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

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 18. nóvember 2015, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338. mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig 
um tillöguna og biðst velvirðingar á þeim töfum sem hafa orðið á að skila umsögninni.

Barnaverndarstofa telur í upphafi rétt að taka fram að fagna ber tillögu um stefnu og aðgerðaráætlun í þessum 
málaflokki og að stofan telur að þar komi fram margar og mikilvægar tillögur um þjónustu við einstaklinga og 
fjölskyldur þeirra sem glíma við geðheilsuvanda af ýmsu tagi. Þrátt fyrir það telur Barnaverndarstofa 
nauðsynlegt að gera nokkrar athugasemdir við tillöguna þar sem aðilar með þekkingu á barnavernd hafa lítið 
komið að gerð hennar. Beinast athugasemdir stofunnar einkum að þeim hluta stefnunar sem snýr að 
geðheilbrigðisþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra sem og þeirri meginárherslu stefnunar að stuðla að 
samþœttingu þjónstunnar.

I.
Það vekur athygli að þegar tilgreind eru dæmi um samstarfsaðila við einstaka markmið stefnunar er ekki minnst 
á barnaverndaryfirvöld, hvorki barnaverndarnefndir sveitarfélaga né Barnaverndarstofu, sem hefur samkvæmt 
lögum það hlutverk að samræma og efla barnavernd hér á landi. Hins vegar er fjallað um Samband íslenskra 
sveitarfélaga sem samstarfsaðila þrátt fyrir að sambandið fari ekki með nein hlutverk eða beri skyldur 
samkvæmt þeim lögum sem málaflokkinn varðar, hvorki á sviði félagsþjónustu, barnaverndar né 
heilbrigðisþjónustu.

Að mati Barnaverndarstofu er mikilvægt að hafa barnaverndaryfirvöld sem samstarfsaðila við framkvæmd 
einstaka markmiða enda fjalla þau um málefni fjölda barna og fjölskyldna sem glíma við geðraskanir. Leyfir 
Barnaverndarstofa sér í þessu samhengi að benda á að barnaverndaryfirvöld er sá aðili sem oft á tíðum ber 
ábyrgð á þjónustu við umræddar fjölskyldur á heimili þeirra og framkvæma inngrip í formi vistunar barns utan 
heimilis á grundvelli barnaverndarlaga. Í barnaverndarlögum eru sem kunnugt er bæði ákvæði um tímabundna 
vistun barna utan heimilis á meðferðarstofnunum og vistheimilum sem og ákvæði um ráðstöfun barna á 
fósturheimili, bæði tímabundið og varanlega. Þannig hafa barnaverndarstarsmenn iðulega til umfjöllunar mál 
þar sem heilbrigðiskerfið hefur haft afmarkaða aðkomu og virðist barnaverndinni oft ætluð víðtæk úrlausn mála 
sem í ákveðnum tilvikum eru jafnvel á mörkum fagsviðs barnaverndarinnar.

Ein helsta áskorun barnaverndarstarfsmanna hér á landi snýr að þeirri ríku ábyrgð sem barnaverndaryfirvöld 
bera á grundvelli barnaverndarlaga í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra sem glíma oft við flókinn og 
samsettan vanda sem ekki er á færi eins kerfis að leysa. Því miður eru endurtekin dæmi þess að skjólstæðingar 
barnaverndinnar virðast fá lakari geðheilbrigðisþjónustu en ella mætti búast við, að því er virðist vegna þess að 
þeir fá þjónustu og/eða eru vistaðir utan heimilis á vegum barnaverndaryfirvalda. Samþætting 
geðheilbrigðisþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra og samvinna kerfa er því að mati Barnaverndarstofu 
illmöguleg án beinnar þátttöku barnaverndaryfirvalda ríkis og sveitarfélaga. Stuðningur sérfræðinga 
geðheilbrigðiskerfisisins við könnun mála, gerð meðferðaráætlana og framkvæmd þjónustu við skjólstæðinga 
barnaverndar er nauðsynlegur í tengslum við undirmarkmið stefnunar sem eru 1) Aðþjónusta við einstaklinga 
með geðraskanir sé samþœtt og samfelld. 2) Að uppeldisskilyrði barna stuðli að vellíðan þeirra, og 3) Að fólki 
verði ekki mismunað á grundvelli geðheilsu. Vandséð er að unnt sé að ná þessum markmiðum ef 
barnaverndaryfirvöldum er ekki ætlað að vera samstarfsaðili við framkvæmd einstaka markmiða sem fjalla um 
börn og foreldra sem glíma við geðraskanir.

