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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um stefnu og aðgerðaráætlun í
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 18. nóvember 2015, þar 
sem lögð voru fram til umsagnar drög að þingsályktunartiIlögu um stefnu og 
aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 388. mál. Ráðist var í 
mótun geðheilbrigðisstefnunnar í samræmi við ályktun Alþingis frá 15. janúar 
2014, þar sem meðal annars var kveðið á um innihald slíkrar stefnu og að 
henni skyldi fylgja áætlun um fjárframlög.

Almennt um tillöguna

Áhersla er Iögð á að þjónusta við einstaklinga með geðraskanir sé samþætt og 
samfelld, að uppeldisskiIyrði barna stuðli að vellíðan þeirra og að 
einstaklingum á Islandi verði ekki mismunað á grundvelli geðheilsu. Til að 
nálgast þessi markmið er m.a. lagt til að leitt verði í lög að sveitarfélög og ríki 
geri með sér samkomulag um hvernig þau ætli sameiginlega að sinna 
þjónustu við fólk með geðrænan vanda á viðkomandi þjónustusvæðum. 
Sambandið leggur þó áherslu á að af samningum aðila um þjónustu, hljótist 
ekki umfram kostnaður fyrir sveitarfélögin.

Lagt er til að framboð sálfræðiþjónustu verði aukið í heilsugæslu, komið verði 
á fót geðheilsuteymum, barna- og unglingageðdeild Landspítala verði styrkt, 
þekking í félags- og heilbrigðisþjónustu verði efld til að takast á við vægari 
vandamál, stuðningur við börn og foreldra með geðvanda verði aukinn og að 
á hjúkrunarheimilum verði byggð upp þekking starfsfólks til að þjóna fólki 
með geðraskanir sem þar dvelur.

í tillögunni eru jafnframt lagðar til aðgerðir á sviði forvarna sem beinast 
einkum að börnum og eru ætlaðar til að draga úr þróun geðvanda meðal 
barna. Lagt er til að sett verði á fót teymi til að sinna ráðgjöf og styðja foreldra 
og fjölskyldur, skimað verði fyrir kvíða og þunglyndi meðal grunnskólabarna 
og unnið að aðgerðum til að veita vandaða geðrækt í skólum og til að draga 
úr sjálfsvígum meðal ungmenna. Þá er einng lögð áhersla á aðgerðir til að 
draga úr fordómum, m.a. með fræðslu um mál er varða fólk með geðvanda.

Samband íslenskra sveitarfélaga skilaði inn umsögn um drög að 
heilbrigðisstefnu ásamt aðgerðaráætlun hinn 28. ágúst sl. Er vísað til hennar í 
stórum dráttum í umsögn þessari. Eins og bent var á í fyrri umsögn 
sambandsins um drög að geðheilbrigðisstefnu, eru grá svæði í 
velferðarþjónustu viðvarandi vandamál sem brýnt er að ríki og sveitarfélög
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takist sameiginlega á um að fækka. Til þess að það verði unnt þarf að 
kostnaðarmeta aðgerðir sérstaklega og Ieggja meira fjármagn til þeirra 
aðgerða sem lagðar eru til í þingsályktunartillögunni.

Það er ósk sambandsins að tekið verði tillit til eftirfarandi ábendinga við 
lokafrágang þingsályktunartillögunnar og það verði liður í aðgerðaráætluninni 
að skýra ábyrgðarmörk ríkis og sveitarfélaga á þessu sviði.

Grá svæði í velferðarþjónustu

Sambandið hefur kynnt fyrir velferðarráðherra og velferðarnefnd Alþingis 
svonefnda Grábók sambandsins, sem er samantekt um allmörg grá svæði í 
velferðarþjónustu, þar sem ábyrgðarskipting er óskýr milli ríkis og 
sveitarfélaga. Ekki hefur enn tekist að hefja sameiginlega vinnu af hálfu 
ráðuneytisins og sambandsins til að greina þessi svæði frekar, með það að 
markmiði að fækka þeim. Sum þessara gráu svæða varða geðheilbrigðismál, 
sbr. liðir 5-7 í Grábókinni.

