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Fleiri hundruð börn glíma við margþætt an vanda og for eldr ar þeirra segj ast ganga á vegg þegar þeir óska eft ir hjálp.
mbl.is/ Hari

Fleiri þúsund börn á Íslandi þurfa á sér hæfðri heil brigðisþjón ustu vegna geðheilsu vanda að halda. Á
hverju ári fæðast 100 til 200 börn sem þurfa á veru leg um stuðningi að halda vegna geðræns vanda og
eða þroska skerðing ar. Stuðning ur inn get ur verið allt frá því að vera smá vægi leg ur og aðeins í eitt skipti
í að vera nán ast stöðugur allt frá fæðingu barns ins þangað til það nær átján ára aldri og annað kerfi
tek ur við.

For eldr ar barna sem glíma við fjöl marg ar rask an ir, svo sem ADHD, ein hverfu, les- og skrif blindu,
mótþróarösk un, kvíða og þung lyndi, eru marg ir ósátt ir við þau úrræði sem þeim er boðið upp á og
benda á að við erum að tala um börn sem eiga allt sitt und ir því að fá þann stuðning sem kveðið er á
um í nám skrá – ein stak lings miðaða þjón ustu. Sem virðist vera meira á orði en borði í huga for eldra
sem eru bún ir að fá nóg af því að ganga á veggi.



12/4/2017 Líf heillar fjölskyldu í húfi - mbl.is

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/12/02/lif_heillar_fjolskyldu_i_hufi/ 3/27

Börn sem glíma við margþætt an vanda eiga lítið er indi inn í hefðbundna skóla stofu nema þau fái sér stak an stuðning.
mbl.is/ Hari

„Líf okk ar snýst nán ast al farið um viðkom andi barn. Öll fjöl skyld an er und ir. Ég er orðin ör yrki þrátt fyr ir
að vera með starfs getu. En ég get ekki sinnt vinn unni út af barn inu mínu,“ seg ir móðir sem mbl.is ræddi
við. Hún er ein sex for eldra barna og ung linga sem mbl.is tók viðtöl við við vinnslu þess ara greina.
Barnið er orðið sautján ára gam alt. Barn sem hef ur velkst um í kerf inu frá unga aldri.
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Þegar eitt hvað bját ar á hjá börn um, hvort sem það er fé lags lega, and lega eða lík am lega, þá er reynt að
veita viðkom andi barni stuðning. En biðin eft ir stuðningi tek ur á og ekki síst ef hún tek ur nokk ur ár. Því
hver mánuður get ur skipt miklu í veg ferð barna, ekki síst þeirra sem glíma við fjölþætt an vanda.

Lif ir barnið mitt af?
„Þegar son ur minn var tólf ára gam all fór hann á ein um mánuði frá því að hafa aldrei neytt fíkni efna í
að reyna að sprauta sig með lyfj un um sín um,“ seg ir faðir 13 ára gam als drengs sem fékk fyrstu grein -
ing una sjö ára gam all. Hann er greind ur með ADHD og mótþróarösk un auk þess að glíma við þung -
lyndi og kvíða.

Frá þeim tíma hef ur hann átt í stöðugum erfiðleik um og er svo komið að hvorki for eldr ar né skóli geta
meir. En eng in lausn er fund in á vanda hans. Því við erum ekki að tala um eitt kerfi eða eitt ráðuneyti
held ur tvö eða þrjú eft ir því hvernig á það er litið. Við erum að tala um heil brigðis-, vel ferðar- og
mennta málaráðuneytið. Á meðan bíður fjöl skylda í helj ar greip um – lif ir barnið mitt af?

Flest ir þeir sem starfa með börn um með rask an ir, hvort sem þær eru á sviði þroska-, geð- eða
hegðunar, eru sam mála um að ástandið er ólíðandi og eng um til góðs.

Gyða Sig ur laug Har alds dótt ir, for stöðumaður Þroska- og hegðun ar stöðvar heilsu gæsl unn ar, tek ur und ir
þetta og seg ir að setja verði heild ar stefnu og heild stæð lög varðandi þjón ustu við börn sem eru að
glíma við frá vik eða aðra erfiðleika á sviði geðheil brigðis, þroska og hegðunar.
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Gyða Sig ur laug Har alds dótt ir, for stöðmaður Þroska- og hegðun ar miðstöðvar heilsu gæsl unn ar, seg ir að það vanti heild ar -
stefnu varðandi þjón ustu við börn sem glíma við frá vik. mbl.is/ Hari

