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Ágrip 
Geðheilbrigði hefur lengi verið manninum hugleikin. Mismunandi hugmyndir hafa í gegnum 

tíðina verið uppi um hvað geðheilbrigði er og af hvaða orsökum fólk veikist á geði. Trú á illa 

anda og refsingar frá yfirnáttúrulegum öflum hafa verið settar í samhengi við andleg veikindi 

eins lengi og vitneskjan um andlegt vanheilbrigði hefur þekkst og margar hugmyndir og leiðir 

hafa verið reyndar til þess að ná bata af andlegum veikindum. Hér á Íslandi hefur þróunin á 

bataferli haldist nokkuð í hendur við ráðandi meðferðarhugmyndir hvers tíma. Það var þó ekki 

fyrr en að Kleppsspítali opnaði að meðferð við geðsjúkdómum hófst að einhverju marki. Lengi 

var stofnanavæðing og læknisfræðileg nálgun alls ráðandi í meðferðarúrræðum en á 7. áratug 

tuttugustu aldar fóru nýjar hugmyndir byggðar á félagslegri nálgun að gera vart við sig. 

Samfélagsgeðlækningar hafa í dag tekið yfir sem meðferð við geðsjúkdómum. Hugmyndin um 

að samfélagið komi að bataferli voru talsverðan tíma í þróun en hafa síðan fest sig í sessi.  

Ætlunin með þessu verkefni er að reyna varpa ljósi á þróun geðheilbrigðismála á Íslandi. 

Verkefninu er skipt í þrjá kafla sá fyrsti fjallar um upphafið og þróunina að stofnun 

Kleppsspítala. Annar kafli fjallar um Klepp fram að stofnun göngudeildar Landspítalans og 

þriðji kafli fjallar um undirstöður samfélagsgeðlækninga. Viðtöl við tvo sérfræðinga á þessu 

sviði, Önnu Valdimarsdóttir iðjuþjálfa og Óttar Guðmundsson geðlækni, fylgja með 

lesandanum til glöggvunar. Að lokum verða þessir þrír kaflar bornir saman og leitað svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvað hefur einkennt þróun geðheilbrigðismála á Íslandi? 

Lykilorð: Geðheilbrigði, samfélagsgeðlækningar, Kleppsspítali. 
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Abstract 
Mental health has long been a concern for mankind. There have been different ideas over the 

years about what mental health is and why people get mentally ill. Beliefs in demons and 

supernatural powers have been linked to mental illness for as long as the knowledge of 

mental illness has been known, and many ideas and different ways have been used to recover 

from mental illness. In Iceland, the development of the recovery process has kept pace with 

the prevailing treatment ideas of the time. However, it was not until Kleppsspítali opened that 

treatment for mental illness began to some extent. For a long time, institutionalization and 

the medical approach were dominant in treatment options, but in the 1970s, new ideas based 

on a social approach began to emerge. Community psychiatrists have today taken over as a 

treatment for mental illness. The idea that society would be part of a recovery process was a 

considerable time in development but has since become entrenched. 

The intention of this project is to try to shed light on the development of mental health in 

Iceland. The project is divided into three chapters, the first of which deals with the beginning 

and development of the establishment of Kleppsspítali. The second chapter tells the story of 

Kleppsspítali until the establishment of the outpatient department of Landspítali and the third 

chapter deals with the foundations of community psychiatry. Interviews with occupational 

therapist Anna Valdimarsdóttir and psychiatrist Óttar Guðmundsson accompany the reader 

for clarification. Finally, these three chapters will be compared, and an answer will be sought 

to the research question of how the development of mental health has been in Iceland. 

Key words: Mental health, community psychiatry, Hospital Kleppur. 
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skemmri eða lengri tíma. 
 





 

 ix 

Formáli 
Ritgerð þessi er hluti af lokaári okkar í nútímafræði í félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Við ákváðum í upphafi vormisseris 2021 að við vildum vinna þetta verkefni í sameiningu. 

Ástæðan fyrir því er sameiginlegur áhugi okkar á andlegum málefnum. Það tók okkur tíma að 

ákveða viðfangsefnið vegna þess að bæði er þetta yfirgripsmikið efni og einnig voru talvert 

mikið af öðrum viðfangsefnum til að velja úr vegna þess að námsefnið í nútímafræði er bæði 

fjölbreytt og skemmtilegt. En við ákváðum að lokum að fjalla um þróun geðheilbrigðismála á 

Íslandi. Leiðbeinandi okkar í þessu verkefni er Páll Björnsson og hefur hann reynst okkur mikil 

hjálp og kunnum við honum okkar bestu þakkir. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir 

þolinmæðina, og að síðustu þökkum við öllum þeim sem að hafa glímt við geðsjúkdóma og 

þeim sem hafa stuðlað að bættum meðferðarúrræðum. Án þeirra hefði þessi ritgerð ekki 

verið skrifuð.  
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1 Ágrip af sögu lækninga  

1.1 Grikkland hið forna 
Grasa- og jurtalækningar eru líklega elstu lækningaraðferðir mannkynssögunnar. Forn-Grikkir 

skilgreindu og flokkuðu náttúruafurðir og matvæli sem talin voru búa yfir lækningarmætti. 

Ítarleg skilgreining sagði til um hvað hentaði best í hverju tilfelli fyrir sig svo unnt væri að ná 

jafnvægi í líkamanum og vinna bug á hinum mismunandi sjúkdómum. Í Grikklandi hinu forna 

var því almennt trúað að illir andar eða smádjöflar yllu sjúkdómum og örlög mjög veikra 

sjúklinga væru undir æðri máttarvöldum komin. Appolon var Guð lækninga í Grikklandi hinu 

forna. En batavonir sjúklinga voru þá einna helst bundnar við presta, sem gegndu því 

mikilvæga hlutverki að leiðbeina fólki og sjúklingum að leita á náðir guðanna, í því skyni að 

þeir sættust við guðina. (Jón Ólafur Ísberg, 2005).  

Arfleifð hugvits, visku og þekkingar frá Forn-Grikkjum hafa verið langlífar og hafa haft mikil 

áhrif á þróun mannkynssögunnar. Ekki síst í hinum vestræna heimi, þar sem fyrirmyndir í 

trúar-, menningar- og menntalífi voru sóttar til Grikklands hins forna. Læknisfræðin er þessu 

ekki undanskilin hvað þetta varðar, því upphaf hennar er gjarnan rakin til Grikkjans 

Hippókratesar (466-377 f.Kr.) (Jón Ólafur Ísberg, 2005).  

1.2 Hippókrates 
Hippókrates taldi óheilsusamlega lifnaðarhætti vera meginorsök sjúkdóma og hafnaði 

yfirnáttúrulegum skýringum. Hann lagði því mikla áherslu á heilsusamlega lifnaðarhætti, til 

dæmis almennt hreinlæti og þá sérstaklega mataræði. Neysla á hollu og næringarríku fæði var 

einna árangursríkasta leiðin til að virkja lækningamátt líkamans að mati Hippókratesar. Læknar 

gegndu annars álíka hlutverki og prestar gerðu áður en Hippókrates kom til sögunnar sem 

fólst í því að sjúkdómsgreina og veita sjúklingum aðstoð við að sættast við umhverfið. 

Hippókrates taldi mannslíkamann hafa fjóra aðalvessa, sem samanstóðu af blóði, slími, gulu 

galli og svörtu galli. Hann hélt því fram að allir sjúkdómar ættu sér náttúrulega orsök sem 

rekja mætti til ójafnvægis í aðalvessum líkamans. Hann gerði því ekki greinarmun á 
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geðsjúkdómum og líkamlegum sjúkdómum og taldi að geðveiki bæri að meðhöndla á sama 

hátt (Jón Ólafur Ísberg, 2005). Ráðleggingar Hippókratesar um mikilvægi þess að efla líkamann 

til að sporna gegn sjúkdómum, minna um margt á mikilvægi forvarna, sem læknisfræði 

nútímans leggur ríka áherslu á. 

1.3 Landnám Íslands 
Saga lækninga nær allt aftur til landnámsaldar á Íslandi og ýmsar jurtir verið nýttar til lækninga 

í gegnum aldirnar. Jurtir hafa einnig verið notaðar til allskyns athafna og göldróttra gjörninga. 

Jurtin Fjandafæla var til dæmis álitin góð til varnar draugum og djöflum og því þótti gott að 

hafa hana í húsum eða bera hana í húfu sinni. Þá var Sortulyng einnig talið verja fólk fyrir 

öllum illum öflum, svo dæmi séu tekin. (Símon Jón Jóhannsson, 2006). 

Læknisgyðjan Eir var Guð lækninga í heiðni, en líkt og hjá mörgum forn-þjóðum þá voru 

orsakir sjúkdóma tengdar yfirnáttúrulegum ástæðum. Í fornum sögum og kvæðum sem kennd 

eru heiðni kemur skýrt fram að galdrar voru taldir valda sjúkdómum og að svara yrði í sömu 

mynt (Jón Ólafur Ísberg, 2005).  

Frá fornu fari og langt fram eftir öldum var þekking manna á geðsjúkdómum lítil sem 

engin á Íslandi. Í samræmi við það, þá voru hugmyndir að úrræðum til handa geðveikra afar 

fábrotnar og frumstæðar. Íslendingar hafa þó látið geðveiki sig varða frá örófi alda, því skrif 

um einstaklinga sem þjást af geðveiki má finna í elstu sagnaritum Íslandssögunnar og ákvæði 

um geðveika einstaklinga er að finna í elstu lögbók þjóðarinnar, Grágás (Óttar Guðmundsson, 

2007). Grágás er líklegast að stofni til úr heiðni þó hún hafi ekki verið skráð fyrr en snemma á 

12. öld. Ákvæði er lúta að geðveiki má bæði finna í Vígslóða og Ómagabálki. Í Vígslóða má 

finna orðið „órar“ sem samsvarar maníuhugtaki forngrískrar læknisfræði, en í Ómagabálki má 

finna orðin „gæslusótt“, „vitfirring“ og „vita ekki vel“ sem þykja samrýmast fornum 

hugmyndum um hugsýki eða melankólíu. Ólíku sjúkdómsheitin er varða geðveiki í Grágás gefa 

til kynna að fyrir löggjafanum hafi vakað tvennskonar sjúkdómsástand sem styður skoðanir 

þeirra fræðimanna sem álíta að áhrifa Forn-Grikkja hafi gætt í hugmyndaheimi norrænna 

manna áður en kristnin barst til Norðurlanda. Þar af leiðandi hafi hugmyndir Forn-Grikkja um 

sjúkdóma verið þekktar á Norðurlöndum í heiðni sem styrkja síðan kenningar þess efnis að 

lagarákvæði Grágásar um geðveika, hafi verið sett í lögin áður en kristnin barst til landsins 

(Matthías Viðar Halldórsson, 2001). 
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 Á miðöldum voru orsakir andlegra veikinda gjarnan útskýrð með vísun til yfirnáttúrulegra 

fyrirbæra þar sem illir andar voru gjarnan taldir búa að baki veikinda fólks. Jafnframt var því 

trúað að sjúklingar gætu verið andsetnir, en í kjölfar kristnitökunnar, þegar trúin á helvíti og 

djöfulinn, ruddi sér til rúms og festi sig í sessi, sköpuðust skörp skil á milli hins „góða“ og hins 

„illa“. Þá gat sjálfur djöfullinn tekið sér bólfestu í líkama sjúkra, samkvæmt trúnni. (Óttar 

Guðmundsson, 2007). 

1.4 Kristnitakan 
Kristin hugmyndafræði er að miklu leyti byggð á arfleifð frá Grikklandi hinu forna. Þar á meðal 

hugmyndum Grikkja um eðli sjúkdóma sem sagðir voru stafa af illum öndum. Annað gildir þó 

um hugmyndir um lífsandann, því samkvæmt kenningum kirkjunnar var Guð skapari himins og 

jarðar og þess vegna var það undir honum komið hvort jafnvægi ríkti í líkamanum. Lífsandinn 

var frá Guði kominn og meginorsök sjúkdóma varð því óguðleg hegðun. Lækningar voru einnig 

verk Guðs, en hvorki lækna né annara manna. Sjúkdómar voru aftur á móti refsing Guðs (Jón 

Ólafur Ísberg, 2005).  

Samanburður á tveimur elstu lögbókum þjóðarinnar varðandi lagaákvæði er lúta að 

geðveiki gefa vísbendingar um viðhorfsbreytingu gagnvart geðveiku fólki í kjölfar 

kristnitökunnar á Íslandi. Séu lagaákvæði Grágásar borin saman við lagaákvæði Jónsbókar, 

sem var lögfest árið 1281 má sjá að lagarákvæði Grágásar bera hvorutveggja vott um meiri 

skilning á sjúkdómnum og mannúðlegri meðferð og ráðstafanna í garð geðsjúkra. Í því 

samhengi má benda á orðið „gæslusótt“ sem aðeins má finna í Grágás en ekki öðrum 

íslenskum fornritum. Þó skiptar skoðanir séu um nákvæma merkingu orðsins þykir líklegt að 

skilgreiningin feli í sér almennt eftirlit og umönnun geðveikra. Í Jónsbók er hins vegar gert ráð 

fyrir fjötrum eða höftum enda rakti kirkja þeirrar tíðar geðveiki í ríkara mæli til illra anda sem 

hefðu sjúklinga á sínu valdi. Geðveikir voru því rammlega bundnir svo athafnarfrelsi hins illa 

væri að minnsta kosti takmarkað ef ekki tækist að særa djöfulinn úr líkömum geðsjúkra. Ætla 

má að lífsskilyrði geðveiks fólks hafi hvað síst skánað í kjölfar kristnitökunnar því samkvæmt 

samanburði lögbókanna má álykta sem svo að líf geðveikra hafi almennt versnað frekar en 

batnað eftir að kristni var lögfest á Íslandi. (Matthías Viðar Halldórsson, 2001). 

Síðari hluta 18. aldar verður einna helst minnst fyrir harðindi og hamfarir á Íslandi þar sem 

móðir náttúra lét hressilega að sér kveða. Móðuharðindin sem fylgdu í kjölfar Skaftárelda sem 
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hófust árið 1783 léku landsmenn grátt og höfðu skelfilegar afleiðingar í för með sér. Þrátt fyrir 

erfiða tíma á síðari hluta 18. aldar má greina vísi að framfara skrefum í heilbrigðismálum á 

Íslandi. Í því samhengi ber helst að nefna stofnun landlæknisembættis árið 1760 þar sem 

Bjarni Pálsson hóf störf sem fyrsti Íslenski landlæknirinn. Stofnun landlæknisembættisins 

markar upphaf opinberar heilbrigðisþjónustu og heilsugæslu á Íslandi og þar með er gert ráð 

fyrir að heilbrigði þegnanna sé eitt af hagsmunamálum yfirvalda. Læknisþjónusta dreifðist um 

landið og varð landsmönnum nærtækari sex árum síðar þegar embætti fjórðungslækna voru 

sett á laggirnar (Jón Ólafur Ísberg, 2005). Allar götur fram að því voru eingöngu stundaðar 

alþýðulækningar á Íslandi þar sem sjálfsbjargarviðleitni og lífsvilji hefur knúið fólk áfram til að 

leita lækninga og bót sinna meina, öldum saman, kynslóð eftir kynslóð. Neyðin kennir naktri 

konu að spinna segir máltakið en alþýðulækningum hefur verið skipt í tvo meginflokka, annars 

vegar reynslulækningar og hins vegar töfra- og huglækningar. Reynslulækningar byggja á 

reynslu fyrri kynslóða og styðjast við lækningar sem áður hafa gagnast. Töfra- og 

huglækningar treysta á máttarvöld æðri mátta og styðjast við tilbeiðslu þeirra (Jón Steffensen, 

1990). Sveinn Pálsson læknir var fyrstur til að fjalla um geðsjúkdóma í riti sem ætlað var 

almenningi á Íslandi. Í greininni, sem skrifuð var á árunum 1788-1789 koma bæði fram nöfn á 

einstökum geðsjúkdómum og lækningar við þeim. Ritið er eins konar leiðarvísir fyrir 

almenning um það hvernig ætti að umgangast geðveikt fólk. Sveinn minntist á margbreytileika 

sjúkdómsins og vísar í orðið melancholia sem hann kallar geðveiki. Í skrifum Sveins má greina 

áhrif fornra hugmynda um geðsjúkdóma, eins og til dæmis að geðsjúkdómar skiptist í tvo 

meginflokka en einnig má greina áhrif yngri og nýstárlegri hugmynda (Sigurgeir Guðjónsson, 

2013). Geðheilbrigðismál voru annars lítt áberandi í umfjöllun lækna næstu ára, eða allt þar til 

Jón Hjaltalín lét til sín taka á fjórða áratugi 19. aldar.  

1.5 19. öldin 
Á 19. öld horfði til betri tíðar hvað varðar geðheilbrigðismál á Íslandi, þá sérstaklega á síðari 

hluta aldar. Hvatinn að þeirri þróun var ekki hvað síst fyrir tilstilli ungra lækna, sem margir 

hverjir höfðu sótt sér nám erlendis og snúið til baka heim til Íslands að námi loknu. Þar mætti 

til dæmis nefna læknana Þorgrím Johnsen og Jón Hjaltalín sem báðir báru hag geðsjúkra fyrir 

brjósti sér og létu málefni geðheilbrigðis sig varða. Þeir kynntust báðir geðlækningum erlendis 

og sneru til baka til starfa við geðlækningar á Íslandi með mikilvæga reynslu í farteskinu. Á 19. 
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öld færðist í vöxt að ungir íslenskir læknanemar færu erlendis til náms en á síðari hluta 18. 

aldar höfðu framfarir átt sér stað út í heimi á sviði læknavísinda. Sú þróun hafði áhrif á 

geðheilbrigðismál, þar sem nýjar nálganir og aðferðir í geðlækningum litu dagsins ljós. Jón 

Hjaltalín var fyrstur íslenskra lækna til að kynnast aðhlynningu geðveikra í Danmörku og í 

Þýskalandi kynntist hann og dvaldi til að mynda hjá Karli Wilhelm Ideeler, einum virtasta 

geðlækni þess tíma (Sigurgeir Guðjónsson, 2013). 

