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Við erum að tala um börn in okk ar

Stund um get ur verið nán ast óyf ir stíg an legt að kom ast fram úr rúm inu. Slík er van líðan hans. mbl.is/ Hari
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Hann er ljúf ast ur, alltaf ljúf ast ur allra, en þessi skipti sem hann miss ir stjórn á skap inu eru hrika lega
erfið fyr ir alla í fjöl skyld unni. Hvort held ur sem það eru for eldr ar, yngri eða eldri systkini. Hann er
sautján ára og glím ir við ADHD, les blindu, þung lyndi og kvíðarask an ir. En fjöl skyld an neit ar að gef ast
upp og bar átt an held ur áfram. Bar átta fyr ir bætt um hag hans í kerf inu. Drengs ins sem líður oft svo illa
að það að fara fram úr rúm inu get ur verið óyf ir stíg an leg áskor un.

For eldr ar þessa drengs eru meðal þeirra sem eru í stöðugri bar áttu við kerfi sem hef ur hingað til lítið
viljað fyr ir þau gera.

„Við erum að bregðast sem þjóðfé lag og við erum að bregðast börn un um okk ar sem glíma við vanda.
Ef við tök um okk ur sam an sem sam fé lag get um við gert svo mikið,“ seg ir móðir drengs ins og bind ur
mikl ar von ir við nýj an stjórn arsátt mála sem kveður á um að ís lenska heil brigðis kerfið eigi að stand ast
sam an b urð við það sem best ger ist í heim in um.

Geðheil brigðisáætl un til 2020 verður hrint í fram kvæmd og hún fjár mögnuð. Geðheil brigðisþjón usta á
heilsu gæslu stöðvum og sjúkra hús um úti um land verður efld og bráða-, og barna- og ung linga geðdeild -
um Land spít al ans verður tryggt fjár magn til að standa und ir rekstri þeirra. Heil brigðisþjón usta í fram -
halds skól um verður efld með áherslu á geðheil brigði.
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„Við erum að bregðast sem þjóðfé lag og við erum að bregðast börn un um okk ar sem glíma við vanda,“ seg ir móðir drengs
sem glím ir við fjölþætt an vanda. mbl.is/ Hari

Son ur henn ar var fyrst greind ur með ADHD í fimmta bekk eða þegar hann var orðinn tíu ára gam all en
það var löngu orðið ljóst að hann tikkaði í öll box in. Þar sem hann skoraði ekki nógu hátt þá var hann
ekki send ur í grein ingu fyrr.

„En hömlu leysið, hvat vísi og ein beit ing ar skort ur hef ur fylgt hon um alla tíð,“ seg ir hún. Um svipað leyti
og grein ing in var gerð flutti fjöl skyld an á milli lands hluta og reyndi það tölu vert á dreng inn. Hann hafði
fyrstu árin verið í litl um skóla úti á landi en við flutn ing á höfuðborg ar svæðið urðu erfiðleik ar hans meira

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010894.jpg


12/4/2017 Við erum að tala um börnin okkar - mbl.is

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/12/03/vid_erum_ad_tala_um_bornin_okkar/ 4/31

áber andi og sjálfs mynd in brengluð. Jafn framt sótt ist námið illa þar sem hann fékk minni stuðning inni í
stór um bekk en í litl um.

Grein ing in skipti svo miklu því þá vissi hann loks hvað var að
Þegar niðurstaða grein ing ar lá fyr ir fékk hann lyf við ADHD og seg ir móðir hans að líf hans hafi tekið
mikl um stakka skipt um til batnaðar.

„Það var ótrú legt að upp lifa hvernig drengn um leið miklu bet ur með lyfj un um og hon um leið líka svo
miklu bet ur eft ir að hafa fengið grein ing una. Því það er svo vont að vita ekk ert – af hverju verð ég
stjórn laus en ekki systkini mín eða bekkj ar fé lag ar? Það eru ástæður fyr ir þessu. Náms ár ang ur fór upp
á við og hann varð miklu yf ir vegaðri. Ári fyrr hafði hann verið greind ur með les blindu.