Víða eru biðlist ar eft ir þjón ustu fyr ir börn sem þurfa á stuðningi að halda nema þá helst hjá Barna -
vernd ar stofu en að sögn Hall dórs Hauks son ar, sviðstjóra meðferðar- og fóst ur sviðs, eru ekki lang ir
biðlist ar eft ir úrræðum fyr ir börn sem glíma við vanda mál sem koma til kasta stofn un ar inn ar.
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Hins veg ar geti það verið upp lif un for eldra að það sé löng bið eft ir þjón ustu eins og MST eða
meðferðar heim il um þar sem liðið get ur lang ur tíma frá því fyrst er rætt um þann mögu leika við for eldri
og barn, annaðhvort hjá fé lagsþjón ustu eða barna vernd á hverj um stað, áður en um sókn um slíka
meðferð kem ur inn á borð Barna vernd ar stofu sem hef ur yf ir um sjón með meðferðinni. For eldr ar sækja
ekki sjálf ir um slíka meðferð til Barna vernd ar stofu held ur eru það barna vernd ar nefnd ir á veg um sveit ar -
fé lag anna.

Hall dór Hauks son, sviðstjóri meðferðar- og fóst ur sviðs Barna vernd ar stofu, seg ir mik il vægt að börn geti verið heima hjá
sér og hjá fjöl skyld um sín um í stað þess að fara á meðferðar heim ili. mbl.is/  Hari
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Meðferðar heim il um hef ur fækkað á lands byggðinni
For eldr ar sem mbl.is ræddi við kvarta sum ir yfir fækk un meðferðarúr ræða fyr ir börn og ung linga sem
glími við vanda mál eins og hegðunar- og vímu efna vanda.

Hall dór er ekki sam mála því að um fækk un úrræða sé að ræða á und an förn um árum þótt vissu lega
megi lengi bæta þjón ustu við börn og for eldra í þess ari stöðu. Meðferðar heim il um sem staðsett voru
langt frá heim il um flestra barn anna hafi vissu lega fækkað enda hefði spurn in eft ir þeim jafnt og þétt
dreg ist sam an.

„Mik il vægt er að bæta við meðferðar heim ili í nærum hverfi barn anna eins og nú er í und ir bún ingi,“ seg ir
Hall dór. Önnur úrræði, eins og MST, hafa bæst við frá ár inu 2008 og með því fái barnið að vera áfram
heima, í sín um skóla og í sínu nærum hverfi sem flest ir álíta kost, ekki galla. Að barnið og fjöl skylda
þess fái aðstoð inni á heim il inu og í skóla. Auk þessa hafi sveit ar fé lög in bætt við pláss um fyr ir börn
sem þurfa að búa á vistheim il um.

Frá því að Barna vernd ar stofa fór að beita MST sem meðferðarúr ræði við ung menni á aldr in um 12-17
ára und ir lok árs 2008 hafa yfir 500 fjöl skyld ur farið í gegn um meðferðina. Af þeim ung menn um sem
hafa farið í MST notuðu tæp lega 50% ekki vímu efni þegar meðferð hófst en í lok meðferðar eru 90%
barna ekki í vímu efna neyslu. Átján mánuðum eft ir að meðferð lýk ur eru tæp lega 80% enn án vímu efna.

Þrátt fyr ir að flest ir séu sam mála um ágæti MST eru for eldr ar sem mbl.is ræddi við ósátt ir við hversu
mik il áhersla sé lögð á MST sem meðferðarúr ræði. Í sum um til vik um eigi MST ein fald lega ekki við, ekki
síst þegar barnið glím ir við fjölþætt an vanda á sama tíma og það er komið á bólakaf ofan í neyslu og
slæm an fé lags skap.

Auðveld ara að kaupa eit ur lyf en pizzu
„Við vilj um að þau verði tek in af heim il inu og frá nærum hverf inu þar sem þau hafa greiðan aðgang að
fíkni efn um og eru í slæm um fé lags skap. Því það er einu sinni þannig að þau eiga fæst sanna vini held -
ur miklu frek ar fé laga sem not færa sér þau og hversu auðvelt er að stjórna þeim. Fé lag ar sem fá þau til
þess að gera hvað sem er. Hvort held ur sem það er að fremja vopnað rán eða beita of beldi,“ segja for -
eldr ar sem taka þátt í starfi hóps ins Týndu börn in okk ar og Oln boga börn.

Ein þeirra seg ir að son ur henn ar, sem er 16 ára, hafi verið greind ur með ADHD og mótþróarösk un
þegar hann var fimm ára gam all og með Asp er ger-heil kenni þegar hann var sjö ára. Hann var sett ur á
lyf þegar hann var fimm ára gam all og erfiðleik arn ir hafa verið gríðarleg ir allt frá upp hafi.
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Fjór tán ára var hann byrjaður að nota eit ur lyf og þá var leiðin niður á við hröð. Hún óskaði eft ir því að
hann færi í tíma bundið fóst ur á þeim tíma svo hann færi úr sínu nærum hverfi þar sem aðgengi að eit ur -
lyfj um er ein fald ara en að pizz um. Svo ekki sé talað um áfengi en fæst þess ara barna eru í milli áfeng -
isneyslu. Bæði er áfengi mun dýr ara en kanna bis auk þess sem það er miklu auðveld ara að verða sér
úti um fíkni efni en áfengi. 

