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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmið 

ritgerðarinnar er að auka þekkingu á greiningu geðræns vanda barna og unglinga, bæði út frá 

stöðluðum greiningarkerfum og út frá hugmyndafræði félagsráðgjafar, og þeirri þjónustu 

sem félagsráðgjafar veita börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra vegna geðræns vanda. 

Ritgerðinni er auk þess ætlað að sýna mikilvægi þess að sjúkdómsvæða ekki sálfélagsleg 

vandamál og með það til hliðsjónar er fjallað um stefnumótun yfirvalda hér á landi fyrir 

þennan málaflokk. 

 Tvö alþjóðleg greiningarkerfi eru notuð í heiminum í dag til að greina og samræma 

skráningu sjúkdóma, þar á meðal geðræn vandkvæði. Áhersla hefur verið á greiningu 

geðrænna vandkvæða barna og unglinga út frá þessum stöðluðum greiningarkerfum. Þau 

kerfi hafa þó verið gagnrýnd fyrir að taka ekki nægilega mikið tillit til utanaðkomandi áhrifa 

eins og umhverfis, fjölskyldu og vina. Bæði greining og meðferð félagsráðgjafa við geðrænum 

vandkvæðum barna og unglinga miðast út frá heildarsýn þar sem horft er til sálfélagslegra, 

andlegra og líkamlegra þátta. Við greiningu og meðferð á geðrænum vandkvæðum barna og 

unglinga hefur skapast hefð fyrir því að nota fjölskyldumiðaða félagsráðgjöf til að ná sem 

bestum árangri. Engin heildstæði stefnumótun er til fyrir þennan málaflokk og svo virðist 

sem úrræði fyrir þennan hóp séu af skornum skammti. Nauðsynlegt er að fá aukið fjármagn 

fyrir þennan málaflokk til að úrræðin verði fjölbreytt þannig að hægt sé að mæta börnum, 

unglingum og fjölskyldum þeirra þar sem þau eru stödd og veita þeim þjónustu í 

nærumhverfi þeirra í samstarfi við fjölskyldu, vini og skóla.  
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Formáli 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og fjallar 

um greiningu og meðferð vegna geðrænna vandkvæða barna og unglinga þar sem áhersla er 

lögð á hugmyndafræði félagsráðgjafar. Ég vil þakka Hrefnu Ólafsdóttur lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands fyrir góðar ábendingar og leiðsögn við vinnslu 

ritgerðarinnar. Eiginmaður minn Sigurgeir Gíslason og synir mínir Brynjar Freyr og Theodór 

Gísli fá mínar bestu þakkir fyrir mikla hvatningu á meðan náminu stóð og þolinmæði á 

álagstímum. Foreldrum mínum vil ég sérstaklega þakka fyrir að vera alltaf til staðar, þeirra 

hjálp er ómetanleg. Sr. Sigfús Ingvason, Laufey Gísladóttir og Heiða Ösp Kristjánsdóttir fá 

þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka góðum vinum sem ég hef 

kynnst í náminu, einstökum vinum sem hafa hvatt mig áfram og veitt mér mikla gleði 

síðastliðin ár. 
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1 Inngangur 

Geðheilbrigði hefur mikið verið í umræðunni undanfarið og þá sérstaklega geðheilsa barna 

og unglinga. Umræðan hefur helst verið um vaxandi geðheilbrigðisvandamál og aukna 

lyfjanotkun hjá þessum hóp. Höfundur veltir fyrir sér hver hinn raunverulegi vandi er og 

hvort nauðsynlegt sé að taka á honum með áherslu á lyfjameðferð. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að auka þekkingu á greiningu geðræns vanda barna og 

unglinga, bæði út frá stöðluðum greiningarkerfum og út frá hugmyndafræði félagsráðgjafar, 

og þeirri þjónustu sem félagsráðgjafar veita börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra vegna 

geðræns vanda. Ritgerðinni er auk þess ætlað að sýna mikilvægi þess að sjúkdómsvæða ekki 

sálfélagsleg vandamál og með það til hliðsjónar er fjallað um stefnumótun yfirvalda hér á 

landi fyrir þennan málaflokk. Rannsóknarspurningar sem leitast verður að svara eru: Hvernig 

eru geðræn vandkvæði hjá börnum og unglingum greind? Hver er hugmyndafræði 

félagsráðgjafar að greiningu og meðferð? Hver er stefnumótun yfirvalda fyrir þennan hóp? 

 Ritgerðin skiptist í fjóra megin kafla. Í fyrsta kafla er inngangur að ritgerðinni. Annar 

kafli snýr að geðrænum vandkvæðum barna og unglinga þar sem komið er inn á mikilvægi 

geðheilbrigðis og umfang vandans hér á Íslandi. Í þriðja kafla er fjallað um uppbyggingu 

alþjóðlegra greiningarkerfa, kosti þeirra og galla. Fjórði og fimmti kafli fjalla um 

hugmyndafræði félagsráðgjafar bæði í greiningu á geðrænum vandkvæðum þar sem horft er 

á þroskaferlið, tengslamyndunar- og kerfiskenningar og helstu meðferðarúrræðin sem 

félagsráðgjafar beita. Sjötti kafli fjallar um mikilvægi þess að sjúkdómsvæða ekki 

sálfélagslega erfiðleika og í sjöunda kafla er farið yfir stefnumótanir hér á Íslandi í málefnum 

barna og unglinga með geðræn vandamál. Ritgerðin endar á lokaorðum þar sem helstu 

niðurstöður eru dregnar saman og heimildaskrá.  
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2 Geðræn vandkvæði barna og unglinga 

Vísbendingar eru um að sálræn vandamál barna og unglinga fari vaxandi og rannsóknir hafa 

sýnt að geðheilbrigðisvandamál eru nokkuð algeng hjá börnum í dag. Í þessum kafla mun ég 

ræða mikilvægi þess að við hugum að geðheilsu barna, um umfang vandans hér á Íslandi og 

þau vandkvæði sem oftast greinast fyrst hjá börnum og unglingum.  

 Fram kemur hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni að góð geðheilsa og andleg vellíðan er 

undirstaða allra lífsgæða sem gerir einstaklingum kleift að lifa innihaldsríku lífi, vera skapandi 

og virkir í samfélaginu, mæta kröfum samfélagsins og uppfylla eigin þarfir og væntingar 

(World Health Organization, 2005). Þannig má auðveldlega vera sammála þegar því er haldið 

fram að andleg og líkamleg heilsa barna unglinga leggi grunninn að velferð þeirra í lífinu 

(Landlæknisembættið, 2008).  

 Að mati Helgu Hannesdóttur (2001) er geðrænn vandi barna og unglinga eitt stærsta 

heilbrigðisvandamálið á Íslandi í dag. Hún telur að eitt af hverjum fimm börnum glími við 

röskun á geðheilsu einhvern tímann á ævinni og eitt af hverjum tíu glími við skerta virkni 

vegna geðrænna vandkvæða. 

Hrefna Ólafsdóttir (2006) bendir á að börn virðast í auknum mæli bera ýmis einkenni 

streitu. Þar má nefna sem dæmi að svefnerfiðleikar, magaverkur, höfuðverkur, depurð, 

óróleiki og erfiðleikar við einbeitingu virðast mun algengari í dag en áður. Faraldsfræðilegar-

rannsóknir, bæði erlendar og íslenskar, benda til þess að um 20% barna eigi við 

geðheilsuvanda að stríða hverju sinni. Talið er að um 7-10% barna þurfi á sérhæfðri meðferð 

vegna vandans að halda og um 10-20% þurfi á einhvers konar hjálp að halda vegna 

geðraskana (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

 Ætla má að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi nái til um 0,4-0,5% barna á aldrinum 0-18 

ára þar sem Barna- og unglingageðdeild Landspítalans sinnir um 0,1-0,2%. Á 

Norðurlöndunum er aftur á móti talið að geðheilbrigðisþjónusta nái til 2% barna árlega. Í 

samanburði við Norðurlöndin sést að aðeins mjög takmarkaður hópur barna og ungmenna 

með geðræn vandkvæði fær greiningu og meðferð hér á landi (Helga Hannesdóttir, 2003).  

 Geðræn vandkvæði sem oftast greinast fyrst í bernsku eða unglingsárum eru ýmiss 

konar. Það eru til dæmis þroskahömlun (e. mental retardation), námsraskanir (e. learning 

disorders), hreyfiröskun (e. motor skills disorder), málraskanir (e. communication disorders), 
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gagntæk þroskaröskun (e. pervasive developmental disorder), lyndisraskanir (e. mood 

disorders), kvíðaraskanir (e. anxiety disorders), hugrænar raskanir (e. cognitive disorders) og 

geðrof (e. psychotic disorders). Þá eru þessum röskunum skipt í tvo flokka, innhverfar (e. 

internal disorder) og úthverfar (e. externalizing disorder) raskanir. Innhverfar raskanir eru 

þær sem sjást ekki mikið og valda barninu sjálfu mestum erfiðleikum, til dæmis þunglyndi og 

kvíðaraskanir. Úthverfar raskanir eru þær sem eru sjáanlegar og valda erfiðleikum í umhverfi 

barnsins, til dæmis hegðunarraskanir og hreyfiraskanir (Sadock og Sadock, 2007). 

 Birtingarform geðræns vanda barna og unglinga geta verið margskonar. Hrefna 

Ólafsdóttir (2006) nefnir helstu einkenni hjá börnum sem vísað er til faghópa innan 

geðheilbrigðiskerfisins vegna gruns um geðræn vandkvæði vera börn sem eru hrædd eða 

kvíðin, leið eða döpur, hvatvís og eiga erfitt með að einbeita sér, börn sem sýna mikla reiði 

og mótþróa í samskiptum og börn sem má segja að hugsi ekki eins og aðrir. Það eru til dæmis 

börn með einhverfu, þráhyggju eða önnur þroskafrávik. Þegar hegðun barns er farin að valda 

því það mikilli truflun að hún hefur áhrif á daglegt líf er hún oft skilgreind sem geðræn 

vandkvæði. 

Rannsókn var gerð á börnum sem lögð voru inn á legudeild BUGL frá mars 2004 til júlí 

2005. Niðurstöður sýndu að algengustu greiningar flokkarnir voru alvarleg geðlægðarlota 

(80%), athyglisbrestur með ofvirkni (39%), mótþróaþrjóskuröskun (48%), hegðunarröskun 

(33%), áfallastreituröskun (21%), almenn kvíðaröskun (43%), félagsfælni (22%) og 

aðskilnaðarkvíðaröskun (20%) (Lauth, Arnkelsson, Magnússon, Skarphéðinsson, Ferrari og 

Pétursson, 2010). 

Ábyrgð á velferð barna og þroska hvílir á fjölskyldu þeirra ásamt samfélagslegum 

stofnunum eins og skóla, heilsugæslu og fleirum. Nokkrir mikilvægir þættir fyrir góðan 

geðþroska barna eru heilsa, menntun, tilfinningalegur- og hegðunarlegur þroski, tengsl við 

fjölskyldu, félagsleg tengsl, sjálfsumönnun, sjálfsmynd og sjálfstraust (Hill, 1999). Geðræn 

vandkvæði barna og ungmenna geta haft mikil áhrif á líf þeirra og ef þau fá ekki þá aðstoð 

sem þau þurfa er hætta á að félagslegur-, tilfinningalegur- og námslegur þroski þeirra verði 

fyrir slæmum áhrifum.  
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3 Alþjóðleg greiningarkerfi 

Tvö alþjóðleg greiningarkerfi eru notuð í heiminum í dag til að greina og samræma skráningu 

sjúkdóma. Í þessum kafla verður fjallað um uppbyggingu kerfanna og greiningu geðrænna 

vandkvæða út frá þessum stöðluðu greiningarkerfum, kosti þeirra og galla.  

