líkur. Hvað tómstundir (e. leisure) varðar þá hafa fræðimenn 

ekki enn sammælst um skilgreininguna á hugtakinu. Fræðimennirnir George Torkildsen og 

Tony Blackshaw hafa báðir velt vöngum yfir þeirri skilgreiningu. Torkildsen segir meðal 

annars að menn hafir rökrætt án árangurs um skilgreiningu á hugtakinu tómstundir í nær 

2000 ár (Torkildsen, 2005).  

Þá heldur Blackshaw því fram að hugtakið sé svo fljótandi og fjölbreytilegt að það sé 

hreinlega ekki hægt að skilgreina það (Blackshaw, 2010).. Hann  bendir einnig á að til 

staðar séu yfir 200 skilgreiningar á orðinu tómstundir. 

Vanda Sigurgeirsdóttir skilgreinir tómstundir mjög vel en það hljóðar eftirfarandi;  

Tómstundir er sú athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítíma 

einstaklinga að fullnægðum ákveðnum skilyrðum. Einstaklingur verður t.a.m. 

sjálfur að skilgreina athöfnina sem tómstundir, það verður að vera eitthvað 

sem viðkomandi einstaklingur hefur valið sér sjálfur og að sá hinn sami hafi 

ánægju af henni. Vellíðan og þar með aukin lífsgæði eru þannig kjarni 

tómstunda (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Til að hafa gaman og gagn af frítíma þarf ekki að hafa sérstaka þekkingu eða færni líkt 

og ungverski sálfræðingurinn Csikszentmihalyi (2007) heldur fram. Hann telur að fólk eigi 

erfitt með að nýta frítíma sinn á árangursríkan hátt sem verður til þess að lífsgæði 

einstaklinga batna ekki. Csikszentmihalyi segir einnig að ekki sé sjálfgefið að þekking og 

færni sé fyrirfram rituð inn í huga okkar og því þurfum við að læra hvernig við nýtum 

frítímann okkar en þar koma félagsmiðstöðvar og tómstundaráðgjafar til skjalanna 

(Csikszentmihalyi, 2007).  

2.1 Mikilvægi tómstunda 

Þó svo ýmiskonar athafnir séu framkvæmdar í frítíma einstaklinga er ekki þar með sagt að 

þær flokkist sem tómstundir. Taka má dæmi af áhorfi á kvöldfréttir, sem alla jafna er gert í 

frítíma. Það er hæpið að flokka slíkt undir tómstundaiðkun. Hinsvegar ef einstaklingur fer í 

billjard eftir áhorfið og hefur af því ánægju má túlka slíkt sem tómstund. Það gera ekki allir 

sér grein fyrir mikilvægi frítímans og að hann sé nýttur á réttan hátt til að næra bæði 

líkama og sál. Margir kjósa að eyða frítímanum á neikvæðan hátt til dæmis með því að 

horfa á sjónvarpið, eða vera í tölvunni.   
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Í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 má sjá áherslur á mikilvægi tómstundaiðkunar 

barna og ungmenna en þar stendur orðrétt; 

Í grunnskólalögum eru ákvæði um að í öllum grunnskólum skuli nemendum 

gefinn kostur á því að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans. Í 

tómstundastarfi barna á að marka leiðir til að auka færni þeirra til að takast á 

við dagleg viðfangsefni, úrræði til að efla sjálfstraust þeirra, félagslegan og 

siðferðilegan styrk, andlegan, sálrænan og líkamlegan þroska. Í félagsstarfi 

skólanna skal meðal annars stefna að því að nemendur verði færir um að taka 

að sér félagsleg störf og einnig skal leggja áherslu á jákvæð samskipti og 

fjölbreytt félagsstörf í samræmi við áhuga nemenda, aldur og þroska. Mikla 

áherslu skal leggja á heilbrigða og holla lífshætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999, bls.49). 

Rannsóknir og kenningar hafa verið gerðar um mikilvægi tómstunda og má þar nefna 

þarfapýramídan Maslow (Brooks, 2006). Jafnvel þó tómstundir koma ekki beint fyrir þar 

gerir Maslow grein fyrir í pýramída sínum fyrir þörfum mannsins og skiptir þeim í fimm 

flokka. Fyrsti flokkurinn eru lífeðlislegar þarfir mannsins sem við þurfum að uppfylla eins 

og mat, svefn, húsnæði og síðast en ekki síst kynlíf. Þegar þær þarfir hafa verið uppfyllar 

þá fylgir á eftir þörf fyrir öryggi, vellíðan, reglusemi í lífinu og tilfinningalegt öryggi. Þá 

kemur þriðji flokkurinn sem eru grunnþarfirnar eða þörfin fyrir félagsleg samskipti við 

aðra og vera hluti af hóp. Þá er átt við að að eignast maka, börn, vini eða einhver önnur 

félagsleg tengsl við aðra. Fjórða og efsta stigið er síðan sjálfsbirting, uppgötvun, nýting á 

hæfileikum og sköpun sem á vel við á þessu stigi. Þegar allar hinar þarfinar hafa verið 

uppfylltar þá nær maður efsta stiginu (Brooks, 2006).   

Eins og sést hér fyrir ofan þá eru þessar þarfir mikilvægar en tómstundaiðkun er það 

líka.  Rannsókn hefur leitt í ljós að tómstundaiðkun leiðir til vellíðunar, bætir sjálfsmynd 

og ýtir undir frelsistilfinningu (Heaven, 2001). Samkvæmt henni er megintilgangur 

tómstunda iðkun og kemur það vel fyrir ungmenni að stunda þær. Má þar nefna 

sjálfsþekkingu, efla tilfinningu fyrir sjálfræði, að ná settum markmiðum, skemmtun, draga 

úr leiða, þróun félagslegra samskipta og koma á tengslum við jafnaldra allt eru það 

jákvæðir kostir. 

