
KYNNINGARBLAÐ

Heilsa

 M
Á

N
U

D
A

G
U

R
   

 1
5.

 O
K

TÓ
BE

R 
20

18

Allra meina bót!
Málfríður Hrund Einarsdóttir, formaður Hugarafls, segir að sér lítist mjög illa á þróun geðheilbrigðismála á Íslandi. MYNDIR/ERNIR

Stefnum í öfuga átt í 
geðheilbrigðismálum
Hugarafl ætlar að kynna starf sitt af krafti á næstunni til að fræða fólk um 
geðheilbrigðismál og bæta aðgengi að þjónustu sinni. Formaður félagsins 
segist hræðast núverandi þróun í geðheilbrigðismálum. ➛2



Málfríður Hrund Einars-
dóttir, formaður félagsins 
Hugarafls, sem hjálpar 

fólki að ná bata vegna andlegrar 
vanlíðanar og geðraskana, segir að 
geðheilbrigðisþjónusta hér á landi 
sé að þróast í ranga átt um þessar 
mundir. Félagið ætlar að kynna 
starf sitt af krafti á vinnustöðum 
og í skólum á næstu vikum til að 
reyna að opna umræðuna um 
andlega vanlíðan, bæta aðgengi að 
geðheilbrigðisþjónustu og ná til 
þeirra sem líður illa.

Öflug og fjölbreytt dagskrá
„Hugarafl er notendastýrð endur-
hæfing, sem þýðir að notendur 
koma mikið að daglegu starfi og 
við lítum á reynslu fagfólks og 
notenda sem jafn mikilvægan 
hlut,“ segir Málfríður. „Notendur 
halda utan um vinnuhópa og svo 
starfa líka hjá okkur sérfræðingar, 
eins og iðjuþjálfar, sálfræðingur og 
sérfræðingur í ofbeldismálum.

Hugarafl býður bæði upp á 
lokaða og opna hópa, en við erum 
opið úrræði, sem þýðir að þú getur 
komið til okkar utan af götu,“ 
segir Málfríður. „Fólk þarf ekki að 
vera með greiningu eða einhverja 
pappíra, heldur bara að langa að fá 
aðstoð til að líða betur.

Við bjóðum upp á mikið af 
spennandi hópum sem fólk getur 
komið og tekið þátt í og stunda-
skráin okkar er alltaf jafn öflug. 
Við vinnum í sex vikna lotum 
með viku hléi á milli og það getur 
hver sem er komið með hugmynd 
að hóp sem þeim finnst vanta og 
þá jafnvel aðstoðað við að koma 
honum upp. Það er mikið lýðræði 
hér,“ segir Málfríður. „Við höfum 
líka mjög öfluga hópa sem fag-
fólkið heldur utan um og erum í 
nánu samstarfi við Drekaslóð, sem 
er félag fólks sem er að vinna úr 
afleiðingum ofbeldis.

Við erum líka með ofboðslega 
öflugt starf fyrir ungt fólk, sem 
kallast Unghugar. Það er talað 
mikið um hvað það er mikil þörf 
á geðheilbrigðisþjónustu fyrir 
ungt fólk en það gleymist oft í 
umræðunni að það eru til svona 
úrræði,“ segir Málfríður. „Evrópu-
sambandið hefur styrkt okkur í 
gegnum Evrópu unga fólksins og 
við höfum sinnt verkefnum sem 
það styrkir til að gefa ungu fólki 
tækifæri til að vinna í sjálfu sér, fá 
alls kyns fræðslu og skapa sér mjög 
fjölbreytt tækifæri.“

Skipulagsbreytingar í haust
„Í haust urðu þær breytingar að 
Geðheilsa-Eftirfylgd, eða GET-
teymið svokallaða, sem var teymi 
fagfólks sem sinnti samfélags-

Hugarafl ætlar að kynna starf sitt af krafti á næstu vikum til að reyna að opna umræðuna um andlega vanlíðan og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

geðþjónustu og hefur unnið við 
hliðina á Hugarafli í 15 ár, var lagt 
niður með öllu. Þar tapaðist mikil 
og dýrmæt reynsla,“ segir Málfríð-
ur. „Það hefur verið mikið samstarf 
á milli þessa fagfólks og Hugar-
afls, sem samanstendur fyrst og 
fremst af notendum. Við unnum á 
jafningjagrundvelli og þau vísuðu 
fólki sem leitaði til þeirra á hópana 
okkar.

