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GEÐVIÐ LANDSPÍTALA

Geðsvið Landspítala 

Samskipti sem byggja á trúnaði og stuðningi við 
sjúklinga og fjölskyldur þeirra og aðstandendur 

eru mikilvægur þáttur í starfsemi geðsviðs Landspítala

Lögð er áhersla á fagmennsku, jafnræði, 
virðingu, öryggi, þekkingu og samvinnu

Geðsvið veitir þjónustu þeim einstaklingum sem þurfa  
sérhæfða hjúkrun og lækningu á geðdeild

Starfsfólkið leggur áherslu á persónulega þjónustu þar sem 
sjúklingum og aðstandendum er boðið til samvinnu

Tilgangur þessa bæklings er að 
veita þeim sem leita til geðsviðs Landspítala 
upplýsingar um meginþætti starfseminnar og 

þá þjónustu sem stendur til boða

Aukin miðlun þekkingar getur stuðlað að 
vellíðan og öryggi fólks og styrkt meðferðarferlið

Gangi ykkur vel

Sviðsstjóri hjúkrunar                       Sviðsstjóri lækninga



LANDSPÍTALI - HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

�

Efnisyfirlit

Geðsvið Landspítala  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1

Hlutverk og markmið   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Bráðaþjónusta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Þjónusta við börn og unglinga  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

Þjónusta við fullorðna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Endurhæfing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Teymisvinna faghópa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Sjúklingar og fjölskyldur þeirra   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Réttindi sjúklinga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Þagnarskylda starfsfólks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Háskólasjúkrahús   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12



GEÐVIÐ LANDSPÍTALA

�

Hlutverk og markmið 

Hlutverk geðsviðs Landspítala er að stuðla að bættri heilsu í samfélaginu og 
veita lækningu og hjúkrun sem byggir á sérhæfðum meðferðarleiðum geð-
heilbrigðisfræða. Landspítali er háskólasjúkrahús og eru því fræðsla, þjálfun 
og rannsóknarstörf starfsfólks og nemenda í heilbrigðisgreinum samtvinnuð 
starfseminni. Aðferðir sem grundvallast á rannsóknum á eðli, orsökum og 
afleiðingum geðraskana og árangri meðferðar eru lykilatriði í þjónustunni.

Markmiðið er að eftir meðferð verði fólk hæfara til að takast á við daglegt líf 
og bæta þannig líðan allrar fjölskyldunnar. 

Fagmennska, jafnræði, virðing, öryggi, þekking og samvinna eru lykilatriði í 
samskiptum fólks. Lögð er áhersla á heildræna meðferð þar sem leitast er við 
að auka lífsgæði, efla heilbrigði og virða réttindi sjúklinga. Áhersla er lögð á 
samfellu í allri meðferð, eftirmeðferð og endurkomu þar sem forsenda með-
ferðaáætlana er gagnkvæm upplýsingamiðlun milli sjúklings, aðstandenda 
og heilbrigðisstarfsfólks.

Lögð er áhersla á fræðslu og stuðning við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og 
markvissa áætlun um útskrift og eftirfylgni, þar sem réttur einstaklingsins til 
þátttöku er hafður að leiðarljósi. 
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Bráðaþjónusta

Móttaka bráðaþjónustu á Landspítala við Hringbraut er opin þeim sem eiga 
við bráða geðræna erfiðleika að stríða. Á bráðamóttökunni fer fram fyrsta 
greining og er sjúklingum síðan vísað áfram til frekari meðferðar ef þörf er 
á. Fólk getur þurft á innlögn að halda en að öðrum kosti er vísað í önnur 
úrræði. 

Ef fólk hefur skaðað sig er æskilegt að það fari strax á bráðamóttöku Land-
spítala í Fossvogi þar taka vakthafandi læknar geðsviðs þátt í mati og með-
ferðaráætlunum.
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Þjónusta við börn og unglinga

Barna- og unglingageðdeild Landspítala (BUGL) við Dalbraut er eining 
innan geðsviðs og sérhæfir sig í mati og meðferð á geðröskunum barna og 
unglinga. Starfsfólkið er samráðsaðili við aðrar deildir og stofnanir sem veita 
börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra þjónustu. 

Starfsemin fer fram á göngudeild og legudeildum. Málefni barns/unglings 
og foreldra eru metin á göngudeild, en dag- eða sólarhringsinnlögn á við 
þegar meðferð á göngudeild nægir ekki. Þjónusta BUGL miðar að velferð 
barna og unglinga. Lögð er áhersla á að styrkja fjölskylduna til að efla og 
viðhalda lífsgæðum og þátttöku í daglegu lífi.