Rannsókn  hefur skoðað geðræn vandamál kvenna í fátækra hverfum í Brasilíu 

aðallega Salvador, konunar voru samtals 552 sem voru rannsakaðar (Ponde og Santana, 

2000). Fátækustu hverfin  í Salvador voru skoðuð og sást að  meirihluti kvenna þar var 

með geðræn vandamál svo sem þunglyndi, stress og kvíða. Þessar konur voru annaðhvort 
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atvinnulausar, heimilislausar eða í láglauna vinnu og er það mikið strik í reikninginn því 

það að vera fátækur með fjölskyldu eykur kvíða og stress. Konunar hittu fjölskyldu, vini og 

fóru í kirkju og sögðu þær að þeim þætti það huggandi og dreifði hugann frá 

raunveruleikanum. Hópar kvenna sem stunduðu tómstundir á hverjum degi, stunduðu 

tómstundir sjaldnar en á hverjum degi og stunduðu engar tómstundir voru rannsakaðir. 

Þessar konur voru frá mismunandi stöðum frá Salvador og voru líka með mismunandi 

stöður innan samfélagsins. Sumar voru mæður, aðrar með mann og heimili og aðrar 

einstæðar eða einhleypar. Niðurstöðunar sýndu að þær sem stunduðu á hverjum degi 

tómstundir gátu betur meðhöndlað stressið eða kvíða líðandi stundar en þær sem 

stunduðu ekki tómstundir. Líklegra var að kvíði og stress þeirra kvenna sem ekki stunduðu 

tómstundir þróaðist yfir í þunglyndi eða geðræna kvilla samanborið við þær konur sem 

stunduðu tómstundir (Ponde og Santana, 2000). Eins og skrifað er um hér að ofan þá eru 

tómstundir mikilvægar svo einstaklingar viðhaldi geðheilsu sinni. Má líka skrifa um að 

heilsa sé mikilvæg og er það mikilvægt til að hafa góða andlega heilsu. 

Heilsa og tómstundir hafa oft og mörgum sinnum verið tvinnuð saman og þegar sumir 

einstaklingar hugsa um tómstundir þá hugsa þeir um eins og körfubolta, handbolta, 

fótbolta og fleiri íþróttir sem innihalda bolta, svokallaðar boltaíþróttir. Hreyfing er góð 

fyrir líkamlegu og andlegu hliðina og er oftast mikil tengsl þar á milli. Rannsóknir hafa sýnt 

að ef fólk tekur 20 mín göngu sem er aðeins hraðari en venjulegt göngulag þá eflist andleg 

líðan einstaklinga samhliða (Bouchard, Blair og Haskell, 2012). Þá hafa rannsóknir sýnt að 

hreyfing getur hjálpað til við að hraða bata hjá einstakling með geðrænn vandamál. Fólk 

sem er þunglynt getur byrjað í hreyfingu þar sem æfingar eru með hröðum takt þrisvar 

sinnum í viku til að bæta andlega heilsu sína. Hinsvegar ber að forðast keppnir sem ýta 

undir streitu þar sem slíkt getur haft slæm áhrif á andlega líðan viðkomandi. Eina pressan 

sem einstaklingar ættu að finna er krafan um að mæta í tímana. Mestur árangur næst 

þegar hreyfingin fær viðkomandi til að líða vel (Bouchard, Blair og Haskell, 2012). 

2.2 Að finna sína réttu tómstund 

Fólk hefur mismikinn frítíma í höndum sér og oft reynist erfitt að finna tómstundir sem 

henta. Alla jafna þegar fólk hefur lokið vinnudegi sínum þá nýtir það tímann sem eftir lifir 

dags í eldamennsku eða til tómstundaiðkunar. Þá kemur fyrir að einstaklingar hafi hreint 

ekki fundið sýna tómstund og hafi jafnvel tekið upp þvingaðar tómstundir eða 

frítímatengd vandamál. Slíkt getur komið fyrir hvort sem fólk er á jaðrinum eður ei.  

Þvingaðar tómstundir (e. force Leisure) er þegar einstakling er gert að stunda 

einhverja tómstund vegna þess að hann ekki nógu virkur samfélagsþegn, það að segja er 

hvorki í vinnu né að mennta sig. Einstaklingurinn þarf að hafa eitthvað annað við tíma sinn 
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að gera en að hanga uppí rúmi og stara á vegginn. Mannsskepnan er einfaldlega þannig 

gerð að hún hefur þörf fyrir að gera eitthvað yfir daginn og þolir illa langvarandi 

aðgerðaleysi. Þvingaðar tómstundir eru á jaðrinum að teljast í flokki tómstunda 

samkvæmt skilgreiningu Vöndu Sigurgeirsdóttur hér að framan (2010). Þegar maður 

skikkar einstakling í tómstundir sem hann hefur ekki áhuga á en munu gera honum gott 

væri kannski nær að kalla það forræðishyggju í stað tómstundar. Það hefur engu að síður 

sýnt sig að ef einstaklingum er komið út í að stunda einhverja tómstund er það líklegra til 

að taka af skarið og finna sér tómstund sem það mun vilja stunda áfram (Leitner og 

Leitner, 2012a).  