Börn meö þ ö rf fyrir sérfræöiþjónustu fle ik - og grunnskólum

í Grábókinni er bent á að þess sjáist víða staður í þjónustu við börn að 
ríkisstofnanir hafi sem viðbrögð við niðurskurði og hagræðingarkröfu, þrengt 
skilgreiningar sínar varðandi sérfræðilegar þjónustuskyldur. Frá 2010 hefur 
þannig mátt sjá greinilega þróun í þá átt að heilsugæslan hafi skilgreint sig frá 
vinnslu þessara mála og vísi nú á sérfræðiþjónustu skóla. Á sama tíma gera 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) og Barna- og unglingageðdeild 
Landspítalans (BUGL), meiri kröfur til efnis frumgreininga sem berast með 
tilvísunum, m.a. að þroskamat fylgi. Með breyttu verklagi þessara stofnana 
ríkisins hefur greiningarvinnu í málum barna í auknum mæli verið ýtt yfir til 
sveitarfélaga, án þess að um það hafi verið gert samkomulag, né heldur að 
slíkt hafi verið kostnaðarmetið, sbr. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 584/2010 
um sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla.

Þessi þróun hefur bitnað á þjónustu við börn og tvímælalaust er þörf á því að 
ráðuneytið beiti sér fyrir skýrari verkaskiptingu á þessu sviði, í samræmi við 
markmið þeirrar stefnu sem hér er til umsagnar. Þetta ákveðna úrræðaleysi 
eykur álag á skólakerfið sem getur ekki sinnt þeim einstaklingum sem glíma 
við alvarlegan heilbrigðisvanda. Þá er Ijóst að þeir nemendur sem ekki hafa 
fengið þjónustu við hæfi eru líklegri en ella til að flosna upp úr námi.

Börn með fjölþættan vanda

Það eru sérstök vonbrigði að í þingsályktunartillögunni er hvergi minnst á 
málefni barna með fjölþættan vanda, í Ijósi þess að fyrir liggur skýrsla 
starfshóps sem velferðarráðherra skipaði um það mál, frá nóvember 2013. 
Þeir sem glíma við geðraskanir eru í meiri áhættu en aðrir á að þróa með sér 
fíknisjúkdóma og á hinn bóginn eykur regluleg notkun vímugjafa hættuna á 
geðröskunum. Lítið er um úrræði fyrir þessi börn sem oft lenda utan skóla þar 
sem vera þeirra í skóla getur haft óæskileg áhrif á aðra nemendur. Málið hefur 
m.a. verið til umfjöllunar á vettvangi verkefnisstjórnar um faglegt og 
fjárhagslegt endurmat yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til 
sveitarfélaga. Afar lítið hefur hins vegar þokast í málefnum þessa hóps. Engin
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niðurstaða hefur fengist í málið innan verkefnisstjórnarinnar og ekki heldur í 
samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um framtíðarfjármögnun þjónustu við 
fatlað fólk. Málið er því enn óleyst og við þvf þurfi að bregðast. Hér er um að 
ræða þjónustuþörf sem metin er á allt að 400 m.kr. og er afar brýnt að 
niðurstaða fáist um ábyrgð á þessari þjónustu gagnvart þessum hópi barna og 
fjármögnun hennar. í þingsályktunartillögunni virðist það þó vera látið nægja 
að vísa til umfjöllunar um börn með fjölþættan vanda í aðgerðaráætlun sem 
fylgdi drögum að þingsályktunartillögum um fjölskyldustefnu til ársins2020.

í drögum að þingsályktunartillögunum um fjölskyldustefnu, kafla 6.6. er vísað 
til niðurstöðu nefndar þeirrar sem unnið hefur að mótun geðheilbrigðisstefnu 
og aðgerðaráætlunar á grundvelli þingsályktunar nr. 8/143. í tillögum 
nefndarinnar, sem ekki hafa skilað sér í tillögu þeirri sem nú er til 
umfjöllunar, var tekið fram að styrkja þyrfti stoðir MST-fjölþrepakerfisins, sem 
er gagnreynt meðferðarúrræði ætlað fjölskyldum barna á aldrinum 12-18 ára 
sem glíma við alvarlegan vanda. Sá vandi getur birst í skólavanda, slakri 
skólasókn eða vanvirkni á vinnumarkaði, því að börnin beiti ofbeldi eða 
hótunum, komist í kast við lögin eða neyti vímuefna. Markmið MST- 
meðferðar taka jafnan til vanda barns á flestum eða öllum þessara sviða og 
miða að því að barnið geti búið heima og aðlagast nærumhverfi sínu í stað 
þess að færast á jaðar samfélagsins eða þurfa vistun utan heimilis. Rannsóknir 
sýna að verði meðferð í nærumhverfi við komið, jafnvel þótt vandinn sé 
alvarlegur, þá beri hún meiri árangur til Iengri tíma litið heldur en ef barn er 
vistað utan heimilis. Þannig er brýnt að tryggja að MST standi öllum börnum 
til boða óháð búsetu.

