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Útdráttur 

Megin markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvað einkennir þann hóp sem er í 

þjónustu á göngudeild barna- og unglingageðdeildar Landsspítalans (BUGL). Kannað var 

hverjar helstu tilvísunarástæður þessara barna voru og hvort að tengsl væru á milli 

ýmissa breyta og tilvísunarástæðna. Einnig var athugað hvaða starfsstéttir væru að vísa 

málum á göngudeildina, hvaða þjónustu börnin væru að fá í nærumhverfi sínu og hvort 

að tengsl væru á milli búsetu barnanna, tilvísenda og þjónustu í nærumhverfi. Til að 

varpa ljósi á markmið rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferðarfræði og 

upplýsingar um börn og unglinga í þjónustu á göngudeild BUGL voru settar í tölfræðilegt 

form. Flestar upplýsingar um börnin fengust úr stöðluðum tilvísunareyðublöðum sem 

oftast fylgja málum sem vísað er á göngudeildina. Úrtak rannsóknarinnar voru öll börn 

sem samþykkt voru í þjónustu á göngudeild BUGL árið 2012 og voru tilvísanirnar alls 234 

talsins. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flest börn í þjónustu á göngudeild 

BUGL eru á aldrinu 11-15 ára (57%), kynjahlutfall var tiltölulega jafnt eða 51% strákar á 

móti 49% stelpna og flest barnanna búa á höfuðborgarsvæðinu (69,7%). Algengasta 

tilvísunarástæða vegna vanda barns var vegna innhverfs vanda (39,6%) og fundust 

marktæk tengsl á milli tilvísunarástæðna, kyns og aldurs. Sálfræðingar og læknar voru í 

meirihluta þeirra starfsstétta sem vísuðu börnum sem bjuggu á landsbyggðinni en 

geðlæknar og bráðateymi í meirihluta þeirra sem vísuðu börnum sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu. Stærsti hluti allra barna í þjónustu á göngudeild BUGL hlaut 

þjónustu bæði í ítar- og grunnþjónustu í nærumhverfi sínu (34,4%). Marktækur munur 

var að finna á hvaða þjónustustig börnin hlutu þjónustu í nærumhverfi og eftir því hvort 

að börn bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni en flest þeirra barna sem 

bjuggu á landsbyggðinni hlutu einungis þjónustu eða meðferð í grunnþjónustu. 

 

 

Lykilorð: Geðræn vandkvæði, börn og unglingar, BUGL, tilvísunarástæður, fyrirbyggjandi 

inngrip, þjónustustig. 
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Abstract 

The main goal of this research was to examine the characteristics of those who are in 

treatment at the outpatient unit of the child and adolescent psychiatric department of 

Iceland's National University Hospital, which is known as BUGL. The main reasons why 

these children were referred was investigated, and whether there was a correlation 

between different characteristics and the reasons for their referral. Who referred the 

cases and what services the children received in their immediate environment was also 

examined and whether there was a correlation between these factors and the children's 

place of residence. Quantitative methods were used to shed light on the goals of this 

research, and information about the children and adolescents who were referred to 

BUGL's outpatient unit was converted into statistical form. Information about the 

children was taken from standardized referral forms which usually accompany cases 

that are sent to the outpatient unit. A total of 234 cases were included in the sample, 

comprising all of the children who were referred to BUGL's outpatient unit in 2012.  

The main results of the survey showed, first, that most children who served at BUGL's 

outpatient unit are between 11-15 years of age (57% of the sample), the sex ratio was 

relatively even or 51% boys compared to 49% girls and most of the children lived in the 

greater Reykjavík area (69,7%). Internalizing problems were the most common reason 

for referral (39,6%) and a significant correlation was found between gender, age, and 

the reason for referral. The majority of those who referred children who lived outside 

the greater Reykjavík area were psychologists and physicians, while the majority of 

those who referred children from the greater Reykjavík area were psychiatrists and 

members of emergency response teams. Most of the children who were referred to 

BUGL's outpatient clinic received both basic and extended services. There was a 

statistically significant difference between the services received by children who lived 

within and outside the greater Reykjavík area. Most of the children who lived outside 

the Reykjavík area received only basic services or treatment. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á 

tímabilinu ágúst til nóvember 2014. Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við 

gerð þessa meistaraverkefnis. Fyrst vil ég þakka þeim Guðlaugu M. Júlíusdóttur, 

félagsráðgjafa á BUGL fyrir gott samstarf og leiðsögn og leiðbeinanda mínu Hrefnu 

Ólafsdóttir fyrir góðar ábendingar. Þakkir fá einnig starfsmenn göngudeildar BUGL fyrir 

aðstöðuna á meðan gagnasöfnunin stóð yfir. Jafnframt vil ég þakka Auði Halldórsdóttur 

og móður minni Maríu Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur. Einnig þakka ég frænda mínum 

Þórhalli Vilhjálmssyni fyrir aðstoð við þýðingu á útdrætti. Að lokum vil ég svo þakka 

ástkonu minni Evu Jakobsdóttur fyrir að teikna fyrir mig myndirnar í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar sem og ómetanlega þolinmæði og stuðning á meðan á ritgerðarskrifum 

stóð.
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1 Inngangur  

Að meðaltali eiga eitt af hverjum fimm börnum og unglingum í Evrópu við þroska-, 

hegðunar- eða tilfinningarvanda að stríða og talið er að einn áttundi barna séu greind 

með klíníska geðröskun (Braddick, Carral, Jenkins og Jane-Llopis, 2009). Tölur um algengi 

geðraskana hjá börnum og unglingum hér á landi eru ekki auðfundnar. Ef tekið er mið af 

tölum erlendis frá má ætla að 12-15% barna á Íslandi eigi við vægar geðraskanir að 

stríða og að 2-5% barna séu með alvarlegar hegðunar- eða geðraskanir (Kristján Már 

Magnússon, 2004). Samkvæmt Kessler o.fl. (2005) geta 50% allra geðraskana varað 

ævilangt og einkenni geðraskana hafa komið fram fyrir 14 ára aldur í nær helmingi 

tilfella. Nýlegar rannsóknir hafa einnig margar hverjar leitt í ljós að tengsl séu á milli kyns 

og aldurs barna og geðræns vanda. Til að mynda er tíðni hegðunarvanda hærri hjá yngri 

strákum á meðan eldri stelpur sína hærri tíðni tilfinningarvanda (Canino o.fl., 2004; 

Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003; Ford, Goodman og Meltzer, 2003). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fjölskylduþættir barna hafa áhrif á geðrænan 

vanda og hafa nokkrar þeirra leitt í ljós að börn sem alast upp hjá einstæðu foreldri eru í 

áhættuhópi frekar en þau sem alast upp hjá báðum foreldrum (Canino ofl., 2004; 

Goodman, Slobodskaya og Knyazev, 2005). 

Á Íslandi er ekki til heildstæð opinber stefnumótun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir 

börn, unglinga og fjölskyldur þeirra. Ýmsar nefndir og starfshópar hafa þó unnið að 

stefnumótun í þessum málaflokki og þær hafa skilað inn niðurstöðum en ekki hafa þær 

orðið að heildstæðri stefnu (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Í dag liggur fyrir á Alþingi 

þingsályktunartillaga (Þingskjal 866, 2013-2014) sem fjallar um tillögu til 

aðgerðaráætlunar í geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga og fjölskyldur þeirra. 

Með þessari ályktun er heilbrigðisráðherra, ásamt félags- og húsnæðismálaráðherra 

falið að vinna að aðgerðaráætlun um bætta geðheilbrigðisþjónustu og aðgengi að 

sálfræðimeðferð fyrir börn og unglinga í vanda og fjölskyldur þeirra. Megináhersla 

tillögunarinnar snýr að fyrirbyggjandi aðgerðum í þjónustu við börn og unglinga. 

Mögulegt er að draga úr alvarlegum geðröskunum með því að hefja íhlutun sem 

fyrst svo að geðrænn vandi verði ekki að klínískum einkennum. Það er gert með 
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svokallaðri fyrirbyggjandi íhlutun sem ýmist getur miðað að almenningi, börnum í 

áhættuhóp eða börnum sem greinst hafa með vanda en einkennin ekki orðin klínísk 

(Greenberg, Domitrovich og Bumbarger, 2001; Durlak, 1997). Lítið er þó vitað um hóp 

barna og unglinga sem leita í sérhæfða geðheilbrigðiþjónustu hér á landi og er þessari 

rannsókn ætlað að varpa ljósi á þann hóp. En til þess að hefja íhlutun sem fyrst er 

mikilvægt að kynna sér þann hóp sem glímir við geðræn vandkvæði svo hægt sé að gera 

sér grein fyrir að hverjum íhlutunin á að beinast. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvað einkennir þann hóp sem hlýtur 

þjónustu á göngudeild barna- og unglingageðdeildar Landsspítalans (BUGL). Meðal þess 

sem skoðað var eru hverjar helstu tilvísunarástæður barnanna eru, hvað einkennir 

fjölskyldugerð þessara barna, hvaða starfsstéttir eru að vísa málunum og hvaða 

þjónustu þau eru að fá í nærumhverfi sínu. Flestum málum sem vísað er á BUGL fylgja 

stöðluð tilvísunareyðublöð þar sem fram koma ýmsar upplýsingar varðandi barnið eða 

unglinginn sem verið er að vísa. Meðal þess sem fram kemur á þessum eyðublöðum eru 

ástæður tilvísunarinnar út frá einstaklingnum og umhverfi hans, aldur, búseta, foreldrar 

og tengsl þeirra við barnið, hvar búið er að vinna í málinu og upplýsingar um tilvísanda 

svo eitthvað sé nefnt. Útfyllt tilvísunareyðublöð er að finna skönnuð inn í sjúkraskrá 

þeirra barna sem vísað er á göngudeild BUGL.  

Í þessari rannsókn er fyrst og fremst verið að skoða tilvísunarástæður þeirra barna 

og unglinga sem vísað var á BUGL og fengu samþykki fyrir meðferð á göngudeild árið 

2012, bæði vegna vanda hjá barninu sjálfu og vanda í umhverfi þess. Kyn og aldur 

barnanna, uppruni þeirra, fjölskyldugerð og aldur foreldra er einnig meðal þess sem 

skoðað var og athuguð voru tengsl þessara þátta við tilvísunarástæður barnanna. Að 

auki var kannað hvaða þjónustu þessi börn og unglingar hafa fengið í nærumhverfi sínu 

áður en þau komu á BUGL og hvaða aðilar það eru sem eru að vísa málunum á barna- og 

unglingageðdeildina. Tilvísendur og þjónusta í nærumhverfi voru skoðuð í tengslum við 

búsetu og athugað var hvort munur væri á þjónustunni eftir því hvar börnin búa. Til að 

ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar 

fram: 
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1. Hverjar eru algengustu bakgrunnsbreytur (kyn, aldur og búseta) og greiningar 

þeirra sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL og hver er algengasta 

fjölskyldugerð þessa hóps?  

2. Hverjar eru algengustu tilvísunarástæður barna og unglinga sem vísað er á 

göngudeild BUGL og eru tengsl á milli bakgrunnsbreyta barnanna, 

fjölskyldugerðar þeirra og tilvísunarástæðna? 

3. Hvaða starfsstéttir eru að vísa málunum, hvar er búið að vinna í málum 

þessara barna áður en þeim var vísað á göngudeild BUGL og eru tengsl milli 

tilvísanda, þjónustunnar sem börnin eru að fá og búsetu? 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Ekki er vitað til þess að sambærileg rannsókn hafi verið gerð hér á landi. Vonast er eftir 

að þessi rannsókn auki þekkingu á þeim hópi sem eru í þjónustu á BUGL og að sú 

þekking nýtist í markvissari nærþjónustu og forvörnum til þeirra hópa sem 

niðurstöðurnar gætu leitt í ljós að séu í áhættuhópi þeirra sem þróa með sér geðræn 

vandkvæði. 

Með því að athuga hverjir það eru sem eru að vísa og hvað er búið að gera í annarri 

þjónustu með tilliti til búsetu gefur rannsóknin mynd af því hvar eða hvort vanti úrræði 

og þjónustu í samfélaginu. Það gæti stuðlað að því að börn og unglingar sem eiga í 

áhættu með að þróa með sér alvarlega geðsjúkdóma hljóti betri þjónustu í 

heimaumhverfi sínu og að minni þörf sé á spítalainngripi.  

1.3 Val á viðfangsefni 

Þegar kom að því að velja rannsóknarverkefni fyrir meistararitgerð í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda fengu nemendur í hendurnar hugmyndir frá félagsráðgjöfum á vettvangi. 

Rak rannsakandi þar augun í hugmynd frá félagsráðgjafa á BUGL, sem var þess eðlis, í 

grófum dráttum, að skoða almenna tölfræði yfir tilvísanir á BUGL með því að slá inn 

upplýsingar sem finna má í tilvísunareyðublöðum sem fylgja málum sem koma þar til 

meðferðar og setja þær í tölulegt form. Þessi hugmynd vakti áhuga rannsakanda bæði 

vegna þess að hann hafði mikinn áhuga á því að gera rannsókn á geðsviði og að 

rannsóknin hefur notagildi fyrir félagsráðgjafa og aðra sérfræðinga innan þess sviðs. 

Einnig sá rannsakandi möguleika á því að niðurstöður rannsóknarinnar gætu gefið mynd 
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af því hvort eða hvar bæta megi forvarnir og þjónustu í málefnum barna með geðræn 

vandkvæði eða barna sem eru í áhættuhóp. 

Ástæðan fyrir því að rannsóknarverkefni á geðsviði varð fyrir valinu er sú að 

rannsakandi hefur undanfarin tvö ár starfað á búsetukjarna fyrir geðfatlaða og var í 

starfsnámi á Öryggis- og réttargeðdeild LSH í október 2013. Hefur hann því mikinn áhuga 

og töluverða þekkingu á geðrænum vandkvæðum og aðstæðum fólks með 

geðsjúkdóma. Rannsakandi hefur hins vegar litla þekkingu á barna- og unglingageðsviði 

en mikill áhugi er fyrir því að kanna það svið nánar. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Að inngangi loknum tekur við kafli með fræðilegri 

umfjöllun um stöðu þekkingar í málarflokki barna sem glíma við geðræn vandkvæði. Þar 

verður meðal annars farið yfir hvernig greining geðrænna vandkvæða fer fram, hverjir 

séu algengustu greiningarflokkar barna, hvað fyrri rannsóknir hafa að segja um 

málaflokkinn og kenningarleg sjónarmið í geðheilbrigðisþjónustu. Í lok annars kafla 

verður svo farið yfir hvernig geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga með 

alvarlegar geðraskanir er háttað hér á landi. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað 

um aðferð rannsóknarinnar sem og framkvæmd hennar. Fjórði kafli inniheldur 

niðurstöður rannsóknarinnar og er honum skipt upp eftir bakgrunnsbreytum barnanna, 

upplýsingum um foreledra og fjölskyldugerð, tengsl tilvísunarástæðna við ýmsar breytur 

og svo tilvísendur og þjónustu í nærumhverfi. Í fimmta kafla er svo leitast við að svara 

rannsóknarspurningum sem í byrjun var lagt upp með og verður það gert með því að 

tengja saman fræðilega hluta og niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum verða 

veikleikum og styrkleikum rannsóknarinnar gerð skil sem og tillögur gerðar að frekari 

rannsóknum á sviðinu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu þekkingar í málaflokki geðrænna vandkvæða barna 

og unglinga hér á landi jafnt sem erlendis. Fjallað verður um skilgreiningar geðrænna 

vandkvæða ásamt því hvernig greining fer fram og hvaða geðraskanir greinast helst hjá 

börnum og unglingum. Einnig verður fjallað um rannsóknir á tíðni og algengi 

geðsjúkdóma hjá börnum og unglingum sem og hvað fyrri rannsóknir segja um ýmis 

einkenni (e. characteristics) þessa hóps. Að auki verður greint frá kenningum og 

hugmyndafræði sem hafa haft áhrif á geðheilbrigðisþjónustu og að lokum verður svo 

sagt frá uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga hér á landi.  

2.1 Geðræn vandkvæði barna og unglinga 

Samkvæmt DSM-V greiningarkerfinu er geðröskun samansafn klínískt marktækra 

einkenna sem hafa hamlandi áhrif á virkni einstaklingsins á einu eða fleiri sviðum 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). Skilgreining þessi nægir þó ekki til þess 

að útskýra hvað felst í geðrænum vanda og það er ekki hlaupið að því að skilgreina 

geðræn vandkvæði. Skilgreiningarnar eru fjölmargar og geta verið mismunandi eftir því 

frá hvaða tíma skilgreiningin er, í ljósi hvaða hugmyndafræði þær eru skoðaðar og við 

hvaða greiningarkerfi stuðst er við í greiningu vandans (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Í 

þessum kafla verður gert grein fyrir skilgreiningu geðræns vanda barna og unglinga í ljósi 

þroskatruflunarkenninga (e. developmental psychopathology). Leitast verður eftir að 

útskýra hvað felst í greiningu á geðrænum vandkvæðum hjá börnum og unglingum. 

Fjallað verður um alþjóðlegu greiningarkerfin tvö ICD-10 og DSM-V sem notuð eru við 

greiningar. Að lokum verður svo rætt um helstu geðraskanir sem greinast hjá þessum 

hópi, klínískum einkennum þeirra og helstu hliðarröskunum. 

2.1.1 Geðræn vandkvæði í ljósi þroskatruflunarkenninga 

Samkvæmt þroskasálfræðikenningum þroskast einstaklingar eftir ákveðnu þroskaferli 

með tilheyrandi áföngum. Þroskatruflunarkenningar fjalla um frávik í því þroskaferli. 

Nánar tiltekið ef eitthvað fer úrskeiðis á þroskaferli einstaklinga og þeir sýna frávik í 

þroska getur það samkvæmt þroskatruflunarkenningunni orðið að þroskatruflunum eða 

geðrænum vandkvæðum. Þroskatruflunarkenningar draga þekkingu sína úr nokkrum 
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fræðigreinum eins og sálfræði, geðlækningum, félagsfræði og taugafræði og skoða 

samspilið á milli líffræðilegra, ættfræðilegra og félagslegra einkenna einstaklinga. Þær 

snúa að því að skilja orsakir og útskýra þroskatruflanir og geðræn vandkvæði með 

eðlileg þroskaferli til viðmiðunar. Kenningin segir þroskatruflanir og geðræn vandkvæði 

verði til í samspili barns og umhverfis (Mash og Wolfe, 2010; Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

2.1.2 Greining geðraskana hjá börnum og unglingum 

Vanda barna er hægt að skipta í innhverfan og úthverfan vanda. Sá vandi sem telst til 

innhverfs vanda er kvíði, þunglyndi, líkamleg vanlíðan og hlédræg hegðun. Vandi sem 

telst úthverfur eru meðal annars ýmsir hegðunarerfiðleikar eins og að hegða sér illa, 

vera með yfirgang eða sýna fram á afbrotahegðun. Nánar tiltekið er tekið eftir 

úthverfum vanda í umhverfi barns en innhverfur vandi er vandi sem gerist innra með 

barni og er ekki jafn augljós út á við (Mash og Wolfe, 2010). Samkvæmt Bongers, Koot, 

van der Ende og Verhulst (2003) sýna börn frekar fram á úthverfan vanda á 

leikskólaárunum og í fyrstu bekkjum grunnskóla. Vandinn minnkar svo eftir því sem börn 

eldast. Strákar sýna frekar fram á úthverfan vanda en stelpur og er munurinn mestur á 

aldrinum 4-10 ára. En á aldursbilinu 15-18 ára er nánast enginn munur á kynjunum. 