Fleiri for eldr ar taka und ir og segja að jafn vel tólf ára göm ul börn á Íslandi geti pantað sér dóp á sam fé -
lags miðlum.

MST virk ar ekki fyr ir börn á ein hverfurófi
Ósk um tíma bundið fóst ur var hafnað og henni tjáð að dreng ur inn þyrfti fyrst að reyna MST og ef það
gengi ekki þá væru Stuðlar næsta úrræði. „En MST virk ar ekki fyr ir börn sem eru á ein hverfurófi líkt og
minn son ur og eins er það reynsla margra for eldra að þau sem eru í fíkni efn um svari MST illa. Hann
þurfti veru lega á því að halda að skipta um um hverfi og lítið unnið með því að vera með hann í heima -
skól an um þar sem hann hafði nán ast ekk ert verið inni í bekk frá sjö ára aldri,“ seg ir hún.

Son ur henn ar var um tíma á Lækj ar bakka sem er meðferðar heim ili fyr ir drengi á aldr in um 14 til 18 ára.
„Síðan var hringt í mig og mér sagt að hann gæti ekki verið leng ur þar. Ástæðan var ekki erfiðleik ar
með hann held ur þá sem voru þar með hon um í meðferð. Það var ein fald lega hættu legt fyr ir son minn
að vera ná lægt þeim.“

Hún gat ekki gert annað en að taka við hon um aft ur og það tók ekki lang an tíma að fara í sama farið
aft ur. Svona hef ur líf fjöl skyld unn ar verið í mörg ár.

Ótt ast alltaf að það sé hann sem er verið að tala um
„Þegar ég heyri frétt ir af glæp um sem framd ir eru af ungu fólki þá bregður mér alltaf. Því ég veit aldrei
hvort son ur minn hef ur verið þar að verki. Hann hef ur þegar tekið þátt í vopnuðu ráni og ég veit ekki
hvernig líf hans verður næstu árin. Ég vildi óska þess að eitt hvað hefði verið gert á meðan það var
hægt. Hann og önn ur börn sem glíma við sam bæri leg ar rask an ir fengju stuðning strax og í ljós kem ur
að það er eitt hvað að. Ekki sé beðið þangað til í óefni er komið. Eins og raun in er með minn son því
miður.“
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Stuðlar er meðferðar stöð fyr ir ung linga sem rek in er af Barna vernd ar stofu. mbl.is/ Hari

Móðir fjór tán ára gam all ar stúlku seg ir að dótt ir henn ar hafi verið níu ára þegar hún var greind með
ADHD og sett á lyf. Ell efu ára fór hún í aðra grein ingu og ný lyf. Tólf til þrett án ára kom í ljós að hún
glímdi við þung lyndi og kvíða, mótþróarösk un og áfalla- og streiturösk un.

Frá fórn ar lambi í ger anda á fáum árum
„Hún hef ur á þess um tíma breyst úr barni sem var fórn ar lamb einelt is í að vera sú sem beit ir aðra of -
beldi, and legu sem lík am legu. Hún not ar eit ur lyf án þess einu sinni að glíma við fíkn því hún vill falla
inn í hóp inn. Inn í hóp sem er sá eini sem býður hana vel komna. Hóp ur ung menna sem er í neyslu og
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glæp um.

Ég veit ekki einu sinni hversu oft ég hef beðið um hjálp. Til að mynda á barna- og ung linga geðdeild
(BUGL). Hún var lögð þar inn sem bráðatil felli eft ir að hafa reynt að fremja sjálfs víg fyrr á þessu ári.
Hún fékk að vera þar í tvær vik ur sem er víst óvenju lang ur tími. Því yf ir leitt fá krakk ar sem hafa reynt
sjálfs víg aðeins nokk urra daga dvöl á geðdeild. Hvað er eig in lega að þessu kerfi okk ar?“ spyr móðir
þess ar ar ung lings stúlku.

„Hér á Íslandi erum við með lög og op in bera stefnu um skóla án aðgrein ing ar og til þess að það gangi upp þá þarf aukna
þjón ustu inn í skól ana,“ seg ir Hall dór Hauks son. mbl.is/ Hari
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Hún seg ir að dótt ir henn ar hafi farið í gegn um öll þau úrræði sem eru í boði og það sem hafi áunn ist er
að hún hef ur kynnst miklu fleir um sem eru í sama pakka og hún. Neysla henn ar er orðin miklu harðari
og hún hef ur jafn vel sprautað sig með sömu nál og önn ur stúlka sem dvaldi með henni um tíma á
Stuðlum. Sú stúlka er með HIV. Jafn framt hiki dótt ir henn ar ekki við að beita vopnuðu of beldi ef svo ber
und ir.