Þegar teymið var lagt niður 
réðum við til okkar iðjuþjálfa og 
sálfræðing, þannig að núna höfum 
við meira utanumhald frá fag-
fólki,“ segir Málfríður. „Fyrir vikið 
hefur dagskráin okkar eflst og nú 
vinnum við í sex vikna lotum og 
endurskoðum starfið alltaf eftir 
hverja lotu. Þjónustan okkar hefur 
ekki minnkað og það er enn jafn 
opið hjá okkur en við getum ekki 
sinnt eins mörgum viðtölum við 
fagaðila og áður þó að þörfin sé sú 
sama, þannig að aukið fjármagn 
verður að koma til svo hægt sé að 
sinna þeim hluta þjónustunnar.“

Klikkið klikkar ekki
Hluti af starfi Hugarafls er að 
gefa út hlaðvarpsþætti sem heita 
Klikkið. „Klikkið er alveg frá-
bært. Það er hlaðvarp þar sem við 
tölum um geðheilbrigðismál út frá 
ýmsum hliðum. Við höfum fengið 
til okkar notendur og fagmenn 
sem hafa verið hluti af Hugarafli 
og svo höfum við líka fengið utan-
aðkomandi gesti til okkar til að 
ræða þessi mál,“ segir Málfríður. 
„Hlaðvarpið er fyrir alla sem hafa 
áhuga á geðheilbrigðismálum og 
hefur fengið mikla hlustun, sem 
er mjög skemmtilegt. Klikkið er 
hentugur vettvangur til að tala 
upphátt um þessi mál og opna 
þannig umræðuna, sem er alveg 
nauðsynlegt.“

Ætla að kynna starfið af 
krafti
„Við vorum að byrja á nýju verk-
efni. Upphaflega átti þetta bara að 
vera viðburður í tilefni af alþjóða 
geðheilbrigðisdeginum 10. októ-
ber, en við ákváðum að hafa þetta 
víðtækara. Við lítum á okkur sem 
hluta af samfélagsgeðþjónustu og 
þess vegna ætlum við að fara út á 
vinnustaði og í skóla til að flytja 
örfyrirlestra um geðheilbrigðis-
mál,“ segir Málfríður. „Við byrj-
uðum á heimsókn í ráðuneyti og 
höldum svo áfram að heimsækja 
þau næstu vikur, en ráðuneytin eru 
mjög áhugasöm. Hugmyndin er að 
heimsækja svo alls kyns vinnustaði 
og skóla í framhaldinu.

Við vitum að alls staðar glímir 
fólk við erfiðleika sem geta þróast 
út í erfið geðheilbrigðisvandamál 
sem er hægt að koma í veg fyrir 
en er samt hikandi við að leita sér 
aðstoðar eða kynna sér úrræði,“ 
segir Málfríður. „Einhverjir geta 
kannski tengt við það sem við 

segjum eða finna að þeir eru ekki 
einir með það sem þeir eru að 
burðast með.

Það er alls staðar mikill hraði og 
kröfur, sem margir eru að kikna 
undan,“ segir Málfríður. „Við 
viljum fara með þekkingu okkar út 
í samfélagið og kynna starfið okkar 
fyrir öllum. Þetta hefur farið vel af 
stað og lofar mjög góðu.

Samfélagsgeðþjónusta á að 
vera aðgengileg. Því miður hefur 
hún þróast í þá átt að fara frekar 
inn á heimili fólks til að hjúkra 
því, gefa lyf og ræða málin,“ segir 
Málfríður. „Auðvitað þurfa sumir 
heimahjúkrun, en það er okkar álit 
að þetta sé ekki til þess fallið að 
minnka einangrun eða fordóma 
gagnvart geðröskunum. Við viljum 
snúa svona þróun við. Fólk í þess-
ari stöðu þarf að fara út og vera 
innan um fólk sem það tengir við.“

Hættuleg þróun í kerfinu
„Mér finnst lítið látið í geðheil-
brigðismál á Íslandi í dag, miðað 
við umfang vandamálsins. Mér 
finnst þróunin í kerfinu núna bein-
línis hættuleg og það stefna í vit-
lausa átt. Það er eins og verið sé að 
stýra öllu inn á spítalana og heilsu-
gæslurnar og við sjáum að það býr 
bara til flöskuhálsa og biðlista. 
Fólk þarf að bíða eftir þjónustu, 
það fær takmarkaða þjónustu og 
það fær ekki hjálp nema þau hafi 
greiningu og réttu pappírana,“ 
segir Málfríður. „En það er hægt 
að grípa inn miklu fyrr, bara um 
leið og fólki er byrjað að líða illa 
og þarf einhvern til að tala við. Þá 
geturðu komið á vettvang eins og 
Hugarafl og fengið hjálp og haldist 
á vinnumarkaði og annað.

