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Fagna ber að lögð hafi verið fram þingsályktunartillaga um í geðheilbrigðistefnu, þó eru vonbrigði 
hve lítið tillit hefur verið tekið til fjölmargra ábendinga á fyrri stigum (þingmál 52/2104). Í tillögunni 
eru því enn nokkrir alvarlegir vankantar sem mikilvægt er að lagfæra. Þessi umsögn fjallar einungis 
um þann hluta sem snýr að þjónustu við börn en þar blasir við að áætlaðar úrbætur ná ekki til nema 
hluta barna sem glíma við hamlandi vanda, svo sem kvíða, ADHD, hegðunarerfiðleika, vanlíðan og 
einhverfurófsraskanir. Skortur er á áætlun um hve mörg börn þurfa geðheilbrigðisþjónustu á 
mismunandi þjónustustigum, þ.e. almenna þjónustu á 1. stigi, sérhæfða þjónustu á 2. stigi eða 3. 
stigs þjónustu á sjúkrastofnun. Nánari umfjöllun er í eftirfarandi athugasemdum:

Athugasemd 1
Í kafla Almennt um biónustu við fólk með geðraskanir á Íslandi segir efst á bls. 10 um þjónustu 
heilsugæslu: „Innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er starfrækt Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) 
sem sinnir greiningum og ráðgjöf vegna barna sem glíma við frávik eða aðra erfiðleika íþroska, 
hegðun eða líðan. Stöðin sinnir börnum frá öllu landinu."

• Þetta er rétt svo langt sem það nær, en það vantar að nefna að ÞHS sinnir einnig veigamikilli 
meðferðarþjónustu vegna geðraskana barna. Fyrir utan lyfjameðferð á vegum 
sérfræðilækna, býðst fjölbreitt sálfræðimeðferð vegna mismunandi raskana barna. Um er að 
ræða sértæk hópmeðferðarúrræði sem öll byggja á gagnreyndri þekkingu hugrænnar og 
atferlislegrar sálfræði og eru í samræmi við klínískar leiðbeiningar. Framboð hefur aukist 
jafnt og þétt síðustu ár í takt við eftirspurn og rannsóknir hafa sýnt góðan árangur (Dagmar 
Hannesdóttir o.fl. 2014). Upplýsingar um meðferðarnámskeiðin finnast á heimasíðu ÞHS 
https://www.heilsugaeslan.is/onnur-thjonusta/throskaoghegdunarstod/namskeid/

• Þar sem næsta efnisgrein segir frá meðferðarúrræðum á vegum Barnaverndarstofu skýtur 
skökku við að viðamikið meðferðarstarf Þroska- og hegðunarstöðvar sé ekki nefnt, en árlega 
njóta um 150 börn og foreldrar slíkrar meðferðar.

Athugasemd 2
Í sama kafla undir millifyrirsögninni Höfuðborgarsvæðið- íbúar 208.752 á bls. 11 um þjónustu LSH við 
fólk með geðheilsuvanda kemur fram að Barna- og unglingageðdeild (BUGL) veiti sjúkrahúsþjónustu á 
landsvísu fyrir börn og unglinga með geðraskanir og eigi í víðtæku samstarfi við ýmsa aðila sem upp 
eru taldir.

• Ekki er nefnt að mikið og reglulegt samstarf er á milli BUGL og ÞHS enda er það sú stofnun sem 
nú sinnir stórum hluta þeirra barna sem áður sóttu þjónustu á göngudeild BUGL. Þróun á 
starfsemi BUGL síðustu árin hefur m.a. falið í sér að inntökuskilyrði hafa verið hert í samræmi 
við hlutverk 3. stigs stofnana að sinna einungis um 2-3% barna. Því er beiðnum til BUGL fyrir 
börn með geðraskanir, sem ekki skilgreinast sem bráðavandi, vísað frá og beint til ÞHS.

Athugasemd 3
Í kafla um markmið og aðgerðir segir í undirfyrirsögn efst á bls. 16 í lið A.3: Þjónusta sálfræðinga standi 
til boða á heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum sem sinna heilsugæslu í  samræmi við 
samsetningu og stærð þjónustusvæða.

• Tekið er undir að brýnt er að þetta komi til framkvæmda. Athuga þarf þó að mikilvægt er að 
sundurgreina sálfræðiþjónustu fyrir börn annars vegar og fullorðna hins vegar. Þarna er um 
sitt hvort sérsviðið að ræða og því alls ekki sama þekking, færni og reynsla sem sálfræðingar 
þurfa að hafa til að sinna geðvanda barna og vanda fullorðinna. Til að sinna ráðgjöf, fræðslu, 
þjálfun og meðferð fyrir börn og foreldra vegna geðraskana barna, þarf sérhæfingu á sviði 
þroskafrávika og geðraskana barna.
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Athugasemd 4
Í sama kafla, lið A6 á bls. 17 er rökstuðningur fyrir áætlun um eflingu göngudeildar BUGL. Fram 
kemur að um 120 börn bíði eftir þjónustu og biðtími sé 9-18 mánuðir. M.a. er vitnað í niðurstöðu 
úttektar QNCC.

