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Notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta: Stefnumörkun og útfærsla 

Halldór Auðar Svansson
1
 

Háskólinn í Reykjavík, MPM 2018
2
 

Útdráttur 

Fjallað er um geðheilbrigðisþjónustuna á Íslandi út frá skilgreiningu á notendamiðaðri 

geðheilbrigðisþjónustu. Tekin voru viðtöl við starfsfólk og notendur geðheilbrigðis-

þjónustunnar. Svör þeirra voru skoðuð í samhengi við gildandi opinbera stefnumörkun í 

geðheilbrigðismálum og líkan John P. Kotters um skilvirka breytingastjórnun. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er að skipta megi notendamiðaðaðri geðheilbrigðisþjónustu í tvö stig, þar 

sem fyrsta stig gengur út á að aðlaga útfærslu þjónustunnar að þörfum notenda en annað stig 

gengur út á að valdefla notendur og styðja þá til bata samkvæmt batalíkaninu. Gildandi 

stefnumörkun á Íslandi um geðheilbrigðismál virðist ekki nægilega markviss með tilliti til 

notendamiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu og þá sérstaklega þegar horft er til annars stigs. 

Skýrari sýn á breytingar er nauðsynleg ef taka á upp notendamiðaðar áherslur innan íslensku 

geðheilbrigðisþjónustunnar á skilvirkan hátt. Líta megi á íslenska stefnumörkun um 

krabbameinsmeðferð sem góða fyrirmynd að því hvernig innleiða megi slíkar áherslur í 

geðheilbrigðisþjónustunni með markvissum hætti. 

Lykilorð: Verkefnastjórnun, geðheilbrigðisþjónusta, breytingastjórnun, opinber stefnumótun 

Abstract 

Mental health services in Iceland are reviewed according to a definition of a user-centered 

mental health services framework. Interviews were conducted among mental health services 

staff and users. Their answers were analyzed in light of existing public mental health policy 

and John P. Kotter‘s model for effective change management. The research concludes that the 

concept of a user-centered mental health services framework can be classified into two levels, 

where the first level concerns adapting service delivery to users‘ needs, whereas the second 

level concerns empowering users and supporting their recovery in accordance with the 

recovery model. The existing Icelandic mental health policy framework does  not seem to be 

sufficiently effective when it comes to user-centered mental health services elements, 

especially where the identified second level is concerned. A clearer vision for change is 

required if Icelandic mental health services are to effectively adopt a user-centered 

framework. Icelandic cancer treatment policy may be seen as a good model for effectively 

implementing such a framework. 

Keywords: Project management, mental health services, change management, public policy
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1. Inngangur 

 

Þegar einstaklingur þarf að nýta sér þjónustu kerfis eins og heilbrigðiskerfisins vakna 

óhjákvæmilega ákveðnar siðferðilegar spurningar um eðli valdsins og áhrif þess á samskipti 

fulltrúa kerfisins og einstaklingsins sem leitar til þeirra. Manneskja leitar til aðila innan 

þjónustukerfisins með ákveðin vandamál eða áhyggjur og verkefnið er að finna út úr því hver 

undirliggjandi orsök kann að vera og bregðast svo við með því að draga úr áhrifum 

orsakarinnar eða fjarlægja hana. Starfsfólk kerfisins hefur vald í krafti stöðu sinnar og 

sérfræðiþekkingar en á móti koma sjónarmið um rétt manneskjunnar til að hafa vald yfir sínu 

eigin lífi og heilsu. 

Stundum treystir fólk fulltrúum kerfisins fullkomlega og telur ekki ástæðu til að hafa ríkar 

skoðanir á meðferð sinni. Öðrum stundum koma upp deilur um hvernig rétt sé að halda á 

málum. Valdabarátta af þessum toga getur snúist um læknisfræðilega þjónustuþætti á borð við 

greiningar og meðferðarform en líka um almennari þjónustuþætti á borð við viðmót 

heilbrigðisstarfsfólksins og aðgengi að þjónustu. Fólk getur hér orðið ósátt og látið í sér heyra, 

krafist aukins valds yfir þjónustuþáttunum. Út frá slíkum kröfum geta sprottið 

notendahreyfingar og heilu hugmyndafræðikerfin, með sín eigin hugtök, orðræðu og 

markmið.  

Til einföldunar má segja að hér sé um valdatogstreitu milli notenda og „kerfisins“ að ræða. 

Umrætt „kerfi“ er vissulega margþætt og innan þess fer líka fram ákveðin valdabarátta milli 

mismunandi faghópa, svo sem lækna, hjúkrunafræðinga, sálfræðinga og félagsráðgjafa, sem 

geta haft mismunandi hagsmuni og sýn á hvaða þjónusta á að vera í boði og hvernig henni 

skal háttað. Einnig geta mismunandi notendur og notendahópar haft mismunandi 

hugmyndafræði, orðræðu og markmið. Átakalínan milli notenda og kerfis er þó greinilega til 

staðar og það er hún sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Eftir þessari línu getur sú 

heilbrigðisþjónusta talist notendamiðuð þar sem hugað er meðvitað og markvisst að því, með 

beitingu stefnumörkunar og skýrrar aðferðafræði, að færa notandanum aukið vald yfir þeirri 

þjónustu sem hann þiggur. 

Þegar kemur að geðheilbrigðiskerfinu getur valdatogstreitan reynst sérlega strembin. 

Vandamálin geta verið margslungin og krafist flókinna lausna sem margir aðilar þurfa að 

koma að. Geðheilbrigði stendur fólki líka afskaplega nærri, þar sem það snertir kjarna 

persónuleikans og sjálfsvirðingarinnar. Það er því eðlilegt að fólk geti haft sterkar skoðanir á 

því hvernig þjónustu það vill fá á þessu sviði. Á móti kemur að sérfræðingar á sviðinu geta 

haft þeim mun sterkari skoðanir á því hvernig ber að meðhöndla geðrænar áskoranir, út frá 

því sjónarmiði að þær feli oft í sér skerta dómgreind, takmarkaða getu til ákvarðanatöku og 

jafnvel stundum hættu vegna hegðunarvandamála. Dæmi um slík átök milli notenda og 

sérfræðinga má sjá í blaðagrein eftir Héðinn Unnsteinsson (2006) þar sem hann talar um gjá 

sem „liggur í hugmyndafræðilegum mun notenda annars vegar og fagfólks og stjórnenda 

geðsviðs hins vegar“. Aftur er til einföldunar hægt að tala um að átakalínan liggi um 

notendamiðaða geðheilbrigðisþjónustu. Það hugtak er notað í þessari ritgerð sem ákveðið 
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regnhlífarhugak yfir mismunandi hugmyndastrauma sem þó stefna að því sameiginlega 

markmiði að huga markvisst að því að færa notendum aukið vald yfir þeirri 

geðheilbrigðisþjónustu sem þeir þiggja. 

Á undanförnum áratugum hefur víða um heim verið reynt að samþætta hugmyndafræði 

notendamiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu inn í þjónustukerfin. Ísland er þar ekki undantekning 

þó að Íslendingar hafi tekið síðar við sér en ýmsar aðrar þjóðir (Héðinn Unnsteinsson, 2006). 