Kynjaskipt algengi innhverfs vanda er í andstæðu við mynstur úthverfs vanda. Á 

aldrinum 4-11 ára er nánast engin kynjamunur á þeim börnum sem sýna fram á 

innhverfan vanda. Þegar í 12-18 ára aldursbilið er komið sýna stelpur í hærra hlutfalli 

fram á innhverfan vanda á meðan innhverfur vandi drengja fer minnkandi.  

Samkvæmt Hrefnu Ólafsdóttur (2006) mætti lýsa helstu einkennum þeirra barna 

sem vísað er til sérfræðinga vegna gruns um geðræn vandkvæði á sex vegu. Þetta eru í 

fyrsta lagi börn sem eru kvíðin eða hrædd að svo miklu leyti að það gæti orðið að fælni 

eða kvíðaröskun. Í öðru lagi eru þetta börn sem hafa verið beitt ofbeldi, vanrækt eða 

hafa orðið fyrir annarskonar áfalli eða missi. Streitan sem þessi áföll valda geta orðið að 

geðrænum vandkvæðum. Í þriðja lagi eru þetta döpur eða leið börn. Í fjórða lagi er 

börnum vísað til sérfræðinga vegna hvatvísi og eiga erfitt með einbeitingu. Þessi börn 

eru oft á tíðum með athyglisbrest með ofvirkni og hegðunarmynstur þeirra er orðið 

þannig að þau trufla aðra í kringum sig og ná ekki að klára verkefni á tilskildum tíma og 

lenda í vandræðum vegna þess. Þegar hegðunin er orðin verulega hamlandi getur hún 

þróast út í geðræn vandkvæði. Í fimmta lagi eru börnum vísað sem sýna mikinn mótþróa 
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og reiði í samskiptum sínum við aðra. Þegar barnið er farið að einangrast og er farið að 

lenda í neikvæðum vítahring vegna samskipta sinna getur það talist til geðrænna 

vandkvæða. Í sjötta og jafnframt síðasta lagi er börnum vísað til sérfræðinga vegna þess 

að þau hugsa ekki eins og aðrir. Er þá átt við börn með ýmis þroskafrávik, einhverfu eða 

einhverfulík einkenni. Þessi börn eru skilgreind með þroskatruflanir sem þó ekki telst til 

geðrænna vandkvæða. Þegar hins vegar líðan þeirra og hegðun verður hamlandi þá er 

hún oft skilgreind sem geðræn vandkvæði. 

Þegar meta á hvort um geðræn vandkvæði er að ræða hjá börnum og unglingum er 

nauðsynlegt að þekkja vel þroskaferli þeirra, skilgreina þarf ástæðu tilvísunarinnar og 

taka þarf mið af umhverfi þeirra og hvar í umhverfinu erfiðleikarnir eru mest hamlandi. 

Slík alhliða greining er mikilvæg svo hægt sé að vísa barni eða unglingi sem á því þarf að 

halda í viðeigandi meðferð eða úrræði (Hrefna Ólafsdóttir, 2006; Hoyos, 2012; Sadock 

og Sadock, 2007). Til þess að auðveldara sé að átta sig á geðröskunum barna og unglinga 

er gott að skilja hvernig greining á þeim fer fram. Slík greining er gerð af geðlæknum, 

sálfræðingum, félagsráðgjöfum og öðrum faghópum innan geðheilbrigðiskerfisins 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Þegar sérfræðingar eru beðnir um að greina hvort að tiltekin hegðun eða líðan sé 

sjúkleg (e. pathological) miða þeir hana við hegðun eða líðan sem finna má í heilbrigðum 

einstaklingi. Hjá börnum og unglingum breytist það sem telst til heilbrigðrar eða 

„venjulegrar” hegðunar eða líðan á nokkra mánaða fresti og er þess vegna nauðsynlegt 

að sérfræðingar sem sjá um greiningar geðrænna vandkvæða þekki og skilji vel hvað 

telst til „eðlilegrar” hegðunar á hverju þroskastigi fyrir sig. Jafnframt ættu þeir að hafa í 

huga að ekki er nóg að skoða þroska einungis í líffræðilegu samhengi, heldur þarf einnig 

að skilja hann í sál- og félagsfræðilegu samhengi. Til dæmis verður þroski heilans fyrir 

áhrifum af ýmsum umhverfisþáttum og tilfinningarleg tengsl hafa mikil áhrif á 

umhverfið. Heili barns sem elst upp í umhverfi þar sem tilfinningar eru hunsaðar mun 

þar af leiðandi ekki þróa með sér getu til þess að ráða við tilfinningar sínar eða annarra 

(Hoyos, 2012).  

Börn og unglingar eru mun háðari umhverfi sínu en fullorðnir einstaklingar og hafa 

ekki sömu getu til þess að breyta eða hafa áhrif á það sem gerist í kringum þau. Þess 

vegna er nauðsynlegt að sérfræðingar skoði vanda barnsins sem verið er að greina með 
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tilliti til umhverfis þess. Má sem dæmi nefna sex ára barn sem á erfiðara með 

einbeitingu en önnur börn á sama aldri. Hafi þetta tiltekna barn fengið lítið eftirlit frá 

foreldrum sínum og hafi aldrei verið hvatt til þess að einbeita sér að verkefnum gæti 

einbeitingarleysið talist eðlilegur þroski í því tilfelli (Hoyos, 2012). 

Það er því augljóst að þegar sérfræðingur fær það verkefni að greina hvort að barn 

eða unglingur eigi við geðröskun að stríða þarf hann að safna saman hafsjó af 

upplýsingum áður en tiltekið barn eða unglingur fær greiningu. Til þess að hægt sér að 

gera slíka greiningu og til að sú greining sem gefin er eigi rétt ár sér er nauðsynlegt að 

sérfræðingurinn fái þroskasögu barnsins og skoði hana í samhengi við umhverfi þess. 

Hann þarf að fá víðtæka og greinargóða lýsingu á þeim þroskaáföngum sem barnið 

hefur náð, ásamt heilsufars-, félags- og tilfinningasögu þess. Þessar upplýsingar eru 

fengnar í stöðluðum og óstöðluðum viðtölum við barnið sjálft ýmist eitt eða ásamt 

foreldri (ef um ungling er að ræða er mikilvægt að tekið sé viðtal við hann sér) og við 

foreldrana sér. Einnig er mikilvægt að fá upplýsingar um barnið eða unglinginn frá 

skólanum, félagsþjónustunni eða öðrum í umhverfi þess til að fá mynd af því hvort að 

barnið sýni sömu hegðun eða líðan annarstaðar en heima fyrir (Hoyos, 2012; Sadock og 

Sadock, 2007). 

Sérfræðingur þarf að hafa í huga þegar viðtöl við eða um barnið eru tekin í hvaða 

samhengi sagan er sögð. Til dæmis ef foreldri barns á við þunglyndi að stríða gæti það 

greint sömu einkenni hjá sínu eigin barni. Sérfræðingur þarf þá að vera meðvitaður um 

að það að eiga þunglynt foreldri gæti haft áhrif á að hegðun barnsins svipi til 

þunglyndiseinkenna og að sú hegðun sem foreldrið lýsir gæti verið litað af þunglyndi 

foreldrisins. Einnig gætu upplýsingar frá skóla verið óhlutdrægar vegna mistraust milli 

skóla og foreldra (Hoyos, 2012). 

Flest einkenni geðraskana í börnum eru ýkt afbrigði af hegðun eða tilfinningum sem 

vanalega má finna í barni á sama þroskastigi. Það getur því verið flókið fyrir sérfræðinga 

að ákveða hvað telst „eðlilegt” og hvað ekki. Þess vegna getur verið gott fyrir 

sérfræðinginn að ákvarða hvort að tiltekin hegðun eða líðan hafi verið vandamál í 

einhvern tíma eða hvort að hegðunin sé veruleg breyting frá fyrri hegðun barnsins 

(Hoyos, 2012). 
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Mynd 1: Félagslegt umhverfi hefur veruleg áhrif á hvort að ákveðin skerðing eða einkenni hjá 
barni hafi hamlandi áhrif og hvort að hömlunin verði að geðröskun 

(Hoyos, 2012; Íslensk þýðing höfundur) 

Að ákveða hvort að röð hegðunar eða tilfinningarlegra viðbragða teljist til einkenna 

og hvort að magn þessara einkenna er nægilegt til þess að uppfylla greiningarskilyrði 

ákveðinnar röskunar er flókið ferli sem þarfnast túlkunar af hálfu sérfræðings sem sér 

um greiningu og reynir á dómgreind hans. Greiningarmörkin milli þess hvað telst til 

eðlilegra eiginleika og hvað telst til sjúklegra einkenna er oftast markað af getu barnsins 

til virkni (sjá betur á mynd 1). Virkni barnsins er hins vegar oftast skilgreint út frá 

persónuleika barnsins (skapgerð eða líffræðilegir eiginleikar) og umhverfi þess (eins og 

hversu mikinn eða lítinn stuðning barnið fær heima við eða hvaða væntingar eru gerðar 

til þess) frekar en undirliggjandi skerðingu (e. impairment) (Hoyos, 2012). 

2.1.3 Greiningarkerfin DSM-V og ICD-10 

Notuð eru tvö alþjóðleg greiningarkerfi í flokkun geðraskana í heiminum í dag. 

Greiningarkerfi þessi eru annars vegar bandaríska kerfið ,,Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders" betur þekkt sem DSM-5 og er gefið út af Bandarísku 

geðlæknisfræðisamtökunum (e. American Psychiatric Association) (APA, 2013). Hitt 

greiningarkerfið er evrópskt og var þróað af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), 
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það kallast „International Classification of Diseases“ eða ICD-10 (World Health 

Organization [WHO], 2010). Í greiningarkerfum þessum er líkamlegum og sálfélagslegum 

einkennum geðraskana lýst og til þess að hægt sé að greina einstaklinga með ákveðnar 

geðraskanir þurfa þeir að uppfylla gefin greiningarviðmið (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Einhver munur er þó á kerfunum og þeim greiningarviðmiðum sem þar er lýst. Nánar 

verður sagt frá helstu greiningarviðmiðum þeirra geðraskana sem greinast hjá börnum 

og unglingum í næsta kafla. 

2.1.4 Raskanir sem greinast hjá börnum og unglingum 

Geðræn vandkvæði hjá börnum og unglingum geta verið fjölþætt, samansett vandamál 

og getur reynst flókið að átta sig á um hverskonar greiningu er að ræða og mörg börn fá 

jafnvel fleiri en eina greiningu. Raskanir sem greinast hjá börnum og unglingum eru 

meðal annars þunglyndi (e. depressive disorders), hegðunarraskanir (e. conduct 

disorders), kvíðaraskanir (e. anxiety disorders), átraskanir (e. eating disorders ) og 

ofvirknisraskanir sem betur er þekkt sem ADHD (Ollendick og Hersen, 1998; Sadock og 

Sadock, 2007). Röskunum þessum er líkt og með vanda barns skipt í innhverfar (e. 

internalized) og úthverfar (e. externalized) raskanir. Innhverfar raskanir eru þær raskanir 

sem ekki eru sýnilegar og valda vanlíðan hjá barninu eða unglingnum sjálfum og valda 

erfiðleikum í umhverfi þess vegna. Eru þetta til dæmis ýmsar tilfinningaraskanir eins og 

þunglyndi og kvíðaraskanir. Úthverfar raskanir eru þær raskanir sem sýnilegar eru hjá 

börnum og unglingum og valda erfiðleikum í umhverfi þeirra og er oftast greint frá þeim 

af öðrum en barninu sjálfu. Það eru raskanir eins og hegðunarraskanir, ADHD og 

hreyfiraskanir (Mash og Wolfe, 2010; Harrington og Maskey, 2008 ).  

Tilfinningaraskanir 

Tilfinningaraskanir (e. emotional disorders) sem greinast hjá börnum og unglingum eru 

að mörgu leyti þær sömu og finna má hjá fullorðnum, þar á meðal þunglyndi, kvíði og 

aðrar tilfinningatengdar raskanir. Það er þó einhver munur á einkennum þessara 

raskana í börnum, sérstaklega þegar um ung börn er að ræða. Til dæmis gæti barn með 

kvíða sýnt áberandi meiri líkamleg einkenni eins og höfuð- eða magaverk vegna kvíða en 

fullorðnir. Greinilegar breytingar í hegðun geta oft á tíðum verið merki um 

tilfinningarvanda hjá börnum (Marshall og Ramchandani, 2008). Greint verður nú frá 

einkennum og fylgikvillum tveggja helstu tilfinningaraskana sem greinast hjá börnum og 
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unglingum en þær eru þunglyndi (e. depressive disorders) og kvíðaraskanir (e. anxiety 

disorders). 

Birtingarmynd klínískra einkenna þunglyndis á seinni hluta unglingsáranna eru 

svipuð þeim sem finna má hjá fullorðnum. Megin einkennin eru orkuleysi og áhuga- og 

ánægjuleysi. Önnur einkenni eru svefntruflanir, breyting á matarlyst og pirringur. 

Sjálfsvígshugsanir og sjálfsskaði geta einnig átt við. Hjá yngri börnum er birtingamyndin 

þó breytilegri. Sömu einkenni geta átt við en breytingar á hegðun og skólahöfnun geta 

einnig verið einkenni þess að barn sé þunglynt. Þunglyndi er algengasta hliðarröskun 

annarra raskana eða um 75% algengi. Algengustu samhliða vandamál eru kvíðaröskun, 

hegðunarraskanir og vísvitandi sjálfsskaði (e. deliberate self-harm). Misnotkun áfengis 

og fíkniefna má að auki finna hjá unglingum sem greinast með þunglyndi (Marshall og 

Ramchandani, 2008, APA, 2013, WHO, 2010). 

Börn og unglingar geta greinst með allar tilgreindar kvíðaraskanir sem flokkaðar er í 

ICD-10 og DSM-V greiningarkerfunum og greinast einnig hjá fullorðnum. Þetta eru 

kvíðaraskanir eins og fælni (e. phobic anxiety disorder), felmtursröskun (e. panic 

disorder) og almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder) (APA, 2013; WHO, 

2010). Einnig má finna þrjár aðrar flokkanir á kvíðaröskun í ICD-10 sem eiga sérstaklega 

við börn, en það eru aðskilnaðarkvíðaröskun, felmtursröskun í barnæsku og félagsfælni í 

barnæsku (WHO, 2010). Aðskilnaðarkvíðaröskun kemur fram í börnum á leiksskólaaldri 

og er ýktur kvíði sem oft má sjá hjá börnum á þessum aldri þegar þau eru aðskilin frá 

foreldrum sínum eða öðrum megin umönnunaraðilum. Felmtursröskun í barnæsku er 

einnig ótti sem vanalega má finna í börnum á leikskólaaldri, eins og ótti við dýr, en magn 

óttans er óeðlilegt. Félagsfælni í barnæsku finnst í börnum yngri en sex ára og er ótti við 

ókunnuga og félagslegur kvíði er það mikill að það veldur skerðingu. Einkenni allra 

þessara raskana sem sérstaklega má finna í börnum er ýktur ótti eða hræðsla sem finna 

má í börnum á sama þroskastigi (Marshall og Ramchandani, 2008; WHO,2010).  

Einkenni kvíðaröskunar hjá börnum og unglingum birtast oftast í samansafni 

mismunandi kvíðaeinkenna. Þau geta verið viðvarandi og miklar áhyggjur eða ótti, 

forðun og ótti við nýjar aðstæður eða fólk, pirringur, eirðarleysi, einbeitingarskortur, 

skólahöfnun, líkamlegir kvillar eins og höfuð- og magaverkir, erfiðleiki við að skiljast við 

foreldra og svefnörðugleikar (APA, 2013; WHO, 2010). Kvíði sem telst eðlilegur miðað 
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við þroska barns er ekki talin röskun nema hann valdi barninu eða unglingnum verulegri 

skerðingu. Helstu hliðarraskanir flestra kvíðaraskana eru þunglyndi og aðrar 

kvíðaraskanir (Marshall og Ramchandani, 2008). 

Atferlisraskanir 

Atferlisraskanir (e. behaviour disorder) hjá börnum og unglingum eru algengar 

sérstaklega hjá drengjum og geta valdið verulegri félagslegri, námslegri eða persónulegri 

skerðingu (Harrington og Maskey, 2008). Atferlisraskanir eru raskanir eins og 

ofvirkniraskanir eða ADHD og hegðunarraskanir sem nú verður gert frekari skil á. 

Samkvæmt ICD-10 koma klínísk einkenni hegðunarraskana hjá ungum börnum fram í 

verulegri mótþróahegðun eins og algerri óvirðingu við yfirvald, fjandskap og 

skaðvænlegri hegðun. Slík hegðunarröskun kallast mótþróaþrjóskuröskun (e. 

opositional-defiant disorder, [ODD]) og telst til sér röskunar í DSM-V með sér 

greiningarviðmiðum en telst til sérstakrar gerðar af hegðunarröskun í ICD-10 (APA, 

2013; WHO, 2010). 

Hegðunarröskun (e. conduct disorder [OD]) einkennist af alvarlegri og tíðari 

andfélagslegri hegðun sem varir í að minnsta kosti sex mánuði. Hjá eldri aldurshópum 

má sjá hegðun á borð við þjófnað, skróp, slagsmál og lygar. Alvarlegustu einkenni 

hegðunarröskunar geta komið fram í íkveikjum og grimmd við dýr og önnur börn (APA, 

2013; WHO, 2010). Því fyrr sem hegðunarröskun byrjar hjá barni og ekkert er að gert 

eru meiri líkur á slökum tengslum við jafnaldra og að viðkomandi þrói með sér 

andfélagslega hegðun á fullorðinsárunum. Oftar en ekki þegar hegðunarröskun á upphaf 

sitt á unglingsárunum eru jafningjatengsl ekki eins slæm og meiri líkur eru á bata 

(Harrington og Maskey, 2008).  