• Rétt er að þetta ástand er óviðunandi og brýnt að gera úrbætur. Það er hins vegar ekki tekið 
með í reikninginn að QNCC miðar við að BUGL sinni allri sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu við 
börn á Íslandi, líkt og CAMHS barnageðþjónustan gerir í Bretlandi. Hérlendis er skipulagið 
hins vegar annað þar sem BUGL sinnir einungis bráðaþjónustu og alvarlegustu tilfellunum. 
Börnum með annan geðheilbrigðisvanda, sem er alvarlegri en svo að hægt sé að takast á við 
hann innan almennrar heilsugæslu eða sérfræðiþjónustu sveitarfélaga, er vísað á ÞHS til 
greiningar og meðferðar eða á einkareknar stofur. Niðurstöðu QNCC þarf að túlka í þessu 
ljósi, þ.e. að það þurfi að fjölga fagfólki í sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu barna á Íslandi um 
a.m.k. 50% og þjónusta ÞHS á að vera inni í þeirri mynd.

• Miðað við að einungis sé áætlað að efla þjónustu á BUGL fyrir alvarlegustu tilfellin stefnir í að 
aðgengi að þjónustu fyrir meginþorra barna sem glíma við hamandi geðheilbrigðisvanda 
verði áfram algerlega ófullnægjandi. Rannsóknir sýna að um 7-15% barna þarfnast 
geðheilbrigðisþjónustu til lengri eða skemmri tíma í uppvextinum. Á Íslandi fæðast um 4000 
börn á ári og því þarf að áætla að í hverjum árgangi þurfi um 280 til 600 börn á 
geðheilbrigðisþjónustu að halda.

Athugasemd 5
Í kafla B. Geðrækt og forvarnir, segir á bls. 18. í lið B.1: Sett verði á fót þverfagleg teymi í  
nærumhverfi sem sinna fræðslu, bjálfun, ráðgjöf og stuðningi við foreldra og fjölskyldur.

Í rökstuðningi er fjallað um mikilvægi góðra geðtengsla milli foreldra og barna og m.a. segir „Skaði 
sem verður á fyrstu æviárum barns vegna skorts á hlýju, ástúð og traustum tilfinningatengslum við 
umönnunaraðila eða vanrækslu, ofbeldis eða annarra ógna veikir stoðir geðheilsunnar til lang- 
fram a."

• Þessu er ekki mótmælt en mikilvægt er að hafa í huga að mikill meirihluti barna lendir ekki í 
slíkum hremmingum. Því er ekki ástæða til að skipuleggja almenn úrræði út frá slíku módeli, 
heldur gera ráð fyrir sérhæfðu meðferðar- og stuðningsúrræði fyrir þær tiltölulega fáu 
fjölskyldur sem eiga við slíkan alvarlegan vanda að etja.

• Langflestir foreldrar þurfa á almennari úrræðum að halda til stuðnings við 
uppeldishlutverkið. Fjölmargar erlendar rannsóknir til margra ára hafa sýnt rækilega fram á 
jákvæðan árangur fræðslu- og þjálfunarnámskeiða fyrir foreldra um heppilegar 
uppeldisaðferðir sem byggja á sálfræðikenningum á sviði atferlisfræða. Slík námskeið eru 
árangursrík leið til að fyrirbyggja þróun hegðunar- og geðvanda hjá börnum, draga úr 
hegðunarerfiðleikum auk þess að styrkja sjálfsöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, auka 
gæði samskipta og tengsla í fjölskyldum, bæta parasamband foreldra og draga úr geðrænum 
erfiðleikum s.s. kvíða og þunglyndi bæði foreldra og barna (Lindsay og Davis 2011, Sanders 
o.fl. 2008, Scott o.fl. 2010).

Þá segir „Stefnur og aðgerðir sem styðja foreldra í  uppeldis- og umönnunarhlutverki sínu hafa því 
víðtæk, jákvæ ð áhrif á samfélagið sem ná langt út fyrir eflingu geðheilbrigðis barna og skila sér 
einnig ífarsæ lli skólagöngu og minna brottfalli, lægri glæpatíðni og betri efnahagsstöðu." Vitnað er í 
grein Herrman & Jané-Lllopis (2012) þar sem fjallað er um nauðsyn á stuðningi fyrir foreldra sem 
standa höllum fæti vegna félagslegra erfiðleika.