Hérlendis hafa verið gerðar atlögur að þessu í formi stefnumörkunar, til að koma til móts við 

kröfur notendasamtaka á borð við Geðhjálp og Hugarafl. Þau samtök benda þó enn gjarnan á 

að ekki sé nóg að gert; kerfið sé ennþá of valdamikið og að notendur þurfi meiri völd yfir 

þjónustunni. Í alþjóðlegu samhengi má síðan nefna að sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu 

þjóðanna hefur sent frá sér skýrslu þar sem rakið er valdaójafnvægi í geðheilbrigðiskerfum 

aðildarríkjanna þar sem enn hallar á notendur (Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna, 2017). 

Hér má þannig gefa sér að í gangi sé einhvers konar breytingaferli, eða tilraun til þess að 

breyta ástandi kerfisins. Þá er tilvalið að setja upp gleraugu breytingastjórnunar til að leggja 

mat á ástandið og hvernig það er að þróast.  

Breytingastjórnun er sérstök aðferðafræði sem fylgir þekktum lögmálum um hvernig tryggja 

megi að breytingar eigi sér stað og festist í sessi. John P. Kotter (2012) setti fram sígilda 

útfærslu á þessari aðferðafræði út frá greiningum sínum á breytingaferlum innan fyrirtækja. 

Lærdóminn af algengum mistökunum sem hann tók eftir í slíkum ferlum nýtti hann til að 

byggja upp þrepaskipt líkan um hvernig stjórna megi breytingum á farsælan hátt. Líkanið má 

nýta til þess að greina styrkleika og veikleika í breytingaferli; skoða hvernig breytingar eru að 

skila sér í útfærslu og hvar mætti bæta þar úr. Markmið rannsóknarinnar sem hér er fjallað um 

var að setja fram slíka greiningu. 

Breytingar verða samkvæmt líkani Kotters að byggjast á skýrri og markvissri framtíðarsýn. Í 

þessu samhengi þarf skoða gildandi stefnumörkun um geðheilbrigðisþjónustu. Ráðuneyti og 

stofnanir hafa gefið út stefnur, áætlanir og önnur skjöl sem telja má stefnumarkandi. Skoða 

þarf hversu skýr og markviss þessi stefnumörkun er, sérstaklega með tilliti til skilgreiningar á 

notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu.  

Ef tekist hefur að innleiða breytingarnar alla leið ættu þær samkvæmt líkaninu að hafa skilað 

sér bæði til starfsfólks sem vinnur innan geðheilbrigðiskerfisins og til notenda, inn í daglegan 

rekstur og menningu kerfisins. Til að fá innsýn í menninguna er þá gott að spyrja valda 

viðmælendur beint. Telur fólk að geðheilbrigðisþjónustan sé að sinna þörfum notenda? 

Hverjar telur fólk yfir höfuð að þarfirnar séu? Hverju mætti bæta við þjónustuna? Er þarna 

munur á sjónarmiði starfsfólks og notenda? Hvernig eru áherslur og hugtök úr stefnumörkun 

að skila sér til starfsfólks? 

Með því að skoða íslensku geðheilbrigðisþjónustuna út frá sígildu og margreyndu 

breytingastjórnunarlíkani, sem hefst á stefnumörkun og endar í menningu þjónustukerfisins og 

þeirri þjónustu sem notendur upplifa á eigin skinni, er þannig samandregið leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hversu notendamiðuð er geðheilbrigðisþjónustan á Íslandi? 
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Notendamiðuð þjónusta í heilbrigðiskerfinu 

Orðið notendamiðað er sótt úr hönnunarhugsun, þar sem notendamiðuð þjónustuhönnun  

snýst um að horfa á upplifun af þjónustu frá sjónarhorni viðskiptavina (Ingibjörg Rafnar 

Pétursdóttir, 2018). Hugtakið notendamiðuð þjónusta er þegar notað innan íslenska 

heilbrigðiskerfisins. Þetta má til dæmis sjá í gildandi reglugerð um gæðavísa til að meta gæði 

og árangur innan heilbrigðisþjónustu. Þar er notendamiðuð þjónusta tilgreind sem einn af sex 

meginþáttum gæða í heilbrigðisþjónustu (Reglugerð um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að 

meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar nr. 1148/2008). Rétt er að geta þess að 

hugtakið samsvarar nokkurn veginn hugtakinu sjúklingamiðuð þjónusta (e. patient centered 

care), sem snýst líka um einstaklingsmiðaða nálgun þar sem þjónustan er skipulögð út frá 

óskum og þörfum sjúklinga (Sigurveig Sigurjónsdóttir Mýrdal, 2015). Enska hugtakið á sér 

skýrar rætur að rekja til valdatogstreitu milli sérfræðinga í heilbrigðiskerfinu og sjúklinga 

(Stewart o.fl., 2003). Hugtakið notandi í stað sjúklings hefur hins vegar fest sig nokkuð í sessi 

í íslenska heilbrigðiskerfinu, samanber að í áðurnefndri reglugerð er notandi 

heilbrigðisþjónustu skilgreindur sem sjúklingur, en í lögum um réttindi sjúklinga (Lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1994) er sjúklingur aftur skilgreindur sem notandi 

heilbrigðisþjónustu. Innan kerfisins hérlendis virðast þessi hugtök því jafnstæð en 

notendahugtakið jafnvel frekar notað. Í þessari ritgerð er einfaldlega notast við 

notandahugtakið út í gegn, þar sem það samrýmist vel orðanotkun á Íslandi, þó að víða 

erlendis sé sjúklingahugtakið frekar notað.  

Hugtakið notendamiðuð þjónusta er einnig að finna í tillögu að íslenskri krabbameinsáætlun 

til ársins 2020 en yfirskrift hennar er beinlínis „Notendamiðuð þjónusta í öndvegi“. Áætlunin 

er ósamþykkt en tillagan að henni gefur samt sem áður innsýn í hvert stefnumótun í umönnun 

krabbameinssjúklinga stefnir. Í tillögunni er notendamiðuð þjónusta skilgreind svo: 

Notendamiðuð þjónusta (e. patient centered care) er þjónusta þar sem lögð er áhersla á 

heildræna og einstaklingshæfða nálgun með virðingu fyrir óskum, gildum og þörfum 

einstaklingsins. Þjónustan er samfelld, samþætt og samræmd frá greiningu í gegnum 

meðferðar- og veikindaferlið og byggist á fjölfaglegum gagnreyndum meðferðarúrræðum 

ásamt tilheyrandi samvinnu. Notendamiðuð þjónusta byggist á þátttöku einstaklinga og 

aðstandenda þeirra, virkri upplýsingagjöf og fræðslu sem auðveldar viðkomandi að taka 

upplýstar ákvarðanir um meðferð og umönnun og til þess að sinna sjálfum sér. Í nýlegri 

umfjöllun um réttindi einstaklinga með krabbamein í Evrópu er lögð áhersla á þrjú 

notendamiðuð lykilatriði til þess að tryggja árangursríka þjónustu. Þau eru virk þátttaka og 

réttur til þess að fá viðeigandi og nýjustu upplýsingar; réttur á aðgengi að sérhæfðri þjónustu 

sem byggist á rannsóknum og þróun; og réttur til að fá þjónustu í kerfi sem m.a. tryggir 

stöðugt bættan árangur, endurhæfingu, samþætta líknarmeðferð og lífsgæði í gegnum allt 

sjúkdóms- og veikindaferlið. (Velferðarráðuneytið, 2016, bls. 41) 