Við get um rétt ímyndað okk ur hvernig það er fyr ir barn sem glím ir við slík ar rask an ir að vera sett ur í
skóla fimm daga vik unn ar all an vet ur inn þar sem hann á að sitja all an dag inn og hann ræður ekki við
aðstæður sem aðrir ráða við og þykja sjálf sagðar. Öðrum nem end um sem og kenn ur um. Þetta þýðir fé -
lags lega ein angr un fyr ir viðkom andi sem er enn al var legra en lé leg ur náms ár ang ur. Lyfja gjöf in hafði
einnig góð áhrif á fé lags lega stöðu hans og af mæl is boð og aðrar uppá kom ur urðu ekki leng ur óyf ir stíg -
an leg ur þrösk uld ur ólíkt því sem áður var þegar það tók marga daga að und ir búa hann að mæta,“ seg ir
hún.
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Ein beit ing ar skort ur er meðal þess sem börn með ADHD glíma við. mbl.is/ Hari

Við lok grunn skóla ákvað pilt ur inn að fara í fram halds skóla en fljót lega kom í ljós að þetta reyndi of
mikið á. And leg líðan hans versnaði mjög á þess um tíma enda dag arn ir oft lang ir þegar búið er að
þjappa náms efni fjög urra ára náms í fram halds skóla á þrjú ár. Ekki síst fyr ir þá nem end ur sem einnig
glíma við erfið veik indi.
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Við megum aldrei gleyma því í allri þessari

umræðu um kostnað að við erum að tala um

mannslíf – við erum að tala um börnin okkar. 
 

Vegna van líðunar ákvað hann að hætta á lyfj un um við ADHD en það þýddi að ein beit ing in fór veg allr ar
ver ald ar. Sem hafði þær af leiðing ar að námið sótt ist illa. Víta hringn um var hvergi nærri lokið því þá
byrjaði hann aft ur á ADHD lyfj un um og um leið versnaði and leg líðan hans. Um svipað leyti ákvað
hann, í sam ráði við for eldra sína, að ræða við sál fræðing skól ans en svo heppi lega vildi til að slík ur er
starf andi í hans skóla sem er alls ekki sjálf gefið í fram halds skól um lands ins. Sál fræðing ur inn hafði
strax sam band við for eldra hans og lét þau vita að son ur þeirra glímdi við al var leg ar sjálfs vígs hugs an ir.
Þau brugðust skjótt við og dreng ur inn fór að hitta sál fræðing. Sá grein ir hann með al var legt þung lyndi
og kvíða.

Eins og staðan er í dag þá kost ar hver tími fyr ir börn hjá sál fræðingi fjór tán þúsund krón ur því sál -
fræðiþjón usta fell ur ekki und ir heil brigðis kerfið í dag.

„Við þurf um að for gangsraða vel okk ar fjár mun um til að geta veitt okk ur þann munað að leyfa syni okk -
ar að fá þá aðstoð sem hann þarf á að halda. Við meg um aldrei gleyma því í allri þess ari umræðu um
kostnað að við erum að tala um manns líf – við erum að tala um börn in okk ar,“ seg ir hún.
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Eins og staðan er í dag kost ar hver tími fyr ir börn hjá sál fræðingi fjór tán þúsund krón ur því sál fræðiþjón usta fell ur ekki
und ir heil brigðis kerfið í dag. mbl.is/ Hari

Sam kvæmt stjórn arsátt mála nýrr ar rík is stjórn ar á að meta ár ang ur nú ver andi kerf is með hliðsjón af
veik asta fólk inu og skoða þá þætti sem eru ekki hluti af því, t.d. ferða- og uppi haldskostnað, tann lækn -
ing ar og sál fræðiþjón ustu.

Pilt ur inn og for eldr ar hans ákváðu í sam ráði við sál fræðing inn að hann myndi hætta á ADHD-lyfj un um
og fengi lyf við þung lynd inu enda mik il væg ara að bæta and lega líðan hans en náms ár ang ur.
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„Þetta var mjög erfitt tíma bil því hann komst vart fram úr rúm inu vegna van líðunar. Hvernig held ur fólk
að það sé að hafa áhyggj ur af því hvort barnið þitt er á lífi í hvert skipti sem þú ferð á fæt ur? Þetta er
hlut skipti margra for eldra því miður – að ótt ast um líf barns ins síns á hverj um degi. Á sama tíma hef ur
þú ít rekað leitað á náðir barna- og ung linga geðdeild ar inn ar en fengið þau svör að því miður er ekki
pláss og að son ur okk ar sé ekki nógu veik ur til að tekið sé við hon um. Ég er viss um að for eldr ar barna
með lík am lega sjúk dóma myndu ekki sætta sig lengi við þessi svör. Barnið okk ar sem hafði veitt sér
sjálf skaða. Eft ir hverju átt um við að bíða? Áttum við að bíða þangað til það er orðið of seint og það
látið? Ég veit það ekki,“ seg ir hún.