Út frá rannsókn sem fram fór 1974 var búin til svokallaðan tómstunda lykill (e. leisure 

key) (Epperson, Mirenda, Overs og Wilson, 1975). Þessi lykill finnur svo út þær tómstundir 

sem passa við persónuleika viðkomandi einstaklings. Slíkur lykill er oft notaður í 

framhalds- og menntaskólum til að finna út áhugasvið einstaklinga og gefa þannig ráð um 

hvert skal stefna í námi og starfi. Tómstunda lykillinn er settur upp á sama hátt og 

vinnulykillinn, en í stað atvinnu er fundið út hvaða tómstundir henta viðkomandi 

einstaklingum best. Ef viðkomandi er mikið fyrir að fara út þá þá reynir ráðgjafinn að finna 

tómstundir sem hægt er að gera úti og ef hann vill vera meira inni þá eru fundnar 

tómstundir sem hann getur stundað innandyra. Tómstunda lykillinn má finna í viðauka þar 

sem sjá má hvernig hægt er að nýta hann (Epperson, Mirenda, Overs og Wilson, 1975). 

Tómstundalykillinn hefur ekki verið endurnýjaður og að tími sé kominn á endurnýjun 

vegna til dæmis með nýrrar þekkingar og breytts samfélags. Lykillinn getur verið verkfæri í 

verkfærakassann fyrir tómstundaráðgjafa og hjálpa betur einstaklingnum að finna sínar 

tómstundir. Þetta er spurningalisti sem getur vel hentað ungu fólki með geðröskun því 

það hefur mikla æfingu í því að svara spurningalistum yfir því hvernig þeim líður.  Með því 

að þýða lykilinn yfir á íslensku og setja hann í nútímalegan búning má nota hann í byrjun 

tómstundarráðgjafar til að finna út áhugasvið einstaklinga þegar kemur að tómstundum. 

2.3 Tómstundaráðgjöf 

Það að tómstundir hafi jákvæð áhrif á einstaklinga með geðraskanir er ekki nýtt af nálinni 

en til að mynda trúðu forn grikkir því að hlusta bæri á líkama og huga til að finna finna út 

hvað amaði að einstaklingum, bæði andlega og líkamlega. Með því að hlusta á líkama og 

huga fundu þeir út að tómstundir á borð við hlaup, garðyrkju, tónsköpun eða almenna 

hreyfingu höfðu jákvæð áhrif. Með það í huga sköpuðu Egyptar jákvætt umhverfi í 

kringum þá sem átti við andleg veikindi að stríða, svo sem með því að láta dans og tónlist 

umlykja viðkomandi einstaklinga. Í Indlandi tíðkaðist að láta sjúklinga spila leiki eða 

drekka vín meðan á aðgerðum stóð. Með því að fá fólk til að gera það sem það hafði 
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ánægju af mátti dreifa huga þess frá sársaukanum. Slík úrræði tíðkuðust áður en deyfilyf 

komu til sögunnar (Daly og Kunster, 2013). 

Á 19. öld var svo farið að nota tómstundaráðgjöf sem meðferðaúrræði fyrir líkamlega 

sem andlega fatlaða einstaklinga, meira fyrir sjáanlega fötlun. Það voru mjög fá úrræði 

fyrir fólk sem voru með þessar fatlanir og fengu því oftast seinustu brauðmolana. Það var 

Englendingurinn og kjarnakonan Florence Nightingale sem byrjaði að nota iðjur fyrir 

særða hermenn til að flýta fyrir bata þeirra. Hún notaðist til að mynda við tónlist, hafði 

fallegt umhverfi í kring um þá og fékk fjölskyldur þeirra eða dýr í heimsókn til að bæta 

þægindi þeirra. Hinu megin á hnettinum, nánar til tekið í Bandaríkjunum, var önnur 

baráttukona að nýta tómstundir á samskonar hátt með fötluðum einstaklingum. Dorothea 

Dix barðist fyrir bættri meðferð fyrir líkamlega og andlega fatlaða einstaklinga og þeirra 

sem voru í fangelsum. Þeir sem sátu inni á þessum tíma voru margir hverjir innflytjendur 

sem fluttu til Bandaríkjanna í leit að betra lífi. En sumir komust í hann krappann þegar þeir 

fundu sig röngu megin við lögin (Daly og Kunster, 2013). 

Tómstundaráðgjöf er fyrir marga gott meðferðarúrræði ef svo má kalla. Fólk notar 

kennsluna sem það fær út úr tómstundarráðgjöf og yfirfæra hana yfir á daglegt líf sitt og 

hjálpar þannig til við skipulagningu. Fyrir um 100 árum síðan fór fólk að sjá árangur með 

hjálp tómstundaráðgjafar. Þessi árangur snýr að því að andleg líðan verður betri ef 

líkamleg líðan er góð líka. Mannfólkið eru félagsverur og tómstundir hjápa við það. Með 

tímanum hefur úrræðið tómstund þróast yfir í það sem við þekkjum í dag (Daly og 

Kunster, 2013).  

Það eru tvær leiðir sem gætu talist til meðferðaúrræða í tómstundafræði og eru það 

tómstundaráðgjöf og tómstundamenntun. Munurinn á þessu er í stuttu máli sá að 

tómstundamenntun felur í sér að einstaklingum sé kennt að nýta frítíma sinn á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt með því markmiði að auka lífsgæði viðkomandi einstaklinga. 

Tómstundaráðgjöf er ferli þar sem ráðgjafi hefur yfirumsjón og aðstoðar einstaklinga sem 

vilja nýta frítímann sinn á jákvæðan og árangurríkan hátt (Leitner og Leitner, 2012b).   