Sterk tengsl eru á milli hegðunarraskana, námsörðugleika og sértækrar 

þroskaröskunar og nærri einn þriðji þeirra sem greinast með hegðunarröskun eiga við 

lestrarörðugleika að stríða (Harrington og Maskey, 2008). ADHD er einnig algengur 

fylgikvilli hegðunarröskunar. Aðrir fylgikvillar geta verið kvíðaröskun, þunglyndi eða 

geðhvarfasýki og raskanir tengdar áfengis- og fíkniefnavanda (APA, 2013). Meiri líkur eru 

á því að börn sem hafa orðið fyrir verulegri vanrækslu eða ofbeldi greinist með 

hegðunarröskun. Genatengdir þættir hafa einnig áhrif á að barn þrói með sér 
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hegðunarröskun en þó ekki jafn stór áhættuþáttur og umhverfisþættirnir (Harrington og 

Maskey, 2008; APA, 2013). 

Ofvirkniröskun (e. hyperkinetic disorder) einkennist samkvæmt ICD-10 af ofvirkni 

hegðun (t.d. sífellt á iði, fikta og talar mikið), hvatvísi (t.d. gera eitthvað án þess að 

hugsa, kærulaus eða grípa fram í fyrir öðrum) og verulegri athyglisskerðingu (t.d. virðist 

ekki hlusta, er annars hugar eða er gleymin ) (WHO, 2010). Röskun þessi er betur þekkt 

sem athyglisbrestur með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder, [ADHD]) og 

kallast hún það í DSM-V og heyrir röskunin þar til taugaþroskaraskana (APA, 2013). 

Munurinn á greiningarviðmiðum ofvirkniröskunar og ADHD felst aðallega í því að í ICD-

10 eru einkennin skipt í þrjá flokka (hvatvísi, ofvirknihegðun og athyglisbrestur) og þurfa 

einkenni úr öllum flokkum að vera til staðar svo að hægt sér að greina barn með 

röskunina og þurfa einkennin að hafa verið til staðar frá fimm ára aldri (WHO, 2010). 

Samkvæmt DSM-V þarf barn að vera með sex af níu tilgreindum ofvirkni- eða 

hvatvísiseinkennum og sex af níu tilteknum athyglisbrestseinkennum. Til þess að barn 

geti greinst með ADHD þurfa einhver einkenni hennar að hafa komið fram fyrir tólf ára 

aldur (APA, 2013). Í bæði ICD-10 og DSM-V þurfa einkennin að koma fram á tveimur eða 

fleiri stöðum (t.d. heima, í skólanum, hjá ættingjum eða í vinnu) (Harrington og Maskey, 

2008; APA, 2013; WHO, 2010). 

Helsta hliðarröskun ADHD eru mótþróaþrjóskuröskun, en samkvæmt DSM-V greinist 

um helmingur barna með þessar tvær raskanir. Aðrar algengar hliðarraskanir eru 

sértækir námsörðugleikar og hegðunarröskun. ADHD greinist að auki oft hjá börnum 

með tourette heilkenni. Kvíðaraskanir og þunglyndi má að auki í sumum tilfellum greina 

hjá börnum með ADHD (APA, 2013; Harrington og Maskey, 2008).  

Það er ljóst að þegar meta á hvort að unglingur eða barn glími við geðröskun og 

ákveða á hvaða meðferð eða úrræði hentar því best er ekki nóg að líta eingöngu á 

einkenni barnsins heldur þarf greiningin að fara fram með tilliti til þroska og þess 

umhverfis sem það býr við. Ástæðan fyrir því er að börn og unglingar eru sá hópur sem 

er hvað viðkvæmastur fyrir því sem fram fer í kring um þau og því þarf að fara yfir öll 

sviðin þrjú þar sem þau dveljast, fjölskyldu, skóla og samfélag til að fá sem gleggsta 

mynd af því sem amar að (Hertz, 2011; Hoyos, 2012 ).  
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2.2 Tíðni og algengi barna og unglinga sem greinast með geðræn vandkvæði 

Hér verður greint frá íslenskum og erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

geðrænum vandkvæðum barna og unglinga. Sagt verður frá rannsóknum sem kanna 

algengi geðraskana hjá þeim hóp, helstu einkenni hópsins og hverjar helstu ástæður eru 

fyrir því að börnum og unglingum er vísað í sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu. 

2.2.1 Erlendar rannsóknir  

Niðurstöður úr ýmsum faraldsfræðilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið meðal 

annars í Bretlandi og Bandaríkjunum sýna að algengustu raskanirnar sem greindar eru 

hjá börnum eru kvíðaraskanir, þar á eftir hegðunarraskanir og svo lyndisraskanir. 

Samkvæmt þessum rannsóknum greinast að meðtaltali 8% barna með kvíðaraskanir og 

þar af er algengast að börn og unglingar greinist með almenna kvíðaröskun (e. 

generalized anxiety disorder) og félagsfælni (e. social anxiety disorder). Stelpur eru 

líklegri til að greinast með allar gerðir kvíðaraskana en strákar. Að meðaltali greinast 3% 

barna og unglinga með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og eru strákar þar í miklum 

meirihluta og greinast 11,8% drengja með ADHD á móti 5,4% stúlkna. Að jafnaði 

greinast 6% barna og unglinga í Bandríkjunum og Bretlandi með hegðunarröskun (e. 

conduct disorder) og mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder). Líkt og 

með ADHD greinast drengir nærri þrisvar til fjórum sinnum oftar með hegðunarröskun 

heldur en stúlkur. Þó er munurinn á milli kynja sem greinast með mótþróaþrjóskuröskun 

ekki jafn augljós. Um 4% barna og unglinga greinast með þunglyndi (e. major depressive 

disorder) í þessum löndum. Nánast engin munur er á milli kynja þegar þau eru á 

barnsaldri en á unglingsárum greinast stúlkur að meðaltali oftar með þunglyndi en 

drengir (Merikangas, Nakamura og Kessler, 2009).  

Samkvæmt rannsókn sem Rutter o.fl. (2004) gerðu glíma strákar frekar við 

lestrarörðugleika, einhverfu, ADHD og hegðunarvanda og eru meiri líkur á að þeirra 

vandi eigi upptök sín snemma á lífsleiðinni eða á leikskólaaldri og í fyrstu bekkjum 

grunnskóla. Stelpur greinast hins vegar í hærra hlutfalli með þunglyndi og átraskanir og 

þeirra vandi kemur oftar fram á unglingsárunum en í barnæsku. 

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi kemur fram að 25,5% barna og unglinga sem 

greind eru með geðröskun hafa tvær eða fleiri greiningar. Rannsóknin sýnir fylgni milli 

ADHD og hegðunarröskunar/mótþróaþrjóskuröskunar, sem þýðir að mörg þeirra barna 
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sem uppfylla greiningarskilyrði fyrir ADHD, greinast líka með hegðunarröskun eða 

mótþróaþrjóskuröskun. Fylgni fannst einnig á milli kvíðaraskana og þunglyndis og milli 

þunglyndis og mótþróaþrjóskuröskunar svo eitthvað sé nefnt (Costello o.fl., 2003).  

2.2.2 Íslenskar rannsóknir 

Í skýrslu um samhæfingu í málefnum barna og unglinga með geðraskanir á Íslandi þar 

sem tekið er mið að tölum erlendis frá er áætlað að 12-15% íslenskra barna eigi við 

vægar geðraskanir að stríða og að 2-5% eigi við alvarlegar hegðunar- eða lyndisraskanir 

að etja (Kristján Már Magnússon, 2004). Faraldsfræðilegar rannsóknir sem kanna 

geðraskanir hjá börnum og unglingum hér á landi eru af skornum skammti og við gerð 

þessarar mastersritgerðar fundust einungis tvær slíkar sem báðar voru gerðar fyrir 

meira en tíu árum síðan.  

Í rannsókn Sigurjóns Björnssonar (1974) sem gerð var á 1100 börnum á aldrinum 5-

15 ára kemur fram að hlutfall íslenskra barna sem greinast með geðröskun sé á bilinu 

11,8% til 30,8%, en talan er mismunandi eftir heilkennum barnanna. Lítill munur fannst 

á aldri og kynferði barnanna og ekki er tekið fram hvaða greiningarviðmið er verið að 

miða við. 

Helga Hannesdóttir (2002) rannsakaði í doktorsritgerð sinni tíðni og algengi 

geðrænna vandkvæða hjá börnum og unglingum á Íslandi. Helga gerði fjórar misstórar 

kannanir þar sem meðal annars ein þeirra var með þýðið börn á Íslandi og önnur þar 

sem þýðið var börn í þjónustu á göngudeild BUGL. Þar kom fram að af 943 börnum á 

aldrinum 4-16 ára áttu 17,5% þeirra við hegðunar- eða tilfinningarvanda að etja, þar af 

19,1% drengja og 15,8% stúlkna. Mestur var munurinn á milli kynja á aldurbilinu 4-11 

ára en strákar á þeim aldri glímdu við meiri innhverfan og úthverfan vanda en kvenkyns 

jafnaldrar þeirra. Stelpur fóru þó að sýna fram á hlutfallslega meiri innhverfan vanda en 

strákar á aldrinum 12-16 ára. Af þeim börnum sem hlutu þjónustu á göngudeild BUGL 

greindust 30% þeirra með fleiri en eina geðröskun og 5% uppfylltu þrjú eða fleiri 

greiningarskilyrði. Algengustu hliðarraskanirnar voru sértækar þroskaraskanir (e. specific 

delay in development) og hegðunartruflanir (e. disturbance of conduct). Í doktorsritgerð 

Helgu kemur einnig fram að talið sé að geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga nái 

til aðeins um 0,2% barna sem eiga við alvarlegar geðraskanir að stríða.  
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2.2.3 Rannsóknir á félagslegum aðstæðum barna og unglinga sem glíma við geðræn 
vandkvæði 

Í rannsókn sem Meltzer, Gatward, Goodman og Ford (2003) gerðu á breskum börnum 

kom fram að börn sem greinast með geðröskun eru líklegri til að vera strákar, búa á 

heimili með lágar tekjur,búa í félagslegu húsnæði og alast upp hjá einstæðu foreldri. 

Minni líkur voru á því að börn greindust með geðröskun ef þau bjuggu hjá báðum 

foreldrum sínum í sama húsi og komu frá heimili með meðalháar eða háar tekjur.  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður. Í rannsókn sem gerð var 

árið 2007 af Heiervang o.fl. kemur til dæmis fram að fylgni sé á milli tilfinninga- og 

atferlisraskana og fjölskyldugerðar. Einnig kemur fram í rannsókn sem Esbjorn, Levin, 

Hoyer og Dyrborg (2008) gerðu á dönskum börnum að töluvert minna hlutfall barna sem 

glíma við geðraskanir búa hjá báðum líffræðilegum foreldrum.  

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á hindrunum og ástæðum þess að börn með 

geðraskanir leiti í viðeigandi sérfræðiþjónustu. Þegar börn og unglingar þurfa á 

sérfræðiaðstoð að halda vegna geðrænna erfiðleika eru þau oftar en ekki háð foreldrum 

sínum eða forráðamönnum þegar kemur að því að leita slíkrar aðstoðar. Rannsóknir 

hafa sýnt að ýmsir þættir hvað varðar foreldra hafa áhrif á það hvort að börn og 

unglingar með geðræn vandkvæði fái þá hjálp sem þau þurfa (Gaskin, Kouzis og Richard, 

2008). Samkvæmt Zimmerman (2005) eru minni líkur á að barn fái þá aðstoð sem það 

þarf ef faðir er á heimili, sérstaklega ef um þunglyndi hjá barni er að ræða. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á að fjölskyldur með einstæðri móður hafi jákvæð áhrif á notkun 

geðheilbrigðisþjónustu (Brannan, Heflinger og Foster, 2003). Þessar rannsóknir benda til 

þess að fjölskyldugerð hafi áhrif á notkun barna og unglinga á geðheilbrigðisþjónustu 

(Gaskin o.fl., 2008). 

Í rannsókn sem gerð var á systkinum barna sem hlotið hafa meðferð á barna- og 

unglingageðdeild í Ástralíu kemur meðal annars fram að systkinin sýndu fram á meiri 

sálarmein (e. psychopathology), minni lífsgæði og koma frekar úr tengslaröskuðum 

fjölskyldum en börn sem teljast „venjuleg“. Rannsókn þessi sýndi þar með fram á að 

börn sem eiga systkini sem glíma við geðræn vandkvæði væru í áhættuhópi þeirra sem 

greinast með geðraskanir eða eiga við tengslavandamál að stríða (Barnett og Hunter, 

2012).  
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2.2.4 Helstu tilvísunarástæður barna og unglinga í sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu 

Samkvæmt upplýsingum sem finna má á heimasíðu Landspítalans eru helstu ástæður 

tilvísana á BUGL geð-, hegðunar- og þroskaraskanir. BUGL er jafnframt eina sérhæfða 

geðheilbrigðisþjónustan sem sinnir málefnum barna og unglinga hér á landi (Landspítali 

Háskólasjúkrahús [LSH], 2014) Hvergi fundust tölulegar upplýsingar um hlutfall 

algengustu tilvísunarástæðna á BUGL. Hins vegar eru algengustu tilvísunarástæður í 

sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga í Noregi blandaður vandi, 

ofvirkni og hegðunarerfiðleikar (22%), hegðunarvandi (19%), depurð/þunglyndi (17%) og 

kvíði/fælni (8%) (Braddick o.fl., 2009).  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 86 börnum sem lögðust inn á legudeild 

BUGL frá mars 2004 til júlí 2005 sýndu að algengustu greiningarflokkar þeirra barna 

voru: alvarleg geðlægðarlota/þunglyndi (80%), ADHD (39%), mótþróaþrjóskuröskun 

(48%), hegðunarröskun (33%), áfallastreituröskun (21%), almenn kvíðaröskun (43%), 

félagsfælni (22%) og aðskilnaðarkvíðaröskun (20%). Í sömu rannsókn kom einnig fram að 

meirihluti sjúklinga sem dvelja á legudeild BUGL eru lagðir inn vegna sjálfsvígstilrauna og 

er meðallengd dvalar 43 dagar (Bertrand Lauth o.fl., 2010). 

2.3 Kenningarleg sjónarmið í geðheilbrigðisþjónustu 

Til þess að hægt sé að draga úr alvarlegum geðröskunum barna og unglinga er 

nauðsynlegt að hefja íhlutun sem fyrst svo að vandinn nái ekki klínískum viðmiðum. Slík 

íhlutun kallast fyrirbyggjandi inngrip (e. preventive interventions). Rannsóknir á 

úrræðum sem fela í sér að koma í veg fyrir geðræn vandkvæði hafa sýnt fram á að slík 

úrræði geta dregið úr greiningu geðraskana. En fyrirbyggjandi inngrip eru byggðar á 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners og leitast eftir því að breyta eða koma í veg fyrir 

neikvætt samspil barns og umhverfis (Greenberg o.fl., 2001; Durlak, 1997). 

2.3.1 Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 

Samkvæmt sálfræðingnum Urie Bronfenbrenner er ekki hægt að skilja mótun og þroska 

barna eða raunar allra einstaklinga til fulls án þess að skoða hvaða áhrif umhverfið hefur 

á hann og hvaða áhrif einstaklingurinn hefur á umhverfi sitt. Hann þróaði þess vegna 

svokallað vistfræðilíkan þar sem hann skiptir samfélagskerfunum í fimm kerfi sem 

samtímis hafa áhrif á þroska og mótun barns. Kerfi þessi kallaði hann micro-, meso-, exo-

, macro- og chronokerfið (sjá mynd 2) (Feldman, 2010). 



28 

 

Mynd 2: Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 

 

          (Lichtenberger, 2012: íslensk þýðing höfundur) 

Microkerfið er innsta kerfið og innan þess eru þeir líffræðilegu, sálfræðilegu og 

félagslegu þættir sem hafa áhrif á barnið. Er þá átt við barnið sjálft og það umhverfi sem 

það dvelur í daglega. Heimili, foreldrar og aðrir umönnunaraðilar, systkini, vinir og 

kennarar eru allt áhrifavaldar innan microkerfisins. Barnið verður þó ekki einungis fyrir 

áhrifum af microkerfinu heldur er það einnig partur af því að móta það nærumhverfið 

sem það býr í. Helstu tengsl barns fara fram innan microkerfisins og hafa samskipti 

innan þess gagnvirk áhrif á hegðun og líðan. Með því er átt við að foreldri getur haft 

áhrif á hegðun barns ásamt því að barn getur haft áhrif á hegðun foreldra sinna 

(Feldman, 2010; Jack,2012; Berk, 2010).  

Mesokerfið felur í sér tengingar milli hinna ýmsu þátta innan microkerfisins. Líkt og 

hlekkir í keðju bindir mesokerfið barnið við foreldri, nemendur við kennara og vini við 
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vini. Það viðurkennir þau beinu og óbeinu áhrif sem bindir okkur hvert við annað. Sem 

dæmi um þessa tengingu er móðir sem á erfiðan dag í vinnunni og kemur svo heim og er 

skapvond út í dóttur sína heima fyrir (Feldman, 2010; Jack, 2012; Berk, 2010).  

Innan exokerfisins eru félagslegar stofnanir sem innihalda ekki einstaklinginn sjálfan 

en hafa bein og óbein áhrif á hvað gerist innan meso- og microkerfa hans og öfugt. Þetta 

eru stofnanir eins og ráðuneyti, sveitafélög, skólinn, trúarstofnanir og félags- og 

heilbrigðisþjónustan. Dæmi um þau áhrif sem þessi kerfi geta haft á mótun og þroska 

einstaklingsins er lengd foreldraorlofa, veikindaleyfisdagar foreldra og gæði skóla 

(Feldman, 2010; Jack, 2012; Berk, 2010). 

Macrokerfið er ysta kerfi vistfræðilíkansins og samanstendur af óáþreifanlegum 

öflum samfélagsins sem hafa áhrif á innri kerfi líkansins. Dæmi um þessi öfl eru 

menningarleg gildi, lög, venjur og þjóðarauður. Öfl þessi hafa áhrif á gildi og venjur fólks 

sem búa í samfélaginu og hafa þannig óbein áhrif á mótun og þroska barns (Feldman, 

2010; Jack, 2012; Berk, 2010). 

Breytingar tengdar tíma og sögulegu samhengi kallaði Bronfenbrenner chronokerfið. 

Meðal þess kerfis eru sögulega mikilvægir atburðir sem gerast í samfélaginu og hafa 

áhrif á ytri kerfi vistfræðilíkansins. Það á einnig við um sögulega atburði sem gerast í 

innri kerfum og hafa áhrif hvernig einstaklingar bregðast við í ýmsum aðstæðum 

(Feldman, 2010; Berk, 2010).  

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners er umhverfið ekki stöðugt afl sem 

hefur áhrif á manneskjuna eitt og sér. Heldur er það síbreytilegt. Í hvert sinn sem 

einstaklingar breyta aðstæðum sínum eða hlutverki, eins og að byrja í skóla, komast á 

vinnumarkaðinn, verða foreldri, breikkar umfang microkerfisins. En þessar vistfræðilegu 

breytingar (e. ecological transitions) eru mikilvægir vendipunktar í þroska einstaklinga. 