Son ur henn ar býr svo vel að eiga góða vini sem hann kynnt ist strax í grunn skóla. Þeir standa sterk ir
sam an og eru opn ir með sín mál og veita hver öðrum stuðning. Fjöl skyld ur þeirra hafa tengst í gegn um
vináttu þeirra og geta leitað til hinna for eldr ana ef eitt hvað bját ar að hjá þeirra dreng og öf ugt.

Hún viður kenn ir að þetta taki á alla fjöl skyld una enda viti þau aldrei hvað það er sem set ur af stað reiði
hans og van líðan og hann viti það ekki sjálf ur. Eðli lega verða ýms ir árekstr ar inn an heim il is ins og yf ir -
leitt eru þeir tengd ir stjórn leysi drengs ins.

En fjöl skyld an horf ir bjart sýn fram á betri tíma því loks ins virðist vera að rofa til í mál um þeirra eft ir þrot -
lausa bar áttu árum sam an eft ir að barna vernd í þeirra sveit ar fé lagi ákvað ný verið að stíga inn og styðja
þau.

Hvers vegna líður svo mörg um illa?
„Við eig um ekki að taka þess um veik ind um á ann an hátt en öðrum en heil brigðis kerfið ger ir það með
greiðsluþátt töku sinni og þjón ustu. Þetta er til skamm ar. Við verðum sem sam fé lag að fara að huga að
því hvað veld ur þess ari aukn ingu á and legri van líðan barna sem og full orðinna hér á landi. Hvar erum
við að bregðast sem sam fé lag. Við þurf um að fara að huga að for vörn um til að stöðva þessa þróun en
mik il fjölg un fólks sem glím ir við geðrask an ir sýn ir að eitt hvað í okk ar sam fé lagi veld ur þessu. Ég velti
jafn vel fyr ir mér hvort mikið vinnu álag og löng vinnu vika skipti þar máli. Þetta er sam fé lags legt mein
sem við þurf um að fara sam eig in lega í og ég er ekki að firra mig ábyrgð sem for eldri en þetta er ekki í
lagi í því vel ferðarþjóðfé lagi sem við telj um okk ur búa í.
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Ólaf ur B. Ein ars son hjá embætti land lækn is seg ir að það sé mis mun andi eft ir ald urs hóp um hvaða lyf börn eru að fá.
mbl.is/ Hari

Ólaf ur B. Ein ars son, verk efna stjóri hjá embætti land lækn is, bend ir á að miklu fleiri ís lensk börn eru að
fá ávísað tauga- og geðlyfj um en börn ann ars staðar á Norður lönd um. Mun ur inn er tals verður hjá börn -
um á leik skóla aldri og grunn skóla aldri, það eru hins veg ar ekki sömu lyfja flokk ar hjá þess um ald urs -
hóp um sem eru áber andi. Hjá börn um á grunn skóla aldri eru lyf við ADHD og svefn lyf áber andi. Í sum -
um til vik um eru börn að fá lyf vegna nokk urra sjúk dóma.

Ávísuð ADHD lyf til 0-25 ára

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010897.jpg
https://infogram.com/c1a2fd49-f451-4364-b4a7-5023159912eb
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Heimild: Embætti landlæknis

„Við verðum tölu vert vör við það að börn sem eru að fá ADHD-lyf eru einnig að fá svefn lyfj um ávísað
frá lækn um. Vitað er að svefnerfiðleik ar eru þekkt vanda mál hjá börn um með ADHD en okk ar áhyggj ur
af örv andi lyfj um snúa að því hvort svefn vandi auk ist þegar þau byrja að taka lyf in. Því erum við að
skoða hvort það geti verið að lyf in séu tek in á röng um tíma dags ins og hvort börn séu að fá lyf in í of
háum styrk sem get ur valdið svefn vandi. Svefn vandi er líka þekkt ur hjá börn um sem eru ekki með
ADHD og þá er spurn ing hvort búið sé að full reyna önn ur úrræði áður en farið er í lyfja gjöf,“ seg ir Ólaf -
ur.
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Fjöldi drengja 0-4 ára sem fær ávísað tauga- og

geðlyfjum árið 2016, á hverja 1.000 íbúa 
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Geðrofslyf Ópíóðar ADHD lyf Svefnlyf

Þunglyndislyf Róandi og kvíðastillandi

Heimild: Embætti landlæknis

Dæmi eru um að börn allt niður í fimm ára sem eru með hegðun ar vanda fái geðlyf og börn frá eins árs
aldri sem eru með svefn vanda fái svefn lyf sem ætluð eru full orðnu fólki. Þetta sýn ir ný rann sókn sem
gerð var af tveim ur meist ara nem um í sál fræði við Há skól ann í Reykja vík, þeim Þór arni Frey Grett is syni
og Huldu Jóns dótt ur Tölgyes, und ir stjórn dr. Berg lind ar Svein björns dótt ur, at ferl is fræðings og aðjúnkts
í sál fræði við HR.