Þessi skilgreining nýtist sem prýðilegur grunnur að skilgreiningu á hugtakinu notendamiðaðri 

þjónustu í samhengi við heilbrigðiskerfið. Við þessa skilgreiningu má bæta hugtakinu 
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valdeflingu, en í tillögunni að krabbameinsáætlun er notast við það hugtak í tengslum við 

sjálfsumönnun sjúklinga og sameiginlegrar ákvörðunartöku fagfólks, sjúklinga og 

aðstandenda. Þetta hugtak á ekki eingöngu við um heilbrigðisþjónustu, heldur hvers konar 

þjónustu þar sem fólk þarf á einhvers konar stuðning frá fagfólki að halda, svo sem vegna 

fötlunar eða annarra áskorana. Hugtakið er þannig gjarnan notað yfir þá hugmyndafræði að 

notendum þjónustu sé fært aukið vald yfir þeirri þjónustu sem þeir fá og þeir studdir til 

sjálfshjálpar. Hugtakið er lykilhugtak í fræðigreinum á borð við félagsráðgjöf (Jóhanna 

Jóhannesdóttir, 2012) og iðjuþjálfun (Deborah Júlía Robinson og Olga Ásrún Stefánsdóttir, 

2005). Notendasamtök á borð við Hugarafl hafa síðan tileiknað sér þetta hugtak í sinni 

orðræðu og hugmyndafræði, en þar er lögð rík áhersla á að valdefling þurfi að eiga sér stað á 

jafningjagrundvelli (Hulda Birgisdóttir og Sylviane Pétursson Lecoultre, 2006).  

2.2 Notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta 

Í kafla 2.1 var notendamiðuð þjónusta í heilbrigðiskerfinu almennt skilgreind og á sú 

skilgreining sannarlega við í samhengi við geðheilbrigðisþjónustuna. Vegna þeirra sérstöku 

áskorana sem felast í geðheilbrigðismálum eru síðan til notendamiðaðir hugmyndastraumar 

sem tengjast geðheilbrigðisþjónustu sérstaklega. Gera þarf grein fyrir þeim til þess að útvíkka 

skilgreininguna á notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu sérstaklega. 

Þar má einna helst nefna batamiðaða þjónustu, sem er einnig nefnd batalíkan eða 

batahugmyndafræði. Batalíkanið er oft skilgreint í andstöðu við svokallað læknisfræðilegt 

líkan. Í orðræðu um þessa andstöðu má greina kunnuglegt stef um valdeflingu notenda til 

þátttöku meðferð sinni, í stað þess að þeir fylgi einfaldlega fyrirmælum sérfræðinga. Það sem 

einkennir batamiðaða þjónustu þó sérstaklega sem hugmyndakerfi er að þar er lögð sérstök 

áhersla á virkt mótvægi við hið svokallaða læknisfræðilega líkan, sem hefðbundin meðferð 

við geðrænum sjúkdómum er byggð á. Það líkan snúist einum of mikið bara um að fjarlægja 

einkenni sjúkdómsins. Bati snúist hins vegar um fleiri þætti á borð við að notendur öðlist 

vellíðan, aukna getu og endurheimt félagslegt hlutverk. Vinna þurfi út frá styrkleikum 

notenda með aðferðum á borð við að styðja þá í að þróa sína eigin bataáætlun (Eydís Unnur 

Tórshamar og Una Sigríður Ásmundsdóttir, 2013). Batahugmyndafræðin felur þannig aðeins 

meira í sér en bara það að færa notendum aukið vald yfir þeirri þjónustu sem þeir fá;  hún 

snýst líka um ákveðna útvíkkun á því hver markmiðin með þjónustunni eiga að vera og hvaða 

þjónustuþætti hún á að fela í sér. Sem dæmi vinna notendasamtökin Hugarafl út frá 

batalíkaninu (Þórhalla Sigríður Stefánsdóttir, 2011) rétt eins og valdeflingarhugtakinu, enda 

eru þau nátengd fyrirbæri. 

Einnig má nefna hugtakið afstofnanavæðingu, sem snýst um að draga úr innlögnum sjúklinga 

sem skilgreindir eru með geðsjúkdóma eða geðfatlanir á geðsjúkrahús og færa þjónustu við þá 

yfir til almennrar heilsugæslu, í vettvangsþjónustu og út í samfélagið. Afstofnanavæðing er 

meðal annars sprottin upp úr greiningum og umræðu um valdasamband sérfræðinga og 

sjúklinga og miðar ekki síst að því að umbreyta innviðum geðsjúkrahúsa á þann hátt að 

notendur verði síður háðir þjónustu (Kristín Valgerður Ólafsdóttir, 2014). Það sem taka á við 

eftir afstofnanavæðingu hefur verið kallað samfélagsgeðþjónusta og er hún nátengd 

batamiðaðri þjónustu (Hrönn Harðardóttir, 2014). 
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Þannig hefur notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta verið skilgreind sem sérstakt afbrigði af 

notendamiðaðri þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Hún snýst um einstaklingshæfða nálgun 

og er samfelld, samþætt og samræmd. Hún byggist á valdeflingu notenda og er batamiðuð, í 

þeim skilningi að litið er svo á að ekki sé nóg að draga úr sjúkdómseinkennum notenda 

eingöngu, heldur þurfi jafnframt að vinna með styrkleika þeirra til styðja þá í að þeir öðlist 

bata í gegnum þætti eins og vellíðan, styrk og endurheimt félagslegt hlutverk. Einnig er 

stundum talað um afstofnanavæðingu, en hún snýst um að færa þjónustu úr sérhæfðum 

geðsjúkrahúsum og umbreyta henni yfir í samfélagsgeðþjónustu í nærumhverfi. Mynd 1 sýnir 

hvernig skilgreiningin á notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu er byggð upp. 

 

Mynd 1: Notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta skilgreind 
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2.3 Breytingastjórnun 

Í breytingastjórnunarlíkani Kotters (2012) eru átta skref. Þau eru útlistuð í töflu 1. 

1 Skapa þá upplifun að 

breytingar séu brýnar 

Mikilvægt er að sameiginlegur skilningur sé til staðar á 

því að værukærð og stöðnun séu ekki boði. Breytingar 

verði að eiga sér stað og það fljótt. 

2 Setja saman leiðtogateymið 

 

Breytingar verða að vera leiddar áfram af samhentu teymi 

fólks sem deilir sameiginlegri sýn og þar sem ríkir 

innbyrðis traust. 

3 Þróa framtíðarsýn og stefnu Framtíðarsýn hjálpar fólki til að átta sig á því hver 

tilgangurinn með breytingunum er og hvert er stefnt með 

þeim. Hún þarf að vera raunhæf, æskileg, skýr og 

auðmiðlanleg. 

4 Miðla framtíðarsýninni Huga þarf að margvíslegum leiðum til að miðla 

framtíðarsýninni til allra sem eiga að taka þátt í 

breytingunum og endurtaka skilaboðin stöðugt. Leiðtogar 

verða að miðla góðu fordæmi og vera opnir fyrir því að 

eiga virk samskipti um breytingaferlið.  

5 Valdefla starfsfólk til 

víðtækra aðgerða 

Innleiðing breytinga krefst margvíslegra aðgerða um alla 

starfsemina og starfsfólk þarf að hafa getu og burði til að 

framkvæma þær aðgerðir. Brjóta þarf niður kerfislægar 

hindranir, veita starfsfólki viðeigandi þjálfun og takast á 

við erfiða yfirmenn sem standa í vegi fyrir breytingunum.  