II.



Við umfjöllun mála í barnavernd þar sem þjónustuþörf er orðin mikil má oft sjá langan aðdraganda þar sem oft 
virðist ekki hafa tekist að veita viðeigandi stuðning og samþætta grunnþjónustu í félags-, skóla- og 
heilbrigðisþjónustu og hverjum tíma. Slík mál virðast því ekki fá næga athygli og þjónustu fyrr en í óefni er 
komið og meðferðarinngrip verða bæði sérhæfð og flókin fyrir viðkomandi einstaklinga og þar af leiðandi af 
skornum skammti og dýr fyrir samfélagið. Barnaverndarstofa tekur því heilshugar undir markmið stefnunar sem 
snúa m.a. að aukinni sálfræðiþjónustu, eflingu göngudeildarþjónustu BUGL, fræðslu, skimun, innleiðingu 
gagnreyndra aðferða osfv. í geðheilbrigðisþjónustu.

Varðandi þjónustu BUGL þá þarf að mati Barnaverndarstofu einnig að leggja áherslu á bráðþjónustu annars 
vegar og endurhæfingu og meðferð hins vegar. Á undanförnum árum hafa komið upp tilvik þar sem börn á 
unglingsaldri hafa ekki fengið nauðsynlega bráðaþjónustu í formi innlagnar á BUGL eða aðrar deildir 
Landspítala þrátt fyrir brýna þörf, m.a. vegna alvarlegra fráhvarfa sökum vímuefnaneyslu, sjálfskaðandi 
hegðunar, geðrofsástands eða annarra alvarlegra geðsjúkdóma. Þess í stað hafa barnaverndarstarfsmenn verið 
knúnir til að vista viðkomandi börn á neyðarvistun Stuðla sem er ekki, eins og kunnugt er, geðdeild og ekki 
mönnuð læknum og hjúkrunarfólki. Hefur Barnaverndarstofa lýst áhyggjum sínum yfir þessu við stjórnendur 
Landspítalans, velferðaráðuneyti og embætti landlæknis.

Einnig eru dæmi þess að börn sem eru vistuð í skamman tíma og jafnvel endurtekið á legudeild BUGL eru 
útskrifuð þaðan án þess að eiga vanda síns vegna afturkvæmt heim með góðu móti en eru áfram í brýnni þörf 
fyrir sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu. Í báðum tilvikum, bráðaþjónustu og eftirfylgd, flyst þörfin fyrir sérhæfða 
geðheilbrigðisþjónustu yfir á hendur barnaverndar sem eðli málsins samkvæmt er ekki ætlað að búa yfir 
sérhæfðum úrræðum á því sviði.

Telur Barnaverndarstofa mikilvægt að tekið sé á framangreindum atriðum í stefnu og aðgerðaráætlun í 
geðheilbrigðismálum og mælir stofan með því að velferðarnefnd þingsins beiti sér fyrir slíkum breytingum á 
tillögunni áður en hún verður samþykkt af Alþingi.

III.
Í þjónustu við börn og fjölskyldur hér á landi hefur orðið mikilvæg þróun í skimun og greiningu geð- og 
þroskaraskana barna. Hefur það aukið eftirspurn eftir þjónustu og hafa orðið til langir biðlistar eftir þjónustu 
annars og þriðja stigs stofnana. Segja má að ekki hafi tekist eins vel að þróa sérhæfð meðferðar- og 
þjónustutilboð til að mæta þeirri þörf sem m.a. endurspeglast í biðlistum eftir greiningum og tíðum 
umkvörtunum yfir úrræðaleysi.

