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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA gráðu í lögreglu- og löggæslufræðum við Háskólann á 

Akureyri. Leitað verður svara við þremur megin spurningum sem allar tengjast samskiptum 

lögreglu við fólk með geðraskanir á einhvern hátt, sem eru: 1) Hvert er umfang og eðli 

samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir? 2) Hvaða viðhorf hefur fólk með geðraskanir 

og lögregla hvort  til annars og hvernig tengist það samskiptum þeirra á milli 3) Hver er 

núverandi þjálfun lögreglu í að fást við fólk með geðraskanir og eru tækifæri til að bæta þá 

þjálfun?. Nú á dögum eru störf lögreglunnar orðin erfiðari og mun flóknari en þau voru 

áður og hefur lögreglan í auknum mæli þurft að sinna verkefnum tengdum fólki með 

geðraskanir. Markmiðið með þessari ritgerð er að bæta samskipti lögreglu við fólk með 

geðraskanir og kanna hvort möguleikar séu hérlendis til að bæta þjálfun lögreglu. 

Skoðuð verður erlend aðferð, sem notuð er við þjálfun, og hugmyndir að útfærslu á slíkri 

þjálfun fyrir nám hérlendis settar fram. Niðurstöður sem liggja fyrir eru þær að erfitt er 

að meta umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir þar sem takmarkað er til 

af gögnum sem það varða. Þau viðhorf sem lögregla og fólk með geðraskanir hafa hvort 

gagnvart öðru hefur mikil áhrif á gæði samskipta þeirra og góð þjálfun lögreglumanna er 

grundvöllur fyrir góðum samskiptum þeirra á milli. Lítil áhersla hefur verið lögð á samskipti 

við fólk með geðraskanir í námskrá lögreglunámsins og eru því þó nokkrir möguleikar til að 

bæta úr því.  

 

Lykilhugtök: Lögregla, geðheilbrigði, geðraskanir, þjálfun, CIT (crisis intervention teams) 
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Abstract 

This thesis is a final project for BA degree in police science from the University of Akureyri. 

Efforts will be made to answer three main questions that are all related to the police’s 

communication with people with mental disorders in some way. These questions are: 1) What 

is the extent and nature of police communication with people with mental disorders? 2) How 

do people with mental disorders and the police view each other and how does it relate to the 

relationship between them? 3) What is the current training of the police in dealing with people 

with mental disorders and are there opportunities to improve that training? Today, the work of 

the police has become more difficult and much more complex than it was before, and the police 

have increasingly had to carry out tasks related to people with mental disorders. The aim of 

this thesis is to improve police communications with people who have mental disorders and 

determine whether there are possibilities in Iceland to increase police training. A North 

American method used in training will be examined and ideas for implementation of such 

training for studies in Iceland will be presented. The results already obtained are that it is 

difficult to assess the extent and nature of police communication with people with mental 

disorders as there is limited data available regarding it; the attitude that police officers and 

people with mental disorder have towards each other have a great influence on the quality of 

their communication and good police training is the basis for good communication between 

them. Little emphasis has been laid on communication with people with mental disorders in 

the curriculum of the police training, and therefore there are some opportunities to improve this 

training.  

Key words: Police, mental health, mental disorders, training, CIT (crisis intervention teams) 
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1. Inngangur 

„Íslenska lögreglan er sú stofnun þjóðfélagsins, sem hefur með höndum löggæslu í víðustu 

merkingu“ er fyrsta setning siðareglna lögreglunnar á Íslandi (Siðareglur lögreglu, 2016). 

Hlutverk lögreglu er fjölbreytt og nær til margra sviða en í 1. gr. lögreglulaganna er það ítarlega 

tilgreint. Segir þar að ásamt því að halda uppi lögum og reglum í landinu skuli lögreglan einnig 

leitast við að tryggja réttaröryggi borgara og vernda eignarrétt, stemma stigu við afbrotum og 

koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgara svo að eitthvað sé nefnt (lögreglulög nr. 

90/1996). Í siðareglum lögreglu segir að starfsmenn lögreglu skuli vera áreiðanlegir og 

starfsamir fagmenn og beri þeim að viðhalda þekkingu sinni og færni. Felast 

góðir lögregluhættir meðal annars í því að starfsmenn lögreglu skuli ávallt virða það að allir 

séu jafnir fyrir lögum (Siðareglur lögreglu, 2016). Störf lögreglunnar eru nú orðin erfiðari og 

mun flóknari en þau voru áður og er sú krafa gerð til lögreglunnar að hún sé fær um að bregðast 

við þeim ógnum sem að steðja. Til þess þarf hún meðal annars að hafa tiltæk úrræði, áætlanir 

og ráða yfir búnaði, þjálfun og þekkingu sem gerir henni kleift að takast á við þær margvíslegu 

áskoranir sem fylgt hafa síbreytilegum og flóknum samtíma (Dómsmálaráðuneytið, e.d.). 

Meðal markmiða stjórnvalda er að lögreglan starfi í samstarfi við aðra að því að stemma 

stigu við afbrotum en samstarfið nær hins vegar langt út fyrir það og getur verið mjög víðtækt. 

Mikilvægt er að lögreglan haldi góðu samstarfi við stjórnvöld og stofnanir sem tengjast 

störfum lögreglunnar en á síðustu árum hefur þetta samstarf aukist (Ríkislögreglustjórinn, 

2009). Meðal mikilvægustu hlutverka lögreglu er þjónustu- og hjálparhlutverkið en þar er 

stærsti snertiflötur lögreglunnar við almenning. Ekki er hægt að reka löggæslu með lögreglunni 

einni og sér heldur verður hún að vera samstarfsverkefni samfélagsins í að vinna að 

sameiginlegum markmiðum. Það eru því ekki aðeins hagsmunir lögreglunnar heldur 

samfélagsins í heild sinni að almenningur hafi jákvæða upplifun af þjónustu lögreglunnar og 

geti borið traust til starfa hennar. Þar skiptir höfuðmáli að öll samskipti lögreglu við almenning 

einkennist af virðingu og fagmennsku (Dómsmálaráðuneytið, e.d.).  

Allt frá fyrstu geðheilbrigðislöggjöfinni hefur það verið hluti af verkahring 

lögreglunnar í vestrænum samfélögum að aðstoða fólk með geðraskanir (Chappell og O’Brien, 

2014). Í samfélagi þar sem þeir einstaklingar sem glíma við geðraskanir geta stofnað til 

neikvæðra samskipta við almenning og komist í kast við lögin er það yfirleitt lögreglan sem er 

fyrst viðbragðsaðila á vettvang. Aukinn þrýstingur hefur því verið settur á lögregluna 

undanfarin ár frá opinberum aðilum um að takast á við ýmis konar atvik og aðstæður sem 

tengjast geðheilbrigði fólks (Jones og Mason, 2002). Það er því ekki óalgengt að starfsmenn 
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lögreglu þurfi að bregða sér í hlutverk sálfræðings, geðlæknis eða annarra 

heilbrigðisstarfsmanna á vettvangi þar sem tekist er á við fjölbreyttan hóp fólks og mismunandi 

einkenni veikinda. Í þeim aðstæðum þegar lögreglumenn mæta fyrstir á vettvang eru þeir oft 

tilneyddir til að taka snöggar og skilvirkar ákvarðanir á einu augnabliki sem geta verið 

lykilþáttur í því hvernig mál þróast. Tíminn til að bregðast við og meta aðstæður er oft stuttur 

sem getur gert ákvarðanatökuna erfiða, en í mörgum tilfellum eru litlar sem engar 

bakgrunnsupplýsingar til að byggja ákvarðanir á. Það er því oft alls ekki ljóst hver besti 

valkosturinn er í ákvarðanatöku til að hægt sé að stjórna og leysa úr erfiðum aðstæðum á 

vettvangi. Sú ákvörðun sem lögreglumenn taka hverju sinni getur haft mikil áhrif á öryggi allra 

á vettvangi sem og niðurstöður til lengri tíma sem tengjast geðheilsu og þátttöku réttarkerfisins 

í málefnum einstaklingsins sem verið er að hafa afskipti af (Watson, o.fl., 2014). Þegar 

lögreglan metur það svo að ástand einstaklings á vettvangi svari til einkenna alvarlegs 

geðsjúkdóms eða ávana- og fíkniefnaneyslu skal hún kalla til lækni sem metur ástand 

viðkomandi. Ef læknirinn metur ástandið svo að nauðungarvistun sé nauðsynleg getur hann 

óskað eftir aðstoð lögreglu til að flytja viðkomandi á sjúkrahús en lögreglunni er skylt að verða 

við slíkri beiðni læknis (lögræðislaga nr. 71/1997, 19. gr., 4. mgr.). Hér þarf þó að hafa í huga 

að lögreglunni ber skylda til að fullvissa sig um að skilyrði fyrir nauðungarvistun séu fyrir 

hendi og að læknirinn hafi heimild til að fyrirskipa slíkt enda er lögreglu óheimild að svipta 

fólk frelsi að óþörfu (Réttindagátt, e.d.) Auk þess skal rannsaka þau atriði sem varða 

sakborninginn sjálfan, þar á meðal andlegt heilbrigðisástand eftir því sem ástæða þykir til, 

samanber 54. gr. laga um meðferð sakamála (lög um meðferð sakamála nr. 88/2008).   

Víða á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum má finna neikvæðar umfjallanir og skoðanir 

fólks á því hvernig lögregla kemur fram við fólk með geðraskanir, á þjálfun lögreglu og 

geðheilbrigðismálum almennt en mikil vitundarvakning hefur orðið um mikilvægi 

geðheilbrigðis. Þá hefur meðal annars verið greint frá neikvæðum samskiptum við lögreglu 

sem fólk hefur ýmist sjálft haft reynslu af, orðið vitni að eða jafnvel aðeins heyrt talað um sem 

sumum hefur lokið á mjög neikvæðan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að kynni milli lögreglunnar 

og fólks með geðraskanir geta bæði reynst krefjandi og í sumum tilvikum hættuleg fyrri alla 

hluteigandi aðila (Wittmann, Jörns-Presentati og Groen, 2020). Þessi umræða komst í 

sviðsljósið á Íslandi í ársbyrjun 2020 í kjölfar Kompáss þáttar sem sýndur var á Stöð 2 og Vísi 

þann 20. janúar 2020 þar sem fjallað var ítarlega um mál ungrar konu sem lést í kjölfar 

handtökuaðgerða lögreglu ári áður. Þegar afskipti lögreglu áttu sér stað var konan í 

geðrofsástandi eftir neyslu fíkniefna, en vinur hennar hafði hringt í Neyðarlínuna og óskað eftir 

sjúkrabíl. Tveir lögreglumenn mættu á vettvang en eftir stutta eftirför handtóku þeir hana         
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og héldu henni niðri og fór hún þá í hjartastopp í höndunum á þeim skömmu seinna.              

Málið vakti mikla athygli og fylgdi umfjölluninni mikil umræða í samfélaginu þar 

sem margir töldu lögreglu hafa brugðist rangt við á vettvangi. Í þættinum var meðal annars 

vitnað í álit réttarmeinafræðings sem byggt var á krufningarskýrslu konunnar en þar segir að 

konan hafi látist vegna hjartastopps í kjölfar æsingsóráðsheilkennis (e. excited delirium) ásamt 

líkamlegri örmögnun og röskun á öndun með óeðlilegum hætti. Auk þess mátti sjá margþætta 

áverka á líkama konunnar sem meðal annars eru taldir hafa verið vegna ofsafenginna högga, 

sem mjög líklega gætu hafa haft áhrif á öndunargetu hennar og þannig stuðlað að andlátinu 

(Nadine Guðrún Yaghi, 2020). Sýnir umrætt dæmi glöggt þær flóknu aðstæður sem lögreglan 

kann að lenda í við störf sín og hve fljótt aðstæður geta breyst og haft alvarlegar afleiðingar       

í för með sér.    

 Í Siðareglum lögreglu segir að starfsmenn lögreglu skulu gæta þess að mönnum verði 

ekki gert tjón, óhagræði eða miski framar en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Þeir 

skulu geta fært gild rök fyrir lögmæti óhjákvæmilegra aðgerða sem felast í valdbeitingu eða 

þvingunarráðstöfunum en þær verða ávallt að byggja á nauðsyn til að ná lögmætu markmiði. 

Aldrei má lögregla beita sakaðan mann harðræði yfir það sem lög heimila og nauðsynlegt er til 

þess að vinna bug á mótþróa gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt beita sakaðan mann 

ólögmætri þvingun í orði eða verki, svo sem með hótunum (Siðareglur lögreglu, 

2016). Mikilvægt er að hafa í huga, þegar valdbeiting lögreglu er rædd, að það eitt og sér að 

einstaklingur sýni einkenni geðröskunar réttlætir ekki valdbeitingu heldur skal hún ávallt vera 

síðasta úrræði þegar aðrar aðferðir hafa ekki skilað árangri.  

Þegar mál líkt þessu koma upp má velta fyrir sér hvort hægt sé að alhæfa út frá 

einstökum málum um samskipti lögreglunnar almennt og hvort um raunverulegan vanda sé að 

ræða eða ekki þegar um er að ræða slæm samskipti lögreglu við fólk með geðraskanir. 

Atvikasögur gefa ekki vísbendingar um tíðni. Oft gerist það að mál sem enda á slæman hátt eru 

notuð til að gagnrýna störf lögreglunnar og má því spyrja hvar sé að finna umfjöllun um mál 

sem enda vel. Í ljósi þess og þeirrar umfjöllunar hér að ofan um hlutverk lögreglu og vegna 

þeirrar staðreyndar að lögreglan hefur í auknum mæli sinnt verkefnum sem tengjast með einum 

eða öðrum hætti fólki með geðraskanir, þá telja höfundar þessarar ritgerðar mikilvægt að leita 

svara við nokkrum megin-spurningum: 

 1) Hvert er umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir?, 2) Hvaða 

viðhorf hefur fólk með geðraskanir og lögregla til hvors annars og hvernig tengist það 

samskiptum þeirra á milli?, 3) Hver er núverandi þjálfun lögreglu í að fást við fólk með 

geðraskanir og eru tækifæri til að bæta þá þjálfun? 
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1.1. Skilgreiningar   

Hvað felst í orðinu geðheilsa á sér enga eina skýringu en góð geðheilsa er lífsnauðsynleg þar 

sem hún hefur áhrif á hvernig við menn takast á við lífið. Vert er að taka fram að góð geðheilsa 

felur ekki alltaf í sér stanslausa hamingju og gleði heldur snýst hún um jafnvægi og getu til að 

takast á við mótlæti og áskoranir daglegs lífs. Góð geðheilsa felst í því að líða vel að jafnaði 

og geta upplifað bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. Þrátt fyrir að geðheilbrigði eigi oft 

til að gleymast í umræðunni er það alveg jafn mikilvægur þáttur í lífi okkar og líkamleg heilsa, 

að geðheilsunni þarf að hlúa alla daga. Alls konar tilfinningar eru eðlilegar en þær geta þó haft 

mikil áhrif á einstaklinga og meðal annars stjórnað hegðun þeirra hverju sinni. Til að geta skilið 

betur hvenær tilfinningar séu orðnar að vandamáli er mikilvægt að þekkja helstu einkenni 

geðraskana en til þess að svo megi verða er mikilvægt að umræðan í samfélaginu sé opin og 

fjölbreytt til að hægt sé að draga úr líkum á fordómum. Hver sem er getur lent í að þurfa að 

kljást við geðröskun eða geðræna kvilla einhvern tímann á lífsleiðinni (Geðhjálp, e.d.) en 

geðraskanir eru annar algengasti heilbrigðisvandi Evrópu, næst á eftir hjarta- og 

æðasjúkdómum. Evrópudeild Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar telur að einn af hverjum 

fjórum Evrópubúum muni einhvern tímann á lífsleiðinni glíma við geðraskanir en af þeim 

munu tveir þriðju glíma við kvíða-og þunglyndisraskanir (Héðinn Unnsteinsson, 

2011). Birtingarmynd geðraskana getur verið margs konar og er því oft erfitt að bera á þær 

kennsl en líklegt er að lögreglan sé kölluð til vegna hegðunar sem fólk með geðraskanir sýnir 

og er ekki talin falla undir eðlilega hegðun einstaklinganna.  

