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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til 
fjögurra ára, 338. mál.

Kennarasamband Íslands (KÍ) hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um stefnu og 
aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338. mál. KÍ fagnar tillögunni og telur að um 
afar mikilvægt málefni sé að ræða. KÍ vil þó benda á fáein atriði sem mætti skoða.

Í lið B.3 í aðgerðaráætlun segir:
„B.3 Skimað verði fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal barna í  efstu bekkjum grunnskóla og 
veittur viðeigandi stuðningur eða meðferð ef viðkomandi telst í  áhættuhópi.

Markmið: Að grípa snemma inn í og veita börnum sem glíma við kvíða eða afleiðingar áfalla 
stuðning til að draga úr hættu á að mál þróist á verri veg.

Framkvæmd: Beitt verði gagnreyndum aðferðum við að skima fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum 
áfalla meðal barna í efstu bekkjum grunnskóla. Þeim börnum sem á þurfa að halda verði veittur 
viðeigandi stuðningur eða meðferð..."

KÍ vill leggja áherslu á að byrja eigi fyrr að skima fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla. Á Íslandi hafa 
börn allt niður í 11 ára tekið líf sitt vegna vanlíðunar og því er mikilvægt að grípa fyrr inn í. Hvað 
framkvæmdina varðar er mikilvægt að tryggja að viðeigandi meðferð felist ekki eingöngu í lyfjagjöf 
þar sem að sýnt hefur fram á að fjölþætt meðferð (samtals- og lyfjameðferð) ásamt virkum stuðningi 
við foreldra og stuðningi við barn í skólanum er líklegri til árangurs. Því miður er aðgengi barna að 
sálrænni meðferð er ekki nægjanlega gott eins og er, biðlistar eru eftir sérfræðiþjónustu 
sveitarfélaga, sálfræðinga á heilsugæslu og BUGL-inu og önnur sálfræðiþjónusta er kostnaðarsöm 
fyrir foreldra svo sem ef leitað er beint til sjálfstætt starfandi sálfræðinga. Þessa þjónustu þarf að efla, 
auka aðgengi og fjölga valmöguleikum.

Að lokum vill KÍ benda á að lítil áhersla virðist sett fram í aðgerðaráætluninni um forvarnir hvað 
geðheilbrigði barna varðar. Tilfinningavandi sem börn og ungmenni glíma við hamlar þeim að taka 
virkan þátt í leik og námi, getur komið í veg fyrir að þau vaxi og þroskist á heilbrigðan hátt og hindrað 
að þau nái að njóta hæfileika sinna til fulls. Kvíði sem ekki er unnið með á æskuárum getur leitt 
þunglyndis og annarra alvarlegra geðsjúkdóma á fullorðinsárum. Það er þjóðhagslega hagkvæmt að 
takast á við vandann strax.
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