Barnaverndarstofa bendir á að í geðheilbrigðisþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra má sjá ákveðin sóknarfæri 
sem gætu falist í aukinni samþættingu á þjónustu barnaverndar og geðheilbrigðisþjónustu. Þannig má nefna sem 
dæmi að í kjölfar innleiðingar Barnaverndarstofu árið 2008 á svokallaðri fjölkerfameðferð (MST- Multisystemic 
Therapy) varð grundvallarbreyting til hins betra í stigskiptri þjónustu við þann málaflokk. Aðferðarfræði MST 
er á sömu nótum og umfjöllun stefnunar um batamiðaðaþjónustu þar sem er „horft á styrkleika einstaklingsins 
og getu og unnið markvisst að því að efla þátttöku hans í meðferðinni“ eins og segir í kafla um geðheilsu í 
stefnunni. Þess má geta að á alþjóðageðheilbrigðisdeginum 2014 fengu MST teymi Barnaverndarstofu 
hvatningarverðlaun forvarna og fræðslusjóðsins ÞÚ GETUR „fyrir framúrskarandi eflingu geðheilsu og baráttu 
gegn fordómum“ eins og segir á viðurkenningarskjali. MST er gagnreynd aðferð sem þjónustar fjölskyldur 
barna og börn á aldrinum 12-18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunar- og vímuefnavanda. Þjónustan fer fram á 
heimilum barnanna og hefur það m.a. að markmiði að draga úr þörf fyrir vistanir utan heimilis og hefur árangur 
hér á landi verið góður, sbr. skýrslu Barnaverndarstofu til velferðarráðuneytis um innleiðingu og árangur 
fjölkerfameðferðar (september 2015). Mörg þeirra barna sem fá þjónustu MST eru einnig skjólstæðingar BUGL.

Til eru sérstök og vel rannsökuð útgáfa af fjölkerfameðferð, MST-Psychiatric, sem er sérhæfð fyrir börn sem 
glíma við alvarlegri geðraskanir en hið hefðubundna MST er ætlað fyrir. Á grundvelli hins góða árangurs og 
reynslu af innleiðingu MST í barnavernd væri að mati Barnaverndarstofu rík ástæða til að skoða hvort 
innleiðing MST-Psychiatric þykir fýsilegur kostur hér á landi. Er Barnaverndarstofa reiðubúin að ráðast í slíka 
athugun og innleiðingu sé áhugi á slíku og fjármagn fæst til verkefnisins.

IV.
Að lokum telur Barnaverndarstofa rétt að benda á að í þeim kafla stefnunar sem fjallar almennt um þjónustu 
gætir ákveðin misskilnings þar sem segir að Barnaverndarstofa reki eitt vistheimili. Hið rétta er að rekstur 
vistheimila er skv. barnaverndarlögum á vegum sveitarfélaga en Barnaverndarstofa leggur til ákveðið 
fjárframlag til eins einkarekins vistheimilis sem tryggir á móti tvö pláss fyrir óléttar konur. Hins vegar greiða



barnaverndarnefndir sveitarfélaga fyrir þau börn sem þar dveljast. Einnig er tiltekið sérstaklega að MST 
meðferðin sé í boði á Akureyri. Hið rétta er að MST er í boði alls staðar á landinu en þjónustan er af faglegum 
og tæknilegum ástæðum í öllum tilvikum út frá MST teymum sem staðsett eru í Reykjavík. Einnig er rík ástæða 
til að fjalla um mikilvæga starfsemi Barnahúss, þar sem börnum er veitt geðheilbrigðisþjónusta í kjölfar 
kynferðisbrota, en þjónusta þess er með sömu formerkjum einnig í boði alls staðar á landinu.

V.
Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á 
verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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