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Heill og sæll Gunnar Smári 
 
Við ráðskonur hittumst á föstudaginn og ræddum efni fundarins frá 1. feb. sl og þær tillögur 
sem þú sendir okkur. Við viljum bæði gera margt áfram á okkar forsendum og líka taka þátt í 
mörgu hjá SÁÁ. Okkur langar einnig að ítreka að við í Kvenfélaginu finnum mikinn 
hljómgrunn víða; frá öðrum alkahólistum og fagfólki. Við finnum ekki bara hljómgrunn 
heldur stuðning og fáum baráttukveðjur. Allt þetta fólk er sammála um að okkar málefni séu 
löngu tímabær. 
 
En það er ennþá nokkrum spurningum ósvarað sem okkur öllum finnst nauðsynlegt fá frekari 
skýringu á,en þú baðst okkur einmitt um að senda þér þessar spurningar á síðasta fundi 
okkar með þér og við ákváðum að best væri að gera það með skýrum hætti. 
Fyrir það fyrsta viljum við vita af hverju þú heldur því fram að við séum að vinna á móti 
fagfólkinu og stefnu SÁÁ. Er það í lögunum okkar, markmiðunum eða hvernig við ætlum að 
ná þeim? Eða er það eitthvað sem fram hefur komið í viðtölum? 
 
Það er nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvar við stöndum og því brýnt fyrir okkur að fá svar 
við eftirfarandi spurningum: 
 
Hér er punktar úr bréfum þínum til ráðskvenna sem ráðið telur mikilvægt að fá 
skriflegar skýringar við: 
 
4. janúar kom þetta fram: 
Ákveðið hvort þið viljum starfa sem félag innan SÁÁ eða vinna sjálfstætt ... 
Af hvaða tilefni er þetta skrifað? 
 
... vinna sjálfstætt að „ykkar áhugamálum“. 
Þarna er gefið til kynna að ekki sé um „alvöru“ málefni að ræða. 
 
Þið getið ekki bæði étið kökuna og átt hana. 
Við hvað er átt? 
 
Mín hugmynd var alltaf sú að félagið myndi breikka og bæta SÁÁ. Því fylgir hins vegar 
samstarf og samráð við önnur félög innan SÁÁ og samtökin sjálf. 
Hefur félagið hafnað samstarfi og við hvern? 
 
En ef til vill metum við stöðuna að betra sé að ná fram með okkar áhugamál utan SÁÁ, í virkri 
andstöðu/gagnrýni við samtökin 
Hvar birtist sú virka andstaða og gagnrýni? 
 
Það má sjálfsagt búa til hvaða skepnu sem er úr SÁÁ ef fólki vantar andstæðing að glíma við 
Við erum ekki að leita að andstæðingi og höfum hvergi gefið til kynna að SÁÁ sé 
„skepna“ og förum fram á dæmi þessu til stuðnings. 
 
Með því að vilja svo mikla sérstöðu innan samtakana að engum takist að tengja ykkur við 
aðrar deildir eða SÁÁ yfir höfuð 
Ef við höfum ákveðna sérstöðu er það þá galli eða þyrfti það endilega að hafa aðskilnað 



við önnur félög í för með sér? 
 
Þú virðist sakna þess hversu fátt hann hefur heyrt frá okkur. 
Við teljum félagið hafa afrekað margt á stuttum líftíma. Hvers er saknað? 
 
 
14. janúar segir í tölvupósti: 
Félagsleg uppbygging samtakana var einmitt rædd á síðasta fundi og fyrri afstaða um stöðu 
þessara undirdeilda/félaga var ítrekuð og skýrð; meðal annars um að þessi félög gætu ekki 
verið fjárhagslega sjálfstæð eða staðið í útgáfu og/eða kynningu í andstöðu við 
meginstarfsemi SÁÁ. 
Hvað er það í kynningu Kvenfélagsins sem kallar á þessar upplýsingar til okkar? 
 