Þessi alþjóðlegu greiningarkerfi eru annars vegar evrópskt kerfi sem Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin (e. World Health Organization, WHO) lét þróa, ICD-10 eða „International 

Classification of Diseases“ og hins vegar bandarískt kerfi sem Bandarísku 

geðlæknisfræðisamtökin (e. American Psychiatric Association) og aðrar heilbrigðisstéttir 

standa að, DSM-IV-TR „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“. Markmið 

beggja þessara greiningarkerfa er að greina og lýsa einkennum geðsjúkdóma með svokölluðu 

öxlakerfi þar sem nálgunin er líkamleg og sálfélagsleg að uppbyggingu. Árið 1992 var fjórða 

útgáfa DSM-VI samhæfð ICD-10. Öxlarnir eru sex í ICD-10 en fimm í DSM-IV-TR (Sadock og 

Sadock, 2007).  

3.1 ICD 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin tók við ICD flokkunarkerfinu árið 1948 sem þá kallaðist ICD-6. 

Frá þeim tíma hefur kerfið verið í stöðugri endurskoðun og nú er unnið að 11. útgáfunni sem 

er væntanleg árið 2015. Flokkunarkerfið hefur verið þýtt á yfir 40 tungumál og yfir 120 lönd 

nota það sem aðalskráningu sjúkdómseinkenna (World health organization, e.d.).  

 Í ICD-10 kerfinu snýr öxull I að klínískum geðtruflunum þar með töldum 

persónuleikaröskunum. Öxull II nær til þroskaraskana og öxull III nær til andlegrar fötlunar 

þar sem tekið er mið af greind. Öxull IV nær til allra líkamlegra þátta og öxull V nær til allra 

sálfélagslegra vandkvæða, en ekki er tekið mið af því hvort umrætt atriði hafi einhverja 

orsakatengingu hvað varðar viðkomandi geðröskun. Öxull VI snýr að heildarmati á 

sálfélagslegri virkni einstaklingsins (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

3.2 DSM 

DSM greiningarkerfið var hannað af geðlæknum, sálfræðingum og klínískum félagsráðgjöfum 

og var fyrst kynnt til sögunnar árið 1952. Síðan þá hefur það verið í stöðugri þróun og í dag er 
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fimmta útgáfa þess í notkun (Dworkin, 2001). Sjötta útgáfa greiningarkerfisins er í þróun og 

er áætlað að hún komi út árið 2013 (American Psychiatric Association, e.d.).  

 Fram hefur komið að DSM kerfið hefur fimm öxla þar sem hver öxull tekur til ólíkra 

sjónarmiða. Öxull I snýr að klínískum einkennum og frumflokkum raskana, svo sem 

aðlögunar-, kvíða- og lyndisröskunum, geðklofa og átröskunum. Þannig tekur öxull I til 

frumflokka geðraskana þar sem einn þeirra eru raskanir sem venjulega greinast fyrst í 

bernsku. Þar eru einnig undirflokkar eins og námsraskanir, röskun á hreyfifærni, 

tjáskiptaraskanir, gagntækar þroskatruflanir, athyglisbrestur og atferlisraskanir, fæðu- og 

átraskanir í bernsku, kækir, losunarraskanir og loks aðrar raskanir sem tengjast bernsku- og 

unglingsárunum. Öxull II nær til persónuleikaraskana og þroskahamlana en þær hefjast að 

jafnaði á barns- og unglingsárum og halda áfram á fullorðinsárin (Sadock og Sadock, 2007). 

Öxull III segir til um almennt læknisfræðilegt ástand sem getur varpað ljósi á líðan sjúklings, 

þar á meðal öll líkamleg veikindi, tímabundin og varanleg, auk líkamlegrar fötlunar og annars 

líkamlegs skaða. Öxull IV vísar til félagslegra og sálfræðilegra þátta auk umhverfisþátta, svo 

sem fjölskyldu, skóla, atvinnu og samfélagsins í heild. Öxull V er til að leggja almennt mat á 

lífsfærni einstaklingsins þar sem tekið er tillit til greiningarinnar í dag (Hrefna Ólafsdóttir, 

2003; Sadock og Sadock 2007). 

 Tvær meginleiðir eru til að greina geðræn vandkvæði hjá börnum og unglingum, 

greiningarviðtöl, stöðluð eða hálfstöðluð, og matslistar. Greining geðrænna vandkvæða hjá 

börnum og unglingum felur í sér að meta eðli og umfang á hegðunar- og sálfræðilegum 

vanda viðkomandi. Greiningarviðtöl eru tekin við börn og foreldra þeirra þar sem markmiðið 

er að ná fram fullnægjandi upplýsingum um hvort vandkvæðið uppfylli DSM-IV-TR greiningu 

á geðrænum vandkvæðum (Sadock og Sadock, 2007). 

 Við matið þarf að skoða nokkur mikilvæg atriði, til dæmis framkomu barnsins, 

líkamlegt ástand þess, hvort það sýnir merki um kvíða og hvað er hægt að lesa úr 

andlitstjáningu. Samskipti barns og foreldra eru einnig mikilvæg og gott er að ná að fylgjast 

með þeim á biðstofunni þar sem þau vita ekki að verið er að fylgjast með þeim. Skoðað er 

hvernig barnið bregst við aðskilnaði frá foreldrum þegar það fer í einstaklingsviðtal og svo 

endurfundur barns og foreldra eftir viðtalið. Þá er þekking barnsins á tíma, umhverfi og 

einstaklingum könnuð. Veit barnið hvaða dagur er, hvar það er og við hvern það er að tala? 

Orðaforði barns er líka skoðaður og hvernig það talar. Almenn líðan og tilfinningar er 
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kannaðar og hvort ferli hugsana og inntak sé eðlilegt, hvort barnið getur komið hugsunum í 

orð, hvað er það að hugsa og hvernig það segir frá hugsunum sínum. Hreyfingar barnsins er 

skoðaðar, vitsmunaþroski, minni, dómgreind og þekking. Allir þessir þættir eru skoðaðir út 

frá þroska barnsins miðað við aldur (Sadock og Sadock, 2007). 

3.3 Kostir og gallar greiningarkerfa 

Stöðluð greiningarkerfi eins og DSM og ICD eru að mörgu leiti gagnleg en þó eru ekki allir á 

eitt sáttir um notagildi þeirra. Þegar einstaklingur er metinn þarf ákveðinn fjöldi 

lágmarkseinkenna að koma fram til að uppfylla greiningu. Um ólík atriði getur þó verið að 

ræða á milli einstaklinga sem hlotið hafa sömu greiningu. Jakob Smári (2007) bendir á að 

skilgreining geðraskana byggir fyrst og fremst á einkennum á meðan líffræðilegir sjúkdómar 

geta greinst án þess að dæmigerð einkenni þeirra komi fram. Hann nefnir að kvíði getur til 

dæmis komið fram sem orkuleysi og einbeitingarskortur hjá einhverjum kvíðasjúklingum en 

sem pirringur, vöðvaspenna og svefnleysi hjá öðrum. Hann bendir einnig á að DSM-IV og 

önnur greiningarkerfi setja viðmið um hvaða einkenni þurfa að vera til staðar þegar greining 

á röskun er gerð en ekki er tekið fram hvernig á að afla þessara upplýsinga. 

DSM greiningarkerfið hefur aðallega verið gagnrýnt af félagsráðgjöfum fyrir áherslu á 

hugmyndafræði læknisfræðinnar þar sem lögð er áhersla á greiningu ástands og sjúkdóms en 

ekki tekið tillit til viðbragða við aðstæðum. Sem dæmi má nefna að greining á 

hegðunarröskunum í DSM-IV er aðeins miðuð út frá einkennum af völdum innri sálrænna 

vandkvæða en ekki ef einkenni eru til dæmis viðbrögð af neikvæðu umhverfi. DSM 

greiningarviðmið miðast eingöngu við hegðun og tekur ekki tillit til þessa ytri aðstæðna 

(Wakefield, Pottick og Kirk, 2002). 

Hrefna Ólafsdóttir (2006) bendir bæði á styrkleika og veikleika kerfisbundinnar 

greiningar líkt og DSM-IV-TR og ICD-10. Að hennar mati felast styrkleikarnir aðallega í 

greinagóðri lýsingu á einkennum viðkomandi. Það auðveldar skilning á vanda einstaklingsins 

og skapar möguleika á samhæfðri þjónustu við hann til að aðstoða hann við að læra að lifa 

með, minnka eða losna við einkenni sjúkdómsins. Skipulögð samhæfð skilgreining á 

einkennum, sem hægt er að skrá með samræmdum hætti, er ekki síður mikilvægur styrkleiki. 

Samhæfð skilgreining auðveldar rannsóknir á einkennum og þar með skilning á einkennum 

þeirra margvíslegu geðrænu vandkvæða sem börn og unglingar eru að fást við. Hrefna telur 

að veikleikar kerfisins felist einkum í því að einkennin eru aðallega skoðuð út frá líffræðilega 
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þáttum en andlegir og félagslegir þættir eru ekki nægilega vel útskýrðir. Að hennar mati er 

það einnig veikleiki að skortur er á heildrænu mati ef tekið er tillit til orsaka og lausna 

vandans. Það á sérstaklega við um börn og unglinga sem eru að kljást við geðræn vandkvæði. 

Börn og unglingar eru háð nánasta umhverfi, fjölskyldu og skóla og því er líklegt að hluta 

vandans og lausn hans sé að finna þar.  

 Þessi kerfi hafa einnig verið gagnrýnd fyrir að vera ruglingsleg og of flókin. Ef við 

skoðum til dæmis greiningu á röskunum barna í DSM kerfinu þá sjáum við að í DSM-III voru 

sérstök þroskafrávik eina greining barna skráð í öxul II. Í DSM-III-R var öll þroskaröskun, 

almenn og sérstök, og andlegur vanþroski skráð í öxul II. Svo kom DSM-IV þar sem allir þessi 

sjúkdómar voru færðir í öxul I, nema andlegur vanþroski sem enn er undir öxli II. Þessi 

endurröðun sjúkdóma barna er aðeins eitt dæmi af ruglingslegu fjölkerfi öxla (Kutchins og 

Kirk, 1995).  

Greinagóð lýsing á einkennum og samræmd skráning er vissulega kostur í 

kerfisbundnum greiningarkerfum. Í starfi með börnum og ungmennum er mikilvægt að horfa 

heildrænt á vanda þeirra, meðal annars fjölskyldu og vini. Þar er helsti veikleiki 

kerfisbundinnar greiningar þar sem hún tekur ekki tillit til þátta í umhverfinu sem geta haft 

áhrif á líðan barnsins. Greining félagsráðgjafa miðar hinsvegar út frá heildarsýn þar sem horft 

er til félagslegra, andlegra og líkamlegra þátta einstaklingsins. Fjallað verður nánar um það í 

næsta kafla.  
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4 Greining félagsráðgjafa 

Greining félagsráðgjafa á geðrænum vandkvæðum er gerð út frá ákveðinni hugmyndafræði 

eða kenningum en alltaf með heildarsýn að leiðarljósi. Með heildarsýn skoðar 

félagsráðgjafinn persónuleika einstaklingsins, tengsl hans og félagslegt umhverfi. Í þessum 

kafla verður fjallað um hugmyndafræði félagsráðgjafar við greiningu geðrænna vandkvæða 

þar sem sérstaklega verður fjallað um þroskaferlið, tengslamyndunarkenningar og 

kerfiskenningar. 

