
Reykjavík, 4. desember 2015

Efni: Umsögn ungmennaráðs UNICEF á Íslandi um tillögu til þingsályktunar um stefnu 
og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 145. löggjafarþing 2015-2016. 
Þingskjal nr. 405 - 338. mál.

Ungmennaráð UNICEF á Íslandi þakkar fyrir að fá tækifæri til að koma á framfæri 
athugasemdum við þingsályktunartillögu um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum 
til fjögurra ára. Í heildina er ungmennaráðið sátt við innihald áætlunarinnar og fagnar því að 
slík áætlun sé í mótun. Við leggjum áherslu á það jákvæða, með stuttri umfjöllun um það sem 
við teljum að betur mætti fara og við myndum vilja að þið tækjuð tillit til við frekari útfærslu 
þessarar stefnu og aðgerðaáætlunar.

Við fögnum eftirfarandi þáttum aðgerðaáætlunarinnar:

• Ungmennaráðið telur samstarf ríkis og sveitarfélaga vera grundvallarforsendu fyrir því 
að aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum beri árangur. Við fögnum því að hún miði að 
því að auka samstarf milli stjórnsýslustiga til að bæta geðheilbrigðisþjónustu.

• Við teljum gríðarlega mikilvægt að aðgerðaáætlunin stuðli að því að auka aðengi að 
sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum, enda sýna rannsóknir að af þeim einstaklingum 
sem leita til heimilislækna sé um helmingur að leita aðstoðar vegna andlegrar 
vanlíðanar.

• Við fögnum því að aðgerðaáætlunin stuðli að því að veita börnum sem eiga foreldra 
með geðrænan vanda sérstakan stuðning. Erfðir og uppeldi eru áhættuþættir sem verður 
að taka með í reikninginn til að koma í veg fyrir að geðrænn vandi flytjist milli kynslóða.

• Okkur finnst snjallt að í aðgerðaáætluninni sé lagt til að einstaklingar sem hafa glímt 
við geðraskanir séu ráðnir til vinnu á ríkisreknar stofnanir. Það verður áhugavert að 
fylgjast með samfélags- og efnahagslegum áhrifum þess.

• Við vonum að þau markmið aðgerðaáætlunarinnar sem snúa að túlkaþjónustu verði fylgt 
gaumgæfilega eftir í ljósi atburða fyrra vors. Þá var brotið á rétti daufdumbs ungmennis 
til túlkaþjónustu. Enn fremur er mikilvægt að tryggja að ekki séu miklar 
mannabreytingar í túlkaþjónustu. Þetta á sérstaklega við um börn, endurtekin skipti á 
aðstoðarmanneskju eru tímafrek og rjúfa traust barna.

• Ungmennaráð UNICEF á Íslandi vill einnig fagna því að aðgerðaáætlunin boði aukna 
fræðslu og aðgerðir til að vinna gegn fordómum fyrir geðröskunum í samfélaginu. 
Gaman er að minnast á að netbyltingin #heilabrot og #égerekkitabú, sem bæði voru átök 
ungs fólks, hafa rutt veginn fyrir slíka fræðslu.

• Að lokum langar okkur að taka fram hversu mikilvægt okkur finnst að áætlunin 
undirstriki tengslin milli geðraskana, lýðheilsu, aukinnar menntunar, minni glæpatíðni 
og hagvaxtar.
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Athugasemdir við aðgerðaáætlunina:

• Áætlunin nær aðeins til fjögurra ára. Það er góð byrjun en við teljum að fljótlega þyrfti 
að móta einhvers konar viðbragðsáætlun þar sem áhrif þessarar áætlunar verði skoðuð.

• Ungmennaráðið hefði helst kosið að aðgerðaáætlanirnar væru tvær; ein sem snéri alfarið 
að börnum og unglingum og önnur sem fjallaði um fólk yfir 18 ára aldri. En ákvörðun 
var tekin um að hafa einungis eina áætlun og við viljum þess vegna fara fram á að meiri 
áhersla verði lögð á skólakerfið. Skólinn er miðpunkturinn í lífi barna og unglinga. Það 
er ekki nóg að ráða sálfræðinga til starfa á heilsugæslustöðvar. Þeir þurfa líka að vera 
aðgengilegir fyrir nemendur. Það er ekki á allra færi að leita til foreldra ef eitthvað amar 
að. Skólasálfræðingar veita líka þjónustu sem er börnum gjaldfrjáls. Ráðning 
sálfræðinga í grunn- og framhaldsskóla er undirstöðuatriði, líkt og jákvæð áhrif 
tilraunaverkefnis við Verkmenntaskólann á Akureyri hefur sýnt fram á.

• Í aðgerðaáætluninni vantar að meira sé gert fyrir fjölskyldur barna sem greinast með 
geðraskanir. Engin fjölskylda er heilbrigð meðan meðlimur hennar er veikur. Bæði er 
mikilvægt að barnið upplifi sig ekki sem vandamálið og að fjölskyldan í heild fái 
sálfræðiaðstoð svo betur sé hægt að hlúa að veika einstaklingnum.