 Til að auðvelda áreiðanlega greiningu geðraskana var búin til handbókin DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en hún inniheldur ítarlegar 

upplýsingar um geðraskanir, einkenni og greiningar þeirra. Á síðustu 60 árum hafa komið út 

margs konar útgáfur af handbókinni en nú er hún orðin staðlað viðmið fyrir klínískt starf. Þar 

sem yfirleitt er ekki hægt að fá alveg nákvæma lýsingu á hverri geðröskun fyrir sig er mjög 

gott að geta gripið í handbókin til að nálgast ítarlegri upplýsingar um birtingarmyndir og 

einkenni geðraskana. Þær greiningar sem fram koma í bókinni eru viðurkenndar af 

sérfræðimenntuðum læknum og eru þær unnar með það að leiðarljósi að vera nákvæmar og 

traustar. Við gerð fimmtu útgáfu DSM-bókarinnar komu saman hundruð starfsmanna frá 

fjölmörgum fyrirtækjum sem allir voru með það sameiginlega markmið að gefa út betri og 

skilvirkari útgáfu af bókinni. Mikil hugsun og vinna er því á bakvið nýjustu útgáfu DSM-5 sem 

fól í sér að auka klínískt notagildi hennar sem leiðarvísi fyrir greiningu geðraskana 

(American Psychiatric Association, 2013).  



5 
 

 Hér á eftir verða helstu hugtök þessarar ritgerðar skilgreind ásamt algengustu 

geðröskunum sem geta hrjáð þann fjölbreytta hóp fólks sem lögreglan á í samskiptum við dags 

daglega. Farið er yfir helstu einkenni og birtingarmyndir geðraskananna í samræmi við 

greiningarviðmið og lýsingar úr DSM-5 handbókinni (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition, 2013).  

 Geðröskun (e. mental disorder) er heilkenni sem einkennist af klínískt marktækri 

truflun á vitund einstaklings, tilfinningastjórnun og/eða hegðun sem endurspeglar truflun í 

sálrænum, líffræðilegum eða þroskalegum ferlum sem hafa undirliggjandi andlega virkni. 

Geðraskanir tengjast yfirleitt verulegri vanlíðan eða fötlun í félagslífi, atvinnu eða öðrum 

frístundum. Óvæntur streituvaldur eða missir telst ekki vera geðröskun 

(American Psychiatric Association, 2013). Fólk sem er með geðröskun er oft stimplað af 

samfélaginu en flestir hafa heyrt talað um geðraskanir og kannast við hin ýmsu heiti 

geðraskana. Algengt er þó að fólk viti ekki hvað er á bakvið hvern sjúkdóm fyrir sig né hver 

helstu einkenni hans séu (Oddur Bjarnason, 1990).  

 Þunglyndi (e. depression) er alvarlegur sjúkdómur þar sem andleg vanlíðan er farin að 

hafa áhrif á daglegt líf. Hafa þarf þó í huga að hegðun fólks getur verið mjög mismunandi og 

birtingarmyndin ólík á milli aðila. Þunglyndi kemur yfirleitt fram í lotum þar sem einkenni eru 

til staðar í takmarkaðan tíma en svo tekur einkennalaust tímabil við. Þegar fólk hefur upplifað 

þunglyndi áður er líklegt að það komi fyrir aftur þó að það sé ekki algilt. Þunglyndi hefur áhrif 

á hugsun, líðan og hegðun og er talið vera fjórða stærsta heilbrigðisvandamál heimsins 

(Geðfræðsla, e.d). Þau einkenni þunglyndis, sem eru sýnilegust eru depurð og áhuga- eða 

ánægjuleysi en önnur einkenni, sem gott er að fylgjast með, eru trufluð matarlyst, raskaður 

svefn, eirðarleysi, sektarkennd, erfiðleikar með einbeitingu, vonleysi, minnkuð þátttaka í skóla, 

vinnu eða félagslífi, framtaksleysi, viðkvæmni og endurteknar hugsanir um dauðann, 

sjálfsvígshugsanir eða sjálfsvígstilraunir (American Psychiatric Association, 2013). 

 Geðrof (e. psychotic disorder) er heilkenni sem getur komið fram af fjölmörgum 

ástæðum og er í sjálfu sér ekki talið vera röskun á geðheilbrigði. Um það bil 3% einstaklinga í 

heiminum koma til með að fara í geðrof einhvern tímann á ævinni en þau geta verið 

misalvarleg. Geðrof hefur áhrif á hugsun, tilfinningar og upplifun fólks af heiminum en helstu 

einkenni geðrofs eru ofskynjanir. Þær lýsa sér þannig að einstaklingurinn sér, heyrir eða skynjar 

eitthvað sem á sér ekki stað í raunveruleikanum, er með ranghugmyndir, þar sem upp koma 

hugsanir sem viðkomandi trúir að séu sannar þótt þær standist ekki raunveruleikann, og síðast 

eru það hugsanatruflanir sem valda því að hugsanir verða annað-hvort mjög hraðar eða hægar. 

Þegar hugsanatruflanir eiga sér stað er yfirleitt erfitt fyrir viðkomandi að hafa stjórn og skipulag 
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á hugsunum sínum sem veldur því gjarnan að tal verður óskiljanlegt og viðkomandi á erfitt 

með að tjá sig. Geðrof er ástand í heila þar sem tengslin við raunveruleikann rofna að einhverju 

leyti og þannig getur orðið erfitt fyrir einstakling með geðrof að greina á milli ímyndunar og 

raunveruleikans. Geðrofum fylgir oft kvíði og depurð en einkenni geðrofs geta meðal annars 

leitt til félagslegrar einangrunar. Geðrof kemur oft fram hjá einstaklingum sem eru í 

vímuefnaneyslu og er sumum vímuefnum, til dæmis ofskynjunarlyfjum, hreinlega ætlað að 

kalla fram ástand sem minnir á geðrof. Þegar geðrofseinkenni eru enn til staðar eftir að víman 

er liðin hjá er talað um neyslutengt geðrof (American Psychiatric Association, 2013) . 

 Geðklofi (e. schizophrenia) er ein þekktasta geðröskunin, en margir virðast halda að þá 

sé einstaklingurinn með klofinn persónuleika sem er ekki raunin. Kvikmyndir sýna oftast hina 

ýktustu mynd af þessari röskun og er mikið talað um að ofbeldishneigð sé birtingarmynd 

geðklofa. Hins vegar er ofbeldishneigð persónueinkenni sem er þá til staðar hjá einstaklingnum 

áður og algjörlega óháð röskuninni. Geðklofa fylgja oft neikvæð einkenni en þessi einkenni 

geta valdið erfiðleikum og skerðingu á færni svo sem samskiptafærni, getu til að sinna námi, 

starfi og/eða öðrum athöfnum daglegs lífs. Fólk með geðklofa oft hlédrægt og skiptir sér lítið 

af öðrum. Til að vera greindur með geðklofa og geðrof þarf að hafa eitt eða fleiri af eftirfarandi 

fimm einkennum í allavega einn mánuð: ranghugmyndir, ofskynjanir, óskipulagt málfar, 

óskipulagða eða óeðlilega hreyfihegðun og neikvæð einkenni sem eru skortur á færni sem var 

til staðar  áður en geðröskun hófst (American Psychiatric Association, 2013).    

 Geðhæð (e. mania) er geðröskun sem einkennist af tímabilum þar sem fólk sveiflast í 

líðan og lífskrafti og fer í svokölluð geðhæðartímabil (maníu) og þunglyndislotur. Þegar 

einstaklingar eru í maníu einkennist það af öfgafullum sveiflum í líðan en manía er hái 

punkturinn í sveiflunum. Þegar einstaklingar eru í maníu eru þeir orkumeiri og kraftmeiri en 

vanalega og hafa óvenju mikla og stöðuga virkni og orku. Mjög algengt er að einstaklingar sofi 

lítið og vinni nótt sem dag en þessi geðröskun hefur verulega truflandi áhrif á getu fólks til að 

sinna daglegu lífi (Geðfræðsla, e.d). Algengt er að fólk sem er í maníu sé lagt inn á geðdeild 

þar sem hætta er á að það lendi í erfiðum og jafnvel lífshættulegum aðstæðum en þessir 

einstaklingar eru með meiri áhættusækni en vanalega. Til að einstaklingur sé greindur með 

geðhæð þurfa þrjú af eftirfarandi einkennum að vera til staðar: aukið sjálfsálit, minni þörf fyrir 

svefn, talar meira en venjulega, hraðar hugsanir, lítil einbeiting eða truflast auðveldlega, vinnur 

að ákveðnu markmiði (ofvirkni) eða óróleiki, óhófleg þátttaka í atferli sem veitir 

einstaklingnum ánægju en hefur mjög líklega í för með sér neikvæðar afleiðingar 

(American Psychiatric Association, 2013).  
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 Æsingsóráðsheilkenni (e. syndrome of excited delirium) lýsir sér oftast með 

ofsóknaræði, árásargirni og samhengislausri afbrigðilegri hegðun en ástandið getur orðið 

lífshættulegt. Margt getur valdið því að fólk fari í þetta ástand en misnotkun fíkniefna, bráða- 

geðrof, innkirtla- eða efnaskiptasjúkdómur, blóðsykurfall, æxli og heilahristingur er allt dæmi 

um þætti sem geta haft áhrif. Dæmi eru um að einstaklingar látist af þessu heilkenni en ástandið 

reynir svo mjög á líkamann að með því fylgir oft hiti og mikill æsingur sem getur endað í 

hjarta- og öndunarstoppi sem síðan dregur viðkomandi til dauða. Í þeim tilfellum sem fólk deyr 

í þessu ástandi eru oftast aðrir utanaðkomandi þættir sem spila inn í en þess vegna er ekki hægt 

að túlka það svo að heilkennið eitt og sér hafi valdið andlátinu en getur þó hafa ýtt undir það 

(Mash, 2016). Algengt er að lögreglan sé kölluð til þegar heilkennið lýsir sér með þessum hætti 

en ef til andláts kemur í þeim aðstæðum leiða krufningarskýrslur oft í ljós mikið magn áverka 

á líkama viðkomandi (Gill, 2014).  

 Sjálfræðissvipting (e. involuntary commitment process) er þegar einstaklingur er 

sviptur sjálfræði í samræmi við 4. gr. lögræðislaga. Þar segir að standi brýn þörf til, enda hafi 

önnur úrræði í formi aðstoðar verið fullreynd, er heimilt með úrskurði dómara að svipta mann 

tímabundið lögræði. Lögræði skiptist í tvo flokka, annars vegar fjárræði og hins vegar sjálfræði 

en lögráða manneskjur hafa hvort tveggja. Heimilt er að svipta mann sjálfræðinu einu og sér, 

fjárræðinu einu og sér eða hvoru tveggja en það á aðeins við ef viðkomandi er ekki fær um að 

ráða persónulegum högum sínum eða fé vegna andlegs vanþroska, ellisljóleika, geðsjúkdóms 

eða annars konar alvarlegs heilsubrests (lögræðislög nr. 71/1997). Þegar barn verður 18 ára 

verður það lögráða og telst fullorðinn einstaklingur samkvæmt lögum en það að vera lögráða 

þýðir einfaldlega að einstaklingur megi ráða sér sjálfur. Yfirleitt eru einstaklingar bara 

sjálfræðissviptir ef dómari og læknir telja brýna þörf á því að vista viðkomandi til lengri tíma 

á geðdeild gegn hans eigin vilja en þá er það gert til lengri tíma en tveggja mánaða 

(Réttindagátt, e.d).   

 Viðhorf (e. perspective) er eitt af lykilhugtökunum í félagssálfræði. Fræðimenn hafa 

ekki alltaf verið sammála þegar kemur að skilgreiningu hugtaksins en flestir hafa 

þó sammælst um að viðhorf beinist að einhverju, eins og til dæmis fólki, hlutum eða hegðun. 

Almennt er talið að viðhorf séu samsett úr hugsunum, tilfinningum og hegðun fólks en þegar 

talað er um hugsun er átt við þekkingu á hlut eða persónu. Tilfinningar eru merki um hve vel 

eða illa fólki líkar við ákveðinn hlut eða persónu og hegðun snýst um líkleg viðbrögð. Í daglegu 

lífi skiptir viðhorf fólks miklu máli þar sem fólk myndar sér stöðugt skoðanir á öðru fólki og 

taka ákvarðanir sem byggðar eru á eigin skoðunum (Friðrik Jónsson og Jakob Smári, 1993).  
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 2. Umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir 

Margar ólíkar kenningar hafa verið lagðar fram um af hverju fólk sem er með alvarlega 

geðröskun lendir í réttarkerfinu. Á Íslandi, eins og í öðrum löndum, er ein þeirra kenninga sú 

að fólk með geðræn vandamál sé útskrifað af geðdeildum á röngum forsendum þar sem reiknað 

er með að viðeigandi úrræði taki við þeim úti í samfélaginu, sem síðan gerist ekki. Önnur 

kenning er að þeir aðilar sem fá viðeigandi úrræði flosni upp úr þeim vegna skorts á meðferð 

sem getur leitt af sér að þeir eigi erfiðara með að framfylgja reglum staðarins þar sem úrræðið 

fer fram (Íris Eik Ólafsdóttir, 2011). Þegar aðilar glíma við geðröskun geta komið upp aðstæður 

þar sem bráð einkenni geðraskana valda því að viðkomandi eru á reiki og ómeðvitaðir um þau 

áhrif sem þeir geta haft á aðra. Þessi hópur fólks er oft upptekinn af málum sem aðrir skilja 

ekki. Í þessu ástandi geta þessir einstaklingar oft verið háværir og truflandi fyrir aðra 

í samfélaginu meðan þeir reyna að takast á við skynjaðar þarfir sínar eða ótta. Þannig átta þeir 

sig oft ekki á því að hegðun þeirra brýtur í bága við þau samfélagslegu viðmið sem flestir fylgja 

og er þar af leiðandi oft kölluð til lögregla vegna hegðunar þeirra (Patch og Arrigo, 1999).   