 Greining félagsráðgjafa á geðrænum vandkvæðum er byggð á sálfélagslegu mati þar 

sem eðli og umfang hegðunar- og sálfræðilegs vanda viðkomandi er metið með hliðsjón af 

fjölskyldu, skóla, félagslegum og andlegum þroska sem kann að hafa áhrif á tilfinningalega 

líðan. Þegar barn fer í mat á geðrænum vanda eru tekin viðtöl við foreldra, barnið sjálft og 

aðra fjölskyldumeðlimi. Upplýsingar frá núverandi skóla barnsins eru einnig notaðar og oft er 

gert staðlað mat á vitsmunalegum þroska viðkomandi og námsárangri (Sadock og Sadock, 

2007). 

Við greiningu reynir félagsráðgjafinn að koma auga á vanda og veikleika barnsins en 

einnig er mikilvægt að koma auga á styrkleika þess til að hægt sé að virkja þá með það að 

markmiði að vega upp á móti veikleikunum. Tilgangur greiningar er að mynda grunn að 

meðferðarplani sem miðar að því að finna lausnir á vanda skjólstæðings, til að virkja barnið í 

að finna sínar eigin lausnir á vandanum. Undirstaða greiningar félagsráðgjafa byggist á þeirri 

hugmyndafræði sem hann vinnur eftir og þeirri reynslu sem hann hefur hlotið í starfi sínu 

sem leggur grunn að faglegri vinnu hans með skjólstæðingnum. Við greiningu geðrænna 

vandkvæða skipta margir þættir máli. Það er meðal annars vandi og persónueinkenni 

einstaklingsins, geðræn einkenni og líkamlegir sjúkdómar, tengslamyndun, lífsskeið, félagsleg 

virkni, styrkleikar og veikleikar, virkni sjálfsins, lýsing á sálfélagslegum styrkleikum og 

veikleikum, áföll og vandamál. Fjölskyldan hefur líka mikil áhrif, til dæmis lífsskeið hennar og 

virkni, persónueinkenni fjölskyldumeðlima, uppeldishugmyndir, samskipti, tengsl 

fjölskyldumeðlima og félagsleg virkni innan fjölskyldunnar. Félagslegt umhverfi skiptir máli 

þar máli eins og álag, félagsleg gildi, tengslanet, umbun og jákvæð eftirgjöf (Turner, 2002). 
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Þróað hefur verið vinnulíkan fyrir matsvinnu og er það svokallaður þarfaþríhyrningur 

(e. the assessment framework). Það skilgreinir þá þætti sem taldir eru skipta hvað mestu 

máli þegar kemur að þroska, velferð og vernd barna. Þættirnir innihalda lífskeiðatengdar 

þarfir barna og tengjast innbyrðis í gegnum innri og ytri mótunarþætti. Líkanið er sett upp í 

þríhyrning sem samanstendur af þremur samverkandi og tengdum þáttum. Þeir eru þættir 

tengdir þroskaþörfum, hæfni foreldra til að annast barnið og fjölskyldu- og umhverfisþættir. 

Hver yfirþáttur hefur svo aðra undirþætti. Allir þessir þættir stuðla að velferð barna og ef 

misbrestur er á einverjum þætti getur það haft áhrif á heilsu þeirra. Vinnulíkanið auðveldar 

félagsráðgjöfum að skilja innri veröld barns og fjölskyldu og áhrif umhverfisins á líf þeirra. 

Vinnurammi þessi var aðallega þróaður fyrir djúpviðtöl með fjölskyldum en gefur möguleika 

á notkun í viðtali þar sem meðferðaraðili spyr spurninga (Holland, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Þarfaþríhyrningur barna (Holland, 2004). 
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Hrefna Ólafsdóttir (2006) bjó til greiningarlíkan sem nýtist þeim sem sinna 

sálfélagslegum/geðrænum vandkvæðum barna og unglinga. Líkanið byggir hún á heildarsýn 

félagsráðgjafar sem hún telur mikilvæga við greiningu geðrænna vandkvæða. Upplýsingarnar 

sem koma úr þessu greiningarlíkani nýtast sem grunnur að skipulagi meðferðar þar sem 

eftirfarandi þættir eru skoðaðir. 

Fyrst er það barnið sjálft þar sem sjálfur vandinn er skoðaður og persónueinkenni 

barnsins. Þá er einnig lífsskeið barnsins skoðað, þroskaferli, tengslamyndun, félagslegir og 

sálfélagslegir styrkleikar eða veikleikar og hvort einhver áföll, sérstök vandamál eða 

áhættuþættir hafa verið í lífi barnsins. Skilningur barnsins á vandanum er metinn og hvaða 

væntingar það hefur til úrlausnar hans (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Næst eru það foreldrarnir og persónueinkenni þeirra skoðuð. Þar er skoðað lífsskeið 

þeirra, sálfélagslegir styrkleikar og erfiðleikar, sjálfsmynd, þroski, félagsleg virkni, bakgrunnur 

geðrænna vandkvæða, áföll, sérstök vandamál eða áhættuþættir, afstaða til vandans og vilji 

og væntingar til að finna úrlausn. Skoðuð er fyrri reynsla þeirra af stuðningi og meðferð 

vegna sálfélagslegs vanda (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Fjölskyldukerfið spilar stórt hlutverk. Þar er tekið mið af efnahagslegri stöðu 

fjölskyldunnar, lífsskeiði, uppeldishugmyndum, hlutverkum og skipulagi innan hennar, 

samskiptum og tengslum á milli fjölskyldumeðlima og við stórfjölskyldu, félagslegri virkni og 

leiðum sem notaðar eru til að komast af. Þá er félagslegt umhverfi foreldranna metið þar 

sem skoðað er álag, jákvæð eftirgjöf, félagsleg gildi, hugmyndafræði og afstaða, úrræði sem 

standa til boða, þjónustukerfi og tengslanet (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Hrefna (2006) telur að þetta líkan nýtist sem aukið skipulag og víkkun á greiningu 

samhliða öðrum greiningum en komi þó ekki í staðinn fyrir aðra greiningarvinnu á 

sérhæfðum stofnunum eins og sálfræðigreiningu eða sjúkdómsgreiningu sem byggðar eru á 

ICD greiningarkerfinu. 

Starf félagsráðgjafa við greiningu og meðferð vegna geðrænna vandkvæða barna, 

unglinga og fjölskyldna þeirra miðar að því að horfa á vanda skjólstæðings í samhengi við 

umhverfi hans. Hugmyndafræðin byggir á mörgum kenningum en helst eru notaðar 

kenningar sem tengdar eru einstaklingunum og þroskaferli hans. Dæmi um kenningar sem 

eru notaðar eru sálgreinakenningar, tengslamyndunarkenningar, sálfræði sjálfsins og 
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egosálfræði. Einnig er tekið mið af tengslakenningum og samskiptakenningum sem fjalla um 

samskipti og kenningum um fjölskylduna líkt og kerfiskenningin (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Hér á eftir verður nánar fjallað um þroskaferlið, tengslamyndunarkenningar og 

kerfiskenningar en þær tengjast allar heildarsýn félagsráðgjafar í starfi með börnum og 

unglingum. Þær kenningar eru þó ekki tæmandi fyrir þá hugmyndafræði sem félagsráðgjafar 

nota í vinnu með börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra vegna geðrænna vandkvæða.  

4.1 Þroskaferlið 

Nauðsynlegt er fyrir félagsráðgjafa að þekkja til þroskaferla barna og unglinga til að geta á 

árangursríkan hátt gert greiningar á geðrænum vanda þeirra. Við förum í gegnum ákveðið 

þroskaferli allt lífið. Ef við lendum í vanda, til dæmis áfalli og getum ekki unnið úr vandanum 

getur það haft mikil áhrif á tilfinningalega og sálræna líðan sem og félagslegan þroska. 

Félagslegir þættir eins fjölskylda, vinir og umhverfið sem barnið býr við geta haft áhrif á 

þroska þeirra og það getur verið mismunandi hvar þau eru stödd í þroskaferlinu. 

 Þroskasálfræðikenningar telja að manneskjan þroskist samkvæmt ákveðnu kerfi eða 

eðlilegu þroskaferli sem fer eftir ákveðnum brautum. Ef við förum af þessum brautum og 

sýnum einhver frávik eru þau í sumum tilfellum þroskatruflanir og í öðrum geðræn 

vandkvæði. Þess háttar frávik hafa verið skilgreind sem þorskatruflun eða þróun á 

fráviksmynstri einstaklings. Þessi kenning um þroskatruflun miðar því út frá að lýsa og skilja 

orsakir þroskatruflana með eðlilegt þroskaferli sem viðmið. Geðræn vandkvæði verða því til í 

samspili barns og umhverfis þess (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

 Hrefna Ólafsdóttir (2006) nefnir að félagsráðgjöf hefur allt frá upphafi verið mjög 

barnamiðuð og byggt hugmyndafræði sína á þroskakenningum eins og til dæmis ego-

sálfræðikenningum sem upphaflega koma frá sálgreiningakenningum Freuds. Erikson þróaði 

sálgreiningakenningar Freud áfram, hann bætti við að þroskinn væri undir áhrifum hins 

félagslega umhverfis einstaklingsins og að þroskaferli hans stæði til æviloka (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Samkvæmt Erikson er mannlegur þroski ekki ákveðinn af fyrirfram 

ákveðnum líffræðilegum stigum heldur verður að skoða þroskann út frá félagslegu samhengi. 

Þroskaskilgreining Erikson skiptist í átta stig sem er skipulögð framsetning á lífshlaupi 

barnæsku, unglingsára, fullorðinsára og elliára. Hann taldi þróun egósins fara í gegnum þessi 

átta stig og ef viðkomandi festist á einu stigi yrði að leysa það vandamál því annars yrði 

erfiðara að komast á næsta stig fyrir ofan, það mun hindra framför. Hvert af þessum átta 
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sálfélagslegu þrepum táknaði sérstaka lífskreppu eða verkefni, sem hvert og eitt átti að 

aðstoða einstakling við að takast á við það næsta. Þessi átta stig tákna þróun á líkamlegum, 

vitsmunalegum og kynferðislegum breytingum ásamt eðlishvöt og geta ráðið úrslitum um 

hvort einstaklingur þrói sálfræðilega afturför eða öðlist vöxt. Ef einhverju stigi er ekki lokið á 

fullnægjandi hátt getur það haft félagsleg-, tilfinningaleg- og sálræn áhrif allt lífið. Þessar 

kenningar Erikson spanna allt lífsskeiðið þar sem hann beinir athygli sinni að félagslegu 

samhengi í þróun og talar því um sálfélagsleg stig (e. psychosocial stages) (Beckett, og Taylor, 

2010; Sadock og Sadock, 2007). 

 Erfitt er fyrir félagsráðgjafa að meta einstaklinga án þess að horfa á þessa 

sálfélagslegu þætti til að sjá hvernig viðkomandi hefur farið í gegnum þessi stig, hvernig hann 

tekst á við hið félagslega og persónulega og atferli í lífi sínu. Ef að viðkomandi er til dæmis 

fastur á fyrsta stiginu, hefur ekki náð að mynda traust, þá verður vinnan að byrjar þar 

(Cowley, 1996). 

 Félagslegt umhverfi getur haft áhrif á hvar við erum stödd í þroskanum og þar af 

leiðandi á geðræn vandkvæði. Því er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að átta sig hvar 

skjólstæðingur er staddur í þroskaferlinu og hvort hann hafi tekist á við einhverja kreppu sem 

hefur áhrif á þroska hans og vinna með honum út frá því. 

4.2 Tengslamyndunarkenning 

Tengslamyndun hefur áhrif á geðheilbrigði og þá sérstaklega á fyrstu æviárum barns þar sem 

samband þess við móður er mikilvægt. Þegar við tölum um tengslamyndun þá erum við að 

tala um samband á milli fólks. Góð tengslamyndun í barnæsku virðist vera undanfari að góðu 

sambandi á fullorðinsárum.  

 Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um tengslamyndun þar sem þeir leggja 

mismunandi áherslu á þroska í bernsku og hvernig hann hefur áhrif á tengslamyndun seinna í 

lífinu. Tengslakenningar eiga uppruna sinn í sálgreiningarkenningum Freud þar sem lögð var 

áhersla á að hugur fólks stjórni hegðun þess. Síðar var farið að tala um kenningar hans sem 

tengslamyndunarkenningar eða sem þróun sambands á milli einstaklings og annarra. 

Forsenda tengslamyndunarkenninga er sambandið á milli fólks. Aðeins í gegnum náið 

samband fer tengslamyndun fram í gegnum stjórnun egósins. Þegar við erum lítil börn lærum 

við að treysta því að mamma kemur aftur þótt hún fari í smá stund, við erum örugg með það. 

Það eru þó ekki öll börn sem upplifa þá reynslu að öðlast traust í barnæsku. Þau börn sem 
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eru misnotuð eða vanrækt öðlast ekki þetta traust og eiga erfitt með að treysta öðrum þegar 

á fullorðinsár er komið (Becket og Taylor, 2010).  

 Helsti frumkvöðull tengslakenninga var John Bowlby (1907-1990) en hann taldi það 

frumþörf mannsins að stofna tilfinningaleg tengsl við aðra. Þungamiðja tengslakenningar 

Bowlby eru sjálf tengslin, eðli þeirra og formgerð. Hann lagði áherslu á mikilvægi frumtengsla 

fyrir félags- og tilfinningalegan þroska barns og þörf barns fyrir öryggi og vernd frá foreldrum 

strax í bernsku. Á sjötta áratug síðustu aldar byrjaði Bowlby að rannsaka tengsl milli móður 

og barns og komst að þeirri niðurstöðu að ef barn er tekið of snemma frá móður þá hefur 

það neikvæð áhrif tilfinningalegan- og vitsmunalegan þroska barnsins (Sadock og Sadock, 

2007; Payne, 2005). Kenningar Bowlby snerust fyrst og fremst um þörf mannsins fyrir öryggi, 

en ekki kynhvötina og úrvinnslu hennar eins og Freud hélt fram. Hann var sannfærður um að 

umhverfið ætti stóran þátt í sálrænum erfiðleikum og sérstaklega umhverfi fyrstu áranna 

þegar horft er til mótunar persónuleikans. Bowlby taldi að áföll eins og aðskilnaður frá 

foreldrum eða höfnun hefðu mikil áhrif á þroska barna (Payne, 2005). Tengslamynstur fyrstu 

áranna taldi Bowlby eiga stóran þátt í myndun sjálfsmyndar manneskju, hegðun, félagslegri 

aðlögun og tengslum við aðra. Hann beindi athylginni fyrst og fremst að móðurinni en benti á 

að lundarfar, skapgerð og persónuleiki barns hefur einnig áhrif á hversu vel móðir og barn ná 

saman (Becket og Taylor, 2010).  

 Bowlby skipti tengslamyndun í bernsku niður í fjögur stig. Fyrsta stigið kallaði hann 

frumtengsl (e. pre-attachement) sem eiga sér stað frá núll til tveggja mánaða aldurs. Á þessu 

stigi nýtur barn félagslegra samskipta og hefur mikinn áhuga á rödd og andlitum annarra. Hér 

byrjar vitsmunaþroski barna. Á öðru stigi verður svokölluð mótun tengslamyndunar (e. 

attachment in the making) sem er frá þriggja mánaða til sjö mánaða. Á því stigi er barnið 

farið að mynda tengsl og traust til móður og verður oft á tíðum háð móður sinni. Hér fer barn 

einnig að sýna mismunandi félagslega svörun. Þriðja stigið kallar Bowlby skýr tengslamyndun 

(e. clear-cut attachment) sem eru frá sjö mánaða til þriggja ára. Á því stigi eru tengsl barns og 

móður orðin skýr og leitar það eftir mikilli nálægð og snertingu við móður. Barnið sýnir 

aðskilnaðarkvíða ef það er tekið frá móður, en er á sama tíma að læra að verða sjálfstæðara 

svo það geti haft meiri stjórn þegar fjarlægðin frá móður verður of mikil. Fjórði og síðasti 

hlutinn er gagnkvæm tengsl (e. reciprocal relationship) sem er frá þriggja ára aldri. Tilfinning 

barns um öryggi er orðin góð það getur haldið þeirri tilfinningu þrátt fyrir að vera skilið eftir 
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af móður í einhvern tíma. Á þessu stigi eru börn orðin fær að mynda gagnkvæm tengsl og 

flestir geta nýtt sér þá færni út ævina (Becket og Taylor, 2010; Sadock og Sadock, 2007). 

 Þessi gagnkvæmu tengsl Bowlby gera ráð fyrir því að tengslamyndun barns og móður 

hafi að mestum hluta gengið vel. Annars myndu annarskonar mynstur tengslamyndunar 

koma í ljós. En það mynstur sem kemur fram á þessu stigi, sama hvernig það er, verður sá 

staðall sem barnið notar í samskiptum við annað fólk og þann staðal hefur barnið með sér 

alla ævi. Þessi tengslamyndun hefur djúpstæð áhrif á okkur á fullorðinsárunum. Hvernig 

tengslamyndunin var við foreldra okkar snertir þá tengslamyndun sem við förum með út í 

lífið. Ef tengslamyndun í bernsku er slæm eða takmörkuð getur það haft áhrif á sjálfsmynd og 

félagsfærni einstaklings síðar á lífsleiðinni (Beckett og Taylor, 2010). 

 Það er börnum eðlislægt að leita eftir tengslum við foreldra sína, sérstaklega móður, 

og það er foreldrum eðlislægt að leita eftir tengslum við barnið sitt. Vanalega eru þetta 

gangkvæm samskipti og gæði þeirra hjálpa barni við þroska síðar meir. Samskipti og félagsleg 

upplifun gefa börnum góðan grunn fyrir félagsleg samskipti síðar meir. Þau sambönd sem við 

myndum á yngri árum eru mótandi fyrir sambönd seinna á lífsleiðinni. Hjartahlýja, 

gagnkvæmni, stuðningur og öryggi er meðal annars afurð sambands sem hefur verið mjög 

gott. Samspil persónuleika og umhverfis hefur mikil áhrif á hvernig sambönd einstaklingar 

mynda. Það umhverfi sem börn alast upp í hefur áhrif á sálfræðilegan þroska þeirra og 

samskipti þeirra við foreldra og vini hefur áhrif á persónuleika þeirra (Payne, 2005). 

Ef tengslamyndun er ekki góð í bernsku getur það haft áhrif á einstakling allt lífið og 

getur því haft áhrif á þróun geðrænna vandkvæða. Við mat á geðrænum vanda barna og 

unglinga metur félagsráðgjafinn núverandi samband barns við foreldra eða þá sem eru því 

eru næstir og sögu fyrri tengsla, gæði og uppbyggingu. Þegar samband barns við foreldra er 

skoðað er líka mikilvægt að taka tillit til eðlilegs þroska barnsins. 

4.3 Kerfiskenningin 

Félagsráðgjafar nota margar ólíkar kenningar og vinnuaðferðir í vinnu með einstaklingum en 

eins og áður hefur komið fram byggir hugmyndafræði félagsráðgjafar alltaf á heildarsýn þar 

sem samspil einstaklings við umhverfið er skoðað. Umhverfi einstaklings getur verið stórt og 

flókið og því er gott að skoða það út frá ákveðnum kerfum. 

 Kerfiskenningin lýtur að sömu hugmyndafræði og heildarsýnin þar sem áhersla er 

lögð á að einstaklingur verði fyrir áhrifum frá þeim fjölmörgu kerfum sem hann er hluti af. 
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Þessi kerfi geta verið fjölskyldan, skólaumhverfið, vinir og aðrir þættir í lífi einstaklingsins 

(Beckett og Taylor, 2010). Kenningin miðar út frá því að ekki sé hægt að skilja eða hjálpa 

einstaklingi nema í tengslum við þau mannlegu kerfi sem hann er hluti af. Eitt af þessum 

kerfum er fjölskyldan. Með því að skoða og skilja samskipti og tengsl milli einstaklinga og 

ólíkra kerfa er hægt að gera áhrifaríkar breytingar (Andreae, 1996). Með kerfiskenningunni 

er einstaklingurinn skoðaður út frá áhrifum utanaðkomandi félagslegra þátta, samspili þeirra 

og áhrifum sem þeir hafa á einstaklinginn en ekki út frá einstaklingnum sjálfum og hegðun 

hans (Payne, 2005). 

 Rætur kerfiskenningarinnar liggja í stærðfræði (e. mathematics), líffræði (e. biology) 

og stýrifræði (e. cybernetics) og fjalla um það hvernig hlutir koma saman í stærra samhengi. 

Líffræðingurinn Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972) er talinn upphafsmaður 

kerfiskenningarinnar (e. general systems theory) en hann leit á kerfið sem flókið samspil 

þátta eða gagnvirkra afla sem mynda eina heild. Þar af leiðandi taldi hann ekki hægt að skilja 

einstaklinginn án þess að skoða samspil hans og umhverfisins. Kerfin hafa áhrif á 

einstaklinginn og einstaklingurinn áhrif á kerfin og því hafa allar breytingar innan kerfisins 

áhrif á allt kerfið (Andreae, 1996; Beckett og Taylor, 2010).  

 Kerfiskenningin nær yfir einstaklinginn og umhverfi hans. Kenningin er notuð til að 

hægt sé að öðlast betri skilning á flóknu samspili þeirra kerfa sem einstaklingurinn tilheyrir. 

Félagslegur veruleiki samanstendur meðal annars af einstaklingum, hópum, fjölskyldum, 

stofnunum og samfélaginu í heild. Til að fá heildarsýn yfir öll þessi kerfi þarf að taka mið af 

aðstæðum út frá svokölluðu vistfræðilíkani (e. ecological approach) þar sem einstaklingurinn 

er innsti kjarninn í líkaninu. Vistfræðilíkanið var sett fram af Bronfenbrenner og byggir það á 

því að einstaklingurinn tengist mörgum kerfum sem öll eru tengd hvort öðru. Hann setti fram 

fjögur svið kerfa sem hann nefnir mikro kerfi (e. microsystem), meso kerfi (mesosytem), exo 

kerfi (e. exosystem) og makro kerfi (e. macrosystem). Öll þessi kerfi vinna saman og hafa 

þroskandi og mótandi áhrif á einstaklingana í fjölskyldunni. Með því að skoða vistfræðilíkanið 

er hægt að sjá hvaða þættir hafa mest áhrif á líf barna og unglinga. Líkanið leggur áherslu á 

að þættirnir hafa áhrif á hvern einstakling innan þess og að samspil þeirra hefur áhrif á 

þroska barna og unglinga (Berk, 2010).  