Forráðamenn barna og unglinga leita fyrst eftir þjónustu hjá viðkomandi 
sveitarfélagi svo sem heilsugæslu, félagsþjónustu eða sálfræðiþjónustu skóla. 
Einnig er hægt að leita til sjálfstætt starfandi sérfræðinga. 

BUGL veitir bráðaþjónustu á dagvinnutíma en á öðrum tímum er hún veitt 
á bráðamóttöku geðsviðs við Hringbraut.
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Þjónusta við fullorðna

Móttökuteymi göngudeildar 

Móttökuteymi göngudeildar við Hringbraut veitir fyrstu meðferð því fólki 
sem ekki þarf á innlögn að halda. Tilvísanir koma frá bráðaþjónustu geðs-
viðs, öðrum læknum og fagfólki á LSH, heilsugæslu, félagsþjónustu og öðru 
fagfólki sem starfar utan sjúkrahússins. Meðferð teymisins er skammtíma-
meðferð sem tekur oftast 6 -10 vikur. Að lokinni meðferð á göngudeild er 
sjúklingum að jafnaði vísað til heilsugæslunnar í eftirmeðferð. Í vissum til-
fellum eru sjúklingar áfram í meðferð hjá geðlæknum, hjúkrunarfræðingum 
eða öðru fagfólki.
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Lengri meðferð í göngudeildarþjónustu við Hringbraut

Ýmis önnur þjónusta er í boði á sjúkrahúsinu fyrir þá sem þurfa á 
lengri dag- eða göngudeildarmeðferð að halda. Hér er um að ræða 
hugræna atferlismeðferð og aðra viðtalsmeðferð ásamt iðjuþjálfun.  
Sérhæfð hópmeðferð og dagdeildarmeðferð er á Hvítabandi. Dag- og 
göngudeildarþjónusta er fyrir fólk með átröskun. 

Almenn móttöku- og meðferðarþjónusta

Móttöku- og meðferðarþjónusta geðsviðs, fyrir þá sem eru eldri en 18 ára, 
er við Hringbraut. Þar er tekið á móti bráðveikum sjúklingum sem þurfa á 
innlögn að halda. 

Meðferðin getur verið fjölþætt og miðast við þarfir hvers sjúklings. Lögð 
er áhersla á að greina líffræðilega, sálræna og félagslega þætti. Stefnt er að 
heildrænni þjónustu þar sem sjúklingur og fjölskylda hans taka þátt í að efla 
heilbrigði.

Áfengis- og vímuefnameðferð

Fólk sem á við áfengis- og vímuefnavanda að etja fær sérhæfða þjónustu 
við Hringbraut. Starfsemin byggir á dag- og göngudeildarþjónustu ásamt 
þjónustu við þá sem þurfa að leggjast inn. Meðferðin getur verið fjölþætt og 
miðar að einstaklings- eða hópmeðferð. Lögð er áhersla á að hvetja sjúkling 
til eigin ábyrgðar þar sem viðhorf og breyttur lífstíll styrkir hann til þátttöku 
í samfélaginu.
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Endurhæfing

Endurhæfing fer fram á Kleppi en einnig er sérhæfð þjónusta á öðrum 
deildum utan Klepps. Endurhæfing er samhæft, samfellt og markvisst 
ferli sem byggir á samvinnu milli sjúklings, fjölskyldu/aðstandenda og 
heilbrigðisstarfsfólks. 

Lögð er áhersla á að stuðla að auknum lífsgæðum hjá sjúklingum og hvetja 
til ábyrgðar á eigin hegðun og lífsstíl. Meðferðin byggist m.a. á fræðslu og 
stuðningi til að auka virkni og ábyrgð sjúklingsins til að ná markmiðum 
sínum. Þátttaka í samfélaginu, valfrelsi og leið til að þroskast við breyttar 
aðstæður eru mikilvæg atriði í endurhæfingu geðsviðs. Innan endurhæfingar 
eru starfræktar legudeildir, endurhæfingarmiðstöð og göngudeild. 
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Teymisvinna faghópa

Á geðsviði er lögð áhersla á að veita sérhæfða, einstaklingsmiðaða og heild-
ræna þjónustu sem tekur mið af þörfum sjúklings. Hópur starfsfólks vinnur í 
samvinnu við sjúklinginn, fjölskyldu hans og aðstandendur þegar því verður 
við komið. Oft er um flókin viðfangsefni að ræða sem krefjast sértækrar 
þekkingar og samhæfingar og geta stuðlað að bata eða betri líðan. 