• Í áætluninni er talað um að efla starfsemi BUGL, en það þarfnast nánari athugunar. 
BUGL er vissulega hryggjarstykkið í geðheilbrigðisþjónustu við börn og þess vegna 
þarf stofnunin að vera tekin til gagngerrar endurskoðunar. Fleiri þurfa að komast að, en 
það má heldur alls ekki útskrifa börn of fljótt. Við viljum jafnframt gera alvarlegar 
athugasemdir við að áætlunin leggi ekki til heildstæðar aðgerðir til að bregðast við alltof 
löngum biðlistum fyrir börn með geðrænan vanda alls staðar í kerfinu. Börn þurfa að 
bíða fleiri mánuði og jafnvel ár eftir þjónustu á BUGL en líka á öðrum stofnunum líkt 
og Þroska- og hegðunarstöðinni, Greiningarstöð ríkisins o.s.frv. Þetta er mjög alvarlegt 
vandamál, sem kallar á óþarfa vanlíðan og þjáningu barna. Með því að bregðast fyrr 
við er hægt að minnka líkur á að geðrænn vandi versni.

• Af hverju fjallar aðgerðaáætlunin og stefnan ekkert um börn með þroska- og 
hegðunarraskanir (líkt og ADHD) sem eru skilgreindar sem geðraskanir?

• Í áætluninni er minnst á forvarnir gegn mismunun á grundvelli geðraskana. 
Ungmennaráðið telur árangursríkast að setja tafarlaust á fót fræðslu í skólum landsins. 
Við gerum okkur grein fyrir að það fellur í hlut menntamálaráðherra. Við höfum lengi 
reynt að vekja athygli á fordómafullri hegðun skólastarfsmanna sem og erfiðum 
aðstæðum nemenda sem glíma við geðræn vandamál. Því miður hefur það farið fyrir 
ofan garð og neðan hjá stjórnvöldum. Í nálægri framtíð viljum við tilheyra samfélagi 
þar sem geðsjúkdómar eru jafn lítið feimnismál og líkamleg veikindi. Barn á að vita að 
það er jafn eðlilegt að finna til í fætinum og að verkja í hjartað.

• Í áætluninni eru nefndar skimunaraðgerðir í efstu bekkjum grunnskóla. Við teljum það 
sniðugt og sýnt hefur verið fram á árangur þess í Breiðholtsmódelinu. Rannsóknir hafa 
einnig sýnt fram á að skimanir geta verið árangursríkar fyrir þann tíma, vísum við m.a. 
til þess að sýnt hefur verið fram á að einkenni geðraskana koma í um 50% tilvika fram 
fyrir 14 ára aldur. Það getur því verið of seint að byrja að skima fyrir geðröskunum í 9. 
bekk. Með inngripi snemma á lífsleiðinni er hægt að forðast ótal vandamál í framtíðinni.
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Það þarf líka að sjá til þess að þau ungmenni sem fá greiningu geti fengið meðferð við 
hæfi og þurfi ekki að lenda á löngum biðlistum eftir nauðsynlegri aðstoð.

• Áætlunin minnist á flóttamenn. Margir sem leita sér hælis á Íslandi hafa upplifað 
óhugsandi aðstæður og þegar þeir koma til landsins er það skylda okkar að veita þeim 
sálfræðihjálp. Við teljum mikilvægt að börn hælisleitenda fái nauðsynlega þjónustu frá 
fagfólki sem er sérmenntað til að sinna börnum sem koma frá t.d. átakasvæðum. 
Barnageðlækningar eru frábrugðnar öðrum geðlækningum og börn sem sækja um 
alþjóðlega vernd á Íslandi eiga rétt á hjálp sem hentar aldri þeirra og þroska.

• Í áætluninni er talað um streituvaldandi þætti í nútímasamfélagi en þeir ekki frekar 
tilgreindir. Ungmennaráðið vonast til að stjórnvöld uppfylli réttindi barna og ungmenna 
til þátttöku þegar útfærðar verða aðgerðir til að minnka streitu í lífi barna og unglinga. 
Við, sem börn og ungmenni, vitum best hverjir þessir þættir eru og höfum fjöldamargar 
tillögur að því hvernig þá megi tækla vandann. Geðheilbrigðisáætlun er til einskis ef 
samfélagið er ekki tilbúið að hlusta á fullorðna framtíðarinnar og gera breytingar í 
samræmi við okkar skoðanir.

Ungmennaráð UNICEF á Íslandi langar að nota þetta tækifæri til að ítreka nauðsyn þess að 
nefndir Alþingis ráðfæri sig í auknum mæli við börn og ungmenni þegar teknar eru ákvarðanir 
er varða þau með einum eða öðrum hætti, í samræmi við 3. og 12. gr. Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna sem hefur verið lögfestur á Íslandi.

Fyrir hönd ungmennaráðs UNICEF á Íslandi,

Sara Mansour, formaður
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