 Fyrsta kerfið í líkaninu er míkró kerfi sem er skilgreint út frá nánasta umhverfi 

einstaklings, til dæmis fjölskylda, vinir, kennari, vinnufélagar eða einhver sem einstaklingur á 
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í samneyti við dags daglega. Annað kerfið er mesó kerfið en innan þess kerfis eru þau 

samskipti sem verða á milli míkro kerfanna, til dæmis samband einstaklings við stærri hópa, 

samtök eða stofnanir sem snerta daglegt líf hans. Exo kerfið nær síðan til þeirra þátta sem 

einstaklingur hefur í raun og veru engin áhrif á. Það getur verið áhrif á barn vegna 

atvinnustöðu foreldra eða jafnvel breytingar hjá stofnunum í samfélaginu. Fjórða kerfið er 

svokallað makró kerfi sem nær til samfélagsins í heild, félagslegra- menningarlegra- og 

efnislegra þátta. Öll þessi kerfi vinna saman og hafa áhrif á einstaklinga. Ef samskiptin eru 

góð á milli kerfa hámarka þau gæði og árangur einstaklings. Með vistfræðilíkaninu er hægt 

að skilja hvernig einstaklingar tengjast umhverfinu sem hefur áhrif á þá og hvernig 

menningarleg viðmið og gildi færast yfir á einstaklinginn sem hefur síðan áhrif á hvernig 

hann er í nánum samböndum (Andreae, 1996; Berk, 2010). Ein helsta gagnrýni sem 

kerfiskenningin hefur mætt er að hún gerir ráð fyrir því að allir falli að einhverju kerfi, ekkert 

sé utan kerfis (Payne, 2005). 

 Öll erum við hluti af stærri kerfum sem hafa áhrif á líf okkar á hverjum degi. 

Einstaklingar verða fyrir áhrifum af því sem gerist í umhverfinu og ef það eru veikleikar í 

einhverju kerfinu getur það haft áhrif á geðræn vandkvæði. 

4.4 Fjölskyldan sem kerfi 

Við greiningu og meðferð geðrænna vandkvæða barna er fjölskylda barnsins alltaf hluti af 

meðferðinni. Í kerfiskenningunni var fjallað um fjölskylduna sem hluta af mörgum kerfum 

samfélagsins. Til að fá betri heildarmynd af fjölskyldunni og því sem gerist innan hennar er 

hentugt að skoða fjölskylduna sem kerfi út frá hennar eigin undirkerfum.  

Murray Bowen setti fram fjölskyldu kerfiskenningu (e. family system theory) sem fjallar 

um kerfi samskipta og sambanda í fjölskyldu sem geta haft áhrif á einstaklingana og allt 

fjölskyldukerfið. Bowen skoðar fjölskylduna í gengum undirkerfi sem geta verið systkinakerfi, 

hjónakerfi eða undirkerfi foreldris og barns. Öll kerfin eru hluti af stærri kerfum og hvert kerfi 

getur haft áhrif á önnur undirkerfi og fjölskylduna í heild. Fjölskyldukerfið er til dæmis hluti af 

samfélaginu, menningu, stjórnmálum og fleiri kerfum. Einstaklingurinn innan fjölskyldunnar 

er hluti af mörgum kerfum sem snerta hann á félagslegan hátt. Fjölskyldukort (e. genograms) 

eru meðal annars notuð í vinnu með fjölskyldum samkvæmt kerfiskenningum Bowen. Kortin 

sýna fjölskyldumeðlimi, ólík hlutverk og sambönd á milli þeirra. Með kortinu er hægt að sjá 

mikilvægar upplýsingar um fjölskyldumeðlimi, meðal annars hvernig sambönd og tengsl eru 
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á milli þeirra. Þar má einnig finna styrkleika og veikleika einstaklinga og fjölskyldunnar og 

með því finna leiðir til að leysa vandamál séu þau til staðar. Ef hluti kerfisins er ekki virkur 

hefur það áhrif á alla fjölskylduna þar sem hún gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

mótun einstaklinga (Nichols og Scwartz, 2004). 

 Að mati Bowen (1978) geta félagsráðgjafar með kenningunni fengið heildarsýn á 

aðstæður fjölskyldunnar þar sem hún aðgreinir einstaklinga og skoðar tilfinningaleg tengsl 

innan fjölskyldunnar, bæði góð tengsl og tengsl sem hafa rofnað. Félagsráðgjafar geta einnig 

skoðað mál sem snerta kynslóðir fjölskyldunnar, mynstur og þemu sem myndast hafa í 

gengum árin sem og upplifanir og sambönd fólks í gegnum kynslóðir. 



  

21 

 

5 Þjónusta fyrir börn og unglinga með geðræn vandkvæði 

Þjónusta fyrir börn og unglinga með geðræn vandkvæði er fjölbreytt. Félagsráðgjafar og 

aðrar heilbrigðisstéttir vinna eftir mörgum aðferðum til að aðstoða fólk sem á í 

sálfélagslegum vanda eða á við einhvers konar geðrænan vanda að stríða. Helstu 

meðferðarúrræðin sem félagsráðgjafar beita eru einstaklingsmeðferð, hópmeðferð og 

fjölskyldumeðferð (McCann og Le Roux, 2006). Í þessum kafla verður nánar fjallað um þessi 

meðferðarúrræði út frá hugmyndafræði félagsráðgjafar. 

Fram kemur hjá Hrefnu Ólafsdóttur (2006) að félagsráðgjafar á barnageð-

heilbrigðissviði vinna ætíð samkvæmt heildarsýn félagsráðgjafar sem miðar að því að hafa 

fjölskylduna í brennidepli hvort sem um er að ræða einstaklingsmeðferð, hópmeðferð eða 

fjölskyldumeðferð. Börn eru vegna þroska síns háð þeim fullorðnu sem fara með forræði 

þeirra og þar af leiðandi er barnið og fjölskyldan skjólstæðingur en ekki annað hvort eða 

hvort í sínu lagi. Kruzich, Jivanjee, Robinson og Friesen (2003) benda einnig á að rannsóknir 

hafa sýnt mikilvægi samvinnu við foreldra og þátttöku þeirra í meðferðarvinnu á barna- og 

unglingageðdeildum. Það eykur líkur á að þeir geti framfylgt þeim úrræðum sem unnið er 

með og þannig upplifa þeir meiri stuðning og eru sáttari. 

5.1 Einstaklingsmeðferð 

Einstaklingsmeðferð hjá félagsráðgjafa fyrir börn og unglinga með geðræn vandkvæði getur 

verið margvísleg. Það getur verið stutt meðferð eða löng sem mótuð er eftir ákveðnum 

kenningum eða aðferðum eins og hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral), 

atferlismótun (e. behavioral), stuðningsmeðferð (e. supportive), tengslameðferð (e. 

interpersonal) eða blanda af þessum aðferðum (Sadock og Sadock, 2007). 

Fyrsta markmið meðferðaraðila er að koma á samstarfi við barnið eða unglinginn og 

mynda traust. Árangursrík einstaklingsmeðferð barna og unglinga krefst þess að 

meðferðaraðilar séu í sambandi við foreldra. Nálgun barns í meðferð krefst þess að 

meðferðaraðili hafi tilfinningu fyrir eðlilegum þroska barnsins miðað við aldur og heilbrigði 

þess til að fá betri skilning á samhengi einkenni vandamálsins. Í einstaklingsmeðferð fyrir 

börn er lögð áhersla á að bæta aðlögunarfærni og minnka ákveðin einkenni vandamálsins (e. 
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diminishing specific symptomatology). Meðferðin endurspeglar skilning á þroskastigum 

barna og sýnir næmni gagnvart fjölskyldum og því umhverfi sem börn búa við. Á 

undanförnum árum hafa klínískar rannsóknir stutt við hugræna atferlismeðferð sem inngrip 

fyrir hin ýmsu geðrænu vandamál barna og unglinga eins og þráhyggju, kvíða og þunglyndi 

(Sadock og Sadock, 2007). 

 Flest börn leita ekki sjálf eftir meðferð vegna geðrænna vandkvæða. Þau eru send til 

meðferðaraðila vegna truflunar á daglegum athöfnum af fjölskyldumeðlim, kennara eða 

lækni. Oft trúa þau því að þau sé að fara í meðferð vegna slæmrar hegðunar eða að þau séu 

að taka út refsingu fyrir ranglæti. Vandamál út á við eins og slæm hegðun er oftast greind af 

öðrum en innri reynsla barna getur verið að mestu leyti óþekkt. Þau sjálf eru sérfræðingar í 

að segja frá þeirri reynslu, hugsunum og tilfinningum. Börn geta lýst tilfinningum sínum í 

tilteknu aðstæðum, en geta ekki framkvæmt breytingar án hjálpar. Því er mikilvægt að barn 

hafi talsmann sem það treystir sem getur haft samskipti við skóla og aðrar stofnanir sem 

koma að því að bæta líðan þeirra (Sadock og Sadock, 2007). 

 Einstaklingsmeðferð felur í sér viðtöl við meðferðaraðila þar sem barn ræðir þau 

vandamál sem það glímir við og hvernig þau hafa áhrif á það í daglegu lífi. Lengd meðferðar 

ræðst af þörfum barnsins. Markmið einstaklingsmeðferðar er að efla félagslega og 

persónulega styrkleika barns og bæta hæfni þess til að leysa vandamál og ráða betur við 

ýmsar aðstæður (McCann og Le Roux, 2006). 

5.2 Hópmeðferð 

Hópmeðferð hefur ýmsa kosti fram yfir einstaklingsmeðferð en þó verður að meta í hverju 

tilfelli fyrir sig hvor meðferðin henti betur hverju sinni. Hópmeðferð hjá félagsráðgjafa nýtist 

vel þegar vinna þarf með uppbyggingu færni, eins og félagsfærni og samskiptafærni, 

tilfinningastjórnun eða atferli. Hópmeðferð hentar einnig vel vegna misnotkunar á 

vímuefnum, geðrænna vandkvæða, kynferðislegrar misnotkunar (fyrir bæði þolendur og 

gerendur), sorgarstuðnings og sálfræðilegra vandamála vegna alvarlegra veikinda (McCann 

og Le Roux, 2006).  

 Börn og unglingar hafa tilhneigingu til að tengjast jafningjum náið og því getur 

hópmeðferð eflt stuðning við jafningja, veitt tækifæri til sjálfsstyrkingar, veitt jákvæðar 

fyrirmyndir og meðlimir í hópnum geta skipst á ráðum til að takast á við sameiginleg 

vandamál. Hópmeðferð getur því verið árangursrík þar sem lögð er áhersla á uppbyggingu 
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færni. Meðlimir hópsins hafa tækifæri til að æfa nýja færni á staðnum með uppbyggjandi 

svörum frá hvor öðrum og hópstjóra. Hópmeðferð byggist á fyrirfram ákveðnum þemum í 

samræmi við markmið hópstarfsins. Í upphafi hvers tíma er hópstjóri með fræðslu um þema 

dagsins og síðan er þemað rætt í hópnum þar sem upplifun og reynsla þátttakenda kemur 

fram (McCann og Le Roux, 2006). 

 Börn og unglingar geta lært af styrkleikum og veikleikum hvors annars. Mörgum 

finnst einnig gott að vera í hópi þar sem fleiri eru að fást við svipuð vandamál (Barton, 1999). 

Innan hópsins getur einstaklingurinn tjáð sig um vanda sinn vitandi að hinir skilji hvað hann 

er að tala um, honum finnst hann tilheyra hópnum og það veitir honum stuðning. 

Þátttakendur læra af öðrum með því að hlusta á vandamál þeirra, hvaða aðferðir hafa 

gagnast þeim og hvað ekki. Hópmeðferð er hægt að nota með börnum á öllum aldri ef tekið 

er mið af andlegum þroska þeirra sem eru í hópnum. Myndun hóps og markmið hans fer eftir 

þroska þeirra barna sem í honum eru, vitsmunalegum þroska og þeim vandamálum sem þarf 

að takast á við (Sadock og Sadock, 2007).  