Í sam tali við Morg un blaðið í síðasta mánuði sagði Berg lind að mik il lyfja gjöf til barna hér á landi sé ein
birt ing ar mynd skorts á úrræðum í mál efn um barna og ung menna.

https://infogram.com/32c9e4eb-f089-4b4a-a08d-2457de4afca4
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Berg lind seg ir að þessi lyfja notk un hafi ekki verið rann sökuð áður hér á landi út frá þessu sjón ar horni,
en hún og sam starfs fólk henn ar höfðu sam band við ýmis for eldra fé lög, ADHD-fé lagið og fleiri slík
hags muna sam tök for eldra barna með sérþarf ir vegna hegðun ar vanda, þroska haml ana og/ eða þrosk -
arask ana. For eldr ar voru spurðir til hvaða aðila þeir hefðu leitað vegna hegðunar- og svefn vanda barna
sinna og hvaða ráð þeir hefðu fengið. Í ljós kom að 58% for eldra var ráðlögð lyfja gjöf við svefn vand an -
um, sem er meira en tvö falt hærra hlut fall en þeirra sem var ráðlagt að breyta svefn venj um barn anna.
Rúm lega 70% for eldra barna með hegðun ar vanda var ráðlagt að gefa þeim geðlyf.

Fjöldi stúlkna 0-4 ára sem fær ávísað tauga- og

geðlyfjum árið 2016, á hverja 1.000 íbúa
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Geðrofslyf Ópíóðar ADHD lyf Svefnlyf

Þunglyndislyf Róandi og kvíðastillandi

Heimild: Embætti landlæknis
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Ólaf ur seg ir að svefn lyf með virka efn inu mel antón ín sé tölu vert notað hér á landi sem svefn lyf en í
Banda ríkj un um  er mel antón ín selt án lyf seðils. Hér er lyfið lyf seðils skylt en lyfið er ætlað fólki 55 ára
og eldra sem þjá ist af svefn leysi sem ein kenn ist af litl um svefn gæðum, sam kvæmt sér lyfja skrá.

Lyf sem eru framleidd fyrir fullorðið fólk gætu

haft allt önnur áhrif á líkamsstarfsemi hjá

börnum. 
 

Hann seg ir að þegar lyf inu er ávísað hér á landi sé það á ábyrgð lækn is ins ef hann ávís ar því á börn
eða aðra en þá sem lyfið er ætlað. „Við vit um að í Dan mörku hafa heil brigðis yf ir völd verið að vísa til 
rann sókna á dýr um sem sýna fram á að mel antón ín hef ur meðal ann ars áhrif á kynþroska. Eins og
dönsk heil brigðis yf ir völd hafa verið að benda á , þá telj um við að börn eigi að njóta vaf ans hvað varðar
lyf sem þessi þar til búið er að sýna fram á ör yggi lyfj anna fyr ir börn,“ seg ir Ólaf ur.
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Fjöldi drengja 5-9 ára sem fær ávísað tauga- og

geðlyfjum árið 2016, á hverja 1.000 íbúa
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Geðrofslyf Ópíóðar ADHD lyf Svefnlyf

Þunglyndislyf Róandi og kvíðastillandi

Heimild: Embætti landlæknis

Af ís lensk um drengj um á aldr in um fimm til níu ára er 21 af hverj um þúsund að fá svefn lyf og er lang al -
geng ast að þeir fái lyfj um sem inni halda mel antón ín ávísað. Þess ar töl ur ná bara til þeirra barna sem fá
slík um lyfj um ávísað frá lækn um á Íslandi og óljóst er hve mikið magn slíkra lyfja kem ur hingað ann ars
staðar frá.

https://infogram.com/4dcd4020-c301-41f9-adb9-8d06491e4415
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Fjöldi stúlkna 5-9 ára sem fær ávísað tauga- og

geðlyfjum árið 2016, á hverja 1.000 íbúa
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Geðrofslyf Ópíóðar ADHD lyf Svefnlyf

Þunglyndislyf Róandi og kvíðastillandi

Heimild: Embætti landlæknis

„Í rétt um styrk er mel antón ín ekki eit ur efni held ur virkt efni sem lík am inn fram leiðir en þegar horm ónið
er tekið inn sem lyf þá get ur þú verið fá það í mun hærri styrk eða á öðrum tíma en eðli legt get ur tal ist.
Ef barnið fær lyf sem ekki er ávísað af lækni, til að mynda ef fólk kaup ir lyfið sjálft í út lönd um eða í vef -
versl un um get ur verið óvíst með hversu mikið magn virka efn is ins er í hverj um skammti.