Hvernig fólk tekst á við ytri og innri breytingar fer eftir aldri, líkamlegum, vitsmunalegum 

og persónulegum einkennum þeirra og tækifærum í umhverfi þeirra (Berk, 2010). 

Það er því ljóst að samkvæmt vistfræðilíkaninu er ekki hægt að skilja þroska 

mannsins öðruvísi en í heildrænu samspili eiginleika einstaklinga og umhverfi þeirra, 

uppbyggingu samfélagsins sem hann býr í og því ferli sem á sér stað innan hvers kerfis 

(Jack, 2012). Þó svo að vistfræðileg nálgun taki að einhverju leyti mið að líffræðilegum 

þáttum í þroska og mótun barna er helsta gagnrýni sem hún hefur fengið að hún einblíni 



30 

heldur mikið á þau áhrif sem umhverfið hefur á þroska barna en ekki nægilega á          

líffræðilega eiginleika þeirra (Feldman, 2010).  

Vistfræðilíkanið hefur haft mikil áhrif á starf ýmissa faghópa með börnum, 

sérstaklega félagsráðgjafa. Það bendir á mikilvægi þess að horfa barnið, fjölskylduna og 

samfélagið í heild. Það hefur einnig verið mikill áhrifavaldur í þróun fyrirbyggjandi 

inngripa sem hvert fyrir sig beinir inngripinu að kerfum innan vistfræðilíkansins 

(Greenberg o.fl., 2001; Durlak, 1997). 

2.3.2 Áhættu og verndandi þættir 

Fundnir hafa verið fjöldi áhættuþátta sem geta leitt til geðraskana hjá börnum og 

unglingum. Coie o.fl. (1993) flokkuðu algengustu áhættuþættina í sjö einstaklings- og 

umhverfismiðuð svið. Fyrsta svið áhættuþátta eru eðlislægar fatlanir (e. constitutional 

handicaps) eins og fæðingargallar, ójafnvægi í taugakerfi eða vefrænar fatlanir. Annað 

sviðið eru tafir í þroska sem til að mynda geta verið lág greind, léleg félagsfærni, 

athyglisbrestur og lestrarörðugleikar. Þriðja sviðið er svo tilfinningaleg vandamál líkt og 

lítil tilfinningagreind, lágt sjálfsmat eða tilfinningarlegt ójafnvægi. Fjórða sviðið á við 

fjölskylduaðstæður eins og lágstéttarfjölskyldur, fjölskyldur þar sem finna má 

geðsjúkdóma, stórar fjölskyldur, vanræksla og misnotkun, léleg fjölskyldutengsl, 

streituvaldandi lífsreynsla eða átök innan fjölskyldna. Fimmta sviðið varðar erfiðleika í 

samskiptum líkt og einelti, höfnun frá jafningjahópnum eða einangrun. Sjötta sviðið eru 

svo vandamál í skóla líkt og neikvætt andrúmsloft eða misbrestir í skólanum. Sjöunda og 

jafnframt síðasta sviðið eru vistfræðilegar áhættur eins og alvarleg fátækt, atvinnuleysi 

eða fordómar í garð minnihluta í nærumhverfi (Greenberg o.fl., 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessir áhættuþættir í bland við líffræðilega 

eiginleika geta valdið því að börn þrói með sér geðræn vandkvæði. Áhættuþættirnir spá 

samt sem áður ekki fyrir um hvers konar geðraskanir börn gætu þróað með sér og sumir 

áhættuþættir eru líklegri til að valda röskunum en aðrir. Vert ber að nefna að ekki öll 

börn sem eru í áhættuhóp þróa með sér geðræn vandkvæði líkt og ekki öll börn sem 

greinast með geðraskanir búa við slæmar aðstæður. En þar sem áhættuþættir geta spáð 

fyrir um hugsanlegan hegðunar- eða tilfinningarvanda og sumir þeirra eru sveigjanlegir 

er hægt að nýta þá í forvarnarvinnu og stefnumótun (Greenberg o.fl., 2001). 
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Verndandi þættir eru hins vegar þættir sem draga úr líkum á röskunum þrátt fyrir að 

börn eða unglingar búi við ýmsa áhættuþætti. Ekki er búið að rannsaka verndandi þætti 

að jafn miklu leyti og áhættuþættina. Þó hafa einkenni verndandi þátta verið flokkuð í 

þrjú víðtæk svið. En fyrsta sviðið varðar persónuleikaeinkenni barna og eru einkenni eins 

og vitsmunaleg geta, félagsleg færni og skapgerð. Annað sviðið eru gæði samspilsins 

milli barns og umhverfis. Þessi samspil geta verið örugg tengsl við foreldra, jafningja eða 

aðra einstaklinga sem stuðla að jákvæðri og heilbrigðri hegðun. Þriðja sviðið varðar svo 

þætti innan meso- og exokerfisins, þætti eins og tengsl milli skóla og heimilis, gæði skóla 

og skipulagðar tómstundir. Líkt og með áhættuþættina geta sumir verndandi þættir 

verið sveigjanlegir og vert að nýta þá í forvarnarstarfi og í fyrirbyggjandi inngripum 

(Greenberg o.fl., 2001).  

Þrátt fyrir að oft sé hægt að sjá frá byrjun að barn sé í hættu fyrir þróun á 

geðröskunum vegna þátta hjá því sjálfu, hjá fjölskyldu eða í nánasta umhverfi er alltaf 

hægt að grípa inn í með fyrirbyggjandi inngripum til að byggja upp verndandi þætti og 

vinna gegn áhættuþáttum. Til að svo sé hægt þurfa að vera innbyggðar öflugar forvarnir 

og önnur fyrirbyggjandi inngrip þar sem starfar fagfólk sem ber skynbragð á eftir hverju 

skal leita til að styðja barnið og fjölskyldu þess sem best (NSW Department of 

community services, 2007). 

2.3.3 Fyrirbyggjandi inngrip 

Fyrirbyggjandi inngrip geta verið forvarnir sem ná til allra, námskeið fyrir þá sem eru í 

áhættuhóp eða færninámskeið fyrir þá sem sýnt hafa fram á einhver einkenni raskana 

en hafa ekki fengið greiningu og stuðla að því að draga úr einkennum. Inngrip sem þessi 

hafa sýnt fram á að draga úr eða jafnvel komið í veg fyrir greiningu alvarlegra 

geðraskana (Greenberg o.fl., 2001; Durlak, 1997).  

Fyrirbyggjandi inngrip eða forvarnir eins og það er stundum kallað skiptast í alhliða 

(e. universal), valin (e. selective) og sértæk (e. indicated) inngrip (Greenberg o.fl., 2001). 

Alhliða inngrip miða að almenningi eða þeim hópi sem ekki hefur verið skilgreindur í 

áhættu. Dæmi um slík inngrip eru forvarnarvikur í skólum með tilheyrandi fræðslu, 

mæðravernd eða fræðsla til ýmissa hópa (Greenberg o.fl., 2001). 

Valin inngrip eru ætluð þeim hópum sem rannsóknir hafa sýnt að eru í mikilli 

áhættu með að þróa með sér geðraskanir. Hóparnir geta verið flokkaðir eftir aldri, kyni 
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eða fjölskyldusögu um sjúkdóma eða annarra þátta. Dæmi um valin inngrip eru 

stuðningskerfi innan leik- og grunnskóla eða stuðningshópar fyrir börn sem hafa orðið 

fyrir áfalli eða ástvinamissi (Greenberg o.fl., 2001). 

Sértæk inngrip beinast að þeim sem sýna einhver einkenni geðraskana en hafa þó 

ekki uppfyllt greiningarskilyrði fyrir tiltekin geðsjúkdóm. Inngrip af þessu tagi eru til að 

mynda félagsfærni námskeið fyrir börn með hegðunarvanda eða foreldrafærninámskeið 

barna með hegðunarraskanir (Greenberg o.fl., 2001). 

Í Bandarískri grein eftir Greenberg o.fl. frá árinu 2001 voru teknar saman og 

gagnrýndar ritrýndar rannsóknir sem allar könnuðu fyrirbyggjandi inngrip sem miðuðu 

að því að draga úr eða koma í veg fyrir geðraskanir hjá börnum og unglingum á aldrinum 

5-18 ára. Niðurstöður þessarar samantektar sýndu að fjöldi fyrirbyggjandi inngripa í raun 

draga úr geðröskunum hjá þessum hóp og hafa haft áhrif á stefnu stjórnvalda í 

málaflokknum (Greenberg o.fl., 2001). Höfundar greinarinnar höfðu eftirfarandi að segja 

um þau inngrip eða aðgerðir sem sýndu fram á mestan árangur: 

 Inngrip sem vara í stuttan tíma veita aðeins tímabundinn árangur í að draga úr 

einkennum raskana hjá börnum í áhættuhóp. Þær sem vara um árabil stuðla 

hins vegar að viðvarandi ávinningi 

 Fyrirbyggjandi inngrip sem snúa að áhættu- og verndandi þáttum sýna fram á 

betri árangur en þær sem leitast eftir að draga úr klínískum einkennum 

 Fyrirbyggjandi inngrip eiga að snúa að öllum sviðum og eiga að leitast eftir 

breytingum hjá stofnunum og nærumhverfi jafnt og hjá einstaklingnum 

sjálfum. Því inngrip sem snúa einungis að barninu sjálfu sýna ekki fram á eins 

góðan árangur og þau sem beita sér að umhverfinu jafnt sem barninu. 

 Ekkert eitt inngrip virkar betur en annað í að draga úr röskunum. Heldur sýna 

rannsóknir að samansafn inngripa sem vinna saman virka best. Fyrir börn á 

skólaaldri ætti skólaumhverfið að vera brennidepill inngripa. 

 Samþætting samfélagskerfa er nauðsynleg svo að forvarnir og önnur 

fyrirbyggjandi inngrip virki sem skildi. 

(Greenberg o.fl., 2001). 



33 

2.4 Þjónusta við börn og unglinga sem glíma við geðræn vandkvæði 

Eins og staðan er í dag á Íslandi vantar margt upp á í þjónustu við börn og unglinga sem 

glíma við geðræn vandkvæði og er aðgengi þeirra að geðheilbrigðisþjónustu ekki talið 

nægilega gott. Vöntun er á barnageðlæknum innan og utan stofnana og 

sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum er af skornum skammti. Biðlistar eru langir í 

sérfræðiþjónustu sveitafélaganna og í þjónustu á BUGL ásamt því að bráðamál hafa 

aukist á BUGL (Þingskjal 866, 2013-2014). 

Í þingsályktunartillögu sem lögð var fyrir Alþingi 1. apríl 2014 er lagt til að unnið 

verði að aðgerðaráætlun í geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga. Þar er áhersla 

lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir svo hægt sé að draga úr greiningu geðraskana hjá börnum 

og unglingum á Íslandi. Þar er lagt til að forvarnir verði efldar, skimað verði fyrir 

geðröskunum hjá grunnskólanemum og þeim börnum sem skimast fyrir klínískum 

einkennum geðrænna vandkvæða verði boðið upp á einskonar meðferðarnámskeið. 

Einnig er lagt til að verkskipting stofnana verði betur skilgreind og að samráðsteymi 

heilsugæslu, barnaverndar, BUGL, Greiningarstöðvar ríkisins, sérfræðiþjónustu 

sveitafélaga/þjónustumiðstöðva og annarra verði komið á í nærumhverfi barna sem 

þurfa sértæka þjónustu og úrræði (Þingskjal 866, 2013-2014).  

Fái þessi aðgerðaráætlun samþykki og verði að veruleika gæti það bætt 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga til muna en augljóst er að hún er skrifuð 

með hugmyndafræði fyrirbyggjandi inngripa í huga.  

2.4.1 Þjónustustig 

Þjónusta við börn og unglinga með geð- og hegðunarraskanir hér á landi er skipt upp í 

þrjú stig. Það eru grunnþjónusta, ítarþjónusta og sérþjónusta (LSH, 2014.). Kristján Már 

Magnússon (2004) gerði skýrslu fyrir hönd heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytis þar 

sem fram kom tillaga um að skilgreina þessi þrjú þjónustustig í málefnum barna og 

unglinga með geðraskanir og þannig afmarka stigin og hvernig auka mætti samþættingu 

þjónustunnar. Í þessari skýrslu skilgreinir Kristján Már þessi þrjú þjónustustig í samræmi 

við alþjóðlegt skipulag heilbrigðisþjónustu.  
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Mynd 3: Stig geðheilbrigðisþjónustunnar 

  

(LSH, 2014) 

Grunnþjónustan eða fyrsta stigs þjónustan lýtur að vandamálum á byrjunarstigi, 

greiningu algengra sjúkdóma og lækningu þeirra. Í grunnþjónustunni er tekið við öllum 

málum sem upp á borð koma án nokkurar flokkunar. Almenn heilsugæsla, 

skólaheilsugæsla og öll almenn þjónusta mennta- og félagskerfisins heyra undir fyrsta 

stigs þjónustu (sbr. mynd 3) og er megin áhersla hennar á snemmtæka íhlutun og 

fyrirbyggjandi aðgerðir (Kristján Már Magnússon, 2004). Þær stofnanir sem heyra undir 

grunnþjónustu bera samkvæmt lögum ákveðna ábyrgð á læknisaðstoð, kennslu eða 

umönnun allra barna. Samkvæmt lögum þessum ber til dæmis skólahjúkrun og 

heilsugæslustöðvum landsins að veita öllum börnum þjónustu sem þurfa á henni að 

halda í umdæmi sínu, félagsþjónustan á að styðja alla foreldra sem þurfa á því að halda í 

uppeldi barna sinna og gunnskólum landsins er ætlað að veita öllum börnum kennslu 

(Lög um heilbrigðismál nr. 40/2007; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Eftir íhlutun ítarþjónustu og sérþjónustu er 

það því á ábyrgð grunnþjónustunnar að veita ákveðna eftirfylgni í málum barna og 

unglinga með geðraskanir þegar þeir koma aftur í almennar þjónustustofnanir (Kristján 

Már Magnússon, 2004). 
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Annars stigs þjónusta eða ítarþjónusta er sú þjónusta sem sér um íhlutun ýmissa 

sérfræðinga innan heilbrigðis- félags- og menntakerfisins og greiningu. Þjónustuaðilar 

innan ítarþjónustunnar afmarka starf sitt við ákveðna flokka eða tegundir mála, eins og 

ákveðna gerð íhlutunar, aldur eða ákveðna tegund vandamála. Þjónusta sem fellur undir 

ítarþjónustu eru meðal annars sjálfstætt starfandi sérfræðingar og þroska- og 

hegðunarstöð (sbr. mynd 3) svo eitthvað sé nefnt (Kristján Már Magnússon, 2004; LSH, 

2014). 

Sérþjónusta eða þriðja stigs þjónusta er veitt á sjúkrahúsum eða sérhæfðum 

stofnunum og er henni ætlað að sinna erfiðustu hegðunar- og geðröskunum barna og 

unglinga. Starfsemi barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) flokkast því 

undir sérþjónustu þar sem henni er ætlað að sinna flóknustu tilfellunum (Kristján Már 

Magnússon, 2004; LSH, 2014). 

Mikilvægt er að þjónustustigin vinni saman í þjónustu sinni við börn og unglinga sem 

glíma við geðræn vandkvæði eða eru í áhættuhópi (Kristján Már Magnússon, 2004) 

2.4.2 Hlutverk BUGL  

BUGL er deild innan Kvenna- og barnasviðs Landspítalans Háskólasjúkrahúss og ber 

henni því að vinna samkvæmt 20. grein laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 þar sem 

meðal annars kemur fram að stofnuninni er ætlað að veita sérhæfða 

heilbrigðisþjónustu. Hlutverk BUGL er samkvæmt Guðrúnu Bryndísi Guðmundsdóttur, 

yfirlækni göngudeildar BUGL þríþætt, í fyrsta lagi ber BUGL að veita klíníska, bráða- og 

sérfræðiþjónustu, í öðru lagi að vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf til annarra 

þjónustuaðila sem lúta að geðheilbrigðismálum barna og unglinga og í þriðja lagi að 

sinna rannsóknar- og fræðsluhlutverki (Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, 2014). 

Börnum og unglingum er veitt fjölbreytileg og sérhæfð geðheilbrigðisþjónusta á 

vegum BUGL sem fer fram á göngu- og legudeild hennar. BUGL er eina sérhæfða barna-

og unglingageðdeildin á landinu og þangað er vísað þeim málum sem hafa verið í vinnslu 

í heimaumhverfi en árangur hefur ekki náðst. Þeir sem helst vísa börnum á BUGL eru 

sérfræðingar sem starfa í ítar- eða grunnþjónustu og nauðsynlegt er að frumgreining 

hafi verið gerð á barninu eða unglingnum áður en að málinu er vísað á BUGL. Flest tilfelli 

fá þjónustu á göngudeild og eru innlagnir á legudeild einungis nýttar þegar þörf er fyrir 

sérhæfðari athugun eða meðferð umfram það sem hægt er að veita á göngudeild (LSH, 

2014).  
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BUGL starfar í nánu samstarfi við fjölmargar stofnanir sem falla undir grunn- ítar- og 

sérfræðiþjónustu og sinna vinnu með börnum og unglingum. Þegar máli er vísað á BUGL 

þarf frumgreining barnsins eða unglingsins að liggja fyrir og eru það sérfræðingar sem 

unnið hafa með barninu eða unglingnum áður en til tilvísunar kemur sem meta hvort að 

þörf sé á að vísa barninu á BUGL. Samkvæmt upplýsingum sem finna má í bæklingi um 

hlutverk BUGL eru helstu tilvísendur greiningar- eða meðferðarteymi heilsugæslu, 

sérfræðilæknar, heilsugæslulæknar, sálfræðingar, sérfræðiþjónusta leik- og grunnskóla, 

félagsþjónusta og barnaverndarnefndir. Sé að mati þessara aðila þörf fyrir að barn hljóti 

sérfræðiþjónustu er það á þeirra ábyrgð að vísa barninu á BUGL (LSH, 2014).  

Veitt er bráðaþjónusta á göngudeild BUGL, þar starfar svokallað bráðateymi sem 

tekur á móti símtölum og metur hvort að mál þurfi að komast tafarlaust í þjónustu. Ef 

slík ákvörðun er tekin af teyminu fer fram bráðamat á göngudeild BUGL og málinu 

komið í viðeigandi þjónustu og tekin er afstaða hvort bráðainnlögn á legudeild BUGL sé 

þörf eða ekki (LSH, 2014). 

Tilvísanir á BUGL berast allar til inntökuteymis deildarinnar. Inntökuteymið metur 

hvort nægilegar upplýsingar liggi fyrir og sé barnið í þörf fyrir þjónustu á göngudeild 

BUGL fer það á biðlista (LSH, 2014). 

