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Útdráttur 

Aukin umræða hefur verið undanfarin ár á starfsvettvangi fagaðila sem vinna að 

málefnum barna sem glíma við fjölþættan vanda. Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar 

tegundar hér á landi með það meginmarkmið að fjalla um málefni þessara barna út frá 

sjónarhorni barnaverndarstarstarfsmanna. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi og geta 

niðurstöður bætt þekkingu á þeim kerfislæga vanda sem við er að glíma í þessum 

málaflokki og stuðlað að bættri þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Tilgangur 

rannsóknarinnar er því að kortleggja hugtakið fjölþættur vandi, greina 

ákvarðanatökuferlið og skoða hvernig samvinnu er háttað við aðrar stofnanir í því ferli. Í 

rannsókninni var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tekið var eitt 

rýnihópaviðtal og fimm eigindleg viðtöl. Fyrirbærafræðileg nálgun var notuð við greiningu 

gagna, þar sem sérstaklega var stuðst við Vancouver-skólann. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að ekki sé notuð stöðluð skilgreining á fjölþættum vanda 

hjá barnaverndarnefndum. Þær sýna að einstaklingur með fjölþættan vanda er 

skilgreindur þannig að hann glími við geðraskanir, þroskaraskanir og hegðunarvanda og 

þurfi því stuðning frá fleiri en einu kerfi. Vísbendingar eru um að þessi mál séu með þeim 

þyngstu sem barnaverndarnefndir fást við, og þá sérstaklega ef barnið glímir einnig við 

vímuefnavanda. Barnaverndarnefndir nýta sér í auknum mæli einkarekin úrræði vegna 

skorts á viðeigandi úrræðum á vegum ríkis og sveitarfélaga fyrir börn með fjölþættan 

vanda. Ákvarðanatökur í þessum málum geta reynst erfiðar vegna úrræðaleysis og 

fjárskorts í heilbrigðis- og félagsmálakerfinu. Þessir þættir koma niður á starfsemi 

barnaverndarnefnda með þeim afleiðingum að úrræðaleit verður erfið. Þar af leiðandi 

myndast togstreita milli þeirra stofnana sem koma að máli barnsins sem eru oftast nær 

barnaverndarnefnd og barna- og unglingageðdeild. Niðurstöður sýna að samvinna 

barnaverndarstarfsmanna í þessum málum felst í því að vinna með öðrum stofnunum og 

fagaðilum sem veita þessum börnum þjónustu, auk barnsins og foreldrum þess. Ýmsar 

vísbendingar eru um að samvinna og þverfaglegt samstarf gangi betur í smærri 

sveitarfélögum þar sem meiri nálægð er á milli stofnana og fagaðila.  

Efnisorð: Félagsráðgjöf, fjölþættur vandi, barnavernd, ákvarðanatökuferli.
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Abstract 

In recent years there has been increased debate among professionals that work with the 

affairs of children regarding co-occurring disorder (COD). This research is the first of its 

kind in Iceland with the objective to cover the affairs of children with COD, from the 

perspective of the child protection worker. The study has practical value and the findings 

might increase knowledge in the systematic problems facing these affairs along with 

improving services to these children and their families. The purpose of this study is to 

define the meaning of the concept COD, analyse the decision-making process and the 

cooperation between respective agencies. The study was conducted by using qualitative 

research methods, with one focus group interview and five qualitative interviews. A 

phenomenological approach was used to analyse the data, specifically the Vancouver-

school approach. The results of this study show that child protection services (CPS) does 

not use a standardized definition of the concept COD. They show that child protection 

workers define COD as an individual who is contended with mental-, developmental- and 

conduct disorders and therefore the problems are too diverse to be handled by one 

system. The results suggest that these cases are among the heaviest to handle in CPS, 

especially if the child also has a substance abuse problem. CPS are more frequently 

utilizing privately run resources because of the lack of appropriate resources under the 

auspice of the government and the commune for children with COD. Decision-making in 

these cases can be difficult because of the lack of resources and funding in the public 

health care and the social welfare system. These two elements recoil upon the operations 

of CPS and make resource utilization decisions more difficult. That leads to conflict 

between the agencies that consult in the affairs of the child, often between CPS and the 

children’s mental institution. The results show that cooperation is inherent in working 

with different institutions and professionals that provide services for these children, in 

addition to be working with the child and its parents. Several indicators show that 

cooperation and interdisciplinary collaboration seem to have greater efficiency in smaller 

municipalities, where there is closer proximity between institutions and professionals. 

Keywords: Social work, co-occurring disorder, child welfare, decision-making process 
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsrágjöf við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var gerð á tímabilinu 

apríl 2016 til nóvember 2016. 

Ég vil fá að þakka þeim barnaverndarstarfsmönnum sem tóku sér tíma til að kynna 

sér rannsóknina og fyrir að veita mér aðstoð við að finna mögulega þátttakendur. Einnig 

vil ég þakka þeim starfsmönnum sem tóku þátt í rannsókninni og hjálpuðu mér að gera 

hana að veruleika.   

Ég er afar þakklát unnusta mínum, fjölskyldu og tengdarfjölskyldu fyrir þá ómetanlegu 

aðstoð og þolinmæði sem þau hafa sýnt mér meðan á verkefninu stóð, sérstaklega fyrir 

það svigrúm sem þau hafa veitt mér með því að hugsa um börnin og heimilið á meðan ég 

sinnti ritgerðarvinnunni. Þá vil ég fá að þakka leiðbeinanda mínum, Anni G. Haugen, fyrir 

góða leiðsögn og stuðning sem hún hefur veitt mér í þessu ferli og þá góðmennsku sem 

hún hefur sýnt mér.      
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur verið aukin umræða meðal fagaðila sem vinna að málefnum barna 

um fjölþættan vanda barna. Umræðan hefur snúist um þennan hóp og óskýr lagaleg 

ákvæði um það hvaða stofnanir eigi að veita börnunum nauðsynlega þjónustu 

(Ríkisendurskoðun, 2015). Mikilvægt er að þjónusta þeirra stofnana sem vinna að 

málefnum barna með fjölþættan vanda sé samhæfð þar sem vandi þeirra er fjölbreyttur 

og erfiður og krefst mikillar sérfræðiþekkingar þeirra aðila sem koma að málefnum þeirra 

(Velferðarráðuneyti, 2013). Samkvæmt umfjöllun stofnana í samfélaginu um hugtakið 

fjölþættur vandi er sá skilningur lagður í það að það eigi við um börn með mikla þjónustu- 

og umönnunarþörf þar sem þau glími við alvarlegan hegðunarvanda, þroska- og/eða 

geðraskanir (Ríkisendurskoðun, 2015; Velferðarráðuneytið, 2013; Þingskjal 345, 2015–

2016). Fræðimenn og fagaðilar fjalla einnig um vandamál sem þeir tengja við fjölþættan 

vanda, eins og vímuefnaneyslu, sjálfsskaðandi hegðun og erfiðleika í skóla svo eitthvað sé 

nefnt (Lichtenstein, Spirito, Zimmerman, 2010). Niðurstöður rannsókna fræðimanna um 

þörfina fyrir sérhæfð meðferðarúrræði sýna að einstaklingar með fjölþættan vanda geta 

almennt illa nýtt sér stöðluð meðferðarúrræði (Cornelius, Maisto, Wood, Martin, Salloum 

og Daley, 2004; Winters, 1999). Þar kemur fram að þessi margþætti vandi sé þess eðlis að 

fjölþætt nálgun teljist vera árangursríkasta meðferðaraðferðin (Kazdin, 2002; Sörle, 

2000). 

Ákvarðanataka í barnaverndarmálum miðar að því að stuðla að öryggi barns og veita 

því og fjölskyldu þess stuðning með ákveðnum úrræðum (Rycus og Hughes, 2008). 

Ákvarðanataka í barnaverndarmálum byggist á samvinnu þar sem ákvarðanatökuferlið er 

þess eðlis að það krefst þess að starfsmenn barnaverndarnefnda hafi víðtæka samvinnu 

við aðra fagaðila til að auka líkur á því að að stuðla megi að öryggi barnsins (Gambrill, 

2008). Um leið getur ákvarðanatakan verið flókið ferli þar sem alls konar þættir geta haft 

áhrif á það hvernig ákvörðun er tekin (Rycus og Hughes, 2008). Þessir þættir eru meðal 

annars hindranir að úrræðum (Font og Maguire-Jack, 2015), erfiðleikar með að skilgreina 

vandann (Gambrill, 2008) og ýmsir persónulegir þættir í fari starfsmanna, eins og innsæi, 

viðhorf og fleira (Holland, 2004). 
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Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi sem fjallar um málefni barna 

með fjölþættan vanda út frá sjónarhorni barnaverndarnefndar, hvernig ákvarðanataka 

fer fram í þeim málum og hvernig samvinnu er háttað við aðrar stofnanir í 

ákvarðanatökuferlinu. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði við ábendingu um skýrslu 

nefndar á vegum Velferðarráðuneytisins um samhæfða þjónustu við börn með alvarlegar 

þroska- og geðraskanir frá árinu 2013. Velferðarráðuneytið hefur fengið ábendingar um 

að erfiðleikar séu í þjónustu við börn með fjölþættan vanda þar sem þessi vandi sé 

torveldur viðureignar og ekki liggi fyrir skýr lagaleg ákvæði um það hvar þjónusta fyrir 

börn með þennan vanda eigi að liggja, sem er meðal ástæðna þess að skýrslan var gerð 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Geðhjálp og Olnbogabörn eru meðal þeirra samtaka sem 

hafa sent inn fyrirspurnir til félags- og húsnæðismálaráðherra er varða sérhæfð úrræði 

fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda (Þingskjal 345, 2015-2016). Einnig hefur 

verið aukin umræða um málefni barna sem glíma við fjölþættan vanda undanfarin ár og 

þykir rannsakanda mikilvægt að skoða þennan hóp betur, svo og þjónustu við hann, til að 

hægt sé að bæta þekkingu á þessum málum og þjónustu við börnin og fjölskyldur þeirra. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992 byggja á því sjónarmiði að öll börn eigi rétt á sérstakri vernd og umönnun auk 

þess að þau eigi að njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. Þá kveður 3. grein 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins á um að aðildarríki tryggi börnum þá 

vernd og umönnun sem þörf er á og þau eigi því að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 

þess á sviði löggjafar og stjórnsýslu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 18/1992).  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kortleggja það hvernig fjölþættur vandi 

barna lýsir sér, bæði fræðilega og í starfi barnaverndarstarfsmanna. Þá er markmiðið 

einnig að greina ákvörðunartökuferlið, meðal annars með því að skoða hverjir og hvaða 

stofnanir koma að ferlinu, hvernig úrræðaleit er háttað og hver staða foreldra og barna 

er í þessum málum. Tilgangur rannsóknarinnar er því meðal annars að varpa ljósi á það 

hverjir koma að ákvarðanatökuferlinu hjá barnaverndarnefnd í málum barna sem glíma 

við fjölþættan vanda, hvernig samvinnu á milli stofnana er háttað og að greina hver þessi 

hópur barna er, að mati barnaverndarstarfsmanna, sem glímir við fjölþættan vanda. 

Einnig er það von rannsakanda að rannsóknin veiti betri sýn og frekari þekkingu á 

málefnum barnanna og vandanum sem þau glíma við. 
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Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru: 

 Hvernig lýsir fjölþættur vandi barna sér í málum sem koma til meðferðar hjá 

barnaverndarnefndum?  

 Hverjir koma að ákvarðanatökuferlinu hjá barnaverndarnefnd í beitingu 

úrræða fyrir börn sem glíma við fjölþættan vanda? 

Til að svara rannsóknarspurningunum var stuðst við eigindlega aðferðafræði þar sem 

notað var rýnihópaviðtal auk opinna hálfstaðlaðra viðtala við barnaverndarstarfsmenn á 

Íslandi.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Á eftir inngangi er annar kafli ritgerðarinnar, fræðilegur 

bakgrunnur þar sem fjallað er um fjölþættan vanda, samvinnu og ákvarðanatöku í 

barnaverndarmálum. Í þriðja kafla er farið yfir aðferðafræðina sem notuð var í 

framkvæmd rannsóknarinnar og við úrvinnslu rannsóknargagnanna. Í fjórða kafla eru 

settar fram niðurstöður rannsóknarinnar og í þeim fimmta er umræðukafli þar sem 

niðurstöður eru teknar saman og tengdar við fræðin. Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem 

rannsakandi svarar rannsóknarspurningum, skýrir frá því sem helst kom á óvart við gerð 

þessarar rannsóknar og hvað hann telur að þurfi að rannsaka nánar. 

1.1 Skilgreiningar 

Þegar fjallað er um hugtakið fjölþættur vandi meðal íslenskra fræðimanna er oftast átt við 

erfiðleika barna sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda, geðröskun og/eða 

þroskaröskun (Ríkisendurskoðun, 2015; Velferðarráðuneytið, 2013). Samkvæmt 

stofnuninni Co-occuring Center for Excellence (COCE) er einstaklingur talinn vera með 

fjölþættan vanda (e. co-occurring disorders) ef hann glímir við bæði vímuefnafíkn og 

geðröskun/raskanir. Þeir sem greinast með fjölþættan vanda geta verið með ýmsar 

geðraskanir, eins og persónuleikaraskanir, lyndisraskanir og kvíðaraskanir svo eitthvað sé 

nefnt (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2006). Í þessari 

rannsókn verður íslenska skilgreiningin á hugtakinu fjölþættur vandi notuð en þó er vert 

að hafa í huga að hugtakið er mjög vítt og flókið að skilgreina það ásamt því að fjölþættur 

vandi tekur til flestra sviða heilbrigðis- og félagsmálakerfisins.  
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Þegar fjallað er um hugtakið ákvarðanataka í barnaverndarmálum í fræðilegum hluta 

rannsóknarinnar er verið að ræða það ferli sem á sér stað þegar könnun máls er lokið og 

niðurstöður könnunar sýna að þörf sé á stuðningi við barnið og fjölskyldu þess. Í 

niðurstöðukaflanum er verið að fjalla um ákvarðanatökuferlið frá því að tilkynning um mál 

kemur á borð barnaverndarnefndar og þangað til taka þarf ákvörðun um úrræði í áætlun 

um meðferð máls.  

Í þessari rannsókn verður notuð skilgreining laga um greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins nr. 83/2003 og skilgreining laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 á hugtakinu 

fötlun. Samkvæmt fyrrnefndu lögunum (nr. 83/2003) er fötlun skilgreind sem „það ástand 

sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa vegna 

alvarlegrar þroskaröskunar og eða annarrar röskunar á færni.“ Því felst langvarandi 

þjónustuþörf í fötlunarhugtakinu. Í 2. grein laga um málefni fatlaðs fólks er andleg eða 

líkamleg fötlun skilgreind sem eitthvað af eftirfarandi; þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðing eða fötlun sem er tilkomin vegna langvarandi 

veikinda eða slysa (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Vert er að nefna að hugtakið 

fötlun er ekki afmarkað í íslenskum lögum en í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks segir að hugtakið fötlun sé síbreytilegt þar sem fötlun sé víxlverkun milli 

einstaklinga með skerðingu og viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem verða til 

þess að þeir geta ekki tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli 

(Velferðarráðuneytið, 2009). 

Réttur á þjónustu á vegum sveitarfélaga fyrir þá sem glíma við fötlun er skilgreindur í 

þessari ritgerð eins og hann er skilgreindur samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992. Einstaklingur sem glímir við líkamlega eða andlega fötlun sem gerir það að 

verkum að hann þarf á sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda, vegna fötlunar, á rétt á 

þjónustu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er meðal annars farið yfir kenningar og hugmyndafræði, lagalegt umhverfi 

sem snýr að réttindum barna sem glíma við fjölþættan vanda, fyrri rannsóknir og fræði 

sem tengjast fjölþættum vanda og ákvarðanatöku í barnaverndarmálum. Þá er einnig 

fjallað um meðgönguskaða vegna vímuefnaneyslu, snemmtæka íhlutun, stöðu foreldra 

fatlaðra barna, úrræði, fjölgun barnaverndarmála, samvinnu og þverfaglegt samstarf. 

2.1 Kenningar og hugmyndafræði 

Félagsráðgjöf er frábrugðin öðrum starfsgreinum að því leyti að hún skoðar einstaklinginn 

og umhverfi hans með það að leiðarljósi að betrumbæta báða þætti, sem sagt 

einstaklinginn og umhverfi hans (Severson, 1994). Starfsemi og vinnulag félagsráðgjafa 

endurspeglar hugmyndafræði sem kölluð er heildarsýn. Þessi hugmyndafræði snýst um 

það að hver einstaklingur er margbreytilegur og því einstakur. Þess vegna er mikilvægt að 

líta á aðstæður einstaklingsins í samhengi við umhverfi hans og skoða allar hliðar lífs hans, 

eins og fjölskyldu, vini og vinnu, svo eitthvað sé nefnt. Vegna þessarar heildarsýnar er 

mikilvægt að hafa þekkingu á þeim kenningum og hugmyndafræði sem hafa verið ríkjandi 

í námi og starfi félagsráðgjafa auk þeirra bjarga og úrræða sem í boði eru (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Því verður farið yfir helstu kenningar sem snúa að rannsókninni í 

þessum kafla. Fjallað verður stuttlega um barnamiðaða nálgun, kerfiskenningar og 

kenningar um ákvarðanatöku. 

2.1.1 Barnamiðuð nálgun 

Barnamiðuð nálgun (e. child-directed practice) byggist á hugmyndafræði um aukið 

samráð og virka þátttöku barna í barnaverndarmálum. Þessi nálgun endurspeglar 

hugmyndir um þátttöku og réttindi barna sem fram koma í barnaverndarlögum og 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (María Gunnarsdóttir og Anni G. 

Haugen, 2012). Nálgunin miðar að því að rödd barnsins heyrist og sé viðurkennd af 

fagaðilum (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Fræðimennirnir Freeman, Epston og Lobovits (1997) 

telja mikilvægt að nota barnamiðaðar aðferðir í vinnu með börnum til þess að byggja upp 

traust og ná góðu meðferðarsambandi. Fagaðilar sem vinna með börnum þurfa oftar en 

ekki að spreyta sig á nýjum leiðum til að skapa traust og öryggi og fá börn til að tjá sig. 
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Það er ekki sjálfgefið að börnin tjái sig þegar mætt er í viðtal og því er auðveldara fyrir 

fagaðilann að takast á við slíkar aðstæður ef hann er undirbúinn (Freeman, Epston og 

Lobovits, 1997). Taka þarf tillit til barnanna og segja þeim frá réttindum þeirra og fræða 

þau um trúnað og tilkynningarskyldu áður en viðtal eða meðferð hefst (Holland, 2004).  

Samvinna barnaverndarstarfsmanna við barn getur verið erfið viðfangs. En þrátt fyrir 

það er þátttaka barna mikilvægur liður í ákvarðanatökuferli í málum barnaverndarnefnda. 

Rannsókn Anni G. Haugen á þátttöku barna leiddi í ljós að börn undir 12 ára aldri taka 

yfirleitt ekki þátt í umræðum um meðferðaráætlanir en börn 15 ára og eldri taka oftast 

þátt í gerð áætlana og skrifa undir þær að gerð lokinni (Anni G. Haugen, 2010). Í ritinu The 

Munro review (2011) kemur fram að barnaverndarstarfsmenn taki ekki nógu mikið tillit 

til skoðana barna og hlusti frekar á skoðanir foreldra eða forráðamanna. Talið er að 

ástæðan fyrir því geti verið sú að sumir barnaverndarstarfsmenn eigi erfitt með að ræða 

við börn og fá þau til þátttöku og því séu foreldrarnir vænlegri kostur. Munro (2011) segir 

að barnaverndarstarfsmenn eigi það til að festast í því hvaða aðstoð foreldrar þurfi en 

gleymi að taka þarfir barnsins inn í myndina. Telur hún að stuðningur á vegum 

barnaverndarnefnda eigi fyrst og fremst að miða að þörfum barnsins þó að foreldrar þurfi 

oftar en ekki einhvern stuðning. Barnaverndarstarfsmaðurinn eigi að vita hvenær þurfi að 

huga eingöngu að þörfum barnsins, það er að segja þegar aðstoð við foreldra stuðlar ekki 

að bættum hag barns. Samkvæmt niðurstöðum Munro vilja börn hafa gott samstarf við 

fagaðilann sem sér um þeirra mál og þau telja að réttindi þeirra á vernd og öryggi eigi að 

vera miðpunkturinn í barnaverndarstarfi. Einnig sýna niðurstöður hennar að börn vilji að 

hlustað sé á skoðanir þeirra og að raddir þeirra séu viðurkenndar af fagaðilum. Í málefnum 

barna sem glíma við fjölþættan vanda eru börnin oft og tíðum greind með einhvers konar 

þroskahömlun (Velferðarráðuneytið, 2013) og eru því oftar en ekki mjög háð foreldrum 

sínum. Þá má fagmaðurinn ekki gleyma því að þau eiga sér drauma og markmið eins og 

önnur börn og fara í gegnum sömu lífsskeið og þeir sem glíma ekki við þroskahömlun 

(María Jónsdóttir, 2006). Samkvæmt fræðimanninum Burke sýna rannsóknir að sumir 

fagmenn hlusti ekki á skoðanir barna sem glíma við fötlun af einhverju tagi og með því sé 

fagaðilinn að taka valdið frá barninu og þann rétt til að tjá sig um eigið líf. Hann telur 

mikilvægt að öll börn fái að tjá skoðanir sínar og séu virkir þátttakendur í sínum málum, 

sama hvort barnið glími við fötlun eða ekki. Hann segir að ekki megi setja börn sem glíma 

við fötlun undir einn hatt þar sem hugtakið fötlun sé margslungið. Sem dæmi um það 
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getur einstaklingur sem er greindur með fötlun glímt við andlega og/eða líkamlega 

skerðingu. Burke hefur það markmið með rannsóknum sínum að gefa börnum með fötlun 

og fjölskyldum þeirra rödd og rétt til að láta í sér heyra. Þá er tilgangurinn einnig að 

upplýsa og dreifa þekkingu til fagaðila sem starfa með eða koma að málefnum fatlaðra 

barna og kenna þeim að leyfa röddum fatlaðra barna að heyrast (Evans, 2008). 