Það er hægt að hafa þrenns konar nálgun í tómstundaráðgjöf. Sú fyrsta er Almenn 

tómstundaráðgjöf (e. Leisure Resource Guidance Approach) en sú nálgun er fyrir fólk sem 

vill læra að nýta tómstundir sínar betur með því að fræðast um þær og fá þannig betri sýn 

á eigin tómstundir. Meginmarkmið almennrar tómstundarráðgjafar er almenn 

upplýsingagjöf og ráðgjöf sem hentar best fyrir þann sem er að leita sér að finna 

tómstundir sem hentar þeim einstaklingi best og hefur sterka eða meðalsterka 

tómstundameðvitund. Önnur nálgunin er Tómstundahandleiðsla eða menntandi 

tómstundaráðgjöf (e. Developmental- Educational Approach) sem byggist á sömu 
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viðfangsefnum og tómstundamenntun. Í fyrstu er lagt grunnmat á einstaklinginn sem 

sækir sér þjónustuna, því næst er myndað traust á milli ráðgjafa og skjólstæðings og 

hugtakið skilgreint svo viðkomandi aðili viti hvað verið er að gera. Þá eru tómstundarþörf 

viðkomandi metin, tómstundar markmiðin sett og hindranir kortlagðar svo hægt sé að 

setja sér markmið og tryggja þannig að árangur náist. Að síðustu er lagt mat á þátttöku 

einstaklings og ráðgjafa og skjólstæðingi tryggð eftirfylgni svo hægt sé að ná 

hámarksárangri. Tómstundameðferð ( e. Therapeutic – Remedial Approach) er markviss 

meðferð þar sem tómstundir eru útgangspunktur hjá einstaklingnum. Þetta hentar vel 

einstaklingum sem eru mjög óvirkir og glíma við tómstundatengdan vanda. Ráðgjafinn 

skiptir miklu máli og hefur fulla stjórn á ferlinu og stýrir og styður einstaklinginn meðan á 

því stendur (Leitner og Leitner, 2012b). Ungt fólk á erfiðara með að finna tómstundir sínar 

þegar þau breyta um umhverfi eins og að fara í framhaldsskóla og hætta í 

félagsmiðstöðinni sinni. Ungt fólk með  geðröskun er þar í sérstakri áhættu og vita ekki 

hvert leiðir liggja eftir það. 



15 

3 Ungt fólk með geðraskanir 

Fólk með geðraskanir upplifa sjúkdóminn sinn á ólíkan hátt því fólk er mismunandi og 

þegar leggja þarf einstaklinga inn á sjúkrahús er upplifunin af því ólík eftir einstaklingum. 

Ívar Rafn Jónsson skrifaði bókina Glímt við geðklofa (ártal) sem fjallar um reynslu Guðna 

Sölva Helgasonar af því að vera ungur og greinast með geðsjúkdóm. Þar segir meðal 

annars frá reynslu Guðna af veru sinni á Klepp. Hann var lagður inn á Klepp árið 1971 og 

segir í bókinni frá því hvernig hann upplifði ástandið þar. Allir sjúklingarnir voru hafðir 

saman, sama hversu veikir þeir voru, hvort sem þeir voru með geðklofa, í maníu, með 

þunglyndi eða aðra geðræna kvilla. Þessi mikla samblöndun lét honum líða mjög illa og 

honum fannst hann ekki öruggur þarna. Meðferðirnar á þessum tíma voru í takt við það 

sem þekktist þá og í bókinni eru síður en svo fagrar lýsingar en sem betur fer eru 

aðstæður á Kleppi allt aðrar en þær voru á þeim tíma (Ívar Rafn Jónsson, 2016).  

Kleppur er með batastefnu og hefur komið upp Batamiðstöðinni á Kleppi. Þá hefur 

verið í umræðunni að breyta ætti nafni Klepps þar sem heiti spítalans hefur vont orð af 

sér. Jón Birgir Einarsson (munnleg heimild, 5. maí 2017), forstöðumaður hjá Búsetuheimili 

á Sóleyjargötu og Gunnarsbraut, segir að mikill munur sé á starfsemi spítalans nú frá því 

sem áður var þar sem búið er að innleiða batamótun sem er að virka vel. Velferðarsvið 

ætlar í kjölfar góðs árangurs á Kleppi að nýta meðferðarúrræðið innan þeirra stofnana og 

úrræða sem heyra undir velferðarsvið. Úrræðið gerir einstaklingum með geðraskanir kleift 

að vera virkir þátttkendur í bata sínum og læknar taka jafnframt í auknum mæli mið að 

þörfum skjólstæðinga sinna. Slík nálgun hefur ekki alltaf verið upp á teningnum hjá 

spítalanum en hefur færst til hins betra á undanförnum árum. Í dag hefur Kleppur orðið 

að millistoppustöð í stað heimilisúrræðis líkt og það var hér á árum áður. 

3.1 Geðraskanir og aðstæður 

Geðheilsa okkar er mjög mikilvæg og er hún eðlilega viðkvæm fyrir áreiti og streitu. Það er 

mikilvægt að hlúa að líkamlegri og andlegri heilsu svo manni líði vel. Geðheilsa okkar 

endurspeglar hver við erum, hvaða viðhorf við höfum til lífsins og hvernig samskiptum 

okkar er háttað við annað fólk .  Þegar fólk er með góða geðheilsu þá er það sátt við sjálft 

sig og umhverfi sitt, upplifir jafnvægi, öryggi, ánægju í lífi og starfi og hefur getu til að 

aðlagast breytilegum aðstæðum. Geðheilsan getur tekið stakkarskiptum bæði vegna 

líffræðilegra sem og umhverfislegra þátta. Sem dæmi má nefna ef einstaklingur missir 

náinn aðstandanda, verður fyrir eða býr við andlegt og/eða líkamlegt ofbeldi eða hefur 

lifað við vanrækslu af einhverju tag þá aukast líkurnar á því að upp komi 
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geðheilsuvandamál (Steinunn Gunnlaugsdóttir, Unnur Heba Steingrímsdóttir og Guðbjörg 

Björnsdóttir, 2009). 

