
 

 Fíklar þurfa góða meðferð hvar sem þeir eru í 
heilbrigðiskerfinu 

 Málstofa um eldri áfengis- og vímuefnasjúklinga 

 Sprautufíklar á Íslandi - málstofa 

 Hugræn atferlismeðferð fyrir sprautufíkla 
 
SÁÁ hefur árum saman haldið haustráðstefnu í tengslum við 
afmælisfundinn í Háskólabíó. Að þessu sinni verður sjónum beint að 
tvígreindum fíklum með geðsjúkdóma og haldnar verða málstofur um 
eldri áfengis- og vímuefnasjúklinga og sprautufíkla á Íslandi. 
 
Fyrirlestrar verða fluttir af læknum, sálfræðingum, hjúkrunarfræðingum, 
áfengis- og vímuefnaráðgjöfum, og fleirum — og munu allir vanda sig við 
að tala ekki inn í eigin stétt heldur þvert á móti þannig að aðrar stéttir og 
leikmenn geti skilið.  
 
Þessi ráðstefna er ekki aðeins ætluð fagmönnum sem vinna við áfengis- 
og vímuefnameðferð heldur öllu áhugafólki um áfengis- og 
vímuefnavandann. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. 
 
Afmælisfundur SÁÁ verður svo haldinn í Háskólabíói, laugardaginn 6. 
október. Húsið opnar fyrir almenning kl. 12:30. Auk kynningar í andyri 
hússins verður boðið upp á forsýningu á stuttmynd kl. 13:00, stutta 
fyrirlestra í hliðarsal frá 13:00 og svo verður heilmikið prógram frá kl. 
14:00 í stóra salnum. 
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     Fimmtudagur 4. október      
 

Fíklar þurfa góða meðferð - 
hvar sem þeir eru í heilbrigðiskerfinu 
 

08:30-08:40 Ráðstefnan opnuð 
08:40-09:20 Allar dyr inn í heilbrigðiskerfið eiga að vera réttar dyr fyrir fíkilinn 

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir Sjúkrahúsið Vogur 
09:20 -09:40 Tengsl og samskipti áfengis- og vímuefnaráðgjafans og fíklar með 

geðsjúkdóma 
Sigurjón Helgason, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 

09:40-10:00 Kaffihlé 
10:00-10:40 Meðferðarstarf á fíknigeðdeild LSH 

Kjartan Kjartansson, yfirlæknir Fíkniskorar LSH 
10:40-11:00 Geðheilsa unglinganna sem koma á Sjúkrahúsið Vog 

Erla Björg Birgisdóttir, sálfræðingur 
11:00-11:40 Reynslan af Deild 15 

Dr. Sigurður Páll Pálsson 
Meðferðaráherslur á deild 15 
Karen Bárudóttir, sálfræðingur 
Sigurlín H Kjartansdóttir 

11:40-12:15 Umræður 
 

Málstofa um eldri áfengis- og vímuefnasjúklinga 
 

13:10-13:30 Afeitrun og fylgikvillar 
Valgerður Rúnarsdóttir, læknir hjá SÁÁ 

13:30-14:00 Taugaskaðar hjá dagdrykkjufólki sem  komið er yfir miðjan aldur 
Björn Logi Þórarinsson, læknir LSH 

14:00-14:30  Áhrif áfengis á öldrunarferlið 
Ragnheiður Halldórsdóttir ,læknir LSH 

14:30-15:00 Kaffihlé 
14:30-15:00 Meðferð fyrir eldri karla 

Sigurður Gunnsteinsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 
15:00-15:20 Hjúkrun eldri sjúklinga á Vogi 

 Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarforstjóri hjá SÁÁ 
15:20-15:40 Meðferð fyrir eldri konur 
  Halldóra Jónasdóttir, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 
15:40-16:15 Umræður 

     Föstudagur 5. október      
 

Sprautufíklar á Íslandi  
- málstofa 

 
09:00-09:50 Faraldsfræðin og ástandið   

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir Sjúkrahúsið Vogur 
09:50-10:00  Kaffihlé 
10:00-10:30 Skaðaminnkun 

Helga Sif, hjúkrunarforstjóri Fíknisviði LSH 
10:30-11:00 Viðhaldsmeðferð fyrir Sprautufíkla 

   Valgerður Rúnarsdóttir, læknir hjá SÁÁ 
11:00-11:30 Tvíblind lyfjarannsókn  SÁÁ og NIDA:   

Er til lyfjameðferð við amfetamínfíkn? 
Dr.Ingunn Hansdóttir,  sálfræðingur 

11:30-12:00 Umræður 
 

Hádegishlé 
 

13:00-13:30 RAB : Rannsókn á áhættuhegðun sprautufíkla 
Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarforstjóri hjá SÁÁ 

13:30-14:00 Hvernig er gengur að tryggja samvinnu sprautufíkilsins  
   Ásgrímur Jörundsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 

14:00-14:15 Kaffihlé 
14:15-16:00 Hugræn atferlismeðferð fyrir sprautufíkla 

Framhaldsmeðferðin á Staðarfelli „ Víkingameðferð“ 
Gísli Stefánsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 
Meðferðin á Vin- hugræn atferlismeðferð við sprautufíkn 
Páll Bjarnason, áfengis- og vímuefnaráðgjafi SÁÁ 
Umræður 

 

 