2.1.2 Kerfiskenning Bertalanffy 

Kerfiskenning Bertalanffy (e. general systems theory) er félagsleg nálgun sem samræmist 

vel vinnulagi fagaðila hjá barnaverndarnefndum. Í kenningunni er lögð áhersla á að ná 

heildrænni nálgun á flókið samspil ólíkra kerfa í lífi einstaklings þar sem talið var að engar 

vísar staðreyndir væri að finna. Með kerfiskenningunni er verið að skoða tengsl og samspil 

ólíkra kerfa í smærra og stærra samhengi, þar sem einstaklingurinn hefur áhrif á kerfin og 

kerfin áhrif á einstaklinginn (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006; Payne, 2005). Samhæfing þjónustu getur veitt heildarsýn yfir málefni 

barna er glíma við fjölþættan vanda og því er hentugt að líta til kerfiskenningarinnar. Sem 

dæmi er hægt að taka fjölskyldu sem er með mál í vinnslu hjá barnaverndarnefnd. Vegna 

eðlis málsins þarf að vera samstarf á milli geðlæknis, barnaverndarstarfsmanns, skóla, 

hjúkrunarfræðings, foreldranna og barnsins. Þó að öll kerfin hafi ólíkar skoðanir á því 

hversu gagnleg eða þýðingarmikil þau eru í þessu samstarfi þá skiptir það máli fyrir barnið 

og foreldra þess þar sem samstarf stofnana er forsenda þess að þau fái þann stuðning 

sem þau þurfa. Barnið og þeir aðilar sem annast það veita barnaverndarnefnd og öðrum 

stofnunum upplýsingar og kerfin reyna að vinna saman að sameiginlegu markmiði, 

hagsmunum barnsins. Þannig vinna kerfin saman og hafa áhrif hvert á annað auk þess 

sem þau veita samhæfða þjónustu (Fitch, 2004). Þó þarf að huga að því að ýmsir þættir 

geta haft áhrif á þá þjónustu sem veitt er, eins og fjárhagur stofnana, lélegt 

upplýsingaflæði og aðrar mögulegar hindranir fyrir bestu mögulegu þjónustu kerfanna 

(Gambrill, 2008). Til að kerfin geti veitt sem hagkvæmasta þjónustu þarf að vera hægt að 

láta í té upplýsingar og hafa gott upplýsingaflæði á milli kerfa. Til þess að það sé hægt 

þurfa kerfin að vera „opin“ (Sauber, 1983). En sum kerfi eiga erfiðara með 

upplýsingaflæðið þar sem vandlega er gætt að mörkum á milli kerfa og því eru þau kerfi 

„lokaðri“ (Aldrich, 1979). Hver og ein stofnun hefur ákveðinn lagalegan ramma sem 
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inniheldur verklagsreglur stofnunarinnar (Velferðarráðuneytið, 2013) og því getur verið 

erfiðara að veita upplýsingar ef lagalegi ramminn sem stofnunin vinnur eftir er „lokaðri.“  

Kerfiskenning Bertalanffy hefur verið gagnrýnd fyrir að vera orðin úrelt, vera óskilvirk 

og of einföld í framsetningu. Þegar kerfiskenningin er tekin úr þessari fræðilegu umfjöllun 

og henni beitt í starfi verður samstarfið flóknara en ella. Félagsráðgjafar standa frammi 

fyrir málum sem eru þess eðlis að veita þarf þjónustu frá mörgum kerfum. Mál 

skjólstæðinga geta teygt arma sína inn á mörg svið og krafist náins samstarfs og auðvelds 

aðgangs á milli stofnana (Sauber, 1983; Thyer, 2000). Þegar kerfi vinna saman með mál 

einstaklinga eða fjölskyldna gildir ákveðið verklag sem inniheldur reglur um samstarf, 

vörslu persónuupplýsinga og um rétt skjólstæðings, meðal annars varðandi það hver fær 

að sjá þær upplýsingar. Í því samhengi hafa fræðimenn bent á að sameiginlegur grunnur 

margþættrar þjónustu gæti einfaldað samstarf á milli stofnana ásamt því að 

skjólstæðingar hefðu þannig auðveldara aðgengi að henni. Þá hafa sprottið upp 

hugmyndir um sameiginlega heimasíðu fyrir kerfin til að vinna saman auk þess sem 

skjólstæðingar gætu haft aðgang að síðunni. Þetta ætti að auðvelda samstarfið, 

upplýsingaflæðið og ánægju skjólstæðinga (Fitch, 2004). Stofnanir og meðferðaraðilar 

sem koma að málefnum barna með fjölþættan vanda þurfa að geta átt auðveldan aðgang 

hver að öðrum þar sem þessi börn hafa mikla þjónustu- og umönnunarþörf frá mörgum 

sviðum (Hills, 2007; Velferðarráðuneytið, 2013). Að lokum er vert að nefna að þegar flókið 

samstarf margra stofnana er annars vegar er oft ekki ljóst hvaða stofnun ber í raun 

meginábyrgðina á því að barnið fái nauðsynlega þjónustu, og það getur flækt samstarfið 

enn frekar (Velferðarráðuneytið, 2013).   

2.1.3 Kenningar um ákvarðanatöku 

Kenningar um ákvarðanatöku (e. decision theory) bjóða upp á ákveðna formgerð fyrir 

ákvarðanatöku. Þeim er gjarnan skipt upp í tvo flokka, annars vegar lýsandi (e. descriptive) 

kenningar og hins vegar stýrandi (e. prescriptive) kenningar. Lýsandi kenningar um 

ákvarðanatöku lýsa því hvernig fagaðilar bera sig að þegar kemur að ákvarðanatöku í 

raunverulegum aðstæðum (Munro, 2008a; Munro, 2008b). Stýrandi kenningar fjalla um 

það hvernig best er að taka ákvarðanir og þar fer fagaðilinn eftir tiltekinni forskrift til að 

taka endanlega ákvörðun um meðferð máls, eins konar útilokunaraðferð. Lýsandi 

kenningar eiga vel við þegar fagaðili þarf að taka erfiða ákvörðun en hins vegar byggjast 
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þær á því hversu mikla reynslu starfsmaðurinn hefur. Þær lýsa því hvernig ákvarðanir eru 

teknar samkvæmt innsæi fagaðilans sem aftur tengist reynslu hans af aðstæðum, að hann 

þekki ákveðin mynstur og geti tekið ákvörðun í skyndi þegar þörf krefur. Vert er að nefna 

að kenningar um ákvarðanatöku eru gagnlegastar þegar fagaðili hefur nægan tíma til 

ákvarðanatöku og þegar mikið er í húfi, eins og þegar barn er tekið af heimili. Einnig eru 

þessar kenningar nytsamlegar þegar fagaðilinn þarf að geta rökstutt ákvörðunina. Kostir 

kenninganna eru þeir að þær hvetja fagaðila til að vera með opinn huga og skoða marga 

valmöguleika í ákvarðanatökuferlinu. Þær hvetja einnig fagaðila til að taka ákvörðun sem 

þeir telja að sé góð til framtíðar litið, en ekki aðeins til skamms tíma (Munro, 2008b).  

Oftar en ekki er fjallað um þessa tvo flokka sem andstæðar aðferðir þar sem þeir 

byggjast á mismunandi sjónarmiðum. Það er að segja, lýsandi kenningar byggjast á 

reynslu og innsæi barnaverndarstarfsmannsins en stýrandi kenningar byggjast á 

útilokunaraðferð þar sem farið er eftir tiltekinni forskrift með matstækjum eða listum 

(Munro, 2008a). Stýrandi kenningar gera ráð fyrir því að starfsmenn hafi nægan tíma til 

að velta fyrir sér og reikna út líklegustu afleiðingar ákvarðana. Hvaða leiðir eru í boði, hvað 

er öruggast fyrir barnið núna, hvað er öruggasta ákvörðunin til framtíðar og svo framvegis. 

Þær taka það ekki inn í myndina þegar starfsmaður þarf að taka ákvörðun í skyndi. Þá 

gefst ekki tími til að íhuga hvaða ákvörðun er vænlegust fyrir barnið núna og til langs tíma 

litið auk þess sem álagið getur verið mikið. Einnig eru þessar kenningar gagnrýndar fyrir 

að vera of tímafrekar þar sem mikið álag er á barnaverndarstarfsmönnum og því oft lítill 

tími aflögu til að fara mikið á dýptina í hverju máli fyrir sig. Fræðimenn telja að með 

aðferðum lýsandi kenninga byggi starfsmaður ákvörðunina á innri tilfinningu eða reynslu 

af fyrri málum. Sumir fræðimenn segja aðferðina ekki nógu góða þar sem starfsmenn taki 

ákvörðun í skyndi en hugsi svo um afleiðingar hennar síðar, þegar tími gefst. Þeir telja að 

fái starfsmennirnir lítinn tíma til umhugsunar velji þeir fyrstu mögulegu lausnina á 

vandanum án þess að velta því fyrir sér hvort önnur betri lausn væri hugsanleg. Því má 

segja að reynsla starfsmanns geti skipt sköpun þegar verið er að taka ákvarðanir á rúmum 

tíma þar sem starfsmaðurinn getur borið málavexti saman við fyrri mál og tekið ákvörðun 

út frá þeirri reynslu (Munro, 2008b). 
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2.2 Lagalegt umhverfi 

Á Íslandi er fjallað um heilbrigðis- og félagsþjónustu sem tvö aðskilin svið. Sem dæmi má 

nefna að lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990, lög um málefni aldraðra nr. 125/1990 

og önnur málefni sem talin eru falla undir heilbrigðisþjónustu heyra undir heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og barnaverndarlög nr. 80/2002 eru skilgreind sem 

velferðarmál og falla því undir félags- og húsnæðismálaráðherra eða velferðarráðuneytið. 

Þar sem þessi málefni eru aðskilin er þjónustan við almenning það einnig. Þetta 

fyrirkomulag getur leitt af sér ósamræmda og ómarkvissa þjónustu og þá sérstaklega fyrir 

þá hópa sem þurfa á að halda breytilegri og samfelldri þjónustu frá þessum kerfum 

báðum. Í því samhengi má sérstaklega benda á notendur sem falla undir sérlög um aldrað 

fólk, fatlað fólk, barnaverndarlögin auk laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Með því að 

samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu eru meiri líkur á góðum árangri og góðri þjónustu 

við notendur, og þá sérstaklega við þá sem eiga við margþættan og flókinn vanda að stríða 

sem snertir bæði kerfin, eins og fjölþættur vandi gerir oft og tíðum (Lára Björnsdóttir, 

2006). Í þessum kafla verður fjallað um nokkra af þeim lagabálkum sem rannsakandi telur 

snerta viðfangsefni þessarar rannsóknar auk réttindi barns til heilsuverndar. 

Lagabálkarnir eru barnaverndarlög, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, lög um málefni fatlaðs fólks, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

2.2.1 Barnaverndarlög og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 tóku gildi í júní 2002 og taka þau til allra barna á 

yfirráðasvæði íslenska ríkisins. Markmið þeirra samkvæmt 2. grein laganna er að tryggja 

að börn sem lifa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarlögin eru byggð á því 

sjónarmiði að öll börn eigi rétt á vernd og umönnun og eigi að njóta réttinda í samræmi 

við aldur sinn og þroska, en það er í anda samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 18/1992. Kveðið er á um að styrkja skuli fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu 

og beita viðeigandi úrræðum til verndar börnum þegar nauðsyn krefur (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Einnig er 

vert að nefna að barnaverndarlög kveða skýrt á um að hagsmunir barna skuli ávallt hafðir 
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að leiðarljósi í barnaverndarstarfi og að mikilvægt sé að beita þeim úrræðum sem talið er 

að séu barninu fyrir bestu. Þá segir meðal annars í 4. grein barnaverndarlaganna að 

barnaverndaryfirvöld skuli leitast eftir góðu samstarfi og fjallað er um mikilvægi þess að 

stuðla að þverfaglegri samvinnu á milli barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana er 

fjalla um málefni barna. Í 7. grein barnaverndarlaga er meðal annars fjallað um heimild 

Barnaverndarstofu til að reka sérhæfð úrræði fyrir börn sem glíma við fjölþættan vanda í 

samstarfi við önnur yfirvöld (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Sú heimild var veitt með 

breytingu laganna árið 2011 (Þingskjal 1655, 2011–2012). Í sömu grein barnaverndarlaga 

er Barnaverndarstofu einnig heimilað að bjóða upp á meðferðarúrræði utan stofnana ef 

barnaverndarnefndum þykir þörf á því (Barnaverndarlögin nr. 80/2002). Ríki og 

sveitarfélög landsins bera ábyrgð á barnaverndarnefndum og eru barnaverndaryfirvöld, 

samkvæmt barnaverndarlögum, velferðarráðuneyti, Barnaverndarstofa og 

barnaverndarnefndir sveitarfélaga (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Ríkisendurskoðun, 

2015). Samkvæmt breytingum á barnaverndarlögum er tóku gildi 1. janúar 2016 er 

úrskurðarnefnd velferðarmála sjálfstæð og óháð í starfi eins og 1. grein laga um 

úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015 kveður á um. Barnaverndarlögin kveða á um 

aukið samstarf stofnana ríkisins og samvinnu um úrræði og þjónustu fyrir börn sem búa í 

íslenskri lögsögu. Þá er vert að nefna að lögum samkvæmt ber ríkinu að veita börnum sem 

glíma við fjölþættan vanda þá aðstoð sem þörf er á (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er byggður á 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Í samningnum er því lýst yfir að börn eigi 

að fá sérstaka vernd og aðstoð ásamt því að veita eigi fjölskyldum aðstoð til vaxtar og 

velferðar en þó sérstaklega börnum nauðsynlega vernd og aðstoð. Þá er einnig fjallað um 

þessi réttindi í barnaverndarlögum. Aðildarríki samningsins viðurkenna að barn eigi að 

„alast upp innan fjölskyldu við hamingju, ást og skilning til þess að persónuleiki barnsins 

geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt.“ Samkvæmt 4. grein barnaverndarlaga eru 

meginreglur barnaverndarstarfs meðal annars þær að barnaverndaryfirvöld skuli eiga 

góða samvinnu við börn og foreldra sem þau hafa afskipti af auk þess að reyna að beita 

sem vægustum ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er 

bent á hversu mikilvægar siðvenjur og menningararfleið hverrar þjóðar séu til að vernda 

barnið og tryggja að það þroskist á jákvæðan hátt og að þjóðir þurfi að gera sér grein fyrir 
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því að í öllum löndum eru börn sem búa við sérstaklega erfiðar aðstæður sem þurfa þá 

sérstaka athygli og umönnun (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Í samningnum segir enn fremur að það sem er barninu fyrir bestu eigi alltaf að 

hafa forgang þegar stofnanir á vegum hins opinbera eða á vegum einkaaðila gera 

ráðstafanir sem varða börn. Þessar ráðstafanir skuli vera miðaðar við þau lagalegu réttindi 

og skyldur sem foreldrar eða forráðamenn bera gagnvart barni sínu. Þá eiga þessar 

stofnanir samkvæmt samningnum að tryggja börnum vernd og umönnun eins og velferð 

þeirra krefst auk þess að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu 

sem framast þær hafa bolmagn til hverju sinni (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992). 

2.2.2 Lög um málefni fatlaðs fólks og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 eiga börn sem og fullorðnir rétt á 

þjónustu ef þeir glíma við andlega eða líkamlega fötlun og þarfnast sérstakrar þjónustu 

eða stuðnings vegna þess. Markmið þessara laga er að tryggja fötluðum einstaklingum 

jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra samfélagsþegna. Því er markmiðið að skapa 

skilyrði fyrir þessa einstaklinga til að lifa eðlilegu lífi, eins og 1. grein laganna kveður á um. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við einstaklinga sem glíma 

við fötlun svo og gæðum þjónustunnar og kostnaði. Í lögum um málefni fatlaðs fólks er 

gengið út frá því að aðstoða beri fötluð börn og fjölskyldur þeirra við að búa á heimili 

foreldra sinna, eins og önnur börn, með miklum stuðningi við heimilið ef þörf er á. Þegar 

búseta í heimahúsi gengur ekki ber sveitarfélaginu að finna sérsniðin úrræði utan heimilis 

með faglegri þjónustu, en þó í nágrenni við foreldra (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992). Ísland er eitt af þeim ríkjum sem hefur samþykkt að gangast undir og 

skuldbinda sig alþjóðlega samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í lögum 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/2002 segir í 1. grein að við framkvæmd laganna skuli taka 

mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Lög nr. 59/2002 eru því 

miðuð við þennan samning Sameinuðu þjóðanna. Tekið skal fram að ekki er búið að 

fullgilda samninginn en búið er að samþykkja breytingar á ýmsum lögum til undirbúnings 

fullgildingu hans (Þingskjal 157, 2015–2016). Samkvæmt fyrstu málsgrein 7. greinar 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eiga aðildarríki að tryggja að börn 

sem glíma við fötlun fái að njóta fullra mannréttinda og mannfrelsis eins og önnur börn. 
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Það er hlutverk ríkisins að þessi börn fái aðgengi að efnis-, félags-, efnahags- og 

menningarlegu umhverfi. Einstaklingar sem glíma við fötlun eiga að fá að njóta 

menntunar og heilbrigðis auk aðgengis að upplýsingum samskiptamiðla til þess að geta 

notið allra mannréttinda og mannfrelsis á við aðra. Í samningnum er fjallað um 

fjölskylduna sem undirstöðueiningu samfélagsins og að samfélagi og ríki beri að vernda 

hana, og þá sérstaklega að vernda einstaklinga sem glíma við fötlun og fjölskyldur þeirra. 

Þessir einstaklingar skuli njóta verndar og aðstoðar til þess að geta notið réttinda sinna til 

fulls á við aðra (Velferðarráðuneytið, 2009). Nánar er fjallað um þessi réttindi á Íslandi í 

lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 svo og þá aðstoð sem einstaklingar eiga rétt 

á ef þeir glíma við fötlun. Eins og segir í 7. grein samningsins um réttindi fatlaðs fólks á í 

öllum aðgerðum er snerta börn sem glíma við fötlun fyrst og fremst að hafa hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi og á þetta er einnig lögð mikil áhersla í barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Einnig segir í 

samningnum að þessi börn skuli fá að njóta réttar síns til að láta skoðanir sínar í ljós um 

öll mál og beri að veita þeim þá virðingu og þann rétt að hlusta á þau eins og eðlilegt 

mætti telja miða við aldur þeirra og þroska svo að sá réttur geti orðið að veruleika. 

Mikilvægt er að íslenska ríkið, sem er aðili að þessum samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, minnist þessarar skuldbindingar (Velferðarráðuneytið, 2009). 

2.2.3 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 hafa það markmið að tryggja fjárhagslegt 

og félagslegt öryggi sem stuðlar að velferð íbúa samfélagsins. Þetta öryggi á að vera 

grundvallað á samhjálp. Samkvæmt 1. grein laganna skal þetta gert með því að bæta 

lífskjör fyrir þá sem þurfa, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna, veita aðstoð sem 

stuðlar að því að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsi, stundað atvinnu og lifað 

„eðlilegu“ lífi ásamt því að reyna að koma í veg fyrir félagsleg vandamál með tilhlítandi 

aðgerðum. Sú aðstoð sem nefnd er í þessum lögum er byggð upp á virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti og hjálp til sjálfshjálpar (Lög um félagslega þjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Í 2. grein sömu laga er tæmandi listi yfir þá þjónustu sem fellur undir þessi lög, 

svo sem félagslega ráðgjöf, félagslega heimaþjónustu, aðstoð við áfengissjúka og 

vímugjafavarnir, málefni barna og ungmenna, þjónustu við unglinga, fatlaða og aldraða 

ásamt þjónustu sem snertir húsnæðismál svo eitthvað sé nefnt. Félagsþjónustan sinnir 
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því aðstoð, ráðgjöf og þjónustu sem fellur undir þá flokka sem fjallað er um í 2. grein laga 

um félagslega þjónustu sveitarfélaga. Þar sem þessi lög eru rammalög er það nokkurn 

veginn í höndum hvers sveitarfélags hvernig félagsþjónustan hagar þjónustu sinni. Eins og 

sjá má á löggjöfinni geta verkefni félagsþjónustunnar verið svo víðtæk að þau nái inn á 

svið heilsugæslu, menntunar, atvinnuþátttöku, menningar og þriggja hefðbundinna sviða 

eins og barnagæslu, umönnunarþjónustu fyrir aldraða og ýmissa þjónustusviða fyrir hópa 

er glíma við mismunandi vanda. Verkefnin sem falla undir lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga eiga það til að skarast við aðra félagsmála- og heilbrigðislöggjöf, eins og 

barnaverndarlög, lög um málefni fatlaðs fólks og lög um málefni aldraðra. Þeir fagaðilar 

sem starfa í félagsþjónustu þurfa því að huga að því hver eigi að sinna þjónustunni hverju 

sinni. Segja má að þetta bitni mest á notendum þjónustunnar þar sem þeir geta þurft að 

fara á milli kerfa í leit að þjónustu eins og þeir sem sjá um framkvæmd og skipulag á 

þjónustunni. Vegna þessarar skörunar verður ábyrgð hvers og eins óljós og hætta verður 

á að kerfin „segi sig frá“ þeim málum sem eru erfið viðureignar. Það er að segja þar sem 

vandinn er fjölþættur og teygir sig inn á mörg starfssvið (Lára Björnsdóttir, 2006). 

2.2.4 Réttur til heilsuverndar 

Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er markmið laganna að veita öllum 

samfélagsþegnum kost á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni til að vernda 

andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Einnig segir þar að ríkinu beri skylda til að 

marka stefnu í heilbrigðismálum. Því gegnir ríkisvaldið stóru hlutverki við að efla og verja 

lýðheilsu samfélagsþegnanna. Ríkisvaldið á að tryggja aðgengi allra að 

heilbrigðisþjónustu, þar á meðal barna, ásamt því að tryggja gæði íslenska 

heilbrigðiskerfisins eins og segir í 1. grein laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu 

(Reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007; Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007). Með því að veita bestu mögulegu heilsuvernd er átt við að veita skuli börnum 

og fjölskyldu þeirra greiðan aðgang að þjónustu fagmanna sem starfa á heilbrigðissviði, 

eins og segir í öðrum kafla laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Í 1. grein laga um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997 stendur að markmið laganna sé að tryggja sjúklingum 

réttindi sín í samræmi við mannréttindi og mannhelgi. Þannig er verið að styrkja 

réttarstöðu þeirra í heilbrigðisþjónustunni og styðja trúnaðarsambandið sem á að vera á 
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milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna. Í sömu grein segir einnig að óheimilt sé að 

mismuna sjúklingum vegna trúar, skoðana, uppruna og kynþáttar, svo eitthvað sé nefnt. 

2.3 Fjölþættur vandi barna og ungmenna 

Það er ekki til nein ein skilgreining á fjölþættum vanda en hugtakið er bæði margþætt og 

flókið. Börn með fjölþættan vanda glíma við alvarlegan hegðunarvanda, þroskaröskun 

og/eða geðröskun. Þetta eru börn sem hafa mikla þjónustu- og umönnunarþörf vegna 

erfiðleika sinna (Velferðarráðuneytið, 2013). Rannsóknir sýna að börn og ungmenni með 

fjölþættan vanda glíma oftar en ekki við erfiðleika í skóla, erfiðleika í fjölskyldulífi og stríða 

við hegðunarvanda (Hills, 2007). Auk þess getur vandi þessara barna með fjölþættar 

greiningar verið röskun í tauga- og vitsmunaþroska (Velferðarráðuneytið, 2013). Þau börn 

sem eru með þroskaröskun og byrja snemma að sýna alvarlegan hegðunarvanda eru í 

meiri hættu á að þróa með sér geðræn einkenni og síðar meir alvarlega geðsjúkdóma 

(Crocker, Prokic, Morin og Reyes, 2014). Skólar þessara barna geta átt í erfiðleikum með 

að styðja þau vegna vandans og það getur leitt til þess að þau einangri sig frá 

samnemendum sínum. Þau börn sem einangra sig halda sig annaðhvort út af fyrir sig eða 

finna sér félagsskap sem þeim finnst þau tilheyra. Það getur verið slæmur félagsskapur og 

þau því leiðst út í vímuefnaneyslu og aðrar óæskilegar athafnir (Lichtenstein, Spirito, 

Zimmerman, 2010; Velferðarráðuneytið, 2013). 

Margir sem greinast með fjölþættan vanda eiga við erfiðleika að etja allt sitt líf þar 

sem greiningarnar eru þess eðlis að ekki er hægt að „lækna“ viðkomandi einstakling svo 

að greiningar eða raskanir hverfi. Í rannsókn Hills (2007) kom í ljós að 90% þeirra sem 

glímdu við langvarandi vanda og voru með fjölþættar greiningar höfðu fengið 

geðgreiningu áður en þeir fóru að misnota vímuefni. Rannsóknin leiddi í ljós að 

geðgreining kemur oftast fram á ellefta aldursári barns en misnotkun vímuefna er oft ekki 

greind fyrr en fimm til tíu árum seinna. Samkvæmt Hills er þessi gluggi sem myndast þarna 

á milli greininganna mikilvægt tækifæri fyrir fagaðila til að grípa inn í og veita nauðsynlega 

þjónustu til að koma í veg fyrir erfiðari og flóknari vanda síðar meir (Hills, 2007). 