6 Búa til áfangasigra  Með áfangasigrum er sýnt fram á að breytingar eru 

mögulegar og fólk hvatt áfram til frekari dáða. Mikilvægt 

er að gera áfangasigrana sýnilega og umbuna fólki fyrir 

þá. 

7 Festa ávinning í sessi og 

skapa frekari breytingar 

Halda þarf uppi stöðugum dampi til að tryggja að 

breytingaferlið staðni ekki og værukærð færist aftur yfir 

fólk. Huga þarf að því að í flóknu samhangandi kerfi er 

alltaf hætta á því að ef bara hluta þeirra er breytt, þá 

gangi breytingar til baka vegna áhrifa frá öðrum hlutum 

kerfisins sem hafa fengið að haldast óbreyttir. 

8 Binda breytingarnar í 

menninguna 

Í menningu felast sameiginleg gildi og hegðunarmynstur. 

Hér er um mjög rótgróin fyrirbæri að ræða og erfitt er að 

breyta þeim með beinum hætti þar sem margt af þessu er 

ósagt og ómeðvitað. Menningin breytist ekki fyrr en 

breytingaferlið er komið vel á veg og hefur þegar sannað 

sig. Til þess að hjálpa til við að festa breytingarnar í 

menningunni er til að mynda hægt að gera hana sýnilegri 

með því að tala um hana. 

Tafla 1: Skrefin í breytingastjórnunarlíkaninu. Þýtt upp úr Leading Change. (Kotter, 2012) 

Gengið er út frá því að þessi skref eigi við um breytingar á geðheilbrigðisþjónustunni enda er 

líkanið almenns eðlis og hentar fyrir allar skipulagsheildir. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur 

síðan tekið saman greiningu á því hvaða leiðir hafa gefist best til afstofnanavæðingar, með því 

að leggja spurningalista fyrir sérfræðinga á sviði geðheilbrigðis víða um heim (World Health 

Organization & The Calouste Gulbenkian Foundation, 2014). Áhugavert er að máta þá 
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greiningu við breytingastjórnunarlíkan Kotters. Samkvæmt greiningunni er talið mjög 

mikilvægt að til staðar sé breiður pólitískur stuðningur og skuldbinding alveg frá efstu stigum 

stjórnsýslunnar. Heilbrigðisstarfsfólkið verði sjálft að vera til í breytingar. Vegna innbyggðar 

tregðu gagnvart breytingum útheimti afstofnanavæðing fyrst og fremst ákveðna pólitíska 

hæfileika á borð við að vinna lykilhaghafa á sitt band og miðla upplýsingum á markvissan hátt 

til þess að breyta viðhorfum. Rétt tímasetning er talin lykilatriði. Krísur á borð við 

náttúruhamfarir sem og breytingar á pólitískri forystu eru tekin sem dæmi um góð tækifæri til 

þess að hefja umbætur. Allt rímar þetta vel við skrefin í líkani Kotters. Skörunin er ekki algjör 

en hún styður enn frekar við að það ferli að færa geðheilbrigðisþjónustuna í notendamiðaða 

átt megi greina út frá aðferðafræði breytingastjórnunar. Þar er mest um vert að skoða pólitíska 

forystu eins og hún birtist í opinberri stefnumörkun, samanber skref 3 og 4 í líkani Kotters um 

að þróa framtíðarsýn og miðla henni. Bæði vegna þess að þessi skref eru vel sýnileg 

opinberlega og vegna þess að þau eru undirstaða þess að síðari skrefin geti gengið vel. Einnig 

er mikilvægt að greina menningu geðheilbrigðisþjónustunnar, samanber skref 8, til að fá 

mynd af því hvernig stefnumótun endurspeglast í henni. Þannig er hægt að leggja mat á 

hversu langt breytingar eru komnar. 

2.4 Stefnumörkun á Íslandi 

Alþingi hefur samþykkt stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum í formi 

þingsályktunar (Þingskjal 1217, 2016). Þar birtist framtíðarsýn stjórnvalda í málaflokknum 

með hvað beinustum hætti. 

Meginmarkmið geðheilbrigðisstefnunar er „Aukin vellíðan og betri geðheilsa landsmanna og 

virkari samfélagsþátttaka einstaklinga sem glíma við geðraskanir til skemmri eða lengri tíma 

óháð búsetu þeirra.“ (Þingskjal 1217, 2016). Virkari samfélagsþátttaka er nokkuð sem hægt er 

að tengja við notendamiðaða geðheilbrigðisþjónustu eins og hún hefur hér verið skilgreind. 

Þetta er þó ekki skýrt nánar með beinum hætti í þingsályktuninni. Ekki virðast heldur vera 

settir mælikvarðar sem tengjast þessu markmiði. Til að meta árangur er því eðlilegra að horfa 

til undirmarkmiða. 

Undirmarkmið eru þrjú; að þjónusta við einstaklinga með geðraskanir sé samþætt og samfelld, 

að uppeldisskilyrði barna stuðli að vellíðan þeirra og að fólki verði ekki mismunað á 

grundvelli geðheilsu. Fyrsta undirmarkmiðið, um samþætta og samfellda þjónustu, tengist 

skilgreiningunni á notendamiðaðri þjónustu eins og hún var sett fram í kafla 2.1. Jafnframt er 

samkvæmt aðgerðaáætlun stefnunnar gengið út frá því að mælikvarðinn á þetta undirmarkið 

sé að „70% af notendum telji þjónustu samþætta og samfellda samkvæmt könnun árið 2020.“ 

Þetta er eina markmiðið í stefnunni sem er tengt við viðhorf notenda sem mælikvarða. 

„Samþætt og samfelld geðheilbrigðisþjónusta“ er þannig það markmið í 

geðheilbrigðisstefnunni sem tengist notendamiðuðum áherslum hvað skýrast, bæði vegna 

hugtakanna sjálfra og vegna þess að viðhorf notenda sjálfra eru mælikvarðinn á árangur 

markmiðsins. Prófsteinninn á hversu skilvirkt þetta markmið er felst hins vegar í skilningi 

starfsfólks geðheilbrigðisþjónustunnar og notenda hennar á því. 
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3. Aðferðafræði og framkvæmd 

 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hversu vel núgildandi stefnumörkun um 

geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi samræmist hugmyndafræðinni um notendamiða 

geðheilbrigðisþjónustu og hvernig hún skilar sér í útfærslu. Til grundvallar greiningu 

rannsóknargagna liggur skýr skilgreining á því hvað notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta 

felur í sér. Einnig er notast við líkan um breytingastjórnun sem gagnast til að greina hvort 

opinber stefnumörkun styðji við að þjónustan þróist í þessa átt. Ekki er vitað til þess að 

notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta hafi verið skilgreind með nákvæmlega þessum hætti 

áður, þar sem byggt er ofan á almennri skilgreiningu á notendamiðaðri þjónustu í 

heilbrigðiskerfinu og helstu þræðir sem tengjast þessum áherslum í samhengi við 

geðheilbrigðisþjónustu dregnir saman. Ekki er heldur vitað til þess að áður hafi verið gerð 

tilraun til þess að greina breytingar á íslensku geðheilbrigðisþjónustunni í heild sinni með 

þessum hætti. 