Samkvæmt fyrirlestri sem Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlækni göngudeildar 

BUGL, hélt á Barnaverndarþingi árið 2014 voru 662 börnum vísað í meðferð á BUGL árið 

2012. Þar af voru 303 vísað í meðferð hjá bráðateymi, 267 á almenna göngudeild, 27 í 

átröskunarteymi og 65 hættu við tilvísun. 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Megin markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvað einkennir þann hóp sem er í 

þjónustu á göngudeild BUGL. Athuguð voru bakgrunnsbreytur (kyn, aldur og búseta), 

helstu greiningar barna og unglinga sem hlutu þjónustu á göngudeild BUGL árið 2012, 

ásamt fjölskyldugerð þeirra og algengustu tilvísunarástæður. Í öðru lagi er tilgangur 

rannsóknarinnar að skoða hver eða hvort tengsl séu á milli bakgrunnsbreyta, 

fjölskyldugerðar og tilvísunarástæðna. Þriðja markmiðið er svo að athuga hverjir það eru 

sem eru að vísa þessum málum og hvaða þjónustu börnin hafa fengið í nærumhverfi 

sínu í tengslum við búsetu barnanna. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar 

fram til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar:  

1. Hverjar eru algengustu bakgrunnsbreytur (kyn, aldur og búseta) og 

greiningar þeirra sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL og hver er 

algengasta fjölskyldugerð þessa hóps?  

2. Hverjar eru algengustu tilvísunarástæður barna og unglinga sem vísað er 

á göngudeild BUGL og eru tengsl á milli bakgrunnsbreyta barnanna, 

fjölskyldugerðar þeirra og tilvísunarástæðna? 

3. Hvaða starfsstéttir eru að vísa málunum, hvar er búið að vinna í málum 

þessara barna áður en þeim var vísað á göngudeild BUGL og eru tengsl 

milli tilvísanda, þjónustunnar sem börnin eru að fá og búsetu? 

Til að varpa ljósi á markmið þessi notaðist rannsakandi við megindlega 

rannsóknaraðferð. Hér verður nánar greint frá hugmyndafræði slíkra rannsókna, ásamt 

því að sagt verður frá rannsóknarsniði og framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.1 Megindleg aðferðarfræði 

Megindlegar rannsóknir einkennast af því að upplýsingum er safnað á kerfisbundinn og 

hlutlægan hátt í tölulegu formi og tölfræðilegum aðferðum er beitt við túlkun og 

framsetningu rannsóknargagnanna. Rannsóknaraðferð þessi gefur okkur vitneskju um til 

að mynda algengi, fjölda, hlutfall, samband og mun milli ýmissa þátta og breyta. 
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(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Megindlegar aðferðir gefa okkur nokkurs konar 

heildaryfirlit af þeim hóp sem ætlað er að skoða. Með því að reikna út tíðni, staðalfrávik 

og meðaltöl er til dæmis hægt að fá upplýsingar um þá eiginleika sem flestir í hópnum 

hafa að geyma. Til að hægt sé að lýsa hópnum sem verið er að rannsaka eru yfirleitt 

settar fram breytur eins og kyn, aldur, búseta eða annað sem rannsakandi telur 

nauðsynlegt til að svara rannsóknarspurningum svo hægt sé að gera grein fyrir helstu 

eiginleikum hópsins. Einnig er kostur megindlegar rannsóknaraðferða sá að með þeim er 

hægt að skoða hvernig ýmsar breytur í rannsókn tengjast og með ýmsum tölfræðilegum 

aðferðum getur rannsakandi áttað sig á hvort að niðurstöðurnar séu líklegar til að 

standast nánari athugun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Megindlegar rannsókir er hægt 

að flokka á ýmsa vegu, meðal annars eftir tilgangi, eðli, tímaþætti eða hópaskiptingu. 

Flokkun þessi fer eftir vali rannsakanda á rannsóknarsniði, tímaþætti mælinga og þess 

þýðis sem hann ætlar sér að skoða (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

3.1.1 Rannsóknarsnið 

Snið þessarar rannsóknar er svokallað lýsandi sambandsrannsóknarsnið. Í slíkum 

rannsóknum er verið að athuga hvort samband sé á milli ákveðinna breyta innan 

hópsins sem verið er að rannsaka. Hægt er að sýna fram á sterkt samband milli breyta 

með lýsandi sambandsrannsóknum en ekki er hægt að fullyrða að um orsakasamband 

sé að ræða. Það að samband sé á milli tveggja breyta þýðir ekki endilega að ein breytan 

valdi breytingum á hinni (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Tiltekið rannsóknarsnið 

á við í tilfelli þessarar rannsóknar þar sem skoða á tengsl ýmissa breyta og 

tilvísunarástæðna sem og samband tilvísenda, búsetu og fyrri þjónustu innan eins hóps, 

þ.e. þeim sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL. Hvað varðar tímaþátt rannsóknarinnar 

er um að ræða mælingu sem fer fram einu sinni í ákveðnu úrtaki og eru slíkar rannsóknir 

kallaðar þversniðsrannsóknir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.1.2 Úrtak og úrtaksaðferðir 

Í upphafi rannsókna er mikilvægt að velja tiltekinn fjölda einstaklinga (úrtak) úr fyrirfram 

skilgreindum hópi fólks (þýði) sem talið er að geti gefið sem besta mynd af þeim hópi 

sem á að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í rannsókninni sem 

hér er greint frá er hópurinn sem skoða á börn og unglingar sem hljóta þjónustu á 

göngudeild BUGL (þýði). Þar sem ekki var möguleiki fyrir hendi að skoða allar 
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samþykktar tilvísanir sem borist hafa á göngudeild BUGL var tekin ákvörðun um að 

skoða þann hóp sem vísað var á göngudeild BUGL árið 2012 og fékk samþykki 

inntökuteymis fyrir þjónustu (úrtak). Tilvísanir sem bárust á BUGL og fengu samþykki 

árið 2012 voru alls 234 og er það úrtakið sem unnið var með í þessari rannsókn. Sú 

úrtaksaðferð sem notuð var við val á úrtaki kallast markmiðsúrtak þar sem úrtakið var 

valið af rannsakanda með tilliti til þess sem átti að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013).  

3.2 Framkvæmd  

Hér verður greint með ítarlegum hætti frá rannsóknargögnum rannsóknarinnar ásamt 

því hvernig gagnasöfnun og úrvinnsla þeirra fór fram. Þar á eftir verður fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál hennar.  

3.2.1 Rannsóknargögn 

Flestar nauðsynlegar upplýsingar þessarar rannsóknar voru fengnar úr útfylltum 

stöðluðum tilvísunareyðublöðum sem fylgja flestum málum sem vísað er á göngudeild 

BUGL, en eyðublöð þessi hafa verið í þróun frá árinu 2009. Þessi eyðublöð má finna 

skönnuð inn í sjúkraskrá einstaklinga sem samþykktir eru af inntökuteymi BUGL í 

þjónustu á göngudeild. Öllum málum fylgdi þó ekki tilvísunareyðublað en þar sem 

rannsakandi fékk á blaði frá yfirlækni göngudeildar upplýsingar um nöfn, kennitölu, 

búsetu og tilvísanda málanna gat rannsakandi skráð kyn, aldur, búsetu og starfsheiti 

tilvísanda í öllum málum. Aðrar upplýsingar voru háðar því að tilvísunareyðublað væri til 

staðar og var því svolítið um að upplýsingar vantaði.  

Þar sem um fyrirliggjandi gögn var að ræða þarf rannsakandi að hafa í huga að 

rannsóknargögnin gætu reynst að einhverju leyti ófullnægjandi þar sem gögnin eru fyllt 

út og þróuð af öðrum aðila en honum sjálfum (Neuman, 2006). Vert ber þó að nefna að 

rannsóknarspurningar rannsóknarinnar voru samdar með umrætt tilvísunareyðublað til 

hliðsjónar og hugsaðar út frá mögulegum breytum sem þar koma fram.  

3.2.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnun fór fram á göngudeild BUGL á tímabilinu áttunda til átjánda september 

árið 2014. Færðar voru inn breytur í excel-skjal sem síðan var fært yfir í SPSS eftir að 



40 

rannsakandi athugaði gaumgæfilega að engar upplýsingar sem þar komu fram væru 

rekjanlegar til sjúklinga, foreldra þeirra eða þeirra sem vísuðu málunum.  

Þær breytur sem færðar voru frá tilvísunareyðublöðunum yfir á excel-skjal voru 

eftirfarandi: 

 Kyn barns 

 Aldur barns við gerð tilvísunar (skipt í aldursflokka með 5 ára bili) 

 Aldur foreldra við gerð tilvísunar (skipt í aldursflokka með 5 ára bili) 

 Búseta 

 Tengsl móður og föður við barn, þ.e. hvort um líffræðileg-, stjúp-, fóstur- eða 

önnur tengsl væri að ræða 

 Hjá hverjum barnið býr og hver fer með forsjá þess við gerð tilvísana 

 Upplýsingar um systkini 

 Erlendur uppruni 

 Ástæður tilvísunar er varðar barn og umhverfi 

 Greining barns  

 Núverandi meðferð eða þjónusta 

 Starfsheiti og starfsstaður tilvísanda 

Þegar búið var að dulkóða gögnin voru þau færð í forritið Statistical package for the 

social sciences (SPSS) þar sem tölfræðileg úrvinnsla gagnanna fór fram. Þar sem að 

breyturnar sem unnið var með voru ýmist nafnbreytur eða raðbreytur var unnið með 

lýsandi tölfræði, tengsl milli breyta og marktektarpróf. Notast var við krosstöflur og kí-

kvaðrat marktektarpróf. 

Breyturnar um búsetu, tilvísunarástæðu vegna vanda hjá barni, greiningar og 

núverandi meðferð innihéldu hvert um sig mörg mismunandi gildi var því ákveðið (sjá 

nánar viðauki 1), eftir að búið var að flytja gögnin yfir í SPSS, að flokka þær á þann veg 
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að auðveldara væri að athuga tengsl þeirra við aðrar breytur og meiri líkur væri á 

marktekt. Breytunni um búsetu var til að mynda skipt eftir því hvort að barn byggi á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni.  

Tilvísunarástæður vegna vanda hjá barni voru 16 talsins og hægt var að haka við 

tvær ástæður eða færri (sjá nánar viðauki 1). Ástæðum þessum var skipt í innhverfan 

vanda, úthverfan vanda, bæði innhverfan- og úthverfan vanda eða annað eftir því sem 

átti við. Eins og fram kom í fræðilega kafla þessarar rannsóknar er sá vandi sem telst 

innhverfur vandi meðal annars kvíði, þunglyndi, áráttu- og þráhyggja eða nánar tiltekið 

vandi sem á sér stað innra með barni. Úthverfur vandi eru til dæmis hegðunarerfiðleikar 

og ofvirknieinkenni, sem sagt einkenni sem tekið er eftir í umhverfi barns (Mash og 

Wolfe, 2010). Þau einkenni sem rannsakandi þótti hvorki eiga við úthverfan né 

innhverfan vanda voru tilvísunarástæður vegna alvarlegra áhyggna af barni undir 6 ára 

og alvarleg einkenni vegna langvarandi sjúkdóms. 

Hvað greiningu barnanna varðaði þá var þeim skipt í tilfinningaraskanir, 

atferlisraskanir, bæði tilfinninga- og atferlisraskanir og aðrar raskanir. Einnig var búin til 

breyta sem innihélt fjölda greininga. Líkt og tekið var fram í kaflanum um helstu raskanir 

sem greinast hjá börnum og unglingum eru þær raskanir sem teljast atferlisraskanir 

ADHD, mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun (Harrington og Maskey, 2008). Þær 

raskanir sem teljast tilfinningaraskanir eru kvíðaraskanir, þunglyndi, áráttu- og 

þráhyggjuröskun og átröskun (Marshall og Ramchandani, 2008). Raskanir sem ekki 

heyra til þessara raskana voru settar í flokkinn annað. 

Í tilvísunareyðublaðinu voru gefnir upp tíu valmöguleikar um núverandi meðferð 

eða þjónustu og hægt var að haka í alla kassana ef það átti við. Núverandi þjónustu 

flokkaði rannsakandi eftir því til hvaða þjónustustigs tiltekin þjónusta eða meðferð 

heyrði og gátu málin þá ýmist verið í þjónustu á grunn- eða ítarþjónustustigi eða á 

báðum þessum þjónustustigum. 

3.2.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þegar skoða á fyrirliggjandi gögn þarf rannsakandi að hafa í huga að upplýsingarnar sem 

unnið er með voru ekki teknar saman í upphafi með rannsókn í huga og eru ekki skráðar 

af rannsakanda (Yegidis og Weinbach, 2002). Í rannsókn þessari þurfti rannsakandi því 

að hafa í huga að tilvísunareyðublöðin voru ekki fyllt út af tilvísanda með rannsókn í 
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huga. Einnig þurfti rannsakandi að leggja traust sitt á að tilvísandi væri að fylla út 

eyðublöðin eftir bestu getu og að þær upplýsingar sem þar kæmu fram væru réttmætar.  

Takmörk rannsóknarinnar voru þar af leiðandi nokkur. Til dæmis var gagnasöfnunin háð 

því hversu vel tilvísunareyðublöðin voru fyllt út og ekki gafst rannsakanda færi á því að 

fylla upp í það sem upp á vantaði. Samkvæmt Yegidis og Weinbach (2002) gæti í slíku 

tilfelli hjálpað að hafa samband við þá sem sjá um að veita upplýsingarnar sem fram 

koma í gögnunum. Þar sem um marga tilvísendur var að ræða og þröngan tímaramma 

var ekki möguleiki fyrir hendi að spyrja þá út í tilvísunareyðublöðin.  

Töluvert vantaði af upplýsingum í útfyllt eyðublöð, sérstaklega hvað varðaði foreldra 

og fjölskyldugerð. Rannsakandi gat þar af leiðandi ekki athugað tengsl sumra þeirra 

þátta við tilvísunarástæður eins og ætlunin var í byrjun rannsóknarferlisins. Takmarkanir 

þessar höfðu því einhver áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar og varð til þess að skekkja 

niðurstöður að einhverju leyti. 

3.2.4 Siðferðileg álitamál 

Tilvísanirnar sem notaðar voru til að safna upplýsingum fyrir rannsóknina voru gerðar af 

tilvísendum í samvinnu við foreldra barnanna sem verið var að vísa sem með undirskrift 

samþykktu allar upplýsingar sem þar koma fram. Einungis var sótt eftir aðgangi að 

þessum tilvísunareyðublöðum sem skönnuð eru inn í sjúkraskrá og ekki fengnar frekari 

upplýsingar úr sjúkraskrám einstaklinganna né beint samband haft við þá. Þurfti þar af 

leiðandi ekki að fá upplýst samþykki þátttakenda og eftir að gögnum var safnað urðu 

engar rekjanlegar persónuupplýsingar til staðar. Rannsakandi fékk frá yfirlækni blað 

með upplýsingum um nöfn, kennitölur, búsetu og tilvísanda allra sjúklinga sem hlutu 

þjónustu á BUGL árið 2012. Það blað fór aldrei út af BUGL og var geymt í læstum skáp á 

tímabilinu sem gagnasöfnunin fór fram. Í lok gagnasöfnunarinnar var listinn tættur. Ekki 

var farið með upplýsingar út af BUGL til að rannsakandi gæti unnið úr tölfræðilegum 

upplýsingum fyrr en búið var að athuga gaumgæfilega að engar upplýsingar væru til 

staðar sem hægt væri að rekja til barnanna, foreldra þeirra eða tilvísanda.  

Rannsakandi hefur engin tengsl við það viðfangsefni sem kannað var. Hvorki tengist 

hann BUGL né þátttakendum á neinn hátt og má því gera ráð fyrir að rannsakandi hafi 

nálgast efnið á eins hlutlausan hátt og unnt er. Þar sem um viðkvæman hóp þátttakanda 
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er að ræða er nauðsynlegt að allar niðurstöður og umræður komi fram á virðingarfullan 

hátt og aðgát var höfð með því að enginn skaði verði að rannsókninni.  

Þegar rannsókn er gerð á heilbrigðissviði eins og hér á við þarf að sækja um leyfi til 

siðanefndar Landspítalans. Hlutverk siðanefndar Landspítalans er að meta hugsanlega 

áhættu rannsókna á móti gagnsemi þeirra út frá því skilyrði að hagsmunir einstaklinga 

skulu ávallt vega meira en hagsmunir vísinda. Þeim er svo skylt að senda niðurstöður 

sínar til Vísindasiðanefndar (Sigurður Kristinsson, 2013 ). Rannsakandi ásamt Guðlaugu 

M. Júlíusdóttur, sem var jafnframt ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, sóttu um leyfi frá 

siðanefnd Landsspítalans í byrjun júní 2014 og fékkst leyfi frá þeim í júlí sama ár (Erindi 

30/2014, sjá nánar viðauki 2). 

Einnig þurfa rannsóknir sem nota gögn úr sjúkraskrám sérstakt samþykki 

Persónuverndar samkvæmt 3. mgr. 15 gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. 

Hlutverk Persónuverndar er að sjá um að rétt sé farið að framkvæmd laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Sigurður Kristinsson, 2013 ). Sótt var eftir 

slíku leyfi í júní 2014 og fékkst leyfi frá Persónuvernd í ágúst 2014 (Tilvísun: 

2014060962AT; sjá nánar í viðauki 3). 

Að auki þurfti að fá leyfi fyrir aðgangi að sjúkraskrám frá framkvæmdarstjóra 

lækninga sem fékkst í byrjun júlí 2014 og skrifaði rannsakandi undir þagnarskyldu hjá 

ábyrgðarmanni rannsóknarinnar að beiðni Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og skiptist hann í fjóra hluta. Fyrst 

verður fjallað almennt um þær tilvísanir sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar. Næst 

verður sagt frá bakgrunnsbreytum (kyn, aldur og búseta) sem fram koma í tilvísununum og 

þær skoðaðar með tilliti til þess hvort málum var vísað með eða án tilvísunareyðublaðs. Þar á 

eftir verður greint frá bakgrunni foreldra (aldur og uppruni), tengslum þeirra við barn og 

fjölskyldugerð. Síðan verður fjallað um tilvísunarástæður og tengsl þeirra við ýmsar breytur. 

Að lokum verður svo greint frá hvaða starfsstéttir voru að vísa málunum á BUGL, á hvaða 

þjónustustigi börnin hafa hlotið þjónustu og tengsl þeirra þátta við búsetu barnanna. 