Við vit um ein fald lega ekki um lang tíma áhrif in. Það er ekki gott ef það kæmi í ljós í framtíðinni að lang -
tíma áhrif þess ara lyfja séu slæm í ljósi þess að mörg börn og ung menni eru að fá þessi lyf í dag. Þá
eru þekkt ar auka verk an ir hjá full orðnum sem taka mel antón ín, hvort auka verk an ir yrðu meiri eða aðrar

https://infogram.com/b123864c-1f4f-48c8-baf4-9ce6ba438faa
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hjá börn um við töku á mel antón ín  er ekki vitað,“ seg ir Ólaf ur og bæt ir við að mjög erfitt sé að rann saka
virkni lyfja sem þess ara á börn enda ekki æski legt að gerðar séu lyfja tilraun ir með börn.  

Guðrún Bryn dís Guðmunds dótt ir, yf ir lækn ir á barna- og ung linga geðdeild Land spít al ans, seg ir að starf semi deild ar inn ar
sé tvenns kon ar – göngu deild arþjón usta og hins veg ar inn lagn ir á legu deild. mbl.is/ Hari

Mygla ger ir starfið erfiðara

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010898.jpg
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Sex hundruð börn og ung menni yngri en 18 ára eru í meðferð á barna- og ung linga geðdeild Land spít -
al ans (BUGL), að sögn Guðrún ar Bryn dís ar Guðmunds dótt ur yf ir lækn is. Þetta er ekki hátt hlut fall barna
hér á landi en meiri hluti skjól stæðinga BUGL kem ur af suðvest ur horni lands ins Þar sem stærst ur hluti
barna á Íslandi býr. 

BUGL veit ir börn um og ung ling um með geð- og þrosk arask an ir marg vís lega þjón ustu. Guðrún Bryn dís
seg ir að BUGL sé ann ars veg ar göngu deild arþjón usta og hins veg ar inn lagn ir á legu deild. Und ir þjón -
ustu göngu deild ar heyr ir bráðat eymi sem bregst við beiðnum mjög fljótt eða inn an tveggja sól ar hringa.
Lang ir biðlist ar eru eft ir þjón ustu al mennr ar göngu deild ar og eru rúm lega eitt hundrað börn á biðlista
eft ir aðstoð þar. 

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/8/1010899.jpg
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Aðeins helm ing ur legu deild ar BUGL er not hæf ur vegna myglu. mbl.is/ Hari

Á legu deild inni er rek in dag deild og vett vangsþjón usta sem og sól ar hringsþjón usta. Börn sem eru á
dag deild gista heima hjá sér en koma á BUGL á dag inn. Guðrún Bryn dís seg ir að það séu einkum
yngri krakk ar þar sem vand inn sé oft skóla tengd ur. Þá stunda þau nám við Brú ar skóla við Dal braut.

Mygla í hús næði BUGL á Dal braut hef ur haft áhrif á starf semi BUGL und an far in ár og er aðeins helm -
ing ur hús næðis legu deild ar inn ar not hæf ur um þess ar mund ir. Jafn framt hafa marg ir starfs menn verið
frá vegna veik inda tengd um áhrif um myglu í lengri tíma.

„Til þess að tak ast á við þetta höf um við brugðið á það ráð að auka vett vangsþjón ustu frá legu deild, á
heim ili barn anna, í þeirra heima skóla og í skól an um hér, í stað þess að veita þjón ust una í hús næðinu
hér,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Á legu deild BUGL eru að jafnaði sautján legupláss en eru núna tíu vegna raka skemmda í hús næðinu
og verður ekki fjölgað í 17  fyrr en næsta vor þegar viðgerð lýk ur. Guðrún Bryn dís seg ir að það sé alltaf
biðlisti inn á deild ina en styttri en hann var áður.