3.1 Aðferðarfræði rannsóknar 

Beinast lá við að nota eigindlega aðferðarfræði rannsókna til að varpa ljósi á upplifun notenda 

og fagfólks geðheilbrigðisþjónustunnar með tilliti til rannsóknarspurningarinnar.  Notuð var 

svokölluð innihaldsgreining gagna (e. content analysis) sem er ein gerð eigindlegrar 

aðferðafræði og gagnast hún til að skoða viðhorf og upplifun þátttakenda af tilteknu fyrirbæri. 

Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna gefa þær ákveðnar 

vísibendingar um veruleika þeirra sem taka þátt í rannsókninni. 

3.2 Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað með því að taka viðtöl við starfsfólk og notendur 

geðheilbrigðisþjónustunnar, þar sem spurt var beint út í skoðanir viðmælenda á þörfum 

notenda. Þar var gengið út frá því að í notendamiðaðri þjónustu væru þarfir notendur skýrar 

og þeim væri mætt vel. Jafnframt var ákveðið að spyrja út í það markmið gildandi stefnu og 

aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem tengja mætti við notendamiðaða 

geðheilbrigðisþjónustu með hvað skýrustum hætti, samþætta og samfellda 

geðheilbrigðisþjónustu. 

Hálfstöðluð viðtöl voru tekin við valda viðmælendur þar sem eftirfarandi spurningar voru 

lagðar fram. 

1. Hverjar myndir þú segja að séu helstu þarfir notenda geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi? 

2. Hvernig myndir þú segja að geðheilbrigðisþjónustan á Íslandi sé að mæta þörfum 

notenda? 

3. Hverju finnst þér að megi bæta við geðheilbrigðisþjónustuna á Íslandi til þess að mæta 

þörfum notenda betur? 



10 

 

 

Hér var spurt beint út í þarfir notenda út frá skilningi viðmælenda á þeim, hvernig 

geðheilbrigðisþjónustan er að uppfylla þær  þarfir og hvernig bæta megi þar úr. Þannig var 

viðmælandinn settur í þær stellingar að hugsa um þarfirnar út frá mismunandi sjónarhornum, 

íhuga hvar þjónustan er stödd og hvert hún ætti að vera að stefna. 

4. Hvað myndir þú segja að fælist í samþættri og samfelldri geðheilbrigðisþjónustu? 

5. Myndir þú segja að geðheilbrigðisþjónustan á Íslandi sé samþætt og samfelld? 

6. Hvernig telur þú að mætti gera geðheilbrigðisþjónustuna á Íslandi samþættari og 

samfelldari? 

Hér var sömu aðferð beitt á hugtakið „samþætt og samfelld geðheilbrigðisþjónusta“ úr 

gildandi geðheilbrigðisáætlun. Þessar spurningar voru ekki síst settar fram til að athuga hvort 

fólk hefði yfir höfuð einhvern skilning á þessum hugtökum, hver sá skilningur kynni þá að 

vera og hvort þessi skilningur tengdist þörfum notenda.  

7. Hvaða tengsl telur þú að séu til staðar milli þarfa notenda og samþættrar og samfelldrar 

geðheilbrigðisþjónustu? 

Hér var spurt beint út hvort fólk tengdi hugtakið „samþætt og samfelld 

geðheilbrigðisþjónusta“ við þarfir notenda. Mikilvægt var að spyrja hennar í lokin til þess að 

sjá hvort viðmælendur tengdu þetta saman út frá vísbendingu um að þarna kynnu að vera 

einhver tengsl, þrátt fyrir að hafa ekki endilega gert það í fyrri svörum sínum. 

3.3 Úrtak 

Viðmælendur voru valdir með hentugleikaúrtaki, út frá ábendingum leiðbeinanda og með því 

að falast eftir viðmælendum í viðeigandi hópum á Facebook. Falast var eftir því að ná til 

starfsfólks úr sem flestum fagstéttum og notenda sem hefðu verulega reynslu af 

geðheilbrigðisþjónustunni. Rætt var við 17 viðmælendur sem buðu sig fram til þátttöku; 9 

starfsmenn og 8 notendur  

Í hópi starfsfólks voru þrír stjórnendur á geðsviði Landspítalans (einn með bakgrunn í 

hjúkrunarfræði, annar í geðlækningum og þriðji í félagsráðgjöf), stjórnandi úr yfirstjórn 

Landspítalans, starfsmaður Batamiðstöðvarinnar, sálfræðingur sem rekur eigin stofu, tveir 

félagsráðgjafar hjá Reykjavíkurborg og heimilislæknir á heilsugæslu. 

Í hópi notenda voru fimm konur og þrír karlmenn, á aldrinum 27 til 51 árs og allir með minnst 

tíu ára reynslu af því að vera notendur. Einn notandi hafði þó ekki nýlega reynslu heldur 

eingöngu frá síðustu öld, aðrir höfðu hins vegar nýlega reynslu og flestir ennþá virkir 

notendur. Flestir höfðu mesta reynslu af móttökugeðdeild, bráðamóttöku og göngudeild. 

Einnig höfðu einhverjir reynslu af því að þiggja þjónustu hjá sálfræðingum og geðlæknum og 

fjórir af Hugarafli. 
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3.4 Greining gagna 

Viðtöl voru tekin upp, skráð orðrétt í tölvu og greind til að finna sameiginleg þemu í svörum 

við spurningunum. Allir viðmælendur skrifuðu undir yfirlýsingu um samþykki sitt fyrir 

vinnslu viðtalsins í þágu vísindarannsóknar þar sem fram kom að trúnaði væri heitið, að 

persónuaðkenni yrðu afmáð og að upptökum yrði eytt að vinnslu lokinni (sjá viðauka I).  

3.5 Siðfræði, trúverðugleiki og takmarkanir 

Fyrirhuguð vinnsla gagna var tilkynnt til Persónuverndar sem gerði ekki athugasemd við 

hana. Upptökum og rannsóknargögnum sem unnin voru upp úr viðtölunum verður eytt að 

rannsókninni lokinni. 

Afstaða rannsakanda til viðfangsefnisins er sú að notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta sé 

mjög æskileg og að slíkar áherslur í þjónustunni séu samfélaginu öllu til bóta. Huga þurfi vel 

að reynsluheimi og félagslegum bakgrunni notenda, nálgunin þurfi að vera einstaklingsmiðuð 

og batamiðuð. Þó að ýmislegt hafi þar þróast til betri vegar á undanförnum árum megi gera 

enn betur. 

Rannsóknin er þeim takmörkunum háð að einungis eitt viðtal var tekið við hvern viðmælanda 

og túlkun rannsóknarinnar var ekki borin undir viðmælendur, sem dregur úr trúanleika 

rannsóknarinnar. Þar sem um eigindlega rannsókn á hentugleikaúrtaki er að ræða er síðan 

erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýði starfsfólks geðheilbrigðisþjónustunnar annars 

vegar og notenda hins vegar. Lesendum er látið eftir að dæma um yfirfæranleikann.  
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4. Niðurstöður 

 

Úr viðtölunum greindi rannsakandi átta meginþemu: Einstaklingsbundnar þarfir, kaflaskipt 

þjónusta, meiri einstaklingsmiðun, ósamþætt og ósamfelld þjónusta, greitt flæði notenda milli 

úrræða, hinn upplýsti notandi, aukin samvinna og efling samfélagsgeðþjónustu og 

krabbameinsmeðferð er notendamiðaðri. 