Samfélagslegra breytinga fór þó ekki að gæta fyrr en undir lok aldar. Þess vegna var 

íslenskt samfélag enn hefðbundið sveitasamfélag á 19. öld þar sem flestir geðsjúkir bjuggu í 

sveitum víðsvegar um landið, líkt og þeir höfðu gert undanfarnar aldir. Eins og áður voru það 

yfirleitt fjölskyldur geðsjúkra sem sáu um umönnun þeirra, en þó var algengt að fjölskyldur 

geðsjúkra væru ekki til staðar. Þá voru geðveikir einstaklingar sendir á sveitabæ þess hrepps 

sem þeir fæddust í, og kallaðist það „að fara á hreppinn“. Húsráðendur eða aðrir einstaklingar 

sem tóku að sér geðsjúka fengu greitt frá sjóðum hreppsins fyrir uppihaldi viðkomandi 

einstaklinga. Lög um hið svokallaða vistarband, sem höfðu verið í gildi frá því á 15. öld kváðu á 

um að allir þeir einstaklingar sem ekki réðu búi skildu ráða sig sem vinnuhjú. Húsbændur réðu 

allri vinnu sinna hjúa en höfðu vissa ábyrgð og skyldum að gegna á móti. Meginþorri 

landsmanna var því vinnuhjú langt fram eftir öldum, því lög um vistarbandið giltu fram yfir 

1900 á Íslandi (Gísli Gunnarsson, 2002).  

Líkt og fyrr á öldum þá var heimilið grunneining samfélagsins á 19. öld. Heimilið var 

hvorutveggja dvalarstaður og vinnustaður viðkomandi fjölskyldu, en líka griðarstaður sjúkra og 

annarra minnimáttar. Staða einstaklingsins á heimilinu sagði til um hvernig viðkomandi 

framfærði sig en fólk skiptist í tvo meginflokka eftir heimilisstöðu, framfærendur og 

framfærðra. Geðveikt fólk tilheyrði yfirleitt síðari hópnum líkt og manntöl frá síðari hluta aldar 

sýna. Sé horft til tímabilsins frá árinu 1845, þegar í fyrsta skipti var skylt samkvæmt lögum að 

telja geðsjúka, til ársins 1900, sést glögglega að stærstur hluti geðveikra einstaklinga voru 

niðursettningar á framfæri vandalausra. Ættingjar og aðrir aðstandendur sáu gjarnan um 

framfærslu geðsjúkra en samkvæmt fátækralögunum árið 1834 bar sveitarfélaginu skylda til 

að sjá um þá einstaklinga sem ekki gátu séð sér farboða, í þeim tilfellum sem nánustu 

fjölskyldumeðlimir eða ættingjar voru ekki til staðar (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  
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Árið 1838 
Í lok fjórða áratugs 19. aldar var geðheilbrigðismálum hér á landi veitt nokkur athygli. Eins og 

áður segir var Jón Hjaltalín fyrstur íslenskra lækna til að fara til útlanda og kynna sér starfsemi 

geðspítala sem höfðu þá verið starfræktir víðsvegar um Evrópu allt frá upphafi aldar. Jón fór 

fyrst til Þýskalands árið 1938 og kynntist aðbúnaði og aðhlynningu geðveikra á Charité 

geðspítalanum í Berlín þar sem hann hitti fyrir og bjó hjá Karl Wilhelm Ideeler, sem þá var einn 

virtasti geðlæknir þess tíma. Eftir þriggja vikna dvöl í Berlín hélt Jón til Kaupmannahafnar og 

tók til starfa á Bistrupsgaard spítalanum þar sem hann nýtti bókasafn spítalans til að lesa sér til 

um geðveiki (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  

Á sama ári og Jón fór til Þýskalands var lögð fram tillaga á stéttaþinginu í Hróarskeldu í 

Danmörku, um að stækka St. Hans-geðspítalann á Bistrupsgaard herrasetrinu. Þar lá að baki 

að spítalinn myndi nýtast sjúklingum frá nýlendu- og sjálfstjórnarhéruðum Danmerkur, þ.e. 

Sjálandi, Lálandi, Falstri, Færeyjum, Íslandi og nýlendunum í Vesturheimi. Skemmst er frá því 

að segja að Ísland var undanskilið þegar beiðnin var send konungi sökum dræmra undirtekta 

að hálfu Íslendinga sem sátu þingið. Íslensku fulltrúarnir, þeir Finnur Magnússon prófessor og 

Grímur Jónsson voru mun áhugasamari um verslunar- og fjárhagsmál landsins en málefni 

geðsjúkra. Ári síðar fór fram embættismannafundur í Reykjavík þar sem Barden Fleth 

stiftamtmaður lagði fram tillögu um að holdsveikraspítalanum á Kaldaðarnesi yrði breytt í 

geðspítala. Þau áform gengu ekki eftir en embættismenn voru greinilega farnir að gefa 

geðheilbrigðismálum gaum á Íslandi. (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  

Árið 1843 kom út bókin Om dåreveæsenets indretning i Danmark eftir J.R. Hüberz en 

hann var fyrsti danski læknirinn sem gerði greinarmun á fábjánum og geðveikum. Geðveiku 

fólki skipti hann í tvo hópa, annarsvegar þá sem hægt var að lækna og hinsvegar þá sem voru 

ólæknanlegir. Hann taldi vænlegast að hóparnir dveldust ekki á sömu spítölunum. Í bókinni 

eru upplýsingar um fjölda geðsjúkra og þroskaheftra í konungsríkinu Danmörku. Hüberz kom 

ekki sjálfur hingað til lands, en fékk upplýsingar um geðveika á Íslandi frá stjórnarskrifstofunni 

(kansellíinu) í Kaupmannahöfn (Sigurgeir Guðjónsson, 2013). Á Íslandi voru 55 geðsjúkir 

einstaklingar, 24 karlar og 31 kona, og 128 þroskaheftir einstaklingar, 74 karlar og 54 konur. 

Athygli vekur hversu hátt hlutfallið var á Ísland í samanburði við aðra hluta danska 

konungsríkisins. Á Íslandi voru 3,2 af hverjum 1000 íbúum annaðhvort geðveikur eða 

þroskaheftur samkvæmt bókinni. En í öðrum hlutum konungsríkisins voru 1,8 af hverjum 1000 
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íbúum annaðhvort geðveikur eða þroskaheftur (Óttar Guðmundsson, 2007). Um svipað leyti 

fór að bera á smáskammtalækningum (homopatia) hér á landi og nutu þær nokkurra vinsælda 

á öldinni. Aðferð hómópata byggir á hugmynd um að vinna megi bug á sjúkdómum með 

notkun lyfja í smáum útþynntum skömmtum. Dæmi er um að hómópatar hafi stundað 

lækningar á geðveiku fólki hérlendis en þeir mættu andstöðu ríkjandi afla á sviði 

læknisfræðinnar og gagnrýnisraddir urðu háværari eftir því sem fram í sótti. Jón Hjaltalín, sem 

þá gegndi stöðu landlæknis varaði meðal annars við starfsemi þeirra í Þjóðólfi árið 1856 

(Sigurgeir Guðjónsson, 2013). 

Árið 1872 
Athygli yfirvalda á aðbúnaði og meðferð geðsjúkra einstaklinga var í fyrsta sinn vakin árið 1872 

þegar heilbrigðisskýrsla Þorgríms Johnsens héraðslæknis kom út. Í bók sinni Kleppur í 100 ár 

segir Óttar Guðmundsson geðlæknir skýrsluna marka upphaf eiginlegra geðlækninga á Íslandi. 

Í henni lýsir Þorgrímur hörmulegri stöðu geðsjúkra og fullyrðir að engir sjúklingar á Íslandi hafi 

það jafn slæmt og geðsjúkir, þar sem ekkert geðsjúkrahæli sé til í landinu. Hann segist þekkja 

mörg dæmi um að ómannúðlegum aðferðum sé beitt gegn sjúklingum svo að þeir fari sér ekki 

að voða. Því til stuðnings, bendir Þorgrímur á að sjúklingar hafi verið lokaðir inni í þröngum 

kössum með smáopi fyrir andlitið. Kassarnir hafi síðan gjarnan verið geymdir í útihúsum svo 

að sjúklingarnir trufluðu ekki annað heimilisfólk (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Aðferðir sem þessar tíðkuðust fram eftir öldum, bæði í Danmörku og á Íslandi. Í því 

samhengi myndaðist orðatiltækið, að „slá utan um“ fólk. Í því fólst að geðsjúkir einstaklingar í 

æðiskasti voru lokaðir inni svo koma mætti böndum á þá. Hér á landi voru útihús eða önnur 

afhýsi oft notuð til að geyma geðsjúka en þeir voru einnig lokaðir af inni á heimilum. Á 19. öld 

voru trésmiðir því kallaðir til frekar en læknar í því skyni að smíða kassa utan um geðveikt fólk. 

Á Íslandi má finna dæmi um aðferðir af þessu tagi, jafnvel fram á 20. öld (Sigurgeir 

Guðjónsson, 2016). Lýsingin endurspeglar langvarandi þekkingarleysi á geðsjúkdómum og 

úrræðaleysi gagnvart geðsjúklingum framhaldi af því samfélagsins  

Skýrsla Þorgríms vakti talsverða athygli og bárust heilbrigðisráðuneytinu í Kaupmannahöfn 

athugasemdirnar. Í kjölfarið upphófst árslöng atburðarás að hætti embættismanna með 

tilheyrandi skriffinnsku og bréfasendingum ráðuneyta á milli. Megindrættir málalykta voru á 

þá leið að dómsmálaráðuneytið í Kaupmannahöfn óskaði upplýsinga um fjölda geðveikra á 



 

 8 

Íslandi frá landlækni. Af viðbrögðum yfirvalda í Danmörku að dæma létu þau augljóslega málið 

sig varða og vilji yfirvalda til betrumbóta var merkjanlegur næstu ár á eftir. Skýrasta dæmi 

þess er manntalið árið 1880 þegar aftur varð skylt að skrá geðveika á Íslandi (Sigurgeir 

Guðjónsson, 2013). 

Krafan um geðspítala var orði ansi hávær undir lok 19. aldar, ekki síst sökum 

þéttbýlismyndunar í kjölfar breyttra atvinnuhátta en fram að því höfðu samfélagslegar 

umræður um úrbætur á sviði heilbrigðismála, verið mun víðtækari og snúið að almennum 

úrbótum í heilbrigðismálum á Íslandi. Auk þess var sjálfstæðisbarátta Íslendinga 

fyrirferðarmikil á öldinni og skipaði stóran sess í samfélagslegri umræðu, hvort sem var á 

vettvangi stjórnmála eða á meðal almennings. Krafan um geðspítala skapaðist ekki einungis af 

tillitssemi við geðsjúkra heldur ekki síður um að vernda samfélagið. Árið 1896 birtist grein í 

tímaritinu Andvara þar sem Guðmundur Björnsson, síðar landlæknir, fjallaði um málefni 

geðsjúkra. Þar varpar Guðmundur ljósi á þau vandkvæði sem aðstæður geðsjúkra skapi fyrir 

íslenskt samfélag. Í því samhengi segir hann: „þessir aumingjar eru til hörmungar fyrir alla“ í 

kjölfarið segir hann að engin vilji taka að sér geðveika niðursetninga, hversu hátt sem þeir 

fengu greitt. Einnig minnist hann á mikinn kostnað sveitarfélaganna og viðrar þá skoðun að 

hugsanlega sé betra að setja á laggirnar geðspítala, eins og tíðkist á hinum Norðurlöndunum, í 

stað þess að geðsjúkir séu á víð og dreif um sveitir landsins (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  

Þegar þarna var komið við sögu höfðu verið starfræktir geðspítalar í Danmörku síðan á 

fyrri hluta 19. aldar. Í dreifbýlinu á Íslandi voru engir spítalar og flestir þurftu að fara langan 

veg til að sækja sér læknisþjónustu (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  

Árið 1899 
Árið 1899 skrifaði Guðmundur Hannessonar, síðar prófessor við læknadeild Háskóla Íslands, 

grein sem birtist í læknablaðinu Eir. Greinin bar yfirskriftina: „Um meðferð á geðveikum 

mönnum“ og er skrifuð á sömu nótum og í skýrslu Þorgríms Johnsens frá árinu 1872. Í skrifum 

sínum, líkir Guðmundur meðferð geðsjúkra saman við meðferð á skepnum og segir jafnframt 

að á sveitabæjum víðsvegar um land búi geðsjúkir einstaklingar sem hljóti verri meðferð en 

skepnur. Við manntalið árið 1890 töldust samkvæmt Guðmundi 126 einstaklingar vera 

geðveikir. Ójafnt kynjahlutfall vekur athygli; konur voru 88 talsins en karlmenn einungis 38 

(Guðmundur Hannesson, 1899; Óttar Guðmundsson, 2007). Í sama tímariti þess árs, ræddi 
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Guðmundur Björnsson héraðslæknir einnig um geðheilbrigðismál. Úrræðismál báru meðal 

annars á góma, og taldi Guðmundur koma til greina að stofnaður yrði spítali fyrir geðveika hér 

á landi, en sagði þó jafnframt, að rekstrarkostnaðurinn yrði landsjóði afar kostnaðarsamur. Í 

framhaldi bendir Guðmundur á þau úrræði sem séu nú þegar til staðar fyrir geðsjúka. Úrræðin 

sem Guðmundur vísar til, var að senda geðveikt fólk frá Íslandi á geðspítala í Danmörku. Það 

tíðkaðist að einhverju leyti að senda sjúklinga til Danmerkur á 19. öld, en ekki stóðu þó margir 

sjúklingar frammi fyrir þeim kosti, það var hvorutveggja kostnaðarsamt og eins voru 

samgöngur erfiðar (Sigurgeir Guðjónsson, 2013).  

Árið 1899 voru umræður á Alþingi um vistun geðsjúkra með öðrum sjúklingum, á 

almennum spítölum. Slíkar hugmyndir voru þó ekki nýjar á nálinni hér á landi, því Jón Hjaltalín 

hafði til að mynda viðrað þá hugmynd í Nýjum félagsritum árið 1844 (Sigurgeir Guðjónsson, 

2013).  

1.6 20. öldin 
Þegar 20. öldin gekk í garð fór að draga til tíðinda varðandi geðspítala á Íslandi. Tillögur um 

byggingu geðspítala á Íslandi komu fyrst til kasta Alþingis árið 1901 þegar danski læknirinn, 

Christian Schierbeck lagði fram fyrstu mótuðu hugmyndirnar um stofnun geðspítala hérlendis. 

Schierbeck hafði útskrifast með hæstu einkunn úr Læknaskólanum í Reykjavík rétt fyrir 

aldamót og starfað sem læknir í kjölfarið. Hann sýndi geðheilbrigðismálum hér á landi mikinn 

áhuga og taldi brýnt að reisa geðspítala og koma málefnum geðveikra í betra horf. Ekkert varð 

þó úr áformum Schierbeck um byggingu geðspítala á Íslandi en hann lét talsvert til sín taka og 

var óvæginn í gagnrýni sinni á yfirvöld varðandi meðferð geðsjúkra hérlendis (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Nokkur umskipti áttu sér stað í kjölfar áhuga og afskipta Schierbeck því á sama ári var 

stofnuð milliþinganefnd fátækramála sem ætlað var að endurskoða fátækralöggjöf landsins, 

sérstaklega með tilliti til aðstæðna geðsjúkra (Sigurgeir Guðjónsson, 2013). Þegar þarna var 

komið við sögu var kostnaður sveitarfélaganna af umönnun geðsjúkra orðinn talsverður og 

sökum þess lagði milliþinganefnd fátækramála fyrir Alþingi tillögu um stofnun geðspítala 

(Óttar Guðmundsson, 2007. „Ómagakostnaður var eitthvað sem íslenskir sveitastjórnarmenn 

skildu vel og vildu allra helst vera lausir við“ (Jón Ólafur Ísberg, 2005). Í næsta kafla verður 
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rakin saga Kleppspítala sem var stofnaður árið 1907 og var algjör bylting í umönnun og 

meðferð geðsjúkra.  
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2 Saga Kleppsspítala 
Árið 1905 samþykkti Alþingi lög um stofnun geðveikrahælis og ári síðar var byrjað að grafa 

fyrir grunni fyrstu byggingar á sviði heilbrigðismála sem innlend stjórnvöld hafa staðið að baki 

á Íslandi (Jón Ólafur Ísberg, 2005). Spítalinn var reistur á leigulóð í landi Klepps við 

Viðeyjarsund og var teiknaður af Rögnvaldi Ólafssyni húsameistara en staðarval var engum 

tilviljunum háð því samkvæmt tíðaranda þessa tíma þótti vænlegast að vista geðveikt fólk 

fjarri borgarlífi og halda því einangruðu frá samfélaginu. (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Kleppsspítali var í upphafi ætlaður 50 sjúklingum og samkvæmt reglugerð spítalans var 

markmiðið að vista þar veikustu einstaklinga samfélagsins. Í því tilliti var leitað eftir 

ábendingum lækna, hreppsyfirvalda og aðstandenda sjúklinga (Sigurgeir Guðjónsson, 2013). 

Meginmarkmið spítalans var ekki að stunda eiginlegar lækningar á sjúklingum, heldur fyrst og 

fremst að betrumbæta lífsskilyrði sjúklinga með því að veita þeim mannsæmandi aðbúnað og 

umönnun í vernduðu umhverfi. Í upphafi var því fremur litið á stofnunina sem hæli en 

sjúkrahús, þar sem gert var ráð fyrir að sjúklingar legðust frekar inn til langdvalar en 

skammtímadvalar (Óttar Guðmundsson, 2007).  