„Ég tel að þessi krakk ar eigi flest það sam eig in legt að hafa átt erfitt fé lags lega allt frá því þau voru smá -
börn. Við sjá um þetta strax í leik skóla en flest þeirra eiga erfitt með að eign ast vini enda kunna þau oft
ekki mörk in sem sett eru varðandi hegðun og fleira í sam skipt um fólks. Ef þau fengju strax aðstoð, svo
sem varðandi einelti og þeim kennd fé lags færni, held ég að það hefði verið hægt að koma í veg fyr ir að
fleiri hundruð börn á Íslandi séu í sömu spor um og dótt ir mín. En því miður er þetta staða fjöl margra
ung menna í dag.“

Hall dór seg ir að ef þær aðstæður komi upp að ekki er hægt að hafa börn inni á heim il um sín um þar
sem aðstæður eru þannig þá sé það í hönd um barna vernd ar í viðkom andi sveit ar fé lagi að grípa inn
sem meti út frá vanda og þörf um barns ins hvort vista eigi barnið á vistheim ili á veg um sveit ar fé lags ins,
ráðstafa eigi barni í fóst ur eða á meðferðar heim ili á veg um Barna vernd ar stofu.

Flest með fjöl breytt an vanda
Meðferðar heim il in sem eru í boði eru eru Stuðlar (þar sem rek in er meðferðardeild en jafn framt lokuð
deild fyr ir bráðavist an ir), Lauga land í Eyjaf irði og Lækj ar bakki á Rangár völl um.

„Frum skylda í barna vernd ar starfi er að styrkja for eldra í upp eld is hlut verki sínu og stuðla að því að börn
geti búið heima hjá sér. Hluti af MST-meðferðinni er að gera for eldr um kleift að halda fjöl skyld unni sam -
an og tak ast á við vanda barns án þess að það þurfi að fara af heim il inu. Þetta er mik il væg grund vall -
arþjón usta; að tryggja líf ein stak lings í sínu heimaum hverfi. Rétt indi barna og þar af leiðandi rétt indi for -
eldra til eðli legs fjöl skyldu lífs,“ seg ir Hall dór.

Hann seg ir að reynsl an og rann sókn ir sýni að MST er öfl ugt úrræði fyr ir börn í hegðunar- og vímu efna -
vanda.

„Eðli máls ins sam kvæmt þá eru sum börn með mjög flók inn og viðamik inn vanda, svo sem í tengsl um
við þrosk arask an ir eða aðra erfiðleika í um hverfi barns. Þess um börn um er ekki neitað um að taka þátt
í MST en það eru minni lík ur á að MST skili ár angri hjá þeim. Vand inn batn ar kannski meðan á MST-
meðferðinni stend ur en yf ir færsla ár ang urs get ur verið síðri til lengri tíma litið,“ seg ir Hall dór.
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Eft ir að hafa lokið MST eru um 30% barna vistuð á fóst ur- eða meðferðar heim ili á næstu 18 mánuðum
eft ir að meðferð lýk ur. Hall dór seg ir þetta ásætt an legt hlut fall en nán ast öll börn sem koma til
meðferðar í úrræðum Barna vernd ar stofu eru með fjöl breytt an vanda, ýms ar grein ing ar og sum búa auk
þess við erfiðar aðstæður.

„Meðferðar kerfið okk ar bygg ir á stig skiptri meðferð. Þú not ar aldrei sterk ara inn grip en þú þarft á hverj -
um tíma en miðar samt við að inn gripið sé lík legt til ár ang urs. Það er eng inn þvingaður í MST og MST
er ekki meðferðar inn grip sem hent ar öll um og er til dæm is ekki notað fyr ir börn með flókna og langvar -
andi þjón ustuþörf sem get ur verið ígildi fötl un ar,“ seg ir Hall dór.

Stuðlar, meðferðar stöð fyr ir ung linga, er yf ir leitt næsta úrræði ef MST virk ar ekki. mbl.is/ Hari
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Að sögn Hall dórs er full þörf á að bæta við úrræðum í úrræðaflóru sveit ar fé laga og rík is ins en það er
lög gjaf ans að taka ákvörðun um hvort og hvernig breyta eigi verka skipt ingu og skipu lagi þess hver eigi
að gera hvað.

„Ef færa ætti til tek in úrræði úr hönd um sveit ar fé laga, það er frá barna vernd ar nefnd um til stofn ana rík is -
ins, svo sem Barna vernd ar stofu eða sam bæri legra stofn ana, þá er það ekki gert nema með laga breyt -
ingu,“ seg ir Hall dór.

Öll barna vernd snýst um hag barn anna
Hann tek ur und ir með for eldr um um að oft megi grípa fyrr inn með aðgerðum sem styrkja þau í upp eld -
is hlut verk inu eins og með þjálf un og meðferð for eldra færni (PMT) sem hef ur verið lengi notað hér á
landi.