Einstaklingsbundnar þarfir 

Þegar spurt var út í þarfir notenda geðheilbrigðisþjónustunnar (spurning 1) töluðu bæði 

starfsfólk og notendur um að þarfir væru misjafnar og að koma þyrfti til móts við þessar 

misjöfnu þarfir. Þannig var nefnt að hlusta ætti á notendur og sýna þeim virðingu, að það 

þyrfti einstaklingsmiða nálgun, greitt aðgengi að þjónustu og að mæta þyrfti hverjum og 

einum þar sem hann væri staddur. Einungis einn starfsmaður nefndi ekkert af þessu tagi en 

allir notendurnir gerðu það. Þó var aðeins einn notandi sem beinlínis nefndi valdeflingu og 

einn notandi sem kom inn á bata sem þörf. Tveir starfsmenn töluðu um að búa til 

meðferðaráætlun í samvinnu við notandann, sem telst batamiðuð hugsun. 

Kaflaskipt þjónusta 

Þegar spurt var hvernig geðheilbrigðisþjónustan væri að mæta þörfum notenda (spurning 2) 

taldi flest starfsfólk að það gengi að sumu eða mörgu leyti vel að mæta þörfum notenda en að 

enn væri nokkuð í land. Talað var um að þjónustan væri misjöfn eftir notendahópum, sumir 

gætu orðið útundan, aðgengi mætti vera betra og að það þyrfti að koma betur til móts við 

einstaklingsþarfir. Einn viðmælandi notaði orðið kaflaskipt í þessu samhengi, annar sagði 

þjónustuna handahófskennda en þriðji kallaði hana brotakennda. Flestir notendanna, eða fimm 

þeirra, voru hins vegar töluvert gagnrýnni og sáu fleiri veikleika en styrkleika. Einn 

starfsmaður, sálfræðingur með eigin stofu, var jafnframt á slíkri línu. Enginn viðmælendanna 

var á þeirri skoðun að þjónustan væri að mæta þörfum notenda fullkomlega. Hópar eins og 

vímuefnaneytendur og fólk með þroskaskerðingar voru gjarnan nefndir sem dæmi um hópa 

sem ættu á hættu að verða útundan í kerfinu. 

Meiri einstaklingsmiðun 

Þegar spurt var hverju mætti bæta við geðheilbrigðisþjónustuna til þess að mæta þörfum 

notenda betur (spurning 3) voru svörin nokkuð misjöfn en einna algengast var að nefnd voru 

fjölbreyttari úrræði, að mæta notendum þar sem þeir eru, meiri vinna með áfallasögu notenda, 

að meira mætti setja í þverfagleg samfélagsgeðteymi, að það mætti vera meiri eftirfylgd eftir 

útskrift, að bæta mætti aðgengi að þjónustunni, að tilteknir þjónustuþættir á borð við 

sálfræðiþjónustu mættu vera ódýrari, og að efla þyrfti heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað. 

Allt miðar þetta meira og minna að því að laga þjónustuna betur að einstaklingsþörfum. 
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Greitt flæði notenda milli úrræða 

Þegar spurt var út í skilning viðmælenda á samþættri og samfelldri geðheilbrigðisþjónustu 

(spurning 4) höfðu langflestir viðmælendur einhverja hugmynd um hvað það fól í sér, eftir 

mislanga umhugsun þó. Fjórir notendur og tveir starfsmenn þurftu að hugsa sig nokkuð um og 

kveiktu ekki strax á hugtökunum. Einn notandi treysti sér ekki til að giska. Svörin, þegar þau 

komu, voru á nokkuð svipaðan veg en misítarleg. Algengast var að talað væri um að þetta 

snerist um að mismunandi kerfi og úrræði töluðu saman, að það væri ekki rof eða löng bið 

eftir þjónustu hjá notendum og að hugað væri að eftirfylgd við útskrift af stofnunum. Flestir 

töluðu þar út frá því sjónarhorni að notandinn væri fremur óvirkur þátttakandi sem færi úr 

einu úrræði í annað en að sú upplifun ætti að vera samfelld og án rofs. 

Hinn upplýsti notandi 

Í svörum við spurningu 4 kom jafnframt fram hjá sumum viðmælendum aðeins önnur sýn á 

samþætta og samfellda geðheilbrigðisþjónustu, þó hún hafi ekki verið jafn algeng. Þrír 

starfsmenn og þrír notendur töluðu á þeim nótum að notandinn sjálfur væri virkur og 

upplýstur þátttakandi í samfellunni. Þetta væri þó jafnvel sérstakt áskorunarefni í 

geðheilbrigðisþjónustunni. Heimilislæknirinn orðaði þetta þannig:  

Málið er að samþætting fer í gegnum einstaklinginn sjálfan. Það er hann sem er köngulóin í 

sínu eigin neti. Það er hann sem er sá sem að hefur yfirlit yfir hvað er verið að gera, hvað hann 

er að gera, og hverjir geta hjálpað honum. Og nú eru náttúrulega geðheilbrigðismál þess eðlis 

að stundum er ekki sú innsýn til staðar hjá einstaklingnum og þá náttúrulega lendir maður í 

vanda. 

Einn notandi lýsti þessu þannig að notendum ættu að bjóðast upplýsingar um mismunandi 

leiðir sem þeir gætu valið úr.  

Þetta viðhorf kom jafnvel skýrar fram þegar spurt var út í tengsl milli þarfa notenda og 

samræmdrar og samþættrar geðheilbrigðisþjónustu (spurning 7). Fimm starfsmenn og fimm 

notendur veltu fyrir sér út frá þessari spurningu hvort samþætting og samfella þyrfti ekki að 

vera á forsendum notandans og hvort þetta snerist ekki síst um að bæta viðmót þjónustunnar. Í 

því samhengi nefndi einn starfsmaður hvort það væri ekki þægilegra fyrir notendur ef það 

væri til staðar vefsíða með upplýsingum sem leiðbeindi þeim í gegnum kerfið, hvert þeir gætu 

leitað. Annar starfsmaður lagði jafnframt gagngert til að byrjað yrði á að finna út úr hverjar 

þarfir notenda væru áður en farið væri út í að samþætta. Einn notandi nefndi útskriftaráætlun 

sem hjálpaði notendum áfram eftir útskrift af stofnun sem dæmi um leið til að efla tengslin. 
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Ósamþætt og ósamfelld þjónusta 

Þegar spurt var hvort geðheilbrigðisþjónustan væri samþætt og samfelld (spurning 5) voru 

langflestir viðmælendanna sem höfðu einhvern skilning á hugtökunum á því að þjónustan 

væri hvorki samþætt né samfelld en misgagnrýnir þó. Fjórir starfsmenn töldu að verið væri að 

reyna að þróa geðheilbrigðisþjónustuna í þessa átt. Einn þeirra orðaði það þannig að „við 

gefum okkur út fyrir að vera samfelld og samþætt“ en að það væri óljóst hver ætti að fylgja 

þessu eftir. Enginn notandi nefndi hins vegar að hann teldi að verið væri að reyna að þróa 

geðheilbrigðisþjónustuna í þessa átt. 