2.1 Gamli-Kleppur  
Um leið og spítalinn opnaði í maímánuði árið 1907 þyrptust að sjúklingar héðan og þaðan af 

landinu öllu en samkvæmt heilbrigðisskýrslum frá árinu voru innlagðir sjúklingar alls 67 þar af 

30 karlar og 37 konur. Strax á fyrsta starfsári varð ljóst að spítalinn væri allt of lítill miðað við 

þörf og greinilegt að 50 sjúkrarúm dugðu skammt. Á fyrstu þremur starfsárunum voru 118 

sjúklingar lagðir inn á Kleppsspítala en næstu ár á eftir hlutu mjög fáir sjúklingar innlögn þar 

sem spítalinn var fullskipaður af langdvalarsjúklingum (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Þórður Sveinsson (1874-1946) var fyrsti yfirlæknir Kleppsspítala og Þóra J. Einarsson 

(1876-1953) var fyrsta yfirhjúkrunarkonan. Þórður stundað framhaldsnám í geðlækningum í 

Danmörku og í Þýskalandi á árunum 1905-1906 og var fyrsti sérmenntaði geðlæknirinn á 

Íslandi (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Þóra sótti sér menntun í meðferð geðveikra erlendis 

og hlaut lofsamlegan vitnisburð um námsárangur sinn. Ekki fer þó miklum sögum af Þóru sem 
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forstöðukonu á Kleppsspítala en hún starfaði sem yfirhjúkrunarkona á spítalanum frá 1907-

1910 (Óttar Guðmundsson, 2007). Þegar Þóra lét af störfum tók Jórunn Bjarnadóttir (1882-

1938) við stöðu forstöðukonu á Kleppsspítala, en hún hafði þá starfað sem hjúkrunarkona við 

spítalann frá stofnun hans. Jórunn hafði sótti sér hjúkrunarmenntun til Noregs og hélt lengi 

vel sambandi við erlenda spítala á sínum starfsferli og heimsótti til dæmis geðspítala í 

Danmörku og Noregi til að kynna sér umönnun geðsjúkra. Gott orðspor fór af Jórunni sem 

helgaði starfskrafta sína vinnu í þágu geðsjúkra og tileinkaði sínum starfsferli allt til dauðadags 

(Óttar Guðmundsson, 2007). 

Allt frá upphafi var gert ráð fyrir því að búskapur yrði stundaður á Kleppsjörðinni þar sem 

búinu var ætlað að standa undir rekstrarkostnaði spítalans að hluta til. Þórður yfirlæknir tók 

virkan þátt í bústörfum og stjórnaði búinu af miklum myndarskap með hagsýni að leiðarljósi. 

Hann ræsti fram mýrar og vann sjálfur að jarðbótum á Kleppsjörðinni, en á fáeinum árum voru 

túnin á jörðinni orðin margfalt fleiri en í upphafi. Búskapurinn var af þeirri stærðargráðu að 

kalla mætti stórbýli á íslenskum mælikvarða þess tíma. Þar voru hestar, kindur, svín og um það 

bil 40 kýr í fjósi (Óttar Guðmundsson, 2007). Í takt við tíðarandann lagði Þórður yfirlæknir 

áherslu á að sjúklingar tæku virkan þátt í búskapnum og ynnu að bústörfum allan ársins hring. 

Skoðun margra geðlækna þá var sú að vinna væri besta meðferðin fyrir geðsjúka og voru svo 

kallaðar vinnulækningar stundaðar víða um Evrópu á þessum tímum, meðal annars í 

Danmörku og Noregi. Þórður lagði sérstaka áherslu á að sjúklingar sinntu sem mestri útivinnu 

og áleit að heyvinna væri vel til þess fallinn en flestir sjúklingarnir voru úr sveit og kunnu því 

sitthvað fyrir sér í bústörfum. Einnig sinntu sjúklinga mikið innivinnu og þá sérstaklega 

ullarvinna þar sem öll ull frá búinu var fullunnin. Því var prjónað, spunnið og kembt ásamt því 

að konur gerðu sauðskinnsskó auk þess sem karlar sáu um tóbaksskurð (Óttar Guðmundsson, 

2007).  

Nokkur tímamót áttu sér stað árið 1910 þegar Þórður hóf notkun vatnslækninga sem 

hann kvaðst hafa fundið upp sjálfur og skilaði góðum árangri (Margrét Guðmundsdóttir, 

2010). Þórður hafði mikla trú á lækningamætti vatnsins og notaði það jafnt innvortis sem 

útvortis, bæði gegn andlegum og líkamlegum kvillum. Sjúklingar Þórðar lifðu á vatni einu 

saman svo dögum skipti því fastan stóð yfirleitt yfir í 10 til 20 daga, en þó gat hún staðið yfir í 

allt að 42 daga. Þórður notaði líka heit og köld böð, líkt og tíðkaðist á geðsjúkrahúsum víða 
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annars staðar (Óttar Guðmundsson, 2007). Auk þess kaffærði hann stundum sjúklingum og að 

eigin sögn voru dæmi um að sú aðferð virkaði (Margrét Guðmundsdóttir, 2010).  

Ekki liðu mörg ár frá opnun Kleppsspítala og þangað til farið var að huga að stækkun 

spítalans. Árið 1913 fékk Rögnvaldur Ólafsson húsameistari styrk til að fara og kynna sér 

starfsemi geðspítala erlendis til að undirbúa væntanlega viðbyggingu Kleppsspítala. Fjórum 

árum síðar skrifaði landlæknir bréf til Stjórnarráðsins og kom á framfæri nauðsyn þess að 

Kleppsspítali yrði stækkaður (Óttar Guðmundsson, 2007). Í árslok árið 1919 hófust loks 

framkvæmdir við nýbyggingu á Kleppsjörðinni þar sem fyrirhugað var að bæta við 80 

sjúkrarúmum, en verkinu miðaði lítið fyrstu árin og drógust framkvæmdir á langinn (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2010). 

Árið 1920 upphófst ritdeila í kjölfar útgáfu lítils kvers sem fjallaði um geðsjúkdómasálfræði 

og birtist í Alþýðulegu fræðiriti í þýðingu Ágústs H. Bjarnasonar prófessors í heimspeki við 

Háskóla Íslands. Í kverinu birtust í fyrsta sinn á íslensku hugmyndir og umfjöllun um 

sálkönnun. Á þessum tímum voru sállækningar Sigmund Freud búnar að ryðja sér til rúms og 

orðnar víðfrægar um alla Evrópuálfu. Kenningar Freud náðu þó ekki að vekja neina sérstaka 

hrifningu Þórðar yfirlæknis Kleppspítala á Íslandi, hann fann sállækningum allt til foráttu og 

kom skoðunum sínum á sállækningum á framfæri í grein í Tímanum. Ágúst brást skjótt við, 

veitti andsvar og upphófst þá ritdeila milli þeirra Þórðar. Þeir skiptust þó ekki einungis á 

skoðunum um sállækningar Freud því deilur þeirra sneru líka að lækningaraðferðum Þórðar og 

spíritisma (Óttar Guðmundsson, 2007). Þórður var mikil áhugamaður um spíritisma og sat 

meðal annars í stjórn Sálarrannsóknarfélagsins sem stofnað var tveimur árum áður. Auk þess 

var Þórður einn upphafsmanna Tilraunafélagsins svokallaða sem stofnað hafði verið í upphafi 

aldar að fyrirmynd Breska sálarrannsóknarfélagsins (Óttar Guðmundsson, 2007). Á seinni 

stigum ritdeilunnar gagnrýndi Ágúst lækningaraðferðir Þórðar og lét í veðri vaka að Þórður 

teldi orsök geðsjúkdóma stafa af illum öndum. Þegar þarna var komið til sögu voru flestir 

geðlæknar fullvissir í sinni sök að orsök geðsjúkdóma væri líkamlegs eðlis og tengdist 

yfirnáttúrulegum fyrirbærum ekki á nokkurn hátt (Óttar Guðmundsson, 2007). Hinsvegar voru 

margir sem aðhylltust enn þá skoðun að orsök andlegra veikindi mætti rekja til illra anda og 

voru andstyggilegar læknisaðferðir, til dæmis með köldum og heitum böðum á víxl gjarnan 

réttlættar undir þeim formerkjum (Óttar Guðmundsson, 2007). Kenningin um 
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orsakasamhengi á milli geðsjúkdóma og yfirnáttúrulegra fyrirbæra lifði annars langt fram eftir 

20. öld á Íslandi, bæði á meðal lærðra og leikna.  

Hugmyndafræði geðlækninga var að mótast á þessum tímum og því var sérfræðiþekking 

geðlækna byggð á veikum grunni á þriðja áratugi 20. aldar og stóð í raun á brauðfótum næstu 

áratugina. Því var ýmsu ábótavant á uppvaxtarárum fyrsta íslenska geðspítalans. Árið 1923 var 

Þórður eini viðurkenndi sérfræðingurinn í tauga- og geðsjúkdómum sem starfaði á Íslandi og á 

fyrstu árunum var flest hjúkrunarfólkið til dæmis ófaglært og án nokkurrar reynslu af 

umönnun geðveikra. Þannig var starfsfólk Jórunnar Bjarnadóttir yfirhjúkrunarkona, nær 

eingöngu ófaglært allt fram á miðjan þriðja áratug 20. aldar. (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). 

Vatnslækningar Þórðar eru sennilega einna eftirminnilegastar en hann var mjög 

mótfallinn lyfjagjöf og notaði lítið þau róandi lyf sem til voru og ávísaði sjúklingum sínum 

nánast einungis magnýl (Óttar Guðmundsson, 2007). Lækningaaðferðir Þórðar þóttu 

umdeildar, bæði á meðal lækna og almennings. Árið 1923 birtist grein í Alþýðublaðinu eftir 

Guðfinnu Eydal fyrrverandi sjúkling á Kleppsspítala. Í greininni lýsir Guðfinna 

læknisaðferðunum og minnist sérstaklega á kaffæringarnar sem henni þótti einna 

hrottalegastar. Hún segir að sjúklingar hafi verið kaffærðir miskunnarlaust og oft á tíðum fyrir 

minnstu sakir, eins og til dæmis að hella óvart niður úr grautarskál. Ekki var alltaf látið nægja 

að dýfa sjúklingum í eitt skipti, heldur hafi þeim gjarnan verið dýft margsinnis og jafnvel haldið 

það lengi í kafi að þeir voru við það að kafna. Guðfinna þótti sýna mikið hugrekki með því að 

stíga fram og skrifa undir fullu nafni því geðveikir mættu þá miklum fordómum í íslensku 

samfélagi en markmið hennar með skrifunum var að varpa ljósi á aðbúnað og meðferð 

sjúklinga á Kleppsspítala. (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Það voru ekki aðeins sjúklingar 

sem kvörtuðu undan starfsháttunum sem viðhöfðust á spítalanum en gagnrýnin beindist helst 

að Þórði yfirlækni. Á sama ári og grein Guðfinnu birtist, óskaði starfsmaðurinn Guðmundur 

Þorkellsson, sem starfað hafði þá í tæplega tvö ár á Kleppsspítala, eftir því að rannsókn yrði 

gerð á framkomu og „lækningaraðferðum“ læknisins. Guðmundur bjó að sjö ára starfsreynslu 

af geðspítulum erlendis, áður en hann hóf störf við umönnun sjúklinga á Kleppsspítala. Að 

sögn Guðmundar kynntist hann gjörólíkum aðferðum erlendis en þeim sem voru stundaðar 

hér á landi (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). 

Þrátt fyrir hægagang og tafir í framkvæmdum við nýbygginguna fjölgaði sjúklingum 

samt áfram á Kleppsspítala en brugðist var við vaxandi ásókn að spítalanum með því að 
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þrengja að þeim sem fyrir voru bæði sjúklingum og starfsfólki. Sem dæmi voru 84 sjúklingar 

að jafnaði á Kleppsspítala á starfsferli Þuríðar Þorvaldsdóttur sem tók við stöðu 

aðstoðarhjúkrunarkonu árið 1927 (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Aðkallandi 

húsnæðisvandamál spítalans óx með hverju ári sem leið og óþreyjufull biðin eftir að Nýi-

Kleppur tæki til starfa var orðin mjög svo áþreifanleg þegar þarna var komið til sögu. 

2.2 Nýi-Kleppur 
 Nýtt húsnæði fyrir geðsjúka reis að lokum á landareign Kleppsspítala og var tekið í notkun árið 

1929. Nýi spítalinn var sérstaklega hannaður með aðstæður órólegra sjúklinga í huga. Byrjað 

var að byggja húsnæðið árið 1919 og tók byggingin tíu ár (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Þórður Sveinsson yfirlæknir, stjórnaði lækningum og rekstri Gamla-Kleppspítala. 

Fyrirmyndir hans í starfi virðast hafa verið hans fyrrum kennarar, Friedenreich og Pontoppidan 

en þeir lögðu áherslu á manneskjulega meðferð sjúklinga sinna (Jóhannes Bergsveinsson. 

2007). Helga Tómassyni geðlækni var falið að gerast yfirlæknir á Nýja-Kleppi samkvæmt 

samningum sem gerðir voru við hann árið 1926. Helgi kom til Íslands eftir að hafa lokið 

sérfræðinámi í tauga- og geðsjúkdómum frá Kaupmannahafnarháskóla árið 1927. Á fundi með 

Jónasi Jónssyni ráðherra fór hann fram á að Nýi-Kleppur starfaði sem sjálfstæð stofnun. 

Ástæða þessarar óskar var mismunandi afstaða Helga og Þórðar til geðlækninga (Jóhannes 

Bergsveinsson, 2007).  

Í stuttu máli var Þórður trúaður á vatnslækningar og áhrif föstu á undirmeðvitundina. 

Helgi hafði aftur á móti trú á söltum í blóðrásinni og flutning þeirra yfir í frumuhimnur. Þórður 

hafði litla trú á róandi eða sefjandi lyfjum en Helgi á hinn bóginn mikla trú á lyfjanotkun í 

geðlækningum. Hann skrifaði grein um lyfjanotkun í erlend tímarit um þær meðferðartilraunir 

sínar. Helgi fékk því framgengt að Nýi-Kleppur starfaði alfarið sem sjálfstæð stofnun. 

Spítalarnir störfuðu frá komu Helga hvor í sínu lagi, hvor með sinn yfirlækni (Hávar 

Sigurjónsson, 2007-b; Jóhannes Bergsveinsson, 2007).  

Ýmislegt hafði gerst í heiminum í meðferð við geðsjúkdómum í lækningaskyni. Meðal 

þeirra meðferða sem notaðar voru má nefna hitameðferðir, insúlínmeðferð, krampameðferð, 

rafmagnskrampar og skurðaðgerðir. Af þessu voru helst notaðar hitameðferðir á Kleppi. 

Stundum var starfsfólk ekki alveg meðvitað um hvað fram fór og mótaðist af hugafari 

stofnunarinnar. Að sögn fyrrum starfsmanna var algengt að gefa sjúklingum án vitundar þeirra 
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haldóldropa í kaffið svo allir væru nú rólegir á deildinni. Mörgum árum síðar áttaði þessi 

starfsmaður sig á því að þetta var valdbeiting af verstu sort (Hávar Sigurjónsson, 2007-b). 

Í febrúar 1930 kom upp hápólitískt mál sem kallað var Stóra bombumálið. Sem fólst í 

yfirlýsingu Helga Tómassonar um að Jónas frá Hriflu væri geðveikur. Eftirmálar þessarar 

sjúkdómsgreiningar var að Helga Tómassyni var tímabundið vikið frá störfum í apríl 1930 sem 

yfirlæknir á Nýja-Kleppi. Stjórnmálamenn og læknar, sem og almenningur drógust inn í þessar 

deilur (Hávar Sigurjónsson, 2007-b). Verstu afleiðingar þessa máls var að Kleppur dróst inn í 

skotlínu pólitískra flokkadrátta í fyrsta sinn og var þar lengi á eftir. Í augum margra var 

samasemmerki milli Helga og Klepps og vegna stuðnings Sjálfstæðisflokksins og 

Morgunblaðsins við Helga alla tíð eftir þetta var sumum vinstri mönnum í nöp við Klepp. Þetta 

var mjög slæmt því það er afar mikilvægt að byggja upp traust milli stofnunar, sjúklinga og 

samfélagsins og mjög slæmt ef geðsjúkrastofnun litast af pólitískum átökum samtímans. Árið 

1933 fékk Helgi stöðu sína aftur og undir hans stjórn urðu geðlækningar mun mannúðlegri en 

þekktist víða annarsstaðar í Evrópu. Fyrst í stað var engin forstöðukona og hjúkrunarkona á 

Nýja-Kleppi, en það breyttist þegar Jórunn Bjarnadóttir var ráðin til starfa þetta sama ár. 

(Hávar Sigurjónsson, 2007-b). 

Sálfræðingurinn Nyttingnes tiltekur sérstaklega að Helgi bannaði alla notkun spennitreyja 

og óla í rúmum og beitti í stað þess samtalstækni og geðlyfjum þess tíma, sem voru morfín, 

skópólamín, klóral og barbítúratlyf. Sjúklingum sem þurfti að róa mátti halda niðri en aldrei 

lengur en 30 mínútur. Nyttingnes bendir einnig á að Helgi hafnaði lækningaaðferðum 

samtímans sem höfðu háa dánartíðni eða heilaskaða sjúklinga í för með sér, og kenning hans 

hafi verið að ofbeldi í meðferð skilaði sér í ofbeldisfullum sjúklingum. Hann hafnaði einnig 

aðferðum sem sjúklingar óttuðust mjög og taldi það draga mjög úr lækningagildi þeirra (Hávar 

Sigurjónsson, 2012).  