Af framangreindu leiðir að það er Sambandi íslenskra sveitarfélaga með öllu 
óskiljanlegt hvers vegna ráðuneytið hafi talið að umfjöllun um svo brýnt 
málefni ætti ekki heima í stefnu og aðgerðaráætlun um geðheilbrigðismál. 
Þörf er á að samhæfa þjónustu fyrir þessi börn á unglingsaldri með fjölþættan 
vanda og að hugað verði að því að tryggja samfellu í stuðningi þegar barn 
nær 18 ára aldri í samstarfi og samráði við fjölskyIduna. Mikilvægt er að ekki 
verði rof á þjónustu og að ábyrgðarskipting milli þjónustuaðila sé skýr. Leggja 
þarf áherslu á þverfaglegt samstarf barnaverndar, skóla, félagsþjónustu, 
heilbrigðiskerfis, lögreglu, þriðja geirans og annarra aðila sem sinna þjónustu 
við þessi börn.

Börn með ADHD-greiningu

Samstarfsverkefni um úrbætur á stöðu barna með ADHD-greiningu og 
langveikra barna var við lýði um nokkurra ára skeið og þótti skila góðum 
árangri. Crundvöllur starfsins var skýrsla frá árinu 2008 um þetta efni sem 
lýsir því að margir framkvæmdaaðílar komi að einstökum þjónustuþáttum.

Þegar ríki og sveitarfélög taka höndum saman um að móta nýja þjónustu, er 
áríðandi að slík samstarfs- og reynsluverkefni séu tekin formlega út og metið 
hvort eðlilegt og réttmætt sé að gera umrædda þjónustu að lögbundinni 
skyldu. Slík úttekt hefur ekki verið gerð á fyrrgreindu verkefni þótt því sé nú 
formlega lokið. Verði niðurstaðan af slíku mati sú að ábyrgð á þessari 
þjónustu verði Iögð á sveitarfélög ber lögum samkvæmt að framkvæma 
kostnaðarmat sem endurspeglar raunverulegan kostnað sveitarfélaga af því að
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taka þjónustuþáttinn alfarið yfir. Jafnframt verði þá samið um fjármögnun 
þjónustunnar.

Að áliti sambandsins var reynslan af verkefninu almennt góð. Sveitarfélög 
gátu sótt um styrki til margvíslegra verkefna, sem því miður virðast flest eða 
jafnvel öll hafa lognast út af eftir að samstarfsverkefninu lauk enda var 
fjármögnun þeirra ekki lengur tryggð. Fjölmörg verkefni voru til þess fallin að 
bæta stöðu þessa hóps. Um er að ræða töluvert fjölmennan áhættuhóp sem 
mikilvægt er að ríki og sveitarfélög hlúi sameiginlega að. Sambandið hefur 
fengið þær upplýsingar frá ADHD Samtökunum að hjá Þroska- og 
hegðunarstöð (ÞHS) voru um mánaðarmótin okt/nóv 2015, um 400 börn á 
biðlista eftir ADHD greiningu. Varlega áætlað er talið að um 50-60 mkr. á ári 
í tvö til þrjú ár gæti unnið niður biðlistana og veitt þessum börnum viðeigandi 
úrræði. Á sama tíma voru um 390 börn á biðlista eftir einhverfugreiningu en 
þetta tvennt helst oft í heldur, þ.e.a.s. börn með ADHD eru mjög oft greind á 
einhverfurófi. Þá má þess geta að biðlistar fullorðinna vegna greininga eru 
mjög langir, en biðin í dag eru um 17-20 mánuðir hjá ADHD teymi 
Landspítala. Þar eru nú rúmlega 630 manns á biðlista.