Bráðatil vik á bak við 75% inn lagna
„Skýr ing in á styttri biðlista á legu deild ina felst m.a. í breyt ing um sem við gerðum fyr ir nokkr um árum
vegna mik ill ar aðsókn ar og skorts á legu rými. Stærst ur hluti barna sem leggj ast inn koma brátt eða um
75% inn lagna. Í dag eru þau mál met in á þriðja degi og skoðað hvort hægt sé að halda áfram þjón ustu
í göngu deild. Stund um er það hægt  og stund um ekki. Við höf um í dag sér hæfðari meðferðarúr ræði í
bráðat eymi þ.a. hægt sé að halda áfram meðferð t.d. eft ir út skrift, ef það er nauðsyn legt. Þess ber
einnig að geta að tölu vert er hægt að gera í göngu deild arþjón ustu en inn lögn á legu deild get ur verið
nauðsyn leg ef ekki er hægt að treysta því að barnið sé ör uggt,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Sjálfsskaða- og sjálfs vígs hugs an ir hafa auk ist meðal ung menna á Íslandi og í öðrum lönd um. Þetta
hef ur haft áhrif á álag á deild ina og tölu vert af þjón ust unni sem BUGL veit ir fer fram í bráðat eymi BUGL
sem hef ur fyrstu aðkomu.
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Sjálfsskaða- og sjálfs vígs hugs an ir hafa auk ist meðal ung menna á Íslandi. mbl.is/ Hari

„Ég tel ekki endi lega að við séum að skera okk ur úr varðandi van líðan, grein ing ar og lyfja notk un barna
og ung linga miðað við aðrar þjóðir. Lyfja notk un er tölu vert meiri hér á Íslandi en ann ars staðar en hún
hef ur einnig auk ist ann ars staðar,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Hún seg ir að ein skýr ing á auk inni lyfja notk un sé úrræðal eysi í þess um mála flokki. „Börn fá ekki viðeig -
andi stuðning þegar þau þurfa á því að halda. Það vant ar meðferðarúr ræði í nærum hverfi og auk inn
stuðning og jafn vel þekk ingu á því hvernig best er að hlúa að þess um börn um í skólaaðstæðum.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010901.jpg
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Nú er stefna skóla yf ir valda að skóli sé fyr ir alla, án aðgrein ing ar. Það er hið besta mál en þá þarf jafn -
framt að fram fylgja því alla leið því þarf ir barn anna eru mis mun andi og nálg un in þarf að vera ein stak -
lings miðuð. Til þess að þetta sé hægt hefði ég talið að það þyrfti að manna skól ana bet ur. Það hafa
einnig átt sér stað tölu verðar breyt ing ar í sam fé lag inu. Hraðinn er mun meiri og tækni væðing in einnig.
Það þarf að hlúa að barna fjöl skyld um svo þær hafi mögu leika á að sinna börn un um án þess að hafa
áhyggj ur af fjár hag og hús næði,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Ekki nóg að tala um skóla án aðgrein ing ar. mbl.is/ Hari

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010902.jpg
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Að sögn Guðrún ar Bryn dís ar má held ur ekki gleyma því að það er meiri skiln ing ur á geðræn um vanda
barna. „Því geðrænn vandi hef ur alltaf verið til hjá börn um en er bet ur skil greind ur í dag. Grein ing ar eru
sett ar til að skil greina vanda svo hægt sé að veita viðeig andi meðferð. Grein ing ar eiga að gagn ast
barn inu og þeim sem um gang ast barnið. 

Grein ing ar eiga ekki að segja til um um fang íhlut un ar, sem barnið þarf því sama grein ing get ur verið
mjög mis mun andi eft ir ein stak ling um og valdið mis mik illi höml un á starfs færni barns ins. Eins og áður
sagði eru rúm lega 100 börn á biðlista eft ir göngu deild arþjón ustu barna- og ung linga geðdeild ar Land -
spít al ans og er það held ur styttri biðlisti en oft áður. Bráðat eymið sinn ir einkum börn um sem eru í
sjálfsskaða- og sjálfs vígs hættu, börn sem glíma við dep urð, þung lyndi, kvíða eða eru í geðrofi.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010904.jpg
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Um 320 ný mál koma til bráðat eym is ins á BUGL á hverju ári. mbl.is/ Hari

„Við erum að fá, síðastliðin ár, 320 ný mál inn í bráðat eymið á ári. Þegar haft er sam band við okk ur
vegna barns sem á í veru leg um erfiðleik um er reynt að skoða viðkom andi til vik strax, hvort þörf sé á
komu í bráðat eymi eða hvort við bend um á aðrar þjón ustu leiðir,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Ósátt við stutt an tíma á geðdeild
Þeir for eldr ar sem mbl.is ræddi við við vinnslu grein anna um börn sem kerfið týndi hafa flest ir upp lifað
að barn þeirra hafi annaðhvort reynt sjálfs víg eða veitt sér skaða eða hótað að taka eigið líf. Ef börn
þeirra leggj ast inn á BUGL þá er það yf ir leitt í skamm an tíma og eru marg ir ósátt ir við hversu fáir dag -
arn ir eru.