Fagfólk á geðsviði veitir meðferð með tilliti til eðli þjónustunnar á hverjum 
tíma. Hér er um að ræða; geðlækna, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, iðju-
þjálfa, sálfræðinga, sjúkraþjálfara, sjúkraliða, listmeðferðarfræðinga, áfengis-
ráðgjafa, ráðgjafa, stuðningsfulltrúa og presta. Næringarráðgjafar eða aðrir 
sérfræðingar eru kallaðir til þegar þörf er á.

Ýmis teymi faghópa hafa verið sett á laggirnar til að sinna meðferð á mark-
vissan hátt. Hér er um að ræða teymi sem sinna bráðaþjónustu, endurhæf-
ingu, þjónustu við börn og heimaþjónustu.

 
Sjúklingar og fjölskyldur þeirra

Þegar meðferð er skipulögð er fjölskyldu eða nánustu aðstandendum boðið 
til samvinnu. Stuðlað er að því að fjölskyldan og/eða nánustu aðstandendur 
séu með sjúklingi í ráðum þegar því verður við komið.

Samvinna og tengsl geðsviðs við samtök aðstandenda hafa þróast á undan-
förnum árum. Samtökin funda reglulega með gæðaráði og stjórnendum 
geðsviðs og hafa komið með góðar tillögur til að bæta þjónustu við sjúklinga 
og fjölskyldur þeirra.

Fulltrúi notenda starfar á geðsviði og er úr hópi þeirra sem hafa verið í með-
ferð á Landspítala. Starfið er í þróun en fulltrúinn á að taka þátt í stefnu-
mótun fjölskyldumiðaðrar þjónustu og sitja í gæðaráði geðsviðs.
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Réttindi sjúklinga

Á geðsviði er lögð rík áhersla á að réttindi sjúklinga séu virt í hvívetna. Allir 
landsmenn eiga rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem unnt er að veita 
á hverjum tíma. Heilbrigðisþjónustan sem fólk hefur aðgang að á að vera 
sambærileg fyrir alla. Öll mismunun sjúklinga vegna kynferðis, trúarbragða, 
skoðana, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu er óheimil. 

Mikilvægt er að sjúklingar og aðstandendur gæti þagmælsku um málefni 
annarra sjúklinga sem þeir kunna að fá vitneskju um, heyra eða sjá á Land-
spítala.
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Þagnarskylda starfsfólks

Allt starfsfólk og nemar heilbrigðisþjónustunnar er bundið þagnarskyldu. 
Starfsfólki ber að gæta fyllstu þagmælsku um allt það sem það kemst að 
í starfi sínu um heilsufar sjúklings, ástand, sjúkdómsgreiningu, horfur og 
meðferð ásamt öðrum persónulegum upplýsingum.

Þagnarskyldan helst þó að sjúklingur andist og þótt starfsfólk láti af 
störfum. 

Þagnarskylda nær ekki til atvika sem starfsfólki í heilbrigðisþjónustu ber að 
tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum, t.d. ákvæðum barnavernd-
arlaga. Í þeim tilvikum ber starfsfólki skylda til að koma upplýsingum um 
atvik á framfæri við þar til bær yfirvöld.
 
Undir vissum kringumstæðum getur samþykki sjúklings eða forráðamanns 
leyst starfsfólk undan þagnarskyldu.
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Háskólasjúkrahús

Á geðsviði er lögð áhersla á uppbyggingu vísindarannsókna, með það að 
leiðarljósi að aukin þekking bæti þjónustuna. Geðsviðið leggur áherslu á 
markvisst samstarf við aðrar menntastofnanir og ráðuneyti um bóklegt og 
verklegt nám og þátttöku í rannsóknastörfum á háskólastigi með sérstaka 
áherslu á geðheilbrigðisfræði. Vísindastörf eru unnin í samstarfi við inn-
lenda og erlenda aðila.

Landspítali er kennsluspítali og nemendur í heilbrigðisfræðum og tengdum 
greinum stunda hluta af námi sínu á sjúkrahúsinu. Nemendur fylgjast með 
og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga og eru alltaf á ábyrgð og undir 
handleiðslu leiðbeinenda sinna. Nemendur eru bundnir þagnarskyldu á 
sama hátt og starfsfólk sjúkrahúsins.
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