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Til Velferðarnefndar Alþingis.

Efni: Umsögn Sjónarhóls ráðgjafarmiðstöðvar um tillögu til þingsályktunar um stefnu og 

aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Þingskjal 405- 338. mál.

Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð þakkar fyrir að fá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri varðandi aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. Við fögnum því að sett sé stefna 

um geðheilbrigði og erum þeirrar skoðunar að komist áætlanir þessar til framkvæmda sé 

það til mikilla bóta en viljum benda á þá þætti sem okkur finnst að á skorti.

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérstakar þarfir af ýmsum toga. 

Geðheilbrigðismál koma því á borð Sjónarhóls daglega í tengslum við þá einstaklingsmiðuðu 

ráðgjöf sem Sjónarhóll veitir foreldrum barna með sérþarfir. Eðli málsins samkvæmt vinnum 

við mest með foreldrum sem eru að leita ráðgjafar vegna barna sinna. Hins vegar er það svo 

að foreldrar leita til Sjónarhóls vegna barna sinna þó að þau séu komin á fullorðinsár 

sérstaklega þar sem um fjölþættan vanda er að ræða. Við verðum áþreifanlega vör við að 

verulega skortir á þjónustu í geðheilbrigðismálum barna og ungmenna. Vegna þeirra mála 

viljum við koma ábendingum til Velferðarnefndar vegna ofangreindrar þingsályktunartillögu.

Við fögnum því að vinna eigi á þeim biðlistum sem nú eru varðandi þjónustu frá Barna- og 

unglingageðdeild Landsspítala. Vegna okkar reynslu af þessum málaflokki viljum við benda á 

að þörf er að gera sérstakt átak í að efla eftirfylgd og stuðning við börn og fjölskyldur þeirra 

þegar dvöl á BUGL líkur. Í fæstum tilfellum er geðheilbrigðisvandi barna og ungmenna 

„lagaður" í eitt skipti fyrir öll við innlögn á BUGL sérstaklega þar sem einungis börn með 

alvarlegasta vandann fá þar innlögn. Við sjáum að börn með alvarlega kvíðaraskanir, mikla 

sjálfskaðandi hegðun og í alvarlegustu tilfellum með sjálfsvígstilraunir fá ekki nægan stuðning 

að innlögn lokinni. Auka þarf samstarf félagsþjónustu, heilsugæslu og skólakerfis til að mæta 

þörfum barnanna að innlögn lokinni.

Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð vill einnig leggja áherslu á að við teljum að geðheilbrigðis- 

stefnan þurfi að setja skýrar fram geðheilbrigðisþjónustu fyrir fatlað fólk s.s börn/fullorðið 

fólk á einhverfurófi, börn/fullorðið fólk með þroskahömlun og börn/fullorðið fólk með ADHD. 

Fólk með þessar greiningar er mjög útsett fyrir geðrænum vanda sem oft á tíðum er 

viðvarandi vegna þess að viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu skortir. Börn og fullorðnir með



þroskahömlun eða á einhverfurófi þurfa sértæka geðheilbrigðisþjónustu sem tekur mið af 

þörfum þeirra og aðstæðum. Við teljum að geðheilbrigðisstefnan þurfi að kveða fast á um 

breytingar í geðheilbrigðismálum fyrir þessa hópa fólks á öllum aldri. Fullorðinsgeðsvið 

Landsspítala hefur að nokkru leyti brugðist við vanda þessa hóps meðal þeirra sem leggjast 

inn á geðdeild Landspítalans en mikil óvissa hefur ávalt verið um tilvist þeirra teyma eins og 

Einhverfuteymisins og ADHD teymisins. Þessa starfsemi þarf að festa í sessi og 

geðheilbrigðisstefnan þarf að skýra það betur en nú er í þingsályktunartillögunni.

Við fögnum því að hefja eigi skimun í tengslum við geðheilbrigði í skólakerfinu en teljum að 

það þurfi að gera fyrr en í eldri bekkjum grunnskóla. Margir foreldrar sem til Sjónarhóls leita 

og eiga börn í yngri bekkjum grunnskóla með alvarlegar kvíðaraskanir hafa ekki í nein hús að 

venda og fá ekki meðferð fyrir börn sín. Sálfræðiþjónustu skólakerfisins þarf að efla og bjóða 

þarf upp á meðferð fyrir börn sem eru með kvíðaraskanir í tengslum við þeirra daglega 

umhverfi en slíka aðstoð er ekki að hafa nú. Leggja þarf metnað í að börn búi við jafnræði 

hvað geðheilbrigðisþjónustu varðar og huga þarf að því að heilsugæslan og skólakerfið sé í 

betur stakk búið til að þjónusta börn með geðheilbrigðisvanda. Sérstaklega er brýnt að 

grunn- og framhaldsskólar hafi úrræði sem snúa að geðheilbrigðismálum barna og 

ungmenna. Í því felst forvörn sem er í alla staði hagkvæm fyrir samfélagið.

Mikilvægt er að fjölskyldur sem eiga börn með geðræn vandamál fái heildstæða þjónustu frá 

heilbrigðiskerfi, félagskerfi og skólakerfi. Leggja þarf áherslu á samstarf milli þessara 

þjónustukerfa í þeim tilfellum þar sem um fjölþættan vanda er að etja.

Virðingarfyllst,

María Hildiþórsdóttir, framkvæmdastjóri Sjónarhóls ráðgjafarmiðstöðvar.