 Hópmeðferð getur skilað börnum og unglingum meiri árangri en einstaklingsmeðferð 

og auk þess er hún ódýrari kostur en einstaklingsmeðferð. Irving Yalom telur nokkra þætti 

hafa jákvæð áhrif á hópvinnuna. Von getur myndast þegar einstaklingar hitta aðra með 

svipuð vandamál þar sem þeir ná að fylgjast með þeim og sjá hvernig þeir takast á við 

vandamálin. Börn og unglingar með geðræn vandamál finnst þau of einangruð og þau 

fjarlægjast jafningjahóp sinn. Að vinna í hópi rýfur þessa einangrun og hjálpar börnunum að 

sjá vandamál sín sem lítinn hluta af sjálfsmynd sinni. Börn og unglingar eru mikið að læra af 

þeim sem eru í kringum þau og í hópmeðferð fá þau tækifæri til að læra af öðrum í hópnum. 

Það er líka mikilvægt fyrir sjálfsmat barns að finna að það geti hjálpað öðrum í hópnum út frá 

eigin reynslu. Þannig sér barnið að það hefur náð ákveðnu valdi á vandamálinu. Hópvinna 

vinnur einnig að aukinni félagsfærni, sérstaklega hjá þeim sem hafa lélega félagsfærni 

(McCann og Le Roux, 2006; Sadock og Sadock, 2007). 

 Hópvinna með ungum börnum er yfirleitt mjög skipulögð af hópstjóra þar sem 

ímyndunaraflið og leikir eru notaðir til að hafa áhrif á félagsfærni þeirra, tengingu við 

jafningja og jákvæða hegðun. Hópmeðferð með börnum getur bæði verið blönduð með 

strákum og stelpum eða bara með öðru kyninu. Börn á skólaaldri eru betri en þau yngri að 

tala um flóknar tilfinningar en þau njóta samt sem áður góðs af því að taka þátt í 

skipulögðum leikjum (Sadock og Sadock, 2007). 
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5.3 Fjölskyldumeðferð 

Fjölskyldumeðferð er ein af mörgum meðferðum sem notuð er sem inngrip hjá börnum og 

unglingum en hún hentar oft betur en aðrar þar sem börn eru háð nánasta umhverfi sínu og 

þá sérstaklega fjölskyldunni. Eins og fram hefur komið er farsælast að meta vanda 

einstaklings með því að skoða einnig þá sem eru honum næstir. 

Fjölskyldumeðferð hefur verið grundvöllur í vinnu félagsráðgjafa allt frá árinu 1922 

þegar Mary Richmond tók eftir að umhyggja félagsráðgjafa er fyrir öllum þeim sem sitja við 

sama borð (Simring og Mishne, 1989). Fram kemur hjá Hrefnu Ólafsdóttur (2006) að sem 

faggrein hefur félagsráðgjöf allt frá upphafi byggt á þeim hugmyndum að mikilvægt sé að 

greina bæði persónuleika einstaklingsins, tengsl hans og félagslegt umhverfi sem miðar að 

því að aðstoða hann við að hjálpa sér sjálfur. Við meðferð á geðrænum vandkvæðum barna 

og unglinga hefur skapast hefð fyrir því að nota fjölskyldumiðaða félagsráðgjöf til að ná sem 

bestum árangri á þeim margþætta vanda sem einstaklingar og fjölskyldur eru að takast á við. 

Mikilvægt er að hafa í huga að barnið sé ætíð í brennidepli en einnig fjölskyldan þar sem 

börn eru vegna þroska síns háð hinum fullorðnu sem fara með forræði þeirra. Þannig er 

barnið og fjölskyldan skjólstæðingur en ekki annað hvort eða hvort í sínu lagi (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  

 Fjölskyldumeðferð er bæði hægt að nota eina og sér og með öðrum inngripum 

(Nichols og Schwartz, 2004). Meðferðin byggist á mörgum mismunandi kenningum og 

líkönum sem leitast við að lýsa og skýra hið skipulagða og margbrotna samband 

fjölskyldunnar (Vetere, 1999). Í dag eru flest módel og kenningar undir áhrifum frá 

kerfiskenningum líkt og fjallað hefur verið um hér að framan þar sem áhersla er á samspil 

milli kerfa. Þar er lagt upp úr að breyta fjölskyldukerfinu heildrænt fremur að en að skoða 

einstakan þátt (Nichols og Schwartz, 2004). Meðferðaraðilar í fjölskyldumeðferð horfa á 

mynstur gagnkvæmra samskipta milli fjölskyldumeðlima og hvaða áhrif það mynstur hefur á 

fjölskylduna, jafnvel milli kynslóða. Nálgun fjölskyldumeðferðar er mjög foreldramiðuð með 

áherslu á samvinnu fjölskyldunnar, lausnamiðaðrar nálgunar og lágmörkun nauðsynlegra 

inngripa. Hún hentar vel til að vinna opið til að hafa möguleika á breyta eftir þörfum og 

verkefnum fjölskyldunnar á lífsferli hennar (Vetere, 1999). 

 Við upphaf fjölskyldumeðferðar fer fram mat á uppbyggingu fjölskyldunnar þar sem 

horft er á undirkerfi, mörk einstaklinga og sambönd sem og virkni fjölskyldunnar. Þessa 

uppbyggingu er mikilvægt að skoða til að sjá á hvar styrkleikar, geta og seigla fjölskyldunnar 
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liggur, hver sveigjanleiki hennar er við breytingum eins og næmni fyrir þörfum einstaklinga 

og fyrri breytingar sem hafa haft áhrif (Vetere, 1999). 

 Í fjölskyldumeðferð er áhersla á að rödd barna heyrist. Hlustað er eftir því hvaða 

augum börn líta vanda sinn og hvaða hugmyndir þau hafa um lausnir. Frásagnarnálgun hefur 

þróast út frá vinnu með börnum og unglingum í fjölskyldumeðferð þar sem sú aðferð hentar 

börnum vel vegna menningar þeirra. Þau eru stödd í sínum eigin þroska, eru ómenguð af 

félagsmótun og virðast hafa betri eiginleika en fullorðnir til að sjá betur kjarna málsins, 

hvernig hlutirnir eru í raun og veru. Því eiga börn oft auðveldara með að útskýra skilning sinn 

eða tjá tilfinningar sínar (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Lausnamiðuð nálgun hefur einnig sýnt góðan árangur við vinnu með unglingum og með 

þeim sem hafa ekki vandamál sem hafa djúpar rætur þar sem árangursríkast er að veita 

hæfni barna og foreldra eftirtekt. Oft er betra að blanda saman aðferðum, en stundum 

hentar betur að halda sig við eina aðferð. Fjölskyldumeðferð hefur sýnt gagnlegar breytingar 

í samanburði við einstaklingsmiðaða nálgun (Hill, 1999). 

Í vinnu með fjölskyldum er góð vinnuregla að leita að styrkleikum í fari fjölskyldunnar 

alveg eins og vandamálum og erfiðleikum. Þá er mikilvægt að veita börnum upplýsingar um 

merkingu, tilgang og afleiðingar þátttökunnar því þau geta verið ýmsar ranghugmyndir um 

þátttöku þeirra í matsferlinu. Börn verða að fá að hafa rödd í ferlinu og að á þau sé hlustað, 

þeirra skoðanir og óskir um framtíðina. Börn hafa réttindi, foreldrar hafa réttindi og skyldur 

og félagsráðgjafar hafa skyldur og vald (Holland, 2004). 

 Það er einnig mikilvægt í vinnu með börnum að skoða félagslegt net þeirra til að ná 

sem bestum árangri. Þó að tengslamyndun við foreldra sé mjög mikilvæg eins og fram hefur 

komið þá er einnig mikilvægt að skoða önnur sambönd í lífi barna. Félagslegur stuðningur frá 

systkinum, vinum eða öðrum fullorðnum getur haft mikil áhrif á líf barns. Inngrip hjá börnum 

ætti að taka mið af félagslegu neti þeirra, skoða hlutverk þeirra sem eru í netinu og íhuga 

æskilega breytingar ef þörf er á innan þess. Helstu stuðningsaðilar í lífi barns fyrir utan 

foreldra eru systkini, afi og mamma, kennari, aðrir fullorðnir sem eru ekki skildir þeim, vinir 

og jafnvel dýr. Þarfir barna og áhugamál eru oft þau sömu og foreldranna, en þó verður að 

horfa á þau sem aðskilin og aðgreind (Gilligan, 1999).  

 Fjölskyldumeðferð nýtist vel þegar breyta þarf gagnkvæmum áhrifum milli 

fjölskyldumeðlima þar sem leitast er eftir að bæta virkni allra meðlima sem einingar, 
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undirkerfa og/eða virkni einstakra meðlima (Vetere, 1999). Ein af aðferðum 

fjölskyldumeðferðar sem reynst hefur vel er frásagnarnálgun (e. narrative therapy) þar sem 

skjólstæðingur og vandamálið er aðskilið. Með því að tala um vandamálið getur 

skjólstæðingur hugsað um samband sitt við vandamálið. Fjölskyldan valdeflir barnið og lætur 

vandamálið minnka (Nichols og Schwartz, 2004).  

Félagsráðgjafar sem koma að málefnum barna og ungmenna starfa ávallt í samvinnu 

við fjölskyldur þeirra sama hvers eðlis meðferðin eða aðstoðin er. Fjölskyldan er skoðuð með 

heildarsýn þar sem horft er meðal annars til þroska barnsins, tengslamyndunar og til þeirra 

kerfa sem fjölskyldan og barnið tilheyra. Hafa skal í huga að þessi umfjöllun á 

meðferðarúrræðum félagsráðgjafa fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra er ekki 

tæmandi.  
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6 Sjúkdómsvæðing sálfélagslegra erfiðleika 

Umræða hefur verið í fjölmiðlum og víðar um aukin einkenni geðræns vanda og tíðar 

lyfjagjafir barna og unglinga. Eftirfarandi kafli fjallar um hve mikilvægt það er að 

sjúkdómsvæða ekki sálfélagsleg vandkvæði því áhrifaþættir geta verið margir og þar af 

leiðandi verða meðferðarúrræði að vera fjölbreytt.  

Að mati Hrefnu Ólafsdóttur (2006) hafa heyrst háværar gagnrýnisraddir varðandi 

lyfjagjafir til barna við ákveðnu hegðunarmynstri sem nú er gjarnan kölluð geðröskun og er 

skilgreind í sjúkdómsgreiningarkerfunum DSM og ICD. Á móti heyrast síðan raddir um það 

hvernig lífsgæði barna sem greind eru með ofvirkni, kvíða og depurð batna til muna þegar 

þau hafa fengið lyf sem hjálpar þeim að nýta styrk sinn betur (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Gísli Baldursson, Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson (2000) nefna að erlendar 

rannsóknir, meðal annars í Bandaríkjunum, hafa sýnt að á síðustu árum hefur ávísun geðlyfja 

fyrir börn og unglinga vaxið mjög hratt. Notkun rítalíns meira en tvöfaldaðist í 

Bandaríkjunum á tímabilinu 1990-1995 og líklegt er að sama þróun hafi átt sér stað hér á 

Íslandi, en nákvæmar upplýsingar liggja þó ekki fyrir. Ástæðurnar að baki þessarar aukningar 

eru margar og meðal annars sú að fjöldi greindra tilfella hefur aukist. Þrátt fyrir það liggur 

fyrir að mörg tilfellanna eru ekki nægilega vel rannsökuð og í Bandaríkjunum er talið að um 

80% notkunar sé án skráðra ábendinga. Rannsókn sem gerð var í Norður-Ameríku sýndi 

einnig yfirburði lyfjameðferðar í samanburði við aðra meðferð á 14 mánaða tímabili. Viðhorf 

til lyfjanotkunar er misjafnt meðal lækna og á milli landa. Í Evrópu mæla læknar yfirleitt með 

atferlismeðferð sem fyrstu meðferð en ávísa lyfjum aðeins í alvarlegustu tilfellum. Í 

Bandaríkjunum er aftur á móti löng reynsla af notkun lyfja og lyfjameðferð sem fyrstu 

meðferð en atferlismótun er notuð samhliða. Gísli og félagar telja meðferðarnálgun íslenskra 

lækna vera líkari þeirri bandarísku samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sinnar.  