Þegar skoða á umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir getur reynst 

erfitt að fá nákvæmar upplýsingar þar sem mjög mismunandi er hvernig og hvort upplýsingar 

um andleg veikindi séu skráðar í gagnagrunn lögreglu. Hérlendis tíðkast hvorki að skrá 

sérstaklega í málaskrárkerfi lögreglu (LÖKE) hvort einstaklingur sé talinn vera með geðröskun 

né heldur er tekið sérstaklega fram ef málið tengist geðheilbrigðiskerfinu á einhvern hátt enda 

um viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða. Til að fá grófa hugmynd um umfang samskipta 

íslenskrar lögreglu við fólk með geðraskanir var notast við tvær aðferðir til afla ganga úr LÖKE 

kerfinu, sem þó eru háðar ýmsum takmörkunum. Annars vegar var notast við orðaleit þar sem 

orðin andleg veikindi, geðrof og geðdeild voru notuð og hins vegar var fjöldi verkefna sem 

tengjast gruni um sjálfsvígshættu skoðaður. Gögnin eru frá árunum 2018-2020, ná til landsins 

alls og miðast við dagsetninguna sem þeim var flett upp, 7. apríl 2021. Aðferðin felur þó ekki 

í sér nákvæma leið til að meta umfang verkefna lögreglu og er því ekki hægt að tala um 

aukningu eða fækkun ákveðinna tegunda mála út frá þeim tölum sem fram koma. Þar að         

auki eru skráningar í textareit LÖKE ekki staðlaðar og geta því verið ólíkar eftir 

skráningaraðila. Þrátt fyrir að orðaleit gefi ekki nákvæmar upplýsingar getur hún gefið 

vísbendingar um hvort orðin sem um ræðir séu almennt þekkt og notuð af þeim aðilum sem 

skrá málin. Leitin nær ekki til samheita heldur takmarkast við þrjú leitarorð en fleiri en eitt 

þeirra geta komið fyrir í hverju máli og því er ekki hægt að leggja tölurnar saman og fá samtölu 

(Guðrún Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 7. apríl 2020).    
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Þegar verkefnaflokkurinn tilkynning vegna gruns um sjálfsvígshættu er skoðaður þarf 

að taka til greina að fjöldi sjálfsvíga eða sjálfsvígstilrauna er ekki tekinn með í þær tölur, heldur 

aðeins tilkynningar þar sem grunur er um að aðilar geti verið í sjálfsvígshættu. Fjöldinn á 

einnig aðeins við um þær tilkynningar sem berast lögreglu, óháð því hvernig mál þróast og 

hverjar lyktir þeirra verða. Þar sem skráningar verkefnaflokka eru ekki staðlaðar að öllu leyti 

er ekki hægt að nota þessar tölur til að túlka umfang verkefna lögreglu, heldur aðeins til að gefa 

grófa mynd af tíðni tiltekinna verkefna (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 7. 

apríl 2020). Í töflu 1 má sjá þær niðurstöður sem fengnar voru með ofangreindum aðferðum úr 

LÖKE-kerfinu.  

Tafla 1. Tölfræðiupplýsingar sem fengnar voru úr LÖKE. 

Orðaleit: 2018 2019 2020 

Andleg veikindi 46 64 91 

Geðrof 52 70 68 

Geðdeild 167 152 122 

Verkefnaflokkur: 2018 2019 2020 

Tilkynning vegna gruns um sjálfsvígshættu 452 397 485 

                   (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 7. apríl 2020) 

2.1. Niðurstöður erlendra rannsókna  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hinum ýmsu viðfangsefnum tengdum fólki með 

geðraskanir og geta niðurstöður þeirra oft verið ósambærilegar þar sem þær eru framkvæmdar 

í mismunandi löndum, á mismunandi tímum og út frá mismunandi sjónarhornum. Erfitt hefur 

því reynst að finna tölfræðiupplýsingar sem eru nákvæmar og hægt er að treysta á þar sem 

mikið ósamræmi ríkir á milli rannsókna vegna mismunandi forsendna. Ein rannsókn vakti þó 

athygli þar sem um stóra samanburðarrannsókn var að ræða sem framkvæmd var af stórum 

hópi rannsakenda og fjallar um hvernig fólk með geðraskanir skynjar og hefur samskipti 

við lögregluna. Í ljósi umfangs samanburðarrannsóknar Brinks og félaga (2011) verður fjallað 

ítarlega um þær niðurstöður sem hún leiddi í ljós. Í rannsókninni eru fyrri rannsóknir 

greindar, bornar saman og niðurstöður þeirra síðan settar fram sem meðaltal. Í töflu 2 má sjá 

helstu tölfræðiupplýsingar rannsóknarinnar, en fram kemur meðaltal fyrri rannsókna, 

upplýsingar um hve margar rannsóknir liggja að baki hverrar staðreyndar og hver hæstu og 

lægstu gildi eru í fyrri rannsóknum. Þar sem taflan sýnir aðeins stutta samantekt af 

niðurstöðunum verður einnig greint frá þeim niðurstöðum hér á eftir ásamt öðrum niðurstöðum 

sem í ljós komu.  



10 
 

Tafla 2. Samantekt af tölfræðiupplýsingum úr rannsókn Brinks og félaga (2011). 

  

Fjöldi 

rannsókna Meðaltal  

Lægsta 

gildi  

Hæsta 

gildi  

Umfang samskipta (e. magnitude of the situation) 

2 af 5 einstaklingum með geðraskanir hafa verið 

handteknir á lífsleiðinni 14 40% 11% 63% 

Lögreglan hefur komið að 3 af 10 málum 

einstaklinga með geðraskanir   7 30% 15% 52% 

1 af hverjum 7 tilvísunum til bráðageðdeilda koma 

frá lögreglu  8 14% 2% 31% 

1 af 20 útköllum lögreglu varða fólk með geðraskanir  20 5% 1% 31% 

Eðli samskipta lögreglu (e. nature of police interactions)       

Helmingur samskipta milli fólks með geðraskanir og 

lögreglu tengjast meintri glæpsamlegri hegðun 8 ~50% 24% 80% 

1 af 5 afskiptum og handtökum sem varða fólk með 

geðraskanir eru í tengslum við þá sem sagðir eru hafa 

framið ofbeldisglæpi 17 20% 6% 54% 

2 af 5 samskiptum milli lögreglu og fólks með 

geðraskanir fela í sér aðstæður sem eru ótengdar 

glæpsamlegu hátterni 11 40% x x 

Einkenni samskipta (e. characteristics of the interactions) 

Upphaf samskipta     

Um 25% samskipta lögreglu og fólks með 

geðraskanir eru hafin að frumkvæði lögreglu 8 25% 3% 66% 

Um 15% samskipta lögreglu og fólks með 

geðraskanir eru hafin að frumkvæði viðkomandi 

einstaklings 8 15% 1% 30% 

Um 20% samskipta eiga upphaf að rekja til 

tilkynningar frá fjölskyldu einstaklings sem er með 

geðraskanir 4 20% x x 

Málalok (e. outcome of interactions)     

1 af hverjum 7 afskiptum lögreglu af fólki með 

geðraskanir enda með handtöku 14 14% 3% 56% 

Helmingur af afskiptum lögreglu sem varða fólk með 

geðraskanir leiða til flutnings eða tilvísunar til 

geðheilbrigðisþjónustu   11 50% 4% 91% 

2 af 5 afskiptum lögreglu af fólki með geðraskanir 

eru leyst á óformlegan hátt (t.d. með tilmælum) 10 40% 16% 93% 

  (Brink o.fl., 2011) 
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2.2. Umfang samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir 

Þegar talað er um umfang samskipta lögreglu er meðal annars átt við handtökutíðni. Í 

rannsókn Brinks og félaga (2011) var einungis litið til rannsókna sem hafa skoðað 

handtökutíðni á lífsleið fólks með geðraskanir. Í ljós kom að um 2 af hverjum 5 (40%) 

einstaklingum sem eru með geðröskun og rannsóknin náði til hafa verið handteknir á ævi 

sinni. Þar að auki eru endurteknar handtökur algengar meðal þeirra einstaklinga sem eru með 

geðröskun, en lítið hlutfall fólks með geðraskanir er stór hluti af handtökutíðni. Almennt hafa 

rannsóknir bent til þess að handtökutíðni sé hærri meðal fólks sem er með geðraskanir heldur 

en meðal almennings (Brink o.fl., 2011) en rannsókn Halle og félaga (2020) leiddi hins vegar 

í ljós að engin marktæk tengsl séu á milli þess að vera með geðröskun og þess að vera 

handtekin/nn eða dæmdur fyrir glæp (Halle o.fl., 2020).  

  Aðrir þættir sem skoðaðir eru í samhengi við umfang samskipta lögreglu við fólk með 

geðraskanir eru leiðin að geðheilbrigðiskerfinu og öðrum úrræðum. Nú á dögum er lögreglan 

megin-framkvæmdaraðilinn í að flytja þennan hóp fólks á geðheilbrigðisstofnanir en þegar á 

heildina er litið virðast um það bil 3 af hverjum 10 (30%) einstaklingum með geðraskanir hafa 

fengið aðstoð frá lögreglu á leið sinni að geðheilbrigðisþjónustu. Það gefur því auga leið að 

lögreglan tekur oft þátt í tilvísunum til geðdeilda en rannsóknin gefur til kynna að um það bil 

1 af hverjum 7 (14%) tilvísunum til bráðageðdeilda komi frá lögreglunni. Að meðaltali leiddu 

54% tilvísana lögreglu til innlagnar á sjúkrahúsi, en hluti rannsókna gaf til kynna að tilvísanir 

sem koma frá lögreglu hafi almennt hærra inntökuhlutfall heldur en tilvísanir sem koma frá 

öðrum aðilum. Af heildarfjölda lögregluútkalla er um það bil 1 af hverjum 20 (5%) þeirra útkall 

sem rekja má til geðheilbrigðisvanda (Brink o.fl., 2011). 

2.3. Einkenni og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir   

Það er ekki einungis nóg að vita hvert umfang samskipta sem varða fólk með geðraskanir er 

heldur er einnig mikilvægt að vera meðvitaður um hvernig eðli og einkenni samskiptanna eru, 

í hvaða aðstæðum samskiptin eiga sér stað og hvernig málalokum er háttað. Þegar Brink og 

félagar (2011) skoðuðu þetta kom í ljós að um helmingur samskipta lögreglu við fólk með 

geðraskanir er tengdur glæpsamlegri hegðun og um það bil 1 af hverjum 5 (20%) 

afskiptum lögreglu og handtökum sem varða fólk með geðraskanir eru í tengslum við þá aðila 

sem eru sagðir hafa framið ofbeldisglæp. Niðurstöður þeirra benda til þess að um það bil 2 af 

hverjum 5 (40%) skiptum sem lögreglan á í samskiptum við þennan hóp fólks er það vegna 

ofbeldislausra og minna alvarlegra glæpsamlegra atvika (t.d. þjófnaðar, eignaspjalla, óreglu og 

fíkniefnaeignar). Sama hlutfall á við um þau samskipti sem ekki tengjast glæpsamlegri hegðun 
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en talið er að 2 af hverjum 5 (40%) samskiptum tengist ekki glæpsamlegri hegðun á nokkurn 

hátt en í þeim tilfellum tengjast málin frekar aðstoð eða öðru. Algengast er að 

samskipti lögreglu við fólk með geðraskanir hefjist að frumkvæði lögreglunnar (~25% mála), 

einstaklingsins sem í hlut á (~15% mála) eða fjölskyldna þeirra (~20%) sem í hlut 

eiga (Brink o.fl., 2011). Ástæður þess að kallað er eftir aðstoð lögreglu eru margar og ólíkar en 

í rannsókn Watson og félaga (2008a) kemur meðal annars fram að algegnast er að samskiptin 

hefjist vegna ófriðar, minniháttar glæpsamlegrar hegðunar eða í sumum tilfellum án augljósrar 

ástæðu (Watson o.fl., 2008a).   

2.4. Úrlausn samskipta (e. outcome of interactions)    

Vegna þess hve ólíkar aðstæður eru þar sem lögreglan og fólk með geðraskanir eiga í 

samskiptum bregðast lögreglumenn oft við eftir eigin dómgreind við úrlausn mála. Í málum 

þar sem dómgreind lögreglu er ráðandi á lögregla það oft til að vilja frekar leysa úr aðstæðum 

með því að finna hentugan stað fyrir viðkomandi þar sem hann getur leitað sér hjálpar, í stað 

þess að handtaka hann (Patch og Arrigo, 1999). Þetta er algengt meðal lögreglumanna í 

aðstæðum sem fela ekki í sér ofbeldi en talið hefur verið ólíklegt að lögreglan handtaki þennan 

hóp fólks. Þetta sýndi rannsókn Brink  og félaga (2011) fram á ásamt því að niðurstaða þeirra 

leiddi í ljós að í aðeins 1 af hverjum 7 (14%) skiptum sem lögreglan á í samskiptum við fólk 

með geðraskanir leiði til handtöku. Aftur á móti virðist þessi hópur vera líklegri til handtöku 

ef grunur liggur fyrir um refsiverða háttsemi. Aðrar aðferðir sem lögreglan getur notað til að 

koma í veg fyrir handtöku er að flytja eða vísa viðkomandi til viðeigandi úrræðis, en talið er 

að um helmingur útkalla sem varða fólk með geðraskanir endi á þann hátt. Í mörgum tilfellum 

tengdum fólki með geðraskanir leysir lögregla úr málum á óformlegan hátt sem meðal annars 

getur falið í sér tilmæli, að útvega viðkomandi far (til dæmis heim eða til fjölskyldu), gefa þeim 

viðvörun, veita almenna aðstoð á vettvangi eða einfaldlega grípa ekki til neinna aðgerða. Um 

það bil 2 af hverjum 5 (40%) skiptum sem lögreglan hefur afskipti af fólki með geðraskanir 

eru málin leyst með óformlegum hætti (Brink o.fl., 2011).  Ljóst er að úrlausnir lögreglu byggja 

einnig á tiltækum úrræðum og því erfitt að bera saman aðstæður milli mismunandi landa og 

landsvæða. Þau úrræði sem standa til boða hverju sinni eru ólík og aðgangur að þeim ekki alltaf 

greiður. Leiðir það til þess að oft þarf að grípa til annarra úrlausna en að vísa einstaklingum á 

til viðeigandi úrræða.  
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3. Viðhorf fólks með geðraskanir til lögreglu 

Skortur hefur verið   á rannsóknum sem fjalla sérstaklega um viðhorf fólks með geðraskanir 

gagnvart lögreglunni en mun meira hefur verið gert af rannsóknum sem beinast að sjónarhorni 

lögreglumanna (Brink o.fl., 2011). Í ljósi þessa er afar mikilvægt skoða þær rannsóknir sem 

þegar hafa fjallað um viðhorf fólks með geðraskanir til lögreglu svo að hægt sé að skilja báðar 

hliðar málsins og fá sem dýpsta þekkingu á því hvort samskiptin séu almennt góð eða ekki. Ein 

af elstu rannsóknunum sem framkvæmd hefur verið út frá sjónarhorni fólks með geðraskanir á 

upplifun þess af samskiptum við lögreglu er rannsókn Jones og Mason (2002) sem gerð var í 

Bretlandi. Rannsóknin fjallaði um gæði meðferðar á geðdeildum í kjölfar varðhalds hjá 

lögreglu þegar sakborningar með geðraskanir eiga í hlut. Þátttakendurnir voru allir þeir sem 

teknir höfðu verið í hald lögreglu og voru taldir vera með einhvers konar geðröskun yfir eins 

árs tímabil. Allir áttu þeir það sameiginlegt að hafa framið lögbrot af einhverju tagi og að hafa 

verið fluttir á öryggisstað samkvæmt breskum geðheilbrigðislögum. Niðurstöður 

fræðimannanna leiddu í ljós almenna óánægju með umsjá og meðferð einstaklinga, bæði frá 

lögreglu og fagfólki. Viðhorf þátttakenda gagnvart lögreglunni var meðal annars að lögreglan 

leggi meiri áherslu á að vernda almenning og viðhalda lögum og reglu heldur en að hafa 

áhyggjur af geðheilsu viðkomandi einstaklings. Þátttakendur töldu sig hafa lítinn möguleika á 

að taka þátt í ákvarðanatöku um hvert framhaldið yrði og hvað myndi gerast hvað þá varðar. 