4.1 Almennt um tilvísanirnar 

Heildarfjöldi tilvísana á göngudeild BUGL voru 234 talsins árið 2012. Tilvísununum fylgdi þó 

ekki í öllum tilfellum þar til gert tilvísunareyðublað en þar sem úrtakið voru allir sem vísað 

var á göngudeild BUGL þetta ár voru málin sem ekki voru með þar til gerð eyðublöð einnig 

skoðuð. Upplýsingar sem fengust um þau mál einskorðuðust hins vegar við kyn, aldur, 

búsetu og starfsheiti tilvísanda þar sem aðrar upplýsingar sem unnið var með var eingöngu 

hægt að nálgast úr útfylltum þar til gerðum tilvísunareyðublöðum. Þær upplýsingar sem 

eingöngu fengust úr tilvísunareyðublöðunum voru aldur foreldra og tengsl þeirra við barn, 

upplýsingar um systkini, hjá hverjum barnið býr og er í forsjá hjá, frumgreining barns og fjöldi 

greininga, tilvísunarástæður vegna vanda í umhverfi og vegna vanda hjá barni og upplýsingar 

um þá meðferð eða þjónustu sem barnið var í þegar tilvísun var gerð. 

Taka ber fram að flest þau mál sem ekki fylgdu tiltekin eyðublöð voru mál sem vísað var 

af bráðateymi BUGL og eru það mál sem koma inn á BUGL í gegnum bráðaþjónustu hennar. 

Nánar verður greint frá þessu seinna í niðurstöðukafla.  

Eins og sjá má á mynd 4 voru 154 málum vísað með þar til gerðu tilvísunareyðublaði eða 

65,8% úrtaksins en 80 málum var vísað án eyðublaðs.  
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Mynd 4:Hlutfall þeirra sem vísað var með og án tilvísunareyðublaðs 

Allar breytur sem talað er um í köflunum hér á eftir fyrir utan kyn, aldur, búsetu og 

tilvísendur eru þar af leiðandi miðuð við upplýsingar sem koma fram í málum sem vísað var 

með tilvísunareyðublaði. Vert ber því að nefna að í töflum og myndum sem tekið er fram að 

engar upplýsingar séu til staðar er átt við að ekki voru skráðar upplýsingar um tilteknar 

breytur, tilvísunarástæður eða þjónustu í útfylltum eyðublöðum. 

4.2 Bakgrunnsbreytur, foreldrar og fjölskyldugerð 

Skoðaðar voru bakgrunnsbreytur barnanna, upplýsingar um foreldra þeirra og fjölskyldugerð. 

Eins og hér á undan segir er verið að lýsa öllu úrtakinu þegar talað er um kyn, aldur og 

búsetu barnanna. Talað verður þó um muninn á hópunum eftir því hvort að 

tilvísunareyðublað hafi verið til staðar eða ekki. Unnið er með hóp þeirra sem vísað var með 

eyðublaði í lýsingu á foreldrum og fjölskyldugerð.  

4.2.1 Kynjahlutfall, aldursdreifing og búseta barnanna 

Kynjahlutfall úrtaksins í heild var fremur jafnt. Strákar voru 51% af öllu úrtakinu en stelpur 

49% og voru strákar sex málum fleiri en stelpur. Á mynd 5 sést að munurinn eykst töluvert 

þegar kynjahlutfallinu er skipt eftir því hvort málunum fylgdi tilvísunareyðublað eða ekki. Þar 

sést að strákar eru töluvert fleiri í tilfellum þeirra sem vísað var með eyðublaði eða um 91 á 

móti 63 stúlkum sem vísað var með þeim hætti. Stelpur voru hinsvegar í meirihluta þeirra 

sem vísað var án eyðublaðs eða um 51 mál á móti 29. Um marktækan mun er að ræða 

samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi með 95% öryggisbili χ2 (1, N = 234) = 10,99, p = 0,001.  
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Mynd 5: Fjöldi þeirra sem vísað var með eða án tilvísunareyðublaðs skipt eftir kynferði 

Mynd 6 sýnir aldursdreifingu úrtaksins. Má þar sjá að langalgengasta aldursbilið er 11-15 

ára og er um 57% úrtaksins á því aldursbili. Þar á eftir voru 24% úrtaksins á aldursbilinu 6-10 

ára sem var næstalgengasti hópurinn. 

 

Mynd 6: Aldursdreifing úrtaksins 

Mynd 7 sýnir aldursdreifinguna eftir að búið er að skipta henni eftir hvort málum var 

vísað með eða án eyðublaðs. Þar má sjá að í hópi þeirra sem vísað var með eyðublaði eru 

hlutföllin aðeins breytt. Aldursbilið 11-15 ára er ennþá rúmur helmingur af þeim sem vísað 

var með eyðublaði. Hins vegar breytist hlutfall þeirra sem eru á aldursbilinu 6-10 ára úr 24% í 

30,5% en hlutfall aldursbilsins 16-20 ára minnkar í 11% úr 18%. Næstalgengasti aldurshópur 

þeirra sem vísað var án eyðublaðs breytist í 16-20 ára en er 6-10 ára aldurshópurinn þegar 
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tekið er mið af öllu úrtakinu. Þessi munur er marktækur samkvæmt kí-kvaðrat 

marktektarprófi með 95% öryggisbili χ2 (3, N = 234) = 20,56, p = 0,000. 

 

Mynd 7: Aldursdreifing skipt eftir því hvort vísað var með tilvísunareyðublaði eða ekki 

Þegar úrtakið var skoðað með tilliti til aldursdreifingar eftir kynferði kom í ljós að stærsti 

aldurshópur bæði stráka og stelpna var 11-15 ára. Í 64 tilfellum voru drengir í þeim 

aldurshópi en stúlkur í 68 tilfellum. Stelpur voru hins vegar mun fleiri í hópi 16-20 ára eða 31 

tilfelli á móti 11 strákum í sama aldurhóp. Mesti munurinn milli stráka og stelpna var svo í 6-

10 ára aldurshópnum. Þar voru strákar 43 á móti 14 stelpum.  

Tafla 1 sýnir búsetu barnanna skipt eftir landshlutum og má þar sjá að langstærsti hluti 

barnanna býr á höfuðborgarsvæðinu eða um 69,7%. Einnig má sjá á töflunni að hlutföllin 

minnka eftir því sem fjarlægð landshluta er lengri frá höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 1: Búseta barnanna eftir landshlutum 

Búseta eftir heilbrigðisumdæmum Tíðni 

Höfuðborgarsvæðið 163 (69,7%) 

Suðurnes 21 (9%) 

Suðurland 15 (6,4%) 

Vesturland 12 (5,1%) 

Norðurland 9 (3,8%) 

Austurland 7 (3%) 

Vestfirðir 7 (3%) 

Samtals 234 (100%) 
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Þar sem aðeins 29,3% barnanna sem vísað var á BUGL árið 2012 bjuggu á öllum öðrum 

landshlutum en höfuðborgarsvæðinu var hópnum skipt upp eftir því hvort þau væru búsett á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Var það gert til þess að auka tölfræðilega 

marktekt þegar tengsl búsetu við aðrar breytur voru kannaðar. 

Nánast engin breyting varð á hlutföllum þeirra sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni þegar athugaður var munurinn á búsetu eftir því hvort að málunum var vísað 

með eða án tilvísunareyðublaðs. 

4.2.2 Upplýsingar um foreldra og fjölskyldugerð 

Á tilvísunareyðublaðinu var hægt að merkja við forsjáraðila 1 og 2 sem einnig er skilgreint 

sem móðir (forsjáraðili 1) eða faðir (forsjáraðili 2). Í þeim lið er hægt að setja kennitölu 

forsjáraðila sem og hægt að haka við tengsl forsjáraðila við barn (sjá nánar viðauki 1).  

Eins og sjá má í töflu 2 voru forsjáraðilar barnanna á aldrinum 25 til 65 ára og voru þrjú 

þeirra látin. Algengasta aldursdreifingin var 41-45 ára eða um 16,9% úrtaksins. Einnig má sjá 

að töluvert vantaði af upplýsingum um aldur foreldra eða í um 36,7% tilfella. 

Tafla 2: Aldursdreifing forsjáraðila 

Aldur Forsjáraðili 1 Forsjáraðili 2 Alls 

21-25 ára 1 (0,4%) 0 1 (0,3%)  

26-30 ára 10 (1,3%) 2 (0,9%) 12 (3,9%) 

31-35 ára 26 (11,1%) 9 (3,8%) 35 (11,4%) 

36-40 ára 28 (12%) 17 (7,3%) 45 (14,6%) 

41-45 ára 29 (12,4%) 23 (9,8%) 52 (16,9%) 

46-50 ára 17 (7,3%) 13 (5,6%) 30 (9,7%) 

51-55 ára 6 (2,6%) 7 (3%) 13 (4,2%) 

56-60 ára 1 (0,4%) 2 (0,9%) 3 (1%) 

61-65 ára 0 1 (0,4%) 1 (0,3%) 

Látin 1 (0,4%) 2 (0,9%) 3 (1%) 

Upplýsingar vantar 35 (15%) 78 (33,3%) 113 (36,7%) 

Samtals 154 (100%) 154 (100%) 308 (200%) 

 

Langstærsti hluti foreldranna voru líffræðilegir foreldrar barnanna. Þar af voru 127 

forsjáraðila 1 líffræðilegt foreldri barnanna og 59 forsjáraðila 2 voru líffræðilegt foreldri. Í 

fjórum tilfellum voru forsjáraðilar 1 og 2 fósturforeldrar barnanna og var forsjáraðili 2 

stjúpfaðir í 9 tilfellum. Líkt og með aldur foreldra var töluvert um að ekki hafi verið hakað í 

þessa reiti á tilvísunareyðublaðinu, sérstaklega hjá forsjáraðila 2 en í um 38,3% tilfella voru 



50 

þessar upplýsingar ekki til staðar í þeim lið. Minna var um að upplýsingar vantaði fyrir 

forsjáraðila 1 eða í um 13,6% tilfella. 

Af 154 tilvísunum áttu 113 börn systkini eða um 73,4% þeirra sem vísað var með 

tilvísunareyðublaði. Upplýsingar vantaði hjá 28 einstaklingum og í tveimur tilfellum var ekki 

vitað hvort að systkini væri til staðar. Á mynd 8 sést hlutfall þeirra sem áttu systkini sem 

einnig glímdu við geðræn vandkvæði eða annarskonar vanda. Af þeim sem áttu systkini var í 

29% tilfella greint frá vanda hjá systkini. 

 

Mynd 8: Hlutfall systkina með eða án vanda 

Lítill hluti barnanna áttu foreldra af erlendum uppruna eða um 12%. Þar af voru báðir 

foreldrar af erlendum uppruna í fjórum tilfellum og annað foreldrið var erlent í 14 tilfellum. 

88 börn áttu foreldra af Íslenskum uppruna en upplýsingar voru ekki til staðar í 48 

tilvísunum.  

Mynd 9 sýnir hjá hverjum börnin í úrtakinu búa sem og hver sér um forsjá þeirra. 

Töluvert var um að upplýsingar hafi ekki verið til staðar. Í 14 málum vantaði upplýsingar um 

hjá hverjum börnin búa og í 40 málum vantaði upplýsingar um hver sjái um forsjá barnanna. 

En af þeim upplýsingum sem voru til staðar má sjá að 64 barnanna bjuggu hjá móður sinni en 

um 63 börn bjuggu hjá báðum foreldrum sínum. Munurinn er þó aðeins meiri þegar skoðað 

er hverjir sjá um forsjá en í 68 tilfellum fara báðir foreldrar með forsjánna en í 37 tilfellum fer 

móðir með forsjá. Afar lítill hluti barnanna búa hjá eða er í forsjá hjá föður sínum, 

fósturforeldrum eða öðrum.  

Systkini með 
vanda 
29% 

Systkini ekki 
með vanda 

71% 
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Mynd 9: Fjöldi barnanna eftir því hjá hverjum þau búa og hver fer með forsjá þeirra 

4.3 Greiningar 

Upplýsingar um frumgreiningu voru skráðar í 133 tilvísunum, þar af voru 9 tilfelli þar sem 

fram kom að frumgreining hafi ekki farið fram. Mynd 10 sýnir hlutföll greininga eftir að búið 

var að flokka þær eftir hvort um var að ræða tilfinninga-/atferlisraskanir eða bæði. Á 

myndinni sést að stærsti hluti barnanna voru með greiningu sem telst til atferlisraskana eða 

um 35% allra sem vísað var með tilvísunareyðublaði.  

 

Mynd 10: Hlutföll greininga flokkaðar eftir tilfinninga- og atferlisröskunum 

Mynd 11 sýnir greiningarflokkana skipta eftir kynferði. Þar sést að strákar voru í flestum 

tilfellum með frumgreiningar sem tilheyrðu atferlisröskunum (40) og þar á eftir bæði 

tilfinninga- og atferlisröskunum (20). Stelpur voru í flestum tilfellum með frumgreiningar sem 
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heyrðu til tilfinningaraskana (22) og þar á eftir atferlisraskana (14). Samkvæmt kí-kvaðrat 

marktektarprófi χ2 (3, N = 140) = 13,44, p 0,004 er þessi munur marktækur. 

 

Mynd 11: Greiningar eftir kynferði 

Langalgengasta greining barnanna var ADHD og var hún frumgreining í 48 tilvísunum eða 

í um 31,2% af þeim sem vísað var á göngudeild BUGL með tilvísunareyðublaði. Þar af voru 35 

strákar með ADHD á móti 13 stelpum. Eins og köflunum hér fyrir ofan kemur fram telst 

ADHD greining til atferlisraskana. Þunglyndis- eða depurðareinkenni voru næststærsti 

greiningarflokkurinn eða í um 14,3% allra þeirra mála sem vísað var með eyðublaði. Þar á 

eftir komu svo átraskanir (17 mál) og kvíðaeinkenni eða kvíðaröskun var frumgreining í 14 

málum en þessar greiningar heyra allar til tilfinningaraskana.  

Í 49 tilvísunum eða í um 32% tilvísana með eyðublaði var barnið með tvær greiningar og í 

36 tilfellum var barn aðeins með eina greiningu (23,4%). Á mynd 12 má sjá fjölda 

frumgreininga skipt eftir kyni. Þar sést að flestir drengir voru með tvær greiningar eða í 32 

tilfellum og þar á eftir var algengast að þeir væru með fjórar greiningar eða fleiri (17). 

Algengara var að stelpur væru aðeins með eina greiningu eða í 21 tilfelli og voru stelpur með 

tvær greiningar í 17 tilfellum.  
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Mynd 12: Hlutfall fjölda greininga skipt eftir kynferði 

4.4 Tengsl tilvísunarástæðna og breyta 

Athuguð voru tengsl tilvísunarástæðna og bakgrunnsbreyta sem hér á undan var fjallað um 

sem og tengsl tilvísunarástæðna við fjölskyldugerð barnanna. Þar sem mikið var um að 

upplýsingar um aldur foreldra og hver færi með forsjá voru ekki til staðar í 

tilvísunareyðublöðunum var ekki hægt að túlka tengsl þeirra breyta við tilvísunarástæður. Því 

breytur sem hafa fá gildi eða mörg gildi sem falla á eina breytu geta gert það að verkum að 

ekki sé hægt að túlka tölfræðileg tengsl á milli breyta. Einnig reyndist ómögulegt að túlka 

tengsl tilvísunarástæðna og tengsla foreldra við barn þar sem langstærsti hópur þeirra sem 

upplýsingar voru til um voru líffræðilegt foreldri.  

4.4.1 Tilvísunarástæður 

Á tilvísunareyðublaði var hægt að greina frá tvennskonar tilvísunarástæðum. Voru það 

ástæður sem annarsvegar varða vanda hjá barninu sjálfu og hinsvegar vegna vanda í 

umhverfi barns. 

Mynd 13 sýnir hlutfall tilvísunarástæðna vegna vanda í umhverfi barns. Þar má sjá að 

flestum var vísað á BUGL vegna álags í fjölskyldu og skóla eða í um 55,8% tilvísana. 
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Mynd 13: Hlutfall tilvísunarástæðna vegna vanda í umhverfi barns 

Þar sem tilvísunarástæður er varða umhverfi var frekar einsleitt eða meira en helmingur 

úrtaksins var vísað vegna álags í fjölskyldu og skóla var ákveðið að athuga einungis tengsl 

milli breyta og tilvísunarástæðna sem vörðuðu vanda hjá barni.  

Mynd 14 sýnir hlutfall tilvísunarástæðna vegna vanda barns. En eins og áður hefur komið 

fram var þeim ástæðum skipt úr 16 mögulegum tilvísunarástæðum (sjá viðauki 1) í fjórar þar 

sem ástæður voru flokkaðar eftir innhverfum, úthverfum, bæði innhverfum og úthverfum 

vanda eða annað. Á myndinni sést að tilvísunarástæðurnar vegna vanda barns dreifast 

fremur jafnt yfir úrtakið fyrir utan í flokknum annað. Flestum var þó vísað vegna innhverfs 

vanda eða í alls 62 málum (39,6%). 
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Mynd 14: Hlutfall tilvísunarástæðna varðandi vanda hjá barni 

Þar sem einungis fimm einstaklingar voru með annan vanda en innhverfan, úthverfan 

eða blöndu af þeim báðum voru sú gildi tekin út þegar tengsl tilvísunarástæðna við aðrar 

breytur voru kannaðar. Það var gert svo hægt væri að túlka tengsl tilvísunarástæðna við 

aðrar breytur.  

Áður en tilvísunarástæðunum var skipt upp sýndu gögnin að fjórar algengustu 

tilvísunarástæðurnar væru grunur um einhverfurófsröskun (46 tilvísanir), grunur um 

mótþróa/hegðunarröskun (41), grunur um kvíða (40) og grunur um þunglyndi (38). 