Fræðimennirnir Lichtenstein, Spirito og Zimmermann (2010) gerðu rannsókn sem sneri 

að unglingum sem glímdu við fjölþættan vanda og fengu fyrst og fremst aðstoð vegna 

vímuefnamisnotkunar og geðraskana. Rannsókn þeirra sýnir að 75% unglinga sem glíma 

við vímuefnaneyslu eru líka með geðgreiningar. Að vera í vímuefnaneyslu og glíma við 
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geðraskanir kemur harkalega niður á líðan unglingsins og bitnar á fjölskyldu hans og 

samfélaginu. Þessi fjölþætti vandi er erfiður viðfangs og setur þann sem við hann stríðir í 

hættu á fleiri greiningum. Þessir unglingar eru líklegri til að sýna hegðunarvandkvæði eins 

og afbrot eða árásargjarna hegðun, til að hætta í skóla, þeir eru líklegri til að fremja 

sjálfsvíg og vandinn getur leitt til frekari eða alvarlegri geðgreininga (Lichtenstein o.fl., 

2010). Fræðimenn eru ekki allir á sama máli um það hvernig geðraskanir þróast en 

endurteknar rannsóknir hafa sýnt að þróun geðraskana er háð mörgum áhrifaþáttum, 

bæði í einstaklingnum sjálfum, frá fjölskyldunni og umhverfinu utan fjölskyldunnar 

(Kazdin, 2002; Sörlie, 2000). Rannsóknir sýna að unglingar sem glíma við fjölþættan vanda 

hafa lítið sem ekkert gagn af stöðluðum meðferðarúrræðum, hætta oftar í úrræðum og 

fara gjarnan aftur í fyrra ástand (Cornelius o.fl., 2004; Winters, 1999). Einnig sýna 

rannsóknir að fjölþætt nálgun er árangursríkasta aðferðin í meðferð geðraskana þar sem 

unnið er á vandanum út frá einstaklingnum sjálfum, fjölskyldu hans og umhverfi (Kazdin, 

2002; Sörlie, 2000). Samkvæmt rannsókn þeirra Crocker, Prokic, Morin og Reyes (2014), 

þar sem þeir skoðuðu andlega og líkamlega fötlun, geðraskanir og hegðunarvanda 

einstaklinga, kom fram að geðraskanir og líkamlegar skerðingar eru tíðari hjá 

einstaklingum með þroskaskerðingu en hjá öðrum. Rannsóknin gefur til kynna að 

marktækt samband sé á milli fjölþætts vanda á borð við alvarlegar geðraskanir og 

líkamlegar skerðingar og árásargjarnrar hegðunar. Einstaklingar sem glíma við 

þroskaskerðingu eru einnig líklegri til þess að þjást af heilsufarslegum vandamálum, hvort 

heldur sem þau eru af andlegum eða líkamlegum toga (Crocker o.fl., 2014).  

Vímuefnaneysla foreldra er áhættuþáttur fyrir þroska barns og þróun líffræðilegra 

eða geðrænna vandkvæða. Barnið getur orðið fyrir líffræðilegum áhrifum ef það innbyrðir 

efnin eða vegna neyslu móður á meðgöngu. Einnig getur neysluumhverfið haft mikil áhrif 

á líðan og þroska barns og þar af leiðandi á heilbrigði þess (Chasnoff, 2011). 

2.3.1 Meðgönguskaði vegna vímuefnaneyslu 

Margt getur leitt til þess að börn og ungmenni glími við fjölþættan vanda. Vandinn getur 

verið meðfæddur, áunninn, andlegur eða líffræðilegur svo eitthvað sé nefnt. 

Meðgönguskaði er einn þáttur sem getur haft áhrif á líf barna og þann vanda sem þau 

standa frammi fyrir. Allmargar rannsóknir hafa verið gerðar á afleiðingum vímuefnaneyslu 

á meðgöngu. Niðurstöður þeirra rannsókna eru samhljóða og sýna að vímuefnaneysla á 
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meðgöngu er bæði skaðleg móður og barni, hvort heldur sem er lögleg eða ólögleg 

vímuefni (Craig, 2001; Gilbert, 2007; Hepburn, 2004). Vímuefnaneysla á meðgöngu getur 

haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og getur neyslan leitt af sér líkamlega og geðræna 

fæðingargalla hjá fóstri eða nýbura (Sadock, Sadock og Ruiz, 2014). Neysla í upphafi 

meðgöngu getur haft skaðleg áhrif á þróun fósturvísis og valdið fósturláti. Neysla á síðari 

hluta fyrstu þriggja mánaðanna getur leitt til vansköpunar eða fæðingargalla. Vímuefni 

eru ólík og því eru lífeðlisfræðileg áhrif þeirra mismunandi eftir tegundum og 

afleiðingarnar geta því verið ýmsar (Sigrún Rósa Vilhjálmsdóttir, 2007). Tvennt er þó talið 

að öll ólögleg efni eigi sameiginlegt, það er að valda aukinni hættu á fæðingu fyrir settan 

dag og að lítilli fæðingarþyngd eftir fullgengna meðgöngu (Greenough og Kassim, 2005).  

Neysla áfengis getur leitt til áfengisheilkennis fósturs (e. fetal alcohol syndrome, FAS) 

(Sadock o.fl., 2014). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins skilgreinir áfengisheilkenni 

fósturs sem samheiti yfir meðfædd einkenni sem koma til vegna áhrifa áfengis á fóstur og 

tengjast því áfengisneyslu móður á meðgöngu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

2013). Einkenni áfengisneyslu geta verið þroskaskerðing, vaxtarskerðing, hegðunarvandi 

og útlitseinkenni. Fjallað er um róf raskana þar sem sum börn geta verið með væg 

einkenni vegna áfengisneyslu móður en alvarlegasta formið er áfengisheilkenni fósturs. 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að áfengisneysla móður á meðgöngu geti meðal 

annars valdið athyglisbresti og ofvirkni, eða ADHD, hjá barninu (Sadock o.fl., 2014). Börn 

sem hafa verið greind með áfengisheilkenni fósturs og/eða hafa orðið fyrir áhrifum af 

vímuefnaneyslu eru í aukinni hættu á að greinast með fjölþættan vanda á borð við geð-, 

þroska- og hegðunarraskanir (Chasnoff o.fl., 2015; Koren, Nulman, Chudley og Loocke, 

2003). 

Kannabisefni er mest notað af ólöglegum fíkniefnum á Íslandi. Rannsóknir sýna að 

neysla kannabisefna getur stytt meðgöngu um allt að tvær vikur að meðaltali, getur leitt 

til fylgjuloss, dregið úr vexti fósturs og valdið minni fæðingarþyngd (Sigrún Rósa 

Vilhjálmsdóttir, 2007). Krónísk neysla kannabisefna getur valdið fráhvarfseinkennum hjá 

nýburum eins og stöðugum gráti, flogum, skjálfta og uppköstum. Sumar rannsóknir hafa 

sýnt að kannabisneysla móður á meðgöngu geti valdið athyglis- og hegðunarröskunum 

eins og einbeitingarskorti og hvatvísi (Sadock o.fl., 2014; Sigrún Rósa Vilhjálmsdóttir, 

2007).  
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Ef móðir neytir örvandi efni eins og kókaíns, amfetamíns eða krakks á meðgöngu 

getur það haft áhrif á hegðun barnsins. Það hafa uppgötvast tengsl á milli meðgönguskaða 

vegna örvandi vímuefna og afbrigðilegrar hegðunar barns eins og óvenjulegra skapbresta, 

stöðugs gráts og minnkandi eða lítillar þarfar fyrir snertingu svo eitthvað sé nefnt. Þá geta 

nýburar sem eiga mæður sem hafa verið í vímuefnaneyslu á meðgöngu fæðst með 

fráhvarfseinkenni eða fengið fráhvarfseinkenni stuttu eftir fæðingu (Sadock o.fl., 2014).  

Óhófleg vímuefnaneysla foreldra getur haft skaðleg áhrif á þroska barns, hvort sem 

neyslan á sér stað á meðgöngu eða eftir að barnið er fætt. Neyslan sjálf hefur áhrif á 

umönnunarhlutverk, hegðun og líðan foreldris og getur skapað óviðunandi aðstæður í 

umhverfi barns sem síðan hafa áhrif á velferð þess og þroska. Oftar en ekki eru aðstæður 

þessar hjá börnum í þeim málum sem eru til meðferðar hjá barnaverndarnefndum 

(Chasnoff, Teleford, Wells og King, 2015). Fjölmargar rannsóknir sýna háa tíðni 

geðraskana á meðal barna og ungmenna sem verða fyrir áhrifum af vímuefnaneyslu 

foreldra (Fryer, McGee, Matt og Riley, 2007; O‘Conner, Shah, Whaley, Cronin, Gunderson 

og Graham, 2002). Rannsóknir sýna einnig að neysla áfengis, kókaíns, kannabis og/eða 

ópíums hefur langtíma áhrif á hegðun og geðheilbrigði barna þar sem þessi börn greinast 

oft með hegðunar- og geðraskanir síðar á þroskaskeiðinu (Chasnoff, Anson, Hatcher, 

Stenson, Laukea og Randolph, 1998; Fried og Smith, 2001; Meeyoung, Minnes, Yoon, 

Short og Singer, 2014). Rannsókn sem gerð var árið 2015 í Illinois á börnum sem voru til 

meðferðar hjá barnaverndarnefndum vegna vímuefnaneyslu foreldra sýndi að þessi 

hópur barna er með háa tíðni greininga á fjölþættum vanda. Rannsóknin var gerð á 

börnum sem bjuggu í dreifbýli annars vegar og börnum sem bjuggu í þéttbýli hins vegar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að börn sem búa í dreifbýli með 

foreldri/foreldrum sem neyta vímuefna eru líklegri til að vera með greiningu eins og 

fjölþættan vanda (e. co-occuring disorder) eða um 82% allra barnanna. Athugað var hvort 

möguleg ástæða fyrir því væri skortur á aðstoð eða erfiður aðgangur að þjónustu en þá 

kom í ljós að flest þessara barna höfðu áður fengið aðstoð í geðheilbrigðiskerfinu. 

Ástæðan fyrir þessari háu tíðni barna með fjölþættan vanda var talinn vera vanræksla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stöðug vanræksla hefur meiri langtíma áhrif á 

geðheilbrigði barns og þroska þess en misnotkun eða önnur ill meðferð (Chasnoff, 

Teleford, Wells og King, 2015). 



27 

2.3.2 Foreldrar fatlaðra barna 

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan getur vandi barna sem glíma við fjölþættar 

greiningar verið röskun í tauga- og vitsmunaþroska sem veldur fötlun. Rannsóknir hafa 

sýnt að þegar fólk eignast barn hefur það víðtæk áhrif á líf þess og fjölskylduna alla. 

Hlutverk fjölskyldumeðlima breytist og foreldrar barnsins fara í ný hlutverk sem þeir 

byggja á þekkingu og reynslu til þess að auka færni sína í foreldrahlutverkinu. Þegar unnið 

er með börnum og fjölskyldum þeirra er mikilvægt að hafa í huga að staða þeirra í 

samfélaginu er ólík og vandi þeirra líka. Foreldrar barna eru á ýmsum aldri, af mismunandi 

uppruna og komnir mislangt í lífinu. Því er mikilvægt að hafa í huga breytilegar aðstæður 

fjölskyldna þegar verið er að vinna með börn sem glíma við vanda, greiningar eða fatlanir 

af einhverju tagi (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María 

Játvarðardóttir, 2006).  

Þegar barn greinist með fötlun er það oftar en ekki áfall fyrir foreldra barnsins. Þeir 

þurfa að búa sig undir að takast á við óþekktar aðstæður og ný hlutverk til að annast 

barnið sitt (María Jónsdóttir, 2006). Foreldrar vinna stundum úr tilfinningum sínum og 

reynslu um leið og þeir takast á við umönnunarhlutverkið. Að eiga fatlað barn getur verið 

krefjandi þar sem umönnun getur verið erfið. Foreldrar þurfa að afla sér upplýsinga um 

fötlunina, þau þjónustuúrræði sem eru tiltæk og réttindi barnsins og sín sem foreldra. 

Einnig er mikilvægt fyrir foreldrana að kynna sér aðstoð sem býðst fyrir þá sjálfa til að eiga 

möguleika á að draga úr álagi með því að fá félagslegan og sálrænan stuðning (Þuríður 

Maggý Magnúsdóttir, 2000). Til þess að aðstoða foreldra og börn þeirra er talið að 

heildræn nálgun í þjónustu skipti öllu máli. Rannsóknir benda til þess að það skipti sköpum 

fyrir líðan foreldra að geta tjáð sig um tilfinningar sínar og skoðanir bæði við fagaðila og 

aðra sem eru í svipuðum aðstæðum og þeir sjálfir (Olsson og Hwang, 2001). Rannsóknir 

sýna að foreldrar sem eiga barn með fötlun verða fyrir meira álagi en foreldrar heilbrigðra 

barna. Auk þess benda rannsóknir til þess að foreldrum finnist erfitt að fá félagslegan 

stuðning fyrir fjölskyldu sína og því eru aðferðir foreldra til að glíma við álagið misjafnar 

eftir því hvaða stuðning þeir hafa hverju sinni (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006; Weiss, 

2002; Þuríður Maggý Magnúsdóttir, 2000). Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var 

í Svíþjóð sýna að foreldrar telja erfitt að fá eða sækja sér þjónustu fyrir sig eða barnið sitt. 

Ástæðan fyrir því er ferlið sjálft þar sem foreldrarnir lýsa ferlinu sem baráttu. Þeir finna 

fyrir valdaleysi og þreytu þar sem þeir þurfa oftar en ekki að einblína á neikvæðu þættina 
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sem tengjast fötlun barnsins til þess að eiga rétt á ákveðinni þjónustu eða stuðningi. Þeir 

telja fagaðila hlutgera barnið þannig að fötlunin komi fyrst og persónuleikinn svo. Þá er 

einnig fjallað um nauðsyn þess að horfa til aðstæðna foreldranna í heild þar sem skoðaðar 

eru aðstæður innan fjölskyldunnar sem utan hennar og styrkleikar hennar dregnir fram 

(Broberg, 2011). Rannsóknir sýna að foreldrar barna með fatlanir og skertan 

vitsmunaþroska (e. intellectual disability) verða fyrir meiri álagi við uppeldi og umönnun 

barnsins síns en aðrir foreldrar (Beckman, 1991; Browne og Bramston, 1998; Kazak og 

Marvin, 1984; Sanders og Morgan, 1997). Auk þess eru þeir í meiri hættu á að þróa með 

sér þunglyndi eða glíma við erfitt sálrænt álag. Þeir eru líklegri til að upplifa tilfinningar 

eins og missi, hjálpar- og úrræðaleysi ásamt þeirri tilfinningu að hafa gert eitthvað rangt 

eða vera misheppnað foreldri. Það getur verið erfitt fyrir foreldra að takast á við uppeldi 

barns sem glímir við fötlun og þurfa um leið að stjórna aðstæðum og leysa úr ágreiningi. 

Þegar það gerist geta komið upp tilfinningar eins og uppgjöf og andleysi þar sem foreldrar 

verða ráðalausir (Olsson og Hwang, 2001).  

Niðurstöður rannsóknar þeirra Olsson og Hwang (2001) benda til þess að einstæðar 

mæður fatlaðra barna séu í meiri hættu á að þróa með sér alvarlegt þunglyndi en mæður 

sem búa með maka. Aðrir áhrifaþættir eru meðal annars fátækt, félagsnet, staða 

sambandsins við eigin maka og fleira. Fátækt hefur áhrif á líðan foreldra og eykur álagið 

á fjölskylduna. Því er gott fyrir foreldra að vita hvaða rétt þeir og barnið þeirra eiga á 

bótum og fleira sem getur dregið úr álagi vegna kostnaðar af þjónustu. Sterkur félagslegur 

bakgrunnur er talinn draga úr líkum á þunglyndi. Hjónabands-, fjölskyldu- og 

einstaklingsráðgjöf er sögð geta stuðlað að sterkari félagslegum bakgrunni, spornað gegn 

heimiliserjum og eflt geðheilsu foreldra barna með fötlun (Olsson og Hwang, 2001). 

Þjónusta fyrir börn sem glíma við fötlun og fjölskyldur þeirra getur verið flókin þar sem 

hún er ýmist á vegum sveitarfélaga eða ríkis. Því er mikilvægt að eiga gott samstarf við þá 

fagaðila er koma að málefnum barnsins og fjölskyldunnar (Þuríður Maggý Magnúsdóttir, 

2000). 

2.3.3 Snemmtæk íhlutun 

Hugmyndafræðin á bak við snemmtæka íhlutun hefur fengið góðan hljómgrunn síðustu 

ár (Reynolds og Mersky, 2008). Hugmyndafræðin um snemmtæka íhlutun kemur frá 

Bandaríkjunum en þar hafa félagsráðgjafar í auknum mæli verið að sinna þjónustu við 
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fjölskyldur barna sem glíma við fötlun og því mætti segja að þessi nálgun sé 

fjölskyldumiðuð í dag. Með hugtakinu snemmtæk íhlutun er fyrst og fremst verið að huga 

að mikilvægi fyrstu þroskaára barna með því að veita börnunum þjónustu ef þörf krefur. 

Snemmtæk íhlutun það telst vera þegar gripið er til aðgerða snemma í lífi barns eða fyrir 

sex ára aldur (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Þjónustan sem er veitt fer oftar en ekki 

fram inni á heimilum fólks og er hún sérsniðin að þörfum hvers barns og fjölskyldu þess 

(Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006; Shannon, 2004). Með snemmtækri íhlutun er veitt 

aðstoð á sviði menntunar, fjölskyldulífs, félagslegra aðstæðna og/eða á sviði 

heilbrigðismála. Snemmtæk íhlutun fékk þennan sterka hljómgrunn eftir jákvæðar 

niðurstöður rannsókna á áhrifum íhlutunar á þroska barns. Rannsóknir sýndu að 

snemmtæk íhlutun eflir jákvæða þróun í þroska barna (Barnett, 1995; Currie, 2001; 

Karoly, Greenwood, Everingham, Hoube, Kilburn, Rydell, Sanders og Chiesa, 1998; 

Reynolds, 2000; Yoshikawa, 1995). Í Bandaríkjunum voru gerðar áætlanir um snemmtæka 

íhlutun í lífi barna sem miðuðust að því að draga úr neikvæðum áhrifum félagslegs 

ójöfnuðar í námi og þroska barnanna. Þessar áætlanir höfðu mikil áhrif á  líf barna sem 

glímdu við fötlun af einhverju tagi. Þar var markmiðið að koma í veg fyrir að barn yrði 

fatlað eða draga úr áhrifum meðfæddrar eða áunninnar fötlunar. Þessi aðstoð snýr því að 

barninu sjálfu og fjölskyldu þess (Tryggvi Sigurðsson, 2000). Rannsókn Chasnoff, Teleford, 

Wells og King (2015) sem gerð var á börnum sem höfðu orðið fyrir áhrifum af 

vímuefnaneyslu foreldra sýndi að snemmtæk íhlutun væri lykilþáttur í betri heilsu 

barnanna. Með slíkri íhlutun eru meiri líkur á góðum langtíma áhrifum á geðheilbrigði 

barna en ef þau koma inn í kerfið á táningsaldri þegar vandi þeirra hefur verið viðvarandi 

í langan tíma (Chasnoff, Teleford, Wells og King, 2015). 

Fram kemur í fræðilegri umfjöllun um starfsemi barnaverndarnefnda að snemmtæk 

íhlutun er áhrifaríkari ef þjónustan er sérsniðin að fjölskyldunni allri en ekki aðeins að 

barninu sjálfu. Þá er átt við snemmtæka íhlutun sem snýst um uppeldisfræði fyrir foreldra, 

félagslegan stuðning, heimavitjanir og aðstoð til að fá réttmæta þjónustu frá heilbrigðis- 

og/eða félagsmálakerfinu. Einnig er verið að aðstoða foreldra við að sækja um starf, 

starfsnám eða menntun við þeirra hæfi (Reynolds, 2000). Niðurstöður rannsóknar sem 

gerð var á sviði barnaverndar í Bandaríkjunum um áhrif snemmtækrar íhlutunar sýna að 

tilkynningum til barnaverndarnefnda vegna vanrækslu eða misnotkunar fækkaði. Með því 

að aðstoða barnið og fjölskyldu þess er verið að fá foreldra eða forsjáraðila til að hugsa 
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um aðstæður sínar, sjálfan sig og barnið. Því telja fræðimenn að ástæðan fyrir fækkun 

tilkynninga skýrist fyrst og fremst af aukinni aðstoð fyrir foreldra áður en vandinn er 

orðinn það þungur að þeir gefist hreinlega upp. Með því að hafa náið samstarf á milli 

þeirra aðila sem veita snemmtæka íhlutun og barnaverndarnefnda, ásamt því að halda 

uppi öflugu forvarnastarfi, aukast líkur á að hægt sé að aðstoða þessi börn og fjölskyldur 

þeirra snemma á lífsleiðinni þegar vandinn er ekki orðinn viðvarandi eða of flókinn 

(Reynolds og Mersky, 2008). Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2013) kemur fram að 

mikilvægt sé að sveitarfélög og heilsugæslustöðvar fylgist vel með börnum sem eru með 

alvarlegan atferilsvanda með tilliti til laga um heilbrigðisþjónustu, málefni fatlaðs fólks og 

félagsþjónustu sveitarfélaga auk grunnskólalaga. Að börnunum verði veitt viðeigandi 

sérfræðiaðstoð á sviði fötlunar og þroskaraskana þegar einkenni koma fram og gripið 

verði til viðeigandi ráðstafana er varða úrræði. Með því að veita snemmtæka íhlutun er 

möguleiki á að sjónarhornið færist frá barnavernd yfir í málefni fatlaðs fólks þar sem reynt 

sé að koma í veg fyrir að vandi barnanna verði meiri og erfiðari með þeim afleiðingum að 

foreldrar gefist upp á að hafa börnin hjá sér (Velferðarráðuneytið, 2013). 

2.3.4 Úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda 

Fyrir þremur áratugum kom í ljós ákveðinn hópur ungmenna sem oftar en ekki hættu í 

þeim úrræðum sem þau voru í og höfðu fengið fleiri en eina greiningu á sviði geð- eða 

þroskaraskana. Vegna þessara fjölþættu greininga var erfitt fyrir meðferðaraðila að finna 

stöðluð úrræði sem gætu mögulega hentað fyrir ungmenni með þennan vanda. Því var 

niðurstaðan sú að þessir einstaklingar fengu sérhæfð og kostnaðarsöm úrræði þar sem 

þeir pössuðu ekki inn í almenna þriðja stigs þjónustu (Hills, 2007). Þriðja stigs þjónusta er 

einnig kölluð sérþjónusta og er veitt á sérhæfðum stofnunum sem taka við flóknum og 

alvarlegum málum. Þá er átt við þjónustu sem ekki er unnt að veita á fyrsta eða öðru stigi 

vegna alvarlegra þroskaraskana, fötlunar og/eða vegna fjölþætts félagslegs vanda (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006; Ríkisendurskoðun, 2013). Foreldrar sem eiga börn sem glíma við fötlun 

á Íslandi eiga ýmist samstarf við Þroska- og hegðunarstöð, BUGL, Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og/eða félagsþjónustu sem sér meðal annars um málefni fatlaðs 

fólks og er fyrsta stigs þjónusta (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Þá er vert að nefna 

að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins starfar eftir sérstökum lögum sem voru samþykkt 

árið 2003. Stofnunin veitir þriðja stigs þjónustu og sinnir því eingöngu börnum með 
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alvarlegar þroskaraskanir. Foreldrar þessara barna þurfa því að fá tilvísun og 

frumgreiningu frá aðilum eða stofnunum sem sinna fyrsta, annars eða þriðja stigs 

þjónustu eins og ráðgjafarþjónustu skóla eða leikskóla, greiningarteymi 

heilsugæslustöðva og Heyrnar- og talmeinastöð ríkisins svo eitthvað sé nefnt. 