„Ef barn reyn ir að svipta sig lífi og fær ekki lengri tíma inni á geðdeild þá er ekki í lagi með kerfið sem
við búum við. Svo koma lækn arn ir og benda mér á að hún sé í fíkni efn um sem ég vissi að sjálf sögðu.
Dótt ir mín býr til aðra per sónu og fóðrar þá á ein hverju sem á sér ekki nokkra stoð í raun veru leik an um
því þetta eru af leiðing ar af neysl unni. Þarna er hún að reyna að búa til ein hvern ein stak ling sem hún er
ekki. Hvers vegna fær barnið mitt ekki meðferð á BUGL líkt og hún þarf á að halda?“ seg ir móðir sem
mbl.is ræddi við.
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Á BUGL eru eng in sér hæfð meðferðarúr ræði fyr ir börn í neyslu. mbl.is/ Hari

„Rót in er í kvíða og þung lyndi og svo kem ur sjálfsskaðinn, dópið og svo reyn ir hún að svipta sig lífi.
Hún er ekki fík ill að eðlis fari en með því að taka eit ur lyf fær hún frið í höfðinu. Á sama tíma virk ar
kanna bis eins og olía á eld geðvand ans líkt og rann sókn ir sýna og sanna,“ seg ir móðir ungr ar stúlku
sem glím ir við al var leg an kvíða.

„Ég myndi vilja sjá og þá er ég ekki bara að tala um börn í neyslu, held ur börn sem hafa reynt að svipta
sig lífi, að þau fái mögu leika á að verða virk í sam fé lag inu. Þau þurfa að fá að hitta sál fræðing einu
sinni til tvisvar í viku og eiga ekki að þurfa að greiða 14 þúsund krón ur fyr ir tím ann. Styrkt fóst ur get ur

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010906.jpg
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hjálpað hér mjög mikið og komið þeim út úr þeim aðstæðum og um hverfi sem þau eru í. Þar fá þau
aðgang að sál fræðiþjón ustu og aðstoð við að finna barnið í sjálf um sér í stað þess að vera með öðrum
sem eru í ná kvæm lega sömu spor um og þau,“ seg ir hún.

Ekki nóg að vera með hús næði, þurf um líka starfs fólk
Guðrún Bryn dís seg ir að á BUGL séu eng in sér hæfð meðferðarúr ræði fyr ir börn í neyslu. Mörg þeirra
barna sem koma hafa prófað fíkni efni og eru jafn vel í neyslu en hafa jafn framt geðræn an vanda og
þrosk arask an ir. Um þau gilda sömu regl ur og um aðra sem koma með al var leg ar geðrask an ir svo sem
geðrof, ef þörf er á inn lögn þá er reynt að verða við því.

„Við tök um á móti börn um sem eiga við geðræn an vanda að stríða og eru í neyslu á göngu deild. Við
get um hrein lega ekki ör ygg is þeirra vegna og annarra verið með þau inni á legu deild. Hús næðið býður
ein fald lega ekki upp á það en það er eitt af því sem verður end ur skoðað í þeim fram kvæmd um sem nú
standa yfir. Örygg is staðlar þurfa að vera í lagi því oft fylgja al var leg hegðun ar vanda mál þeim börn um
sem til okk ar koma.

Þá er bara hálf sag an sögð því við verðum líka að vera með starfs fólk sem get ur sinnt börn un um. Að
það séu alltaf eitt hundrað börn eða fleiri á biðlista sýn ir að það er greini leg þörf fyr ir aukna starf semi.

Það er al gjör lega nauðsyn legt að auka þverfag lega þjón ustu í nærum hverfi barn anna. Að börn fái
aðstoð fyrr og áður en vand inn verður al var leg ur er að öllu leyti hag kvæm ara fyr ir alla aðila.  

Það hef ur margoft verið sýnt fram á að fjár hags leg ur ávinn ing ur fyr ir þjóðfé lagið er mik ill svo ekki sé
talað um það álag sem barnið og fjöl skyld an þarf að upp lifa við nú ver andi aðstæður. Það þarf að auka
for varn ir í sam starfi skóla, heilsu gæslu og for eldra. Það er ekki nóg að sál fræðing ar séu komn ir til
starfa á all flest um heilsu gæslu stöðvum, þó að það hjálpi vissu lega. Það þarf þverfag leg teymi, fé lags -
ráðgjafa, fjöl skylduráðgjafa, sál fræðinga, hjúkr un ar fræðinga og annað sér hæft fag fólk. Einn sál fræðing -
ur á heilsu gæslu stöð ræður ekki við þörf ina og nú þegar eru komn ir biðlist ar eft ir þjón ustu sál fræðinga,“
seg ir Guðrún Bryn dís.
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Guðrún Bryn dís Guðmunds dótt ir, yf ir lækn ir á barna- og ung linga geðdeild Land spít al ans. mbl.is/ Hari