Aukin samvinna og efling samfélagsgeðþjónustu 

Þegar spurt var hvernig mætti gera geðheilbrigðisþjónustuna samþættari og samfelldari 

(spurning 6) var nokkuð rætt um betra samstarf milli mismunandi aðila, teymisvinnu, eflingu 

heilsugæslu, stuðning við notendasamtök og meiri eftirfylgd. Tveir notendur töluðu um aukna 

valdeflingu notenda í samhenginu. Einn starfsmaður nefndi að það þyrfti mögulega harðara 

vald að ofan til að koma slíkri breytingu í gegn. Annar starfsmaður lagði höfuðáherslu á að 

það þyrfti að vera skýr stefna og markmið með samþættingunni og samfellunni, hver 

ávinningurinn væri fyrir kerfið en aðallega fyrir notendur. 

Krabbameinsmeðferð er notendamiðaðri 

Fjórir viðmælendur, tveir starfsmenn og tveir notendur, báru í svörum sínum 

geðheilbrigðisþjónustuna saman við þjónustu við krabbameinssjúklinga og töldu betur hugað 

að þörfum og valdeflingu krabbameinssjúklinga. Einn notandi orðaði þetta svona: 

Þegar við byrjum á þessum forsendum, ef við hugsum það þannig, að strax í upphafi er ekkert 

sérstaklega verið að athuga að réttindum notendanna, þá eru engar líkur á því að það sé 

einhvers staðar í næsta teymi, eða þar næsta teymi. Það verður að vera strax frá upphafi. Þetta 

er komið til dæmis inn í krabbameinskerfin okkar. Þarna er bara aðili inni á Landspítala sem 

passar þetta. Hann fer í það að skoða þessi mál. Af því það er svolítið öðruvísi einhvern 

veginn, að vera með krabbamein en að vera með geðræn vandamál. Það er litið bara allt öðru 

vísi á. 
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5. Umræður 

 

Af svörum viðmælenda að dæma er ljóst að gagnlegt gæti verið að gera greinarmun á 

mismunandi stigum notendamiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu. Þetta er atriði sem ekki var 

hugað að sérstaklega í skilgreiningunni í kafla 2 en í greiningu á svörunum komu skýrt fram 

mynstur sem tengja mætti við tvö mismunandi stig notendamiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu. 

Kalla mætti þau fyrsta stigs og annars stigs. Þessi greinarmunur sést til að mynda vel í 

þemunum greitt flæði notenda milli úrræða (fyrsta stigs) og hinn upplýsti notandi (annars 

stigs). 

Fyrsta stigs notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta snýst þá um að huga að því að þarfir 

notenda eru mismunandi og þess vegna þurfi hlusta á þá, sýna þeim virðingu og veita þeim 

greitt aðgengi að fjölbreyttri og einstaklingsmiðaðri þjónustu. Annars stigs snýst hins vegar 

um beina valdeflingu og batamiðaða nálgun þar sem hugað er skipulega að því að auka 

valfrelsi notandans, styðja hann til sjálfshjálpar og bata og veita honum upplýsingar sem 

hjálpa honum að rata í gegnum þjónustuna og finna viðeigandi úrræði.  

Segja mætti að annars stigs notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta sé þannig virkari en fyrsta 

stigs; hún gangi lengra í að koma til móts við notandann og virkja hann til þátttöku í þeirri 

þjónustu sem er veitt. Einnig má segja að fyrsta stigs snúist meira um hvernig þjónustan er 

veitt en annars stigs meira um markmið hennar fyrir notandann. Hafa þarf í huga að fyrsta 

stigs og annars stigs áherslur útiloka ekki hvor aðra heldur geta þær þvert á móti unnið saman 

og styrkt hvor aðra. Tafla 2 sýnir muninn á fyrsta stigs og annars stigs áherslum í grófum 

dráttum. 

Fyrsta stigs Annars stigs 

Sjónarhorn kerfisins Sjónarhorn notandans 

Virðing gagnvart notendum Valdefling notenda 

Greitt aðgengi að þjónustu Batamiðuð þjónusta 

Góð samvinna innan kerfis Góð samvinna við notendur 

Gott upplýsingaflæði innan kerfis Gott upplýsingaflæði til notenda 

Greitt flæði notenda milli úrræða Notendur upplýstir til að velja sér úrræði 

Tafla 2: Fyrsta stigs og annars stigs notendamiðuð geðheilbrigðisþjónusta 

Í ljósi þessarar skiptingar er greinilegt af svörum viðmælenda að bæði starfsfólki og notendum 

er almennt tamt að ræða um þarfir notenda geðheilbrigðisþjónustunnar út frá fyrsta stigs 

áherslum á borð við virðingu fyrir mismunandi þörfum. Jafnframt telur starfsfólk sem og 

notendur að geðheilbrigðisþjónustan sé ekki að mæta þörfum notenda fullkomlega, ýmsir 

segja hana brotakennda og að hún nái misvel til mismunandi hópa notenda; það tengist líka 

fyrsta stigs áherslum. Fjórir viðmælendur nefndu síðan annars stigs áherslur þegar spurt var 

um viðhorf til þarfa notenda. 

Skilningur á samþættri og samfelldri geðheilbrigðisþjónustu er síðan með svipuðu marki 

brenndur. Fyrsta stigs áherslur er áberandi í svörunum en annars stigs minna áberandi. Rætt er 

um samþættingu og samfellu út frá góðri samvinnu starfsfólks og ólíkra úrræða, góðu 
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upplýsingaflæði milli úrræða, greiðu aðgengi og að notendur ættu ekki að þurfa að bíða eftir 

úrræðum. Síður algengara er að samþætting og samfella séu rædd út frá forsendum notenda, 

valdeflingar þeirra og bata, og að þeir ættu að fá að sjá um samfelluna sjálfir.  

Allt bendir þetta til þess að notendamiðuð hugsun sé til staðar að einhverju leyti í menningu 

geðheilbrigðisþjónustunnar, samanber skref 8 í breytingastjórnunarlíkani Kotters (2012) og 

fyrsta stigs þá meira áberandi en annars stigs. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort að 

breytingar í átt að notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu verði almennt með þeim hætti að 

fyrsta stigs áherslur komi á undan annars stigs áherslum. Íslenska geðheilbrigðisþjónustan sé 

þá nokkuð þroskuð þegar kemur að fyrsta stigs áherslum en að nokkuð vanti upp á að hún nái 

fyllilega á annað stig. Samkvæmt þessu séu viðmælendur sem koma inn á annars stigs 

áherslur í svörum sínum þá að „hugsa lengra“ um notendamiðaða geðheilbrigðisþjónustu. Það 

er nefnilega líka áhugavert að skoða hvað gerðist þegar þegar viðmælendur voru gagngert 

hvattir í síðustu spurningunni til að ræða um þarfir notenda í tengslum við samþætta og 

samfellda geðheilbrigðisþjónustu. Fleiri þeirra fóru út í að tala á þeim nótum að samþætting 

og samfella þyrfti að fara í gegnum notandann og vera á hans forsendum; þar verður sumsé 

skýrari vísir að annars stigs áherslum.  