4.4.2 Tengsl tilvísunarástæðna og bakgrunnsbreyta 

Á mynd 15 sjást tengsl tilvísunarástæðna við kynferði barns. Þar sést að líklegra var að 

stelpum væri vísað vegna innhverfs vanda en strákum og var stelpum vísað vegna innhverfs 

vanda í 24,8% tilfella en strákum í um 16,8% tilfella. Munurinn er töluvert meiri á milli þeirra 

sem vísað var vegna úthverfsvanda. Strákum var vísað í 22,1% tilfella vegna úthverfs vanda á 

meðan stelpum var vísað vegna þess vanda í um 8,1% mála. Munurinn á milli stráka og 

stelpna sem vísað var vegna bæði innhverfs og úthverfs vanda var svipaður og á milli þeirra 

sem vísað var vegna úthverfs vanda. Samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi með 95% 

öryggisbili χ2 (2, N=149)= 14,43, p=0,001 voru tengslin á milli kynja og tilvísunarástæðna 

tölfræðilega marktæk.  
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Mynd 15: Tengsl tilvísunarástæðna og kynferðis 

Mynd 16 sýnir tengsl tilvísunarástæðna og aldurs. Eins og sjá má er búið að taka út 

aldursbilið 0-5 ára. Það var gert vegna þess að einungs þrír einstaklingar í úrtakinu tilheyrðu 

þeim hópi og þegar sá hópur var inni var ekki mögulegt að túlka tölfræðileg tengsl milli 

aldurs og tilvísunarástæðna. Á myndinni má sjá að börn í aldurshópnum 6-10 ára voru 

hlutfallslega oftar vísað vegna úthverfs vanda (12,8%) eða bæði úthverfs- og innhverfs vanda 

(11,5%) heldur en innhverfs vanda (6,8%). Ástæður tilvísana breytast svo töluvert þegar í 11-

15 ára aldurshópinn er komið. Í þeim aldurshópi er innhverfur vandi hlutfallslega mun 

algengari en hinar tvær tilvísunarástæðurnar eða í um 26,4% tilvísana. Í aldurshópnum 16-20 

ára er innhverfur vandi ennþá algengasta ástæðan en úthverfur vandi er orðin óalgengasta 

ástæðan fyrir tilvísun eða í um 0,7% tilfella. Í kí-kvaðrat marktektar prófi með 95% öryggisbili 

χ
2 (4, N=148)=15,17, p=0,004 kemur fram að þessi munur á tilvísunarástæðum milli 

aldurshópa sé marktækur.  
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Mynd 16: Tengsl tilvísunarástæðna og aldurs 

Mynd 17 sýnir muninn á algengi tilvísunarástæðna eftir búsetu barnanna. Þar er 

algengasta tilvísunarástæðan innhverfur vandi bæði hjá börnum sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu (26,2%) og þeirra sem búa á landsbyggðinni (15,4%). Í tilfellum þar sem 

tilvísunarástæðan var bæði innhverfur- og úthverfur vandi var í tilfelli þeirra sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu örlítið algengara að vísað væri vegna þess vanda en vegna úthverfs 

vanda eða 20,8% á móti 19,5%. Munurinn milli þessara tveggja ástæðna var þó meiri á milli 

þeirra barna sem búa á landsbyggðinni eða um 10,7% þeirra var vísað vegna úthverfs vanda 

á móti 7,4% þeirra sem vísað var vegna bæði innhverfs- og úthverfs vanda. Þessi munur var 

þó ekki tölfræðilega marktækur samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi χ2 (2, N=149)= 1,45, 

p=0,48 og eru þessar niðurstöður því einungis lýsandi fyrir þann hóp sem skoðaður var en 

ekki hægt að álykta að tengsl séu á milli þessara breyta.  
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Mynd 17: Tengsl tilvísunarástæðna og búsetu 

4.4.3 Tengsl tilvísunarástæðna og fjölskyldugerðar 

Eins og hér á undan kom fram var ekki möguleiki fyrir hendi að túlka tengsl tilvísunarástæðna 

við aldur foreldra, tengsl þeirra við barn eða þeirra sem færu með forsjá. Ástæðan fyrir því er 

sú að forsendur kí-kvaðrat marktektarprófs þessara breyta í krosstöflunum stóðust ekki 

varðandi lágmarks væntitíðni í hverjum reit sem þarf að vera 5 eða hærri. Hins vegar var 

möguleiki á að túlka tengsl tilvísunarástæðna við hjá hverjum börnin búa og erfiðleika hjá 

systkinum.  

Á mynd 18 má sjá mun tilvísunarástæðna eftir því hjá hverjum barnið býr. Þau börn sem 

búa hjá móður sinni eða báðum foreldrum eru líklegust til að vera vísað vegna innhverfs 

vanda. Algengara er að þau sem búa hjá föður sínum eða öðrum sé vísað vegna úthverfs 

vanda. Tilvísunarástæðurnar vegna úthverfs vanda var óalgengasti vandinn hjá þeim sem búa 

hjá báðum foreldrum sínum en í tilfellum þeirra sem búa hjá móður sinni var það næst 

algengast ástæðan. Þessi munur er þó ekki marktækur samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi 

með 95% öryggisbili χ2 (4, N = 135) = 3,98, p = 0,409 og er því ekki hægt að álykta að tengsl 

séu á milli breyta og því einungis um lýsandi niðurstöður að ræða.  
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Mynd 18: Tengsl tilvísunarástæðna og hjá hverjum barn býr 

Mynd 19 sýnir mun tilvísunarástæðna vegna erfiðleika hjá systkinum. Þar sést að 

Innhverfur vandi er í báðum tilfellum algengasta ástæðan. Munurinn á tilvísunarástæðum 

úthverfum vandi (21,3%) og bæði innhverfum og úthverfum vanda (21,3%) er hins vegar 

enginn í tilfellum þeirra sem ekki áttu systkini með erfiðleika. Í tilfellum þeirra sem áttu 

systkini með erfiðleika var algengara að ástæða tilvísunar væri vegna úthverfs vanda (10,2%) 

en vegna bæði úthverfs og innhverfs vanda (6,5%). Þessi munur er þó ekki marktækur 

samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi χ2 (2, N = 108) = 1,05, p = 0,59 og því má ætla að ekki 

sé um tengsl milli breyta að ræða. 

 

Mynd 19: Tengsl tilvísunarástæðna og erfiðleika hjá systkinum 
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4.5 Tilvísendur og þjónusta í nærumhverfi 

Þegar málum er vísað á BUGL kemur alltaf fram hver er að vísa málunum og á 

tilvísunareyðublaði er hægt að veita upplýsingar um núverandi meðferð eða þjónustu með 

því að haka í tiltekna kassa. Kassarnir eru tíu talsins og mögulegt er að haka í þá alla ef það á 

við (sjá viðauki 1). Hér verður greint frá starfsheitum þeirra sem voru að vísa málum á 

göngudeild BUGL og skoðað verður hvort að munur sé á því hvaða starfsstéttir eru að vísa 

málunum eftir kynferði, aldri og búsetu barnanna sem vísað var á göngudeild BUGL. 

Upplýsingar um tilvísanda voru til staða í öllum tilvísunum nema einni, bæði þeirra sem vísað 

var með og án eyðublaðs.  

Einnig verður greint frá þeirri þjónustu sem börnin voru að hljóta í nærumhverfi sínu 

þegar tilvísun var gerð og verður sú þjónusta skoðuð með tilliti til búsetu barnanna og hverjir 

það eru sem eru að vísa málunum. Upplýsingar um núverandi meðferð eða þjónustu fengust 

einungis í þeim málum þar sem tilvísunareyðublað var til staðar. Þar sem hægt var að haka 

við tíu gerðir af meðferð/þjónustu var henni skipt upp eftir því hvaða þjónustustigi tiltekin 

meðferð/þjónusta tilheyrir. 

4.5.1 Tilvísendur 

Eins og sjá má á mynd 20 var algengast að sálfræðingar væru að vísa málunum á göngudeild 

BUGL en þeir voru tilvísendur í 58 málum. Aðeins munaði þó um eina tilvísun frá bráðateymi 

BUGL. Geðlæknar og læknar koma svo þar á eftir. Flokknum annað tilheyra ýmsar 

starfsstéttir eins og félagsráðgjafar, sérfræðingar í fötlunarmálum og í einu tilfelli móðir 

barns. Þar sem lítið hlutfall þeirra var að vísa málunum var þeim skeytt saman í einn flokk til 

þess að auka tölfræðilega marktekt. 
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Mynd 20: Fjöldi tilvísenda eftir starfsheiti 

Algengast var að þeir sálfræðingar sem vísuðu málunum störfuðu innan 

þjónustumiðstöðva (18 tilvísanir) og á skólaskrifstofum (16 tilvísanir). Geðlæknar voru 

langalgengast sjálfstætt starfandi sérfræðingar (48 tilvísanir) og flestir læknarnir störfuðu 

innan heilsugæslunnar (41 tilvísanir). 

Tilvísendur voru skoðaðir með tilliti til þess hvort um var að ræða tilvísanir með eða án 

tilvísunareyðublaðs. Á mynd 21 má sjá muninn þar á milli. Á myndinni sést að sálfræðingar 

eru ennþá algengustu tilvísendurnir eða í um 38% tilvísana þeirra sem vísað með eyðublaði. 

Engin tilvísun barst hins vegar frá bráðateymi í þeim flokki. Einnig má sjá að bráðateymi var 

langalgengasti tilvísandi þeirra mála sem ekki var vísað með eyðublaði eða í um 71% tilfella. 

Samkvæmt kí-kvaðrat marktekatarprófi með 95% öryggisbili χ2 (4, N = 233) = 154,85, p = 

0,000 er marktækur munur á milli tilvísenda og hvort málunum var vísað með eða án 

tilvísunareyðublaðs.  
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Mynd 21: Hlutfall tilvísenda eftir því hvort vísað var með eða án eyðublaðs 

Hlutfall tilvísenda eftir kynferði barnanna má sjá á mynd 22. Þar sést að algengara var að 

stelpum væri vísað á göngudeild BUGL af bráðateymi eða í 14,6% tilfella á meðan strákum 

var vísað af þeim í 9,9% tilfella. Geðlæknar voru hinsvegar líklegri til að vísa strákum á 

göngudeildina eða í 14,6% tilfella á meðan stelpum var vísað af þeim í 7,3% tilfella. 

Sálfræðingar voru einnig líklegri til að vísa strákum á meðan læknar vísuðu stelpum oftar en 

strákum. Munur á milli tilvísenda og kynferðis er marktækur samkvæmt kí-kvaðrat 

marktektarprófi χ2 (4, N=233) = 11,48, p = 0,022.  

 

Mynd 22: Hlutfall tilvísenda eftir kynferði þeirra sem verið var að vísa 

Mynd 23 sýnir hlutfall tilvísenda eftir aldri barnanna. Þar má sjá að bæði í flokki 6-10 ára 

og 11-15 ára var algengast að sálfræðingur væri að vísa málunum. Bráðateymið og 
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geðlæknar vísuð aldursflokknum 11-15 ára jafn oft en í aldursflokki 6-10 ára var þeim 

sjaldnast vísað af bráðateymi af öllum flokkum. Í aldurshópi 16-20 ára var langalgengast að 

bráðateymi væri að vísa þeim málum á göngudeild BUGL. Munur á milli þessara hópa var 

marktækur samkvæmt marktektarprófi χ2 (8, N = 230) = 27,53, p = 0,001. 

 

 

Mynd 23: Hlutfall tilvísenda eftir aldri þeirra sem verið var að vísa 

Á mynd 24 má sjá mun tilvísenda og búsetu barnanna. Þar sést að í tilfellum þeirra sem 

búa á höfuðborgarsvæðinu var algengast að bráðateymi (18,5%) væri að vísa málunum, þar á 

eftir geðlæknir (17,6%) og sálfræðingur (15,9%). Sálfræðingar voru algengustu tilvísendur 

þeirra sem búa á landsbyggðinni eða í um 9% allra tilfella. Þar á eftir komu læknar (7,3%) og 

bráðateymi (6%). Samkvæmt marktektarprófi χ2 (4, N= 233) = 6,79, p = 0,15 er þessi munur 

þó ekki tölfræðilega marktækur og einungis um lýsandi dæmi að ræða. 
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Mynd 24: Hlutfall tilvísenda eftir búsetu barnanna 

4.5.2 Þjónusta í nærumhverfi 

Núverandi meðferð eða þjónusta sem börnin hlutu var eins og áður kom fram skipt upp eftir 

þjónustustigi. Meðferðin/þjónusta gat því ýmist verið í grunn- eða ítarþjónustu eða bæði 

grunn- og ítarþjónustu. Mynd 25 sýnir hlutfall þeirrar meðferðar/þjónustu sem börnin voru í 

þegar þeim var vísað á göngudeild BUGL. Má þar sjá í flestum tilfellum var verið að vinna í 

málum barnanna bæði í grunn- og ítarþjónustu eða í um 34,4% tilvísana. Upplýsingar voru 

ekki til staðar í um 16,9% tilvísana. 

 

Mynd 25: Hlutfall núverandi meðferðar eftir þjónustustigi 



65 

Þegar núverandi meðferð/þjónusta var skoðuð með tilliti til búsetu barnanna (sjá töflu 3) 

mátti sjá að í flestum tilfellum þeirra sem bjuggu á landsbyggðinni var einungis verið að vinna 

í málum barnanna í grunnþjónustu og þar á eftir í bæði grunn- og ítarþjónustu. Hlutfall þess 

hvar verið er að vinna í málum á höfuðborgarsvæðinu er svipað og í úrtakinu öllu. Algengara 

var að unnið væri í málunum einungis í grunnþjónustu á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu. Þessi munur á þjónustu eftir búsetu er tölfræðilega marktækur 

samkvæmt kí-kvaðrat prófi χ2 (2, N=128) = 13,44, p = 0,001. 

Tafla 3: Tengsl núverandi meðferðar/þjónustu og búsetu 

Þjónustustig Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin 

Grunnþjónusta 15 (11,7%) 19 (14,8%) 

Ítarþjónusta 34 (26,6%) 7 (5,5%) 

Bæði ítar- og grunnþjónusta 38 (29,7%) 15 (11,7%) 

 

Að lokum voru tengsl núverandi meðferðar/þjónustu og tilvísenda athuguð og þau má 

sjá á mynd 26. Þar sést að í flokki geðlækna var langalgengast að verið væri að vinna í málum 

barna einungis í ítarþjónustu. Í flokki sálfræðinga var algengast að verið væri að vinna í 

málunum í bæði grunn- og ítarþjónustu. Þessi tengsl starfsheita tilvísanda og hvar verið er að 

vinna í málum barnanna eru samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi tölfræðilega marktæk χ2 

(6, N =127) = 46,32, p = 0,00. 

 

Mynd 26: Tengsl tilvísanda og núverandi þjónustu 
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5 Umræður 

Rannsókn þessi fólst í því að skoða tilvísanir sem bárust á göngudeild BUGL árið 2012 og 

fengu samþykki frá inntökuteymi. Þær voru skoðaðar með það að markmiði að athuga helstu 

einkenni mála sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL. Skoðaðar voru bakgrunnsbreytur 

barnanna og foreldra þeirra sem og fjölskyldugerð. Einnig var athugað hverjar algengustu 

tilvísunarástæður voru, hvaða starfsstéttir voru að vísa málunum og hvaða þjónustu börnin 

hlutu í nærumhverfi sínu. Einnig var markmiðið að athuga tengsl ýmissa breyta við 

tilvísunarástæður barnanna.  

Tilvísanirnar voru í heildina 234 talsins árið 2012, 154 þeirra fylgdi tiltekið 

tilvísunareyðublað en 80 málum var vísað án þess. Upplýsingar varðandi foreldra og 

fjölskyldugerð ásamt upplýsingum um tilvísunarástæður og þjónustu í nærumhverfi voru 

háðar því að tilvísunareyðublað væri til staðar. Skekkti það því niðurstöður töluvert að hafa 

ekki þær upplýsingar um öll mál og hafði áhrif á túlkun og marktekt niðurstaðna. Þær 

niðurstöður sem fengust gáfu samt sem áður mynd af þeim hópi sem hlýtur þjónustu á 

göngudeild BUGL. Verða þær í eftirfarandi kafla tengdar við fræðilega umfjöllun sem í byrjun 

ritgerðarinnar var fjallað um og rannsóknarspurningum verður svarað.  

5.1 Einkenni mála sem vísað er á göngudeild BUGL 

Í þessum hluta umræðukaflans verður leitast við að svara fyrstu rannsóknarspurningu 

rannsóknarinnar en hún var svohljóðandi: Hverjar eru algengustu bakgrunnsbreytur (kyn, 

aldur og búseta) og greiningar þeirra sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL og hver er 

algengasta fjölskyldugerð þessa hóps? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að kynjahlutfall allra sem vísað var á 

göngudeild BUGL árið 2012 var frekar jafnt eða 51% strákar á móti 49% stelpna og voru 

strákar aðeins sex málum fleiri. Algengasta aldursbilið var 11-15 ára og var rúmlega 

helmingur barnanna (57%) á því aldursbili. Munur var á aldri kynjanna í aldurshópunum 6-10 

ára og 16-20 ára. Meira var um stráka í aldurshópi 6-10 ára en stelpur voru í meirihluta þeirra 

sem voru á aldrinum 16-20 ára. Í fræðilega hluta þessarar rannsóknar var fjallað um 

rannsókn sem gerð var á Bretlandi þar sem fram kom að börn sem greinast með geðröskun 

séu líklegri til þess að vera drengir en stúlkur (Meltzer o.fl., 2003). Þó svo að rannsóknin sem 
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hér var gerð segi ekki til um hvort strákar á Íslandi séu yfir höfuð í meirihluta þeirra sem 

greinast með geðröskun virðist það samt sem áður ekki vera í tilfelli þeirra sem eru í 

þjónustu á göngudeild BUGL þar sem kynjahlutfallið er frekar jafnt. Einnig kemur fram í 

fræðilega kaflanum að vandi drengja eigi frekar upptök sín fyrr á lífsleiðinni og að vandi 

stúlkna greinist frekar á unglingárunum (Rutter ofl., 2004). Það gæti útskýrt muninn á milli 6-

10 ára aldurshópsins og 16-20 ára aldurshóp þeirra sem vísað er á göngudeild BUGL.  

Langstærsti hópur barnanna sem hlutu þjónustu á göngudeild BUGL árið 2012 bjó á 

höfuðborgarsvæðinu eða 69,7% alls úrtaksins. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni bjuggu um 

62,4% allra íslenskra barna á aldrinum 0-18 ára á höfuðborgarsvæðinu árið 2012 (Hagstofa 

Íslands, 2014). Hlutfall þeirra sem vísað var á göngudeild BUGL er aðeins hærra en hlutfall 

allra barna sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og mætti því ætla að börn á 

höfuðborgarsvæðinu séu í frekari mæli að hljóta þjónustu á BUGL en þau sem búa á 

landsbyggðinni. Einnig kemur fram í niðurstöðukafla að tilvísunum fækkar eftir því sem 

börnin búa fjær höfuðborgarsvæðinu. 

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar er talað um að börn sem greinast með geðröskun séu 

líklegri til að búa hjá einstæðu foreldri en báðum líffræðilegum foreldrum sínum (Meltzer 

ofl., 2003; Esbjorn ofl., 2008). Einnig að börn sem búa hjá einstæðri móður séu líklegri til að 

sækjast eftir geðheilbrigðisþjónustuþjónustu og að minna sé um að börn fái slíka þjónustu ef 

faðir er á heimilinu (Brannan ofl., 2003; Zimmerman, 2005). Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

má sjá að langstærsti hluti foreldra barnanna sem vísað var á göngudeild BUGL voru 

líffræðilegir foreldrar þeirra. Einnig kemur fram að fremur jafnt hlutfall barnanna bjó ýmist 

hjá báðum foreldrum sínum (63 tilvísanir) eða aðeins hjá móður sinni (64 tilvísanir). 