 
Í bréfi frá 28. janúar 
Hef skynjað óánægju með þá ákvörðun að vefmál SÁÁ yrði undir einum hatti 
Okkar afstaða varðandi vefinn hefur aldrei verið á þessum forsendum. Sjá tölvupóst frá 
Guðrúnu Kristjáns sendur 5. janúar 2013 kl. 12:01. 
 
SÁÁ er viðkvæmt fyrir því ef meðferðarúrræði eða leiðir til bata eru kynntar undir nafni SÁÁ 
sem standast ekki kröfur að mati fagfólksins okkar 
Við óskum eftir ákveðnu dæmi þessu til stuðnings og hvar það komi fram að það 
standist ekki kröfur fagfólksins og hvers vegna. Hvers vegna hefur ekki verið haft beint 
samband við okkur vegna þessara alvarlegu tilvika?  
 
Ég held líka að tilefni sé til að ræða samskipti og samvinnu félaga á vegum SÁÁ og þess 
faglega reksturs sem samtökin eiga og reka 
Hvaða tilefni er það? 
 
Þar sem SÁÁ sjúkrastofnun heldur úti faglegri starfsemi og leggur metnað sinn í að halda þar 
uppi faglegum standart; er hann viðkvæmur fyrir því ef meðferðarúrræði eða leiðir til bata 
eru kynntar undir nafni SÁÁ sem standast ekki kröfur að mati fagfólksins okkar 
Hvaða kynningar á meðferðarúrræðum er vísað í hér? 
 
... gildir þá einu að kynningin sé á vegum kvenfélags SÁÁ; ekki er hægt að gera ráð fyrir að 
allir sem sækja slíkar kynningar átti sig á að það sé leikmannahópur og ótengdur faglegri 
starfsemi 
Þvert á okkar upplifum af fundum með fyrirlesurum. Samkvæmt skipuriti heyra félög 
innan SÁÁ undir aðalstjórn. Er ætlast til að læknar hafi yfirumsjón með félagsstarfi? 
 
... óskaði ég eftir því að þið bæruð slíkar kynningar undir Valgerði Rúnarsdóttur lækni og 
óskaði eftir því við hana að hún yrði ykkur til leiðbeiningar 
Við leituðum til hennar, bíðum enn eftir svörum frá henni. Sjá fyrri athugasemd. 
 
Það skýtur því skökku við ef lausnir á vanda sjúklinganna eru kynntar undir nafni SÁÁ sem 
fagfólkið okkar hafnar 
Mjög alvarlegar ásakanir ef við erum að kynna lausnir á vanda sjúklinga sem fagfólk 
hefur hafnað. Óskum eftir dæmum. Hvers vegna hefur ekki verið rætt við okkur beint 
um þetta? 
 



Í þessu fellst ekki að SÁÁ standi gegn umræðum um ýmsar leiðir í meðferð og bata.  
Við fögnum því og höfum einmitt áhuga á að skoða mál á opinn hátt. 
 
.... þessi staða kemur í veg fyrir að við getum kynnt einhliða og án umræðna úrræði í nafni 
SÁÁ sem okkar reyndasta fagfólk varar við.. 
Höfum við gert það? Hvar og hvenær? 
 
... slíkt getur ekki verið undir nafni SÁÁ 
Hvað er hér átt nákvæmega við? 
 
... stofnun undirfélaga SÁÁ var liður í eflingu SÁÁ — ekki veikingu eða til að skapa ósætti 
Hvað í málstað okkar og starfsemi veikir meðferð alkóhólista? 
 
Ef núningur er á milli kvenfélagsins og fulltrúa stjórnar þá er það í sjálfu sér fagnaðarefni; 
því með honum fáum við tækifæri til að skýra hlutverk þessara félaga, laga samskiptin og 
móta betur stefnuna. En til þess þarf að ræða málin opinskátt, af einurð, opnum hug og með 
gleði í sinni. 
 
Við fögnum því að línur séu skýrðar og teljum samskipti okkar einmitt hafa einkennst af 
því sem þú nefnir í síðustu setningunni. 
 
Með virðingu og vinsemd og von um skýr svör, svo við getum haldið ótrauð/ar áfram. 
 
Góð kveðja f.h. Kvenfélagsins! 
 
Guðrún K 
 