Inn grip fyrr get ur aukið lík ur á ár angri
Hún seg ir að t.d. í Nor egi séu þverfag leg teymi í nærum hverfi barn anna svo fyr ir mynd ir að slíkri þjón -
ustu eru víða. Það er starf andi geðheilsu teymi fyr ir full orðna í Breiðholti sem hef ur gef ist vel. Það ætti
því að vera eðli legt fram hald að stofna fleiri slík teymi fyr ir full orðna og jafn framt sam bæri leg teymi fyr ir
börn. Ekki sé þörf á slík um teym um á hverri heilsu gæslu stöð en tvær til þrjár t.d. á höfuðborg ar -
svæðinu myndu breyta miklu.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010907.jpg
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„Rann sókn ir sýna að því fyrr sem gripið er inn þegar fyr ir sjá an legt er að vandi geti steðjað að, þeim
mun meiri lík ur séu á að ár ang ur ná ist,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Hún seg ir að það þurfi að tengja heil brigðis-, fé lags- og skóla kerfið bet ur sam an þegar kem ur að börn -
um sem þurfa á stuðningi að halda og leggja mála flokkn um til aukið fjár magn.

Fólk deyr úr geðsjúk dóm um
„Við hjá BUGL glím um, eins og flest svið Land spít al ans, við mikla starfs manna veltu og ekki hafa raka -
skemmd ir með myglu í hús næði deild ar inn ar bætt ástandið. Okk ar styrkt araðilar hafa reynst okk ur vel
og gert okk ur kleift að sinna starfi okk ar bet ur en ann ars væri, meðal ann ars svo starfs fólk geti sótt sér
nauðsyn lega mennt un tenga meðferðarúr ræðum fyr ir börn með geðræn an vanda sem svo kem ur börn -
un um og fjöl skyld um þeirra til góða.

Fólk deyr úr geðsjúk dóm um og börn eru þar ekki und an skil in. Við sjá um ung lings stúlk ur oft glíma við
sjálfs vígs hugs an ir, sjálfsskaða og dep urð. Í rann sókn sem var gerð á þjón ustu bráðat eym is BUGL árið
2013 voru ung lings stúlk ur 2/ 3 þeirra sem fengu þjón ustu. Á sama tíma eru sjálfs víg al geng asta dánar -
or sök ungra karl manna á Íslandi,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Mik il vægt er þegar geðræn veik indi koma í ljós hjá barni að gleyma ekki fjöl skyld unni. Ekki sé nóg að
ræða við barnið held ur þarf öll fjöl skyld an á hjálp að halda.

„Álagið er gríðarlegt alls staðar, hvort sem það er hjá barna vernd, fé lagsþjón ust unni eða ann ars staðar.
Það eru all ir að kikna und an álagi. Við verðum að bregðast við þessu því við erum að tala um framtíð
þessa lands, þ.e. börn in, sum í lífs hættu og önn ur sem geta borið var an leg an skaða af ef ekk ert er að
gert,“ seg ir Guðrún Bryn dís.

Frétt af mbl.is
Þjóðin greinda

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/12/02/thjodin_greinda/
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Fang elsið á Hólms heiði er nýj asta fang elsið á Íslandi. mbl.is/ Hari

Guðmund ur Fylk is son, aðal varðstjóri hjá lög regl unni á höfuðborg ar svæðinu, leit ar að börn um sem eru
týnd og þau eru allt frá ell efu ára upp í átján ára. En yngsta barnið sem hann hef ur leitað að var 28
vikna fóst ur. Því miður kom ast ekki öll ung menni sem hann leit ar að út úr erfiðleik um sín um og enda
sem skjól stæðing ar Fang els is mála stofn un ar. 

Þar er eng inn geðlækn ir starf andi og sál fræðing arn ir eru þrír tals ins. Alls eru skjól stæðing arn ir um eitt
þúsund tals ins. Í fjórðu og síðustu grein inni um börn in sem kerfið týndi er fjallað um hvað get ur gerst ef
börn fá ekki aðstoð sem þau þurfa svo sann ar lega á að halda.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010909.jpg
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Frétt af mbl.is
Líf heill ar fjöl skyldu í húfi
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