Geðraskanir hafa áhrif á geðheilbrigðið og geta allir þjást af geðröskunum eða 

geðrænum kvillum. Geðraskanir hafa mikil áhrif á samfélagið og eru tölur um það að 22-

24% einstaklinga í vestrænum ríkjum glími við geðraskanir sem þýðir í því samhengi að 

fjórði til fimmti hver Íslendingur á í hættu að upplifa geðröskun einhvern tíman á 

lífsleiðinni . Kostar það Íslendinga um 30 milljónir á ári úr ríkiskassanum til að styðja við þá 

sem glíma við þennan kvilla. Geðraskanir eru margar og misjafnar og verða nokkrar 

algengar raskanir nefndar til sögunnar í þessari ritgerð og einkennum þeirra lýst  

(Geðhjálp, e.d). 

Hugtakið geðfötlun er notað þegar geðræn vandamál eru það mikil að einstaklingar 

verða öryrkjar af kvillum sínum (Geðhjálp, e.d). Af þeim geðröskunum sem valda örorku 

eru lyndisraskanir algengastar, sér í lagi hjá konum. Einkenni lyndisraskanir eru geðsveiflur 

en þær fela í sér að skap breytist upp á við, geðhæðin verður að örlyndi og síðan liggur allt 

niður á við í þunglyndi sem er geðlægð. Aðaleinkennin eru að geðsveiflur koma í lotum og 

eru háð tíma. Líkt og fram kom hér á undan þá eru konur í meirihluta þeirra sem verða 

öryrkjar vegna lyndisraskana og eru þær einnig næmari en karlar fyrir hugröskunum, 

streitutengdum röskunum og líkamsröskunum. Karlarnir verða oftar öryrkjar vegna 

geðklofa eða annari hugvilluraskana en þar á eftir kemur þroskaskerðing og 

lyndisraskanir. Þá er karlmönnum hættara en konum við örorku vegna geð- og 

atferlisraskana vegna notkunar fíknefna og geðklofaraskana, geðklofagerðarraskana og 

hugvilluraskana. Árið 2002 var gerð könnun um öryrkja af völdum geðraskana. Könnunin 

sýndi að 7044 konur og 4747 karlar voru metnir öryrkjar. Af öllum öryrkjum þá voru 2161 

konur og 1880 karlar metnir öryrkjar af völdum geðraskana (Sigurður Thorlacius og 

Sigurjón B. Stefánsson, 2004).  

Þeir sem upplifa kvíða er gjarnan ráðlagt að fara í hugræna atferlismeðferð (HAM). 

HAM er kennd á námskeiði gegn þunglyndi og kvíða . Hugtakið nær yfir alla þá 

hugastarfsemi og allt það atferli sem gerist í daglegu lífi þess sem fer á námskeiðið. 

Meðferðin byggist á kenning um hugsunarhátt okkar og að hugsanir séu undir áhrifum 

hegðunar okkar og tilfinninga. Með því að grípa inn í hugræna ferlið  þá getum við haft 

áhrif á hegðun okkar og breytt hugsun okkar og haft þannig áhrif á líðanina til hins betra 

(Stallard, 2006).  

HAM og tómstundaráðgjöf eru með líkindi í sinni hugmyndafræði svo það væri mjög 

góður kostur að setja í sameiginlega dagskrá sem einstaklingur sem þarf ráðgjöf fyrir þeim 

báðum gæti farið í eitt námskeið frekar en sitthvor.  Því næst væri hægt að nota 
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tómstunda lykillinn til halds og traust við námskeiðið til að finna réttu tómstundir fyrir 

einstaklinginn og hver hann vill  stefna. Tómstundir er félagsleg athöfn og er ekki hægt að 

gefa tómstundir einkunn, en er hægt að ígrunda líðana eftir tómstundina. Hvernig metur 

maður vellíðan á einkunnaskala? Það er alltaf númer eitt, tvö og þrjú að ígrunda svo þú 

finnur hvernig vellíðan var eftir þessa athöfn eða tómstund. Erfiðara að meta afrakstur 

tómstunda líkt og einkun úr prófi en sem betur fer eru tómstundaúrræði mörg og 

fjölbreytaleg. 

3.2 Tómstundaúrræði fyrir fólk á öllum aldri með geðraskanir 

Geðfatlaðir geta stundað sínar tómstundir rétt eins og allir aðrir. Þeir sem glíma við 

geðraskanir þurfa hinsvegar oft á tíðum aukinn stuðning til að koma sér á staðinn og 

hvatningu til að halda áfram. Sumir þurfa jafnvel aðstoð fagaðila við að ákveða hvort 

einstaka tómstundir henti viðkomandi einstaklingi. Sumir þurfa jafnvel aðstoð fagaðila við 

að ákveða hvort einstaka tómstundir henti viðkomandi einstaklingi. Oftast nær hafa 

einstaklingar góðan stuðning frá starfsfólki sinna búsetukjarna sem hvetur einstaklinga 

áfram í að sækja þær tómstundir sem áhugasvið viðkomandi segir til um. Oftast er leitað 

til stofnana sem gefa fría kynningar fyrir fólk til að finna sitt áhugasvið og eru þau nokkur. 

Meðferðarúrræðið Laugarás er stofnun sem býður upp á dagopnun fyrir fólk með 

geðröskun . Á Laugarási er fjölbreytt dagskrá og eru þau með samanbland af stuðning og 

tómstundum. Þar er til að mynda boðið uppá viðtöl, meðferðir og HAM þar sem fólk lærir 

að vinna með sinn sjúkdóm eða læra að lifa með honum. Einnig er boðið uppá myndlistar- 

og tónlistarhóp, líkamsrækt og íhlutun frá íþróttafræðingi sem skoðar t.a.m. mataræði 

einstaklinga (Landspítalinn, e.d.-a).  