Jákvætt var þó að sjá að almennt fannst þátttakendum meirihluta lögreglunnar ekki standa á 

sama um hvað yrði um þá á meðan beðið var á bráðamóttöku og veittu þeim almennt stöðuga 

athygli. Þeir sem ekki voru fluttir á sjúkrahús heldur voru vistaðir í fangaklefa lögreglu höfðu 

hins vegar aðra upplifun af lögreglunni sem í heild var neikvæðari. Sá hópur talaði um að fleira 

hafði verið tekið af þeim heldur en persónulegar eigur þegar komið var á lögreglustöðina því 

að tilfinningin fyrir því að vera einstaklingur í raunveruleikanum væri einnig tekin af þeim. 

Algengt þema í þessum hópi var að þeir upplifðu sig ekki lengur sem menn og að lögreglan 

hefði komið fram við þá sem glæpamenn. Einn þátttakendanna greindi frá því hvernig hann 

upplifði sig frekar sem dýr en hann hefði frekar viljað að komið væri fram við sig af virðingu 

og kurteisi. Almennt upplifðu þessir einstaklingar að verið væri að refsa þeim fyrir að vera með 

geðröskun og eyða tíma lögreglu að óþörfu. Var meginþema upplifunarinnar augljós, það er 

skerðing á eigin valdi, frelsi, virðingu og stjórn (Jones og Mason, 2002). 

  Í grein Watson og Angell (2007) var bæði skoðað viðhorf lögreglu og fólks með 

geðraskanir gagnvart hvort öðru. Rannsóknin er nokkurs konar samantektarrannsókn þar sem 

fjallað er um samskipti lögreglu við fólk með geðraskanir í samhengi við það hve mikilvægt 

það er að réttlát málsmeðferð (e. procedural justice) sé til staðar frá upphafi máls. Greiningin, 
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sem átti sér stað í rannsókninni miðaði frekar út frá huglægri upplifun af samskiptum fólks með 

geðraskanir við lögregluna sem byggir frekar á því hvort komið var fram við það af virðingu 

heldur en hve ánægður viðkomandi var með ákvarðanatöku lögreglu. Lykilþættir þegar kemur 

að réttlátri málsmeðferð fela meðal annars í sér þátttöku viðkomandi einstaklings (að hafa 

rödd); sem síðan felur í sér að hafa tækifæri til að leggja fram eigin hliðar málsins við 

ákvarðanatöku; virðingu sem felur í sér að vera meðhöndlaður á þann hátt að hlustað sé á mann, 

að málin séu útskýrð af kurteisi og að hafa viðurkennd réttindi; og traust á að yfirvaldinu sé 

umhugað um velferð manns. Rannsóknin sýndi meðal annar að ef lögreglan kemur ekki fram 

við fólk með geðraskanir af virðingu og kurteisi á vettvangi dregur það úr líkum á að góð 

samvinna náist við það en mun líklegra er að samvinna náist þegar komið er fram við fólkið af 

virðingu og með reisn. Í málum sem varða einstaklinga með geðraskanir getur réttlát 

málsmeðferð verið sérstaklega mikilvæg fyrir reynslu þeirra, þar sem þeir tilheyra oft 

minnihlutahópi sem gjarnan verður fyrir fordómum. Rannsókn Tedeschi og Felson frá 1994 

sem Watson og Angell (2007) fjalla um sýndi að líklegt er að skynjun þvingana sé nátengd 

skynjun á réttlátri málsmeðferð í tengslum lögreglu við fólk með geðraskanir. Lögreglan hefur 

margs konar þvingunarvald sem hægt er að beita til að halda stjórn á aðstæðum eða allt frá 

munnlegum tilmælum til sjáanlegar ógnunar með líkamlegu afli. Aukið afl getur skapað 

aðstæður þar sem borgarar eru líklegri til að fylgja skipunum lögreglu en á sama tíma getur það 

hvatt til andstöðu (Watson og Angell, 2007). Önnur nálgun, sem fjallað er um er að þegar 

lögreglan nálgast fólk með geðraskanir, sem er að ganga í gegnum krísu (e. crisis), þá getur 

framkoma lögreglu, sem er yfirleitt notuð til að ná stjórn á aðstæðum, aukið líkur á ofbeldi 

frekar en að draga úr þeim (Ruiz og Miller, 2004; Watson og Angell, 2007). Undirstrikar þetta 

mikilvægi þess að lögreglan komi fram við fólk með geðröskun af virðingu og reisn og forðist 

að grípa til valdbeitingar ef aðstæður leyfa og leysa úr aðstæðunum á öruggari hátt. Þær aðferðir 

sem lögreglumenn læra almennt virðast ekki alltaf henta í málum tengdum einstaklingum með 

geðraskanir og þar af leiðandi nauðsynlegt að þeir fái viðeigandi þjálfun í að bregðast við þeim 

málaflokki.   

3.1. Rannsókn Livingston og félaga (2014)  

Nýleg rannsókn Livingston og félaga (2014) fjallar um skynjun og reynslu fólks með 

geðraskanir af samskiptum þess við lögreglu og er aðeins gerð með hliðsjón af sjónarhorni 

þessa fólks. Rannsóknin gefur góða mynd af því hver reynsla þessa hóps af lögreglunni getur 

verið, hvað sé vel gert og hvar megi bæta samskiptin. Rannsóknin var framkvæmd á 

geðdeildum í Vancouver, Kanada, yfir 9 mánaða tímabil á árinu 2010. Úrtakið samanstóð 
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af hópi fólks sem uppfyllti eftirfarandi skilyrði: (a) nýleg greining á geðklofa, geðtruflun, 

öðrum geðröskunum eða geðhvarfasýki; (b) fyrri samskipti við lögreglu; (c) að hafa náð 19 ára 

aldri; (d) færni til að tala og skilja ensku; og (e) vera vitsmunalega fær til að veita 

samþykki fyrir rannsókninni. Þegar úrtakið var greint kom í ljós að um það bil þriðjungur 

(19%) þess voru konur, yfir þrír fjórðu hlutar hópsins (48%) greindu sig sjálfa sem hvíta og 

meðalaldur þátttakenda var 45,2 ár. Flestir þeirra voru tekjulágir og yfir helmingur þeirra (55%) 

hafði upplifað á lífsleiðinni að vera heimilislaus, en sama hlutfall átti við um þá sem höfðu 

sögðu um erfiða fíkniefnaneyslu. Ítarleg viðtöl voru tekin út frá sérstakri viðtalshandbók sem 

gerð var í samráði við sérfæðinga á sviðinu og í samvinnu við hóp fólks með geðraskanir sem 

hafði fyrri reynslu af samskiptum við lögreglu. Í viðtölunum voru ítarlegar spurningar bornar 

fyrir þátttakendur, en bæði var spurt um fyrri og nýleg samskipti þeirra við lögregluna. Í lokin 

var þátttakendum boðið að koma með tillögur að leiðum til þess að bæta framkomu og störf 

lögreglu í aðstæðum sem varða geðheilbrigðismál (Livingston o.fl., 2014).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar, sem Livingston og félagar stóðu fyrir, leiddu í ljós að 

síðasta árið höfðu 37% þátttakenda upplifað sig sem fórnarlömb en 93% höfðu einhvern 

tímann á lífsleiðinni verið fórnarlömb glæps. Meðal þeirra höfðu 72% þátttakenda orðið fyrir 

ofbeldi á lífsleiðinni. Af þátttakendum viðurkenndu 13% að hafa sjálf framið glæpsamlegt verk 

síðastliðið ár en 73% sögðust hafa gert það einhvern tímann á lífsleiðinni en þar á meðal voru 

53% sem höfðu beitt ofbeldi (Livingston o.fl., 2014). Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós tengsl 

milli ofbeldisbrota og geðheilsu (Halle o.fl., 2020) en þrátt fyrir þau tengsl höfðu aðeins 47% 

þátttakendanna verið sakfelld fyrir refsiverð brot á lífsleiðinni en 35% höfðu verið dæmd 

ósakhæf vegna geðraskana. Algengt var að þátttakendur hefðu bæði átt í fjölmörgum og 

nýlegum samskiptum við lögregluna en tveir þriðju (67%) höfðu átt í nýlegum samskiptum við 

lögregluna og 13% þeirra átt í sex eða fleiri kynnum við lögregluna síðasta árið 

(Livingston o.fl., 2014).   

Í töflu 3 má sjá dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar um skynjun og 

upplifun þátttakenda af samskiptum sínum við lögregluna þar sem skynjun um réttláta 

málsmeðferð, skynjuð þvingun og hagkvæmni niðurstaðna eru settar fram. Meirihluti 

þátttakendanna taldi sig hafa verið meðhöndlaða á réttlátan og sanngjarnan hátt af lögreglunni 

í nýjustu samskiptum sínum við hana. Sem dæmi töldu 85% að lögreglan hafi komið fram við 

sig af virðingu og 76% voru ánægð með viðbrögð lögreglu á vettvangi. Skynjuð þvingun var 

hins vegar ríkjandi í nýjustu samskiptum þátttakenda við lögregluna en til dæmis töldu 66% 

sig ekki hafa haft mikla stjórn í ákvarðanatöku um hvernig málið yrði leyst. Aftur á móti fann 

meirihluti þátttakenda eða 73% fyrir frelsi til þess tjá sig þrátt fyrir að aðeins 46% töldu sig 
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hafa haft eitthvað að segja um niðurstöður mála og þeirra aðferða sem gripið skyldi 

til. Athyglisvert er að sjá að 80% þátttakenda töldu lögreglu almennt hafa unnið gott starf og 

að 76% töldu lögregluna hafa leyst úr afskiptunum á þann hátt sem viðkomandi vildi 

(Livingston o.fl., 2014). Gefa þessar niðurstöður því til kynna að viðhorf þátttakenda til 

lögreglu hafi almennt verið jákvæð og að margt sem lögreglan í Vancouver geri í starfi sínu sé 

gert af fagmennsku og þekkingu. Ekki er þó greint sérstaklega frá því í rannsókninni hvaða 

aðferðum lögreglan þar beitir og því erfitt að bera þær saman við aðferðir íslensku lögreglunnar 

af nákvæmni.   

Tafla 3. Niðurstöður úr rannsókn Livingston og félaga (2014).  

 Ósammála 

% 

Sammála  

%   

Skynjun á réttlátri málsmeðferð     

Lögreglan kom fram við mig eins og mann 13 88 

Lögreglan var aðeins að sinna skyldum sínum 15 85 

Lögreglan gaf mér nægan tíma til að verða við tilmælum þeirra 16 84 

Lögreglan kom fram við mig af virðingu 15 85 

Lögreglan reyndi að gera það sem mér væri fyrir bestu 26 74 

Ég er ánægð/ur með viðbrögð lögreglu  24 76 

Lögreglan gaf sér tíma til að hlusta og skilja aðstæður mínar 29 71 

Lögreglan lagði sig fram um að vera hjálpleg 36 64 

Lögreglan sýndi áhuga á að skilja hverju ég þyrfti helst á að halda 48 52 

Skynjuð þvingun     

Ég var við stjórnina þegar ákveðið var hvernig leyst yrði úr 

aðstæðum 66 34 

Ég fann fyrir frelsi til að gera það sem ég vildi  61 39 

Ég hafði eitthvað um það segja hvernig leyst yrði úr aðstæðum 54 46 

Ég fann fyrir frelsi til að segja það sem ég vildi 27 73 

Ánægja með samskiptin við lögregluna     

Lögreglan vann almennt gott starf við að takast á við aðstæður 

mínar 20 80 

Ég var almennt ánægð/ur með hvernig lögreglan meðhöndlaði 

ástand mitt 28 72 

Það sem lögreglan gerði hjálpaði mér 27 73 

Það sem lögreglan sagði hjálpaði mér 40 60 

Hagstæð útkoma (e. outcome favourability)     

Afskipti lögreglunnar voru leyst á þann hátt sem ég vildi 25 76 

Afskipti lögreglunnar leiddu til betri niðurstöðu en ég bjóst við 35 68 

Niðurstaðan sem ég fékk var mér hagstæð 33 67 

(Livingston o.fl., 2014)   



17 
 

3.2. Valdbeiting og ofbeldi lögreglu 

Þrátt fyrir að rannsókn Livingstons og félaga (2014) hafi gefið til kynna almennt jákvætt 

viðhorf til lögreglu meðal fólks með geðraskanir taldi um þriðjungur þátttakenda (32%) reynslu 

sína af samskiptum við lögregluna almennt neikvæða. Meðal þeirra töldu 19% upplifun sína af 

lögreglunni vera „mjög neikvæða” (Livingston o.fl., 2014). Þrátt fyrir að atburðir sem leiði til 

samskipta við lögregluna séu oft átakanlegir og sjaldnast jákvæðir er mikilvægt að skoða af 

hverju þessi hluti þátttakenda greindi frá neikvæðara viðhorfi til lögreglu heldur en aðrir 

þátttakendur. Með því að skoða bæði jákvæða og neikvæða upplifun af lögreglunni er hægt að 

sjá hvar störf lögreglunnar eru vel unnin og hvar má bæta þjálfun, þekkingu og framkomu 

hennar. Stór hluti þátttakenda greindi frá því að samskiptin við lögregluna hafi ekki alltaf verið 

átakalaus en flestir höfðu reynslu af valdbeitingu lögreglu á einhvern hátt. Meðal þeirra höfðu 

72% verið handjárnuð og 57% höfðu verið beitt líkamlegu valdi af lögreglu á lífsleiðinni. Aðrir 

höfðu þó neikvæðari sögu að segja og töldu sig hafa upplifað ofbeldi af hálfu lögreglu. Yfir 

fjórðungur þátttakenda (28%) hafði reynslu af því að hafa einhvern tímann verið ýtt eða hrint 

af lögreglu og 17% höfðu fengið hnefahögg eða spark í sig frá lögreglu. Þegar kemur að 

vopnaburði lögreglu höfðu 32% reynslu af því að vera í aðstæðum þar sem vopni var beint að 

þeim og 8% höfðu lent í að vopn var notað gegn þeim. Í aðstæðum þar sem upp koma átök og 

gripið er til valdbeitingaraðferða eru auknar líkur á að til meiðsla komi, bæði meðal grunaðra 

og lögreglu. Af þeim sem höfðu lent í slíkum aðstæðum höfðu 25% fengið minniháttar áverka 

og það sem alvarlegra var, 12% hlutu alvarlegan áverka af hálfu lögreglu þar sem leita þurfti 

læknisaðstoðar. Erfitt getur verið að meta hvort hóflegu valdi hafi verið beitt þegar upplýsingar 

um aðdraganda vantar en 37% þátttakenda töldu að lögregla hefði beitt óhóflegu eða of miklu 

valdi gegn sér í fyrri samskiptum þeirra. Meðal úrbóta sem þátttakendur stungu upp á 

varðandi framkomu lögreglu við fólk með geðraskanir var að auka þekkingu og hæfni 

lögreglumanna til að bregðast við aðstæðum sem varða fólk með geðraskanir með aðferðum 

sem fela ekki í sér árásargirni eða ofbeldi. Margir bentu á að viðbrögð lögreglu á vettvangi sé 

stór þáttur í því hvort samvinna náist eða hvort aðstæður þróist út í mótþróa og 

ofbeldi (Livingston o.fl., 2014).   