Í fyrirlestri hjá Læknafélaginu árið 1936 setti Helgi Tómasson fram hugmyndir um gildi 

vinnunnar í meðferð fólks með geðsjúkdóma. Guðrún Jónsdóttir forstöðukona á Nýja-Kleppi 

átti reyndar frumkvæði að slíku þegar hún kom upp aðstöðu til þess að vefa. Í fyrirlestri sínum 

setti Helgi einnig fram þá skoðun að vinnulækningar ættu að skila geðsjúkum út í samfélagið 

þannig að þeir verði starfhæfari í umhverfinu eftir að meðferð á Kleppi lýkur. Þetta er í raun 

grunnur að iðjuþjálfun (Óttar Guðmundsson, 2007). 



 

 17 

Þórður hætti sem yfirlæknir gamla-Klepps vegna heilsubrests árið 1939. Í viðtölum í tilefni 

starfsloka hans koma fram trú hans á vatnslækningar og svitameðferð við geðsjúkdómum. 

Skoðanir Þórðar í þessum efnum voru sem fyrr í andstöðu við viðhorf og meðferðarstefnu 

Helga Tómassonar. Þann 1. janúar 1940, voru gamli- og nýi-Kleppur sameinaðir undir stjórn 

Helga Tómassonar (Hávar Sigurjónsson, 2007-b, Jóhannes Bergsveinsson, 2007).  

Á stríðsárunum 1940 til 1945 tóku við umtalsverðir erfiðleikar í rekstri Kleppsspítala sem 

fólust í mönnunarvanda samhliða alltof mörgum sjúklingum í alltof fáum plássum. Talað var 

um að þurft hefði tæplega 90 manns til að sinna venjubundnum störfum en þá voru í raun 

aðeins við störf 56 manns að sinna um 230 sjúklingum (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Árið 1945 hóf Jóna Kristófersdóttir störf sem fyrsti íslenski iðjuþjálfinn á Kleppsspítala. 

Hún sinnti vinnulækningum en með komu hennar fengu slíkar lækningar meira vægi en áður. 

Jóna hafði mikinn áhuga á listum og setti listrænt gildi vinnunnar í forgrunn. Hún setti sér það 

markmið að draga fram sköpunarhæfni hvers og eins. Hún hafði þá trú að fólk áttaði sig 

fremur á eigin styrkleikum á þann hátt og sýndi árangur hennar að svo reyndist vera. Til 

samanburðar má geta þess að árið 1956 sinnti um fimmtíu prósent sjúklinga á Kleppi einhvers 

konar vinnu miðað við fjörutíu prósent árið 1936 (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Árið 1949 setti Alþingi lög um meðferð ölvaðra og drykkjusjúkra. Í kjölfarið fékk Kleppur 

umsjón með áfengislækningum og gæslu drykkjusjúkra. Löggjafinn staðfesti þar með að 

drykkjusýki skuli teljast til geðsjúkdóma. Kleppur var eini meðferðarstaðurinn þar sem hægt 

var að vista drykkjusjúka. Árið 1950 var Geðverndarfélag Íslands stofnað og Helgi Tómasson 

var síðar gerður að formanni þess félags. Geðverndarfélagið átti að markmiði að auka skilning 

almennings á geðheilbrigðismálum ásamt því að eyða fordómum (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Breytingar urðu í geðlækningum í heiminum á sjötta áratugnum með tilkomu nýrra lyfja. 

Áður höfðu staðið árum saman miklar deilur milli Helga Tómassonar annars vegar og nokkurra 

geðlækna í Reykjavík hins vegar. Deilurnar stóðu um notkun raflækninga þar sem ákveðnir 

læknar vildu fá að nota raflostsmeðferð, insúlíndá og lóbótómíur (ennisgeiraskurði). Þeir 

Alferð Gíslason og Kristján Þorvarðarson geðlæknar sögðu þessar fyrrnefndu 

lækningameðferðir ómissandi þátt í geðlækningum og héldu því fram að þær mættu engri 

mótstöðu í heiminum nema á Íslandi. Í framhaldi af þess lögðu þeir til að starfsemi Klepps yrði 

aftur tvískipt; nýju læknisaðferðirnar yrðu iðkaðar í öðrum hluta sjúkrahússins en Helgi héldi 



 

 18 

áfram að stjórna hinum hlutanum. Þessar deilur hljóðnuðu svo þegar nýju geðlyfin komu til 

sögunnar (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Fyrsta lyfið var promethazine sem upphaflega var ofnæmislyf, það var tekið í notkun eftir 

að franski læknirinn Henri Laborit uppgötvaði fyrir tilviljun að það virkaði vel til þess að róa 

fólk niður. Franskir geðlæknar fóru í framhaldinu að nota lyfið og eftir frekari rannsóknir og 

þróun varð til lyfið Largatil sem var tekið í almenna notkun árið 1952. Lyfið olli straumhvörfum 

í meðferðum gegn geðsjúkdómum því að þó að það hafi ekki læknað geðsjúkdóma þá hélt það 

niðri helstu einkennum þeirra og þess vegna var hægt að útskrifa sjúklinga fyrr en áður hafði 

þekkst. Tofranil, fyrsta þunglyndislyfið leit dagsins ljós árið 1957 en árið áður hafði lyfið 

Trílafón sem gagnaðist vel gegn geðklofa verið sett á markað. Öll þessi lyf höfðu sína kosti og 

ókosti en gerðu þó geðlæknisfræðinni kleift að taka stór skref inn í nýja og betri tíma (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Árið 1951 voru teknar í notkun tvær nýjar deildir á Kleppi. Húsnæði undir þær hafði verið í 

byggingu frá styrjaldarlokum. Þessar deildir bættu mjög aðstöðu fyrir geðlækningar. Þær voru 

nefndar „órólegu deildirnar“. Á þessum nýju deildum var tekið á móti erfiðustu og órólegustu 

sjúklingunum (Óttar Guðmundsson, 2007). Gunnarsholt, gæsluvistarhæli fyrir alkóhólista, var 

tekið í notkun 1954 og Bláa bandið tók til starfa í lok árs 1959. Þetta voru meðferðarstofnanir 

sem tóku mið af hugmyndafræði AA-Samtakanna. Meðferðin var þó helst mörkuð vinnu og 

góðu atlæti (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Þess ber að geta að Kleppur hefur gegnt stóru hlutverki sem kennslustofnun fyrir lækna, 

hjúkrunarfræðinga og fleiri sérmenntaða heilbrigðisstarfsmenn. Boðið var upp á sérnám í 

geðhjúkrun á Kleppi og auk þess voru útskrifaðir þaðan mikill fjöldi sjúkraliða (Óttar 

Guðmundsson, 2007). 

 Helgi Tómasson yfirlæknir á Kleppi lést 2. ágúst 1958 og við starfi hans tók Þórður Möller 

sem hafði starfað á Kleppi frá árinu 1949. Í maí 1961 tók við yfirlæknisstöðu á Kleppi, Tómas 

Helgason, sonur Helga Tómassonar, fyrrum yfirlæknis á Kleppi. Þegar þarna var komið sögu 

var gamli-Kleppur orðinn úr sér genginn sem geðsjúkrahús og nýi-Kleppur yfirfullur af 

sjúklingum. Tómas Helgason barðist ötullega fyrir bættri aðstöðu fyrir geðsjúka og smám 

saman fór ástandið að batna. Kleppi áskotnaðist fimmtíu pláss fyrir langlegusjúklinga með 

geðsjúkdóma á Ási í Hveragerði og nokkru síðar bættust við nokkur pláss á sjúkrastöð Bláa 
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bandsins sem staðsett var á Flókagötu. Í kjölfarið bættust við fleiri læknar og 

hjúkrunarfræðingar og fólk fór að átta sig á þeim möguleikum sem opnuðust þegar nýju 

geðlyfin voru tekin notkun. Samhliða því fóru að koma fram nýjar hugmyndir og nýjar kröfur í 

geðlækningum þar sem lögð var áhersla á að vinna með sérmenntuðu fólki, svo sem 

iðjuþjálfum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Dvalartími sjúklinga styttist í kjölfarið. María 

Finnsdóttir, sem varð forstöðukona á Kleppi 1973, stóð fyrir því að sjúkrahúsið fengi á sig 

heimilislegan blæ ásamt því að félagsleg virkni sjúklinganna ykist til muna (Hávar Sigurjónsson, 

2007-b; Óttar Guðmundsson, 2007). 

Kleppsspítali hafði löngum neikvæða ímynd í hugum margra úti í samfélaginu og ímynd 

fólks var að sjúklingar væru þar æpandi upp um alla veggi. Einnig var hræðslan við það að 

verða innlyksa á Kleppi líka mjög raunveruleg en margir sem lögðust inn fóru þaðan aldrei 

aftur. Margir voru einnig hræddir við Klepp og þeir sem bjuggu í Kleppsholtinu, í Sundunum og 

við Langholtsveg óttuðust stöðugt að þeir eða börnin þeirra lentu í geðsjúklingum á Kleppi, en 

ekki er vitað til þess að það hafi gerst (Hávar Sigurjónsson, 2007-b). 

Á sjöunda áratugnum koma inn ferskar hugmyndir um félagslega nálgun í meðferð 

geðsjúklinga auk þess sem nýju lyfin opna augu fólks fyrir nýjum meðferðarmöguleikum. 

Áttundi áratugurinn hefur stundum verið kallaður blómatími Kleppsspítala. Þá kemur til starfa 

margt ungt og vel menntað fólk. Tómas Helgason var maðurinn á bak við þessar breytingar. 

Undir hans stjórn voru reyndar nýjar aðferðir svo sem samfélagslækningar, dáleiðsla, 

fjölskyldumeðferð og atferlislækningar, svo eitthvað sé nefnt (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Opnun Geðdeildar Landspítalans við Hringbraut er stærsta breytingin í sögu Klepps og 

hlutverki hans í íslenskum geðlækningum. Þá breytist Kleppur úr bráðasjúkrahúsi í meiri 

endurhæfingarstofnun með fáum inniliggjandi sjúklingum. Reynt hefur verið að útskrifa alla 

sjúklinga sem mögulegt er að útskrifa og með tímanum hefur Kleppur þróast í nokkurs konar 

miðstöð samfélagslækninga, þar sem tilgangurinn er að veita sjúklingum þjónustuna þar sem 

þeir eru staddur í samfélaginu. (Hávar Sigurjónsson, 2007-b). 

Á Kleppi eru enn í dag langlegudeildir fyrir geðsjúka. En aðrar deildir eru fyrir skammtíma 

innlagnir og virka endurhæfingu. Langtíma markmið Kleppsspítala er að sem flestir sjúklingar 

geti búið heima hjá sér. Göngudeild spítalans annast langveika sjúklinga og meðferðarstefnan 

er komin út í það að þjónustan skuli að mestu leyti fara fram úti í samfélaginu með 
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vettvangsteymum, heimahjúkrun og samfélagsmiðuðum aðgerðum (Óttar Guðmundsson, 

2007).  

Dr. Tómas Helgason lét af störfum sem yfirlæknir Kleppsspítala árið 1997 vegna aldurs. Í 

hans tíð breyttust viðhorf og áherslur í geðheilbrigðismálum mikið. Langar innlagnir á 

geðdeildum voru ekki lengur taldar gagnast í geðmeðferðum. Segja má að ásamt fyrrgreindum 

breytingum standi Geðdeild Landspítalans upp úr í merkilegum ferli Tómasar sem yfirlæknis.  
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3 Samfélagsgeðlækningar 

3.1 Upphaf samfélagsgeðlækninga 
Öldum saman var andlega veiku fólki sinnt heima hjá sér af aðstandendum þeirra. Á 19. öld og 

fyrri hluta 20. aldar fluttist þessi þjónusta inn á sérstakar stofnanir eins og geðspítala. Á 

þessum tíma var læknisfræðilegt sjónarhorn ríkjandi í meðferð gegn geðsjúkdómum og öll 

meðferð fór fram innan þessara stofnana (Páll Matthíasson, 2007).  

Eftir seinni heimsstyrjöldina gáfu Sameinuðu þjóðirnar út yfirlýsingu um hvað skyldu 

teljast mannréttindi. Yfirlýsingin var síðan samþykkt á þingi Sameinuðu þjóðanna þann 10. 

desember 1948. Eitt af fyrstu skrefunum sem tekið var í kjölfar yfirlýsingarinnar var að hefja 

þróun þess að færa meðferð við geðsjúkdómum frá lokuðum geðspítulum yfir í samfélagið. 

Þessi þróun kallast afstofnanavæðing (Keet o.fl., 2019).  

Þekking alþjóðasamfélagsins á geðsjúkdómum og meðferðarúrræðum hefur aukist jafnt 

og þétt frá því að afstofnanavæðing hófst en upphaf samfélagsgeðlækninga með áherslu á 

endurhæfingu má þó rekja til Bandaríkjanna, nánar tiltekið til New York árið 1948. Þar byrjaði 

hópur manna sem höfðu þjáðst af geðsjúkdómum að hittast til þess að finna styrk hjá hverjum 

öðrum í glímu sinni við sjúkdóminn. Þeir hittust alltaf á sama stað við gosbrunn og þess vegna 

nefndu þeir félagsskap sinn Fountain house. Þessi félagsskapur varð leiðandi afl í baráttunni 

við geðsjúkdóma næstu áratugi og á sjötta áratugnum hafði þeim tekist að stækka út 

fámennum hópi manna yfir í fjölmenn samtök með starfsemi víðsvegar um öll Bandaríkin. 

Samtökin lögðu áherslu á þátttöku í daglegum störfum þar sem að einblínt er á styrkleika 

hvers og eins í stað þess að horfa eingöngu á sjúkdómseinkennin. Stuðningur frá nánasta 

umhverfi, vinnutengd úrræði og búseta ásamt menntun eru allt mikilvæg atriði þegar að 

kemur að félagslegri endurhæfingu sem er kjarni Fountain house hugmyndafræðinnar. Mikið 
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af þessari hugmyndafræði hefur í gegnum tíðina þróast út í að vera undirstaða 

samfélagsgeðlækinga (Drake og Latimer, 2012). 

Árið 1963 skrifaði John F. Kennedy þáverandi forseti Bandaríkjanna undir Community 

Mental Health Act og þá hófst afstofnanavæðingin fyrir alvöru. Margir þeirra sjúklinga sem 

höfðu verið lokaðir inni á stofnunum árum saman voru fluttir í húsnæði á vegum 

félagssamtaka á borð við Fountain house og undir lok áttunda áratugarins hafði þeim sem að 

voru í langtímadvöl á geðsjúkrahúsum fækkað úr 500.000 yfir í um 150.000 (Drake og Latimer, 

2012). 

Hugmyndir um nútíma samfélagsgeðþjónustu má rekja til 7. áratug síðustu aldar þar sem 

að hópur manna hóf markvisst andóf gegn ríkjandi gildum. Samhliða því að afstofnanavæðing í 

geðþjónustu hófst þá byrjaði samfélagsgeðþjónusta að ryðja sér til rúms. Fremstir í flokki 

andófsmanna voru menn eins og franski heimspekingurinn Michel Foucault og geðlæknarnir 

David Cooper og Thomas Szasz. Margar hugmyndir þeirra voru nokkuð öfgafullar en áttu það 

þó sameiginlegt að gagnrýna ómannúðlega meðferð á geðsjúkum. Það var ekki eingöngu 

barátta þessara manna sem að ýttu undir breytingar heldur komu saman ýmsir aðrir þættir 

eins og barátta minnihluta hópa, bætt meðferð eins og iðjuþjálfun, aukin áhersla á 

endurhæfingu og betri lyf en áður höfðu þekkst (Chapman, 2017; Páll Matthíasson, 2007; 

Szasz, 2006).  

Til þess að átta sig á því hvernig samfélagsgeðþjónusta byggist upp er hægt að taka 

Bretland sem dæmi. Bretar voru framarlega í þessari nýju nálgun á geðþjónustu og voru 

fyrirmynd margra annarra þjóða þar með talið Íslendinga. Fram á sjöunda áratuginn var í 

Bretlandi nánast eingöngu stofnanabundna þjónustu að finna en eftir að 

samfélagsgeðlækningar komu til sögunnar þá var farið að nálgast hlutina á annan hátt. 

Geðsjúkrahúsum var lokað einu af öðru og farið var að styðja við fólk með sérstökum 

svæðisbundnum teymum sérfræðinga úr mismunandi starfstéttum utan stofnana. Ekki gripið 

til innlagna nema í neyðartilfellum og þá langoftast í gegnum teymin eða bráðaþjónustu (Páll 

Matthíasson, 2007).  

Búsetuúrræði voru stór partur af hinni nýju nálgun sem og stór vinnuteymi sem voru sett 

saman og höfðu það hlutverk að koma sér saman um aðal markmiðin sem stefna ætti að. Í 
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framhaldinu var ákveðið að vinna kerfisbundið að markmiðunum í hópum sem voru 

samansettir af eftirfarandi aðilum: 

− Fulltrúum notanda 

− Faghópum 

− Aðstandendum 

− Stjórnvöldum 

− Spítölum 

− Sveitafélögum 

Þessi markmið eða meginþættir eru í 6 skrefum sem taka við hvert af öðru þó að skörun verði 

alltaf einhver: 

1. Að sameinast um meginstefnu 
2. Mat á þörf 
3. Kerfisgreining 
4. Þjónustuáætlun 
5. Framkvæmdin sjálf 
6. Endurmat - gæðastjórnun 

Það er algjört grundvallaratriði að sjúklingurinn sé settur í fyrsta sæti og þarfir hans séu í 

forgangi. Aðrir hagsmunir eins og ríkisins, þjóðfélagsins eða fagaðila skipta að sjálfsögðu 

einnig máli en þeir eru ekki í fyrsta sæti. Þetta skipulag hefur reynst vel og verið mörgum 

öðrum löndum fyrirmynd í sinni uppbyggingu (Páll Matthíasson, 2007). 