PMT hent ar for eldr um barna á leik- og grunn skóla aldri. Mik il vægt er að vinna með hegðun ar vanda á
fyrstu stig um þró un ar þar sem al var leg ir hegðun ar erfiðleik ar geta leitt til and fé lags legr ar hegðunar, sem
oft hef ur seinna meir í för með sér áfeng is- og vímu efna notk un sam hliða af brot um. Rann sókn ir hafa
leitt í ljós að þetta dreg ur úr hegðun ar erfiðleik um barns á heim ili og hef ur auk þess já kvæð áhrif á sam -
skipti inn an fjöl skyldu og frammistöðu barns í námi, seg ir á vef Barna vernd ar stofu.

„Öll barna vernd snýst um að auka lík ur á að börn geti búið með for eldr um sín um. Ef í ljós kem ur að
þau geta það alls ekki þá met ur barna vernd ar nefnd hvers kon ar vist un utan heim il is hent ar viðkom andi
barni,“ seg ir Hall dór.

Hall dór seg ir að hann hafi aldrei kynnst öðru en að fólk sé sam mála um að vinna heils hug ar að þeim
verk efn um sem það sinn ir varðandi aðstoð við börn sem eiga í erfiðleik um.

Al var legt inn grip að taka barn úr skóla
Hall dór tel ur að það megi bæta þjón ust una í heil brigðis- og skóla kerf inu varðandi þann hóp barna sem
þarf á aukn um stuðningi að halda.

„Hér á Íslandi erum við með lög og op in bera stefnu um skóla án aðgrein ing ar og til þess að það gangi
upp þá þarf aukna þjón ustu inn í skól ana. Ég tel að MST sé gott dæmi um inn grip þar sem verið er
verið að styðja börn í skól an um á þann hátt að þau geti haldið áfram í sín um skóla. Skól inn er eins og
rann sókn ir hafa sýnt fram á einn stærsti vernd andi þátt ur í lífi barns auk fjöl skyld unn ar. Að taka barn úr
sín um skóla eða venju leg um skóla get ur verið al var legt inn grip.
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Börn geta af ýms um ástæðum þurft að skipta um skóla en um leið og barn er tekið úr skóla og sett í
jaðaraðstæður og er ekki leng ur meðal barna sem búa í venju leg um aðstæðum þá get ur það viðhaldið
erfiðleik um og í versta falli aukið erfiðleika barns ins í fé lags legri aðlög un,“ seg ir Hall dór.

Stund um  er rætt um áhrif mjög erfiðra barna á önn ur börn í sama skóla og hvort slík börn eigi yfir
höfuð heima í viðkom andi skóla.

„Rétt læt ir það að barn fái ekki viðun andi stuðning í sín um skóla að taka barnið úr skól an um?“ spyr
Hall dór „Ég held að sam kvæmt skiln ingi okk ar á rétt ind um og vel ferð barna þá rétt læti það ekki slíka
aðgerð. Það þyrfti hins veg ar að auka stuðning inni í skól an um sjálf um,“ seg ir hann. 

Sum eiga ekki aft ur kvæmt heim
Hvað varðar vist an ir utan heim il is eru þær ekki bara bundn ar við meðferðar heim ili. Sveit ar fé lög un um
ber sam kvæmt lög um að reka vistheim ili þegar barna vernd ar nefnd þarf að bregðast skyndi lega við og
taka barn af heim ili. Þar geta þau dvalið í allt að þrjá mánuði og í sum um til vik um er það hluti af und ir -
bún ingi fyr ir ráðstöf un barns ins á fóst ur heim ili til lengri tíma. Einnig ber sveit ar fé lög um að reka
vistheim ili og sam býli þar sem börn geta dvalið til lengri tíma svo sem í kjöl far meðferðar eða vegna
ófull nægj andi heim ilisaðstæðna. 

Hall dór seg ir flest ar barna vernd ar nefnd ir leysa þann hluta sem snýr að bráðavist un með því að vista
börn á einka heim il um eða hjá ætt ingj um barn anna. Ein ung is eitt sveit ar fé lag, Reykja vík, rek ur vaktrek -
in vistheim ili bæði vegna bráðavist un ar og vegna vist un ar til lengri tíma ef börn eiga ekki aft ur kvæmt
heim.
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Barna- og ung linga geðdeild Land spít al ans sinn ir um 600 börn um. mbl.is/ Hari

Mörg sveit ar fé lög skipta við einka fyr ir tæki, svo sem Vina kot, en þar eru börn oft vistuð til lengri tíma.
Þau börn sem fara í slík úrræði eru oft ast börn með svo flók inn vanda að hann telst ígildi fötl un ar þótt
barna vernd in geti verið áfram inni í mál um þeirra. 