 Þær niðurstöður sem fram hafa komið hér að ofan gefa góða mynd af því hversu misjöfn 

reynsla fólks með geðraskanir af lögreglunni getur verið og hve viðhorf þeirra geta verið 

breytilegt í takt við það. Niðurstöðurnar gefa þó ekki nákvæmar upplýsingar um viðhorf allra 

einstaklinga með geðraskanir til lögreglu þar sem þjálfun og þekking lögreglu getur verið ólík 

milli lögregludeilda og landa en sýna þó mikilvægi þess að þekking og þjálfun lögreglu sé 

góð. Eðlilegt er að lögregla notist við valdbeitingu í krefjandi aðstæðum en ofbeldi og óhófleg 
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valdbeiting af hálfu lögreglu ætti aldrei að vera við lýði. Kemur þetta skýrt fram í 

lögreglulögunum þar sem segir að aldrei megi handhafar lögregluvalds ganga lengra í beitingu 

valds en þörf er á hverju sinni og skulu gæta þess að beita ekki sakaðan mann harðræði fram 

yfir það sem lög heimila og nauðsyn krefur (lögreglulög nr. 90/1996). Auk þess eru reglur frá 

1999 um valdbeitingu lögreglumanna skýrar og segir þar meðal annars að lögregla skuli ekki 

grípa til valdbeitingar nema nauðsyn krefji og að stig valdbeitingar skuli vera í samræmi við 

aðstæður hverju sinni (innanríkisráðuneytið, 2015b). Til þess að hægt sé að framfylgja þessum 

lagagreinum og reglugerðarákvæðum er mikilvægt að lögreglumenn þekki góðar leiðir til að 

takast á við krefjandi aðstæður sem varða fólk með geðraskanir og geti þannig brugðist við á 

betri og öruggari hátt, án þess að til ofbeldis eða meiðsla komi.  

4. Viðhorf lögreglumanna til fólks með geðraskanir  

Viðhorf lögreglumanna til fólks með geðraskanir skiptir miklu máli þar sem lögreglumenn taka 

ákvarðanir sem byggðar er á skoðunum þeirra eins og annað fólk. Mikilvægt er því að 

lögreglumenn skilji hvað það er sem skoðun þeirra byggist á svo að fordómar verði þeim 

ekki til vandræða í starfi. Það viðhorf sem lögreglumenn og fólk með geðraskanir hafa hverjir 

gagnvart öðrum getur haft gífurleg áhrif á eðli og gæði samskipta þeirra. Ástæður þess að 

lögreglan þarf að hafa afskipti af fólki með geðraskanir eru fjölmargar en í mörgum tilvikum 

tengjast þær ekki ólöglegu hátterni á nokkurn hátt (Charette o.fl. 2014). Ákvarðanir lögreglu á 

vettvangi eru oft lykilþáttur í framhaldi máls. Þær ákvarðanir sem lögreglan tekur á         

vettvangi geta meðal annars skorið úr um hvort einstaklingur fái viðeigandi aðstoð, haldi     

áfram í núverandi stöðu eða standi frammi fyrir réttarkerfinu sem oft og tíðum getur reynst    

illa búið til að mæta fólki með geðraskanir. Ákvarðanir lögreglumanna á vettvangi hafa þó   

ekki aðeins áhrif á framhald málsins heldur geta fyrstu viðbrögð lögreglu einnig verið      

ráðandi um hvort samstarf náist milli aðila og hvort hægt verði að leysa málið án                

ofbeldis, valdbeitingar og/eða meiðsla (Watson og Angell, 2007). Aðferðir lögreglu til að     

bera kennsl á einstaklinga með geðraskanir á vettvangi eru oftast byggðar á því að     

viðkomandi eigi sögu um fyrri samskipti við lögregluna eða framkoma hans í samskiptum 

þeirra samsvarar einkennum geðraskana. Margir lögreglumenn hafa í gegnum tíðina lýst yfir 

áhyggjum af getu sinni til að bera kennsl á fólk með geðraskanir og að bregðast við 

á öruggan hátt (McTackett og Thomas, 2017).  

Wittmann, Jörns-Presentati og Groen (2020) greindu frá því að meirihluti 

lögreglumanna, sem þátt tóku í rannsókn þeirra og allir voru starfandi í Hamborg í Þýskalandi, 

hafði reynslu af átakanlegum samskiptum við fólk með geðraskanir vegna hegðunar sem þeir 
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skilgreindu sem ófyrirsjáanlega og óskynsamlega, til að mynda yrtar og líkamlegar árásir. 

Meðal niðurstaðna þeirra mátti sjá verulegan mun á kvenkyns og karlkyns þátttakendum þegar 

meta skal hvað teljast vera krefjandi aðstæður. Alls sögðust 27,9% þátttakendanna finna fyrir 

kvíða þegar þeir áttu í samskiptum við fólk með geðraskanir en aukinn kvíði virðist tengjast 

minni þekkingu á geðrænum vandamálum. Mikill meirihluti þátttakenda (76%) taldi sig ekki 

hafa nægilega þekkingu á geðröskunum en almennt virtust kvenkyns lögreglumenn 

hafa meiri þekkingu á því sviði samanborið við þá sem voru karlkyns (Wittmann o.fl., 

2020). Þær niðurstöður styðja enn frekar við þá staðreynd að þjálfun lögreglumanna þurfi að 

vera góð og að þekking þeirra á geðröskunum þurfi að vera töluverð, þar sem minni kvíði í 

samskiptum þeirra er lykilþáttur. Með aukinni þjálfun lögreglumanna er í fyrsta lagi hægt að 

skapa skilning þeirra, og þá sérstaklega ef þjálfunin passar við áhrifaríkar þjálfunaraðferðir í 

viðbrögðum lögreglu, í öðru lagi er hægt að auka líkur á betri útkomu fyrir einstaklinga með 

geðraskanir og í þriðja lagi - og ekki síst, að  það sem meira er, að auka öryggi lögreglumanna 

á vettvangi (Chappell og O’Brien, 2014).  

Meðal fyrstu rannsakenda til að skoða samskipti lögreglu við fólk með geðraskanir 

var Bittner en hann hélt því fram að vald lögreglu til að hafa fólk með geðraskanir í haldi 

byggðist á hvata lögreglu til þess að „halda friðinn“ frekar en að „framfylgja 

lögum“. Bittner fullyrti að slík vinnubrögð væru venjuleg hefð fyrir þá lögreglumenn sem 

takmarka ekki aðgerðir sínar við það sem formlega er skilgreint í lögum. Myndu þeir því nota 

vald sitt til að finna lausn sem svaraði þörfum fólks með geðraskanir eins og lögreglan 

sæi þarfirnar (Bittner, 1967; sjá í Chappell og O’Brien, 2014). Auk þess komst Bittner að þeirri 

niðurstöðu að þar sem lögregla á í samskiptum við fólk með geðraskanir er leyst úr aðstæðum 

með tilmælum lögreglu og jafnframt að ferlið sem felst í því að sjálfræðissvipta einstakling 

geti verið talsvert tímafrekt. Þar af leiðandi eigi lögreglumenn það oft til að vísa aðeins 

alvarlegum atvikum til geðþjónustu, svo sem ef einstaklingurinn hefði reynt sjálfsvíg, þegar 

merki um geðröskun fylgdu ofbeldisbrotum og þegar merki voru um að einstaklingurinn væri 

ekki fær til að sinna sér sjálfur. Lögreglumenn voru einnig líklegri til að vísa einstaklingi á 

geðþjónustu ef samskiptin áttu sér stað á opinberum vettvangi heldur en ef það gerðist til dæmis 

í heimahúsi (Bittner, 1967; sjá í Watson o.fl., 2014).   

 Ruiz og Miller (2004) fjölluðu um skynjun lögreglumanna á hættu og getu þeirra til að 

stjórna fólki með geðraskanir. Meðal þess sem fram kom í grein þeirra er að í stað þess að 

nálgast fólk með geðröskun með því hugarfari að um veikan einstakling sé að ræða, eiga 

lögreglumenn það til að nálgast þennan hóp fólks með því hugarfari að um hættulega 

glæpamenn sé að ræða. Með niðurstöðum úr ítarlegri spurningakönnum sem þeir félagar 
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útfærðu og sendu til 970 lögregludeilda víðs vegar um Pennsylvaníu í Bandaríkjunum gátu þeir 

skoðað nánar hvernig lögregludeildir meðhöndluðu útköll tengdum fólki með geðraskanir. 

Meirihluti svarenda (77%) í könnuninni voru yfirmenn þeirra deilda sem þátt tóku en 164 

lögregludeildir svöruðu könnuninni. Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós að skortur á 

menntun, þjálfun, stefnumótun og verklagsreglum lögreglu ylli því að þeir lögreglumenn sem 

sinna útköllum tengdum fólki með geðraskanir hefðu tilhneigingu til að bregðast rangt við á 

vettvangi (Ruiz og Miller, 2004).  

4.1. Ótti lögreglumanna við fólk með geðraskanir  

Ef skilningur á milli lögreglu og fólks með geðraskanir er lítill er líklegt að upp komi aðstæður 

sem leiða til líkamlegra átaka (Ruiz og Miller, 20014). Þeir lögreglumenn sem skynja hættu 

fyrir komu á vettvang eru líklegri til að beita líkamlegu afli og leysa úr vandasömum aðstæðum 

á sem sneggstan hátt samanborið við þá sem hafa þekkingu á geðröskunum og óttast ekki 

þennan tiltekna hóp fólks. Ástæður þess að lögreglumenn óttast fólk með geðraskanir geta 

verið margvíslegar en fremur algengt er að lögreglumenn telji að um óútreiknanlega og 

hættulega einstaklinga sé að ræða. Þrátt fyrir að meirihluti (56%) þeirra lögreglumanna sem 

svöruðu könnuninni hafi ekki talið fólk með geðraskanir vera hættulegt, töldu 43% þeirra að 

um hættulega einstaklinga væri að ræða (Ruiz og Miller, 2004). Aðrar rannsóknir hafa stutt þá 

kenningu að margir lögreglumenn óttist fólk með geðraskanir og hafa meðal 

annars niðurstöður úr rannsókn, sem Watson, Corrigan og Ottati (2004) gerðu, leitt í ljós að 

almennt telji lögreglumenn fólk með geðklofa vera hættulegra heldur en það fólk sem ekki er 

talið vera með geðröskun. Þrátt fyrir það virtist enginn munur vera á reiði lögreglumanna 

gagnvart þeim sem taldir voru með geðraskanir miðað við aðra sem ekki féllu í þann 

hóp. Lögreglumenn greindu frá því að hafa meiri samúð með einstaklingum sem greindir   

höfðu verið með geðklofa heldur en einstaklingum án greiningar og virtust vera almennt 

viljugri til að aðstoða einstaklinga sem höfðu slíka greiningu (Watson o.fl., 2004).  Mögulega 

telja lögreglumenn að fólk með geðraskanir sé óútreiknanlegri en aðrir og séu því varari           

um sig þegar þeir eru að hafa afskipti af fólki með geðraskanir en þeim sem ekki eru                 

með geðraskanir. Einnig er líklegt að vanþekking lögreglumanna á birtingarmynd geðraskana 

valdi því að þeir viti ekki við hverju megi búast af þeim og þar af leiðandi búist þeir við því 

versta þegar komið er á vettvang.   
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4.2. Geta og þekking lögreglumanna á vettvangi  

Þegar þjálfun, stefna og verklagsreglur lögreglu voru skoðaðar kom í ljós að 

um helmingur þátttakenda í rannsókn Ruiz og Millers (2004) svöruðu að lögregludeildin 

þeirra veitti ekki leiðbeiningar um hvernig stjórna megi aðstæðum sem varða fólk með 

geðraskanir og hefði ekki verkferla varðandi þennan málaflokk. Það hlutfall er í samræmi við 

hlutfall þeirra lögreglumanna sem töldu sig hæfa til að takast á við útköll sem tengjast fólki 

með geðraskanir þar sem það hlutfall var tæplega 53% en hlutfall þeirra sem töldu sig ekki 

hæfa var yfir 46%. Fyrir þá lögreglumenn sem töldu sjálfa sig ekki hæfa til að takast á við 

þennan málaflokk mun það hafa bein áhrif á það hvernig þeir bregðast við verkefninu og á 

gæði vinnu þeirra. Ein stærsta áskorunin í að bæta samskipti lögreglu við fólk með geðraskanir 

er talið vera það verkefni að endurskoða mikið af þeirri menntun og þjálfun sem lögreglumenn 

fá núna á þessu sviði, rétt eins og gildir um þjálfun annarra málaflokka (Ruiz og Miller, 2004).  

4.3. Meiðsli lögreglumanna á vettvangi   

Þegar horft er á stóru myndina er þó nokkur munur á meiðslum lögreglumanna annars vegar 

og einstaklinga með geðraskanir hins vegar. Á árunum 1998 -2005 var alls tilkynnt um 685 

ofbeldisbrot gegn lögreglumönnum á Íslandi en talið er að í sjö prósentum tilvika hafi 

árásarmaðurinn átt við geðræn vandamál að stríða (Ólafur Örn Bragason o.fl., 2007). Rannsókn 

Halle og félaga (2020) bar saman hóp einstaklinga með og án geðraskana og leiddu niðurstöður 

í ljós að enginn marktækur munur væri á hópunum tveimur hvað varðaði reiði, líkamlegt 

ofbeldi, munnlegt ofbeldi og ófrið heldur fengu báðir hópar svipaðan stigafjölda í mælingunni 

(Halle o.fl., 2020). Þar af leiðandi má draga þá ályktun að fólk sem glímir við geðraskanir sé 

ekki líklegra til að ráðast á lögregluna heldur en þeir sem lögreglan hefur afskipti af og eru ekki 

með geðraskanir. Aðstæður sem varða fólk með geðraskanir geta hins vegar oft verið krefjandi 

og ef ekki er rétt staðið að málum er líklegra að til átaka komi.  