Á Íslandi byrjaði þessi þróun á svipuðum tíma og hjá öðrum þjóðum. En þrátt fyrir að 

afstofnanavæðingin og teymisvinna hafi hafist um svipað leyti varð þróunin mun hægari. Það 

var ekki fyrr en árið 2004 að geðteymi heimahjúkrunar tók til starfa. Meginmarkmið þessarar 

þjónustu er að  

1. að tryggja samfellu í meðferð einstaklinga með geðraskanir 18 ára og eldri.  
2. að efla sálrænt og félagslegt heilbrigði einstaklinga sem stríða við geðraskanir og 

fjölskyldna þeirra.  
3. að reyna að koma í veg fyrir endurinnlagnir á sjúkrahús og tryggja samfellu í meðferð.  
4. að styrkja aðlögunarhæfni einstaklinga eftir útskrift af sjúkrahúsum.  
5.  að hvetja einstaklinga með geðraskanir til sjálfshjálpar og sjálfsvirðingar. 

(Lára Erlingsdóttir og Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, 2006) 

að var ekki mikil reynsla á Íslandi að bjóða geðsjúkum upp á meðferð úti í samfélaginu með 

skipulagðri teymisvinnu á þessum tíma. Íslendingar hafa yfirfært og notað ýmsar meðferðir 
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sem höfðu reynst mörgum öðrum þjóðum vel í geðheilbrigðisþjónustu (Lára Erlingsdóttir o.fl., 

2006).  

Árið 2006 var stofnað vettvangsteymi á geðsviði LSH fyrir tilstuðlan stjórnvalda. 

Tilgangurinn var „að stýra og skipuleggja þjónustu fyrir geðsjúka, sem þurfa á langtíma 

meðferð að halda en geta ekki nýtt sér þá meðferð, sem er í boði innan geðdeilda.“ (Björg 

Karlsdóttir, Brynjar Emilsson og Margrét Eiríksdóttir, 2006). Vettvangsteymið var þverfaglegt 

teymi og samanstóð af geðlækni, tveimur geðhjúkrunarfræðingum sem einnig eru í vettvangs-

hjúkrunarteyminu, tveimur félagsráðgjöfum og einum sálfræðingi. Til viðbótar var stofnuð 

sérhæfð geðdeild fyrir þennan markhóp. Hlutverk Vettvangsteymis var að „fara á vettvang til 

geðsjúkra einstaklinga úti í samfélaginu, sem þarfnast meðferðar og aðstoðar ásamt því að 

veita ráðgjöf og stuðning við meðferð og eftirlit alvarlegra geðsjúkra.” (Björg Karlsdóttir o.fl., 

2006). 

Í viðtali við Guðlaugu Þorsteinsdóttur geðlækni fjallar hún um „afstofnunarseríngu“ en vill 

þó meina að varla sé hægt að tala um álíka stofnanir hér á Íslandi og voru víða erlendis. Að 

hennar mati voru samfélagsgeðlækningar það sem koma skyldi og að auðvitað væri best að 

fólk byggi á eigin heimili með faglegri aðstoð. Íslendingar hafi þó verið talsvert á eftir 

nágrannaþjóðunum í þróun samfélagsgeðlækninga (Hávar Sigurjónsson, 2007-a). 

3.2 Hugsuðum alltaf Geysi sem brú 
Í tengslum við umfjöllunina um upphaf samfélagsgeðlækninga birtist hér viðtal sem Guðlaugur 

Júníusson og Sigurður Hrafn Kristjánsson tóku við Önnu Valdimarsdóttur iðjuþjálfa um 

stöðuna í endurhæfingarmálum geðsjúkra og tilurð þess að Klúbburinn Geysir var stofnaður. 

Anna lærði iðjuþjálfun í Svíþjóð og eftir að hún kom heim úr náminu fór hún fljótlega að vinna 

að úrræðum fyrir þá sem höfðu lokið meðferð en höfðu síðan ekkert fyrir stafni eftir það. Það 

var mikið tómarúm í meðferðarúrræðum á þessum tíma og ljóst var að eitthvað þyrfti að gera 

til þess að bæta úr. Eftir námsferð til Norðurlandana kom hún með hugmyndina að stofnun 

dagþjónustuúrræðis eftir hugmyndafræði Fountain house sem byggir á samvinnu starfsmanna 

og klúbbfélaga við verkefnavinnu. Anna var ein af lykilmanneskjum í þróun 

dagþjónustuúrræða í geðheilbrigðisgeiranum og viðtalið því góð heimild og gefur góða innsýn 

í þá stöðu sem var uppi á þessum tíma. 

Hvað kom til að þið stofnuðuð Klúbbinn Geysi? 
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„Þegar ég kom heim úr námi frá Svíþjóð árið 1989 þá fékk ég stöðu á Landspítalanum. Það 

sem við urðum mikið varar við í okkar starfi, iðjuþjálfarnir, var að fólki sem var í endurhæfingu 

í ákveðinn tíma, útskrifaðist heim – og lagðist svo aftur inni eftir nokkurn tíma. Það var ekkert 

sem tók við eftir meðferð. Þannig að eftir dálítinn ákváðum við, ég og Anna Guðrún 

Arnardóttir iðjuþjálfi, kollegi minn að fara í námsferð til Norðurlandanna og skoða úrræði sem 

væru í gangi þar. Með það fyrir augum að skoða hvað við gætum gert hér á Íslandi í þessum 

efnum. Þörfin var gríðarlega mikil“.  

Við fórum stöllurnar til Svíþjóðar og Danmerkur meðal annars og skoðuðum ýmis úrræði. 

Svo fórum við í það sem kallast Fountain House og urðum mjög ástfangnar af þeirri 

hugmyndafræði því hún er svo einföld og við hugsuðum líka að það væri svo einfalt í rauninni 

að „selja“ öðrum þessa hugmynd.  

Það sem sú hugmyndafræði gengur út á og það sem einkenndi þessa tíma í kringum 1989, 

1990 og áfram var að fólk var alltaf í þessu sjúklingahlutverki, var bara svona klætt í það. Hafði 

lítið að segja og engin valdefling í gangi hjá sjúklingum. Þeir höfðu mjög lítið að segja.  

Þannig að við komum heim og kynntum þessi úrræði með líka sjúklingum eins og þeir voru 

kallaðir sem voru á Kleppi og aðstandendum. Það var svo ákveðið að stofna svona Fountain 

House eftir þeirri hugmyndafræði og kalla það Klúbbinn Geysi. Það sem líka seldi þessa 

hugmyndafræði mjög vel var að fólki sem var búið að vera inni á Kleppi og með gerðræn 

veikindi átti engan möguleika á vinnumarkaði.  

Það sem við lögðum alltaf upp með var: „Hvernig viltu kynna þig á vinnumarkaði? Viltu 

segja frá veikindum þínum?“ Fólk var til í það. Þannig brutum við niður fordóma smátt og 

smátt og fengum atvinnurekendur til þess að vinna með okkur að þessari hugmyndafræði. Svo 

var náttúrlega rosalega mikil vinna við stofnun Klúbbsins að mynda stjórnina. Við hugsuðum: 

„Já, hvernig stjórn þurfum við? Jú við þurfum áhrifafólk úr samfélaginu sem þekkir 

geðsjúkdóma á eigin skinni.“ 

Hvernig var stemningin í samfélaginu á þessum tíma gagnvart þessu? Þér tókst að fá ýmsa 

áhrifamikla menn með þér. 

„Ekki bara ég heldur okkur og okkar skjólstæðingum, aðstandendur og fleiri. Stemningin var 

þannig eins og þegar við unnum á Kleppi ´89 og ´90 og áfram. Þá til dæmis ákváðum það – það 

var þessi forræðishyggja sem var ríkjandi – þá ákváðum við það iðjuþjálfarnir já hérna; bjóðum 
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upp á utanlandsferð. Fyrst til Færeyja, sem var níu eða tíu daga ferð með yfir tuttugu og þá 

voru svona diskusjónir á læknafundum og öðru af því að við tilheyrðum allar deildum og 

sátum læknafundi og teymisfundi. Þá voru miklar diskusjónir og svona: „Já en það er svo 

margt sem getur komið upp á í svona ferðum.“ Já, það gerist alltaf eitthvað í utanlandsferðum 

og á að gera það, það er bara þroskandi. En það var svona forræðishyggja, nei Guð, það er 

ekki hægt að fara með svona hóp sjúklinga til Færeyja. Svo fórum við aðra ferð til Barcelona.“ 

Það voru líka um tuttugu og þá var ein móðir sem kom til mín og sagði: „Guð, Anna hvað 

ég þakka ykkur mikið fyrir þetta úrræði vegna þess að sonur okkur hann getur alveg ferðast 

með okkur, hann hefur bara ekki áhuga á því sem ungur maður. Hann er búinn að missa alla 

sína vini og hann hefur engan til þess að fara með. En þarna gefst tækifæri fyrir hann að 

tilheyra þessum hóp og fara með ykkur.“  

Ástandið á þessum tíma sem þú ert að lýsa þegar Geysir var stofnaður, þessi 

forræðishyggja, var svona svo kallað læknisfræðilegt sjónarmið – þegar búið var að skilgreina 

hvað er eðlilegt er það ekki? 

„Jú sjúkdómsgreiningar og hvaða greiningu ertu með og hvaða greiningu ertu með. Fólk er 

ekki greiningin, fólk er manneskjan. Ég er ekki sykursýkin, ég er Anna.“ 

En þessar greiningar – hafa þær ekki aukist frekar en dregið úr þeim þegar liðið hefur á? 

„Það er töluverð áhersla á greiningar í dag jú. Jú, jú, það er það. Það er alltaf verið að greina 

og greina fólk.“ 

Einhvers staðar heyrði maður það einmitt að það væri orðið of mikið af greiningum en 

hvað svo? Það væri orðið svolítið vandamál yfir höfuð hvað væri gert í framhaldinu. Það er 

kannski já einhver áskorun sem þarf að taka á? 

„Ég sem iðjuþjálfi horfi ég aldrei á greiningar. Ég er aldrei upptekin af því. Ég horfi á 

manneskjuna og vinn með henni, hvaða hindranir eru sem gera það að verkum að þú nærð 

ekki þínum markmiðum. Hvernig getum við hjálpast að svo þú náir þínum markmiðum svo að 

þú getir lifað sem bestu lífi. Þannig að það er bara mismunandi hvaða gleraugu við erum 

með.“ 

„En eins og þegar við vorum að byrja að vinna á Kleppi þarna ´90 og ´92 ´93 og ´94 þá var 

eins og Bergiðjan sem var verndaður vinnustaður fyrir geðsjúka. Sem var starfrækt frá Kleppi. 

Það var verndaður vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Og þannig að það var mjög 
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gott úrræði fyrir marga sem höfðu sína vinnufélaga og þeir voru að smíða og allt mögulegt. 

Svo var hún lögð niður þannig að það var líka svona stór hópur sem bara flosnaði upp og hafði 

engan tilgang allt í einu.“ 

Vissir þú ástæðuna fyrir því af hverju hún var lögð niður? 

„Nei, ég veit það ekki. Ég hef ekki græna.“ 

Þið farið til Norðurlandanna. Hafði þá Fountain House verið til í mörg ár? 

„Mjög mörg ár. Þetta eru náttúrlega alþjóðleg samtök.“ 

Þau eru stofnuð í Bandaríkjunum? Er það ekki? 

„Hvenær byrjaði þetta. Fjörutíu og ...?“ 

Þetta byrjaði eftir seinni heimstyrjöldina. Það voru hermenn með áfallastreituröskun sem 

byrjuðu að hittast og spjalla saman.  

„Og átta sig á því að þetta gefur lífinu gildi. Þeir fá bara bata og tilgang í lífinu. Og svo 

segja þeir; svo fundu þeir eitt herbergi á bókasafni og hittust þar og kölluð samtökin fyrst; We 

are not alone. Sem síðan varð að alþjóðlegum samtökum; Fountain House.“ 

(Guðlaugur segir frá) Þegar við starfsmenn og klúbbfélagar Geysis fórum til Svíþjóðar í 

kynningarferð, þá gerði Fannar við gosbrunninn sem var bilaður. Það var okkar fyrsta verk.  

„Í alvöru. Bíddu í hvaða húsi voru þið?“ 

Við vorum í Gautaborgarhúsinu. 

„Gautaborgarhúsið er náttúrlega geggjað hús – geggjað hús.“ 

Við skoðuðum allt húsið. Það er alveg sama hvaðan þú kemur, þú ert alltaf félagi og 

félagar vinna alltaf saman. Þú ert alltaf velkominn eins og einn af fjölskyldunni. 

„Það sem að við segjum alltaf í þessari hugmyndafræði er að dyrnar eru alltaf svo 

ofboðslega stórar þegar fólk tekur þetta skref og segir ég ætla að leita mér hjálpar og, og 

kemur inn í húsið. En við segjum líka að dyrnar eiga að vera ennþá stærri þegar að fólk fer út í 

samfélagið. En þegar að þú ert einu sinni félagi í samtökunum þá ertu alltaf félagi og þetta er 

eins og að tilheyra fjölskyldu eins og þú segir. Ég meina börnin okkar þau fljúga úr hreiðrinu og 

svo skilja þau og það er eitthvað vesen, mamma get ég komið og flutt heim til þín aftur?, já 

ekki málið sko það er bara svefnsófinn í stofunni komdu. En þannig er Fountain House hugsað, 



 

 28 

að það geta komið tímabil sem að maður þarf ekki á fjölskyldu sinni að halda og svo getur 

komið bakslag og þetta er alltaf athvarf fyrir lífið.“ 

Þannig að mörgu leyti þegar að þú kemur þarna inn þá er kerfið sett þannig upp að þú 

annað hvort í félagslega kerfinu og varst til vandræða þá ert þú sendur á eitthvað heimili sem 

var aðal úrræðið fyrir fólk eða þá að þú ert lagður inn á Klepp? 

„ Inn á deild og svo ertu útskrifaður í ekki neitt. Af því að það tekur ekkert við, það er 

engin eftirfylgni, þannig að við hugsuðum alltaf Geysi sem brú. Brú frá Kleppi og brú út í 

samfélagið.“ 

Hvernig tóku stjórnvöld í þessa hugmynd þegar þið kynntuð Geysi? Hvernig mátu þau 

þörfina? 

„Sko þegar að við byrjuðum að selja hugmyndina stjórnmálamönnum, að þeir vissu 

nákvæmlega hver þörfin væri. Þannig að okkar stjórnmálamenn greiddu leiðina eins og til að 

fá fjárframlög frá Alþingi og fá fjölmiðlaumfjöllun. Fyrstu árinu voru þeir mjög aktívir að koma 

þessu öllu á laggirnar. Við vorum líka með í stjórn háttsetta menn í borginni sem greiddu götu 

okkar eins og með húsnæðismál. Við komumst á fjárlög.“ 

Þannig að það var orðið nokkuð ljóst í samfélaginu að það væri mikil þörf? 

„Það var mikil þörf. Við vorum líka byrjuð að kynna þessa hugmynd; ráðning til reynslu. 

Fyrir okkar meðlimi sem að höfðu kannski enga starfsreynslu eða höfðu mjög brotna 

starfsreynslu. Þegar við vorum að kynna þetta fyrir atvinnurekendum þá voru mjög margir 

sem tóku mjög vel í það. Og í byrjun þá fengum við mjög góð störf eins og hjá Íslandsbanka, 

hjá ráðuneytum, Reykjavíkurborg og fleiri góðum stöðum. Fólk var að finna 40 til 50% vinnu. 

Og gat byggt starfsferilskrá sína upp eins og það var hugsað.“ 

En eftir því sem þetta þróast var fólk fljótt að sjá árangurinn af þessari starfsemi og fór þar 

af leiðandi að hugsa málið upp á nýtt. Sem varð kannski þess valdandi að fólk fór að opna ýmis 

konar önnur úrræði? 

„Já, það er ekki spurning um það. Og þetta – það kemur þarna bylgja eftir að við opnum 

og stofnum Geysi. Það var þetta – valdeflingin sem fólk sá að gaf góða raun og skipti mestu 

máli. Já. En við erum svona grasrótin sem byrjuðum.“ 

Hvað ætli séu mörg úrræði í dag sambærileg – veistu það? 
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„Já, það er eins og Hugarafl og Hlutverkasetur sem notar valdeflinguna eins og Geysir. En 

sem betur fer eru orðin miklu fleiri úrræði. Fólk getur líka valið úr. Eins og ég segi við mína 

skjólstæðinga: Förum á sem flesta staði sem til eru til þess að þú getir mátað þig við það sem 

er þar inni. – Hentar þetta mér? Get ég speglað mig í því sem er verið að gera? En nú eru til 

dæmis komnir atvinnulífstenglar eins og Heilsugæslan er með í geðheilsuteymunum sem 

hefur gefið mjög góða raun. Þannig að fólk hefur verið að fá vinnu frá einum degi, frá tuttugu 

prósent vinnu og upp úr. Sem betur fer eru komin mismunandi úrræði. Það er náttúrlega – 

fjölbreytileikinn er svo góður. Það er ekki allt sem hentar hverjum og einum.“ 

Það að vera greindur geðveikur var dómur áður fyrr? 

„Algjör.“  

Yfir í það að fólk áttar sig á hvað þetta er margslunginn sjúkdómur sem hittir fólk 

mismunandi á mismunandi tímabilum, er breytilegur. Þannig að þetta er ekki eitt hlutverk sem 

þú ert fastur og úrræðin kannski í samræmi við þá vitneskju? 

„Já, nákvæmlega, í takt við það sem betur fer. Þetta er ekki svona mikið tabú eins og það 

var. Ég var með unga vel menntaða konu sem var að sækja um starf á Landspítalanum og ég 

var svona að spjalla við hana og segi við hana: „Ertu búin að hugsa það hvort þú ætlir að segja 

frá því að þú eigir við veikindi að stríða eða ætlar þú ekki að segja það?“ Af því að það hafði 

komið henni í koll á síðasta vinnustað. Hún hugsaði sig um: „Jú, ég ætla að vera hreinskilin.“ 

Svo þegar hún var búin í viðtalinu þá sagði hún: „Anna þetta var svo góð tilfinning að geta sagt 

frá því að ég geti fengið bakslag. Það var bara rosalega skilningur á vinnustaðnum með það. 