• Þetta er mikilvægt. Hafa ber þó í huga þá staðreynd að þótt fátækt og aðrir félagslegir 
erfiðleikar foreldra séu áhættuþættir fyrir hegðunar- og geðvanda barna kemur meirihluti
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barna sem eiga við vandamál að etja úr fjölskyldum sem ekki búa við fátækt eða aðra 
félagslega erfiðleika (Sanders o.fl. 2002). Þetta sýnir þörf á almennum úrræðum sem bjóðast 
öllum foreldrum, og sem byggjast ekki á sjúkdóms- eða sérþarfamódelum (Kaminski o.fl. 
2008, Nowak og Heinrichs 2008, Patterson o.fl. 2002, Reedtz o.fl. 2011)

Í framhaldinu segir efst á bls. 19: „Hérlendis hafa foreldrar takmarkaðan aðgang að ráðgjöf um 
tengslamyndun, uppeldi, samskipti innan fjölskyldu og aðra mikilvæga þætti er lúta að heilbrigðu 
fjölskyldulífi."

• Þetta er einfaldlega ekki rétt. Í ung- og smábarnavernd almennrar heilsugæslu 
(http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item21268/2ungbarnavernd leidbeiningar 
12.05.13.pdf) er rík áhersla á fræðslu um alla þessa þætti á fyrstu æviárum barnsins. Að auki 
er í handbókinni mælt með að allir foreldrar sæki sérstakt námskeið heilsugæslunnar um 
uppeldi. Þetta námskeið Uppeldi sem virkar -  fæ rni til framtíðar stendur öllum foreldrum 
ungra barna til boða á höfuðborgarsvæðinu og víðsvegar um landið. Það byggir á bestu 
gagnreyndu þekkingu og innihaldið er í samræmi við niðurstöður rannsókna um 
árangursríkar aðferðir og fyrirbyggjandi aðgerðir. Þá hefur verið sýnt fram á árangur 
námskeiðsins með íslenskri rannsókn (Gyða Haraldsdóttir o.fl. 2014).

Athugasemd 6
Í lið B.3. bls. 19 er fjallað um áætlaða skimun fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla hjá börnum í 
efstu deildum grunnskóla. Í rökstuðningi segir m.a. „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 ísjúkdóm sferli sem eykur líkurnar á því að hann geti tileinkað sér sín eigin bjargráð. 
Með sama hætti er unnið gegn því að vandinn ágerist og verði jafnvel að viðvarandi fötlun með 
tilheyrandi skerðingu lífsgæða."

• Þetta er fullkomlega rétt -  hins vegar stuðla áætlaðar skimanir ekki nægilega vel að slíkri 
forvörn. Mörg mun yngri börn glíma við alvarlegan og hamlandi vanda m.a. vegna kvíða og 
gagnast því ekki skimun í lok grunnskólagöngu. Merki um vanda og vanlíðan þessara barna er 
augljós foreldrum og kennurum sem umgangast þau reglulega, þótt ekki endilega sé ljóst 
hver er rót erfiðleikanna þar sem svipuð einkenni geta orsakast af ólíkum þáttum eða 
röskunum. Fyrir þessi börn, sem löngu fyrir lok grunnskóla hafa augljós merki um vanda, er 
því mun nærtækara að styrkja Þjónustustofnanir sem fást við greiningu og meðferð út frá 
vísbendingum um vanda. Mikilvægt er að tryggja að bið eftir slíkum úrræðum verði stytt til 
muna til að hægt sé að vinna gegn því að vandinn ágerist og verði jafnvel að viðvarandi 
fötlun með tilheyrandi skerðingu lífsgæða!.

• Þá leikur vafi á hagkvæmni alhliða skimunar fyrir börn sem ekki hafa þegar sýnt merki um 
vanda. Tilraunir með sambærilega alhliða skimun og íhlutun í kjölfarið „universal programs" 
hafa verið gerðar víða erlendis og hafa ekki þótt gefa góða raun. Þetta er bæði vegna 
gífurlegs kostnaðar við skimunina og hins að hætt er við að mörgum börnum sé beint í 
þjónustu sem þau hafa ekki þörf fyrir. Sú leið að beina greiningar- og meðferðarþjónustu 
frekar sérstaklega að börnum sem þegar sýna merki um vanda er mun líklegri til að skila 
árangri (Mrazek og Haggerty 1994, Donovan og Spence 2000, Fisak og Mann 2011, Rapee 
o.fl. 2005).

Með von um faglega umfjöllun þessa erindis og viðeigandi umbætur á frumvarpinu.

Gyða Haraldsdóttir sálfræðingur Ph.D.
Sérfræðingur á sviði fatlana barna 
Forstöðumaður ÞHS 
gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is
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