Jóhann Ágúst Sigurðsson (2004) bendir á að til að fá niðurgreidda læknis- og 

lyfjaþjónustu hefur hingað til þurft að fá sjúkdómsgreiningu á vandanum. Þar af leiðandi 

hefur orðið mikil þensla í flokkunar- og greiningarkerfum geðsjúkdóma á undanförnum 

áratugum og notkun geðlyfja hefur farið ört vaxandi hér á landi, mun hraðar en á hinum 

Norðurlöndunum. Mannlegir þættir eins og ótti, depurð og sorg hafa verið skilgreind sem 
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líffræðileg röskun og fá því fræðilegt sjúkdómsheiti. Að mati Jóhanns eru geðlyf vissulega 

gagnleg við alvarlegum geðvandamálum en nauðsynlegt er að skoða aðrar úrlausnir og finna 

rætur vandans sem oft má rekja til umhverfis og félagslegra samskipta fólks.  

 Hafa skal þó í huga að þrátt fyrir miklar gagnrýnisraddir varðandi lyfjagjöf þá getur 

lyfjameðferð verið gagnleg en hún er ekki alltaf nauðsynleg, sérstaklega þegar um vægari 

einkenni er að ræða. Lyfjameðferð er ætlað að draga úr áhrifum sjúkdómsins þar sem lyfin 

hafa áhrif á viss einkenni, svokölluð megineinkenni (e. target symptoms). Þau draga úr 

vanlíðan og þjáningum barns og miða að því draga eins og mögulegt er úr afleiðingum 

geðrænna sjúkdóma og bæta lífsgæði barnsins. Samhliða lyfjameðferð mæla læknar þó með 

einhvers konar sálfélagslegri íhlutun (Bertrand Lauth, 2003). 

Eins og fram hefur komið er margt sem getur haft áhrif á geðræn vandkvæði barna og 

unglinga og því þarf að skoða og meta áhrifaþættina út frá heildarsýn. Til að sporna við 

þessari sjúkdómsvæðingu er nauðsynlegt er að hafa fjölbreytt meðferðarúrræði eftir því hver 

vandinn er. Karl Laxdal Marinósson (2006) vill stórefla hina almennu þjónustu á 

heilsugæslunni við fjölskyldur sem eiga við geðheilbrigðisvanda að stríða þar sem hægt er að 

fá fjölskyldumeðferð og foreldrar geta fengið stuðning í uppeldishlutverkinu. Sú þjónusta skal 

beinast að fjölskylduheildinni og byggjast á styrkleikum hennar frekar en veikleikum. Karl 

bendir á að heilbrigðisþjónustan og spítalar byggi á greiningarkerfum sem fyrst og fremst 

meta einkennin og þjónustan er síðan byggð á því hvernig vandinn birtist. Karl vill sjá 

heildstæðari þjónustu þar sem bæði heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta sameinast í 

einskonar þjónustumiðstöð þar sem hægt væri að veita heildstæða meðferð og ráðgjöf án 

tillits til hvaða sjúkdómseinkenni barnið sýnir. Sú þjónusta myndi hlúa að geðheilbrigði barna 

og fjölskyldna þeirra, laða fram getu og möguleika fjölskyldunnar og halda sig í hæfilegri 

fjarlægð frá sjúkdómsgreiningum þar sem þær geta virkað heftandi, sérstaklega á börn og 

unglinga. Karl nefnir að sú fjölskyldu- og heildarsýn sem félagsráðgjafar nota í starfi sínu sé 

grundvöllur þessarar vinnu þar sem sú sýn sé einkar gagnleg þegar kemur að þjónustu við 

börn og fjölskyldur.  

Það er margt sem hefur áhrif á líðan okkar eins og fjallað hefur verið um hér að framan. 

Slæm tengsl og umhverfisþættir eru til dæmis miklir áhrifavaldar. Það skiptir máli að við 

finnum rót vandans og veitum börnum, ungmennum og fjölskyldum þeirra þá þjónustu sem 

þau þurfa á að halda. Lyfjameðferð getur verið gagnleg en er þó ekki alltaf það inngrip sem 

hentar best. 
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7 Stefnumótun í geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga 

Eins og fram hefur komið starfa félagsráðgjafar alltaf út frá heildarsýn þar sem fjölskyldan 

skiptir miklu máli sérstaklega þegar kemur að málefnum barna og unglinga. Mikilvægt er að 

mæta börnum og fjölskyldum þeirra þar sem þau eru stödd og ef mögulegt er að veita þeim 

hjálp í nærumhverfinu. Í þessum kafla verður fjallað um stefnumótun í málefnum geðræns 

vanda barna og ungmenna hér á Íslandi. Þjónustan þarf að vera markviss á mismunandi 

þjónustustigum eftir því hversu vandi er mikill og góð samvinna á milli fagaðila er nauðsynleg 

þar sem margir koma að þessum málaflokki. 

Fram kemur hjá Hrefnu Ólafsdóttur (2006) að árið 2006 var engin heildstæð 

stefnumótun á Íslandi um þjónustu á geðheilbrigðissviði fyrir börn, unglinga og fjölskyldur 

þeirra. Höfundur þessarar ritgerðar fann enga heildstæða stefnumótun þegar þetta er 

skrifað (2012). Margar nefndir hafa verið stofnaðar, meðal annars af ríkisstjórnum og 

Landlæknisembættinu, sem gefið hafa út skýrslur sem fjalla um geðheilbrigði barna og 

unglinga og þjónustu vegna geðræns vanda. Í skýrslunum leggja nefndirnar áherslu á vanda 

þjónustukerfis fyrir börn og unglinga þar sem það svarar ekki þeirri þörf sem fyrir er, 

meðferðarúrræði eru af skornum skammti, samhæfingu og samvinnu fagaðila þarf að styrkja 

og efla þarf þjónustu utan sjúkrastofnana (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004, 

2005, 2006).  

 Í heilbrigðisáætlun á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins frá árinu 2001 

var eitt af aðalmarkmiðunum hvað varðar börn og ungmenni að árið 2010 myndi 

geðheilbrigðisþjónusta ná árlega til 2% barna og unglinga á aldrinum 0-18 ára, líkt og er á 

Norðurlöndunum, þar sem áhersla væri lögð á að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og 

fjölgun meðferðarúrræða. Leiðir að þessum markmiðum voru meðal annars að veita betri 

stuðning við fjölskyldur, sérstaklega þær sem hafa við lægri þjóðfélagsstöðu, hvetja til 

heilsueflingar í skólum, auka tengsl skólans við geðheilbrigðisþjónustuna, fjölga og auka 

jafnræði í úrræðum í geðheilbrigðisþjónustu og bæta tengsl heilsugæslu og 

geðheilbrigðisþjónustu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001).  
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Velferðarráðuneytið (2011a) gaf út lokaskýrslu um árangur þessarar heilbrigðis-

áætlunar þar sem fram kemur að 1,6% einstaklingar á aldrinum 18 ára og yngri höfðu notið 

þriðja stigs geðheilbrigðisþjónustu árið 2009. Ekki lágu fyrir upplýsingar um fjölda þeirra sem 

notið höfðu fyrsta stigs eða annars stigs þjónustu. Unnið er að endurskoðun þessarar 

heilbrigðisáætlunar sem mun marka stefnu til ársins 2020. 

Í ársskýrslu Landlæknisembættisins frá árinu 2004 kemur fram að hegðunarerfiðleikar 

og geðraskanir eru vaxandi vandamál í vestrænum samfélögum, sér í lagi á meðal barna og á 

það sama á við hér á Íslandi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur áætlað tíu 

heilbrigðisvandamál sem vega þungt hvað varðar örorku og vanlíðan næstu 20-25 árin og af 

þeim eru fimm vandamál geðræn (Landlæknisembættið, 2005). Kristján Már Magnússon 

bendir hinsvegar á að þrátt fyrir vaxandi vandamál virðist þjónustukerfið fyrir börn og 

fjölskyldur þeirra vegna geðraskana ekki svara þeirri þörf fyrir þjónustu. Fjárveitingar til 

málaflokksins eru takmarkaðar og þar af leiðandi eru meðferðarúrræði af skornum skammti. 

Til að auka samþættingu í þjónustu í málefnum barna og unglinga með geðraskanir leggur 

Kristján áherslu á mikilvægi skilgreiningar þriggja þjónustustiga er varða þetta málefni. Þessi 

þjónustustig þyrfti að skilgreina í nýjum heilbrigðislögum og/eða í leiðbeiningum frá 

Landlækni. Þjónustustigin eru grunnþjónusta sem er fyrsta stigs þjónusta, sérhæfð þjónusta 

sem er annars stigs þjónusta og svo stofnanaþjónusta sem er þriðja stigs þjónusta 

(Heilbrigðis- og tryggingamálráðuneytið, 2004).  

Hrefna Ólafsdóttir (2006) er á sama máli og telur að ef vel á að vera í 

geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga ætti þjónustan að skiptast í þessi þrjú þjónustustig. 

Grunnþjónustu væri eðlilegast að hafa innan heilsugæslu og skóla þar sem börn og 

fjölskyldur hafa greiðan aðgang að henni. Hlutverk grunnþjónustu væri að veita almenna 

sálfélagsþjónustu og beita fyrirbyggjandi aðgerðum svo geðræn vandamál verði ekki að 

geðröskun. Sérhæfð þjónusta er veitt af fagaðilum á opinberum stofnunum sem og 

sérfræðingum á einkastofum. Það geta verið félagsráðgjafar, barnageðlæknar, sálfræðingar 

og aðrir sem veita þjónustu við börn og unglinga með sálfélagsleg vandkvæði. Sérhæfð 

þjónusta snýr að frekari greiningu á félagslegum, tilfinningalegum og samskiptalegum vanda 

og meðferð við vandanum. Stofnanaþjónusta er síðan veitt af sérhæfðum 

heilbrigðisstofnunum sem veita aðstoð við flóknari, alvarlegir og meira viðvarandi 
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geðheilsuvanda. Það eru aðallega sjúkrahús sem veita þjónustu með innlögnum og á 

göngudeild (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Fjármagn til sérstakrar þjónustu fyrir börn og unglinga með þyngstu sérþarfirnar er 

þeim skilyrðum háð að barn frái greiningu frá sérþjónustustofnunum. Sérþjónustunni er aftur 

á móti einungis ætlað að sinna erfiðustu geð- og hegðunarröskunum barna og unglinga en til 

að börn fái þá þjónustu sem þau þurfa á að halda verða þau að hafa greiningu við vandanum. 

Það hefur orðið til þess að fleiri börn fara í greiningu vegna gruns um geðraskanir þó þau 

þurfi ekki á sérþjónustu að halda. Í lok mars árið 2004 var biðlistinn á BUGL 59 börn þar sem 

40 börn biðu eftir greiningu vegna gruns um ofvirkni eða annarra vægari geðraskana 

(Heilbrigðis- og tryggingamálráðuneytið, 2004). Þar af leiðandi er mikilvægt að bæta 

grunnþjónustu heilsugæslunnar við börn með hegðunar- og geðraskanir eins og fram kemur í 

skýrslu heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra frá árinu 2006. Þar kemur fram að markmiðið 

er að setja saman teymi fagfólks á heilsugæslustöðvum til að tryggja að hvert barn fái 

þjónustu sem hæfir vanda þess. Jafnframt er lögð áhersla á að stuðla að öflugri samvinnu 

allra þeirra sem koma að þjónustu á þessu sviði (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2006).  

