
Reykjavík, 4. desember 2015

Efni: Umsögn 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.

Vísað er til pósts frá nefndasviði Alþingis þann 18.11. 2015 þar sem óskað er umsagnar um 
tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. 
Markmið áætlunarinnar er að leggja áherslu á samþættingu þjónustu við fólk með geðrænan 
vanda, fjölskyldur þeirra og geðrækt almennings. Einnig er lögð áhersla á forvarnir, þar sem 
sjónum verði sérstaklega beint að börnum og ungmennum.

UNICEF á Íslandi fagnar því að loks sé komin fram tillaga að heildstæðri stefnu í þessum 
mikilvæga málaflokki. Í stefnunni má sjá margar mikilvægar aðgerðir sem eru nauðsynlegar 
til að bæta geðheilbrigðiskerfið Íslandi. UNICEF á Íslandi vill þó benda á eftirfarandi atriði 
sem hefði betur mátt útfæra í áætluninni sjálfri og við undirbúning hennar.

Í fyrsta lagi gagnrýnum við harðlega að ekki hafi verið framkvæmd ítarleg úttekt á stöðu 
geðheilbrigðismála áður en vinna hófst. Í öðru lagi undirstrikum við að í skipunarbréfi 
stýrihóps sem falið var að vinna stefnuna var farið fram á að sú vinna væri unnin í samráði við 
hagsmunaaðila. Meðal annars voru settir saman ýmsir undirhópar, með mismunandi áherslur 
að leiðarljósi, s.s. forvarnir, geðrækt og viðkvæma hópa. Ýmsir hagsmunahópar, líkt og börn 
og ungmenni, fengu þó ekki tækifæri á að láta í ljós sínar skoðanir við undirbúningsvinnu 
áætlunarinnar.

12. grein laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013, fjallar um 
réttindi barnsins til að tjá sig um skoðanir sínar í þeim málum sem það varðar og að tekið sé 
tillit til þeirra skoðana. Greinin fjallar ekki einungis um að gefa eigi börnum tækifæri á að tjá 
sig í þeim málum er varða þau persónulega. Hún fjallar einnig um þau mál þar sem 
mikilvægar ákvarðanir eru teknar af yfirvöldum sem hafa áhrif á börn eða umhverfi þeirra. Í 
kjölfar lögfestingar barnasáttmálans á Íslandi er mikilvægt að stjórnvöld gefi börnum tækifæri 
til að tjá sig um skoðanir sínar, t.d. á nýjum áætlunum, lögum og reglugerðum sem þau varða.

UNICEF á Íslandi gagnrýnir að ekki hafi verið leitað til barna og ungmenna sem bæði hafa 
persónulega reynslu af þeirri þjónustu sem um ræðir í áætluninni og/eða eiga fjölskyldu sem 
reynslu hefur af þjónustunni. Þeirra þekking og reynsla er ómetanleg við gerð slíkrar áætlunar.

Í þriðja lagi gerir UNICEF á Íslandi eftirfarandi athugasemdir við einstaka aðgerðir 
áætlunarinnar:
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Aðgerð A

UNICEF á Íslandi telur vert að benda á að sérstaklega sé gætt að því að samfella sé í þjónustu 
þegar börn verða 18 ára og færast yfir á annað þjónustustig.

Aðgerð A. 6

UNICEF á Íslandi fagnar því að fram sé komin áætlun um að útrýma biðlistum á göngudeild 
BUGL. Við gerum hins vegar athugasemdir við að ekki sé fjallað um aðrar stofnanir, líkt og 
Þroska- og hegðunarstöð og Greiningarstöð ríkisins. Þar sitja börn með geðrænan vanda á 
biðlistum, mánuðum og árum saman, án þess að fá greiningu eða viðeigandi aðstoð. Á BUGL 
er aðeins veitt þjónusta til allra veikustu barnanna. Það eru aðeins 2-5% af þeim börnum sem 
eru með geðrænan vanda.

UNICEF á Íslandi telur að betra hefði verið að horfa heildstætt á allar stofnanir sem þjónusta 
börn með geðrænan vanda. Betra hefði verið að skoða hvað þurfi að gera til að koma í veg 
fyrir að börn séu á biðlistum - sama hvar barnið þarf að leita sér aðstoðar. Í því samhengi er 
einnig mjög mikilvægt að skoðað sé nánar hvernig hægt sé að tryggja betri samfellu í þjónustu 
sveitarfélaga og opinberra stofnana sem þjónusta börn með geðrænan vanda.

Aðgerð B. 2

UNICEF á Íslandi leggur til að starfshópur sem gera á tillögur um geðræktarstarf í skólum 
hafi virkt samráð við börn við gerð tillagnanna. Það er á ábyrgð stjórnvalda að virða ákvæði 
Barnasáttmálans með því að gera börnum kleift að lýsa skoðun sinni á málefnum er þau 
varða.

Aðgerð B. 3

Í aðgerðaáætluninni er miðað við að hefja skimun fyrir algengum geðrænum vanda (t.d. kvíða 
og þunglyndi) í 9. bekk grunnskóla. Rannsóknir hafa sýnt að helstu einkenni geðræns vanda 
eru í 50% tilvika komin fram fyrir 14 ára aldur. Með það að leiðarljósi að beita snemmtækri 
íhlutun ætti skimun að fara fram fyrr. Að mati UNICEF á Íslandi væri hægt að nýta almennar 
skoðanir hjá skólahjúkrunarfræðingum til skimunar í 1., 4., og 7. bekk. Þar mætti skima fyrir 
algengum geðrænum vanda og ADHD. Tryggja þarf að næg og fjölbreytt úrræði séu í boði 
fyrir þau börn sem greind eru.

Aðrar athugasemdir

UNICEF á Íslandi gerir alvarlegar athugasemdir við að ekkert sé fjallað um börn með þroska- 
og hegðunarvanda, ADHD og tengdar raskanir í áætluninni. Samkvæmt greiningarviðmiðum 
sálfræðinga og geðlækna telst ADHD geðröskun og því er alvarlegt að stefna og 
aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum skuli ekki nefna eina algengustu geðröskun barna og 
ungmenna á nafn. Rúmlega 5% barna á Íslandi greinast með ADHD og ljóst er málefni 
þessara barna eru í slæmu horfi. Biðtími þeirra eftir þjónustu getur verið allt að 2-3 ár.
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Að auki gerir UNICEF á Íslandi athugasemdir við að í áætluninni sé ekki fjallað um geðrænan 
vanda kvenna á meðgöngu eða eftir að henni lýkur. Ekkert er heldur fjallað um allra yngstu 
börnin, en þekkt er að einkenni ýmissa geðsjúkdóma eru þegar komin fram á leikskólaaldri.

Loks gerir UNICEF á Íslandi athugasemdir við að í áætluninni er ekki skilgreint hver sé 
hámarks biðtími barns með geðrænan vanda eftir þjónustu innan heilbrigðiskerfisins.

Virðingarfyllst,

Bergsteinn Jónsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi
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