Hluti af úrræðunum er því á veg um rík is ins og önn ur hjá sveit ar fé lög un um. Síðan eru úrræðin ólík og
mis jöfn eft ir sveit ar fé lög um, að sögn Hall dórs.

Dreifð og flók in verka skipt ing ekki heppi leg

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/6/1010670.jpg
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„Að okk ar mati er þessi dreifða verka skipt ing á svo flókn um og sér hæfðum verk efn um lík lega ekki
heppi leg í svo litlu sam fé lagi eins og Ísland er. Það væri bet ur farið með krafta og fjár magn ef þetta yrði
sett á eina hendi.

Við hjá Barna vernd ar stofu höf um lagt til að ein falda þetta og það var búið að breyta lög un um fyr ir
nokkr um árum á þann veg að vistheim ili, þar sem er vaktrek in og skip lögð starf semi, yrðu á for ræði rík -
is ins eins og meðferðar heim il in. En því miður tókst ekki að láta breyt ing una taka gildi þar sem lög un um
var breytt til baka þar sem ekki náðist sam komu lag milli rík is ins og sveit ar fé laga um fram kvæmd ina.
Þetta ger ir það að verk um að það er í raun að okk ar mati kom in upp ákveðin pattstaða í þess ari verka -
skipt ingu sem stend ur í veg in um fyr ir nauðsyn legri framþróun og sér hæf ingu.

Ef þetta væri á einni hendi þá væri hægt að láta þarf ir barns ins vera meira ráðandi. Tök um sem dæmi
barn sem ekki get ur búið heima hjá sér vegna eig in vanda eða vanda for eldr is og það er vistað tíma -
bundið utan heim il is. Annaðhvort í meðferð eða í fóstri og barnið á síðan að fara aft ur heim að meðferð
lok inni. En það get ur ekki farið aft ur heim þrátt fyr ir að meðferðinni sé lokið eða að þess um tíma sem
fóstrið má vara, sem er að há marki eitt eða tvö ár, er að ljúka.

Hvað er þá í boði fyr ir barnið? Það gæti farið í var an legt fóst ur en segj um að vand inn sé það mik ill og
al var leg ur að það get ur ekki farið í var an legt fóst ur. Þá þarf barnið að búa við ör ugg ar aðstæður svo
sem á vistheim ili eða sam býli því barn get ur ekki búið á meðferðar heim ili til lengri tíma þar sem önn ur
börn með al var leg an vanda koma og fara. Það væri jafnóviðeig andi og að fólk búi á sjúkra hús um.

Ég tel mik il vægt að sér hæfa öll viðamik il inn grip og að inn leiða fleiri gagn reynd ar aðferðir. Til að mynda
meðferðarfóst ur sem er mjög öfl ugt og gagn reynt meðferðarúr ræði. Meðferðarfóst ur miðar að því að
börn sem sýna mjög krefj andi hegðun sem er of erfið fyr ir styrkt fóst ur geti fengið ein stak lingsmeðferð
inni á heim ili fóst ur for eldra með stuðningi frá sér stöku meðferðart eymi sem styður jafn framt við for eldra
barns ins að taka við því aft ur heim.

Þetta hafa ná granna lönd in inn leitt og gæti átt við ákveðinn hóp barna. Ísland er lítið land og öll skyn -
semi bend ir á að flók in og erfið mál sem varða vist an ir utan heim il is eða þjón ustu við börn með mjög
flók inn vanda eigi að vera miðlæg. Við hjá Barna vernd ar stofu höf um lagt til að taka stærri hluta þess ar -
ar þjón ustu til okk ar og þá gæt um við í sam ráði við aðra þróað þjón ustu kerfið áfram.

Með þessu feng ist meira fyr ir pen ing ana sem fara í þenn an mála flokk og við gæt um sér hæft hvert
úrræði bet ur,“ seg ir Hall dór.
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Ekki hægt að vista barn í næsta lausa plássi
„Barn get ur fengið meðferð eða fóst ur um tíma og ef það þarf meiri þjón ustu þá þarf hún að vera
viðeig andi. Mjög skýrt sam kvæmt Barna sátt mála SÞ. Okk ur er ekki heim ilt að vista barn bara í næsta
lausa pláss held ur verður úrræðið að telj ast viðeig andi fyr ir viðkom andi barn,“ seg ir Hall dór.

Hall dór Hauks son, sviðstjóri hjá Barna vernd ar stofu, tel ur að það megi bæta þjón ust una í heil brigðis- og skóla kerf inu
varðandi þann hóp barna sem þarf á aukn um stuðningi að halda. mbl.is/ Hari

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010802.jpg
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Þrett án ára gam all dreng ur hef ur málað sig út í horn bæði á heim ili og í skóla. Hvorki for eldr ar né
skóla yf ir völd treysta sér til þess að sinna hon um þar sem úrræðið er að vera með hann í eins kon ar
gæslu v arðhaldi. 