Fram kemur í skýrslu nefndar um sálfélagsleg viðbrögð við efnahagskreppunni frá árinu 

2009 að mikilvægt sé að efla markvisst starf félagsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum til 

hægt sé að vinna með börnum og fjölskyldum þeirra í nærumhverfi barnsins þegar vandinn 

er enn á frumstigi. Þá kemur fram að auka þurfi fræðslu fagfólks í skólum um einkenni 

depurðar og um möguleg úrræði. Þar gæti aðkoma félagsráðgjafa í skólum komið að góðum 

notum (Heilbrigðisráðuneytið 2009). Þess háttar fræðsla og starf í nærumhverfi með börnum 

og foreldrum myndi þá falla undir grunnþjónustu þar sem þörfin fyrir fleiri úrræði er mikil.  

Í september árið 2011 gaf Velferðarráðuneytið (2011b) út skýrslu starfshóps um bætta 

heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks á aldrinum 14-23 ára. Í skýrslunni kemur fram að 

margir þættir í samfélaginu og í nánasta umhverfi hafa áhrif á heilbrigði og lífsstíl 

einstaklinga. Starfshópurinn bendir á að notkun geðlyfja hefur farið vaxandi og kostnaður 

vegna þeirra aukist. Til að vega á móti þessari þróun leggur hópurinn til að auka þurfi áherslu 

á forvarnir, snemmtæka íhlutun, fjölbreytt gagnreynd meðferðarúrræði og aukna eftirfylgd. 

Starfshópurinn bendir á að aðrar meðferðarleiðir eða meðferðarform en lyfjameðferð skila 

góðum árangri við meðferð geðrænna vandkvæða og telur hópurinn að önnur 
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meðferðarform geti stuðlað fyrr að bata og aukinni þátttöku í samfélaginu. Fram kemur í 

skýrslu starfshópsins að geðraskanir hjá ungu fólki er flókinn málaflokkur sem margar 

stofnanir sem koma að. Samvinna milli stofnana er mikilvæg sem og gott samstarf við 

foreldra og aðstandendur alveg frá byrjun því aukinn stuðningur í nærumhverfi getur oft 

skilað góðum árangri og þar að auki sparað mikinn kostnað. Næsta skref starfshópsins er að 

leita eftir viðhorfum þeirra sem veita þjónustuna og þeirra sem njóta hennar til að fá tillögur 

til úrbóta. 

Nefndarálit eru mörg undanfarin ár og öll koma þau inn á vanda þjónustukerfisins og 

tillögur að úrbótum. Því miður virðist úrlausn vandans ganga hægt meðal annars þar sem 

fjárveitingar til málaflokksins eru af skornum skammti. Fram kemur hjá Kristjáni Má á að 

bent hefur verið á þörf fyrir heildstæða skipulagningu málaflokksins meðal annars af 

umboðsmanni barna, heilbrigðisráðherra og fleirum (Heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2004). En svo virðist sem lítið sé að gerast í þeim málum því engin heildstæð 

stefnumótun um þjónustu á geðheilbrigðissviði fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra 

hefur orðið að veruleika. Miðað við hvernig kerfið er núna er spurning hvort það ýti undir 

sjúkdómsvæðingu sálfélagslegra vandkvæða þar sem börn og unglingar þurfa að fá greiningu 

til að fá geta fengið viðeigandi þjónustu. Með því að bæta grunnþjónustuna og auka 

meðferðarúrræði í nærumhverfi þurfa börn ekki að fá greiningu við vægustu tilfellunum. 

Með því minnkar álag á þær sjúkrastofnanir sem sinna verstu tilfellunum, börn, unglingar og 

fjölskyldur þeirra fá þá þjónustu sem þeim hentar og sparnaðurinn er umtalsverður. 

Hugmyndafræði félagsráðgjafar er vel til þess fallin að efla bæði greiningu og þjónustu á 

fyrsta og öðru þjónustustigi þar sem hún grundvallast út frá fjölþátta nálgun. Sú 

hugmyndafræði dregur einnig úr sjúkdómsvæðingu á sálfélagslegum vandkvæðum. 
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8 Lokaorð 

Góð geðheilsa og andleg vellíðan er undirstaða allra lífsgæða og því má segja að andleg og 

líkamleg heilsa barna og unglinga leggi grunninn að velferð þeirra í lífinu. Þar af leiðandi 

verðum við að standa vörð um heilsu þeirra og veita þeim og fjölskyldum þeirra þá aðstoð 

sem þau þurfa á að halda. Áríðandi er að bregðast snemma við þegar geðrænir erfiðleikar 

koma upp og veita þá aðstoð sem hentar hverjum og einum. Án íhlutunar eru líkur á að 

geðræn einkenni í barnæsku eða á unglingsárum geti orðið að geðröskun á fullorðinsárum. 

Tvö alþjóðleg greiningarkerfi eru notuð í dag til að greina og samræma skráningu 

sjúkdóma, þar á meðal geðræn vandkvæði barna og unglinga. Kerfin þjóna sínum tilgangi en 

hafa þó verið gagnrýnd fyrir að taka ekki nægilega mikið tillit til áhrifa umhverfis meðal 

annars hvað varðar sálfélagslega erfiðleika eða geðræn vandkvæði.  

Félagsráðgjafar nota margar ólíkar kenningar og vinnuaðferðir í vinnu með börnum, 

unglingum og fjölskyldum þeirra en hugmyndafræði félagsráðgjafar byggir alltaf á heildarsýn 

þar sem samspil einstaklings við umhverfið er skoðað. Við greiningu geðrænna vandkvæða 

skoðar félagsráðgjafinn persónuleika einstaklingsins, tengsl hans við sína nánustu og 

félagslegt umhverfi. Vinnulíkan fyrir matsvinnu hefur verið þróað, hinn svokallaði 

þarfaþríhyrningur. Í honum eru skilgreindir þeir þætti sem taldir eru skipta hvað mestu máli 

þegar kemur að þroska, velferð og vernd barna. Þá hefur Hrefna Ólafsdóttir búið til 

greiningarlíkan sem nýtist hjá hverjum þeim sem sinnir sálfélagslegum/geðrænum 

vandkvæðum barna og unglinga. Meðal kenninga sem notaðar eru í greiningu geðrænna 

vandkvæða eru þroskaferlið, tengslamyndunarkenningar og kerfiskenningar. Þessar 

kenningar tengjast meðal annars inn í hugmyndafræði þarfaþríhyrningsins og greiningarlíkan 

Hrefnu. Það skiptir máli hvar einstaklingur er staddur í þroskanum, hvort hann hafi upplifað 

kreppu sem hefur haft áhrif á tilfinningalega og sálræna líðan eða félagsþroska. 

Tengslamyndun við nánustu hefur áhrif á geðheilbrigði, sérstaklega samband við móður á 

fyrstu æviárum. Góð tengslamyndun í barnæsku virðist vera undanfari að góðu sambandi á 

fullorðinsárum. Umhverfið hefur einnig áhrif á okkur, þau kerfi sem við tilheyrum geta verið 

áhrifavaldar geðrænna vandkvæða.  
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Félagsráðgjafar sem koma að málefnum barna og ungmenna starfa ávallt í samvinnu 

við fjölskyldur þeirra sama hvers eðlis meðferðin eða aðstoðin er. Hefð hefur skapast fyrir því 

að nota fjölskyldumiðaða félagsráðgjöf í málefnum barna og unglinga með geðræn vandamál 

til að ná sem bestum árangri á þeim margþætta vanda sem þau og fjölskyldur þeirra eru að 

takast á við. Helstu meðferðarúrræði sem veitt eru af félagsráðgjafa eru 

einstaklingsmeðferð, hópmeðferð og fjölskyldumeðferð. Þessi úrræði er þó ekki tæmandi 

úttekt á starfi félagsráðgjafa með börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra. 

Það er margt sem getur haft áhrif á geðræn vandamál og því er nauðsynlegt að skoða 

vandann með heildarsýn. Mikilvægt er að sálfélagsleg vandamál séu ekki sjúkdómsvædd og 

að fjölbreytt úrræði séu í boði. Skortur er á úrræðum fyrir þennan málaflokk og svo virðist 

sem fjármagn sé af skornum skammti. Engin heildstæð stefnumótun er til á Íslandi í dag hvað 

varðar geðræn vandamál barna og unglinga þrátt fyrir umræður um mikilvægi þess. Ef 

þjónustan á að vera markviss er nauðsynlegt að veita hana á öllum þjónustustigum, eftir því 

hversu mikill vandinn er. Þá er sérstaklega mikilvægt að efla þjónustuna í nærumhverfi barna 

og unglinga í samvinnu við fjölskyldu og skóla. Styrkja þarf sálfélagslega netið í kringum börn 

og unglinga og þar er fjölskyldan er þeim mikilvæg. En án samstarfs og stuðnings frá 

þjóðfélaginu á hún erfiðara uppdráttar og getur ekki ein og sér unnið að úrbótum þegar 

erfiðleikar koma upp.  

Höfundur fann margar skýrslur þar sem fjallað var um geðræn vandkvæði barna og 

unglinga. Í öllum skýrslum var fjallað um þann mikla vanda sem við stöndum frammi fyrir og 

skort á úrræðum fyrir þennan málaflokk. Athygli vekur að miklum fjármunum er varið í 

nefndir og skýrslur um hver vandinn er og tillögur að úrbótum en lítið virðist þó gerast í þeim 

tillögum sem koma fram. Tölulegar upplýsingar um fjölda barna og ungmenna sem nýta sér 

geðheilbrigðisþjónustu eru nokkuð misvísandi. Í heilbrigðisáætlun frá árinu 2001 er talið að 

geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi nái til um 0,4%-0,5% barna. Í lokaskýrslu um árangur þessar 

heilbrigðiáætlunar kemur fram að 1,6% einstaklingar á aldrinum 18 ára og yngri hefðu notið 

þriðja stigs þjónustu árið 2009. Engar upplýsingar lágu fyrir um fjölda þeirra sem notið höfðu 

fyrsta eða annars stigs þjónustu. Vissulega hefur einhver árangur náðst en það má velta því 

fyrir sér hver hinn raunverulegi fjöldi er sem þarf virkilega á þriðja stigs þjónustu að halda. 

Getur verið að þessi fjölgun á þriðja stigs notendum sé tilkomin vegna þeirrar áherslu að 

börn fái greiningu við vandanum? Höfundur veltir fyrir sér af hverju engar upplýsingar lágu 
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fyrir um þann fjölda sem notið hafði fyrsta eða annars stigs þjónustu, er það vegna þess að 

hún er svo ómarkviss eða vegna þess áherslan er á þriðja stigs þjónustu? 

Höfundur telur mikla þörf fyrir heildstæða stefnumótun stjórnvalda til handa þessum 

markhópi þannig að þjónustan verði markvisst efld á öllum þjónustustigum. Fjölga þarf 

úrræðum og þá sérstaklega með fjölskyldumiðaðri þjónustu í nærumhverfi, svo sem í skóla 

og á heilsugæslu. Hugmyndafræði félagsráðgjafar er vel til þess fallin að efla bæði greiningu 

og þjónustu á fyrsta og öðru þjónustustigi. Börn og unglingar eru framtíðin og við þurfum að 

vera vakandi yfir heilsu þeirra, líkamlegri eða andlegri, til að koma í veg fyrir að þau þrói með 

sér einkenni sem geta verið hamlandi á fullorðinsárum. Það gerum við með því að veita þeim 

og fjölskyldum þeirra þá þjónustu sem þau þurfa á að halda, þegar þau þurfa á henni að 

halda.  
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