Greiningarstöðin á einnig að vera ráðgefandi við aðra þjónustuaðila er sinna börnum sem 

glíma við fötlun og eða þroskaraskanir ásamt því að rannsaka málefni fatlaðs fólks og 

dreifa þekkingu um málefnið (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Þroska- og 

hegðunarstöð veitir annars stigs þjónustu fyrir börn sem glíma við frávik í þroska, hegðun 

eða líðan þar sem sinnt er greiningu, ráðgjöf og meðferð vegna raskana hjá börnum undir 

18 ára aldri. Greiningar sem fram fara á Þroska- og hegðunarstöðinni eru greiningar á 

þroska-, hegðunar- og lyndisröskunum (Heilsugæslan, e.d.).  

Upp úr 1990 tóku rannsóknaraðilar eftir því að rannsóknargögn sýndu að fjölþættur 

vandi væri algengur (Lichtenstein, Spirito og Zimmermann, 2009). Í framhaldi af því kom 

í ljós að meðferðaraðilar áttu í erfiðleikum með að finna stöðluð meðferðarúrræði fyrir 

ungmenni með fjölþættan vanda og fóru því rannsakendur að skoða þetta nánar (Hills, 

2007). Vegna þessara erfiðleika við val á stöðluðu úrræði og þess hve algengur vandinn 

var fóru þeir að vinna að því að finna önnur meðferðarúrræði sem hentuðu betur fyrir 

þennan hóp (Drake, Mercer-McFadden, Mueser, McHugo og Bond, 1998; Kessler, 

McGonagle, Nelson, Hughes, Eshelman, Wittchen og Kendler, 1994; Lichtenstein, Spirito 

og Zimmermann, 2009). Það kom í ljós að til þess að meðferðaraðilar og stofnanir gætu 

lagt mat á vanda barna og ungmenna, greint vandann og fundið úrræði fyrir þennan hóp 

þyrfti miklar breytingar í heilbrigðiskerfinu sjálfu og á stjórnsýslusviðinu (Hills, 2007; 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2003).  

Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2013) kemur fram að fulltrúar nokkurra sveitarfélaga 

leituðu til Velferðarráðuneytisins árið 2012 vegna vanda barna sem glíma við alvarlegar 

geð- og þroskaraskanir og þurfa þar af leiðandi öflug og samhæfð úrræði. 

Velferðarráðherra skipaði nefnd sem fékk það verkefni að samhæfa þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga við þennan hóp barna. Markmið nefndarinnar var að tryggja betur 

samhæfða þjónustu við þessi börn og fjölskyldur þeirra. Nefndin fjallaði um börn sem 

glíma við alvarlegan hegðunarvanda af völdum þroska- og geðraskana og þurfa á 

kostnaðarsömum úrræðum að halda, t.d. búsetuúrræði með sérhæfðum stuðningi. Hér 
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er um að ræða hóp af börnum sem glíma við það alvarlegan vanda að þau geta ekki búið 

inni á heimilum sínum vegna skorts á sérhæfðum úrræðum ásamt því að börnin virðast 

ekki falla inn í lagalegan ramma stofnana sem sinna þriðja stigs þjónustu. Þessi vandi gerir 

það að verkum að þjónustuþarfir þeirra liggja á ýmsum sviðum heilbrigðiskerfisins og 

heyra einnig undir málaflokk fatlaðs fólks. Niðurstöður nefndarinnar um þjónustu við 

börn með fjölþættar greiningar voru meðal annars þær að samræmt verklag ætti að vera 

á milli félagsþjónustunnar, barnaverndarnefnda, BUGL og Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins. Nefndin taldi mikilvægt að þessi börn hefðu málstjóra sem héldi utan um alla 

þætti þjónustunnar við barnið og foreldra þess. Talið var að félagsráðgjafar á 

þjónustumiðstöðvum væru tilvaldir til að taka það hlutverk að sér. Ástæðan fyrir 

mikilvægi málstjóra er að úrlausn mála liggur hjá mörgum aðilum og því er ekki alltaf ljóst 

hver ber meginábyrgð á því að þessi hópur fái þá þjónustu sem þörf er á. Nefndin var 

sammála um að börnin þyrftu langvarandi úrræði, en það er hlutverk 

barnaverndarnefnda að tryggja börnum öryggi með tímabundnum úrræðum og því býr 

barnavernd ekki yfir slíkum langtíma úrræðum. Nefndin fjallaði um hlutverk þessara 

stofnana hvað snertir öryggi og þjónustu við þennan hóp barna og þá sérstaklega hvort 

þjónusta við þennan hóp ætti heima hjá barnaverndarnefndum eða hjá 

þjónustustofnunum um málefni fatlaðs fólks (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Samkvæmt Putnam (2000) sýna rannsóknir að börn sem eru í fangelsismála- eða 

barnaverndarkerfinu eru líklegri en önnur börn til að þurfa margþætta og sérhæfða 

meðferðaráætlun. Þá segir hann að 30–40% barna sem hafa verið tekin af heimili sínu 

glími við alvarlegan tilfinningalegan vanda og 75–80% þeirra þurfi þjónustu í 

geðheilbrigðiskerfinu (Putnam, 2000). Í skýrslum Velferðarráðuneytisins síðustu ár hefur 

komið fram að auka þurfi geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga svo að þjónustan 

nái árlega til um 2% barna og ungmenna á aldrinum 0–18 ára, óháð búsetu 

(Velferðarráðuneytið, 2004; Velferðarráðuneytið, 2013). Í skýrslu Velferðarráðuneytisins 

frá árinu 2013 kemur fram að börn sem eru í barnaverndarkerfinu þurfi meiri þjónustu 

frá geðheilbrigðiskerfinu en þeim hefur staðið til boða og að mikilvægt sé að huga að því 

að þessi tímabundnu úrræði barnaverndarnefnda skyggi ekki á þörfina fyrir þau varanlegu 

úrræði sem börnin kunna að þurfa frá þjónustukerfi málefna fatlaðs fólks eða frá 

geðheilbrigðisþjónustunni (Velferðarráðuneytið, 2013). 
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Inga Dóra Jónsdóttir (2015) greinir frá því í mastersritgerð sinni að 

barnaverndarstarfsmenn á höfuðborgarsvæðinu upplifðu oft að þeir sætu uppi með 

vanda sem hefði verið hægt að leysa með snemmtækri íhlutun annarra stofnana í máli 

barns áður en það kom á borð barnaverndarnefnda. Niðurstöður rannsóknar hennar sýna 

að barnaverndarstarfsmenn upplifðu vanmátt vegna skorts á úrræðum fyrir börn sem 

glíma við fjölþættan vanda. Þeir greindu frá því að aðrar stofnanir gætu ekki tekið við 

börnunum, annaðhvort vegna plássleysis eða vegna þess að vandi barnanna félli ekki að 

hlutverki viðkomandi stofnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

barnaverndarstarfsmenn telji að erfitt sé að fá aðstoð fyrir börn sem glíma við geðraskanir 

og/eða vímuefnaneyslu (Inga Dóra Jónsdóttir, 2015). Börn með fjölþættan vanda eiga það 

sameiginlegt að erfitt er að finna fyrir þau stað sem hefur þá sérfræðiþekkingu sem 

nauðsynleg er vegna fjölþættrar greiningar. Úrlausn mála liggur því oftar en ekki hjá 

mörgum stofnunum og ekki er ljóst hver ber meginábyrgð á því að þessi hópur fái 

nauðsynlega þjónustu (Velferðarráðuneytið, 2013). Því er mikilvægt að stofnanir og 

meðferðaraðilar sem koma að málefnum þessara barna hafi ráð á því að búa til sérhæfð 

úrræði fyrir hvert barn og fjölskyldu þess (Hills, 2007). Samkvæmt lögum ber hver og ein 

stofnun ábyrgð á sínum verkþætti. En fjölþættur vandi er flókinn og þarfir barnanna 

mismunandi og því getur verið erfitt að sjá hvar ábyrgðin liggur (Velferðarráðuneytið, 

2013).  

Samkvæmt 4. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 eiga barnaverndaryfirvöld að gæta 

þess eins og kostur er að almenn úrræði til stuðnings fjölskyldu séu reynd áður en gripið 

er til annarra úrræða. Mikilvægt er að beita vægustu ráðstöfunum til að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að og því eru íþyngjandi ráðstafanir aðeins reyndar ef 

lögmætum markmiðum er ekki náð með vægari hætti (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Stuðningsúrræði á vegum Barnaverndarstofu eru meðal annars Barnahús, 

sálfræðiþjónusta vegna óviðeigandi kynhegðunar barna, fjölkerfameðferð (MST), 

meðferðarheimili og fósturráðstöfun eins og varanlegt fóstur, styrkt fóstur eða 

tímabundið fóstur svo eitthvað sé nefnt (Barnaverndarstofa, e.d.). Samkvæmt reglugerð 

nr. 652/2004 um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

ber sveitarstjórn ábyrgð á kostnaði sem hlýst af starfi barnaverndarnefndar. Þá er átt við 

þá þjónustu sem hún veitir og þau úrræði sem barnaverndarnefndir bera ábyrgð á. Þau 

úrræði sem barnaverndarnefndir hafa og eru á ábyrgð sveitarfélaga eru almenn 
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stuðningsúrræði, sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda, tilsjónarmaður og 

persónulegur ráðgjafi, stuðningsfjölskylda, heimili og önnur úrræði á vegum 

barnaverndarnefnda. Í 8. grein reglugerðarinnar er fjallað um eftirlit barnaverndarnefnda 

með þeim sem hafa fengið leyfi eða verið ráðnir til að veita stuðning eða sjá um úrræði á 

vegum nefnda. Þar segir að barnaverndarnefnd sem úthlutar úrræði eða stuðningi beri 

ábyrgð á tiltekinni ráðstöfun eða þjónustu og beri því að fylgjast með því að ráðstöfunin 

nái þeim tilgangi sem lagt var upp með, með því að fara í heimsóknir, fá reglubundnar 

skýrslur og ræða við barnið (Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

2.4 Ákvarðanataka 

Barnaverndarstarf snýst fyrst og fremst um að taka skjótvirkar og áhrifaríkar ákvarðanir í 

barnaverndarmálum sem stuðla að öryggi barns (Rycus og Hughes, 2008). Tilgangur 

ákvarðanatöku í áætlunum um meðferð máls er að finna möguleika á úrræðum eða 

aðstoð fyrir barnið og fjölskyldu þess með samvinnu við aðrar stofnanir eða fagaðila. Þá 

er það ákvörðunarferlið sjálft sem skiptir mestu máli upp á það hvort samvinna og árangur 

næst sem stuðlar að viðunandi aðstæðum barnsins (Gambrill, 2008).  

Ein ástæða þess að ákvarðanataka í barnaverndarmálum er flókin er sú að erfitt er að 

spá fyrir um hegðun einstaklinga og tími og upplýsingar eru af skornum skammti. Þetta á 

sérstaklega við þegar verið er að taka ákvörðun sem á að veita barni öryggi til frambúðar. 

Fullt öryggi barns krefst nærgætni og endurtekins mats á aðstæðum barnsins, sem gætu 

verið barninu hættulegar, bæði í nútíð þess og framtíð. Barnaverndarstarfsmenn þurfa að 

hafa í huga, þegar ákvörðun er tekin, að finna úrræði eða inngrip sem dregur úr líkum á 

áföllum, styrkir fjölskyldur, er stöðugt og varanlegt og stuðlar auk þess að viðunandi og 

þroskandi umhverfi fyrir barnið (Rycus og Hughes, 2008). Rannsókn Font og Maguire-Jack 

(2015) sýnir að röksemdafærsla starfsmanna fyrir ákvörðun um úrræði byggist mjög á 

björgum þeirra stofnana sem þeir vinna hjá, og þá sérstaklega ef hindranir eru í aðgengi 

að úrræðum. Einnig hefur komið fram að hindranir að úrræðum í kerfinu og áhættuþættir 

hjá fjölskyldu barns vega meira í ákvarðanatöku en hættan á áfalli barns vegna alvarlegs 

inngrips, einkenni barnsins sjálfs og reynsla barnaverndarstarfsmannsins (Font og 

Maguire-Jack, 2015). Önnur ástæða þess að ákvarðanataka í barnaverndarmálum er oft 

erfiðleikum háð er að erfitt getur verið fyrir starfsmann að skilgreina vandann. Vandi 
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barna í barnaverndarkerfinu er oftar en ekki flókinn og fjölbreyttur og skiptir þá miklu 

máli hvernig fagaðilinn skilgreinir vandann og hvernig hann byggir ákvarðanatökuna á því. 

Það eru mismunandi sjónarmið ráðandi í ákvarðanatöku eftir því hvers eðlis vandinn er 

og getur þá þverfaglegt samstarf fagaðila auðveldað ákvarðanatökuna (Gambrill, 2008).  

Þarft er að hafa í huga, þegar kemur að ákvarðanatöku, að skilningur 

barnaverndarstarfsmanna er litaður af eigin viðhorfum, trú og reynslu sem getur valdið 

óöryggi þegar þörf er á greiningu á flóknum aðstæðum (Holland, 2004). Ákvarðanataka 

er oftast byggð á rökum eða innsæi starfsmanna. Erlendar rannsóknir sýna að þegar 

starfsmenn barnaverndar taka ákvörðun reyni þeir að leita að ástæðum til að réttlæta 

ákvörðunina. Einnig hafa rannsóknir sýnt að barnaverndarstarfsmenn hætta að leita að 

úrræðum þegar þeir koma að úrræði sem þeim finnst passa fyrir barnið, vegna skorts á 

tíma og mikils vinnuálags. Þó gerir reynsla starfsmanna ákvarðanatöku oftar en ekki 

auðveldari í framkvæmd þar sem þeir vita hvaða úrræði eru í boði, hvort sem um ræðir 

algeng eða fátíð úrræði, og því tekur ferlið styttri tíma (DePanfilis og Girvin, 2003; 

Gambrill, 2008; Munro, 1999). Rannsókn Munro (1999) á algengum mistökum 

barnaverndarstarfsmanna í ákvarðanatökuferli sýndi að áhættumat starfsmanna væri 

byggt á þröngsýni og fáum sönnunum. Þá sýndu niðurstöðurnar að þrátt fyrir mistök 

starfsmanna í ákvarðanatöku virtust þeir ekki læra af þeim heldur horfa frekar til annarra 

þátta sem styrktu rökin fyrir ákvörðuninni sem var tekin. Rannsókn Munro leiddi einnig í 

ljós að starfsmenn höfðu ekki samband við aðrar stofnanir til að afla sér upplýsinga um 

hagi barnsins í ákvarðanatökuferlinu en það gat haft afdrifarík áhrif á ákvörðunina um 

beitingu úrræða (Munro, 2008a; Munro, 1999). Munro bendir á mikilvægi þess að 

barnaverndarstarfsmenn fari yfir mál sín með reglulegum hætti þar sem ný úrræði geti 

komið upp á yfirborðið, og að þeir hafi augun opin fyrir nýjum möguleikum á 

árangursríkum úrræðum (Munro, 2011).    

2.4.1 Samvinna og þverfaglegt samstarf 

Ætlast er til að félagsráðgjafar sem starfa í nútíma velferðarþjónustu á heilbrigðis- og/eða 

félagssviði búi yfir sérhæfðri þekkingu. Mikilvægt er að félagsráðgjafar hugi að því að 

notendur þjónustunnar fái vandaða og viðeigandi þjónustu hverju sinni. Sigrún 

Júlíusdóttir (2006) bendir á að með vaxandi sérfræðiþekkingu aukist þverfaglegt samstarf 

þar sem faggreinar blandast saman í málum notenda. Þetta gerir það að verkum að það 
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er meiri hvatning fyrir starfsmenn að efla vitund um eigin sérstöðu auk þess sem það er 

áskorun að virkja hana í samspili við aðrar faggreinar. Athyglisvert er að Sigrún álítur að 

beiting þessarar sérfræðiþekkingar markist fremur af áhuga, framlagi og orðspori 

viðkomandi fagmanns eða faggreinar á viðfangsefninu en af verkreglum, umboði eða 

lögsögu. Þannig starfa faggreinar betur saman og skipta með sér verkefnum eftir færni en 

ekki endilega eftir faggreinum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Í barnaverndarlögum nr. 

80/2002 segir að barnaverndaryfirvöld skuli stuðla að þverfaglegri samvinnu á milli 

barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana er fjalla um málefni barna. Með hugtakinu 

þverfagleg teymisvinna er átt við hóp af einstaklingum sem fást við sama mál og hafa 

sameiginlegan tilgang og markmið. Þessi þverfaglega teymisvinna felur í sér samvinnu á 

milli sérfræðinga úr mismunandi fagstéttum eins og barnalæknis, félagsráðgjafa, 

iðjuþjálfa og talmeinafræðings svo eitthvað sé nefnt (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Hverjir taka þátt í teymisvinnunni fer eftir hverju máli fyrir sig, sem sagt aðstæðum 

barnsins, fjölskyldu þess og fyrri sögu. Þar sem fjölþættur vandi barna er mismunandi í 

eðli sínu telja rannsakendur það vera mikilvægt að samhæfa heilbrigðisþjónustu fyrir 

þennan hóp (Hill, 2007; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 

2003). Þverfaglegt samstarf fagaðila getur gefið börnum og ungmennum með fjölþættar 

greiningar betri möguleika á sérhæfðum úrræðum því þannig geta þau fengið þá aðstoð 

sem þau þurfa frá fagaðilum á mismunandi starfssviðum (Hills, 2007). Með þverfaglegri 

teymisvinnu deila sérfæðingar upplýsingum sín á milli og því vinna meðlimir 

teymisvinnunnar saman, leiðbeina og læra hver af öðrum þvert á faggreinar eða skilgreind 

hlutverk þeirra. Tilgangurinn er að veita samhæfða þjónustu og má segja að lykilatriðin í 

þessari vinnu séu sameiginleg markmið, upplýsingamiðlun og samstarf. Mikilvægt er að 

hver og einn virði sérfræðiþekkingu hinna og allir séu meðvitaðir um faglega styrkleika og 

veikleika hjá sjálfum sér (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

Samvinna á milli stofnana er mikilvæg en mörg þjónustukerfi koma að málefnum 

barna og fjölskyldna þeirra. Mikilvægt er að fagaðilar er veita börnum og fjölskyldum 

þjónustu og stuðning eigi gott samstarfi sín á milli til að þjónustan verði betri og 

markvissari (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Skrifstofa barnaverndarnefndar er 

stundum staðsett innan félagsþjónustu þar sem skólaþjónusta, málefni fatlaðs fólks og 

fjölskylduþjónusta er víða í sama húsi og það getur auðveldað samstarfið. Nálægð 

starfsmanna er þá meiri og gerir það að verkum að hægt er að nýta betur styrkleika og 
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þekkingu þessara fagaðila. Að hafa þessi mismunandi þjónustusvið í sömu byggingu getur 

þó valdið samkeppni á milli fagstétta og vanþekking á einu sviði getur hindrað þverfaglegt 

samstarf. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var árið 2009 sýna að 

barnaverndarstarfsmenn telja skóla barnanna vera einn mikilvægasta samstarfsaðilann 

en þó voru mismunandi skoðanir á því hvernig samstarfinu skyldi vera háttað. Starfsmenn 

skóla hafa mikla þekkingu á málefnum barna og því getur verið árangursríkt að gott 

samstarf sé þar á milli. Markmiðið með samvinnunni þarf að vera skýrt auk þess sem 

gagnkvæm virðing þarf að vera til staðar fyrir þeim ólíku hlutverkum og gildum sem aðrar 

stofnanir vinna eftir (Anni G. Haugen, 2010). Samstarfsaðilar barnaverndarnefnda geta 

verið stofnanir eins og Greiningarstöð ríkisins, BUGL, skólar barna sem eru aðilar máls, 

félagsþjónustan, heilsugæslan og lögreglan (Velferðarráðuneytið, 2013). Þessi upptalning 

er ekki tæmandi þar sem barnaverndarmál eru mismunandi og stofnanir sem koma að 

hverju máli fyrir sig ólíkar. Eins og áður hefur verið nefnt skarast þjónusta 

barnaverndarnefnda við hinar ýmsu stofnanir og öfugt. Ekki er alltaf auðvelt að vita hjá 

hvaða stofnun ábyrgðin liggur vegna fjölþætts vanda barns þar sem aðstoðin þarf að 

koma frá mörgum stofnunum sem geta heyrt bæði undir heilbrigðis- og félagsmálasvið. 

Ef þessi þjónusta er ekki samhæfð er hætta á því að hún gagnist lítið fyrir barnið og 

fjölskyldu þess (Lára Björnsdóttir, 2006; Velferðarráðuneytið, 2013). Möguleikar þurfa að 

vera á samhæfðri þjónustu fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda ásamt 

þverfaglegri samvinnu til að efla þjónustu kerfanna sem snerta málefni þessara barna 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

2.4.2 Fjölgun barnaverndarmála 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er fjallað um tilkynningarskyldu við 

barnaverndaryfirvöld. Í 16. grein er fjallað um tilkynningarskyldu almennings þar sem 

öllum er skylt að tilkynna ef  ætla má að barn búi við óviðunandi aðstæður, verði fyrir 

ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í hættu. Tilkynningarskyldan nær líka yfir ófædd 

börn þar sem lífi þeirra er stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni 

móðurinnar. Í 17. grein sömu laga er fjallað um tilkynningarskyldu þeirra aðila sem starfa 

með eða hafa afskipti af börnum eða málum þungaðra kvenna og verða varir við aðstæður 

sem nefndar voru hér að ofan og fram koma í 16. grein laganna. Þetta á við um starfsmenn 

sem starfa með börnum eða hafa afskipti af málum þeirra, eins og leikskólastjóra og 
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kennara, dagmæður, lækna, ljósmæður o.s.frv. Í 18. grein laganna er fjallað sérstaklega 

um tilkynningarskyldu lögreglu og skýrslutöku af börnum þar sem lögreglumönnum er 

skylt að tilkynna til barnaverndarnefnda ef þeir verða varir við að barn búi við óviðunandi 

aðstæður eða aðrar aðstæður sem fjallað er um í 16. grein barnaverndarlaga 

(Barnaverndarlögin nr. 80/2002).  

Árið 2014 kom út ársskýrsla barnaverndarstofu 2012–2013 þar sem meðal annars er 

fjallað um fjölda tilkynninga og mála, ástæður tilkynninga, kynjamun og fleira sem snertir 

mál sem bárust barnaverndarnefndum á landinu fyrir árið 2014. Á þessum árum hefur 

tilkynningum fækkað lítillega eða úr 9.383 árið 2009 í 8.615 árið 2013 (Barnaverndarstofa, 

2014). Fram kemur í lykiltölum frá barnaverndarnefndum fyrir árið 2015 að fjöldi 

tilkynninga var svipaður og árið 2013 eða 8.595 tilkynningar (Barnaverndarstofa, 2015). 