Það að viðmælendur voru almennt á því að geðheilbrigðisþjónustan væri ekki að mæta 

þörfum notenda fullkomlega og að hún væri ekki alveg samræmd og samfelld bendir til þess 

að forsendur séu fyrir hendi fyrir skrefi 1 í líkani Kotters, að sú upplifun sé til staðar hjá 

starfsfólki sem og notendum að breytingar séu hið minnsta æskilegar. Þó mætti spyrja að því 

og rannsaka betur hvort þetta skref sé fyllilega uppfyllt að því leyti að breytingar séu taldar 

brýnar – og þá sérstaklega meðal þeirra sem leiða opinbera stefnumörkun um 

geðheilbrigðisþjónustuna. 

Það sem vantar síðan augljóslega er skýrari sýn á breytingarnar, samanber skref 3 í líkaninu. 

Sumt starfsfólk taldi að verið væri að þróa geðheilbrigðisþjónustuna í átt að samþættingu og 

samfellu en enginn notendanna. Það bendir til þess að þessi sýn á breytingar á 

geðheilbrigðisþjónustunni sé til staðar að einhverju leyti meðal starfsfólks en að sú sýn tali 

ekki sérstaklega til notenda. Þessi sýn er líka samkvæmt svörum viðmælenda ekki tengd 

notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu með skýrum hætti og þau tengsl sem þó virðast vera 

til staðar eru mun frekar fyrsta stigs en annars stigs. 

Loks má nefna að sú staðreynd að fjórir viðmælendur beinlínis nefndu fyrirkomulag 

krabbameinsmeðferðar sem fyrirmynd verður að teljast áhugaverð í ljósi tillögu að íslenskri 

krabbameinsáætlun til ársins 2020 (Velferðarráðuneytið, 2016) sem nýttist í kafla 2.1 til þess 

að leggja grunn að skilgreiningu á notendamiðaðri þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Hér er 

sennilega ekki um tilviljun að ræða. Hvort tveggja er vísbending um að áherslur í 

krabbameinsmeðferð gætu verið ákveðin leiðandi fyrirmynd í notendamiðaðri þjónustu í 

heilbrigðiskerfinu. 
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6. Ályktanir 

 

Vissulega er íslenska geðheilbrigðisþjónustan að þróast og breytast en breytingarnar mættu 

vera markvissari. Núverandi staða hennar virðist nokkuð kaflaskipt og breytingaferli hennar 

einnig, ef það er skoðað út frá skilgreiningunni á notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu sem 

hér hefur verið sett fram.  

Út frá svörum viðmælenda í ljósi skiptingarinnar í fyrsta stigs og annars stigs notendamiðaða 

geðheilbrigðisþjónustu má álykta að „samþætt og samfelld geðheilbrigðisþjónusta“ gæti verið 

einhvers konar mælikvarði á fyrsta stigs notendamiðaða geðheilbrigðisþjónustu en að hún sé 

lakari mælikvarði á annars stigs. Markmið í gildandi stefnumörkun í geðheilbrigðismálum, 

eins og hún birtist í þingsályktun frá árinu 2016, virðast þannig ekki fyllilega markviss með 

tilliti til notendamiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu. 

Leiðin til þess að gera stefnumörkunina markvissari gæti falist í því að fara í gegnum ítrun á 

breytingastjórnunarferlinu. Skilgreina notendamiðaða geðheilbrigðisþjónustu með skipulegum 

hætti, taka stöðuna á því hvar þjónustan er stödd að þessu leyti og setja fram skýra 

framtíðarsýn út frá þeirri stöðu, samanber skref 3 í líkani Kotters. Í svörum viðmælenda eru til 

dæmis vísbendingar um að þjónustan sé komin nokkuð á veg í fyrsta stigs áherslum en að 

töluvert vanti upp á annars stigs áherslur í sýn fólks á það hvert þjónustan ætti að þróast. 

Svara þyrfti þeirri spurningu í stefnumótunarferli hvort breytingarnar snúist um að efla fyrsta 

stigs notendamiðaðar áherslur og festa þær í sessi eða hvort fara eigi meira út í annars stigs 

áherslur. Hlutverk notendasamtaka þyrfti að skýra sérstaklega og huga þyrfti að sértækum 

þörfum hópa á borð við vímuefnaneytenda og fólks með þroskaskerðingar, þar sem í svörum 

nokkurra viðmælenda kom fram það viðhorf að geðheilbrigðisþjónustan þjónaði þörfum 

mismunandi hópa notenda misvel. Mögulega myndi hjálpa til við breytingaferlið að fólk yrði í 

gegnum stefnumörkun meðvitað um hvað hefur áunnist, svo fagna megi áfangasigrum í 

ferlinu, samanber skref 6 í líkani Kotters.  

Stefnumótun um krabbameinsmeðferð gæti líklegast nýst sem góð fyrirmynd, þar sem þar 

hefur verið hugað að notendamiðaðri þjónustu sem fyrsta forgangsatriði. 

7. Þakkir 

 

Ég vil byrja á að þakka viðmælendum fyrir þátttöku í rannsókninni og ómetanleg innlegg sín. 

Mun fleira skemmtilegt og áhugavert kom fram í viðtölunum en rými var til að gera grein 

fyrir innan ramma rannsóknarinnar og ljóst er að viðhorf til geðheilbrigðisþjónustu eru mjög 

frjór akur rannsókna. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Helgu Sif Friðjónsdóttur, fyrir 

góðan faglegan stuðning við mótun og úrvinnslu rannsóknarinnar. Kennarar í MPM-námi við 

Háskólann í Reykjavík og þá sérstaklega umsjónarmenn námsins, þeir Haukur Ingi Jónasson 

og Helgi Þór Ingason, fá þakkir fyrir skemmtilega og fróðlega kennslu. Samnemendur mínir 

fá loks eitt stórt klapp fyrir frábæra samheldni og styrkan andlegan stuðning í gegnum námið. 
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Viðauki I 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/aður, veiti hér með samþykki mitt fyrir upptöku og vinnslu á viðtali vegna 

lokaverkefnis Halldórs Auðar Svanssonar, til heimilis að Hringbraut 101 í Reykjavík, fyrir 

MPM-nám við Háskólann í Reykjavík.  

Ég er meðvituð/aður um að í viðtalinu gætu komið fram upplýsingar um heilsuhagi mína sem 

teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga skv. 8. tl. 2. gr. laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga (hér eftir „lögin“).  

Ég geri mér grein fyrir að vinnsla þessara upplýsinga er óheimil nema með mínu ótvíræðu 

samþykki sbr. 1. tl. 8. gr. laganna og að þær verði eingöngu notaðar í þágu vísindarannsóknar 

sbr. 9. tl. 9. gr. laganna. Einnig að mér sé ekki skylt að veita þær og að ég kjósi með 

undirskrift minni að veita þær af fúsum og frjálsum vilja. 

Ég er upplýst/ur um að vinnsla upplýsinganna verði með þeim hætti að persónuauðkenni verði 

afmáð, þannig að lokaverkefnið innihaldi engar persónugreinanlegar upplýsingar. Öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum og upptökum verði eytt að vinnslu lokinni og 

ábyrgðaraðili, Halldór Auðar Svansson, muni ekki dreifa þeim til annarra né birta 

opinberlega. 

Ég áskil mér allan rétt til upplýsinga um vinnslu persónuupplýsinga um mig vegna 

rannsóknarinnar, sbr. III kafla laganna. 

 

_____________________________________________ 

Staður og dagsetning 

_____________________________________________ 

Undirskrift 

_____________________________________________ 

Undirritun ábyrgðaraðila 

 

 

 