 Úrræðal eysið gagn vart syn in um er al gjört
„Ég hef ör ugg lega setið yfir eitt hundrað teym is fundi í skól an um hans en úrræðal eysið er al gjört. Það er
vegna þess að þetta svo kallaða ein stak lings miðaða nám er eng an veg inn til staðar í ís lensku skóla -
kerfi. Þetta kem ur vel út á papp ír og yf ir völd stæra sig af þessu en síðan ekki sög una meir. Það er verið
að troða öll um börn um inn í sömu nám skrána og stefnu leysið er al gert varðandi þenn an hóp barna
sem ekki pass ar inn. Eins og staðan er hjá syni mín um í dag þá er hann í geymslu í skól an um.

Ég var á teym is fundi ný verið sem full trú ar barna vernd ar sátu. Full trú ar skól ans greina frá því við þá að
þeir séu bún ir að gef ast upp á syni mín um. Búið sé að reyna allt og ég tek það fram að þetta er skóli
sem er þekkt ur fyr ir að vera með mestu úrræðin og reyna alla mögu leika. En ekk ert virki í til viki son ar
míns. Þetta sé farið að hafa smitáhrif inn í bekk inn og á yngri börn í skól an um en son ur minn er með
krökk um sem eru að fikta við fíkni efni og það hef ur áhrif á aðra sem kannski eru ekki komn ir á það
stig.“

„Barna vernd seg ir að það breyti engu. Búið sé að ákveða að son ur minn eigi að fara í MST-meðferð.
Það er það eina sem okk ur bjóðist. Við erum að tala um dreng sem hef ur ít rekað rætt um að fremja
sjálfs víg og hef ur strokið oft ar en einu sinni að heim an. Hann var neyðar vistaður á Stuðlum fyr ir nokkr -
um vik um en ég var beðinn um að sækja hann dag inn eft ir vegna annarra sem voru í neyðar vist un þar
eft ir að hafa verið hand tekn ir eft ir al var lega hnífstungu árás. Þeir eru 17 ára en son ur minn var 12 ára
þegar þetta var.

Þegar ég reyndi að malda í mó inn var mér sagt að ég yrði per sónu lega að sitja yfir hon um til þess að
koma í veg fyr ir að hann stryki. Halda ætti drengn um í gæslu v arðhaldi á eig in heim ili. Hvaða áhrif held -
ur þú að þetta hafi á heim ili þar sem tvö yngri börn eru? Ég þarf vart að taka fram að það er ekki mögu -
leiki að sinna vinnu þegar svona stend ur á. Þannig að fram færsla fjöl skyld unn ar er í húfi,“ seg ir faðir inn
sem mbl.is ræddi við.
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Fang elsið á Hólms heiði. mbl.is/ Hari

Hall dór seg ir að svo sann ar lega þurfi að fjölga barna vernd ar starfs mönn um hjá sveit ar fé lög un um því
þeir eru hlaðnir verk efn um.

„Þeir eru að sinna mjög mik il væg um og góðum mál um en eru of fáliðaðir. Álagið get ur verið gríðarlegt
og þegar mál barna lenda á borði barna vernd ar þá hef ur oft verið reynt að veita barn inu og fjöl skyld -
unni þjón ustu af öðrum sér hæfðum aðilum í lang an tíma.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010800.jpg
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Í sum um til vik um virðist þó ekki hafa tek ist að veita barn inu og for eldr un um viðeig andi þjón ustu sem
eyk ur hætt una á því að vand inn verði svo al var leg ur að leita þurfi til barna vernd ar. Miklu eðli legra væri
að gripið væri inn fyrr, það er af skól um, heilsu gæslu og fé lagsþjón ust unni – sem eru hinir al mennu
þjón ustuaðilar barns og for eldra.

Í okk ar sam fé lagi er hins veg ar mjög mik il áhersla á hlut verk barna vernd ar, sem að mörgu leyti er mjög
gott, og mikl ar vænt ing ar til þess að þjón ust an koma þaðan. En sum verk efni eru ein fald lega það stór
og flók in að ekki er raun hæft að ætl ast til að barna vernd in sinni þeim ein og óstudd án sam vinnu og
stuðnings frá öðrum úrræðum,“ seg ir Hall dór.