Þörfgeðfatlaðs fó lks fy rir búsetuúrræði og þjónustu

í tillögu C.2 er fjallað um úrræði fyrir geðfatlað fólk sem nú dvelst á 
Landspítalanum vegna skorts á búsetuþjónustu. Vert er að undirstrika að þessi 
hópur er á gráu svæði á milli heilbrigðiskerfisins og málaflokks fatlaðs fólks. 
Þótt takist að tryggja fjármögnun búsetuúrræða þarf jafnframt að tryggja að 
heilbrigðiskerfið sinni áfram þörfum þessa hóps fyrir heilbrigðisþjónustu. Þarf 
að umorða tillöguna til að þetta sé skýrt.

14 sjúklingar eru á réttar- og öryggisgeðdeild Landspítalans. Helmingur þeirra 
hefur lokið meðferð en hefur engan samanstað. Sumir sjúklinganna hafa 
beðið í að minnsta kosti ár eftir viðeigandi búsetuúrræði en húsnæði þarf að 
bjóða upp á aðhald, ramma og eftirlit. Þessu fólki stendur oft ekki sá 
möguleiki til boðað að flytjast inn á aðstandendur, jafnvel tímabundið, að 
meðferð lokinni. Um er að ræða einstaklinga með langa sögu veikinda sem 
getur valdið sjálfum sér og öðrum skaða ef það veikist aftur. Það þarf að vera 
undir eftirliti og það er á ábyrgð samfélagsins og stjórnvalda að sjá til þess.

Einnig er vert að nefna að úrræði þarf fyrir þann hóp sem nú dvelur á 
Vistheimilinu Bjargi, sem hefur verið rekið af Hjálpræðishernum og 
fjármagnað af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, á grundvelli samkomulags um 
tímabundin verkaskipti ríkis og sveitarfélaga, sem nú er útrunnið. Mikilvægt 
er að skýrar línur liggi fyrir um hvar ábyrgð liggur á fjármögnun þeirra 
úrræða.

Um mat á kostnaðaráhrifum

Allar aðgerðir sem lagðar eru til í þingsályktunartillögunni hafa verið 
kostnaðarmetnar og er heildarkostnaður vegna þeirra áætlaður rúmar 560 
milljónir króna. Vegur þar þyngst stofnun geðheilsuteyma, ráðningar 
sálfræðinga á heilsugæslustöðvar og áform um að efla þjónustu barna- og 
unglingageðdeildar Landspítala. Velferðarráðuneytið mun annast eftirlit með 
framkvæmd áætlunarinnar og leggja mat á hvort aðgerðir og fé, sem til þeirra
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hefur verið varið, hafi skilað þeim árangri sem að var stefnt. Settur verður á 
fót stýrihópur á vegum ráðuneytisins til að hafa yfirumsjón með því verkefni.

Þá verður aðgerðaráætlun yfirfarin í tengslum við undirbúning fjárlaga ár 
hvert til að gera ráð fyrir þeim kostnaði sem af henni kann að hljótast. Með 
vísan til fylgiskjals I, sem er kostnaðarmat þingsályktunartillögu um 
aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum 2016-2019, kemur fram að einungis 
sé gert ráð fyrir einu stöðugildi sálfræðinga á heilsugæslustöðvum og 
heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðisins fyrir hverja 9.000 íbúa. Ekki 
sést af forsendum kostnaðaráætlunar að tekið sé tillit til samvinnu 
sveitarfélaga og fjarlægðar þjónustu fyrir íbúa dreifbýlis, sem þurfa að sækja 
þjónustu til annarra þéttbýliskjarna, stundum um langan veg. Þá er einnig 
undir þessum Iið kostnaðaráætlunar gert ráð fyrir stofnun þverfaglegra teyma í 
nærumhverfi sem er ætlað að sinna fræðslu, þjálfun, ráðgjöf og stuðningi við 
foreldra og fjölskyldur. Þá er einungis gert ráð fyrir 1,5 stöðugildi til næstu 
fjögurra ára, til þess að byggja upp þekkingu á hjúkrunarheimilum til að veita 
öldruðu fólki með geðheilsuvanda þjónustu.