Af þessum tilkynningum var ákveðið að hefja könnun máls eða mál var þegar í könnun í 

aðeins um helmingi tilvika. Ástæður tilkynninga til barnaverndarnefnda voru í flestum 

tilvikum áhættuhegðun barns. Tilkynningum um vanrækslu og ofbeldi og að heilsu eða lífi 

ófædds barns sé stofnað í hættu hefur fjölgað milli ára. Hins vegar hefur tilkynningum um 

áhættuhegðun barns fækkað milli ára. Árið 2009 voru tilkynningar um áhættuhegðun 

barns 47,1% allra tilkynninga en árið 2013 var sú tala komin niður í 37% allra mála. Með 

áhættuhegðun barns er átt við að barn stefni eigin heilsu og þroska í hættu, neyti 

vímuefna, beiti ofbeldi eða sýni afbrotahegðun og einnig er átt við hegðun sem stafar af 

erfiðleikum í skóla eða lélega skólasókn barns (Barnaverndarstofa, 2014). Árið 2015 var 

algengast að tilkynnt væri um vanrækslu, þá áhættuhegðun barns og þar á eftir ofbeldi 

gegn barni en þær tilkynningar eru töluvert færri (Barnaverndarstofa, 2015). Opinberir 

aðilar tilkynna flest málin, aðilar eins og lögregla, félagsþjónusta, skólar, læknar og svo 

framvegis. Fram til ársins 2009 tilkynnti lögreglan um yfir 50% mála en það hlutfall hefur 

farið lækkandi. Árið 2013 barst 71% allra tilkynninga frá opinberum aðilum en hlutfall 

tilkynninga frá öðrum en opinberum aðilum var sama ár 22,6% (Barnaverndarstofa, 

2014). Á árunum 2009–2013 var algengast að foreldrar barns tilkynntu barnið sitt eða í 

næstum helmingi tilvika af heildartilkynningum sem bárust barnaverndarnefnd, frá 

öðrum aðilum en opinberum stofnunum. Með öðrum aðilum en opinberum aðilum er átt 

við foreldra barns, ættingja, sjálft barnið eða nágranna. (Barnaverndarstofa, 2014). Árið 

2015 var algengast að tilkynningar kæmu frá opinberum aðilum, þar á eftir frá foreldrum 

barns og svo frá öðrum aðilum, eins og nágrönnum eða ættingjum barns. Athyglisvert er 
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að frá árinu 2011 hefur tilkynningum frá foreldrum barns fjölgað um 150. Árið 2011 voru 

tilkynningar frá foreldrum þannig um 650 en árið 2015 voru þær komnar upp í 810 

(Barnaverndarstofa, 2015). 

Tilkynning til barnaverndarnefndar verður að máli þegar tekin er ákvörðun um að 

hefja könnun máls. Barnaverndarmál  voru 4.147 árið 2009 var en þeim hafði fjölgað í 

4.813 árið 2015. Þess má geta að fjöldi barnaverndarmála á hver 1.000 börn árið 2013 var 

mestur hjá sveitarfélögum með fleiri en 5.000 íbúa en minnstur hjá sveitarfélögum með 

1.000–1.999 íbúa. Í ársskýrslunni og í lykiltölum frá barnaverndarnefndum árið 2015 má 

sjá að aldursdreifing barna sem barnaverndarnefndir höfðu til meðferðar á árunum 2009–

2013 hefur breyst. Hlutfall barna á aldrinum 0–5 ára  í málum barnaverndarnefnda óx úr 

21,8% árið 2009 í 27,4% árið 2015. Einnig má sjá fjölgun á málum barna á aldrinum 6–10 

ára. Þegar litið er yfir tölur um fjölda mála barna á aldrinum 11–17 ára benda þær til þess 

að málum barna í þessum aldurshópi hafi farið fækkandi um 3–4% á árunum 2009–2015 

(Barnaverndarstofa, 2015; Barnaverndarstofa, 2014). Fjöldi barnaverndarmála þar sem 

barn var í úrræði án þess að vera tekið af heimili var árið 2011 1.665 mál og hefur sá fjöldi 

nokkurn veginn staðið í stað síðan þá. Fjöldi mála þar sem barn var í úrræði utan heimilis 

síns var 371 árið 2011. Sá fjöldi hefur aukist lítillega eða í 402 mál árið 2015 

(Barnaverndarstofa, 2015). Vert er að hafa í huga þegar verið er að lesa töluleg gögn úr 

skýrslum barnaverndarstofu að mismunandi skráningar hjá barnaverndarnefndum geta 

skýrt lítils háttar mun á tíðni barnaverndarmála að einhverju leyti (Barnaverndarstofa, 

2014).
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3 Aðferðafræði 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem þær henta vel 

þegar leitast er við að skilja og lýsa upplifun einstaklinga á mannlegum fyrirbærum. 

Áhersla er lögð á að fá heildarmynd af einhverju ákveðnu fyrirbæri með það að markmiði 

að skilja fyrirbærið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi notaði rýnihópaviðtal og 

eigindleg viðtöl til að safna gögnum þar sem þær aðferðir henta vel að mati rannsakanda 

til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. 

3.1.1 Hálfstöðluð viðtöl 

Eigindleg viðtöl eru gagnleg þegar ætlunin er að lýsa ákveðnu fyrirbæri og skilja það, eins 

og til dæmis að lýsa félagslegum ferlum eða fyrirbærum í tilveru fólks. Þá er markmiðið 

að skilja reynslu viðmælenda út frá þeirra eigin sjónarhóli og rannsakandi leggur sig fram 

um að mæta viðmælendum á jafnréttisgrundvelli. Eigindleg viðtöl eru kjörin aðferð þegar 

viðfangsefnið er flókið og fjölbreytilegt. Aðferðin miðar einnig að því að ná fram ólíkum 

sjónarhornum á sama viðfangsefnið með aukinni dýpt (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin 

voru opin, hálfstöðluð viðtöl þar sem rannsakandi studdist við viðtalsvísi. Gert er ráð fyrir 

að viðtalsramminn í eigindlegum viðtölum sé tiltölulega opinn svo að viðmælendur geti 

tjáð sig frjálslega. Þó er mikilvægt að rannsakandi gæti þess að viðtalið verði innan 

ákveðins ramma sem samræmist tilgangi rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Viðtalsvísirinn í viðtölum rannsóknarinnar var því rannsakanda til stuðnings og til að 

tryggja að viðmælendur héldu sér við efni rannsóknarinnar. Samt þótti mikilvægt að 

viðmælendur fengju að tjá sínar skoðanir óháð spurningum viðtalsvísisins (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Vert er að nefna að viðtalsvísirinn sem notaður var í 

eigindlegu viðtölunum var byggður á niðurstöðum rýnihópaviðtals sem nánar verður 

fjallað um hér á eftir. 

3.1.2 Rýnihópar 

Þar sem fjölþættur vandi barna og þjónusta við þau hefur lítið verið rannsakað byrjaði 

rannsakandi á því að taka rýnihópaviðtal til að afla eigindlegra gagna um málefni barna 
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sem glíma við fjölþættan vanda og koma inn á borð barnaverndarnefnda. Rýnihópar eru 

eigindleg aðferð þar sem hópur fólks kemur saman og ræðir markvisst ákveðið málefni. 

Markmiðið með þessari aðferð er að afla upplýsinga út frá samræðum hópsins um 

ákveðið málefni, sem í þessu tilfelli er fjölþættur vandi barna og þjónusta 

barnaverndarnefnda við þau (Kitzinger, 1995). Rannsakandinn hlustar á einstaklingana í 

hópnum ræða saman og lærir af því. Til þess að rýnihópaviðtöl séu tekin gild sem 

vísindaleg aðferð þarf rannsakandi að hafa ákveðna þætti í huga: Mikilvægt er að hann 

vandi til verka við undirbúning viðtala, í samræðunum sjálfum innan hópsins og við 

greiningu gagna. Rannsakandi þarf að átta sig á takmörkum aðferðarinnar og íhuga vel 

hvort þessi aðferð henti rannsókninni betur en aðrar aðferðir (Sóley S. Bender, 2013). 

Rýnihópur er tilvalin aðferð fyrir rannsakanda sem ætlar sér að fá fram margvísisleg 

sjónarmið, reynslu og tilfinningar nokkurra þátttakenda á sama tíma, sem tengjast 

afmörkuðu viðfangsefni. Þá getur rannsakandi séð hver afstaða hópsins, sem myndast í 

samræðum hans, er til viðkomandi málefnis (Kitzinger, 1995; Sóley S. Bender, 2013). 

3.2 Þátttakendur og úrtak 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir eftir sameiginlegum einkennum sem 

samræmast tilgangi rannsóknarinnar, eins og að tilheyra sama hópi, vera með svipaða 

menntun, á svipuðum aldri og fleira (Sóley S. Bender, 2013). Mikilvægt er að þátttakendur 

í rýnihópaviðtali hafi sameiginleg einkenni eða tilheyri t.d. ákveðnum vinnustað því að séu 

þátttakendur mjög ólíkir getur það leitt til þvingunar í umræðum og erfiðleika í 

samskiptum (Kitzinger, 1995; Sóley S. Bender, 2013). Þýðið má þó ekki vera of einsleitt 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Því var ákveðið að þátttakendur rannsóknarinnar yrðu 

bæði barnaverndarstarfsmenn á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, til þess að fá 

meiri vídd í viðfangsefnið. Þar sem markmið rannsóknarinnar er að greina frá skoðunum 

og hugsunum barnverndarstarfsmanna um fjölþættan vanda er tilgangsúrtak tilvalin 

aðferð við val á þátttakendum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Tekið var tilgangsúrtak þar 

sem yfirmenn barnaverndarnefnda völdu barnaverndarstarfsmenn eftir reynslu og 

þátttöku í málum barna sem glíma við fjölþættan vanda. Upplýsingar um kyn verða ekki 

veittar í þessari rannsókn þar sem rannsakandi telur það geta veitt upplýsingar um 

þátttakendur rannsóknarinnar. Því verða allir þátttakendur rannsóknarinnar kallaðir 

kvenkyns nöfnum.  
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Haft var samband símleiðis við átta barnaverndarnefndir á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni svo að hópur þátttakenda yrði ekki of einsleitur. Í kjölfarið var sent 

kynningarbréf til yfirmanna nefndanna auk þátttakenda rannsóknarinnar. Yfirmenn höfðu 

samband við starfsmenn sína sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar og sendu 

rannsakanda nöfn þeirra sem höfðu áhuga á að taka þátt.  

Áætlað var að hafa eitt rýnihópaviðtal og sex eigindleg viðtöl. Fjórum 

barnaverndarstarfsmönnum frá mismunandi barnaverndarnefndum var boðið að taka 

þátt í rýnihópaviðtalinu og þeim sent kynningarbréf og upplýst samþykki (fylgiskjal 1) þar 

sem veittar voru frekari upplýsingar um rýnihópaviðtalið og rannsóknina. Í 

rýnihópaviðtalið mættu tveir af þessum fjórum barnaverndarstarfsmönnum ásamt 

rannsakanda og leiðbeinanda rannsóknarinnar, og tók viðtalið um eina klukkustund. Þrátt 

fyrir fáa þátttakendur í rýnihópaviðtalinu fékkst mikið af eigindlegum gögnum þar sem 

samræður gengu vel og snurðulaust fyrir sig.  

Tekin voru fimm eigindleg viðtöl en erfitt reyndist að fá sjötta viðmælanda. Lengd 

eigindlegu viðtalanna var frá 33 mínútum upp í 57 mínútur. Allir þátttakendur í eigindlegu 

viðtölunum fengu sent kynningarbréf og upplýst samþykki (fylgiskjal 2) um viðfangsefni 

rannsóknarinnar auk frekari upplýsinga um viðtölin sjálf og þátttöku í rannsókninni. 

Þátttakendur í eigindlegu viðtölunum fengu að ráða hvar viðtalið var tekið og tilgreina 

tíma og dagsetningu. Var það gert með það í huga að eiga greiðari leið að viðmælendum.   

3.3 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með rýnihópaviðtali og eigindlegum viðtölum. Rýnihópaviðtalið fór fram 

þann 10. júní 2016 en eigindlegu viðtölin fóru fram á tímabilinu 25. ágúst til 27. september 

2016. Í rýnihópaviðtölum skapast eigindleg gögn í samræðum innan hópsins þar sem hver 

og einn hefur færi á því að lýsa sínu sjónarmiði (Sóley S. Bender, 2013). Við gagnaöflun 

var rannsakandi meðvitaður um að ná þyrfti mettun (e. saturation) til þess að ná 

heildarmynd af viðfangsefni rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi 

telur að mettun hafi verið náð þar sem heildarmynd af viðfangsefni rannsóknarinnar hafi 

tekið á sig form. 
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3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Notuð var fyrirbærafræðileg nálgun við greiningu gagna þar sem sú nálgun beinir 

athyglinni að reynslu starfsmanna barnaverndarnefnda af ákvarðanatöku í málum barna 

sem glíma við fjölþættan vanda. Í fyrirbærafræði er lögð áhersla á að rannsakandi leggi 

sínar skoðanir til hliðar og láti þær ekki lita rannsóknina (e. bracketing) (Padgett, 2008). 

Fyrirbærafræði er tilvalin nálgun þegar reynt er að lýsa upplifun einstaklinga á mannlegri 

reynslu. Markmið aðferðarinnar er að dýpka skilning og auka þekkingu á fyrirbæri 

(Padgett, 2008; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Margar útgáfur og skólar eru innan 

fyrirbærafræði en í þessari rannsókn er stuðst við Vancouver-skólann þar sem sá skóli 

miðar að því að auka skilning á mannlegum fyrirbærum og þar á meðal að bæta mannlega 

þjónustu. Sú sýn einkennir Vancouver-skólann að hver einstaklingur sjái heiminn með 

sínum augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu og túlkunum hans á þeirri reynslu. 

Þessi sýn getur haft áhrif á það hvernig einstaklingurinn lifir lífinu og hvernig hann upplifir 

heiminn. Til þess að fá réttu sýnina þarf rannsakandi að eiga samræður við einstakling 

sem hefur reynslu af því tiltekna fyrirbæri sem rannsakandi hefur áhuga á og skapa þannig 

heildstæða mynd í eigin huga af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Öll viðtöl rannsóknarinnar voru hljóðrituð og skráð orðrétt á tölvutækt form með 

samþykki þátttakenda. Greiningu gagnanna sem aflað var með rýnihópaviðtalinu má 

skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er það gagnagreining sem fór fram meðan á samræðum stóð. 

Í öðru lagi er gagnagreining sem átti sér stað eftir umræðurnar og í þriðja lagi 

gagnagreining sem byggð var á gögnunum sem skráð voru orðrétt eftir umræðum 

rýnihópsins. Rannsakandi fór einnig yfir nótur sem hann skrifaði niður eftir viðtalið. Þetta 

voru hugmyndir, athugasemdir um áhuga þátttakenda, óvæntar upplýsingar og punktar 

um það hverjir tóku eða tóku ekki þátt í umræðunum (Sóley S. Bender, 2013). Vert er að 

nefna að rýnihópaviðtalið og einstaklingsviðtölin sköpuðu talsvert af gögnum og felst því 

greiningin í því að draga saman gögnin (e. data reduction) (Kitzinger, 1995). Textinn úr 

rýnihópaviðtalinu var því næst lesinn til að greina efnið betur og flokkaður niður í þemu. 

Þegar þemu eru greind er vanalega notað hugtak, orð eða setning sem lýsir þemanu vel, 

einnig getur þemað verið viss tilfinning eins og reiði (Sóley S. Bender, 2013). Við greiningu 

gagna úr rýnihópaviðtalinu kom rannsakandi auga á sjö þemu: Fjölþættur vandi, kerfið, 

úrræði, lagalegur rammi, fjármál, hlutverk barnaverndarstarfsmanna og staða foreldra. 

Niðurstöður rýnihópaviðtalsins voru notaðar til að byggja upp viðtalsvísi fyrir 
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einstaklingsviðtölin og því var verið að skima eftir þemum sem lýstu samræðum 

barnaverndarstarfsmanna um málefni barna sem glíma við fjölþættan vanda. 

Rannsakandi notaði þemagreiningu við greiningu gagna í einstaklingsviðtölunum og 

byggist hún á túlkunarfræði (e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. constructivism) 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við greiningu gagna þarf rannsakandi að skoða viðtölin 

með nákvæmni og er þá mikilvægt að styðjast við orðanotkun, samhengi, innra samræmi, 

algengi atriða, styrkleika samræðna, nákvæmni í svörum og heildarmynd. Ef óvissa er um 

merkingu ákveðinna orða eða texta gæti rannsakandi þurft að sleppa þeim texta. 

Rannsakandi þarf að vera viss um skilning sinn á textanum og skoða algengi orða og 

samhengi þeirra út frá viðtölunum. Þær samræður sem endurtóku sig og voru leiðandi í 

gegnum efnið voru skoðaðar vel auk þess sem svörum sem byggð voru á persónulegri 

reynslu barnaverndarstarfsmanna var gefið meira vægi en ella (Sóley S. Bender, 2013). 

Rannsakandi leitaði eftir tilvitnunum, setningum og fullyrðingum í gögnunum sem væru 

táknræn fyrir einhverja merkingu. Eftir það voru merkingarnar greindar í þemu og 

undirþemu (Padgett, 2008). Rannsakandi bjó til töflu í tölvuforriti þar sem gögnin voru 

skoðuð eftir algengi hvers þema í öllum viðtölunum. Eftir að rannsakandi hafði litakóðað 

gögnin og skoðað algengi þema voru gögnin lesin aftur og reynt að finna hvernig þemun 

tengdust og einhver lýsandi orð yfir þau þemu er rannsakanda þóttu við hæfi. Í lokin 

greindi rannsakandi þrjú þemu og tvö undirþemu: Fjölþættur vandi, samvinna og 

þverfaglegt samstarf og ákvarðanatökuferli. Undirþemun eru skortur á úrræðum og 

nálægð starfsmanna. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þann 26. maí 2016 í samræmi við 31. grein 

laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þar segir að 

rannsakanda beri skylda til að tilkynna rannsókn þegar unnið er með persónuupplýsingar 

einstaklinga. Leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar fengust hjá þeim stofnunum sem 

tóku þátt í rannsókninni. Að öðru leyti var fengið samþykki fyrir viðtalsrannsókn hjá 

yfirmanni og viðmælanda viðkomandi barnaverndarnefndar hverju sinni.  

Til þess að rannsókn standi undir nafni þarf rannsakandi að huga að siðferðilegum og 

aðferðafræðilegum kröfum (Sigurður Kristinsson, 2013). Unnið var eftir siðareglum 

félagsráðgjafa og siðareglum Háskóla Íslands. Sjálfræðisreglan er í hávegum höfð þar sem 
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rannsakandi sýnir viðmælendum og sjálfræði þeirra virðingu. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu send kynningarbréf um rannsóknina og upplýst samþykki. Í 

upphafi rýnihópaviðtalsins og eigindlegu viðtalanna var farið yfir kynningarbréf og upplýst 

samþykki í sameiningu. Þátttakandi/þátttakendur og rannsakandi undirrituðu eyðublaðið 

sem var í tvíriti og hélt hvor um sig eftir einu eintaki. Þar kom fram tilgangur 

rannsóknarinnar, ábyrgðarmenn, upplýsingar um trúnað og nafnleynd, í hverju þátttaka 

þeirra fælist og á hvaða tíma rannsóknin yrði framkvæmd. Einnig var greint frá því hvernig 

farið yrði með persónugreinanlegar upplýsingar og hvernig niðurstöður úr gögnunum 

yrðu birtar. Öllum viðmælendum rannsóknarinnar var gefinn kostur á því að draga 

þátttöku sína til baka ef óskað yrði, auk þess að hverjum þátttakanda var boðið að fá 

munnlegar útskýringar og spyrja spurninga ef einhverjar væru (Padgett, 2008; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Trúnaður skiptir máli í rannsóknum sem þessari þar sem brot á honum 

gæti mögulega valdið viðmælendum rannsóknarinnar skaða. Eins þarf rannsakandi að 

huga vel að því að tilvitnanir sem notaðar eru til að setja fram niðurstöður séu þannig 

settar fram að ekki sé hægt að rekja þær til ákveðinna starfsmanna. Rannsakandi telur 

þarft að huga sérstaklega af því að halda nafnleynd viðmælenda þar sem einhverjar líkur 

eru á því að starfsmenn barnaverndarnefnda þekkist að einhverju leyti innbyrðis og heyri 

sögusagnir á milli nefnda. Því þarf að fara varlega í að setja fram tilvitnanir sem innihalda 

persónulegar sögur eða lýsa tilfinningum viðmælenda. 

3.6 Gæði rannsóknar og takmarkanir 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er fjallað um innra réttmæti sem trúverðugleika. Með 

því að afla gagna frá mörgum aðilum eykst trúverðugleiki rannsóknarinnar. Til þess að 

auka réttmæti rannsóknarinnar voru viðtalsvísar fyrir rýnihópaviðtalið og fyrir eigindlegu 

viðtölin sendir til leiðbeinanda rannsóknarinnar (Padgett, 2008). Til að auka gæði 

rannsóknarinnar hefur rannsakandi það í huga að meta stöðugt, með gagnrýnni hugsun, 

gæði gagnasöfnunar og gagnagreiningar svo og framsetningu niðurstaðna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Mikilvægt er að rannsakandi leggi sínar skoðanir til hliðar og láti 

þær ekki lita rannsóknina. Rannsakandi reynir eftir fremsta megni að láta gögnin lýsa mati 

viðmælenda á viðfangsefni rannsóknarinnar (Tufford og Newman, 2012).  

Takmarkanir rannsóknarinnar liggja einkum í tveimur þáttum að mati rannsakanda. 

Annars vegar voru færri viðmælendur í rannsókninni en til stóð. Áætlað var að taka viðtöl 
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við sex starfsmenn á vegum barnaverndarnefnda en erfitt reyndist að ná í sjötta 

viðmælandann vegna persónulegra aðstæðna hans. Þar af leiðandi eru tveir þátttakendur 

í rannsókninni sem starfa á landsbyggðinni og þrír þátttakendur sem starfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Hinn þátturinn liggur í takmörkunum rýnihópaviðtalsins þar sem 

þátttakendurnir mættu ekki allir. Áætlað var að þátttakendur í rýnihópaviðtalinu yrðu 

fjórir starfsmenn barnaverndarnefnda auk rannsakanda og leiðbeinanda. Rætt var við 

þrjár barnaverndarnefndir, A, B og C, þar sem tveir starfsmenn voru væntanlegir frá 

barnaverndarnefnd A en einn frá barnaverndarnefndum B og C. Takmörkunin liggur í því 

að aðeins tveir starfsmenn mættu í rýnihópaviðtalið og voru þeir báðir frá 

barnaverndarnefnd A. Þar af leiðandi eykst hætta á að þátttakendur í rýnihópaviðtalinu 

séu of einsleitur hópur og að ekki hafi verið náð þeim fjölbreytileika í umræðunni um 

málefni barna er glíma við fjölþættan vanda sem til stóð.   

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa takmarkað alhæfingargildi þar sem verið er að 

rannsaka upplifun og reynslu fárra þátttakenda af ákveðnu málefni og er mat hvers 

viðmælanda á málum barna er glíma við fjölþættan vanda einstaklingsbundið. 

Rannsakandi leggur mikla áherslu á að niðurstöður rannsóknarinnar séu byggðar á 

réttmæti þar sem frásagnir af upplifun og reynslu viðmælanda komi fram með sem 

skýrustum hætti. Til þess að tryggja það eru niðurstöður settar fram á trúverðugan hátt 

þar sem vitnað er beint og óbeint til rannsóknargagnanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að gefa vísbendingar um málefni barna er glíma 

við fjölþættan vanda og koma til meðferðar hjá barnaverndarnefndum. Einnig ættu 

niðurstöðurnar að veita dýpri innsýn í skilgreiningu barnaverndarstarfsmanna á 

hugtakinu fjölþættur vandi og auðvelda lesendum að átta sig á því hvað er átt við þegar 

talað er um börn með fjölþættan vanda. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og fjallað um þau 

meginþemu sem fram komu við greiningu gagnanna. Rannsakandi greindi niðurstöður 

rannsóknarinnar með hliðsjón af þeim. Eins og áður er getið hefur nöfnum 

barnaverndarstarfsmanna verið breytt og öðrum auðkennum eins og kyni líka til þess að 

ekki sé hægt að bera kennsl á þátttakendur. Því verða allir viðmælendur skráðir með 

kvenkynsnafni, þau eru Erla, Lóa, Helena, Lára og Ástey. Í rýnihópaviðtalinu voru fjórir 

aðilar, rannsakandi, leiðbeinandi og tveir barnaverndarstarfsmenn. Eru þátttakendur í 

rýnihópaviðtalinu einnig skráðir með kvenmannsnöfnum, Elva og Unnur. Tekið skal fram 

að niðurstöðukaflinn byggist á eigindlegum gögnum rýnihópaviðtalsins og eigindlegu 

viðtalanna. Niðurstöðukaflanum er skipt í þrjá kafla: Fjölþættur vandi, samvinna og 

þverfaglegt samstarf og síðast en ekki síst ákvarðanatökuferlið. 