Hann seg ir mik il vægt að hafa í huga að eitt aðal hlut verk barna vernd ar starfs manna er að barn fái þá
þjón ustu sem það á rétt á sam kvæmt barna vernd ar lög um en það eru af mörkuð úrræði, svo sem al -
menn ur stuðning ur eða meðferð inn á heim ilið og í ákveðnum til vik um vist un og meðferð utan heim il is
eða fóst ur, en einnig ber barna vernd ar starfs mönn um að sjá til þess að börn fái þjón ustu sam kvæmt
öðrum lög um ef svo ber und ir.
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Mörg börn þurfa á stuðningi að halda svo þau geti gengið í skóla sem á að vera án aðgrein ing ar. mbl.is/ Hari

Heil brigðis stofn an ir og stofn an ir sem ann ast grein ing ar á frá vik um hjá börn um eru meðal þeirra sem
hafa mikl ar vænt ing ar til þjón ustu barna vernd ar nefnda og eru jafn framt þeir sem barna vernd in þarf
mest á að halda til að veita barni viðeig andi þjón ustu.

Oft flók in sam skipti til að tryggja barni þjón ustu
„Starfs menn barna vernd ar standa oft í mjög flókn um sam skipt um við aðra þjón ustuaðila til að tryggja
að barn fái rétta þjón ustu. Þeir eru mála stjór ar í barna vernd ar máli og það eru þeir sem eiga að hafa yf -
ir sýn yfir vanda barns og fjöl skyldu. Að kort leggja þarf ir barns ins og fylgja því eft ir að barn fái viðun andi
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þjón ustu í mis mun andi þjón ustu kerf um. Þetta get ur verið mjög krefj andi hlut verk fyr ir starfs menn
barna vernd ar enda eru þeir að vinna með börn og fjöl skyld ur þeirra sem eiga í mikl um vanda. Þess
vegna er mik il vægt að hafa í huga að þjón ust an kem ur og get ur þurft að koma frá ýms um og mis mun -
andi sér fræðing um öðrum en sjálfri barna vernd inni.

Oft er búið að greina vanda þeirra fram og aft ur og nægj an lega vel til þess að segja hvaða þjón usta
eigi við. En svo eru til vik þar sem ekki tekst eins vel og fólk ósk ar og þar kem ur upp lif un fólks af grá um
svæðum – að kerf in tali ekki sam an og barna vernd geri ekki nóg.

Ég held að það séu ör ugg lega rétt mæt ar upp lif an ir for eldra en þarna eru kerf in í flest um til vik um að
gera það sem þau geta gert. Þau eru kannski að eyða mikl um tíma í að tala sam an og leita lausna en
get ur skort verk færi til að grípa til og nota. Ef verk fær in eru ekki til staðar þá er erfitt að taka á vand an -
um með sér hæfðum hætti.

Þess vegna er mik il vægt að halda áfram að inn leiða fjöl breytt ar gagn reynd ar aðferðir eins og gert var á
sín um tíma í þjón ustu við börn með mik inn hegðunar- og vímu efna vanda þegar MST var inn leitt. MST
er mjög öfl ugt verk færi og var inn leitt í upp hafi banka hruns ins. Þess vegna hafði hrunið minni áhrif á
þjón ustu okk ar en ann ars hefði orðið þrátt fyr ir að rekstr ar féð hafi dreg ist um tals vert sam an.

Því við vor um kom in með verk færi í hend urn ar sem gerði það að verk um að við gát um hagrætt og
notað fé sem ann ars fór í rekst ur meðferðar heim ila, sem minnk andi eft ir spurn var eft ir, í MST sem
skilaði betri ár angri fyr ir stærri hóp barna,“ seg ir Hall dór og bæt ir við að eft ir sem áður sé mik il vægt að
halda áfram að þróa og bæta sér hæfða meðferð fyr ir börn sem ekki geta búið heima.
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Oft tek ur það stutt an tíma fyr ir barnið að fara í sama farið aft ur. mbl.is/ Hari

Til þess að fá aðstoð sem oft er nauðsyn leg fyr ir börn, sem glíma við hegðunar-, þroska- og geðvanda,
þurfa börn in að fá grein ing ar á því hvað ami að. Flest börn sem talið er að séu með ADHD fara í grein -
ingu hjá Þroska- og hegðun ar miðstöð og þau sem tal in eru glíma við þroskafrávik eða að þau séu á
ein hverfuróf inu fara í grein ingu hjá Ráðgjaf ar- og grein ing ar stöð rík is ins. Á báðum stöðum eru lang ir
biðlist ar sem geta tekið á bæði hjá for eldr um, börn um og skól um. Í næstu grein verður fjallað um starf -
semi þess ara grein ing ar stöðva og hvað felst í grein ing um sem og hvaða úrræði eru í boði.
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Kveðið er á í nám skrá um að grunn skól ar eigi að bjóða ein stak lings miðaða þjón ustu. mbl.is/ Hari
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Soffía Lár us dótt ir og Ingi björg Georgs dótt ir hjá Ráðgjaf ar- og grein ing ar stöð rík is ins eru meðal viðmæl enda í næstu grein
þar sem meðal ann ars er fjallað um grein ingar úr ræði sem eru í boði og biðlista. mbl.is/ Hari
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