 Áhugavert er að niðurstöður Ruiz og Millers (2004) benda til þess að sá fjöldi 

lögreglumanna sem sendur er á vettvang virðist geta haft áhrif á hverjar líkur á meiðslum 

lögreglumanna á vettvangi eru. Í þeim útköllum sem varða fólk með geðraskanir og einn 

lögreglumaður er sendur á vettvang, leiða 47% útkallanna til meiðsla lögreglumannsins. Ef 

lögreglumennirnir hins vegar mæta tveir til fimm saman á vettvang hækkar hlutfallið upp í 80% 

sem er sláandi mikill munur. Líkurnar á meiðslum virðast þó ekki hækka með fleiri 

lögreglumönnum á vettvangi því að ef lögreglumennirnir eru orðnir fleiri en fimm minnka 

líkurnar á meiðslum aftur niður í 68%. Ein möguleg skýring á þessu gæti verið sú að þegar 

lögreglumaður mætir einn á vettvang er líklegt að gefi sér meiri tíma til að vinna úr aðstæðum 
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og ná stjórn á vettvangi en þegar lögreglumenn eru orðnir fleiri sé hins vegar líklegra að gripið 

sé til þvingunarráðstafana til að fá fólkið á vettvangi til að framfylgja fyrirmælum lögreglu 

(Ruiz og Miller, 2004). Þá er ekki hægt að útiloka að alvarleiki útkalla hafi áhrif á hversu 

margir lögreglumenn eru sendir á vettvang. Þannig kann að vera að útkall þar sem einn 

lögreglumaður er sendur á vettvang sé ekki jafn alvarlegt og útkall þar sem fjórir lögreglumenn 

eru sendir á vettvangi að mati fjarskiptamiðstöðvar lögreglu. 

5. Núverandi þjálfun og mögulegar leiðir til úrbóta 

Árið 2016 urðu miklar breytingar á íslensku lögreglunámi hérlendis en það ár var Lögregluskóli 

ríkisins lagður niður og námið flutt á háskólastig. Aðdragandi þessara breytinga var 

endurskoðun á lögreglunáminu, en skipaðir voru tveir starfshópar af innanríkisráðherra, annar 

2014 og hinn 2015, sem komust báðir að sömu niðurstöðu. Endurskoðunin var liður í heildar-

endurskoðun lögreglumenntunar sem unnin var á vegum innanríkisráðuneytisins en menntun 

lögreglumanna er lykilþáttur í bættri löggæslu. Mikilvægt er að menntunin þróist samhliða 

kröfum samtímans um almannaöryggi og sé sambærileg stöðu menntunar lögreglu í öðrum 

Evrópuríkjum, og þá sérstaklega annars staðar á Norðurlöndum. Þar sem störf lögreglunnar eru 

orðin erfiðari og margslungnari en þau voru áður var talið að námið sem þá var kennt í 

Lögregluskóla ríkisins væri of stutt samanborið við hve mikil þörf var á viðbótum í námið. 

Meðal þeirra þátta sem vantaði aukinn tíma til að sinna í náminu var verkleg þjálfun 

lögreglumanna. Áður hafði námið aðeins verið 12 mánuðir og þar af höfðu fjórir farið fram í 

starfsnámi en með þessari breytingu átti að mæta nýjum kröfum samfélagsins og stuðla að 

þróun innan lögreglunnar með vísindalegum nálgunum (innanríkisráðuneytið, 2015a).  

Fjórir háskólar sóttu um að taka við kennslu- og rannsóknarstarfsemi á sviði 

lögreglufræða en aðeins þrír þeirra uppfylltu hæfniskröfu um viðurkenningu til kennslu í 

sálfræði. Þrátt fyrir að matsnefnd, sem fór yfir innsendar umsóknir hafi metið það svo að 

Háskóli Íslands væri hæfastur til að taka við náminu, með 128 stig af 135 mögulegum, ákvað 

mennta- og menningarmálaráðherra að ganga til samninga við Háskólann á Akureyri í lok ágúst 

2016. Var sú ákvörðun byggð á mati ráðherra um að Háskólinn á Akureyri hefði uppfyllt mjög 

vel þær kröfur sem gerðar voru um gæði náms og aðbúnað til lögreglumenntunar, en skólinn 

fékk 116 stig af 135 mögulegum í mati matsnefndarinnar (Stjórnarráð Íslands, 2016). Aðeins 

örfáum dögum eftir þá ákvörðun hófst fyrsta háskólanámið í lögreglufræðum við Háskólann á 

Akureyri en skólinn átti að annast fræðilegan hluta námsins. Sá hluti námsins sem fólst í verk- 

og starfsþjálfun fer hins vegar fram í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu (MSL) sem 

stofnað var 1. júní sama ár (Ólafur Örn Bragason, 2021). Undirbúningstíminn fyrir námið var 
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afar stuttur, eða um tvær vikur en til samanburðar gáfu Svíar sér tvö ár í undirbúning og þróun 

náms í Malmö áður en kennsla þar hófst (Ólafur Örn Bragason, 2020). Þessi stutti 

undirbúningstími hérlendis varð til þess að námið hefur verið í stöðugri þróun frá því að það 

hófst en mikil vinna felst í því að samþætta bóklegt og verklegt nám og þróa námskrá sem talist 

getur fullnægjandi. Búast má við því að sú þróun námsins muni halda áfram á næstu árum þar 

sem þróun náms sem inniheldur alla mikilvægustu þætti lögreglustarfsins er stórt og krefjandi 

verkefni. Stefnt hefur verið að sameiginlegu markmiði menntasetursins og háskólans um að 

vísindalegar rannsóknir og afrakstur þeirra, það er gagnreyndar aðferðir (e. evidence-

based practice), skuli vera leiðarljós framfara á sviði lögreglufræða hérlendis. Gagnreyndar 

aðferðir fela í sér að stuðst er við aðferðir sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknargögnum 

að virki (Ólafur Örn Bragason, 2021).   

5.1. Núverandi þjálfun lögreglumanna í geðheilbrigðismálum  

Í Löggæsluáætlun fyrir árin 2019 til 2023 er megináhersla lögð á trausta og heiðarlega lögreglu. 

Starfshættir skulu vera samhæfðir um land allt og mannauður lögreglu skal búa yfir 

nauðsynlegri þekkingu, hæfni og getu. Viðmið um menntun og þjálfun lögreglu eru þau 

að þjálfunin sé í fullu samræmi við þau verkefni sem lögreglu hefur verið falin. Einnig skuli 

bæta meðal annars almenna lögreglumenntun, sérhæfða menntun á borð við yfirheyrslutækni 

og aðra sérhæfða þjálfun eins og mannfjöldastjórnun og viðbrögð við alvarlegum atburðum. 

Til þess að lögreglan njóti almenns trausts í samfélaginu er mikilvægt að innri málefni hennar 

séu góð en með því er átt við menntun, þjálfun, jafnrétti, siðferði og fleira 

(dómsmálaráðuneytið, e.d.). Hér undir gæti þjálfun í geðheilbrigðismálum fallið en á 

undanförnum árum hefur aukin krafa verið gerð til lögreglu til að bregðast við málum sem 

varða geðheilbrigði almennt og því mikilvægt að þjálfun sé í samræmi við þær kröfur. Eins    

og staðan er nú er kennsla í geðheilbrigðismálum í lögreglunáminu við Háskólann á 

Akureyri takmörkuð en fyrri rannsóknir hafa sýnt að með aukinni þekkingu lögreglumanna á 

geðröskunum má bæta viðbrögð lögreglu, gera samskipti hennar við fólk með geðraskanir 

öruggari og auðvelda aðgengi fólks að geðheilbrigðisþjónustu (Watson o.fl., 2014). 

Þegar námið á Akureyri var upprunalega skipulagt var hluti af námskránni námskeið 

sem nefndist Geðræn vandamál og var tilgangur þess að veita nemendum auka þekkingu á 

þeim fyrirbærum sem tengjast geðheilsu fólks. Í námskeiðinu var fjallað um grunnhugtök, 

kenningar og aðferðir sem notaðar eru í geðheilbrigðisþjónustunni ásamt því að farið var yfir 

helstu geðraskanir, greiningar þeirra, horfur og meðferðir (Háskólinn á Akureyri, 2016). Í ljós 

kom hins vegar að námskeiðið hentaði ekki lögreglunáminu þar sem hæfnisviðmið þess 
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miðuðu við störf hjúkrunarfræðinga enda námskeiðið hluti af námi hjúkrunarfræðibrautar og 

var námskeiðið því fljótlega tekið úr námskrá lögreglufræðinnar. Í dag er í boði annað 

námskeið sem ber heitið lögreglusálfræði. Það námskeið er hið eina í námskrá 

lögreglufræðinnar þar sem orðið geð kemur fyrir í námskeiðslýsingu og er jafnframt eina 

námskeiðið í sálfræði sem lögreglunemar taka. Í námskeiðinu þarf þar af leiðandi að fara yfir 

mikið magn af námsefni og er tíminn til þess takmarkaður, sem getur valdið því að ekki er farið 

mjög djúpt í hvern námsþátt námskeiðsins. Sérstök áhersla hefur þó verið lögð á tvo 

þætti námskeiðsins og er sálfræðileg þekking á fólki með geðraskanir og samskipti lögreglu 

við fólk í viðkvæmri stöðu annar þeirra (Háskólinn á Akureyri, e.d.): er námskeiðið þar af 

leiðandi mikilvægur hluti af náminu. Í öðrum námskeiðum hefur umfjöllun um geðheilbrigði 

verið af skornum skammti. Oftast er þó takmarkaður tími fyrir það umfjöllunarefni sem veldur 

því að stiklað er á stóru og hlaupið yfir mikið magn af upplýsingum á stuttum tíma og oft með 

löngu millibili. Þar sem þeir fyrirlestrar sem önnur námskeið en lögreglusálfræðin hafa upp á 

að bjóða eru oft dreifðir yfir margar annir og settir upp á þann hátt að þeir taka ekki tillit til 

þess sem hefur verið kennt og þess sem verður kennt í öðrum námskeiðum.  

5.2. Mögulegar leiðir til að bæta þekkingu lögreglumanna á geðheilbrigði  

Mikilvægt er að þekking og færni lögreglumanna til að takast á við krefjandi aðstæður sem 

varða fólk með geðraskanir og geðheilbrigði almennt sé góð en til þess þarf sú menntun og 

þjálfun sem lögreglunemar fá áður en þeir fara út í lögreglustarfið sjálft að vera hnitmiðaðar 

og árangursríkar. Ljóst er að kennslan eins og hún er nú varðandi geðheilbrigði er ekki mikil 

og ekki eins áhrifarík og hún gæti verið ef gerðar yrðu breytingar. Lögreglustarfið einkennist 

að mestu leyti af samskiptum við fólk og geta samskiptin átt sér stað við mismunandi aðstæður 

þar sem fólk getur verið í alls konar ástandi. Þar af leiðandi er hægt að færa rök fyrir því að 

stór þáttur í þjálfun og menntun lögreglumanna eigi að vera að læra góðar samskiptaaðferðir, 

skilja þarfir fólks í viðkvæmri stöðu og rétt viðbrögð til að geta brugðist við á góðan og öruggan 

hátt í krefjandi aðstæðum. Margar leiðir eru færar til þess að bæta námið sem nú þegar stendur 

til boða þar sem það nám er enn nýtt og enn í stöðugri þróun. Þær leiðir sem hér verður        

fjallað um eru 1) að bæta samræmi milli námskeiða og setja auknar kröfur á að fjallað                   

sé um geðheilbrigðismál í öðrum námskeiðum en lögreglusálfræði; 2) að taka aftur upp   

kennslu á námskeiði tileinkuðu geðheilbrigði og samskiptaleiðum; og 3) að taka upp alveg   

nýja aðferð í kennslu í geðheilbrigðismálum í samræmi við aðferðir sem notaðar eru                         

í lögregludeildum erlendis.   
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 Fyrsta aðferðin felst í því að gera smávægilegar breytingar á kennslunni eins og hún er 

nú, sem hægt yrði að gera með stuttum fyrirvara og án mikils undirbúnings. Breytingarnar 

myndu þá einkennast af því að samræmi ykist á milli námskeiða og námsefninu komið til skila 

á skipulagðari hátt þar sem gengið yrði úr skugga að lágmarksþekking sé veitt og að efni væri 

ekki endurtekið á milli anna og námskeiða. Er það þó mat höfunda þessarar ritgerðar út frá 

eigin reynslu úr náminu að líklegt sé að slík laus dugi ekki til lengri tíma þar sem samræmi 

milli námskeiða þarf að vera betra til að árangur kennslu sé góður. Mikilvægt er því að           

horfa til þeirra þátta sem geta haft áhrif til lengri tíma þó að þessi lausn geti fyllt í                  

skarðið í millitíðinni.   

Önnur leiðin, sem nefnd er hér á undan, er að fara er að taka aftur upp kennslu á 

námskeiði svipuðu því sem áður var kennt þar sem aðeins er fjallað um efni sem tekur mið af 

lögreglustarfinu og tengist geðröskunum, greiningum, samskiptum við fólk með geðraskanir, 

úrræðum sem standa til boða og öðrum málum sem varða geðheilbrigði almennt. Ef ekki 

finnst leið til að koma nýju námskeiði fyrir í núverandi námskrá væri hægt að bjóða upp á það 

sem val í BA náminu í lögreglufræði en samkvæmt núverandi námskrá þarf að taka að lágmarki 

eitt valnámskeið til að ljúka þeirri gráðu (Háskólinn á Akureyri, e.d.). Aðeins eitt valnámskeið 

sérstaklega fyrir lögreglubrautina hefur verið í boði fram að þessu og ber það heitið illska og 

hatur en hefur það þó aldrei verið kennt. Þar af leiðandi hafa nemendur þurft að leita á                     

aðrar námsbrautir til að finna valnámskeið innan síns áhugasviðs til að uppfylla 

lágmarkseiningafjölda. Þau námskeið sem standa til boða henta lögreglunáminu misvel þar 

sem hæfnisviðmið þeirra miðast við aðrar starfsgreinar en lögreglustarfið. Þau hæfnisviðvið 

nýtast þar af leiðandi ekki alltaf lögreglumönnum í starfi sínu þó sum þeirra geti nýst á 

einhverjum sviðum starfsins.  

Þriðja og síðasta aðferðin er jafnframt sú sem fjallað verður nánar um hér en að mati 

höfunda þessarar ritgerðrar er hún líklegust til árangurs í að bæta nám og þekkingu 

lögreglumanna á geðheilbrigði. Sú aðferð byggir á því að tekin verði upp þjálfunaraðferð í 

samræmi við aðferðir sem notaðar eru til að þjálfa lögreglumenn erlendis og rannsóknir hafa 

stutt við. Í auknum mæli hefur lögreglan hérlendis þurft að takast á við mál sem varða 

geðheilbrigði og yrði breytingin því í samræmi við þau viðmið að menntun og þjálfun 

lögreglu skuli vera í fullu samræmi við þau verkefni sem lögreglu hafa verið falin og                    

að mikilvægt sé að menntunin þróist samhliða kröfum samtímans. Ein af dreifðustu, vinsælustu 

og viðurkenndustu aðferðum sem önnur lönd hafa tekið upp í þjálfun lögreglumanna varðandi 

geðheilbrigðismál er aðferð þar sem sérstök geðheilsuteymi (e. Crisis Intervention Team, 

CIT) lögreglu eru þjálfuð (Watson o.fl., 2014). Aðferðin á rætur að rekja aftur til ársins 1988 
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og hefur verið í stöðugri þróun síðan. Með þessari aðferð er meðal annars veitt þjálfun í því 

hvernig megi á öruggan hátt bregðast við útköllum sem varða fólk með geðraskanir. Ótal 

margar lögregludeildir hafa tekið upp þessa aðferð í þeim tilgangi að draga úr ofbeldi og bæta 

samskipti lögreglumanna við fólk með geðraskanir og um þessar mundir hafa 

yfir 3000 lögregludeildir víðs vegar um heiminn tekið hana í notkun (Usher o.fl., 2019). Þar 

sem þessi þjálfunar-aðferð virðist hafa gengið vel í öðrum löndum og rannsóknir sýnt fram á 

góðan árangur (Watson o.fl., 2008) telja höfundar vert að skoða hvort hægt væri að útfæra leið 

til að taka upp slíka þjálfun í kennslu í lögreglufræðum hérlendis. 