4.1 Fjölþættur vandi 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru beðnir að lýsa fjölþættum vanda og í hverju hann 

fælist. Svör viðmælenda voru svipuð að mörgu leyti en í viðtölunum kom fram að ekki er 

notuð ákveðin, stöðluð skilgreining á hugtakinu í barnaverndarstarfi. Þó virðist sem 

viðmælendur rannsóknarinnar séu sammála um að skilgreiningin liggi í orðunum 

„fjölþættur vandi“ þar sem þeir sögðu í lýsingu sinni á hugtakinu að það ætti við um börn 

með margþættan eða flókinn vanda sem teygði sig inn á mörg svið. Helena lýsir 

fjölþættum vanda á eftirfarandi hátt: 

... fjölþættur vandi er rosalega misjafn. Við getum verið með tvígreiningar þar sem er 

vímuefnavandi og geðrænn vandi og svo getum við verið með fötlunargreiningar og 

það er fjölþættur vandi. Ég held að það sem einkenni fjölþættan vanda sé að barn sé 

með tvígreiningu, fötlunargreiningu ásamt því að það þurfi fleiri stofnanir að koma 

að málum barnsins en bara barnavernd. 

Annar viðmælandi, Lóa, komst svo að orði: 

Einhverjar greiningar eins og einhvers konar þroskafrávik, einhverfa blandað við 

svona hegðunarerfiðleika eða álag frá umhverfi barnsins ... bara rosa mikill vandi. 

Þetta eru börn með mikla hömlun og flest börnin með fötlunargreiningu ... þau eru 

á gráu svæði með alls konar greiningar ... 
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Þó að viðmælendur skilgreini fjölþættan vanda á þennan hátt er dálítið misræmi í 

þessum skilgreiningum. Sumir viðmælendur segja að barnið sé með geðgreiningu og 

fötlunargreiningu en aðrir segja að það sé ekki alltaf fötlunargreining og geðgreining 

saman í þessum málum. Sem dæmi um aðra skilgreiningu á fjölþættum vanda segir Ástey: 

... bara margar greiningar oft fötlunargreiningu og hegðunarvanda ... kannski einhver 

skólavandi líka ... bara börn sem eiga við margþættan vanda að stríða en aftur á móti 

eru þetta oft börn sem eru með fötlunargreiningar og eru að fá þjónustu í gegnum 

fötlunarkerfið eða eiga rétt á því ... oft unglingar í neyslu, sýna afbrotahegðun og 

koma úr erfiðum aðstæðum. Það er alls ekki alltaf sem fötlunargreining fylgir ... 

Allir viðmælendur telja að málin sem koma til meðferðar hjá barnaverndarnefndum 

eigi það sameiginlegt að börnin séu á grunnskólaaldri, eins og Ástey greinir frá: „... mér 

finnst börn með fjölþættan vanda oftar vera á grunnskólaaldri....“ Þó geta flestir 

viðmælendur rannsóknarinnar um börn með fjölþættan vanda sem komin eru á 

unglingsaldurinn, ungmenni sem sýna áhættuhegðun eða glíma við hegðunarraskanir og 

sýna gjarnan afbrotahegðun og eru í neyslu. Erla kemst svo að orði: „... þessir krakkar sýna 

áhættuhegðun ... og ofbeldishegðun ....“ Ástey segir: „... unglingar með fjölþættan vanda 

... eru með vímuefnavanda eða hafa verið í afbrotum eiga samskiptaerfiðleika við 

fjölskyldu og vini, hafa lent í útistöðum og svo framvegis.“ Af umræðunni í 

rýnihópaviðtalinu að dæma eru börn með fjölþættan vanda ungmenni fremur en ung 

börn eða smábörn. Það sama er að segja um frásagnir barnaverndarstarfsmanna í 

einstaklingsviðtölunum. Þar lýsir t.d. Elva fjölþættum vanda: 

... oft eitthvað sem byrjar ... þú sérð gerjast snemma ... búin að fá einhverjar 

greiningar, t.d. einhverfu, hegðunarraskanir og svo kannski róast það eitthvað svona 

áfram og þá bætast við svona geðgreiningar eftir að þau eldast. ... þetta er hugtak 

sem maður notar yfirleitt um krakka þegar vandi þeirra kemur niður á fleiri en eitt 

kerfi ... búin að fara á Greiningarstöð og komin inn á BUGL og þannig, það ... stígur 

inn á margar stofnanir ... það er einhvern veginn þannig sem við skilgreinum það. 

Meirihluti barnaverndarstarfsmannanna taldi börn með fjölþættan vanda glíma við 

einhvers konar þroskafrávik eða fötlun. Að barn hefði ef til vill ekki fengið ákveðna 

fötlunargreiningu en væri með skertan vitsmunaþroska og hefði ekki lokið greiningarferli. 

Erla segir: „...maður er kannski búin að vera með mál lengi þar sem barnið er með einhver 

ákveðin þroskafrávik en svo á seinni stigum málsins kemur fram einhverfugreining“ og 

„þetta eru börn sem lesa kannski illa í aðstæður ... og svo kannski með annars konar 

alvarlegar geðfatlanir líka.“ Þá telja viðmælendur fötlunarhugtakið ekki alltaf nógu skýrt 
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og erfitt að ákvarða hvar börn með fjölþættan vanda eigi að fá þjónustu eða stuðning. 

Þannig lýsir Helena vandanum við það að finna út hvar barnið eigi rétt á þjónustu miðað 

við fötlun þess: 

... hvað þarf fötlunin að vera mikil til að þetta fari undir málefni fatlaðra ... við erum 

með fötluð börn hérna í fóstri og við vitum það en þau eru kannski ekki að glíma við 

jafn alvarlega fötlun og þegar það er komin mikil greindarskerðing ... þroskaskerðing, 

þú veist, þegar að börn geta ekki hirt sig sjálf og þurfa aðstoð við daglegar athafnir, 

svo aftur á móti ertu kannski með krakka á einhverfurófinu með mótþróaröskun og 

allan þann vanda, þá vantar alveg að segja hvar við eigum að draga línuna. 

Samkvæmt barnaverndarstarfsmönnum eru þau börn sem koma til meðferðar hjá 

barnaverndarnefndum oft á gráu svæði þar sem vandi þeirra er annaðhvort of vægur eða 

of mikill. Þessi hópur á það sameiginlegt að passa ekki inn í ramma þeirra stofnana sem 

veita heilbrigðis- og félagsþjónustu, eins og Lóa lýsir: 

En yfirleitt þegar málin eru hjá okkur eru börnin ekki með greiningar sem falla inn í 

fötlunarrammann sem veitir þeim rétt á þeirri þjónustu sem þau þurfa... [Þau] eru 

með greiningar eins og ADHD, mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarvanda ... Þú þarft 

að vera með svo mikla fötlun til að fá þá þjónustu og þá ertu bara í miklu betri málum 

... en barn með margar greiningar eins og fötlunargreiningu og svo geðgreiningu 

dettur oft á milli kerfa ... kerfið virðist einhvern veginn ekki, þú veist, fötlunarkerfið 

og svo geðkerfið ... 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar telja að erfiðustu málin er varða fjölþættan vanda 

séu þau mál þegar barn er með fötlunar- og geðgreiningu og er líka í neyslu, eins og sést 

á ummælum Erlu: „Ef barnið er í neyslu líka verður málið rosalega erfitt því það vantar 

alveg úrræði.“Lóa er sama sinnis: 

Þetta eru oftast erfiðustu málin og þá sérstaklega þegar barn með 
fötlun, geðgreiningar og svona fer í neyslu líka og er bara á útigangi 
ásamt því að kunna ekki mörkin, það er rosalegt og bara mjög erfitt að 
glíma við. Þetta er rosalega erfitt þegar svona barn er með allar þessar 
greiningar og svo í neyslu ... þetta eru málin sem við erum sko hræddust 
við. 

Ástey dregur upp svipaða mynd en telur málin þyngjast enn meir þegar foreldrar eru 

ekki tilbúnir til að vinna með barnaverndarstarfsmönnum og taka þarf börnin af heimilinu 

og er hún sú eina sem talar um það: 

Erfiður hópur og með okkar þyngstu málum, þá sérstaklega ef foreldrar eru 

ósamvinnuþýðir, því þá erum við komin í þyngstu úrræðin í barnavernd. En þetta eru 
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mál með börnum sem eru oftast með alvarlegasta vandann og því erfitt að finna réttu 

eða fullnægjandi úrræði. 

Niðurstöður rýnihópaviðtalsins sýna að umræða hefur skapast á milli 

barnaverndarstarfsmanna um það hvort tenging sé á milli fjölþætts vanda og 

meðgönguskaða eins og neyslu vímuefna á meðgöngu. Er það skoðun viðmælenda að 

mikil leynd sé yfir meðgönguskaða af þessum toga og að lengi vel hafi neysla vímuefna á 

meðgöngu ekki verið skráð í skýrslur barns eða móður. Þannig ræða Elva og Unnur um 

leyndina sem var yfir meðgönguskaða og um þann kerfislæga vanda sem þær telja vera 

til staðar: 

Elva: ... margt sem er búið að breytast í okkar samfélagi ... við erum komin með 

kannski börn og unglinga sem hafa verið á meðgöngu vímuefnasköðuð og ég held að 

það sé svona hlutur sem er svona órannsakaður og óvitað. Við vitum rosalega lítið 

um meðgöngukrakka sem fæddust fyrir um 15, 20 árum síðan, mörg af þeim börnum 

voru eflaust sköðuð á meðgöngunni. 

Unnur: ... þar kemur maður inn í þennan kerfislæga vanda af því að við tölum ekki 

nægilega vel saman en ég myndi samt segja að það væri aðeins meira gert af því núna 

... áður fyrr var þetta bara ekkert skoðað ... ég hef verið með mál þar sem börn hafa 

verið í mikilli neyslu þegar að þau voru í meðgöngu ... það kemur hvergi fram í 

gögnunum en það má lesa það í gegn ... svo kemur mikill hegðunarvandi og miklir 

erfiðleikar með barnið og enginn skilur neitt eða af hverju ... en það er enginn 

einhvern veginn sem orðar þetta... 

Flestir viðmælendur sögðust ekki hafa neitt fyrir sér sem tengi meðgönguskaða vegna 

vímuefnaneyslu móður og börn sem glíma við fjölþættan vanda. Rætt var um að þetta 

væru stundum vangaveltur starfsmanna og þá er giskað á afleiðingar af neyslu á 

meðgöngu eða áhrif vímuefnaneyslu foreldra á barn. Lára sagði: „Varðandi 

meðgönguskaða þá spyr ég alltaf foreldra í þeim málum sem ég kem að út í meðgöngu og 

fæðingu ... þar hefur ýmislegt komið í ljós en ekki sem ég get tengt beint við.“ Lóa og 

þátttakendurnir í rýnihópaviðtalinu, Helga og Unnur, voru sérstaklega á þeirri skoðun að 

þetta tvennt tengist. Lóa lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

Mörg, já, gæti verið sérstaklega þegar þú ert með svona mikinn hegðunarvanda og 

það eru svona rosalega margar greiningar ... við fáum eiginlega aldrei neitt um það 

að móðir hafi eitthvað verið að drekka á meðgöngu ... það kemur aldrei fram! Svo 

kannski sjáum við það á útlitinu á börnunum ... einhver útlitseinkenni fylgja ... 

Lóa rökstyður þetta með dæmi: 
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...svona greindarskertur og með þroskahömlun, mjög mikla þroskahömlun oft en oft, 

sko, eru þessir krakkar ... svona street wise, eru bara að skrópa í skóla, eru komnir ... 

í svona hóp ... í slæmum félagsskap ... ná bara einhvern veginn að fitta inn í hópinn 

... krakkarnir sjá ekki hvað hann er slakur í þroska og greind ... maður sér stundum 

þetta útlit ... ég held að ég hafi bara einu sinni séð þetta sem FAS [Fetal alcohol 

syndrome] greiningu. 

Ekki töldu allir að tenging væri á milli meðgönguskaða og fjölþætts vanda barna en 

Helena kemst svo að orði: 

Nei ég hef svo sem ekkert fyrir mér neitt ... get ekki sett neina beina tengingu á milli. 

Ef ég legg saman fyrir mér hvað hafi skeð á meðgöngu samanborið við 

sjúkdómavæðingu síðustu ára þá myndi ég telja að sjúkdómavæðingin sé mun 

sterkari þáttur ... við erum bara búin að ofgreina allt batteríið sem á að hjálpa okkur 

til að vinna hlutina. 

4.1.1 Skortur á úrræðum 

Eitt af því sem allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um er hversu erfitt það 

getur verið að finna úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. Lóa, Helena og Lára töluðu 

um að því eldri sem krakkar með langvarandi vanda væru þegar þeir fengju viðeigandi 

stuðning, þeim mun flóknara yrði að finna úrræði. Í því samhengi sagði Lóa: 

Það vantar snemmtæka íhlutun frá heilbrigðiskerfinu eða þessu almenna kerfi þegar 

mál barnsins er ekki orðið svona þungt. ... kerfin, að það sé eitthvað í boði fyrir þessi 

börn áður en að allt fer til fjandans ... þá komu nokkrir drengir hingað sem voru 

greindir mjög seint, ég meina hvernig getur skólakerfið og þetta greiningarferli komið 

í veg fyrir það að börn séu að fá greiningu svona seint ... 

Einnig var rætt um þennan langvarandi vanda í rýnihópaviðtalinu og þá hversu erfitt 

það getur verið fyrir foreldra að fá aðstoð fyrir börnin sín, eins og Unnur sagði: „þetta er 

ekki þjónusta sem bara kemur eins og þau eiga bara rétt á, einhvern veginn þurfa þau 

alltaf að vera leita eftir henni, þetta er bara eins og að vera bara hér, sko, í einhverjum 

bardaga endalaust.“ Þá gæti snemmtæk íhlutun komið í veg fyrir að mál þessara barna 

komist á þetta stig, eins og Elva lýsir því: 

... hlutirnir orðnir svolítið tættir heima og maður finnur það kannski svoldið líka að 

þolinmæði foreldra er svolítið dvínandi, þau eru bara fljót að gefast upp og ég held 

[að það sé] vegna þess að kerfin hafa ekki náð að styðja nægilega vel við ...   

Viðmælendur tala allir um að það sé mikið álag á öllum starfsmönnum sem koma að 

málefnum barna auk þess sem mikill fjárskortur sé í heilbrigðis- og félagsmálakerfinu. 
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Þetta geri það að verkum að ekki sé nógu margt starfsfólk til að sinna öllum þeim málum 

er koma á borð þessara stofnana. Í því samhengi segir Helena: 

... ég veit að hver einasti starfsmaður á höfuðborgarsvæðinu er ofhlaðinn verkefnum 

en ef við fengjum fleira starfsfólk til dæmis ... við gætum unnið málin bara aðeins 

betur, þú veist, og einbeita okkur að forvörnum þá gætum við sparað okkur til lengri 

tíma en við erum bara meira og minna í að slökkva einhverja elda og þannig hefur 

þetta verið í mörg ár núna. 

Allir viðmælendur töldu vanta meira fjármagn í heilbrigðis- og félagsmálakerfið, fleiri 

og fjölbreyttari úrræði, og þá sérstaklega úrræði sem snúa að geðrænum vanda, og meiri 

möguleika á sérhæfðum úrræðum. Þau úrræði sem nú þegar eru til staðar eru oftar en 

ekki með ákveðnum skilyrðum sem barnið þarf að uppfylla áður en starfsmaður getur 

ráðstafað barninu í það úrræði. Eins og Ástey segir: „Það er erfitt að ákvarða hvaðan 

stuðningurinn á að koma því vandinn er stundum of lítill til að geta fengið aðstoðina eða 

of flókinn“ og „þetta eru mál með börnum sem eru oftast með alvarlegasta vandann og 

því erfitt að finna rétt eða fullnægjandi úrræði.“ Í þessu samhengi segir Erla: 

Það eru ekki alltaf tiltæk fósturheimili fyrir þessi börn og þau þurfa að fara í styrkt 

fóstur sem er til að mæta börnum með þroskaraskanir eða alvarlegan 

hegðunarvanda. Stundum dugar það ekki til og maður horfir á úrræði 

barnaverndarstofu þá er ekkert úrræði sem er fyrir barn sem er fatlað og í 

vímuefnaneyslu. 

Í rýnihópaviðtalinu var mikið fjallað um þetta úrræðaleysi í kerfinu ásamt því hversu 

erfiðlega það gangi að fá leyfi fyrir sérsniðnum úrræðum nema búið sé að prófa eða sækja 

um öll vægari úrræði. Skólakerfið er ekki með úrræði fyrir þessi börn og þá eru börnin 

tekin úr tíma þegar þau valda truflun og því dregið úr virkni þeirra. Allt er reynt til að 

börnin passi inn í þau úrræði sem eru til svo að það sé hægt að finna eitthvað við hæfi en 

ekki öfugt, eins og það ætti að vera. Því má segja að helstu hindranir úrræða samkvæmt 

viðmælendum séu of fá úrræði, fjárskortur, of mikið álag á starfsfólki hjá þeim stofnunum 

sem koma að málefnum barna og of langir biðlistar í greiningu bæði hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og hjá BUGL. Einnig minnast viðmælendur sem starfa hjá minni 

sveitarfélögum á að þeir hafi færri úrræðum úr að velja og haldist það í hendur við minni 

fjárveitingar vegna smæðar. Þegar fáum úrræðum er til að dreifa og almenn 

stuðningsúrræði barnaverndarnefnda duga ekki er oftar farið í að nota einkarekin úrræði 

sem viðmælendur telja að séu of dýr, vinnubrögð ekki nógu fagleg varðandi gerð skýrslna, 
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ásamt því að eftirfylgni og úttekt á úrræðunum sé ábótavant. Vert er að nefna að allir 

viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um efann sem fylgir því að senda barn í einkarekið 

úrræði utan heimilis og þá ábyrgð sem felst í því að senda barn þangað. Þar af leiðandi 

nýta ekki allar barnaverndarefndir sér þessi einkareknu úrræði sem ætluð eru til að vista 

barn utan heimilis. Sömu sögu er að segja um aðrar barnaverndarnefndir í stærri 

sveitarfélögum, eins og einn viðmælandi lýsir: 

þegar almenn úrræði virðast ekki duga þá ráðum við stundum einkarekin úrræði til 

að mæta vanda barns eða fjölskyldu ... þá getur verið sérstaklega erfitt að finna 

úrræði þegar það þarf að taka barn tímabundið út af heimili ... einu möguleikarnir 

eru að sækja um hjá Barnaverndarstofu um meðferðarheimili eða fósturheimili en 

þar eru alls konar rammar sem barnið þarf að passa inn í .... eða notuð úrræði eins 

og Ylfa, Vinakot, Vinasetur ... 

Til þess að útskýra hversu flókinn vandi þessara barna getur verið og hversu vítt hann 

teygir sig er gott að lesa lýsingu Erlu á málum barna sem glíma við fjölþættan vanda: 

Börn með fjölþættan vanda eru búin að vera tikka inn í einhver kerfi lengi áður en 

málið þeirra kemur til okkar ... búin að fá alls konar stuðning á vegum annarra 

stofnana eins og félagsþjónustan, BUGL og málefni fatlaðra. Þessir krakkar sýna 

stundum áhættu- og ofbeldishegðun ... glíma við þunglyndi og kvíða. Stundum líka 

með sjálfskaðandi hegðun og er hættulegur öðrum og ef barnið er í neyslu líka verður 

málið rosalega erfitt því það vantar alveg úrræði og BUGL dregur sig alveg út úr 

málinu ... 

Síðast en ekki síst skal þess getið að viðmælendur rannsóknarinnar töldu flestir að lög 

um málefni fatlaðs fólks væru ekki nógu skýr varðandi búsetumál fatlaðra yngri en 18 ára 

utan heimilis, auk þess sem erfitt gæti verið að meta hvaða rétt fatlaður einstaklingur ætti 

samkvæmt sömu lögum. Varðandi það segir Helena:  

... ég persónulega á oft erfitt með fötlunarangann í þessum málum því þegar 

barnaverndarnefnd sækir um fóstur fyrir börn sem falla undir málefni fatlaðra þá 

fáum við yfirleitt þau svör frá Barnaverndarstofu að sveitarfélagið eigi að hafa úrræði 

tiltækt á grundvelli laga um málefni fatlaðra.   

4.2 Samvinna og þverfaglegt samstarf 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar eru algengustu samstarfsstofnanir 

barnaverndarnefnda í málum barna er glíma við fjölþættan vanda skóli barnsins, 

félagsþjónustan, fötlunarkerfið, BUGL, og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Þessar 

stofnanir eru þær sem koma oftast nær að málunum sem eru til meðferðar hjá 
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barnaverndarnefndum. Þess vegna er samvinna á milli stofnana mjög mikilvægur þáttur, 

eins og Ástey kemur meðal annars inn á:  

það er mikil samvinna í kringum barn með fjölþættan vanda ... við erum með 

teymisvinnu í gangi í málum þessara barna ... þau eru búin að fara í gegnum 

fötlunarkerfið og fá gríðarlega þjónustu í skólann og frá félagsþjónustunni og 

barnavernd og BUGL og fleira... 

Í viðtölunum kom í ljós að hindranir í samvinnu á milli stofnana varðandi úrræði eru 

oftar en ekki fjármagn eða úrræðaleysi vegna skorts á fjármagni. Sem dæmi kom fram í 

einu viðtalinu: 

....við erum líka búin að sækja um MST en af því að það eru greiningar þá passar þetta 

ekki inn í þann hatt .... þannig að auðvitað gerir maður eitthvað á endanum, maður 

lætur einhvern veginn ekki barnið ... maður reynir en stundum gerist það eða ég held 

það allavega að við erum að tefja málin of lengi með því að kerfin eru að rífast. Þetta 

snýst allt um peninga. 

Aðspurð hvað vanti til þess að samvinna og samhæfing á þjónustu þeirra stofnana er 

koma að málefni barna gangi vel fyrir sig segir Lára: 

það vantar bara þessa heildarsýn, s.s. meiri heildarsýn í þessu starfi bara frá öllum 

kerfum og meiri úrræði bara svo að við getum mætt þessum börnum svo að við séum 

ekki alltaf að reyna troða börnum inn í einhvern ... úrræðakassa, við eigum ekki að 

þurfa það, við eigum að geta mætt hverju barni með skapandi úrræði og þá sæi 

maður fyrir sér eitthvað element sem er rekið af ríkinu ... 

Einnig kemur fram í frásögnum viðmælenda að það sé skortur á úrræðum hjá öðrum 

stofnunum og þá eru þær stofnanir að nýta sér barnaverndina og þau úrræði sem 

stofnunin hefur yfir að ráða. Þær tilkynna aðstæður barns eða vísa foreldrum á 

barnaverndarnefnd vegna tiltekinna úrræða og ýta málunum þannig frá sér. Um þetta 

segir Erla:  

Það er mikið álag á öllum kerfum og vígstöðvum og því mega ekki önnur kerfi vera 

að kúpla sig út úr málum hvort sem að barnaverndin tekur við þeim eða ekki ... við 

höfum verið með mál þar sem barnið var líka með stuðning frá þjónustukerfi fatlaðra 

og það létti rosalega á álaginu hjá barnaverndarstarfsmönnum.  