Öryrkjum fjölgar stöðugt, 
lyfjanotkun eykst á hverju ári og 
vanlíðan er að aukast. Við erum 
að grípa allt of seint inn í. Ég verð 
kannski ekki vinsæl af því að 
segja það, en ég held að vanda-
málið sé að fólk sé að leita að 
skjótum lausnum. Það vilja allir fá 
lækningu strax og þá fá þeir pillur 
hjá læknum,“ segir Málfríður. „Við 
vitum að lyfjagjöf getur gert mjög 
góða hluti, en það þarf svo margt 
annað að koma til samhliða henni 
og þetta þarf að vinna saman út frá 
forsendum notandans. Það þarf 
líka átta sig á af hverju vandamálið 
stafar, til að það myndist ekki 
vítahringur. Eins og þetta er að 
þróast í dag erum við bara að búa 
til öryrkja, sem er skelfilegt.“

Stefnumótun er ekki fylgt
„Alls staðar er talað um að það eigi 
að fara eftir alþjóðlegri stefnu-
mótun í geðheilbrigðismálum út 
frá skýrslum Sameinuðu þjóðanna. 
Það eru til frábær verkfæri sem 
allir segjast vera að vinna eftir, en 
það er bara ekki að gerast og þetta 
hræðist ég. Við erum einfaldlega 
að fara í akkúrat öfuga átt við allar 
stefnumótanir, líka frá Alþingi,“ 
segir Málfríður. „Við erum að fara 
með allt inn á spítalana og heilsu-
gæslur, sem þyngir kerfið. Þar er 
unnið frábært starf, en það er nóg 
að gera fyrir. Það verður að sýna 
raunsæi og geta sinnt þessu vel.

Það kom sérfræðingur sem var 
álitsgjafi í þessari skýrslu SÞ til 
Íslands á vegum Geðhjálpar. Hann 
skildi ekki hvers vegna var verið 
að leggja niður Geðheilsu-Eftir-
fylgd, því þar var farið nákvæmlega 
eftir því sem stendur í skýrslunni,“ 
segir Málfríður. „Mér finnst þetta 
óhugnanleg þróun. Við erum að 
tala um líf fólks.“

Óskilvirkni og óvissa
„Í vor var byrjað að opna nýju geð-
heilsuteymin sem eiga að koma 
í staðinn fyrir starfsemi Geð-
heilsu-Eftirfylgdar og það eru strax 
komnir biðlistar,“ segir Málfríður. 
„Kostnaður við að búa nýju teymin 
til er áætlaður 600 milljónir króna, 
en það var verið að reka Geð-
heilsu-Eftirfylgd fyrir 56 milljónir 
á ári. Svo sá ég einn teymisstjórann 
tala um það í sjónvarpinu að það 
vantaði pening inn í nýju teymin. 
Þetta finnst mér erfitt að skilja.

Það ríkir ennþá óvissa um 
starfsemi okkar eftir áramót. Við 
lokum ekki, en okkur vantar ennþá 
húsnæði og samning við félags-
málaráðherra,“ segir Málfríður. „En 
ég hef fulla trú á því að hann leysi 
okkar mál og verð að setja allt mitt 
traust á að hann geri eitthvað fyrir 
okkur. Ég vænti þess að fá fund 
með honum í lok mánaðarins.

Á næstunni höldum við bara 
ótrauð áfram og kynnum þjónust-
una okkar út í samfélaginu. Okkur 
langar líka að efla geðfræðsluna í 
grunn- og framhaldsskólum, þar 
sem notendur segja reynslusögur, 
því það er mikilvæg forvörn,“ 
segir Málfríður. „Við vonumst til 
að geta haldið áfram með öflugu 
dagskrána okkar, loturnar okkar 
og að vinna með unga fólkinu, 
en það á eftir að koma í ljós hvað 
verður.“

Framhald af forsíðu ➛

 Mér finnst lítið 
látið í geðheil-

brigðismál á Íslandi í dag, 
miðað við umfang vanda-
málsins. Mér finnst 
þróunin í kerfinu núna 
beinlínis hættuleg og það 
stefna í vitlausa átt. Það 
er eins og verið sé að 
stýra öllu inn á spítalana 
og heilsugæslurnar og við 
sjáum að það býr bara til 
flöskuhálsa og biðlista.” 
Málfríður Hrund Einarsdóttir
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar  Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677
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Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Tilbúnar stærðir eða smíðaðir eftir máli

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2018.  
Úthlutað verður  kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknar-
verkefni til lokaprófs á háskólastigi. 

Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi og skulu 
umsóknir vera sendar á netföngin eyjolfur@fraedslunet.is 
eða sigurdur@hfsu.is.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna  á 
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Tilkynningar

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum

Viðskiptafréttir 
sem skipta máli

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          
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