6. Geðheilsuteymi (e. crisis intervention teams, CIT)  

Geðheilsuteymisþjálfun var upprunalega hönnuð í Memphis í Bandaríkjunum í kjölfar 

banvænnar skotárásar lögreglu á mann sem glímdi við geðröskun (Morabito o.fl., 

2012). Hópurinn hittist í Memphis árið 1988 í þeim tilgangi að finna lausn til að draga úr 

ofbeldi og dauðsföllum af völdum lögreglu, -jafnframt því að bæta öryggi allra á vettvangi, og 

endaði hópurinn á því að þróa aðferð sem er enn notuð. Í kjölfarið hefur mikill fjöldi 

lögreglumanna og geðheilbrigðisstarfmanna tekið þátt í baráttunni fyrir bættri geðheilsu fólks 

og þróun á aðferðinni (Usher o.fl., 2019). Aðferðin býður upp á fjölmarga möguleika en meðal 

þeirra er að auka þekkingu lögreglumanna á einkennum geðraskana og þeim úrræðum sem 

standa í boði (Munetz o.fl., 2006). Algengt er að lögreglumenn upplifi samskipti við fólk með 

geðraskanir sem erfið samskipti og að geðheilbrigðiskerfið sé oft ekki hjálplegt við úrlausn 

mála. Oft telja lögreglumenn sig ekki nægilega þjálfaða í að takast á við geðheilbrigðismál og 

er því algengt að þeir vilji aukna þjálfun í að bregðast við þeim málaflokki (Watson og Angell, 

2007). Geðheilbrigðisþjálfun lögreglumanna býður upp á að hægt sé að draga úr fjölda 

óæskilegra samskipta milli lögreglu og fólks með geðraskanir en rannsóknir hafa sýnt fram á 

að skortur á þjálfun auki líkur á ofbeldi og tíðni meiðsla og dauða (Krameddine og Silverstone, 

2015). Almennt hafa lögreglumenn ekki fengið formlega þjálfun eða menntun í klínískri 

sálfræði eða geðlækningum hingað til en þrátt fyrir það þurfa þeir að vera færir um að bera 

kennsl á hegðun og framkomu sem gefur vísbendingar um að geðraskanir séu til staðar 

(McTackett og Thomas, 2017). Ef lögreglumenn fá ekki viðeigandi þjálfun í sálrænni 

skyndihjálp (e. first-aid psychiatry) getur það haft í för með sér svipaðar hættur og ef 

lögreglumaður myndi mæta á slysstað og ekki geta veitt neina líkamlega skyndihjálp (Jones 

og Mason, 2002). Hingað til hefur Rauði kross Íslands beitt sér fyrir því að þekking á sálrænni 

skyndihjálp verði sem útbreiddust á Íslandi og hafa þeir því haldið regluleg námskeið varðandi 

það efni. Samkvæmt þeim felst sálræn skyndihjálp í líkamlegri og andlegri aðhlynningu við 
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einstakling sem orðið hefur fyrir áfalli (Rauði krossinn, 2004). Þar sem þetta er ekki hluti af 

námi lögreglumanna má búast við að þekking þeirra í sálrænni skyndihjálp sé lítil sem engin 

en þegar útköll varða einstaklinga með geðraskanir eru lögreglumenn settir í erfiðar aðstæður 

þar sem mikilvægt er að kunna leiðri til að geta brugðist við á réttan hátt (Jones og Mason, 

2002).  

6.1. Markmiðið með geðheilsuteymi 

Markmið aðferðarinnar er ekki að þjálfa lögreglumenn til að vera vingjarnlegri og mildari 

þegar þeir flytja fólk með geðraskanir í fangelsi heldur er eitt af helstu markmiðunum að 

tryggja öryggi fólks og stuðla að bata þeirra sem glíma við geðröskun (Usher o.fl., 

2019). Meðal annars var aðferðin þróuð með það í huga að teymi lögreglumanna yrðu þjálfuð 

í þeim tilgangi að geta brugðist skjótt við útköllum sem varða fólk með geðraskanir og starfað 

sem einskonar tengiliðir við geðheilbrigðiskerfið (Watson og Angell, 2007). Með því að þjálfa 

sérstök geðheilsuteymi átti að skapa hjá lögreglumönnum þá þekkingu á einkennum 

geðraskana sem er nauðsynleg á vettvangi til að hægt sé að bregðast við á sem öruggastan og 

árangursríkastan hátt. Í þeim tilfellum sem geðheilsuteymi mætir á vettvang má búast við að 

formlegum refsiaðgerðum fækki og að gripið verði til aðferða sem fela ekki í sér 

valdbeitingu lögreglu (Morabito o.fl., 2012). Sérstök áhersla hefur verið lögð á að                  

þjálfa munnlega færni til að draga úr stigmögnun ástands (e. de-escalation) á vettvangi,             

og einnig að þjálfa aðrar samskiptaleiðir. Þjálfunin er hugsuð þannig að hún geri 

lögreglumönnum kleift að skilja betur þá hegðun sem fram kemur á vettvangi og bregðast við 

með sálfræðilegum inngripum eins og að tala, leggja sig fram við hlustun og gefa sér            

nægan tíma fyrir samskiptin (Canada o.fl., 2012). Varðandi aðstæður þar sem orðin ein duga 

ekki til að leysa vandann hafa lögreglumenn fengið aukna þekkingu á vægari aðferðum sem 

fela ekki í sér notkun á banvænum vopnum, (Munetz o.fl., 2006). Þjálfuninni er meðal 

annars ætlað að draga úr líkum á ofbeldi og valdbeitingu í samskiptum lögreglu við fólk með                 

geðraskanir (Morabito o.fl., 2012).   

6.2. Samstarfsverkefni samfélagsins  

Til þess að geðheilsuteymisaðferðin gangi upp er mikilvægt að gott samstarf sé milli lögreglu, 

geðheilbrigðiskerfisins og annarra hagsmunaaðila en lítill árangur er af aðferðinni ef aðeins 

lögreglan tekur hana upp án alls samstarfs (Usher o.fl., 2019). Í september 2017 var haldinn 

stefnumótunarfundur geðsviðs Landspítala um geðheilbrigðismál á Íslandi þar sem meðal 

annars var fjallað um framtíðarsýn og áherslur næstu ára í geðheilbrigðismálum. Kom þar fram 

skýr sýn til framtíðar um að á Íslandi skuli veitt framúrskarandi heildræn geðheilbrigðis-
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þjónusta þar sem sjúklingurinn er í öndvegi og byggt er á gagnreyndri þekkingu í þjónustu og 

meðferð. Meðal forgangsverkefna fyrir næstu tvö árin var að auka samstarf, samtal og 

samvinnu milli allra sem sinna sjúklingum þvert á stofnanir og kerfi - með aðkomu sjúklinga í 

eigin meðferð. Meðal styrkleika verkefnisins er að almennur vilji virðist vera í samfélaginu til 

að setja geðheilbrigðismál í forgang og að aukinn skilningur sé á mikilvægi geðheilbrigðis 

(Landspítali, 2017). Draga má því þá ályktun að grunnur sé fyrir góðu og þverfaglegu samstarfi 

hérlendis og að viljinn til að efla það enn meira sé ekki langsóttur. Verkefnið er 

langtímaverkefni þar sem tekin eru lítil skref í átt að lokaniðurstöðu og skipta þar allir              

litlir þættir máli.   

Í þeim samfélögum þar sem sterkt og virkt samstarf næst verður árangur aðferðarinnar 

mun sjáanlegri. Flest samfélög byrja smátt og byggja upp sína eigin útfærslu af aðferðinni á 

þeim hraða sem þeim hentar en algengur misskilningur er að samfélög geti ekki orðið hluti af 

CIT-samfélaginu ef þau eru ekki nú þegar með öflugt viðbragðskerfi við geðheilbrigðisvanda. 

Mjög mismunandi er hvað fær samfélög til að taka upp aðferðina en í flestum tilfellum eru það 

talsmenn geðheilbrigðis, oft hrinda af stað umræðunni einstaklingar sem sjálfir eru með 

geðröskun eða fjölskyldumeðlimir þeirra og hafa persónulegan áhuga á að bæta viðbrögð við 

geðheilsuvanda. Þessir talsmenn mynda síðan oft bandalög áhugamanna um bætt 

geðheilbrigðismál og saman ná þeir athygli stjórnvalda og annarra er málið varðar. Mikilvægt 

er að vekja áhuga hjá sem flestum stofnunum og stjórnendum sem málið varðar til að sem 

bestur árangur náist en algengt er að ferlið stöðvist eftir að lögreglumönnum hefur verið veitt 

viðeigandi þjálfun (Usher o.fl., 2019). Þjálfun lögreglumanna er aðeins eitt af mörgum skrefum 

í rétta átt en aðrir þættir geta fylgt í kjölfarið, eins og bætt samstarf í samfélaginu og bætt 

geðheilbrigðisþjónusta, ef farið er af stað með slíka þjálfun innan lögreglunnar.   

6.3. Geðheilsuteymisþjálfun lögreglu  

Eins og staðan er nú hafa mörg þeirra lögregluembætta sem notas aðferðina aðlagað hana að 

sínum aðstæðum og þörfum en nokkrir meginþættir virðast þó alltaf haldast óbreyttir til að 

hægt sé að tryggja betri viðbrögð lögreglu. Meðal þeirra fyrri þátta sem hefur verið greint frá, 

auk þjálfunar og bætts samstarfs, er lykilatriði að endurskilgreina nálgun til að bregðast við 

útköllum tengdum geðheilbrigðismálum. Það felur í sér breytingar á hlutverkum 

lögreglumanna og breytingu á forgangsröðun í skipulagi (Watson og Angell, 2007). Þjálfun 

lögreglumanna til að bregðast við útköllum þar sem fólk með geðraskanir á í hlut er mikil og 

ítarleg þegar þessi aðferð er notuð. Flestir lögreglumenn ættu að hafa fengið lágmarksþjálfun 

og grunnskilning á réttri öryggisfærni áður en þeir fara í gegnum geðheilsuteymisþjálfunina en 
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eru hvattir til að viðhalda þeirri færni í gegnum þjálfunina, samtímis því að taka upp nýja færni 

í að koma í veg fyrir stigmögnun ástands á vettvangi. Mikilvægt er að sú fræðsla sem tekin er 

fyrir í þjálfuninni komi frá þverfaglegum hópi til að reynsla, hugmyndir, upplýsingar og 

þekking lögreglumanna verði sem mest. Mismunur er milli lögregludeilda um hvort allir 

starfandi lögreglumenn eða aðeins valinn hópur þeirra gangi í gegnum þjálfunina (DuPont o.fl., 

2007) en hérlendis væri hægt að innleiða slíka þjálfun í lögreglunámið og myndu þá                 

allir verðandi lögreglumenn ljúka slíkri þjálfun. Sú nálgun að láta alla innan 

lögregludeildarinnar fara í gegnum sömu þjálfun hefur ákveðinn kost fram yfir þá nálgun að 

aðeins ákveðinn hópur starfsmanna fái hana. Sá kostur felst í að viðbragð lögreglumanna á 

vettvangi er sneggra og biðin eftir að sér-þjálfað teymi mæti á vettvang er úr sögunni, en sú bið 

getur reynst dýrkeypt (Watson o.fl., 2008b).    

Mikið af fyrri rannsóknum hafa sýnt fram á jákvæð áhrif aðferðarinnar en meðal       

þeirra rannsókna er rannsókn Ellis (2014) þar sem skoðað var hvaða áhrif geðheilsu-           

teymisþjálfun gæti haft á þekkingu, skynjun og viðhorf lögreglumanna gagnvart    

geðröskunum. Voru þessir þættir skoðaðir meðal 28 lögreglumanna sem allir voru starfandi í                         

Miami og valdir voru með hentugleikaúrtaki. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá                    

kenningu að lágmarks- geðheilsuteymisþjálfun geti bætt þekkingu lögreglumannanna. Að 

meðaltali jókst þekking þeirra um rúmlega 25% frá fyrri athugun sem átti sér stað fyrir 

þjálfunina. Auk þess varð viðhorf lögreglumanna gagnvart fólki með geðraskanir tæplega 40% 

jákvæðara eftir að þjálfun lauk (Ellis, 2014). Þessi rannsókn sýnir að þjálfunin hefur áhrif á 

skynjun, viðhorf og þekkingu lögreglumanna gagnvart fólki með geðraskanir og beri þar af 

leiðandi árangur.   

7. Hugmynd að útfærslu fyrir geðheilsuteymisþjálfun á Íslandi  

Áður en farið yrði út í stórtækar aðgerðir til að taka upp geðheilsuteymisþjálfun hérlendis þyrfti  

að kanna hvort grundvöllur sé fyrir því samstarfi sem aðferðin krefst í samfélaginu. Þrátt fyrir 

að samstarfið sé nauðsynlegt getur það einnig verið tímafrekt, enda gerist slíkt ekki á einni 

nóttu en miðað er við að um langtímaverkefni sé að ræða. Mjög ítarlegar leiðbeiningar um 

hvernig koma megi slíku samstarfi af stað má finna á heimasíðu CIT International, en þar má 

meðal annars finna handbók um aðferðina, aðrar leiðbeiningar og tillögur að útfærslum (Usher 

o.fl., 2019). Auk leiðbeiningabókarinnar má finna aðrar leiðbeiningar, handbækur, fræðslu um 

uppsetningu námskeiða og ýmislegt annað fræðsluenni á heimasíðum margra lögregludeilda 

sem tekið hafa upp aðferðina. Algengt er að hægt sé að finna nákvæmar leiðbeiningar og 

útskýringar á því hvernig hver og ein lögregludeild setur þjálfunina upp á sínu svæði og hvernig 
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hún hefur aðlagað námið að sínum aðstæðum og þörfum. Þó að uppsetning námskeiðanna sé 

afar fjölbreytt má sjá mikið samræmi á milli þess efnis sem kennt er. Nokkrir þættir virðast 

vera meginþættir þjálfunarinnar þar sem þeir koma oft fyrir. Auk þess er lang algengasta 

aðferðin meðal lögregludeilda að halda 40 klukkustunda námskeið sem kennt er á einni viku 

en þar er efnið tekið fyrir á skipulagðan hátt. Þar sem um ótal margar leiðir er að ræða og mikið 

af upplýsingum má sjá dæmi frá þremur lögregludeildum í Bandaríkjunum í töflu 4. 

Tafla 4. Dæmi um uppbyggingu CIT-námskeiða í Bandaríkjunum. 