Batamiðstöðin á Kleppi hóf starfsemi 2012 eftir að batastefna var innleidd inn í 

Landspítalann . Slíkt úrræði var orðið þarft og byrjuðu þau í gamla eldhúsinu á Klepp með 

Batamiðstöðina. Árið 2014 var fundið gott starfslið, þá starfsmenn sem sérhæfðu sig í 

bata og geðrænum vanda, til að gera breytingar hjá Batamiðstöðinni. Árið 2015 fengu þau 

að vita að allur ágóði WOW Cyclothon það árið mundi renna til Batamiðstöðinar og mundi 

peningurinn fara þá í stærra húsnæði og bæta starfsemina. Batamiðstöðin var síðan 

opnuð formlega aftur í desember 2015 og hefur verið starfandi síðan þá. Í 

Batamiðstöðinni er mjög fjölbreytt dagskrá og er verið að vinna í iðjum sem og íþrótta- og 

tómstundarstarfi. Það er mikil framför að eiga stofnun hér á landi sem hefur það að 

markmiði að efla einstaklinga með geðræn vandamál meðal annars með því að huga að 

tómstundum og stuðningi við einstaklinga. Hér fyrir neðan er sýnd hvernig dagskrá þau 

hafa í starfsemi sinni (Landspítalinn, e.d.-b). 
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Hlutverkasetrið er staður sem fólk getur fundið sitt hlutverk í lífinu. Fólk með 

geðrænan vanda eru á jaðrinum í samfélaginu allir eru velkominn þarna. Fólk sem vill ekki 

einangra sig frá samfélaginu en hefur ekki ennþá fundið sína fjöl innan þess og eru jafnvel 

einmanna og vill kynnast fólki. Hlutverkasetrið setur upp viku dagskrá sem birt er á 

facebook í byrjun vikunar og er hún fjölbreytt eins og sjá má á mynd 2 hér fyrir neðan. 

Markmið Hlutverkasetursins er að styðja þá sem hafa misst hlutverk sitt í samfélaginu og 

reyna að ná að endurheimta eða finna nýtt hlutverk, bæta lífsgæðin hjá fólkinu, auka 

þáttöku í samfélagið og ná stjórn á sínu eigin lífi. Einstaklingar setja sér markmið á þessu 

tímabili sem þau ætla að standast eða batna í og með hjálp starfsfólksins sem er í 

Hlutverkasetrinu getur einstaklingar náð markmiðum sínum (Hlutverkasetrið, e.d.)  

Mynd 1. Dagskrá hjá Batamiðstöðinni, vikuna 20.- 24. Febrúar 2017 



19 

3.3 Þjónusta og stuðningur 

Í 30. grein samnings um réttindi fyrir fatlað fólk er fjallað um þáttöku fatlaðra í 

menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi. Annar liður er áhugaverður því það 

stendur að ,,Ríki sem notar samninginn eigi að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að 

fatlaðir fái tækifæri til að þroska og nota sköpunargáfu sína, listræna og vitsmunalega 

getu, svo þau geta auðgað mannlíf í eigin samfélagi en ekki bara í þeirra þágu“ (Þingskjal 

nr. 52/2014-2015).  

Fimmti liður talar um viðeigandi ráðstafanir í því skyni að fatlaðir geti tekið þátt eins 

og aðrir í tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi og eru fimm flokkar í þeim lið. Þeir fjalla 

um það að hvetja og styðja manneskju sem vill stunda sínar tómstundir í íþróttastarfi á 

öllum stigum. Í því felst einnig að gefa þarf einstaklingum tækifæri til að standa sig og 

veita stuðning til að markmiðum sé náð í stað þess að einblína á erfiðleika og mæla svo 

með einhverju auðveldara. Það á að örva og gefa þeim sem glíma við geðfatlanir jöfn 

tækifæri á við aðra til að prófa það sem þau vilja og tryggja þeim viðeigandi tilsögn, 

 Mynd 2. Dagskrá hjá Hlutverkasetrinu, vikuna 27.- 31. Mars 2017 
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þjálfun og fé. Fyrst og fremst ber að tryggja að fatlaðir fái aðgang að þjónustu sem annast 

skipulagningu á tómstundastarfi, ferðamennsku og frístunda- og íþróttastarfi (Þingskjal 

52, 2014-2015). Það er mjög mikilvægt fyrir geðfatlaða að vita sinn rétt. 

Vímuefnaneysla getur haft mikil áhrif á þróun geðraskana hjá ungu fólki. 

Vímuefnavandi á Íslandi er orðin stigvaxandi. Árið 2016 var tekið saman vímefnaneyslu 

unglinga á aldrinum 8-10 bekk í grunnskóla hér á landi og eru tölurnar sláandi háar með 

rafrettur eða þá marijúana. Árið 2016 sögðu 6% 10.bekkinga hafa drukkið áfengi einu 

sinni, 8% reykt marijúana, 3% prufað sígarettur en 27% rafrettur einu sinni eða oftar 

(Rannsókn og greining, 2016). Hér má sjá Hræðilegt að sjá þessar tölur og það ári áður en 

þau velja sinn framhaldskóla og geta byrjað að finna fyrir einkennum geðröskunar. 

Ungt fólk með geðraskanir geta tekið með sér svokölluð frítímatengd vandamál þegar 

það upplifir stress eða kvíða yfir sjúkdóm sínum og veit ekki hvernig á að bregðast við. 

Frítímatengd vandamál (e. leisure-related problems) koma upp þegar einstaklingar verja 

frítíma sínum í andfélagslegri eða heilsuspillandi hegðun. Þannig getur fólk farið að neyta 

áfengis og/eða eiturlyfja, alið með sér spilafíkn, sótt í ofbeldi í einhverju formi og margt 

fleira sem hefur slæm áhrif á viðkomandi. Þannig geta frítímatengd vandamál haft mjög 

slæm og kostnaðarsöm áhrfi á viðkomandi sem og samfélagið í heild (Leitner og Leitner, 

2012a).  