Athugasemdir við einstaka liði tillögunnar

A.1. Bundið verði í lög að ríki og sveitarfélög geri með sér 
samstarfssamninga um útfærslu samþættrar þjónustu við fólk með 
geðraskanir.

Samband íslenskra sveitarfélaga tekur undir það sem fram kemur í tillögunni 
um að allir opinberir aðilar sem koma að geðheilbrigðisþjónustu á 
viðkomandi svæði þurfi að auka samstarf á milli þjónustukerfa og 
þjónustustiga. í þingsályktunartillögunni er lagt til að settur verði á fót 
starfshópur til að undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar. Sambandið óskar 
eftir aðkomu að þeim starfshópi þegar hann verður stofnaður.

A.8. Byggð verði upp þekking á hjúkrunarheimilum til að veita öldruðum 
með geðheilsuvanda þjónustu

Geðsjúkdómar eru algengir hjá öldruðum. Greining þessara sjúkdóma hjá 
öldruðum er hins vegar að mörgu Ieyti frábrugðin greiningu hjá yngra fólki. 
Þess vegna er mikilvægt að efla þekkingu starfsmanna á hjúkrunarheimilum 
og brýnt að koma á fót sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. Þá er 
einnig mikilvægt að tryggja náið samstarf og samvinnu starfsfólks heilsugæslu, 
heimahjúkrunar, hjúkrunarheimila og aðstandenda aldraðs fólks. Fjölga þarf 
hjúkrunarrýmum fyrir aldraða sem glíma við geðraskanir, þ.e. 67 ára og eldri 
og auka skipulagða kennslu heilbrigðisstétta í geðsjúkdómum.

A.9. Unnið verði að því að mæta uppsafnaðri þörf geðfatlaðs fólks fyrir 
húsnæði og þjónustu

Brýn þörf er á að þeim geðfötluðu einstaklingum, sem nú dveljast á 
Landspítalanum og Vistheimilinu Bjargi, vegna skorts á búsetuþjónustu, 
bjóðist búsetuúrræði og þjónusta í samræmi við Iög um málefni fatlaðs fólks. 
Vert er að undirstrika að þessi hópur er á gráu svæði á milli 
heilbrigðiskerfisins og málaflokks fatlaðs fólks. Þótt takist að tryggja fjármagn 
og útvega búsetuúrræði þarf jafnframt að tryggja að heilbrigðiskerfið sinni
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áfram þörfum þessa hóps fyrir heilbrigðisþjónustu. Þörf er því á að umorða 
tillöguna til að þetta sé skýrt.

B.3. Skimað verði fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal barna í 
efstu bekkjum grunnskóla

Markmiðið með skimun f efstu bekkjum grunnskóla er að forráðamenn og 
sérfræðingar nái að grípa snemma inn í og veita börnum sem glíma við kvíða 
eða afleiðingar áfalla stuðning til að draga úr hættu á að mál þróist á verri 
veg. Sambandið tekur undir þessa framkvæmd, þ.e. að beitt verði 
gagnreyndum aðferðum við að skima fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla 
á börn í efstu bekkjunum. Undanfarin ár hafa 9. bekkingar f Breiðholti verið 
skimaðir fyrir kvíða- og þunglyndiseinkennum. Þeim sem eru metnir í 
áhættuhópi er boðið upp á námskeið í hugrænni atferlismeðferð. Þessi 
skimun hefur gert það að verkum að tilvísunum í greiningar hefur fækkað um 
50% eftir að byrjað var að bjóða upp á þessa sérfræðiþjónustu í Breiðholti.