Meirihluti beggja foreldra fóru þó með forsjá eða í 68 tilvísunum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eiga 29% systkina þeirra barna sem vísað var á 

göngudeild BUGL við geðrænan eða annarskonar vanda að stríða. Fram kemur í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar að rannsókn sem gerð var í Ástralíu sýndi að börn sem eiga systkini með 

geðröskun séu í áhættuhópi þeirra sem greinast með geðrænan vanda (Barnett og Hunter, 

2012). Svo virðist sem að það eigi að einhverju leyti við þann hóp sem hlýtur þjónustu á 

göngudeild BUGL þar sem 29% þeirra sem áttu systkini glímdu systkinin einnig við geðrænan 

eða annarskonar vanda. Það kom hins vegar ekki skýrt fram hver vandi systkinanna væri eða 
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hvort um væri að ræða eldra eða yngra systkini en þær upplýsingar gætu gefið betri mynd af 

áhrifum geðræns vanda hjá systkinum á vanda barna sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL. 

Fram kemur í niðurstöðukafla rannsóknarinnar að stærsti hluti barnanna eru með 

greiningar sem tilheyra atferlisröskunum eða 35% allra sem vísað var með eyðublaði. 

Útskýrist það að hluta til vegna þess hve hátt hlutfall þeirra sem vísað var með eyðublaði 

voru strákar. Tilfinningaraskanir voru næst algengustu greiningarnar eða 22% allra og voru 

stúlkur þar af 14,2%. Algengasta frumgreiningin var ADHD sem telst til atferlisraskana, þar á 

eftir þunglyndis- og depurðareinkenni, átraskanir og kvíðaeinkenni sem allar teljast til 

tilfinningaraskana. Í heild voru flest barnanna með tvær frumgreiningar (32%). Hins vegar var 

algengara að stelpur væru aðeins með eina greiningu (33,3%) en algengara að strákar væru 

með tvær greiningar (35,2%) eða fjórar eða fleiri (18,6%).  

Eins og í fræðilega hluta rannsóknarinnar kom fram eru algengustu greiningar á börnum 

kvíðaraskanir, þar á eftir hegðunarraskanir og svo lyndisraskanir. Algengara er að stelpur 

greinist með kvíðaraskanir og að strákar greinist í mun hærra falli með ADHD og 

hegðunarröskun. Þar kom einnig fram að nánast enginn munur væri á strákum og stelpum 

sem greinast með þunglyndi fyrr en á unglingsárin væri komið, þá greinast stelpur frekar 

með þunglyndi en strákar. Að auki kom fram að vandi drengja ætti oftar upptök sín á 

leikskólaaldri eða í fyrstu bekkjum grunnskóla en stelpur eru líklegri að þróa með sér vanda á 

unglingsárunum (Merikangas o.fl., 2009; Rutter ofl.,2004). Í fræðilega hlutanum var einnig 

greint frá því að börn sem greinast með geðraskanir greinast í 25,5% tilfella með tvær eða 

fleiri raskanir (Costello o.fl., 2003). Það sést því að niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

einnig að sýna fram á að drengir sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL greinast í hærra falli 

með atferlisraskanir, en í hópi þeirra eru einmitt ADHD og hegðunarraskanir. Stúlkur í 

þjónustu á göngudeild BUGL eru að auki í meirihluta þeirra sem greinast með 

tilfinningaraskanir líkt og erlendar rannsóknir sína fram á. Þeim strákum sem vísað er á 

göngudeild BUGL virðast samt sem áður greinast með tvær eða fleiri raskanir mun oftar en í 

25,5% tilfella eins og fram kemur í erlendum rannsóknum. 

Til að draga sama þá eru flest börn sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL á aldrinum 11-

15 og er hlutfall stúlkna og drengja tiltölulega jafnt og algengast er að þau búi á 

höfuðborgarsvæðinu. Flest börnin sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL eiga líffræðilegt 

foreldri og jafnt er á milli þess hvort börnin búa hjá báðum foreldrum sínum eða aðeins 
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móður. Hærra hlutfall barnanna eru þó í forsjá beggja foreldra en einungis móður eða föður. 

Meirihluti þeirra eiga systkini og af þeim systkinum á lægra hlutfall þeirra við geðræn 

vandkvæði að stríða, þó er hlutfallið í hærra lagi eða 29%. Algengast er að börnin séu greind 

með atferlisraskanir og þar á eftir tilfinningaraskanir. Stærsti hluti barnanna er með ADHD 

greiningu og er algengast að börnin séu með tvær frumgreiningar.  

5.2 Tilvísunarástæður barna sem hljóta þjónustu á göngudeild BUGL 

Í þessum kafla verður leitast við að svara annarri rannsóknarspurningunni sem lögð var fram 

í byrjun en hún var svohljóðandi: Hverjar eru algengustu tilvísunarástæður barna og unglinga 

sem vísað er á göngudeild BUGL og eru tengsl á milli bakgrunnsbreyta barnanna, 

fjölskyldugerðar þeirra og tilvísunarástæðna? 

Í niðurstöðukafla þessarar rannsóknar kom fram að langalgengasta tilvísunarástæða 

vegna vanda í umhverfi barns væri vegna álags í fjölskyldu og skóla (55,8%). Algengustu 

tilvísunarástæður vegna vanda hjá barni voru vegna innhverfs vanda barns (39,6%), þar af 

voru grunur vegna kvíða og grunur um þunglyndi algengustu ástæðurnar. Næstalgengast var 

að barni væri vísað vegna úthverfs vanda (29,2%) en þar af var algengast að börnum væri 

vísað vegna gruns um einhverfurófsröskun og vegna gruns um mótþróa/hegðunarröskun. Í 

fræðilega kafla rannsóknarinnar kemur fram að algengustu tilvísunarástæður barna í 

sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu í Noregi væru vegna blandaðs vanda hegðunarerfiðleika og 

ofvirkni, hegðunarvanda, depurðar/þunglyndi og kvíði/fælni (Braddick ofl., 2009). Svipar það 

til algengis tilvísunarástæðna þeirra sem vísað er á göngudeild BUGL, hins vegar er meira um 

að börnum sé vísað í sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu vegna gruns um einhverfurófsrökun 

hér á landi en í Noregi.  

Hvað tengsl tilvísunarástæðna vegna vanda barns og einkenna varðar kom fram í 

niðurstöðukafla að marktæk tengsl væru á milli tilvísunarástæðna og kyns og aldurs. 

Munurinn var hins vegar ekki marktækur á milli tilvísunarástæðna og búsetu, hjá hverjum 

börnin búa né hvort erfiðleikar væru til staðar hjá systkinum eða ekki.  

Algengara var að stelpur í þjónustu á göngudeild BUGL væri vísað þangað vegna 

innhverfs vanda (24,8%). Strákum var í meira mæli vísað vegna úthverfs vanda (22,1%). Hvað 

aldur barnanna varðar var börnum á aldrinum 6-10 ára oftast vísað vegna úthverfs vanda 

(12,8%) þar á eftir vegna bæði úthverfs og innhverfs vanda (11,5%). Aldursbilið 11-15 ára var 

að langstærsta leyti vísað vegna innhverfs vanda (26,4%) og þar á eftir úthverfs vanda 
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(16,9%). 16-20 ára krökkum var svo oftast vísað vegna innhverfs vanda (8,1%) og voru í 

örfáum skiptum vísað vegna úthverfs vanda (0,7%). Helst þetta í hendur við það sem fram 

kemur í fræðilega hluta þessara rannsóknar en þar segir að börn sýni frekar fram á úthverfan 

vanda á aldrinum 4-10 ára og að sá vandi minnki eftir því sem börn eldast. Einnig kemur fram 

að strákar sýni oftar fram á úthverfan vanda en stelpur. Þar segir að auki að munur innhverfs 

vanda sé nánast enginn þegar börn eru á aldrinum 4-10 ára en frá 12 ára aldri fari stelpur að 

sýna fram á innhverfan vanda í meira mæli en strákar (Mash og Wolfe, 2010; Bongers o.fl., 

2003).  

Þó svo að tengslin milli tilvísunarástæðna vegna vanda barns og hjá hverjum barnið býr 

eða hvort um erfiðleika hafi verið að ræða hjá systkinum hafi ekki verið marktæk og ekki 

hægt að álykta að svipuð rannsókn á sama þýði myndi sýna sömu niðurstöður var þó hægt 

að greina smávægilegan mun þessara breyta á milli. Þar kom meðal annars fram að börn sem 

ekki búa hjá báðum foreldrum sé oftar vísað vegna úthverfs vanda. Auk þess sem jafn 

algengt væri að börn sem ekki eiga systkini í vanda væri vísað vegna úthverfs vanda sem og 

bæði innhverfs- og úthverfs vanda. En þau börn sem áttu systkini í vanda var frekar vísað 

vegna úthverfs vanda en bæði innhverfs og úthverfs vanda. Algengasta tilvísunarástæða 

beggja hópanna var þó innhverfur vandi.  

5.3 Starfsstéttir sem vísa börnum á göngudeild BUGL og þjónusta í nærumhverfi  

Þar sem þriðja rannsóknarspurning þessarar rannsóknar varðar annars vegar þær 

starfsstéttir sem eru að vísa málunum og hins vegar þá þjónustu sem börnin eru að hljóta í 

nærumhverfi sínu er þessum kafla skipt í tvennt og verður annars vegar fjallað um tilvísendur 

og hins vegar þjónustu í nærumhverfi.  

Rannsóknarspurningin sem í eftirfarandi kafla er leitast eftir að svara er svohljóðandi: 

Hvaða starfsstéttir eru að vísa málunum, hvar er búið að vinna í málum þessara barna áður 

en þeim var vísað á göngudeild BUGL og eru tengsl milli tilvísanda, þjónustunnar sem börnin 

eru að fá og búsetu? 

5.3.1 Tilvísendur 

Hlutfall þeirra starfsstétta sem vísuðu málum á göngudeild BUGL var fremur jafnt. 

Sálfræðingar vísuðu þó málunum í flestu tilfellum eða í um 24,8% allra mála. Bráðateymi 

BUGL vísaði málum einu tilfelli sjaldnar en sálfræðingar eða í um 24,4% mála. Bráðteymi 
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BUGL er lang algengasti tilvísandi í málum þeirra sem samþykktir eru í meðferð göngudeildar 

BUGL án tilvísunareyðublaðs og eru eins og áður segir 24,4% allra mála sem vísað er á BUGL. 

Þar af voru stelpur 14,6% allra mála sem vísað var af bráðateymi. Eins og í fræðilega kafla 

ritgerðarinnar kemur fram eru það mál sem vísað er á BUGL í gegnum bráðaþjónustu og 

líklegt er að barn hafi verið í innlögn á legudeild BUGL áður en því er vísað á göngudeildina 

(LSH, 2014). Þar af leiðandi er hægt að draga þá ályktun að stelpum sé frekar vísað í gegnum 

bráðaþjónustu BUGL og séu líklegri til þess að hafa verið í innlögn á legudeild. 

Þær starfsstéttir sem vísa málunum ásamt eyðublaði eru í flestum tilfellum sálfræðingar 

sem starfa innan þjónustumiðstöðva eða á skólaskrifstofum, þar á eftir sjálfstætt starfandi 

geðlæknar og svo heilsugæslulæknar. Minna var um að barnaverndir og félagsþjónustan væri 

að vísa málunum á göngudeildina. Sálfræðingar og læknar voru algengustu tilvísendur þeirra 

sem búa á landsbyggðinni. Geðlæknar og bráðateymi vísuðu oftast þeim börnum sem bjuggu 

á höfuðborgarsvæðinu. 

5.3.2 Þjónusta eða meðferð í nærumhverfi 

Stærsti hluti barna sem eru í þjónustu á göngudeild BUGL hlutu þjónustu bæði í ítar- og 

grunnþjónustu (34,4%) á þeim tíma sem verið var að vísa þeim. En eins og í fræðilega hluta 

rannsóknarinnar kemur fram lítur grunnþjónustan að vandamálum á byrjunarstigi en innan 

ítarþjónustunnar eru ýmsar íhlutanir sérhæfðra sérfræðinga (Kristján Már Magnússon, 

2004). Það er því í stærstum hluta mála sem vísað er á göngudeild BUGL búið að vinna í 

málum á báðum stigum og því meiri líkur á að mörg úrræði hafi verið reynd.  

Stór hluti þeirra sem búa á landbyggðinni hefur þó aðeins fengið þjónustu í 

grunnþjónustu (14,8%) og er í þeirra málum einungis búið að vinna að málunum á 

byrjunarstigi og gæti það gefið til kynna að vöntun sé á ítarþjónustu víðsvegar á 

landsbyggðinni. Gæti það útskýrst vegna vöntunar á geðlæknum á landsbyggðinni. Einnig er 

mikið um að börn á höfuðborgarvæðinu séu einungis að hljóta þjónustu í ítaþrjónustu og 

virðast börn á því svæði oftast fá þjónustu frá sjálfstætt starfandi sérfræðingum. 

Í málum þeirra sem vísað er af sálfræðingum er algengast að búið sé að vinna í málum í 

bæði grunn- og ítarþjónustu (20,5%). Í langstærsta hluta þeirra mála sem vísað er af 

geðlækni er einungis verið að vinna í málum í ítarþjónustu (21,3%). En þau mál sem aðeins 

eru í meðferð í grunnþjónustu er oftast vísað af sálfræðingum (11,8%) og læknum (8,7%). 
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Samkvæmt fræðilega hluta þessarar rannsóknar sem fjallaði um kenningarleg sjónarmið í 

geðheilbrigðisþjónustu er nauðsynlegt að hefja íhlutun sem fyrst svo að geðrænn vandi verði 

ekki að klínískum einkennum og er það gert með fyrirbyggjandi inngripum. Inngrip þessi geta 

verið alhliða inngrip sem snúa að almenningi, valin inngrip sem ætluð eru börnum í 

áhættuhóp og sértæk inngrip sem beinast að einkennum geðraskana (Greenberg o.fl., 2001; 

Durlak, 1997). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna svo sem ekki fram á hvort að gripið 

hefði verið til fyrirbyggjandi inngripa í málum barnanna sem vísað var á göngudeild BUGL. 

Miðað við hve hátt hlutfall barna er vísað í sérhæfða geðheilbrigðiþjónustu í gegnum 

bráðaþjónustu, hversu hátt hlutfall barnanna er á aldrinum 11-15 ára og hversu stórt hlutfall 

barna á höfuðborgarsvæðinu hlaut einungis þjónustu í ítarþjónustu og hve stórt hlutfall 

landsbyggðar barna hlaut aðeins þjónustu í grunnþjónustu mætti þó ætla að alhliða og 

valinna fyrirbyggjandi inngripa sé þörf í samfélaginu.  

Að lokum ber svo að nefna að þeim gögnum sem safnað var við gerð þessarar 

rannsóknar voru upprunalega ekki ætluð til rannsókna. Það sýnir sig í þeim tilfellum þar sem 

upplýsingar voru ekki til staðar og rannsakandi er í miklu mæli að leggja traust sitt á réttmæti 

upplýsinga sem koma frá tilvísendum en ekki frá upprunarlegu rannsóknarviðfangi. 
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6 Lokaorð 

Í þessum kafla verður greint frá styrkleikum og veikleikum þeirrar rannsóknar sem hér á 

undan hefur verið fjallað um. Einnig verður talað um mikilvægi rannsóknarinnar og komið 

verður með tillögur að frekari rannsóknum á þessu sviði. 

Veikleikar og takmarkanir þessarar rannsóknar voru að mestu leyti þrír. Fyrst ber að 

nefna að í fyrirliggjandi gögnum þessarar rannsóknar var nokkuð um að upplýsingar væru 

ekki til staðar. Er þá átt við hversu hátt hlutfall tilvísana var án tiltekins tilvísunareyðublaðs 

og hve mikið var um að upplýsingar væru ekki skráðar í þau eyðublöð sem voru til staðar. Í 

öðru lagi veikti það rannsóknina að gögnin voru fyllt út ekki með rannsókn í huga og af þriðja 

aðila. Í þriðja lagi veikti það niðurstöður að breyturnar sem fengust voru ýmist nafnbreytur 

eða raðbreytur og því ekki hægt að notast við aðhvarfsgreiningu en hún er notuð til að kanna 

hvort að ein breyta spái fyrir útkomu á annarri breytu. Í upphafi rannsóknarferlisins var 

ætlun rannsakanda að notast við slíkan tölfræðiútreikning.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru hins vegar þeir að rannsóknin gefur mynd af þeim hópi 

sem hlýtur þjónustu á göngudeild BUGL. Að auki hafa fáar rannsóknir verið gerðar hér á landi 

á hópi barna sem hljóta þjónustu í sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu og enn færri rannsóknir 

hér á landi hafa snúið að börnum með geðrænan vanda.  

Hefði rannsakandi í upphafi vitað í hversu mörgum tilfellum tilvísunareyðublað væri ekki 

til staðar hefði hann viljað hafa stærra úrtak. Væri þar af leiðandi tilvalið að gera svipaða 

rannsókn og hér hefur verið framkvæmd þar sem úrtakið yrði stærra og skoðuð yrðu jafnvel 

fimm til tíu ár af tilvísunum. Þar yrðu til dæmis minni líkur á að óútfyllt gögn myndu skekkja 

rannsóknarniðurstöður. Einnig yrði áhugavert að kanna félagslega stöðu þeirra barna sem 

vísað er í þjónustu á göngudeild BUGL. Áhugavert væri til dæmis að skoða hvort að börn sem 

hljóta þjónustu á göngudeild BUGL búi frekar við fátækt en ekki, hvaða menntun foreldrar 

þeirra hafa eða hvort að hátt hlutfall barnanna eigi foreldra sem glíma við geðrænan vanda 

svo eitthvað sé nefnt. Rannsakandi hafði í upphafi þessarar rannsóknar mikinn áhuga á að 

kanna þá þætti en ekki var möguleiki á því þar sem upplýsingar um til dæmis fjárhag eða 

menntun foreldra er ekki að finna á tilteknum tilvísunareyðublöðum sem notuð voru við að 

safna upplýsingum. Að auki væri áhugavert að kanna frekar þá þjónustu sem börn eru að 
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hljóta í nærumhverfi sínu og tengsl hennar við búsetu barnanna. Það gæti til dæmis verið 

áhugavert að kanna þá þjónustu sem er í boði fyrir börn með geðraskanir í hverjum 

landshluta fyrir sig.  

Alltof lítið er vitað um börn og unglinga sem glíma við geðraskanir hér á landi. Rannsaka 

þarf þann hóp betur svo hægt sé nota þær upplýsingar í markvissari nærþjónustu og 

forvörnum til þeirra hópa sem rannsóknir sýna að eru í áhættuhópi þeirra sem þróa með sér 

geðræn vandkvæði. 
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Tilvísunarástæður, sálfélagslegar aðstæður og þjónusta í nærumhverfi þeirra barna sem vísað 

er í þjónustu á BUGL“ 

 

 

Ágæta Guðlaug.  

 

Höfum móttekið svar þitt dags. 30.júní 2014 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti. Vinsamlegast sendið afrit af 

leyfi Persónuverndar þegar það berst. 

 

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með veitt.  

 

Siðanefnd LSH bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem 

vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.          Jafnframt          fer 

Siðanefnd LSH fram á að fá send afrit af birtum greinum um rannsóknina.  

 

Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
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Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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