Og líka að það sé ekki of mikil streita og hún sé að taka að sér verkefni sem hrúgast upp.“ 

Þannig að vinnustaðurinn og yfirmaðurinn var mjög meðvitaður um þetta áður en hún kom í 

vinnuna.“  

„Við þurfum líka að vera óhrædd við að setja fram óskir okkar og segja frá því sem við 

erum að glíma við hverju sinni. Þá fáum við skilning. „ 

Veistu hvort fjárveitingin sem þið fáið hér á Íslandi sé sambærileg og á hinum Norður-

löndunum? Þekkir þú það? 

„Ég þekki það aðeins. Við erum – nei þeir fá mun, mun meira.“ 

Á sama tíma og úrræðin hafa orðið fleiri og geðheilbrigðisbransinn vaxið er þá erfiðara að 

fá fjármagn? 
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„Jú en þegar þú segir fjármagn þá höfðum við mjög lítið fjármagn í byrjun. Kannski var það 

okkar styrkur líka þegar ég hugsa til baka. Vegna þess að okkar félagar fengu svo mikið 

hlutverk. Af því að við vorum þrír starfsmenn á launum. Þannig að félagar voru í miklu 

kynningarstarfi og ég man eftir einum félaga sem sagði: „Anna veistu það, þetta bjargaði 

mér.“ Hún var búin að vera rosalega veik en svo tók hún að sér starf að vera kynningarfulltrúi 

fyrir Geysi og hún fór inn á deildirnar eins og á Kleppi, þar sem hún hafði verið sjálf, sem var 

ekki létt fyrir hana. Og á Landspítalann og var að kynna Geysi og sjálfa sig, hvað henni leið 

miklu betur. En þarna fékk hún bara allt annað hlutverk. Frá þeim tíma þegar hún byrjaði í 

Geysi þá hætti hún að reykja, hún eignaðist börn, háskólamenntaði sig, hætti á lyfjum – ekki 

að það sé eitthvað issjú Hún fékk lífið sitt.“ 

Hvenær kemur lyfjanotkun svona sterkt inn, Prozak og allt það í baráttunni við 

geðsjúkdóma? Við vorum að skoða bókina um Klepp. Þar kemur fram að einn af fyrstu 

læknum sem þar var hafði mikla trú á hreyfingu, köldum böðum og róa niður taugakerfið. 

Þetta er kannski orðin lenskan í dag í stað þess að setja fólk á lyf, það er kannski orðin meiri 

áhersla á líkamsrækt?  

„Mér finnst yngri geðlæknar vera mjög passasamir með lyf og lyfjanotkun og hvað er verið 

að gefa fólki. Og fara í gegnum lyf, allavega þeir geðlæknar sem ég er að vinna með í mínum 

störfum, þeir eru mjög passasamir.“ 

Hvernig var þetta áður fyrr?  

„Ég hef aldrei verið svona minded á lyf.“ 

En var þetta mikið gert?  

„Já, já. Svo ef það var versnun – skjólstæðingur fór í versnun þá var alltaf: „Eigum við að 

prófa þetta lyf og þetta lyf. Það eru svo auðveld gleraugu í rauninni. En það er ekki jafn mikið 

um það er dag, ekki þar sem ég er að vinna. Þið ættuð að ræða við einhvern geðlækni um 

þessi mál.“  

„En hugmyndafræði Geysis er að fólk hafi eitthvað til þess að vakna til, finni tilganginn og 

að það tilheyri.“ 

Klúbburinn Geysir hefur starfað frá árinu 1999. Á þeim tíma hafa orðið talsverðar 

breytingar í geðheilbrigðismálum. Mikil aukning hefur orðið í framboði á 

dagþjónustuúrræðum eins og Hugarafl, Hlutverkasetur og Píeta-samtökin. Einnig hefur orðið 
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mikil vakning í samfélaginu um nauðsyn þess að þeir sem að þjást af geðsjúkdómum hafi 

eitthvað fyrir stafni. Klúbburinn Geysir hefur verið stór partur af lífi margra og átt mikinn þátt í 

því að koma fólki, sem þangað leitar, aftur út í samfélagið með starfsemi sinni. Það má því 

segja að stofnun klúbbsins hafi verið ákveðin vendipunktur í meðferðarúrræðum á Íslandi og 

sé þar af leiðandi mikilvægur hlekkur í þróun dagþjónustuúrræða. 

 

3.3 Valdefling 
Hugtakið valdefling kom fyrst fram á sjöunda áratug 20. aldar í tengslum við réttindabaráttu 

minnihlutahópa. Valdefling er þýðing á enska orðinu empowerment en ekki er til nein ein 

skilgreining yfir hugtakið. Fræðimenn hafa skilgreint valdeflingu með mismunandi hætti en sú 

skilgreining sem helst hefur verið notuð er að færa vald frá þeim sem hafa það yfir til þeirra 

sem ekki hafa það. (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Í skýrslu sem unnin var fyrir velferðarráðuneytið árið 2011 um valdeflingu í 

geðheilbrigðisþjónustu er valdeflingu lýst með eftirfarandi hætti: „Valdefling byggir á því að 

fólk hafi val og nái tökum og stjórn á eigin lífi, eflist og finni að það geti meðal annars haft áhrif 

á líðan sína og þá þjónustu sem það fær“ (Félagsmálaráðuneytið, 2011). Valdefling hefur verið 

talin huglæg tilfinning sem að byggir upp jákvæða tengslamyndun. Með jákvæðri 

tengslamyndun er jafnframt ýtt undir mikilvæg atriði eins og sjálfsákvörðunarrétt, 

sjálfsvirðingu og gott sjálfsmat. Valdeflandi samskipti stuðla þannig að því að fólk hafi sjálft 

vald yfir aðstæðum sínum og lífi (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Enn fremur er valdefling 

skilgreind sem „einstaklingsmiðað batahvetjandi kerfi sem byggir á trú á bata, að notandi hafi 

val, samvinnu starfsmanns og notanda sem byggð er á trausti og virðingu, heildrænni sýn og 

að notandi hafi áhrif á ferlið. Einnig gerist valdefling í virku samspili við umhverfið og getur 

þannig haft víðtæk áhrif og stuðlað að breytingum.” (Lára Björnsdóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011).  

Um aldamótin fengu nýjar og breyttar hugmyndir sem byggðar voru á valdeflingu mikinn 

hljómgrunn meðal þeirra sem aðhylltust samfélagsgeðlækningar. Nýjum tímum fylgdu opnari 

umræða og von um betra líf hjá þeim sem að þjást af geðsjúkdómum. Byrjað var að horfa á 

málefni geðsjúkra út frá sjónarmiðum jafnaðar og mannréttindabaráttu. Í framhaldinu fylgdu 

aukin réttindi fyrir fatlað fólk, ber þar helst að nefna Helsinki-yfirlýsinguna frá árinu 2005 og 
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samning um réttindi fatlaðs fólks frá árinu 2006. Í Helsinki-yfirlýsingunni er lögð áhersla á að 

auka og efla geðheilbrigðisþjónustu á öllum sviðum og stigum í þeim tilgangi að auka fræðslu 

og draga úr fordómum. Þar er einnig kveðið á um að styrkja hagsmunasamtök fólks með 

geðraskanir, efla geðheilbrigðisþjónustu innan almennrar heilsugæslu og styrkja nærþjónustu 

ásamt því að efla sjálfstæði og virka þátttöku í atvinnu-, félags- og menningarlífi 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem að Íslendingar skrifuðu 

undir þann 30. mars 2007 og tók fullgildi þann 23. september 2016, kemur eftirfarandi fram í 

3. gr. almennra meginreglna samningsins: 

− virðing fyrir eðlislægri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin 
ákvarðanir, og sjálfstæði einstaklinga 

− bann við mismunun 

− full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar 

− virðing fyrir fjölbreytileika og viðurkenning á fötluðu fólki sem hluta af 
mannlegum margbreytileika og mannkyni 

− jöfn tækifæri 

− aðgengi 

− jafnrétti á milli karla og kvenna 

− virðing fyrir stigvaxandi getu fatlaðra barna og virðing fyrir rétti þeirra til að varðveita 
sjálfsmynd sína. 

(Stjórnarráð Íslands, 2021) 

Þegar unnið er með valdbeitingu í meðferðarstarfi er verið að leitast eftir því að 

viðkomandi ná betri tökum á lífi sínu og auka þátttöku sína í samfélaginu. Með það í huga er 

unnið eftir þessum 15 áherslupunktum. 

1. Að hafa ákvörðunarrétt 
2. Að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum 
3. Að eiga ýmissa kosta völ 
4. Ákveðni 
5. Að finnast eigið framlag geti gert gæfumuninn 
6. Að læra að hugsa á gagnrýninn hátt, að komast úr gömlum hjólförum, að sjá hlutina í 

nýju ljósi 
7. Að læra um reiði og láta hana í ljós 
8. Að finnast maður ekki vera einn, að vera hluti af hóp 
9. Að skilja að fólk á sér réttindi 
10. Að hrinda af stað breytingum í eigin lífi og samfélagi sínu 
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11. Að læra það sem hver og einn telur mikilvægt 
12. Að breyta áliti annarra á eigin getu til aðgerða 
13. Að koma út úr skápnum 
14. Vöxtur og breytingar sem taka aldrei enda og eru sjálfsprottnar 
15. Að styrkja jákvæða sjálfsímynd sína og sigrast á stimplun samfélagsins 

 (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið um valdeflingu benda nánast allar í sömu 

átt. Þær eru jákvæðar. Með þátttöku í alls kyns verkefnum, vinnutengdum hlutverkum eða 

sjálfboðavinnu jókst jákvætt sjálfsmat þátttakanda. Með því að hafa áhrif á nærumhverfi sitt, 

sérstaklega að láta gott af sér leiða, vera fyrirmynd og með því að aðstoða þá sem voru 

komnir styttra í bataferlinu. Þátttakendur fengu með þessu tækifæri til þess að nýta styrkleika 

sína til þess að endurvekja gömul hlutverk og til þess að skapa sér ný. Með þessu öðlaðist líf 

þeirra tilgang upp á nýtt. Það hefur einnig komið fram að skortur á hlutverki og völdum í sínu 

eigin lífi seinkar bataferlinu til muna (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Rannsóknir sem byggðar eru á reynsluheimi geðsjúkra hafa einnig sýnt fram á að 

tengslamyndun skiptir gríðarlega miklu máli í bataferlinu. Mjög stór partur af þekkingu í 

geðheilbrigðismálum var lengi vel ekki sýnilegur vegna þess að skoðanir og reynsla geðsjúkra 

var ekki tekin alvarlega þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á bata í uppbyggilegu félagslegu 

umhverfi. Valdefling hefur verið talin huglæg tilfinning sem að byggir upp jákvæða 

tengslamyndun. Með jákvæðri tengslamyndun er jafnframt ýtt undir mikilvæg atriði eins og 

sjálfsákvörðunarrétt, sjálfsvirðingu og gott sjálfsmat. Valdeflandi samskipti stuðla þannig að 

því að fólk hafi sjálft vald yfir aðstæðum sínum og lífi (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

3.4 Búseta 
Um miðja síðustu öld var markvisst farið að stytta innlagnartíma í meðferð geðsjúkra. Í 

kjölfarið eyddu geðsjúkir meiri tíma úti í samfélaginu og þessi þróun leiddi til þess að farið var 

að huga að búsetumálum fyrir þá sem að glímdu við geðsjúkdóma. Áður hafði meðferð 

geðsjúkra verið eingöngu verið bundin við langar innlagnir á Kleppsspítala (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Þrátt fyrir þessar breytingar gekk mjög hægt að fá stjórnvöld til þess að aðhafast eitthvað 

þessum málum sem varð til þess að einstaklingar og faghópar tóku frumkvæðið ekki síst vegna 
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þess að skortur á búsetuúrræðum bitnaði ekki eingöngu á geðsjúkum heldur einnig 

fjölskyldum þeirra (Björg Karlsdóttir, 2005; Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 2006).  

Á áttunda áratug síðustu aldar tóku félagsráðgjafar hjá félagsþjónustunni og starfsfólk 

geðdeildar Landspítalans sig saman og hófu rekstur á áfangastöðum þar sem að geðsjúkir gátu 

búið saman eftir að þeir voru útskrifaðir af geðdeild. Þetta voru kölluð vernduð heimili. Á 

heimilunum fengu geðsjúkir góðan stuðning frá bæði starfsfólki spítalans og félagsráðgjöfum. 

Samhliða þessu fór fagaðilar að benda á nauðsyn þess að geðsjúkir fengu einhver félagsleg 

úrræði til þess aðstoða við félagslega endurhæfingu. Stjórnvöld fóru smá saman að taka við 

sér og árin 1991 og 2004 voru gerðar kannanir á aðstæðum geðfatlaðra. Í bæði skiptin var 

niðurstaðan sú að gríðarleg þörf væri á úrbótum (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

Haustið 2003 hófst mikill undirbúningur sem miðaði að stofnun geðteymis sem ætlað var 

að sinna heimahjúkrun geðsjúkra. Að undirbúningum komu margir aðilar, t.d. geðsvið LHS og 

Geðhjálp. Einnig átti heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið frumkvæðið að stofnun þessa 

teymis og var tilgangur þess eftirfarandi. 

1. Að tryggja samfellu í meðferð einstaklinga með geðraskanir 18 ára og eldri.  

2. Að efla sálrænt og félagslegt heilbrigði einstaklinga sem stríða við geðraskanir og 

fjölskyldna þeirra.  

3. Að reyna að koma í veg fyrir endurinnlagnir á sjúkrahús og tryggja samfellu í meðferð.  

4. Að styrkja aðlögunarhæfni einstaklinga eftir útskrift af sjúkrahúsum.  

5. Að hvetja einstaklinga með geðraskanir til sjálfshjálpar og sjálfsvirðingar. 

Heimageðhjúkrun er ætlað að stuðla að færri innlögnum fyrir fólk sem þjáist af 

geðsjúkdómum. Með heimageðhjúkrun er leitast við að aðstoða einstaklinga við að læra að 

lifa með sjúkdómnum og styrkja þá í að takast á við kröfur hins daglega lífs. Ef eftir fylgnin er 

ekki markviss má telja nokkuð víst að viðkomandi einstaklingur lendi í vandræðum með 

geðheilsu sína og þurfi vegna þess að leggjast aftur inn á sjúkrahús (Lára Erlingsdóttir o.fl., 

2006) . 

Þrátt fyrir góðan ásetning stjórnvalda og þó nokkrar framfarir leiddi skýrsla sem Háskóli 

Íslands gerði fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið árið 2011 í ljós að staða fólks með 

geðræna sjúkdóma var á margan hátt verri en fólks með aðrar skerðingar. Það var mun 
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líklegra til að kljást við fjárhagsörðugleika, lifa fábreyttara félagslífi ásamt því vera mun líklegra 

til að lenda í ofbeldi (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins frá 2011 kemur einnig fram að fyrir augljós rök séu fyrir 

því að geðfatlaðir eigi að njóta sömu réttinda og aðrir í samfélaginu. Í því samhengi er bent á 

8. grein Mannréttindasáttmála Evrópu: „Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, 

fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta“ (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Jafnframt er vísað til 

íslensku stjórnarskrárinnar þar sem segir í 71. gr.: „Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis 

og fjölskyldu“ (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Með því að vitna í hugtakið friðhelgi einkalífs og 

heimilis er verið að sýna fram á rétt hvers og eins til þess að ráða sínu nánasta umhverfi þá 

sérstaklega sínu eigin heimili. Jafnframt þarf að sjá til þess að einkarými sé nógu stórt og 

afmarkað til þess að viðkomandi geti lokað sig af og ráðið því sjálfur hverjir komi inn til hans. 

Með þessu er friðhelgi tryggð. Stjórnvöldum ber einnig að tryggja það að geðfatlaðir fái þá 

þjónustu sem gerir þeim mögulegt að lifa og starfa í samfélaginu á sama hátt og aðrir. Það 

þarf einnig að koma til móts við þarfir til endurhæfingar og skapa þeim atvinnu sem gerir þeim 

kleift að sjá fyrir sér og að taka virkan þátt í samfélaginu. Markmiðið er að tryggja 

geðfötluðum sama rétt og aðrir hafa til þess lifa sem eðlilegustu lífi (Félagsmálaráðuneytið, 

2006). 

Frá því að skýrsla velferðarráðs kom út hefur ekki mikið gerst í búsetumálum geðfatlaðra. 

Skýrslan lýsir háleitum markmiðum og hugmyndirnar eru góðar. Efndirnar hafa hins vegar ekki 

verið miklar og ljóst er að það þarf að gera miklu betur. Búseta snertir mannréttindi fólks og 

einn af stærstu þáttum í endurhæfingu geðsjúkra er að líða vel. Að eiga heimili veitir 

öryggistilfinningu og er mikilvægt fyrir vellíðan allra. Það ýtir undir bata og styrkir félagsfærni 

(Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 2006). 

 

3.5 Geðlyfjanotkun 
Eftir að farið var að nota lyfjagjöf í meðferðum við geðsjúkdómum skapaðist grundvöllur fyrir 

breyttum meðferðarúrræðum. Fyrsta lyfið var tekið í notkun árið 1957 og með tilkomu þess 

þurftu sjúklingar ekki að dvelja jafn lengi inni á meðferðarstofnunum og gátu með hjálp lyfja 

snúið aftur út í samfélagið fyrr en áður hafði þekkst. Lyfjagjöf hefur síðan verið eitt af 

lykilatriðum í samfélagsgeðlækningum (Óttar Guðmundsson, 2007).  
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Mynd 1. Sölutölur um notkun geðdeyfðarlyfja á Norðurlöndunum 1990-2001 

 

Á Íslandi hefur þróunin verið á þann veg að sífelld aukning hefur verið í lyfjanotkun og 

samkvæmt könnunum sem hafa verið gerðar þá voru Íslendingar komnir talsvert fram úr 

hinum Norðurlandaþjóðunum í upphafi tíunda áratugs síðustu aldar og eins og sést á mynd 1. 

yfirliti um sölutölur á geðlyfjum á Norðurlöndum á árunum 1990 til ársins 2001 (Jóhann Ág. 