Þegar einstaklingur með geðröskun er orðin 18 ára og orðin lögráða má hann sækja 

um á búsetuheimili. Einstaklingar hafa oftar en ekki rekist á margar hindranir í lífinu vegna 

sjúkdómsins og er búsetuheimili hugsað sem endurhæfingarstöð þar sem einstaklingar fá 

aðstoð og aðhald við að komast aftur í skóla eða vinnu og verða virkir þátttakendur í 

samfélagi sínu. Þjónustan er einstaklingsbundin og sveiganleg og miðar hún aðalega að því 

að rjúfa einangrun, hvetja til félagslegrar virkni og aðstoða einstaklinga við að setja sér 

markmið og ná þeim. Hlutverk búsetuheimila er einnig að minnka eða koma veg fyrir 

síendurtekna sjúkrahúsvistun einstaklings.  

Búsetuheimili má finna víðast hvar í Reykjavík og eru þau álíka fjölbreytileg og 

sjúkdómarnir sem íbúar þeirra glíma við. Í dag eru rekin 11 slík búsetuheimili í Reykjavík 

(Ársskýrsla Velferðarsviðs, 2008).  Búsetuheimilum er gert að fylgja þjónustusamningi 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og þurfa að fylgja ákveðnum skilyrðum. Má þar nefna 

áætlun um rekstrarkostnað, í hve langan tíma skjólstæðingar hafa búsetu á heimilinu og 

svo er búsetuheimilum gert skilt að veita íbúum stuðning og sérúrræði sem leiða af sér 

batnandi lífsgæði fyrir viðkomandi (Ársskýrsla Velferðarsviðs, 2008).  

Búsetuheimili fyrir unglinga með geðröskun eru af skornum skammti og foreldrar sem 

missa máttinn yfir sjúkdómi barna sinna hafa fáa valkosti að nýta sér 
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(Velferðarráðuneytið, 2013).  Börn með flókinn vanda þurfa sérhæfða þjónustu og 

búsetuúrræði með stuðning en er mikil skortur á því sem leiðir til þess að foreldrar þurfa 

gjarnan að leita sér aðstoðar með því að sækjast eftir vistun utan heimilis með aðstoð 

barnaverndar. Stofnanir eins og BUGL og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins geta látið 

foreldrar fá ítarlega greiningu á andlega líðan hjá barni sínu. Þau fá þar sálfræðiþjónustu 

og fylgja þessar stofnanir barninu í langan tíma. Biðlistar hjá þessum stofnunum eru langir 

og ráðalausir foreldrar snúa sér þá til barnaverndarstofnana. Unglingar sem eru skráðir í 

vistunarheimili á vegum barnaverndaryfirvalda og glíma við geðræn vandamál eða 

alvarlega þroskaröskun hafa orðið varir við að fá lakari sálfræðiþjónustu eða fari mis við 

þjónustu sem þau eiga rétt á. Ástæðunar geta verið ýmsar og beinast þær mest á að það 

sé ekki nægileg sérfræðiþekking innan kerfisins svo einstaklingar fá af þeim sökum ekki þá 

þjónustu sem þeir eiga rétt á. BUGL, Stuðlar og fleiri meðferðarúrræði eru aðeins 

tímabundin og börn fara gjarnan frá einum stað til annars til að fá aðstoð. Þá enda sum 

börn hjá fósturfjölskyldum (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Það liggur í augum uppi að það að flakka á mili meðferðarstofnana, úr einu úrræði í 

annað, getur ekki verið gott fyrir líf barns. Betra væri ef börnum með geðræn vandamál 

væri fengin ákveðin samastaður eins og félagsmiðstöðvar eru fyrir unglinga sem ekki 

glíma við flókinn vanda. Félagsmiðstöðvar er griðarstaður fyrir suma unglinga og þar ná 

þau að læra og þroskast á annan hátt en þau gera í skólanum. Unglingar sem eru kannski 

að feta vafasama braut geta breytt um viðhorf með hjálp félagsmiðstöðvana. Þar er 

enginn dæmdur fyrir það sem þau hafa gert og sumir fá hreina byrjun í 

félagsmiðstöðvunum. Ungt fólk getur verið það sjálft og ekki vera hafa áhyggjur að fólk sé 

að fylgjast með sér. Í meðferðarstofnun vita einstaklingarnir að það er verið að fylgjast 

með þeim og greina allt sem þau gera allan daginn en í félagsmiðstöðvunum þá er verið 

að fylgjast með einstaklingunum en ekki meir en það. Þau mega vera þau sjálf og verða 

ekki hrædd að gera mistök. Félagsmiðstöðvar er einn vettvangur tómstunda og því er 

kjörið að skoða og rannsaka þær tómstundir sem börn og unglingar stunda í því umhverfi 

(Árni Guðmundsson, 2007). Árni hittir þar naglann á höfuðið sem fær mann til að velta því 

fyrir sér hvort það séu til staðar sem væru sérstakar félagsmiðstöðvar eða búsetuúrræði 

fyrir unglinga með geðræn vandamál þar hugað væri að mikilvægi tómstunda.  
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4 Tómstundaráðgjöf fyrir ungt fólk með geðröskun 

Tómstundarráðgjöf skipar stóran sess sem meðferðarúrræði hjá einstaklingum með 

geðræn vandamál, jafnt fyrir unga sem aldna. Innan þess úrræðis er það 

tómstundahandleiðsla og tómstundameðferð sem gefur hvað besta raun fyrir ungt fólk 

með geðræn vandamál. Eins og sjá má hér að ofan þá eru báðir kostnirnir til þess gerðir 

að aðstoða einstaklinga sem gengur erfiðlega að velja sér tómstund eða þegar viðkomandi 

hefur alvarleg frítímatengd vandamál. Þessi meðferðarúrræði eru oft á tíðum síðasta 

hálmstrá viðkomandi þegar kemur að iðkun tómstunda (Leitner og Leitner, 2012b). 

