
Til Embættis landlæknis.

Fyrirspurn vegna innlagna ungmenna með geðraskanir

Að  gefnu  tilefni  þá  óska  ég  eftir  að  fá  svör  við  ýmsum  spurningum  um  innlagnarferli  hjá
meðferðarstofnunni Vogi þegar ungmenni með geðraskanir eru lögð inn til meðferðar.

· Þegar ungmenni greind með geðraskanir, sem er óháð neyslu, til hvaða aðgerða er gripið?
o Eru sóttar upplýsingar um hversu alvarlegar geðraskanir viðkomandi á við að stríða –

eða er sjúklingurinn/aðstandendur spurðir náið út í sjúkdóminn? Er ástand sjúklings
metið og fengið fagálit fagmenntaðra lækna eða hjúkrunarfræðinga?

o Ef um alvarlegan eða erfiðan geðsjúkdóm er að ræða hvernig er ferlið innan húss hjá
Vogi?
§ Er farið yfir lyf sjúklings og tryggt að sjúklingur fái rétta lyfjameðferð?
§ Er stofnað sér teymi um viðkomandi?
§ Fær sjúklingurinn sér aðstoð og skilning?
§ Eru starfsmenn innan Vogs upplýstir um sjúkdóminn og hvernig eigi að

bregðast við?
§ Er fagmenntað fólk á vöktum sem geta sinnt viðkomandi ef upp kemur

geðræn hegðun? Ef það er ekki fagmenntað fólk, er til viðbragðsáætlun fyrir
starfsfólk  ef  upp  kemur  ástand  sem  það  þekkir  ekki  og  er  tengt
geðröskunum?

§ Fær sjúklingurinn sér aðstoð hjá geðlækni, viðtal og endurmat?
§ Er geðhjúkrunarfræðingur að starfa hjá Vogi sem sinnir sjúklingi?

· Ef sjúklingur fer í þannig geðrænt ástand, að starfsmenn, sjá sér ekki fært að sinna
viðkomandi sjúklingi – er þá kallaður til læknir?

o Ef sjúklingur fer í geðrænt ástand, hvað er þá gert?
o Hver er viðbragðsáætlun starfsmanna
o Hvernig eru starfsmenn þjálfaðir í að takast á við erfið geðræn vandmál

§ Hvaða starfsmenn innan Vogs hafa ákvörðunarvald þegar kemur að fólki með
geðræn vandamál eins og t.d. að henda viðkomandi út ef það sýnir geðræna
hegðun? Er ekki kallað til læknis til að meta ástand sjúklings?

Hefur Vogur mótað stefnu um hvort sjúkrastofnunin sé í stakk búið til að huga að ungmennum sem
eru með geðraskanir?