Sigurðsson og Linn Getz, 2003). 

Á þessum tíma þótti áhugavert að skoða vaxandi notkun geðlyfja í samhengi við 

sjúkdómsvæðingu. Mannleg fyrirbæri eins og ótti, dapurleiki og sorg voru og eru enn öll 

skilgreind sem líffræðileg röskun og þess vegna sett í sama flokk og til dæmis sykursýki. Slík 

tilvik þótti og þykir enn eðlilegt að meðhöndla með lyfjagjöf. Þrátt fyrir mikla lyfjanotkun var 

trúin á meðferð án lyfjagjafa ennþá til staðar (Jóhann Ág. Sigurðsson o.fl., 2003). 
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Mynd 2. Ávísanir tauga- og geðlyfja á Íslandi frá 2003-2013 

 

Á næsta áratug hélt þessi þróun áfram og á mynd 2 sést að skráðar ávísanir frá læknum á 

tauga- og geðlyfjum á tímabilinu 2003 til 2013 jukust um 70% á þessu tímabili (Ólafur B. 

Einarsson, Magnús Jóhannsson og Lárus S. Guðmundsson, 2014). 

Margar skýringar eru á aukningu lyfjanotkunar. Skráning ávísana er betri í dag en árið 

2003. Vélskömmtuð lyf voru ekki skráð í grunninn fram til ársins 2010. Árið 2009 var hlutfall 

ávísana á tauga- og geðlyf 81% en hafði hækkað upp í 84% árið 2013. Þá hefur landsmönnum 

einnig fjölgað. Árið 2003 var fjöldi landsmanna 288 þúsund í samanburði við að árið 2013 voru 

þeir orðnir 321 þúsund. Árið 2003 voru einstaklingar eldri en 60 ára ríflega 44 þúsund en árið 

2013 voru þeir orðnir um 58.500 talsins. Einnig má nefna að lyfjanotkun eykst venjulega með 

hærri aldri (Ólafur B. Einarsson o.fl., 2014). 

NOMESCO er norræn nefnd sem safnar á hverju ári gögnum frá öllum Norðurlöndunum 

um heilbrigðistölfræði. Gögnin sem safnað er eru birt á vef nefndarinnar og eru þar á meðal 

tölur yfir heildarsölu lyfja á Íslandi. NOMESCO-skýrsla frá árinu 2016 sýnir að notkun 

þunglyndislyfja á Íslandi voru 129,6 dagskammtar á hverja 1000 íbúa daglega árið 2015. 

Notkunin var næstmest í Svíþjóð, eða 92,5 dagskammtar á hverja 1000 íbúa. Notkun 

þunglyndislyfja var því um 40% meiri á Íslandi en í Svíþjóð árið 2015. Þá sýna nýlegar tölur um 

notkun þunglyndislyfja meðal OECD-þjóða að notkun þeirra er mest á Íslandi (Lyfjateymi 

landlæknis, 2017).  
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Til að skýra út mun á Íslendingum og öðrum þjóðum hefur verið bent á að þunglyndislyf 

eru einnig notuð við öðru eins og til dæmis við ADHD hér á landi en slík notkun þekkist 

reyndar einnig meðal annarra þjóða þó ekki í sama mæli og á Íslandi. Þá gæti vöntun á öðrum 

úrræðum en lyfjameðferð hér, t.d. sálfræðimeðferð, haft áhrif. Geðlæknisþjónusta á 

sjúkrastofnunum er töluvert minni hér á landi en á hinum Norðurlöndunum og t.d. eru 

hlutfallslega fjórum sinnum fleiri legudagar skráðir á geðdeildum í Svíþjóð en á Íslandi. Engar 

upplýsingar liggja fyrir sem gefa til kynna að þunglyndi sé algengara hér á landi en annars 

staðar. Ein af skýringunum á mikilli notkun þunglyndislyfja hér landi gæti því verið fólgin í færri 

meðferðarúrræðum en þekkist í öðrum löndum. Það er heldur ekkert sem bendir til að læknar 

hér á landi ávísi stærri skömmtum en læknar á hinum Norðurlöndunum heldur virðist 

munurinn fyrst og fremst liggja í fjölda notanda. Einnig gæti öflug markaðssetning átt 

talsverðan þátt í aukningu á geðlyfjanotkun (Engilbert Sigurðsson, Þórdís Ólafsdóttir og 

Magnús Gottfreðsson, 2009; Ólafur B. Einarsson o.fl., 2014). 

Ef litið er til aldursdreifingar má sjá að á árinu 2016 voru 3% þeirra sem fengu 

þunglyndislyf á Íslandi 15 ára og yngri og skera Íslendingar sig verulega frá norrænu þjóðunum 

í þeim samanburði. Á sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum er notkunin tvisvar til þrisvar 

sinnum meiri en á hinum Norðurlöndunum (Engilbert Sigurðsson o.fl., 2009). 

 

3.6 Mikilvægast að verða ekki stofnuninni að bráð 
Viðtal við Óttar Guðmundsson geðlækni/Guðlaugur Júníusson og Sigurður Hrafn Kristjánsson. 

Óttar Guðmundsson geðlæknir hefur starfað við geðheilbrigðismál frá árinu 1968. Hann 

hefur á þeim tíma upplifað margt og hefur þess vegna góða innsýn í þær breytingar sem orðið 

hafa. Hann man vel eftir þeim breytingum sem urðu með tilkomu nýju 

geðdeildarbyggingarinnar og hvernig þær breytingar ýttu undir nýja nálgun í meðferð gegn 

geðsjúkdómum.  

Hafa orðið miklar breytingar síðan þú útskrifaðist sem geðlæknir? 

„Ég byrja svo seint í geðlækningum, fæ réttindi 1994. Nei, það hefur ekki neitt voðalega 

mikið breyst síðan. En ég byrjaði að vinna á Kleppspítala 1968 sem starfsmaður og það hefur 

náttúrlega gríðarlega mikið breyst eftir það. En aðalbreytingar eru nú frá 1965 til 1990 til 
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1995. Það breytist mjög mikið með tilkomu Landspítalans. Og þá var hægt að gera mikið 

meira. Þetta er búið að vera mikið í þróun en það hefur ekki mikið gerst frá 1994. En það er 

alltaf eitthvað að gerast.“ 

Hvað einkennir þetta tímabil fram að tíunda áratugnum? 

„Sko, þessi bygging hérna (geðdeildarbygging) er tekin í notkun 1981-´82. Þá náttúrlega 

myndast allt annar vettvangur fyrir geðlækningar. Það er hægt að gera tilraunir með allt 

mögulegt. Þá er Kleppur líka starfandi þannig að svona það breytist allt. Það er hægt að nota 

lyfin öðruvísi og þá er hægt að útskrifa fólk og þá náttúrlega fer í gang öll þessi stefna að það 

sé meðhöndla sjúklinginn heima. Að þessar spítalalækningar eða langar innlagnir á spítala þær 

séu jafnvel skaðlegar. Þá eiginlega smám saman verður þessi stefna að spítalinn sé svona fyrst 

og fremst fyrir akút innlagnir. Og síðan að reyna að koma sjúklingnum heim. En síðan að 

byggja meira upp eitthvað svona kannski langtímaúrræði. En sem er þá frekar einhvers konar 

endurhæfingarúrræði. En allar þessar eiginlegu innlagnir að þær séu sem allra, allra stystar.“ 

Það er talað um afstofnanavæðingu? 

„Já afstofnanavæðing, að það sé ekki með þessar löngu innlagnir sem einu sinni voru í 

tísku. Að fólk lagðist inn á Klepp og síðan var það þar meira og minna eins og fyrsti 

sjúklingurinn sem var Kleppi. Hann er svona extreme dæmi, hann var þar í 48 ár. Hann hét 

Arnbjörn Arnbjörnsson. Þannig að sko núna er meðallegutíminn átta, níu dagar þannig að það 

er þetta sem hefur breyst. Þannig sjúklingurinn er meðhöndlaður í því umhverfi þar sem hann 

þekkir sig best og kann best við sig. Þannig að þetta hefur breyst mjög mikið. Að sjúklingnum 

er vísað aftur út í samfélagið og það eru ekki þessar lokuðu stofnanir sem að voru hér áður 

fyrr á vegum geðdeildarinnar. Þær eru ekki í notkun lengur. Þegar ég var hérna einu sinni þá 

var Gunnarsholt í notkun sem langtíma innlögn fyrir langt leidda alkahólista, Víðines, 

Arnarholt. Það er búið að loka öllum þessum stofnunum þannig að nú er alltaf verið að 

meðhöndla sjúklinginn heima hjá sér.“ 

Kannski að öðru – maður sá að það er gat á milli félagslega kerfisins og svo ertu með þá 

sem voru lagðir beint inn á Klepp og hins vegar fólk sem lenti kannski í einhverjum 

vandræðum og var sent á þessi heimili? 

„Já sumir þannig. Mörg þessi heimili voru svona útibú frá Geðdeildinni. Mörg þeirra voru 

það, eins og Arnarholt, Gunnarsholt og Víðines. Þetta voru allt saman útibú af geðdeildunum. 
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Þessi heimili voru það. En það er búið að leggja þetta allt saman af. Þannig að það er komin 

allt önnur hugsun í þennan geira þannig. Menn áttuðu sig á því að þetta að liggja lengi inni á 

stofnunum það getur verið mjög skaðlegt. Þá verður þú stofnuninni að bráð. Stofnunin étur 

þig svolítið upp og breytir þér þannig að þú breytist, allt þitt líf það miðast við það að þú ert á 

stofnun. Þú glatar svo miklu af þínu eigin sjálfi og sjálfstæði. Og þá kom upp þetta að reyna að 

breyta andanum á stofnuninni, það eru kannski þessar fyrstu samfélagslegu lækningar sem 

voru stundaðar á Kleppi. Að breyta andrúmslofti deildarinnar, að sjúklingarnir séu með í 

ráðum, að það séu fundir á hverjum degi um meðferðina, um hvað er að gerast á deildinni 

sem að sjúklingarnir taka þátt í. Þetta voru kannski fyrstu samfélagslækningarnar. Að sem sé 

að virkja sjúklinginn sjálfan í sinni eigin meðferð. En síðan sem sé hefur ásýnd geðdeildar 

breyst með þessum styttri innlögnum. Það er ekki tími fyrir þetta lengur vegna þess að 

sjúklingar eru svo lítið inni á deildum. Nema þá í endurhæfingu. Þar er náttúrlega þessi aðferð 

að sjúklingur sé bæði hluti af vandanum og lausninni. Að hann sé bæði hluti af sínum sjúkdómi 

og síðan meðferðinni.“ 

Hvaða breytingar eru að þínu mati þær þýðingarmestu sem hafa orðið til dagsins í dag? 

„Það að breyta þessum stofnunum og koma sjúklingnum út af stofnuninni og einhvern 

veginn að stofnunarafvæða fólk þannig að það verði ekki stofnuninni að bráð. Mér finnst það 

vera mikilvægast í þessu öllu saman. Þessi lyf hafa náttúrlega breytt geðspítölum út um allan 

heim þannig að nú er hægt að útskrifa fólk á ákveðnum lyfjum og hjálpa því að fúnkera 

nokkuð þokkalega í samfélaginu.“ 

Hvernig var þessi þróun í lyfjagjöf? 

„Hún byrjaði fyrir tilviljun 1954 til ´56 að þá fundum menn upp fyrstu geðlyfin og síðan 

voru þau tekin í notkun og þá gjörbreyttist allt andrúmsloft á geðdeildum og allt í einu var 

hægt að fara að útskrifa fólk og þvílíkt, en það tók ákveðinn tíma. En náttúrlega þegar Kleppur 

er sem mest, þegar flestir liggja inni þá eru þar um það bil þrjú hundruð sjúklingar 

innileggjandi á lóðinni. Þá var allt rýmið tekið og útihús þaðan. En nú eru mun færri sem liggja 

inni þó að það hafi fjölgaði í samfélaginu um kannski 40 prósent.“ 

Það er þá í beinum tengslum við samfélagsgeðlækningar? 

„Já.“ 

En hvað finnst þér þá um þvingaðar lyfjagjafir? 
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„Ég held að þær séu nauðsynlegar í mjög mörgum tilvikum og það sé verið að reyna 

náttúrlega að nota það einungis þegar þess er virkilega þörf. Ef einstaklingurinn tekur engu tali 

og hann er mjög geðveikur, er kannski í alvarlegu geðrofi og það næst ekkert samband við 

hann. Og maður ályktar sem svo að áframhaldandi geðrof eða geðrofsástand sé hættulegt 

fyrir sjúklinginn og aðra. Þá finnst mér alveg réttlætanlegt að þvinga einhver lyf í þennan 

einstakling vegna þess að maður sér stundum að það er eins og töfrasprota sé sveiflað, 

einstaklingurinn róast og hvílast og þá jafnar hann sig.“ 

Þá í beinu framhaldi – hver er þín skoðun á nauðungarvistun? 

„Já það er eiginlega alveg það sama. Ég tel að það sé nauðsynlegt í sumum tilvikum en það 

þarf að vera mjög ströng skilmerki fyrir því – að sjúklingurinn sé hættulegur sjálfum sér og 

öðrum. Þá þarf náttúrlega að grípa í taumana. Og við vitum það að fólk sem er í geðrofi að það 

getur gert alls konar alvarlega hluti, það getur skaðað sig sjálft og skaðað aðra og eru mörg 

dæmi um það. Bæði í Íslandssögunni og annars staðar og þá held ég að kerfið verði að grípa í 

taumana og loka viðkomandi einstakling inni á stofnun þar sem hann er ekki að skaða sig og 

síðan þá beita viðeigandi meðferðarúrræðum.“ 

Eru vandræði við mönnun í geðbatteríinu yfir höfuð? 

„Já, ég myndi segja það. Að það væru ákveðin vandræði. Það þarf kannski fleira 

fagmenntað fólk inn á geðdeildirnar. Það er of mikið af ófagmenntuðu fólki. Það er nú komin 

einhver stemning núna fyrir að læra geðlækningar. Það var um tíma afskaplega fáir sem vildu 

fara í geðlækningar. Þannig að það eru ákveðin mönnunarvandræði á geðdeildinni sem eru 

ekki annars staðar í spítalanum.“ 

Hver er ástæðan fyrir að málaflokkurinn fái svona litla athygli í heilbrigðiskerfinu? 

„Ég held nú að málaflokkurinn fái heilmikla athygli í heilbrigðiskerfinu og allir séu mjög 

meðvitaðir um þennan vanda.“ 

En fjármagn? 

„Við fáum, ég veit það ekki, þetta er nú svo erfið umræða alltaf. Með fjármagnið, hvort að 

það sé hægt að nýta það betur það fjármagn sem við fáum eða hvort það sé alltaf hægt að 

væla yfir að það sé ekki nóg. Það er líka spurning um hvernig þetta fjármagn er nýtt sem við 

fáum en auðvitað hefur kannski – ungum læknum finnst kannski geðlækningar ekkert 

voðalega spennandi. Meira spennandi að vera í einhverjum öðrum sérgreinum og það hefur 
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verið ákveðin valdabarátta innan geðsviðsins. Það er aðrar stéttir sem hafa komið og haslað 

sér völl sem kannski þýðir að þær hafa tekið yfir ákveðið svæði, valdasvæði, sem önnur stétt 

hafði tileinkað sér. Þá finnst viðkomandi ekki spennandi að vera í þessum fræðum.“ 

Hvað var það sem heillaði þig við þetta? 

„Sko, ég á náttúrlega svolítið skrítna sögu. Ég byrjaði í þessum áfengislækningum. Og var á 

Vogi í mörg ár og þar heillaði mig dálítið þessar, þessi nálgun að manneskjunni. Þegar ég hætti 

á Vogi þá lærði ég geðlækningar og fór í það. Það kannski heillaði mig þessi alhliða nálgun, 

vandamál sjúklingsins, bæði á líkama og sál og að skoða allt umhverfi hans. Félagslega stöðu 

allt þetta hefur heillað mig.“ 

Það er þá eins og í samfélagsgeðlækningum sem eru samansettar af allskonar teymum, 

fjölskyldum, aðstandendum og stofnunum, læknum og sjúklingum? 

„Já, já – sálfræðingum og félagsráðgjöfum og öllum mögulegum. Kannski alhliða, fjölhliða 

nálgun sem er spennandi. Að nálgast verkefnið út frá mörgum áttum í einu.“ 

Nú sá ég að Páll Matthíasson tók þátt í verkefnum sem snerust um samfélagslækningar í 

Bretlandi. Mér virðist samkvæmt þessum greinum sem ég (Guðlaugur)hef lesið að það hafi 

verið byrjað að setja kraft í þetta rétt eftir aldamótin 2000? 

„Ja – þetta er náttúrlega búið að vera í þróun mjög lengi þessi breytta sýn á sjúklinga og 

stöðu þeirra í samfélaginu. En auðvitað er búið að vera reyna að efla þessi – að reyna að vera 

ekki með þessa stofnunarvæðingu mjög lengi. Tómas Helgason setti upp þessi útibú frá 

Kleppsspítalanum eins og á Laugarásvegi í flottasta hverfi bæjarins. Þar var allt í einu komið 

útibú frá Kleppspítala sem vakti mikla athygli en það var til þess að sjúklingarnir hefði 

einhverja millilendingu í eðlilegu umhverfi þannig að þetta er mjög gömul stefna að færa 

geðlækningar út í samfélagið. Páll kom með nýja stefnu og skipulagði þetta upp á nýtt. Þetta 

er búið að vera viðloðandi geðlækningar frá svona 1970 til 1980.“ 

Þannig er þetta er búið að vera í gangi frá því um 1970 í einu eða öðru formi? 

