
Fylgiskjal 1. 

 

Lausnin fjölskyldu- og áfallamiðstöð 

Í greinargerð Lausnarinnar vegna Konukots kemur fram: 

Lausnin er þverfagleg fjölskyldu-og áfallamiðstöð með á annan tug fagmenntaðra þerapista í 

vinnu. Lausnin var stofnuð árið 2009 og þá sem grasrótarsamtök gegn meðvirkni. Árið 2015 

var rekstrarforminu breytt í einkahlutfélag. Fyrirtækið hefur því verið í daglegum rekstri í rúm 

11 ár. Lausnin starfar mikið fyrir opinbera aðila eins og barnavernd, lögreglu og 

sýslumannsembættin.  Allir þerapistar eru með háskólamenntun á heilbrigðis- og/eða 

félagsvísindasviði. Eigendur Lausnarinnar hafa allir unnið bæði í launuðum störfum og í 

sjálfboðavinnu við margskonar störf í þriðja geiranum til margra áratuga. Fjórir af fimm 

eigendum Lausnarinnar vinna við þerapíu en sá fimmti sér um bókhald og fjármál. Sá aðili var 

skrifstofustjóri Samhjálpar í 11 ár og er því þaulvanur að setja upp fjárhagsáætlanir varðandi 

líknarstarf. Margir af starfsmönnum fyrirtækisins hafa einnig mikla reynslu við að vinna með 

brotna einstaklinga.  Eigendur og starfsmenn Lausnarinnar hafa margir hverjir sérmenntað sig 

í áfallafræðum og hjá fyrirtækinu er hátt stig þekkingar, bæði á áfengis- og fíkniefnavanda sem 

og á áfallameðferð allri.  

 

Eigendur Lausnarinnar eru skv. heimasíðu félagsins: 

Baldur Einarsson, klínískur ráðgjafi og framkvæmdastjóri  

Barbara H. Þórðardóttir, fjölskyldufræðingur 

Katrín Þorsteinsdóttir, klínískur félagsráðgjafi 

Sigurbjörg Sara Bergsdóttir, klínískur þerapisti 

Theodor Francis Birgisson klínískur félagsráðgjafi MA og stjórnarformaður,  

 

Sjá nánar heimasíður Lausnarinnar https://www.lausnin.is/ 

_________________________________________________________ 

Rótin – félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda  

í greinargerð Rótarinnar vegna Konukots kemur fram: 

Rótin – félag um konur, áföll og vímugjafa var stofnuð 8. mars 2013 og eru 432 konur í félaginu  

í júlí 2020.   Markmið Rótarinnar eru að stofna til umræðu um konur, fíkn, áföll, ofbeldi og 

geðheilbrigði og huga að sérstökum meðferðarúrræðum fyrir konur. Félagið vill að komið sé á 

samstarfi á milli stofnana, samtaka og annarra fagaðila sem fást við vímuefnameðferð, ofbeldi 

og úrvinnslu áfalla. Félagið vill beita sér fyrir öflun upplýsinga og úrvinnslu fyrirliggjandi 

gagna um þessi málefni konum til góða, og stuðla að rannsóknum á þessu sviði. Ennfremur að 

afla þekkingar, halda fyrirlestra, standa að ráðstefnum og námskeiðum, eitt eða í samstarfið við 

önnur félög, og efla umræður um fíknitengd málefni sem snerta konur sérstaklega 

 

Í ráði Rótarinnar fyrir árið 2020-2021 sitja:   

https://www.lausnin.is/


1. Anna Daníelsdóttir, læknir og nemi í heimilislækningum  

2. Áslaug Kristjana Árnadóttir, viðskiptafræðingur og dipl. í áfengis- og vímuefnafræðum  

3. Elísabet Brynjarsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá Frú Ragnheiði  

4. Guðrún Ebba Ólafsdóttir, grunnskólakennari, dipl. í starfstengdri leiðsögn, leiðbeinandi og 

námsstjóri Rótarinnar  

5. Hulda Stefanía Hólm, bókari 

6. Katrín G. Alfreðsdóttir, félagsráðgjafi, fjölskyldufræðingur með ProfCert í konum og 

vímuefnanotkun og dipl. í áfengis- og vímuefnafræðum. Katrín er ráðgjafi Rótarinnar í 

Bjarkarhlíð og leiðbeinandi á námskeiðum félagsins  

7. Kristín I. Pálsdóttir, talskona og framkvæmdastjóri félagsins, MA í ritstjórn og 

útgáfufræðum með ProfCert í konum og vímuefnanotkun  

8. Vagnbjörg Magnúsdóttir, grunnskólakennari og fíknifræðingur  

9. Þórlaug Sveinsdóttir, sjúkraþjálfari og jógakennari. 

 

Sjá nánar heimasíu Rótarinnar https://www.rotin.is/um-rotina/ 

 

https://www.rotin.is/um-rotina/

