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 1. Fundargerð frá 11.06.2020 

 
 Stjórn samþykkir fundargerð síðasta fundar. 
 
 2. Skýrsla framkvæmdastjóra (GA) 
 

 Framkvæmdastjóri leggur fram skýrslu um starfið frá síðasta stjórnarfundi. 
 

Klukkan 17:10 tekur Sveinn Rúnar Hauksson sæti á fundinum. 
 
3. Starfsreglur og samskiptasáttmáli (HU) 

 
 Lögð er fram lokaútgáfa af starfsreglum og samskiptasáttmála stjórnar.    
 Stjórnarmenn undirrita skjölin og eru þau þar með innleidd í starf stjórnar. 

 
4. Geðlestin og fræðsludagskrá (GA, SG og SBB) 

 
 Málið kynnt og rætt. 

 
5. Tilnefningar í starfshópa 

 
 Fyrir liggur að Geðhjálp býðst að tilnefna tvo fulltrúa notenda í samráðshóp um  
 þróun þjónustunnar sem geðsvið Landspítalans hefur í hyggju að stofna. Samþykkt  
 að tilnefna Eirík Örn Theódórsson og Sigríði Gísladóttur. 
 

 Fyrir liggur að Geðhjálp tilnefni tvo fulltrúa notenda í starfshóp  
 heilbrigðisráðuneytisins sem móta á tillögur að heildarskipulagi   
 heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni  með neyslu- og fíknivanda. Stjórn hefur 
 áhuga á að tilnefna einstaklinga með reynslu af slíkri þjónustu eða aðstandendur þeirra.  
 Formanni er falið að leita tilnefninga. 
 

 Fyrir liggur að tilnefna fulltrúa Geðhjálpar í velferðarvaktinnni.  Samþykkt að  
 tilnefna Silju Björk Björnsdóttur. 
  



6. Önnur mál 

 SBB ávarpar stöðu geðheilbrigðismála hjá þjóðinni í kjölfar Covid-faraldurs. Vart  
 hefur orðið við aukna vanlíðan í hópnum GEÐSJÚK á Facebook og samhliða því  
 kvartað töluvert yfir skorti á þjónustu. Jákvætt er að Pieta hefur komið upp   
 sólarhringsþjónustu í gegnum síma en verra er að aðgengi að opnum úrræðum  
 skortir og að of mikið sé um að fólki sé vísað frá þegar það leitar eftir þjónustu. SBB 
 og HAS er falið að skrifa blaðagrein um málið fyrir hönd stjórnar. 

 SRH hefur máls á því að framkvæmdastjóri hafi augun opin fyrir möguleika á því að 
 styðja einstakling í dómsmáli vegna þvingaðrar meðferðar. Áhugavert gæti verið að  
 fara í prófmál til að láta reyna á löggjöfina. Formaður leggur til að    
 framkvæmdastjóra verði falið að óska eftir fundi með dómsstjóra og varadómsstjóra 
 héraðsdóms Reykjavíkur um framkvæmd laganna. Samþykkt. 

 SBB rekur stöðu vefsíðumála. Verið er að vinna að nýrri vefsíðu hörðum höndum og 
 gert er ráð fyrir að hægt verði að sýna frumgerð á næsta stjórnarfundi. 

 Formaður og framkvæmdastjóri rekja hugmyndir um að láta endurhanna   
 skrifstofurými samtakanna til að opna það meira en nú er. Þeim er falið að skoða  
 málið áfram og kostnaðarmeta. 

 Formaður stingur upp á því að fenginn verði aðili til að sinna handleiðslu fyrir  
 starfsfólk og stjórn Geðhjálpar. Ákveðið að ræða málið frekar á næsta stjórnarfundi. 

 
 
 Fundi slitið kl. 18:06 