Þessir valkostir henta þeim einstaklingum vel sem sem þurfa aðstoða til að læra að 

nýta tómstundir sínar á árangursríkan hátt og bæta þar með lífsgæði sín. Geðræn 

vandamál geta hinsvegar komið í bylgjum sem aftur hefur áhrif á árangurinn. 

Einstaklingurinn gæti hætt við á síðustu stundu, veikindin orðið það mikil að hann 

þarfnast innlagnar eða að manneskjan er hreinlega ekki tilbúin að þyggja þá aðstoð sem 

býðst henni (Geðhjálp, e.d).  

Helsti markhópurinn fyrir þá tómstundarráðgjöf sem fjallað hefur verið um ætti að 

vera frá 16-25 ára. Þá standa félagsmiðstöðvar þeim ekki lengur til boða og þurfa því að 

finna tómstundum sínum nýjan samastað. Hlutverk ráðgjafans er að hafa yfirumsjón og 

aðstoða einstaklinga sem vilja nýta frítímann sinn á jákvæðan og árangurríkan hátt 

(Leitner og Leitner, 2012b).  

Menntun í tómstundaráðgjöf þarf að sækja út fyrir landsteinana, meðal annars til 

Bandaríkjanna. Tómstundaráðgjafar beita viðtölum, spurningalistum og fræðslu til að 

finna hentugustu tómstundirnar fyrir viðkomandi einstaklinga. Það að vera 

tómstundaráðgjafi er ekki eyland. Mikilvægt er að byggja upp tengslanet sem tengist þeim 

gera sem viðkomandi starfar við. Tómstundaráðgjafar í skólum ættu þannig að þekkja til 

starfsfólks og úrræða sem í boði eru innan síns sveitarfélags. Eins ætti tómstundaráðgjafi 

sem vinnur með einstaklingum með geðraskanir að hafa byggt upp tengslanet við 

einstaklinga og stofnanir innan síns geira til að tryggja skjóta og góða aðstoð til handa 

sínum skjólstæðingum. Tómstundalykillinn ætti að auðvelda tómstundaráðgjöfum og flýta 

fyrir skjótri úrlausn. Með því móti mætti finna þær tómstundir sem viðkomandi hefur 

áhuga á fljótt og örugglega og ráðgjafinn gæti útbúið dagskrá eins skjótt og mögulegt er. 

Ungt fólk með geðraskanir þurfa aðstoð og ráðgjöf um hvað þau vilja fá út úr og gefa til 

samfélagsins. Ávinningurinn af slíkri ráðgjöf ætti að vera jákvæður fyrir skjólstæðinginn 

þar sem líkurnar á að viðkomandi finni sér tómstund sem hentar honum aukast til muna. Í 

gegnum tómstundir hittir fólk aðra einstaklinga með sömu áhugamál og geta oftast 

vingast við þau. Þannig má auka lífsgæði til muna þar sem vítahringur einangrunar er 
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brotinn og einstaklingur nýtur sín betur sem þátttakandi í nútíma samfélagi (Leitner og 

Leitner, 2012; Geðhjálp, e.d).  
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5 Lokaorð 

Hér á undan hafa verið færð rök fyrir því að þrátt fyrir geðræn vandamál og raskanir geta 

einstaklingar lifað ánægjulegu og innihaldsríku lífi. Geðræn vandamál eru misjöfn eins og 

fólk er mismunandi en eins og hefur komið fram er vel hægt að fá aðstoð og læra að lifa 

með sjúkdómnum. Hjá stofnunum á borð við Laugarás, Hlutverkasetrið og batamiðstöðina 

á Kleppi má finna ýmsar leiðir sem hjálpar fólki að sigrast eða lifa með sjúkdómnum. Þær 

gefa manni von að fleiri stofnanir verði settar á laggirnar sem hafa tómstundir og 

stuðningsdagskrá í fararbroddi meðferðaúrræða. Tómstundir og tómstundaráðgjöf eiga 

mjög stórann sess í þessum geira, líkt og fram kom í upplifun þeirra Florence og Dorotheu 

í sínum störfum, sem gáfu okkur skjáskot af mikilvægi tómstunda fyrir andlegt og 

líkamlegt atgervi. 

Ef einstaklingi finnst gaman að mála og tómstundin færir honum eitthvað í tilveruna 

sem hann annars færi á mis við, skiptir þá nokkru hvort viðkomandi sé yfir höfuð fær í 

sinni listsköpun? Myndi slík gagnrýni kannski fá það mikið á hann að viðkomandi hætti að 

mála og þar af leiðandi verða af þeim lífsgæðum sem honum annars hlotnaðist með 

tómstund sinni? Reykjavíkurborg og önnur sveitafélög mega taka það til sín. Þegar 

geðfatlaðir eru að fara aftur í samfélagið er gjarnan spurt hvort þeir vilji læra eitthvað, 

vinna við eitthvað uppbyggilegt eða fara á námskeið til að bæta líðan en oft gleymist 

hvort þau vilja gera eitthvað í frítíma sínum og stunda einhverjar tómstundir. 

Tómstundir eru öllum mikilvægar. Tómstundir gera okkur ýmist kleift að virkja 

sköpunargáfuna, efla hugann og blómstra á þeim sviðum þar sem við erum hvað sterkust, 

sama hvort við glímum við veikindi eða ekki. Tómstundir gera okkur líkamlega og andlega 

heilbrigðari, meðal annars í gegnum samskipti við annað fólk sem deilir áhugamálum 

okkar. Tómstundarráðgjöf sem meðferðarúræði ætti því að standa öllum til boða sem 

þurfa hjálp við að stíga fyrstu skrefin aftur inn í samfélagið í kringum sig. 
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