  Washington: Charlottesville: Memphis:  

Hluti 1 

Heilasjúkdómar- 

áfallastreituröskun 

Kynning á CIT og geð- 

heilbrigðisvandamálum 

Klínísk vandamál tengd 

geðröskunum  

Hluti 2 

Birtingarmynd og 

einkenni geðraskana 

Kynning á klínískum 

úrræðum Lyf og aukaverkanir 

Hluti 3 

Áhætta fyrir lögreglu 

og aðra Viðbrögð við sjálfsvígum 

Mat á áfengis- og 

vímuefnaneyslu 

Hluti 4 Geðlyf Kynning á geðlyfjum Margþættar greiningar 

Hluti 5 

Lög um 

sjálfræðissviptingu 

Ofskynjanaraddir- 

hljóðæfing  Þroskaskerðingar 

Hluti 6 Úrræði í samfélaginu 

Sálræn áhrif á fyrrum 

hermenn  

Viðhorf fólks með 

geðraskanir og fjölskyldna 

þeirra 

Hluti 7 Samskiptatækni 

Vettvangsferð til 

geðheilbrigðisúrræða 

Sjálfsvígsforvarnir og 

verklegar æfingar 

Hluti 8 

Þarfir þeirra sem nota 

geðheilbrigðiskerfið 

Munnleg tækni til að 

draga úr stigmögnun Réttindi/sjálfræðissvipting 

Hluti 9 Viðhorf samfélagsins  

Kynning á leikþáttunum 

fjórum  Fjölbreytileiki geðraskana 

Hluti 10 Margþættar greiningar  

Grunnhæfni 

geðheilsuteyma 

Kynning á tækjabúnaði og 

notkun hans 

Hluti 11 

Seigla lögreglumanna 

og áfallastreituröskun 

Lagaheimildir fyrir 

sjálfræðissviptingu Stefna og verklagsreglur 

Hluti 12 

Fjölbreytileiki 

samfélagsins  

Fagleg ábyrgð og lagaleg 

atriði Persónuleikaraskanir 

Hluti 13 x Mál tengd unglingum  Áfallastreituröskun (PTSD) 

Hluti 14 x Þroskaskerðingar 

Lagalegir þættir varðandi 

ábyrgð lögreglumanna 

Hluti 15 x 

Viðhorf fólks með 

geðraskanir og 

fjölskyldna þeirra Úrræði samfélagsins  

 (WSCJTC, 2008). (Usher o.fl., 2019). (DuPont o.fl., 2007). 
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Í töflunni birtist uppsetning á 40 klukkustunda námskeiðum og því efni sem tekið er fyrir á 

þeim. Handahófskennt val var notað til að ákveða hvaða lögregludeildir yrðu fyrir valinu en 

leiðbeiningar frá mörgum öðrum deildum komu til greina. Í töflunni má sjá að deildirnar þrjár 

eiga margt sameiginlegt þótt ein þeirra skipti efninu aðeins niður í 12 hluta en hinar tvær nota  

15 hluta aðferð. Þættirnir sem eru sameiginlegir öllum deildunum eru kynning á almennum 

geðheilbrigðisvandamálum, einkennum og birtingarmyndum geðraskana og aðferðinni sjálfri. 

Auk þess eru lagalegar heimildir og þættir teknir fyrir í öllum þremur deildunum og þá 

sérstaklega lög sem varða sjálfræðissviptingu einstaklinga. Allar deildirnar kynna vel þau 

úrræði sem standa til boða í þeirra samfélagi og ýmis viðhorf fólks gagnvart geðröskunum og 

öðru því tengdu auk þess sem geðlyf eru kynnt. Aðra þætti sem farið er yfir má sjá nánar í 

töflunni en ekki telst þörf á því að skilgreina nánar hvern þátt fyrir.  

 Með því að skoða uppbyggingu erlendra deilda á þjálfuninni má fá hugmyndir um 

hvernig hægt er að koma slíkri þjálfun inn í íslenska lögreglunámið. Þar sem algengast er að 

miðað sé við 40 klukkustunda námskeið erlendis er ljóst að slík þjálfun myndi ekki ná að fylla 

upp í meira en tvær einingar (60 klukkustundir) í háskólanum en öll námskeið 

lögreglubrautarinnar hingað til hafa miðast við sex einingar (180 klukkustundir). Því má skipta 

þjálfuninni upp á skipulegan hátt og koma henni fyrir í öðrum námskeiðum innan brautarinnar 

en mikilvægt er að nemendur fái góða kynningu á aðferðinni strax í upphafi námsins og 

upplýsingar um að hverju er stefnt með hverjum fyrirlestri fyrir sig. Þau námskeið sem koma 

helst til greina til að bæta þessu námsefni inn í kennsluáætlunina eru lögreglusálfræði, 

lögreglustarfið, samskipti og upplýsingaöflun lögreglu og fjölbreytileiki og löggæsla. Listinn 

er þó ekki tæmandi og því er ekki útilokað að önnur námskeið komi til greina. Verklegar og 

munnlegar æfingar ásamt hlutverkaleikjum og öðrum æfingum sem felast í því að nemendur 

hittist geta farið fram að mestu í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu (MSL) en að einhverju 

leyti koma lotur einnig til greina. Einhverjum þáttum þjálfunarinnar svipar til efnis sem nú 

þegar er kennt í lögreglusálfræði. Því er kjörið að sá áfangi verði fyrir valinu til að kynna 

aðferðina og opna umfjöllunina sem síðan myndi halda áfram í öðrum námskeiðum og þjálfun 

MSL með skipulögðum hætti.  

8. Umræða 

Nokkuð skýrt ætti að vera orðið að geðheilbrigði getur varðað alla og hve mikilvægt er að góð 

þekking þar um ríki í samfélaginu. Geðheilbrigði varðar lögreglumenn á sérstakan hátt þar sem 

sívaxandi hluti af starfi þeirra hefur verið að takast á við fólk með geðraskanir og eiga í 

samskiptum við það fólk í ólíkum og krefjandi aðstæðum. Mikilvægt er því að þjálfun 
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lögreglumanna sé góð en eins og fram hefur komið virðist kvíði lögreglumanna fyrir slíkum 

aðstæðum minnka samhliða aukinni þjálfun þeirra (Wittmann o.fl., 2020). Auk þess virðist 

meiri þjálfun efla skilning þeirra og þá sérstaklega ef þjálfunin fellur vel að áhrifaríkum 

þjálfunaraðferðum, auka líkur á betri útkomu fyrir fólkið sem glímir við geðraskanir og bæta 

öryggi allra á vettvangi. Markmið þessarar ritgerðar var að svara þremur megin spurningum 

sem voru þessar: 1) Hvert er umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með 

geðraskanir? 2) Hvaða viðhorf hefur fólk með geðraskanir og lögregla hvort til annars og 

hvernig tengist það samskiptum þeirra á milli? 3) Hver er núverandi þjálfun lögreglu í að fást 

við fólk með geðraskanir og eru tækifæri til að bæta núverandi þjálfun?   

Þegar umfang og eðli samskipta lögreglu við fólk með geðraskanir var skoðað kom í 

ljós mikill skortur á íslenskum gögnum sem svarað gætu spurningunni um hvert eðli og umfang 

samskiptanna væru hérlendis. Eins og fram hefur komið er ekki skráð hér sérstaklega 

í málaskrárkerfi lögreglunnar hvort og þá hvernig mál varða fólk með geðraskanir, og ekki er 

heldur tekið fram hvort málið tengist geðheilbrigðiskerfinu á nokkurn hátt. Fjöldamargar 

rannsóknir hafa þó verið gerðar erlendis í þeim tilgangi að mæla eðli og umfang samskipta við 

fólk með geðraskanir. Mikið ósamræmi er samt á milli rannsóknar- og skráningaraðferða á 

milli landa og lögregludeilda og því er erfitt að fá góða heildarmynd yfir hvert umfang og eðli 

samskiptanna geti verið. Svar við spurningunni hvert umfang og eðli samskipta lögreglunnar á 

Íslandi er fannst því ekki og verður þeirri spurningu því enn ósvarað vegna skorts á gögnum.  

Framtíðar-rannsóknir hérlendis gætu stefnt að því að svara þeirri spurningu á nákvæmari hátt. 

Forvitnilegt yrði að sjá þær niðurstöður þar sem ljóst er að nú á dögum eru samskipti lögreglu 

við fólk með geðraskanir orðinn stór hluti af starfi lögreglumanna.  

Þegar kemur að viðhorfum lögreglumanna og einstaklinga með geðraskanir hverra til 

annarra skiptir lykilmáli að góður skilningur ríki á milli hópanna. Ef skilningur er takmarkaður 

er líklegra að til átakaka komi auk þess sem gæði samskiptanna verða lélegri (Ruiz og Miller, 

20014). Lítið er til af rannsóknum sem hafa kannað viðhorf, þjálfun og þekkingu íslenskra 

lögreglumanna en margar erlendar rannsóknir leitt í ljós að það viðhorf sem lögreglumenn og 

einstaklingar með geðraskanir hafa hverjir til annarra getur haft gríðarleg áhrif á eðli og gæði 

samskipta þessara hópa á milli (Charette o.fl. 2014). Mun meira hefur verið gert af rannsóknum 

um viðhorf lögreglumanna til fólks með geðraskanir heldur en viðhorfum fólksins sjálfs og því 

takmarkað til af gögnum sem geta lýst þeim viðhorfum. Erfitt getur verið að miða út frá 

erlendum rannsóknum þegar talað er um Ísland í þessu samhengi þar sem íslenska lögreglan er 

sérstök á margan hátt. Má þar til dæmis nefna skotvopnaburð lögreglumanna sem tíðkast ekki 

hérlendis en auk þess geta menningarlegir þættir haft áhrif á viðhorf og skynjun lögreglu og 
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almennings. Margar erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós almenna ónánægju meðal fólks með 

geðraskanir með upplifun þeirra og reynslu af lögreglunni og má þar nefna rannsókn frá árinu 

sem 2002 sem Jones og Mason gerðu. Þátttakendur í rannsókn þeirra upplifðu meðal annars að 

verið væri að refsa þeim fyrir að vera með geðröskun og eyða tíma lögreglu að óþörfu. Megin 

þema upplifunarinnar var augljós, það er skerðing á eigin valdi, frelsi, virðingu og stjórn (Jones 

og Mason, 2002). Þegar kemur að réttlátri málsmeðferð eru lykilþættir í því að þátttaka 

viðkomandi einstaklings feli í sér að einstaklingurinn hafi tækifæri á að leggja fram eigin hliðar 

málsins við ákvarðanatöku sem einkennist af virðingu þar sem er hlustað á hann og getu til að  

treysta því að yfirvaldið hugi að velferð hans  (Watson og Angell, 2007). Virkilega áhugavert 

yrði að sjá hvaða niðurstöður íslensk rannsókn á svipuðu efni myndi leiða í ljós en sá áhugi var 

kveikjan að umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Möguleiki er fyrir hendi að framkvæma slíka 

rannsókn hérlendis í framtíðinni þar sem tekið yrði úrtak af fólki með geðraskanir og skoðuð 

upplifun þeirra og viðhorf til lögreglunnar en hægt yrði meðal annars að notast við 

rýnihópaviðtöl eða staðlaða spurningalista. Með slíkri rannsókn mætti taka mið af því hvernig 

samskiptin fara almennt fram hérlendis, hvað vel er gert og á hvaða sviðum væri hægt að bæta 

þau, eins og gert var í rannsókn Livingston og félaga (2014) í Kanada. Mikilvægt er að vita 

hver raunveruleg staða þessara mála er hérlendis til að hægt sé að minnka líkur á fordómum, 

ofbeldi og ótta gagnvart fólki með geðraskanir og stuðla að góðum og árangursríkum 

samskiptum milli þessara hópa.  

Þegar skipuleggja á þjálfun og menntun lögreglumanna þarf að taka tillit til þeirra auknu 

krafna sem gerðar eru til lögreglunnar nú á dögum um að vera fær um að bregðast við útköllum 

sem varða fólk með geðraskanir á einn eða annan hátt. Algengt er að lögreglumenn upplifi 

samskipti við fólk með geðraskanir sem erfið samskipti og að geðheilbrigðiskerfið sé oft ekki 

hjálplegt við úrlausn mála. Þar af leiðandi upplifa lögreglumenn jafnvel hjálparleysi á vettvangi 

en margir lögreglumenn telja sig ekki nægilega þjálfaða í að takast á við geðheilbrrigðismál. 

Það er því ekki óalgengt að lögreglumenn vilji fá aukna þjálfun og þekkingu til að geta verið 

fullfærir til að bregðast við þeim málaflokki (Watson og Angell, 2007). Eins og staðan er nú 

býður lögreglufræðibrautin í Háskólanum á Akureyri upp á afar takmörkuð tækifæri fyrir 

nemendur til að öðlast þá þekkingu og menntun sem talist getur fullnægjandi miðað við þær 

kröfur samfélagsins um að lögreglan eigi að vera fær um að takast á við ýmiss konar mál tengd 

geðheilbrigði. Mikilvægt er því að námskráin verði bætt, sama hvort sem það verði gert með 

því að bæta skipulag núverandi kennslu, taka upp kennslu á nýju námskeiði eða innleiða 

erlendar aðferðir á borð við geðheilsuteymisþjálfun eins og mörg önnur lönd hafa gert. 

Lykilþáttur til að bæta námskrá lögreglufræða hérlendis liggur meðal annars í því að auka 
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samræmi milli námskeiða með tilliti til aukinnar þjálfunar í geðheilbrigðismálum, sálfræði, 

samskiptaleiðum, æskilegum viðbrögðum á vettvangi og fleiru sem undirbúið getur verðandi 

lögreglumenn undir krefjandi aðstæður í starfi þeirra. Ljóst er að ef farin yrði sú leið að taka 

upp geðheilsuteymisþjálfun hérlendis krefst það mun meiri undirbúnings en áætlað var en 

mikilvægt er að gott samstarf sé til staðar í samfélaginu. Erfitt getur verið að áætla í ritgerð 

sem þessari hvort möguleikar fyrir slíku samstarfi liggi fyrir en miðað við auknar umræður í 

samfélaginu um mikilvægi góðrar geðheilsu, skýrslu geðsviðs á Landspítalanum um 

framtíðarstefnu hans um bætta geðheilbrigðisþjónustu og stöðuga þróun lögreglunáms 

hérlendis er ekki ólíklegt að svo geti verið. Um langtímaverkefni væri þá að ræða og yrði aukin 

þjálfun lögreglunema aðeins byrjunarskref í rétta átt, en á sama tíma gríðarlega mikilvægt skref 

að mati höfunda þessarar ritgerðar. Mögulegt er að aðrar aðferðir, sem ekki hefur verið fjallað 

um hér, gætu talist hentugri en mikilvægt er að opna umræðuna um mikilvægi góðrar þekkingar 

á geðheilbrigði í samfélaginu öllu til að hægt sé að bæta líf þeirra sem glíma við geðraskanir á 

sem víðtækastan hátt. Auk þess er mikilvægt að hægt sé að draga úr líkum á óæskilegum 

málalokum hjá lögreglu með því að bæta aðgengi að þjálfun og menntun en stór hluti af starfi 

hennar einkennist af samskiptum við fólk í alls konar ástandi í ólíkum aðstæðum. Auðvelt er 

því að færa rök fyrir því að sálfærði, þekking á geðröskunum og góðar samskiptaleiðir eigi að 

vera stór hluti af lögreglunámi en sú hæfni getur einnig nýst í samskiptum við aðra hópa fólks. 

Höfundar horfa spenntir til framtíðar og þeirra breytinga sem þróun lögreglunámsins munu 

hafa í för með sér auk þeirra rannsókna sem kunna að verða gerðar um þessi efni í framtíðinni. 
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