Annað atriði sem gerir samvinnu erfiða að mati viðmælenda er samvinna við stofnanir 

eins og BUGL og Greiningarstöð þar sem langir biðlistar eru og fáir starfsmenn. Í öllum 

viðtölunum var rætt um að kerfið hjá BUGL væri sprungið. Viðmælendur telja of lítið 

fjármagn sett í þennan málaflokk þar sem stofnunin sé undirmönnuð og rýmið of lítið 
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miðað við þá vöntun sem er á þessari þjónustu. Viðmælendur telja þessa aðstoð vera 

nauðsynlega og mjög mikilvæga fyrir börn með geðrænan vanda og fjölskyldur þeirra. Í 

þeim málum sem eru í vinnslu hjá BUGL gengur samvinna mjög vel en það er erfitt að 

koma nýjum málum inn hjá þeim eða börnum sem eru með mikla sjálfskaðandi hegðun. 

Erla fjallar um hindranir í samstarfi við BUGL og segir: 

Maður finnur það samt svo vel ... hvað BUGL er sprungið, það er bara þessi langi 

biðlisti og alveg sama hvort að mál hefst þar eða er á biðlista ... þetta er alltof langur 

tími fyrir börn í alvarlegri stöðu ... ef það kemur upp einhver neysla þá upplifir maður 

soldið að þá hafa þau bara engin tök til að takast á við það, samt er þetta unglingur, 

þetta er unglingageðdeild og unglingur sem er með mjög alvarlegan vanda ... þá 

lendir maður á vegg ... 

Viðmælendur telja BUGL ekki virka sem skyldi þar sem börn fái afar sjaldan innlögn. 

Elva, Unnur, Lóa, Lára og Helena sögðu að þeirra tilfinning væri sú að BUGL væri að ýta 

frá sér málum með því að tilkynna til barnaverndarnefndar og segja að þörf sé á stuðning 

frá barnaverndarnefnd og mæla með ákveðnu úrræði á vegum þeirra. Sem dæmi um 

þetta segir Helena: 

...barn að verða 17 ára með ítrekaðar sjálfsvígstilraunir... hvað á barnavernd að gera 

við barn með ítrekaðar sjálfsvígstilraunir og fær ekki innlögn til greiningar á 

vandanum? ... ef barnið væri 9 mánuðum eldra þá væri það bara á 32 C inn á 

Landspítala og yrði þar í nokkra mánuði á meðan að það er að jafna sig en í staðinn 

þá er barninu ýtt frá BUGL yfir á heimilið þar sem að foreldrarnir eru hræddir við 

aðstæðurnar ... og þá ætlast þeir [BUGL] einhvern veginn til þess að barnavernd setji 

inn stuðning fyrir heimilið.  

Eins segir Lára:  

... er ekkert geðheilbrigðiskerfi fyrir börn? Það virðist ekki vera eða maður veltir því 

fyrir sér, af hverju á barnaverndin að koma að því þegar eitthvað barn glímir við 

geðsjúkdóm? Er það barnaverndarmál ... jú, þegar það er mikil vanræksla, 

áhættuhegðun og jú, þetta getur verið áhættuhegðun ... þetta er bara barn með 

geðsjúkdóm, það koma ekki inn börn sem eru með sykursýki eða börn með 

krabbamein ... þetta er bara svona pæling. 

Samkvæmt viðmælendum er verið að kasta málum á milli stofnana, meðal annars 

vegna úrræðaleysis og vegna þess að mál þessara barna virðast ekki passa inn í 

þjónusturamma ákveðinna stofnana. Í því samhengi segir Erla:  

Þessum málum er kastað á milli, kannski vegna fjárskorts en einnig vantar 

heildarstefnu í þessum málaflokki ... Þetta er aldrei svo rosalega mikið af börnum á 

hverjum tíma en þetta eru þung mál ... ég tel lagarammann vera óskýran að því leyti 
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að það er verið að henda málinu á milli stofnana því það stendur ekki í lögum hver á 

að bera ábyrgðina. Hver á að tryggja það að þessi börn séu að fá rétta aðstoð ... er 

verið að vísa þeim í rétt úrræði eða eru einhver önnur betri ... 

Í ljós kom að ábyrgð og verklag innan stofnana hefur áhrif á samvinnu á milli þeirra, 

eins og fram kemur í viðtölum við Erlu, Helenu, Ástey og hjá viðmælendum 

rýnihópaviðtalsins um það hvar ábyrgðin og þjónustan eigi að liggja. Segir Erla í því 

samhengi: 

... heilbrigðiskerfið og félagsmálakerfið þurfa að vinna miklu betur saman ... það þarf 

að vera samvinna í þessum málum og sérhæfðari úrræði ... besta lausnin held ég að 

sé þverfaglegt samstarf ... verklagið í þessum málum þarf að vera miklu skýrara upp 

á hver ber ábyrgðina á hverju. Hver á að sinna því að barnið fái viðeigandi þjónustu? 

Þarna þurfa kerfin að vinna miklu betur saman en þróunin hefur verið sú að 

barnavernd fer að sinna þessum málum. 

Allir viðmælendur töldu þjónustuna þurfa að koma frá mörgum stofnunum vegna 

margþætts vanda barnanna. Viðmælendur telja mikilvægt að geta unnið að málum saman 

og að stofnanirnar geti nýtt úrræðin sem standa til boða í málaflokki hverrar annarrar en 

þar er þeirra skoðun að úrræðin séu of fá ef einhver. Hins vegar telur meirihluti 

viðmælenda að sum þessara mála eigi ekki að vera til meðferðar hjá barnavernd heldur 

eigi heilbrigðiskerfið að sinna þeim, eins og fram kemur hjá Lóu:  

... þá ættu þau frekar að eiga heima í fötlunar- eða í heilbrigðiskerfinu og fá þjónustu 

þaðan ... en það virðist bara ekki vera úrræði þannig að málin eru oft 

barnaverndarmál sem eiga kannski ekki þannig séð að vera barnaverndarmál af því 

að heilbrigðiskerfið á að sinna þeim. 

Ástey segir varðandi þetta: 

... þetta eru líka þessi mál sem við veltum stundum fyrir okkur, eiga þau að vera 

barnaverndarmál eða ekki ... málið kemur inn sem barnaverndarmál bara af því að 

barnið er fatlað... 

Einnig segir Erla: 

... náttúrulega ef börn falla undir mál fatlaðra og foreldrarnir eru að standa sig ... ekki 

hægt að sjá að það sé vanræksla af þeirra hálfu þá auðvitað er maður alltaf hugsi yfir 

þessum barnaverndarvinkli ... þá finnst mér hlutur barnaverndar vera rosalega stór 

með þessi börn ... þetta hefur þróast þannig að manni sýnist barna- og 

unglingageðdeild BUGL einhvern veginn ekki vera með það sem til þarf ... 
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Samvinna í þessum málum á milli kerfa, og þá sérstaklega í mismunandi 

sveitarfélögum, getur verið mjög erfið og snúin. Um það segir Helena: „...það er ekki verið 

að taka að sér verkefni nema að verkefnið falli beint undir verklag stofnunarinnar.“ Það 

kemur fram í viðtölunum að vegna fjárskorts, ramma og verklaga stofnana þegar verið er 

að finna stuðning fyrir barn utan heimilis verði ferlið mun flóknara og erfiðara í 

framkvæmd, eins og sjá má á þessari frásögn: 

Það tók orku og tíma að sannfæra Barnaverndarstofu um að það þyrfti að koma 

honum á meðferðarheimilið ... hann var skaðlegur öllu umhverfi sínu ... hann [var] 

fyrst vistaður í fangaklefa [þar sem] neyðarvistin var ekki nógu góð á Stuðlum ... það 

var ekki hægt að fara með hann inn á BUGL, af því að hann var 17 ára og var í neyslu 

þá þurftum við að ná honum inn á fullorðins geðið, þá þurfti barnageðlæknir að 

ábyrgjast hann inn á fullorðinsgeðinu, síðan þurfti að koma honum á 

[meðferðarheimilið] og þá þurfti hann að fara í gegnum nokkur lögregluumdæmi ...  

Þverfaglegt samstarf er þarft í vinnu með börnum sem glíma við fjölþættan vanda og 

töluðu nokkrir viðmælendur sérstaklega um að mikilvægt væri að virða faggrein og 

sérfræðiþekkingu hver annars. Ástey setur þetta svona fram: „Hún er sérfræðingur á sínu 

sviði og ég á mínu þannig að það er heila málið í þessu ... þetta kemur inn á marga vísa.“ 

Einnig talar hún um þörfina fyrir samvinnu, að hún sé grundvöllurinn í þessum málum:  

... ég held bara að það geti bara enginn einn ... orðið einhver svakalegur sérfræðingur 

með allar lausnirnar, ég held bara að ... allir sem að koma að fjölskyldu barns komi 

saman og vinni í sameiningu því það eru margir sérfræðingar hver á sínu sviði sem 

vinna best saman sem hópur, sem teymi. 

Einnig talar Lára um mikilvægi þverfaglegs samstarfs og segir:  

... það er rosalega nauðsynlegt líka af því að ... læknirinn er kannski með eitthvað 

ákveðið sjónarhorn sem ég sé ekki af því að mín faglegu gleraugu eru ekki alveg með 

einhvern veginn það og þá þarf að huga að heildarmyndinni ... Samstarf gengur út á 

að við erum öll með okkar sérsvið og nýtum það til þess að vinna að hagsmunum 

barna og fjölskyldna þeirra. 

Samkvæmt viðmælendum er reynt að hafa foreldra með í samvinnu. Samstarfið við 

foreldra er oftar en ekki gott í þessum málum þar sem meirihluti foreldra reynir að vinna 

að lausnum með barnaverndarstarfsmönnum þar sem vandi barnanna er svo mikill og 

erfiður. Segir Lára í tengslum við samvinnu við foreldra: „... foreldrarnir, þú veist ... eru 

bara oftast til í samvinnu þegar börnin eru svona erfið.“ Viðmælendur greindu frá því að 

barn væri haft með sem aðili máls þegar það væri 15 ára vegna réttar síns á því aldursári, 
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eins og meðal annars kemur fram í frásögn Erlu: „Börn eiga rétt á að vera aðili að sínu 

eigin máli 15 ára ... ef allt er í samvinnu ... maður reynir að gera einhvern díl og 

eitthvað....“ Þá segir Lóa í þessu samhengi: „Það á að vera þannig að allir séu með og reyni 

að vinna málið saman í sameiningu.“ 

4.2.1 Nálægð starfsmanna 

Samvinna á milli stofnana virðist ganga betur og vera nánari í minni sveitarfélögum þar 

sem nálægðin er meiri á milli fagaðila. Það er eins og starfsmenn stofnana líti þar á sig 

sem eina heild, eins og fram kemur í frásögn Erlu:  

Best er að vinna þungu og stóru málin svona í náinni samvinnu og þegar það er svona 

mikil nálægð er það auðveldara ... þetta rennur soldið saman hérna ... við barnavernd 

og félagsþjónustan reynum að horfa til þess að fjármagnið sé … að við séum öll sama 

stofnunin velferðarstofnunin. 

Svo virðist sem starfsmenn reyni að notfæra sér nálægðina til þess að vinna mál á 

einfaldari og skilvirkari hátt. Samstarfið er haft með sem hluti af meðferð máls og fengið 

leyfi frá foreldrum eða forráðamönnum barnsins, eins og Lára lýsir:  

Við erum lítið sveitarfélag og náum að vinna vel saman ... við reynum þá að hafa 

samstarfið með inn í meðferð máls og förum jafnvel saman á fundi þar sem að við 

erum sérfræðingar í sitt hvorum málaflokknum. Ég veit meira um barnaverndina, 

hvað við getum gert eða nýtt okkur ... hinn fagaðilinn þekkir réttindi og úrræði í 

málefnum fatlaðra ... það sem vinnur með okkur er smæðin og nándin við hvorn 

annan sem fagaðila.  

Nokkrir viðmælendur greina frá því að samstarfið hafi verið gott þar sem hægt sé að 

tryggja viðeigandi þjónustu í öðrum deildum á einfaldari hátt vegna nálægðar. Um það 

segir Erla: 

...aðgengið er bara gott, þau eru hérna við hliðin á okkur og gott að halda 

samstarfsfundi .... en auðvitað má alltaf gera betur ... það er bara mjög gott að geta 

fundað reglulega án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því og geta sest niður hjá hvort 

öðru og rætt málin og kastað á milli ... við bara græðum öll á því.  

Einnig er talað um að traust á milli fagaðila og stofnana auðveldi samvinnu og starf 

barnaverndarnefndar auk þess að gott sé að geta treyst á annað fagfólk sem fjallar um 

málefni barnsins. Einn viðmælandi nefnir sérstaklega tvo þætti sem hann telur auðvelda 

samstarf á milli stofnana. Annars vegar eru það fundir sem haldnir eru reglulega um stöðu 

barna sem hafa verið eða eru í meðferð hjá barnavernd og hins vegar kynningar í skólum 
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og leikskólum um tilkynningarskyldu starfsmanna, til þess að starfsmenn séu sýnilegir. 

Eins og Ástey segir: Að vera sýnileg skiptir máli.“ Greinir Ástey einnig frá skoðun sinni á 

samvinnu í sínu sveitarfélagi:  

Við erum rosalega heppin hér því samvinna á milli stofnana í þessu sveitarfélagi er 

mikil og upplýsingaflæðið á milli líka ... við erum ofboðslega montin ... það er búið að 

vera langt ferli að komast á þennan stað en það hefur tekist ... við erum bara ótrúlega 

stolt af þessari samvinnu... 

4.3 Ákvarðanatökuferli 

Öll barnaverndarmál byrja eins að mati viðmælenda, þar sem kemur inn tilkynning og hún er 

metin og tekin er ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls. Ástey lýsir því hvað hægt er að 

gera á þessu stigi máls: „...[þá] er mögulegt að skoða hvort barnið hefur áður komið við sögu í 

barnavernd eða haft samband við tilkynnanda og fengnar frekari upplýsingar.“ Einnig segir hún 

frá vangaveltum starfsmanna þegar þar er komið við sögu: 

... er ástæða til að hefja könnun eða ekki ... sko, við náttúrulega megum svo lítið rannsaka 

áður en við ákveðum að hefja könnun, það eina sem við megum gera er að ræða betur við 

tilkynnandann og fletta upp í skjalakerfinu okkar hvort að þetta hafi einhvern tímann verið 

barnaverndarmál, þannig að við höfum svo lítið í höndunum.  

Viðmælendur voru spurðir hvernig málin kæmu til barnaverndarnefnda. Töldu 

viðmælendur að tilkynningar sem kæmu inn vegna barna er glímdu við fjölþættan vanda 

bærust frá öðrum stofnunum, og þá sérstaklega frá barna- og unglingageðdeild eða frá 

foreldrum barnanna, eins og Lóa segir: 

BUGL aðallega, myndi ég segja ... BUGLIð vísar sko málunum, þeir eru búnir að vera 

kannski í einhverri innlögn, verið í greiningu eða einhvers konar svona ferli á BUGL og þau 

koma rosalega oft þá á BUGL hérna með alls konar hugmyndir sem við eigum að gera og 

sumar óraunhæfar, sko, og svo vísar það svolítið á okkur og við erum kannski með svona 

úrræði sem að er að fara heim til fólks og hjálpa þeim á heimavelli … foreldrarnir í þessum 

málum eru oft orðnir mjög þreyttir ... 

Einnig segir Lára: „... foreldrar eru sjálfir að tilkynna eða bara hafa fengið ráð um það að 

tilkynna sínar aðstæður.“ Lóa lýsir skoðunum sínum á því þegar foreldrar tilkynna barnið sitt 

sjálfir eftir að hafa fengið ráðleggingar frá BUGL: „það er rosalega vont þegar BUGL gerir þetta 

... fólk kemur inn og segir þetta úrræði er frábært fyrir strákinn minn og maður er bara svona 

ha? BUGL er svolítið mikið að segja hvað við eigum að gera.“ Um tilkynningar sem koma frá 

BUGL segir Erla: „Það koma oft tilkynningar frá þeim [BUGL] þar sem þeir eru til dæmis að óska 

eftir eða þekkja til einhverra ákveðinna úrræða sem barnavernd hefur upp á að bjóða.“ Einnig 
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segir Ástey varðandi samvinnu við BUGL þegar barn hefur verið til meðferðar hjá þeim en 

málið orðið barnaverndarmál: „Ég mæti á fundinn, einhvers konar lokafund, þá er í raun bara 

verið að setja okkur fyrir það sem við eigum að gera ...“ 

Ef málið er þess eðlis, og það er talin vera ástæða til, er ákveðið að hefja könnun máls og 

haft samband við fjölskylduna og barnið ásamt þeim stofnunum sem hafa upplýsingar um 

barnið eða snerta daglegt líf þess. Í könnunarferlinu er mál hvers barns skoðað, hvar það er 

statt í kerfinu, hver er að vinna að máli barnsins og hvað er í boði hjá þeim aðilum. Þá er reynt 

að virkja þau úrræði sem þar eru í boði. Í framhaldinu er boðaður fundur með þeim aðilum 

sem koma að mái barnsins og segir Lára tilgang slíks fundar vera: „... að tryggja að allir séu að 

reyna vinna að hagsmunum barnsins sameiginlega en ekki allir í sitt hvoru horninu að gera 

eitthvað ...“ Staða foreldra í þessum málum er oftast sú að þeir eru uppgefnir, eins og Unnur 

lýsir: „Foreldrar geta ekki aðstoðað [börnin], þau eru orðin það erfið og vandinn orðinn það 

víðtækur að þau eru búin að sprengja svolítið utan af sér.“ Nokkrir viðmælendur töluðu um 

þessa „bjargarlausu“ stöðu foreldra og sögðust stundum tengja sitt eigið hlutverk í 

barnaverndarstarfi við þessa stöðu foreldra sem eru í stöðugri baráttu til að fá stuðning fyrir 

börnin. Einnig töluðu viðmælendur um að þessir samráðsfundir á milli kerfa gætu verið mjög 

yfirþyrmandi fyrir foreldra, eins og Elva kemur inn á: 

... í rauninni eru svona fundir ... þeir eru bara vondir og sérstaklega vond upplifun fyrir 

foreldra því að þau upplifa svo sterkt þessa togstreitu, þau upplifa svo sterkt að enginn 

ætlar að bera ábyrgð á barninu og þau fara í svona blaming ... 

Eins greinir Unnur frá sinni skoðun varðandi þessa fundi og baráttuna við önnur kerfi:  

... þetta er ömurlegt að foreldrar skuli þurfa að vera vitni að því að kerfi eru að rífast um 

börnin þeirra og enginn ætlar einhvern veginn að umfaðma þessa fjölskyldu og hjálpa 

henni ... það sem er lýjandi [er] ekki að vinna með foreldrunum eða þessum börnum, þú 

veist ... erfiðasti unglingur bara bliknar í samanburði við [samskipti við þessar stofnanir] ... 

Tekur Elva í sama streng og segir:  

... það er allavega nóg að gera en eftir að hafa verið í þessu í nokkur ár þá er sko samvinna 

við foreldra og þá mjög erfiða foreldra, bara lítilvæg í samanburði við stofnanir ... það eru 

bara einhvern veginn allir að passa upp á sitt bara, já, við höfum ekki meira pláss fyrir börn 

í þetta úrræði, ýtum þeim bara af borðinu, þetta er bara þannig ... 

Barnaverndarstarfsmenn hafa ákveðinn tíma til að komast að niðurstöðu um að ekki sé 

ástæða til afskipta barnaverndarnefnda eða að þörf sé á stuðningi hennar. Segir Helena um 
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þetta ferli: „Við höfum þrjá til fjóra mánuði í könnunarferlinu og svo lokum við því með 

greinargerð þar sem sett er fram tillaga um hvað skuli gera varðandi málið...“ Þegar mál er 

komið til meðferðar er gerð meðferðaráætlun þar sem ýmis úrræði eru sett inn. Erla lýsir þessu 

ferli þegar mál er komið til meðferðar:  

Þegar [meðferðarteymið] ... tekur við málinu þá er reynt að hafa bara ofboðslega gott 

samráð við þá sem eru þegar að koma að [málinu]... Ákvarðanatakan er oft að mörgu leyti 

í svona breiðri samvinnu. 

Helena lýsir ferlinu við ákvarðanatöku um beitingu úrræða á eftirfarandi hátt: 

þetta fer allt inn í meðferðaráætlun og hún sett upp kannski til 3 mánaða, 6 mánaða eða 

jafnvel til 18 mánaða og svo er fylgst með hvernig áframhaldið gengur. Ef allt gengur vel 

þá rennur meðferðaráætlunin út og þá er málinu lokað eða þá kannski verða einhver 

stuðningsatriði áfram eða þá að hún gengur ekki og þá þurfum við að beita íþyngjandi 

aðgerðum eins og að taka barn af heimili eða eitthvað svoleiðis.  

Lára lýsir vinnu barnaverndarstarfsmanna í þessu ferli: 

Við erum bara að vinna í barnaverndarmáli samkvæmt lögum og við horfum auðvitað á 

þessi börn og greinum bara aðstæðurnar og vandann og finnum svo úrræði og vinnum svo 

í samvinnu við foreldra svona yfirleitt og skólana og alla sem koma að þessum börnum.  

Samkvæmt Helenu og Elvu tekur ferlið langan tíma þegar verið er að ákveða hvaða úrræði 

verður beitt í máli barns. Þær segja að ákvarðanatökuferlið taki of langan tíma vegna þess hve 

leitin að úrræði sé tímafrek. Þá þarf að sækja um úrræði, fá synjanir, sækja um sértæk 

meðferðarúrræði og rökstyðja hverja ákvörðun fyrir sig, og eins og Elva segir:  

...það er líka svo mikil tímaskekkja ... rökstuðningur þarf að vera mjög ítarlegur ... það 

þurfa að vera ákveðin skilyrði fyrir hendi ... okkar reynsla er sú að við þurfum að vera búin 

að sannfæra okkar yfirvald um að við séum búin að reyna öll önnur úrræði og svo endar 

þetta í, eins og núna það sem blasir við okkur er að nota einkarekið úrræði ... algengt í 

þessum málum er að þú ert búin að tikka í öll boxin og þú ert búin að sækja um öll úrræði 

sem til eru.  

Ákvörðunarferlið virðist geta verið nokkuð flókið en þá sjá flestir viðmælendur sjálfan sig 

sem ábyrgðarmann eða málstjóra í þessum málum þar sem þeir þurfa að sjá um og hafa 

samband við aðrar stofnanir eða fagaðila er koma að máli barns, eins og Helena segir: „það 

þurftu átta aðilar að koma að því ... þá var barnaverndarstarfsmaðurinn málstjórinn.“ Einn 

viðmælandinn fjallaði um þörfina fyrir gagnreyndar aðferðir í barnaverndarstarfi sem og í 

úrræðum á vegum barnaverndarnefnda en það er hans skoðun að reynsla fagmanna eða 
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reynsla af sambærilegum málum gagnist í ákvarðanatöku um þessi mál. Segir Lára í því 

samhengi:   

... reynslan sýnir , án þess að þetta sé endilega að það hafa verið gerðar einhverjar 

rannsóknir sem mæla að þetta hafi skilað mestum árangri en það er samt það sem að 

reynslan sýnir að þá er fagaðilinn með okkur oft í því að horfa til þess hvað getur gagnast 

þessu barni og fjölskyldunni. 

Lára lýsir hlutverki barnaverndarstarfsmanna í ákvarðanatökuferlinu um beitingu úrræða 

þannig:  

... láta barnið njóta vafans ... barnið þarf líka að fá tækifæri, þú veist, til að sanna sig inn á 

heimilinu. En þá þurfum við ... líka að vera búin að ákveða hvenær ... þarf að grípa inn í og 

hafa vit fyrir þeim ... selja svona ákveðnar hugmyndir ... fá alla til að samþykkja eitt því við 

skynjum öll heiminn svo ólíkt og erum með svo ólíkar lausnir og nálganir og þegar koma 

margir aðilar að máli, foreldrarnir, barnið jafnvel einhver amma eða frænka og allir 

fagaðilarnir ...  