Sambandið vill þó vekja athygli á því að það er í mörgum tilvikum of seint að 
hefja skimun við 15 ára aldur. Snemmtæk íhlutun hjá yngri börnum er einnig 
mikilvæg þar sem kvíði og þunglyndi geta greinst hjá mjög ungum börnum og 
geta þessi einkenni haft mjög neikvæð áhrif á lífsgæði þessara barna. Því er 
æskilegt að hefja skimun sem fyrst, jafnvel í 6.-7. bekk og svo aftur síðar á 
skólagöngu barns, í 9.-10. bekk grunnskóla. Með því að greina vandann sem 
fyrst hjá ungmennum er hægt að draga úr áhættuhegðun og stuðla að því að 
viðkomandi þiggi viðeigandi aðstoð snemma í sjúkdómsferli í góðu samstarfi 
við aðstandendur barns, sem þá eykur líkurnar á því að barnið geti tileinkað 
sér sín eigin bjargráð síðar á lífsleiðinni. í úttekt Landlæknisembættisins sem 
fram kemur í skýrslu embættisins frá því í apríl á þessu ári, er mikil ásókn eftir 
þjónustu Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) og biðlistinn 
langur, um 18 mánuðir. Þannig voru um áramótin 2014-2015 um 150 
einstaklingar á biðlista. Ástæðar þessara löngu biðlista má m.a. rekja til þess 
að bráðleiki hefur aukist undanfarin ár og forgangur mála sem þurfa bráða 
aðkomu á göngudeild lengir almenna biðlista. Hvað varðar innlagnir þá eru 
um 98% innlagna unglinga bráðar og hefur það einnig sín áhrif á biðlistann á 
legudeild. Landlæknisembættið bendir á að stjórnvöld og heilbrigðiskerfið 
þurfi að leita allra leiða til að stytta biðlista og minnka biðtíma en til að 
sporna gegn þeirri aukningu að Ieitað sé til deildarinnar vegna barna og 
unglinga með geðrænan vanda, þroskahamlanir samfara félagslegum vanda, 
er nauðsynlegt að hefja skimanir fyrr þar sem snemmtækar íhlutanir séu m.a. 
einn af þeim þáttum sem horfa þarf til við að stytta biðlista eftir greiningu á 
geðheilbrigðisvanda barna.

Efla þarf grunnskólann sem vettvang fyrir heilsueflingu, forvarnir og 
snemmtæka íhlutun vegna hugsanlegra hegðunar- og geðrænna vandamála 
sem nær til allra barna og unglinga. Með því að koma á snemmtækri íhlutun 
með gagnreyndum inngripum er einnig hægt að draga úr brotthvarfi þessara 
bama á fyrstu árum framhaldsskóla og stuðla að góðri geðheilsu þar sem 
menntun er verndandi þáttur í geðheilsu og vellíðan barna og unglinga.
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C.4.-C.5. í reglubundinni heilsufarsskoðun hælisleitenda verði lagt mat á 
geðheilsu þeirra og þekking starfsfólks í geðheilbrigðisþjónustu á réttindum 
sjúklinga til túlkaþjónustu verði aukin

Samband íslenskra sveitarfélaga fagnar því að skimun fyrir geðheilsuvanda sé 
innleidd í þá heilsufarsskoðun sem fram fer við komu hælisleitenda til 
landsins. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst um rétt sjúklinga 
til að fá túlk sér til aðstoðar í geðheilbrigðisþjónustu eins og nauðsyn krefur í 
samræmi við lög um réttindi sjúklinga. Hér er um mikilvægt málefni að ræða 
með tilliti til fjölgunar flóttamanna og þeirra sem sækja um hæli hér á landi.

Lokaorð

Það er mikilvægt að stemma stigu við þróun geðheilsuvanda með öflugum 
forvörnum í bernsku. Hins vegar er einnig mikil þörf á að styrkja 
kennaramenntun til þess að kennarar séu færir um að takast á við málefni 
barna með sérþarfir, þ.á m. misjafna geðheilsu nemenda sinna. Þannig megi 
ekki einblína of mikið á geðheilbrigðisvanda sem þegar er orðinn og hefur 
verið greindur, heldur er það einnig mikilvægt að allir séu meðvitaðir um hin 
vægari einkenni og að hugað verði að ýmsum jaðarhópum og viðkvæmum 
lífsskeiðum. Ábyrgðin á snemmtækri íhlutun er á hendi fleiri aðila en einungis 
leik- og grunnskóla og leggja þarf áherslu á samstarf allra aðila sem vinna að 
málefnum tengdu geðheilbrigði bama. Stefna stjómvalda í 
geðheilbrigðismálum 2016-2019 þarf bæði að fela í sér tillögur að 
snemmtækum íhlutunum og forvörnum, en einnig úrræði sem fela í sér 
eftirfylgni gagnvart börnum og fullorðnum í bata.

Virðingarfyl Ist 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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