„Já, það var náttúrlega þegar lyfin koma og allt í einu er sjúklingar orðnir viðráðanlegir. 

Það eru ekki lengur heilu deildirnar þar sem allir eru í geðrofi og mjög erfitt að ná sambandi 

við fólk – að lyfin koma og deildirnar verða viðráðanlegri. Og þá verður miklu auðveldara að 

útskrifa fólk. Og það er það sem gerist og hægt er að útskrifa fólk og deildirnar tæmast og taka 

inn nýja þá urðu að vera til einhver úrræði fyrir utan deildirnar líka. Þá er farið að byggja upp 
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þessar göngudeildir og samfélagslækningateymi og allt mögulegt sem gengur allt út á það að 

meðhöndla sjúkling í sínu umhverfi, þar sem hann á heima og honum líður best.  

Stofnun er alltaf mjög óeðlilegt umhverfi, það vita það allir að það er mjög óeðlilegt að 

vera á spítala – það er óeðlilegt ástand. Það er mjög óeðlilegt þegar það verður eðlilegt 

ástand. Okkur finnst til dæmis mjög óeðlilegt að mörgum föngum líður best í fangelsi. Um leið 

og þeir búnir að afplána þá fara þeir út og sjá til þess að þeir fari aftur í fangelsi. Það er mjög 

óeðlilegt ástand en mörgum finnst þetta eðlilegt ástand, að vera alltaf í fangelsi. Þannig að 

það verður mjög óeðlilegt ef fólki finnst eðlilegt að vera alltaf inni á stofnunum, geðdeildum 

eða eitthvað því um líkt. Grunnhugsunin er sú að geta meðhöndlað sem flesta utan stofnana.“ 

Klúbburinn Geysir kom árið 1999. Hvenær kom sú hugsun að byggja brú yfir í betra líf – að 

fólk þyrfti að hafa eitthvað fyrir stafni á daginn þegar það kæmi út af stofnun? 

„Það kom aðeins fyrr, til dæmis Von kom aðeins fyrr og svo kom Hugarafl, Geysir og fleiri 

úrræði. Þetta er náttúrlega það sem verið er að gera út um allt land. Í Keflavík kom Björgin. 

Sem sagt úrræði fyrir geðsjúka sem eru í einhverri meðferð, úrræði til að gera eitthvað á 

daginn, taka þátt í einhverri starfsemi. Þetta er náttúrlega stór partur af endurhæfingunni.“ 

Hvernig hefur aðstaða almennings breyst á þessum tíma til geðsjúkdóma? 

„Ég held að afstaðan sé orðin miklu jákvæðari og fordómar í samfélaginu miklu minni 

gagnvart geðsjúkdómum. Fólk er orðið miklu meðvitaðra um þetta. Það er nú náttúrlega af því 

að geðsjúkdómar eða einhver hluti þeirra er orðnir miklu algengari í samfélaginu en áður var. 

Það eru ótrúlega margir sem stíga fram og tala um að þeir séu kvíðnir og séu með allskonar 

óviðurkvæmilegar hugsanir, séu að velta fyrir sér að fyrirfara sér, séu með áráttuhegðun og 

því um líkt. En meðferðarúrræði hafa aukist mikið, margir sem eru í einhvers konar 

sálfræðimeðferð, eru í geðlæknismeðferð eða eru á geðlyfjum. Mikil notkun á 

þunglyndislyfjum og mikil notkun á ADHD-lyfjum. Þannig að fólk er miklu meðvitaðra um 

þessa sjúkdóma heldur en áður fyrr. Þetta var nefnilega allt öðruvísi fyrir svo og svo mörgum 

árum. Þá var litið svo á að þeir sem voru geðveikir það voru þeir sem voru í einhvers konar 

geðrofi, eða voru með alvarlega skitsofreniu og heyrðu raddir og því líkt, eða voru mjög 

manískir með geðhverfasýki eða mjög þunglyndir. Þetta voru þeir sem voru skilgreindir sem 

geðveikir. Nú er þetta orðið miklu meira. Það er talað um allan þennan kvíða og áráttu-

þráhyggjuhegðun og ADHD. Þannig að mengið er orðið miklu stærra. Sjúklingahópurinn er 
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orðinn miklu stærra og eftir því minnka fordómarnir og meðvitundin í samfélaginu gagnvart 

þessum vandamálum.“ 

Hvernig finnst þér staðan vera í dag? 

„Ég bara veit það ekki, ég held að hún sé svona sambærileg við það sem gerist í 

nágrannalöndunum. Ég hef unnið bæði í Svíþjóð, Noregi og víðar og finnst þetta nokkuð 

svipað. Það er þessi geðheilbrigðisþjónusta sem er veitt hér á spítalanum og svo 

geðheilbrigðisþjónustan sem er veitt á heilsugæslustöðvum og af læknum úti í bæ. Þetta er 

orðið gríðarlega umfangsmikið net í samfélaginu. En auðvitað má alltaf gera betur. Spurningin 

er hvort við séum að fara út í einhverjar oflækningar – gera of mikið, eru of margir á 

geðlyfjum. Er þessi ADHD-lyfja bylgja, er hún of mikil? Er þetta eðlilegt að vera komin með 

svona stóran hluta af börnum og fullorðnum á örvandi lyf – hvar á að draga mörkin? Hvað er 

of mikið – hvað er of lítið. Það er voðalega erfitt að segja til um að. Við erum að gefa ótrúlega 

mikið af geðlyfjum sem kosta „skrilljónir“ í samfélaginu – er það eðlilegt? Er þörf fyrir þessi 

lyf? Við erum mjög meðvituð um þetta og það væri synd að segja að við værum ekki að gera 

neitt. Er þetta orðið of mikið? Eiga allar þessar greiningar rétt á sér? Er allur þessi kvíði sem 

verið er að tala um meðal barna og unglinga – er þetta rétt? Erum við að oflækna? Þessi krafa 

eftir meðferð – er sorg sjúkdómur? Eiga allir sem missa aðstandendur rétt á að fá áfallahjálp? 

Er það alltaf áfall að missa náin ættingja en er það eitthvað sem á að meðhöndla öðruvísi en 

síðustu þrjú þúsund árin? Er allt orðið sjúkdómur? Er alltaf þessi krafa um að meðhöndla allt? 

Er eðlilegt að samfélagið sé alltaf tilbúið með meðferð, úrræði eða öryggisnet. Hvað með öll 

þessi samtöl milli ættingja og stuðningur, kærleikur og hlýja – er það allt búið að vera. Þarf 

alltaf að vera æpa og krefjast þess að hið opinbera komi inn í þetta á einhvern hátt. Maður 

vonar bara að þessi þróun haldi áfram, að spítalinn skipti æ minna máli í geðlækningum og 

þær verði stundaðar að mestu leyti utan sjúkrahússins og stofnanavæðingin minnki og það 

komi betri og öflugri geðlyf. Það hefur verið nokkur stöðnun á því sviði og lítið bæst við miðað 

við önnur svið læknisfræðinnar. Það hafa ekki komið ný sambærilegt lyf fram síðan Prozack-

bylgjan reið yfir heiminn á tíunda áratugnum. En það geta komið upp nýir vinklar og eitthvað 

nýtt bæst við.“ 

Eins og kemur fram í viðtalinu þá hefur afstofnanavæðing verið undirstaða nýrra aðferða í 

meðferðum gegn geðsjúkdómum. Samfélagsgeðlækningar hafa verið ráðandi afl í meðferðum 

gegn geðsjúkdómum frá aldamótum en eftir þær breytingar hefur þróunin verið heldur hæg. 
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Fordómar gegn geðsjúkdómum hafa verið á undanhaldi í samfélaginu en eins og Óttar bendir 

á þá gætu oflækningar verið vandamál framtíðarinnar. Ný lyf eða nýir vinklar gætu skipt 

sköpum í næstu skrefum baráttunnar gegn geðsjúkdómum.  

 

3.7 Nútíð og framtíð 
Saga samfélagsgeðlækninga er mörkuð af sigrum og ósigrum. Í fyrstu voru Bandaríkin leiðandi 

afl í þróuninni og Evrópa fylgdi þeirri forskrift sem að þar varð til. Önnur svæði eru mislangt 

komin í sinni þróun en allstaðar blasa þó sömu áskoranir við. Frá aldamótum hefur þróunin 

verið hæg og ástæðurnar fyrir því eru nánast þær sömu hvert sem litið er. Erfitt hefur reynst 

að koma á miðstýrðu kerfi sem að tekur á öllum þeim þáttum sem nauðsynlegt er. Oft hefur 

það reynst fólki sem þjáist af geðsjúkdómum erfitt að aðlagast samfélaginu á ný. Hvers kyns 

þjónusta hefur verið að skornum skammti. Ofbeldi, glæpir og sjálfsvíg ásamt atvinnuleysi hafa 

reynst mörgum erfið hindrun að stíga yfir í baráttunni til betra lífs. Erfitt hefur reynst að fá 

nægilegt fjármagn í málaflokkinn en þó eru blikur á lofti um batnandi tíð (Drake og Latimer, 

2012).  

Síðustu árin hefur þróun samfélagsgeðlækninga haldið áfram og er sífellt verið reyna 

bæta þjónustu við geðfatlað fólk. Í Evrópu hafa samtökin European Community Mental Health 

Services Provider (EUCOMS) einbeitt sér að því að bæta þjónustu, auka samskipti og tryggja 

gæði bæði hjá notendum og þjónustuaðilum. Opinber stefna samtakanna er að vera miðstýrt 

samskiptastofnun sem sér til þess að gæði þjónustunnar sé til staðar í sem flestum 

samfélögum. EUCOMS vill meðal annars tryggja mannréttindi, styðji við bataferli, einblína á 

lýðheilsu og að nýta þá reynslu sem þegar er til staðar (Keet o.fl., 2019). Í Hollandi var þróað 

módel sem kallast ACT (Assertive Community Treatment) en þetta kerfi sameinar læknis- og 

félagsþjónustu undir sama hatti og hlutar þessa módels er F-ACT (Flexible Assertive 

Community Treatment) og IDDT (integrated dual disorder treatment) og í Noregi er byrjaðar 

tilraunir með netþjónustu fyrir fólk með geðsjúkdóma undir nafninu ReConnect (Gammon 

o.fl., 2017; Keet o.fl., 2019). Þetta er áhugaverð þróun og skref í rétta átt. Alltaf er þó 

vandamál með fjármagn sem allstaðar er af skornum skammti og ljóst er að þar bæði þurfa 

ríkisstjórnir og einkageirinn að gera mun betur. 
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Ef horft er til stöðunnar á Íslandi var á geðheilbrigðisþingi sem haldið var árið 2020 fjallað 

um framtíðarýn til ársins 2030. Á þinginu tók Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra til máls 

og hafði þetta að segja  

Með gríðarlegri vinnu okkar allra höfum við komist á þann stað í dag að 
geðheilbrigðisþjónustan hefur verið stórefld til þess að mæta þörfum fólksins, samvinna 
innan og á milli kerfa hefur tekið stórstígum framförum og einhugur er meðal ráðherra í 
ríkisstjórninni að vinna saman að geðheilbrigðismálum. Geðheilbrigðismálin hafa þróast 
frá brotakenndri óreiðu í heildstæðari og skilvirkari mynd. (Geðheilbrigðisþing. 2020)  

Það er því ljóst að mikið og gott starf hefur verið unnið á síðustu árum. Til þess að enda 

þessa umfjöllun er ekki úr vegi að vitna í framtíðarsýn heilbrigðisráðherra en á þinginu endaði 

hún erindi sitt á þessum orðum: „Hugsum til framtíðar. Hvernig viljum við hafa 

geðheilbrigðismál Íslands árið 2030? Hvaða gildi viljum við hafa að leiðarljósi? Hvað höfum við 

lært og hvernig ætlum við að nýta okkur það?“ Áfram segir heilbrigðisráðherra: „Ég vil leggja 

áherslu á áframhaldandi samtal og samráð. Áríðandi er að stjórnvöld hafi traust tengsl og 

samráð við fólk með eigin reynslu af geðrænum vanda, fagfólk og 

almenning.“ (Geðheilbrigðisþing, 2020). 
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4 Umræður og lokaorð 
 

 

Allt fram á 20. öld var umönnun geðsjúkra einkum í höndum almennings á Íslandi þar sem 

nánustu ættingjar og aðstandendur hýstu og sinntu yfirleitt andlega veiku fólki. Meðferð og 

úrræði til handa geðveikra voru í samræmi við þekkingarleysi fólks á geðsjúkdómum og gátu 

læknar því sjaldnast veitt geðsjúkum betri aðstoð en almenningur.  

Með tilkomu Kleppsspítala í upphafi 20. aldar, var í fyrsta skipti unnt að veita 

geðsjúkum hér á landi sambærilega þjónustu og þá sem þekktist á hinum Norðurlöndunum. 

Þó eiginlegar lækningar hafi ekki verið stundaðar á upphafsárum Kleppsspítala var 

meðhöndlun geðsjúkra markvissari að því leytinu til að umönnunin var í höndum starfsfólks 

sem sinnti þeim allan sólarhringinn. Reglufesta og öryggi var einna mikilvægast í því samhengi 

þar sem sjúklingar fengu að borða og var veitt húsaskjól en sökum almennrar fátæktar á 

Íslandi langt fram eftir 20. öld fengu geðsjúkir ekki alltaf húsaskjól né reglulega máltíð.  

Þegar starfsemi Nýja-Klepps hófst árið 1929 færðust geðlækningar í nútímalegra horf 

en tímabilið frá árinu 1929-1939 var sérstakt í geðheilbrigðissögu íslands fyrir þær sakir að 

tveim gjörólíkum aðferðum var þá beitt til geðlækninga á Kleppsspítala. Ástundun 

vatnslækninga sem viðhöfðust á Gamla-Kleppi viku þó fyrir nútímalegri geðlækningum árið 

1939 og segja má að endanlega hafi verið horfið frá skýringum yfirnáttúrulegra fyrirbæra sem 

orsök andlegra veikinda árið 1940. 

Tilkoma samfélagsgeðlækninga leiddi til mannúðlegrar nálgunar sem einkennast af 

fjölbreyttari úrræðum sem eru sértækari og persónulegri með tilliti til ólíkra þarfa sjúklinga. 

Horfið er frá einangrunarstefnu stofnanavæðingarinnar og áhersla lögð á samfélagslega 

þáttöku sjúklinga. Samfélagsgeðlækningar eru vafalaust betur til þess fallnar að kljást við 

margbreytileika geðsjúkdóma þar sem sjúklingum er mætt á þeirra eigin forsendum og þeir 

þjónustaðir af sérfræðingum úr mismunandi starfstéttum. Valdefling og lyfjagjöf eru 
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mikilvægir þættir samfélagsgeðlækninga en athygli vekur hversu mikil lyfjanotkunin er á 

Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin. 

Eftirtektarvert er hversu langt á eftir þróunin í geðheilbrigðismálum á Íslandi er í 

samanburði við hin Norðurlöndin og jafnvel flest önnur ríki Vestur-Evrópu, þar sem geðspítali 

var til dæmis ekki stofnaður á Íslandi fyrr en rúmlega 100 árum eftir að fyrstu geðspítalar risu í 

Evrópu. Sé litið til samfélagsgeðlækninga vekur athygli hversu mikil lyfjanotkunin er á Íslandi í 

samanburði við hin Norðurlöndin. Í víðara samhengi er samanburðurinn jafnvel enn 

athyglisverðari þar sem þróunin hérlendis er áberandi hæg þó svo að upphaf 

samfélagsgeðlækninga hafi byrjað um svipað leyti og í flestum nágrannaríkjum Íslands. Hægur 

framgangurinn er ekki síst athyglisverður í ljósi þess að efnahagur Íslands vænkaðist 

umtalsvert á síðari hluta 20. aldar og þegar komið var fram á 21. öldina taldist Ísland jafnvel 

með ríkari þjóðum heims miðað við mannfjölda. Í því tilliti má ætla að spjótin hljóti einna helst 

að beinast að stjórnvöldum og ráðamönnum þjóðarinnar þar sem harla ólíklegt er að 

sjúklingar, aðstandendur þeirra, eða önnur öfl í samfélaginu hafi staðið í vegi fyrir 

sambærilegri geðheilbrigðisþróun og þeirri sem þekkst hefur í nágrannalöndum Íslands.  

Á ferðalagi okkar um geðheilbrigðissögu Íslands hefur ýmis fróðleikur og athyglisverðar 

staðreyndir orðið á vegi okkar. Áhugavert er að skoða geðlækningar í sögulegu samhengi en 

gjarnan má greina samræmi í geðlækningum nútímans og geðlækningum fornra tíma. 

Áherslur Hippókrates á heilsusamlega lifnaðarhætti og sérstaklega í samhengi forvarna 

samræmast ágætlega geðlækningum nútímans. Sömuleiðis má sjá samræmi í hugmyndafræði 

og aðferðum þeirra Þórðar Sveinssonar, fyrsta yfirlæknis Kleppsspítala og Önnu 

Valdimarsdóttur stofnanda klúbbsins Geysis. Það er nærtækara dæmi en mikið vatn rann til 

sjávar í geðheilbrigðismálum á Íslandi, á tímabilinu frá því að Kleppsspítali hóf starfsemi árið 

1906 til ársins 1999 þegar klúbburinn Geysi tók til starfa.  

Stór hluti geðheilbrigðissögu Íslands er þó sönn samfelld sorgarsaga sem geymir sögu 

þeirra fjölmörgu einstaklinga sem glímdu við geðræn veikindi fyrr á öldum. Sá hluti sögunnar 

er einna eftirtektarverðastur og hvað átakanlegastur. Þann hluta sögunnar er þjóðinni 

mikilvægt að varðveita svo kynslóðum framtíðar megi verða það víti til varnaðar. 
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