
2. desember 2015

Umsögn M iðstöðvar foreldra og barna  um tillögu til þingsályktunar um stefnu og 

aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338. mál.

Það voru mikil vonbrigði að sjá að ekkert mið var tekið af fyrri athugasemdum sem 

Miðstöð foreldra og barna gerði við drög að tillögu til þingsályktunar um stefnu og 

aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum.

Við gerum nú aðra tilraun en eftirfarandi eru athugasemdir okkar í stuttu máli.

• Sem fyrr undrum við okkur á mótsögnum sem fram koma í tillögunum. Sem 

dæmi má nefna að við rökstuðning á forgangsröðun verkefna segir að “meiri 

athygli var beint að börnum og þeirra umhverfi“ (Aðgerðaáætlun, bls. 10).

Hvar kemur þetta fram í tillögunum?

• Í lið A.6 er sett fram það markmið að stytta biðlista hjá BUGL þannig að börn 

þurfi ekki að bíða eftir þjónustu.

Við viljum benda á að BUGL sinnir ekki börnum yngri en 7 ára.

Finnst ráðherra 7 ár ekki langur tími?

Er ekki gert ráð fyrir að börn þurfi geðheilbrigðisþjónustu fyrir þann aldur?

Er ekki líklegt að þjónusta við yngri börn myndi stytta biðlista BUGL?

• Á bls 3 í kafla B.3 er talað um að skima fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla 

meðal barna í efstu bekkjum grunnskóla með það að markmiði að grípa snemma 

inn í. Á bls. 13 er talað um mikilvægi þess að greina vandann sem fyrst hjá 

ungmennum.

Hér eru orðin “snemma” og “sem fyrst” notuð á óskiljanlegan hátt.

Íhlutun á unglingsaldri er sein.

Inngrip á meðgöngu eru snemma.
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• Á bls. 11 í kafla A.6 segir: “Fjöldi rannsókna sýnir að inngrip snemma í æsku 

skiptir mestu máli um þróun einkenna, tekur styttri tíma í meðferð og er 

hagkvæmast hvað varðar kostnað”

Við undrum okkur á að höfundar tillögunnar taki ekkert mark á eigin orðum.

• Inngrip snemma í æsku sem standa til boða á Íslandi hafa hingað til verið að 

frumkvæði örfárra heilbrigðisstarfsmann hjá FMB teymi Landspítalans og 

Miðstöð foreldra og barna. Samanlagt sinna þau rúmlega 300 fjölskyldum á ári 

sem eiga von á barni eða eiga barn á fyrsta ári. Svo lengi sem stjórnvöld móta 

ekki stefnu fyrir þennan aldurshóp verður sú starfsemi háð 

geðþóttaákvörðunum .

• Rétt er að ítreka að frá  eins árs aldri og þ ar til biðlistar BUGL taka við er 

engin sérhæfð geðheilbrigðisþjónusta í boði fyrir fjölskyldur með börn á 

þessum aldri innan hins opinbera heilbrigðiskerfis.

Í nágrannalöndum okkar er lagður metnaður í að byggja upp slíka þjónustu. 

Röksemdirnar fyrir slíkri uppbyggingu er að finna í þingsályktunartillögunni sem 

hér er til umfjöllunar.

• Það væri alvarleg yfirsjón að nýta ekki þetta fágæta tækifæri til að taka fyrstu 

skrefin í þá átt að tryggja börnum í vanda, frá meðgöngu að grunnskólaaldri, 

viðunandi geðheilbrigðisþjónustu.

Eins og fyrr segir eru röksemdirnar tíundaðar í sjálfri þingsályktunartillögunni.

Að öðru leyti vísum við til fyrri athugasemda okkar.

Virðingarfyllst,

Anna María Jónsdóttir geðlæknir 
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Stefanía B. Arnardóttir sérfræðingur í fjölskylduhjúkrun 
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