Þær stofnanir sem viðmælendur telja að komi helst að málum barna með fjölþættan 

vanda í ákvarðanatökuferlinu um úrræði eru BUGL, félagsþjónustan, þá sérstaklega með mál 

þar sem er fötlunargreining, Greiningarstöð ef það er þroskaskerðing, skóli barns og 

heilsugæslan. Ef börnin eru orðin 15 ára er fengið leyfi frá foreldrum og barninu sjálfu þegar 

valið er úrræði. Lóa segir um þetta:  

Það er alltaf síðasta úrræðið að taka barn af heimili sínu þrátt fyrir að sumir foreldrar byrji 

á því að biðja um svoleiðis úrræði. Þá segjast þeir ekki geta meira, að þeir séu alveg 

uppgefnir og þurfi að geta hugað að og sinnt hinum börnunum á heimilinu. 

Síðast en ekki síst er vert að nefna ummæli viðmælenda um nefndina sem 

Velferðarráðuneytið stofnaði árið 2013 í kjölfar skýrslu sem kom út um samhæfða þjónustu 

við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Markmið nefndarinnar var að samhæfa 

þjónustu fyrir börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Barnaverndarstarfsmenn höfðu 

almennt heyrt um þessa nefnd eða um skýrsluna sjálfa sem gefin var út um tilhögun þessara 

mála. Aðeins einn af þátttakendum rannsóknarinnar hafði verið með mál þar sem þessi nefnd 

kom að og var hún þá ráðgefandi í ákvarðanatökuferlinu. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar 

höfðu ekki orðið varir við nefndina í neinum málum á meðan hún var starfrækt og er það þeirra 

mat að þessi nefnd eða skýrslan á vegum Velferðarráðuneytisins hafi ekki breytt neinu í vinnslu 

mála barna er glíma við fjölþættan vanda. Þó var mikil ánægja á meðal 

barnaverndarstarfsmanna með starfslýsingu nefndarinnar þegar hún hóf störf. Gátu nokkrir 
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viðmælendur þess að fljótlega eftir að nefndin hóf störf hefði verið ákveðið að hún skyldi lögð 

niður. Starfsmenn barnaverndarnefnda eru þó almennt þeirrar skoðunar að það væri gagnlegt 

að hafa starfandi nefnd sem væri ráðgefandi í þungum og flóknum málum sem þessum. 
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5 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að svara rannsóknarspurningunum: Hvernig lýsir 

fjölþættur vandi barna sér í málum sem koma til meðferðar hjá barnaverndarnefndum? og 

Hverjir koma að ákvarðanatökuferlinu hjá barnaverndarnefnd í beitingu úrræða fyrir börn sem 

glíma við fjölþættan vanda? Rannsakandi mun setja fram sínar eigin ályktanir um efnið auk 

þess að styðjast við fræðin og dæmi úr niðurstöðukaflanum. Kaflanum er skipt í tvo hluta eftir 

inntaki rannsóknarspurninganna sem raktar eru hér að ofan. 

5.1 Hvernig lýsir fjölþættur vandi barna sér í málum sem koma til meðferðar hjá 
barnaverndarnefndum? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að barnaverndarstarfsmenn noti ekki eina 

staðlaða skilgreiningu á hugtakinu fjölþættur vandi á Íslandi en skilgreiningin er í nokkru 

samræmi við skilgreiningu Velferðarráðuneytisins. Þó er vert að nefna að skilningurinn sem 

lagður er í hugtakið hér á landi er ekki sá sami og lagður er í skilgreininguna á enska heitinu á 

fjölþættur vandi eða co-occurring disorders (COD). Samkvæmt þeirri skilgreiningu glímir 

einstaklingurinn við geðraskanir og vímuefnavanda (Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, 2006).  

Samkvæmt upplifun viðmælenda á börnum sem glíma við fjölþættan vanda felst merking 

hugtaksins í geðröskunum, þroskaröskunum og áhættuhegðun þar sem barn sýnir 

afbrotahegðun, sjálfsskaðandi hegðun eða glímir við vímuefnavanda. Talið er að vandinn sé 

margþættur, sem gerir það að verkum að umönnunar- og þjónustuþörfin liggur hjá mörgum 

stofnunum. Samkvæmt fræðimanninum Hills (2007) sýna niðurstöður rannsókna tengsl á milli 

margþætts vanda og hegðunarörðugleika. Bendir Hills á að fjölþættur vandi sé í 90% tilfella 

ávísun á misnotkun vímuefna þegar börnin eldast. Rannsóknir sýna einnig fram á tengingu á 

milli þroskaraskana og hegðunarvanda sem saman auka líkurnar á geðrænum vanda síðar á 

lífsleiðinni (Crocker o.fl., 2014). Því má segja að hver greining setji barn í áhættuhóp fyrir fleiri 

greiningar, sérstaklega ef það fær ekki þann stuðning sem það þarf á að halda. Þó er misræmi 

í skilgreiningunni á fjölþættum vanda hjá viðmælendum að einu leyti; þeir telja að 

fötlunargreining sé ekki alltaf til staðar í þessum málum. Niðurstöður sýna að sumir 

viðmælendanna telja fötlunarhugtakið ekki vera nógu skýrt til að ákvarða hvar barnið skuli fá 
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þjónustu. Skilgreining sveitarfélaga á þeim sem eiga rétt á þjónustu vegna fötlunar er sú að 

einstaklingur sem glímir við líkamlega eða andlega fötlun, sem gerir það að verkum að hann 

þarf á sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda vegna fötlunar, á rétt á þjónustu. Ákvæði 

laganna um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 um að einstaklingur glími við fötlun ef hann hefur 

langvarandi þjónustuþörf virðist ekki vera nógu skýrt. Fötlun er skilgreind í annarri grein 

laganna sem andleg eða líkamleg fötlun ef einstaklingur glímir við eitthvað af eftirfarandi: 

þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- eða heyrnarskerðingu, svo eitthvað sé nefnt.  

Börnum með fjölþættan vanda sem koma til meðferðar hjá barnaverndarnefndum má 

skipta í tvo hópa. Annars vegar eru börn með margar greiningar þar sem þjónustuþörfin liggur 

hjá mörgum stofnunum. Þessi börn eru með fötlunar- og/eða geðgreiningar og eiga því rétt á 

ákveðinni þjónustu hjá þeim stofnunum sem sinna slíkri þjónustu. Hins vegar eru þetta börn 

sem glíma við margþættan vanda en hafa ekki fengið greiningar á vandanum, annaðhvort 

vegna of langra biðlista eða þá að vandi barnsins er alvarlegur en ekki nógu alvarlegur til að fá 

greiningu. Viðmælendur telja börnin sem koma til meðferðar hjá þeim oft vera á „gráu svæði“ 

þar sem vandinn er annaðhvort of mikill eða of lítill og passar því ekki inn í ramma stofnana 

sem veita heilbrigðis- eða félagsþjónustu, hvort sem um ræðir úrræði inni á heimili barns eða 

utan heimilis þess. Í niðurstöðum MA-rannsóknar Ingu Dóru Jónsdóttur (2015) kemur fram að 

upplifun starfsmanna var sú að börnin gætu ekki fengið þjónustu hjá viðeigandi stofnun, 

annaðhvort vegna plássleysis eða vegna þess að vandi barnsins féll ekki að hlutverki 

viðkomandi stofnunar. Auk þess sýna niðurstöður hennar að barnaverndarstarfsmönnum 

finnist erfitt að fá aðstoð fyrir börn sem glíma við geðraskanir og/eða vímuefnaneyslu, og það 

kom einnig fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Allir viðmælendur þessarar rannsóknar 

töldu erfiðustu málin er varða fjölþættan vanda vera málin þar sem barn er með fötlunar- og 

geðgreiningu ásamt því að vera í vímuefnaneyslu. Ástæða þess er talin vera sú hversu erfitt 

það er að finna úrræði fyrir þennan hóp barna vegna þeirra ramma sem eru um aðgengi að 

úrræðum, vegna fjárskorts og vegna úrræðaleysis. Að mati viðmælenda er ekki til viðeigandi 

úrræði fyrir barn sem glímir við þroskaskerðingu og er í vímuefnavanda. Telja þeir að úrræðið 

beri ekki mikinn árangur ef barnið getur ekki nýtt sér meðferð eða fræðslu vegna 

þroskaskerðingar auk þess sem börnin geti verið auðveld skotmörk fyrir önnur börn sem eru 

með þeim í meðferð eða fræðslu. Tekið skal fram að við greiningu gagna tók rannsakandi eftir 

því að flest dæmi sem viðmælendur tóku um mál barna með fjölþættan vanda, sem eru til 

meðferðar hjá barnaverndarnefnd, eru mál þar sem vista þarf barnið í úrræði utan heimilis. 
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Eru málin orðin þess eðlis að barnaverndarstarfsmenn telja ekki mikið annað hægt að gera en 

að finna úrræði utan heimilis, auk þess sem að í mörgum þessara tilkynninga er verið að vísa 

málum barnanna til barnaverndarnefnda þar sem talið er að þau þurfi vistun utan heimilis. 

Meirihluti viðmælenda telur að sum þessara mála sem koma til meðferðar hjá 

barnaverndarnefnd ættu að vera til meðferðar í heilbrigðiskerfinu. Ástæðan er sú að börnin í 

þessum málum búa ekki endilega við óviðunandi aðstæður eða eru í einhverri hættu, heldur 

þurfa þau stuðning vegna geðraskana eða þroskaraskana frá stofnunum eins og BUGL eða frá 

félagsþjónustunni á sviði fötlunarmála. Er það mat viðmælenda að þessi mál komi til þeirra 

vegna þess að heilbrigðiskerfið hafi ekki úrræði eða pláss fyrir börnin. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur telji að það vanti snemmtæka íhlutun frá 

heilbrigðiskerfinu þar sem hún gæti komið í veg fyrir að vandi barnsins verði margþættur og 

flókinn þegar það eldist. Í fræðunum segir að með snemmtækri íhlutun sé markmiðið að veita 

þjónustu á fyrstu þroskaárum barna ef þörf krefur (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Tilgangurinn getur meðal annars verið sá að koma í veg fyrir að barn verði fatlað eða að draga 

úr áhrifum meðfæddrar eða áunninnar fötlunar (Tryggvi Sigurðsson, 2000). Í skýrslu 

velferðarráðuneytisins (2013) er fjallað um mikilvægi þess að börnum sé veitt viðeigandi 

aðstoð á sviði fötlunar og þroskaraskana þegar einkenni koma fram. Með snemmtækri íhlutun 

er möguleiki að sjónarhornið verði flutt frá barnaverndarnefndum yfir á málefni fatlaðs fólks. 

Þannig er markmiðið að reyna að koma í veg fyrir að vandi barnsins verði of þungur með þeim 

afleiðingum að foreldrar barnsins gefist upp og leiti eftir stuðningi sem felur í sér að barnið 

verði tekið af heimili sínu (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Rannsóknir sýna að það að eiga fatlað barn er krefjandi og umönnun getur verið erfið. 

Foreldrar þurfa að kynna sér réttindi barns síns auk þeirra úrræða sem þau eiga mögulega rétt 

á (Broberg, 2011; Olsson og Hwang, 2001). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leit 

foreldra að þjónustu fyrir barn sitt getur verið erfið og hefur henni til dæmis verið lýst sem 

„endalausum bardaga“. Í því samhengi töluðu nokkrir viðmælendur um það hversu erfið staða 

foreldra getur verið í þessum málum varðandi leitina að þjónustu og stuðningi fyrir sig og 

barnið. Þessi niðurstaða er sambærileg niðurstöðum sænskrar rannsóknar sem sýndu að 

foreldrar töldu erfitt að fá eða sækja eftir þjónustu fyrir sig eða barn sitt. Foreldrar þessara 

fötluðu barna lýstu ferlinu sem baráttu. Einnig segja fræðin að foreldrar barna sem glíma við 

þroskaraskanir séu líklegri til að upplifa tilfinningar eins og uppgjöf og andleysi, að verða alveg 

ráðalausir. Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eiga börn að fá 
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sérstaka vernd og aðstoð og veita á fjölskyldum þeirra aðstoð til vaxtar og velferðar. Þar segir 

að barnið eigi að alast upp innan fjölskyldu við hamingju, ást og skilning til að stuðla að því að 

persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt. Viðmælendur í þessari 

rannsókn virtust huga mikið að aðstæðum foreldra og þörfum þeirra til þess að þau geti veitt 

barni sínu þann stuðning sem það þarf á að halda. Jafnframt ræddu þeir um nauðsyn þess að 

vita hvenær þurfi að líta fram hjá aðstæðum foreldra og einblína á það sem barnið þarf til að 

það sé öruggt og njóti verndar. Höfundur telur að hugmyndafræði barnamiðaðrar nálgunar 

falli að starfi barnaverndarstarfsmanna og að þeir vinni að einhverju leyti eftir þessari 

hugmyndafræði með því að leita eftir þátttöku barnsins, upplýsa það um réttindi þess og horfa 

á hagsmuni þess (María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Starfið í málum barna er 

glíma við fjölþættan vanda virðist þó meira foreldramiðað en barnamiðað þar sem mjög er 

reynt að aðstoða foreldra við að hafa barnið heima eða að barnið er tekið út af heimili þar sem 

foreldrar treysta sér ekki til þess að hugsa um það. Þá er litið til aðstæðna foreldra til þess að 

sinna barninu og reynt að taka mið af óskum þeirra til þess að styrkja þau í foreldrahlutverkinu. 

Tekið skal fram að hér er átt við mál þar sem barnið er tekið tímabundið út af heimili, eins og 

úrræði barnaverndarefnda gera ráð fyrir, þ.e.a.s. að úrræðin séu tímabundin. Lítið var fjallað 

um skoðanir eða þátttöku barna í þessum málum en þó var alltaf tekið fram að ef barn væri 

orðið 15 ára væri það með í ákvarðanatöku um beitingu úrræða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að úrræðaleit fyrir börn sem glíma við fjölþættan vanda 

er erfitt ferli, meðal annars vegna skorts á almennum og sérhæfðum úrræðum. Viðmælendur 

telja að þeir þurfi að reyna sem flestar leiðir til þess að börnin passi inn í þau úrræði sem eru 

til eða gætu mögulega hentað. Það virðist ganga erfiðlega fyrir barnaverndarstarfsmenn að fá 

leyfi fyrir sérsniðnum úrræðum, meðal annars vegna kostnaðar, nema búið sé að prófa að 

sækja um almenn stuðningsúrræði, hvort sem starfsmaður telur þau úrræði hæfa þörfum 

barnsins eða ekki. Það er þó í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002, þar sem segir að 

beita skuli almennum og vægari úrræðum til að styðja fjölskyldu áður en gripið er til íþyngjandi 

ráðstafana. Viðmælendur rannsóknarinnar telja að því eldri sem ungmenni með langvarandi 

vanda eru þegar þau fá viðeigandi stuðning, þeim mun flóknara verði að finna úrræði þar sem 

vandinn sé svo margþættur. Samkvæmt Hills (2007) sýna niðurstöður erlendra rannsókna að 

börn með fjölþættan vanda þurfi oftar en ekki kostnaðarsöm úrræði þar sem þau passa ekki 

inn í almenna þriðja stigs þjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjárskortur 

í heilbrigðis- og félagsmálakerfinu leiði til skorts á úrræðum og starfsfólki í þessum tveimur 
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kerfum og það leiði síðan til langra biðlista hjá stofnunum eftir þjónustu og erfiðari leit að 

úrræðum sem gætu mögulega veitt börnunum viðeigandi stuðning. Í ummælum viðmælenda 

rannsóknarinnar kemur fram að barnaverndarstarfsmenn séu í auknum mæli farnir að nota 

einkarekin úrræði í þessum málum þar sem svo fáum úrræðum er til að dreifa og almenn 

stuðningsúrræði barnaverndarnefnda duga ekki. Þó myndu starfsmenn barnaverndarnefnda 

frekar vilja hafa þessi einkareknu úrræði á vegum ríkis og sveitarfélaga þar sem þeir telja 

ábyrgð og eftirfylgni með starfseminni vera ábótavant og úrræðin of kostnaðarsöm. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjárskortur í þessum kerfum geti verið ástæðan 

fyrir því að málum sé kastað á milli stofnana þar sem ekki eru viðeigandi úrræði til staðar auk 

þess sem að mál barnanna virðast ekki passa inn í þjónusturamma stofnananna. Talið er að 

málum sem koma til meðferðar hjá barnaverndarnefnd sé oft vísað þangað vegna skorts á 

úrræðum hjá öðrum kerfum og vegna plássleysis. Viðmælendur telja vanta heildarstefnu í 

þessum málaflokki þar sem skilgreind væri ábyrgð hvers og eins og verklag á milli stofnana. 

Einnig telja þeir að aukið fjármagn þurfi að fylgja svona málum þar sem vandinn er þungur og 

þjónustuþörfin liggur hjá mörgum kerfum. Spyrja má hvort kostnaður vegna þessara mála 

verði til þess að minna fjármagn sé til staðar fyrir önnur mál sem eru til meðferðar hjá 

barnaverndarnefndum. 

Minnihluti viðmælenda taldi vera tengingu á milli meðgönguskaða vegna vímuefnaneyslu 

mæðra og fjölþætts vanda. Þeir sem töldu þessa tvo þætti tengjast horfðu til þátta eins og 

hegðunarvanda, útlitseinkenna og skerðingar á vitsmunaþroska. Það samræmist rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á vímuefnaneyslu móður á meðgöngu. Rannsóknir sýna að neysla 

löglegra og ólöglegra vímuefna á meðgöngu getur valdið ýmsum kvillum hjá barni. Rannsóknir 

eru samhljóða um að vímuefnaneysla geti leitt af sér líkamlega og geðræna fæðingargalla hjá 

fóstri eða nýbura (Craig, 2001; Gilbert, 2007; Hepburn, 2004; Sadock o.fl., 2014). Þá sýna 

rannsóknir að neysla áfengis á meðgöngu getur leitt til áfengisheilkennis fósturs (FAS) sem er 

samheiti yfir meðfædd einkenni sem koma til vegna áhrifa áfengis á fóstur. Einkennin koma 

fram sem þroskaskerðing, vaxtarskerðing, hegðunarvandi og útlitseinkenni (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2013; Sadock o.fl., 2014) sem svipar til þeirra einkenna sem 

viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá eða sögðu svipa til í sumum málum. Rannsakandi 

telur að meðgönguskaði vegna vímuefnaneyslu móður á meðgöngu sé viðkvæmt málefni. 

Þetta virðist vera lítið rætt í þeim málum sem eru til meðferðar hjá barnaverndarnefndum en 

starfsmenn telja meðgönguskaða sjaldan koma fram í skýrslum mæðra eða barna þrátt fyrir 
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greinileg merki þess, að þeirra mati, að barn sé meðgönguskaðað. Telja viðmælendur að þetta 

sé tiltölulega ný umræða í okkar samfélagi og sé frekar skráð nú en áður af 

heilbrigðisstarfsmönnum. 

5.2 Hverjir koma að ákvarðanatökuferlinu hjá barnaverndarnefnd í beitingu úrræða 
fyrir börn sem glíma við fjölþættan vanda? 

Áður en farið verður í umræðuna um hverjir það eru sem koma að ákvarðanatökuferlinu í 

málefnum barna sem glíma við fjölþættan vanda og það samstarf sem er á milli aðila er koma 

að málefnum barnsins er vert að segja stuttlega frá því hvernig málin koma til meðferðar hjá 

barnaverndarnefndum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að opinberar stofnanir 

tilkynni oftast um aðstæður barns og þar á eftir eru það foreldrar barnsins sem tilkynna eigin 

aðstæður eftir tilsögn annarra stofnana eða fagaðila. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

talnagögn Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda um þá sem tilkynna mál barna.  

Börn sem glíma við fjölþættan vanda eru oftar en ekki sundurleitur hópur og því erfitt að 

segja nákvæmlega hverjir og hvaða stofnanir koma að samvinnu í málum er koma til 

meðferðar hjá barnaverndarnefndum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru þeir 

aðilar og þær stofnanir sem koma helst að málefnum barna er glíma við fjölþættan vanda 

oftast nær barna- og unglingageðdeild, félagsþjónustan, skóli barns, Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, foreldrar barnsins og barnið sjálft ef það hefur náð 15 ára aldri. Því má 

segja að samvinna sé mikilvægur þáttur í ákvarðanatökuferlinu í þessum málum. Í 

ákvarðanatökuferlinu eru barnaverndarstarfsmenn eins konar ábyrgðarmenn eða málstjórar 

barnsins þar sem þeir þurfa að halda utan um mál þess ásamt því að hafa samband við aðrar 

stofnanir og fagaðila til þess að stuðla að því að barnið fái þá þjónustu sem þörf er á hverju 

sinni. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 stendur að barnaverndaryfirvöld eigi að stuðla að 

þverfaglegri samvinnu á milli barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana er hafa afskipti af 

málefnum barna, og að mati rannsakanda er það gert í þessum málum. Enda sýna niðurstöður 

rannsókna að þverfaglegt samstarf geti gefið börnum og ungmennum með fjölþættan vanda 

betri möguleika á sérhæfðum úrræðum frá fagaðilum á mismunandi starfssviðum (Hills, 2007). 

Sú draumsýn sem lögin og fræðin lýsa um samstarf stofnana í ákvarðanatökuferlinu er oftar 

en ekki mun flóknari í raunveruleikanum, eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýna. Þær sýna 

að nokkrar hindranir eru í vegi samvinnu sem gera það að verkum að samvinna á milli stofnana 

og þverfaglegt samstarf verður erfiðara en ella. Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar 
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eru helstu hindranir samvinnu í ákvarðanatökuferlinu skortur á fjármagni og úrræðum hjá 

félagsmála- og heilbrigðiskerfinu. Til þess að stofnanir nái að veita samþætta þjónustu er 

mikilvægt að önnur kerfi dragi sig ekki út úr málum barnsins um leið og eitthvert eitt kerfi veitir 

úrræði eða stuðning, eins og einn viðmælandi lýsti. Þegar stofnanir vinna saman að málum 

barns er líklegt að það dragi úr álagi á starfsmönnum þeirra. Niðurstöður sýna að viðmælendur 

telja að það vanti heildarsýn eða sameiginlegan grunn til að kerfin geti veitt samþætta 

þjónustu og til að samvinnan gangi betur. Einnig vantar fleiri og fjölbreyttari úrræði hjá 

heilbrigðis- og félagsmálakerfinu til þess að börn með fjölþættan vanda geti fengið þá þjónustu 

sem þörf er á hjá hverri stofnun fyrir sig.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samvinna við stofnanir eins og BUGL og Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, sem skipta miklu máli í ákvarðanatökuferli um úrræði fyrir börn með 

fjölþættan vanda, er erfið vegna langra biðlista og fárra starfsmanna. Barnaverndarstarfsmenn 

telja þó að samvinna við þessar stofnanir gangi vel þegar mál barnsins er komið í vinnslu hjá 

þeim. Draga má þá ályktun að viðmælendur telji brýnt að bæta geðheilbrigðiskerfið þannig að 

það ráði við að aðstoða þau börn sem glíma við geðraskanir og þurfa þar af leiðandi aðstoð frá 

því kerfi. Einnig sýna niðurstöður að það vantar úrræði á vegum stofnana sem sinna geð- og 

heilbrigðisþjónustu fyrir börn sem glíma við geð- og/eða þroskaraskanir og vímuefnavanda. 

Rannsakandi telur að þetta úrræðaleysi hafi mikil áhrif á ákvarðanatökuferlið og að það sé 

alvarlegasti vandinn sem blasir við starfsmönnum barnaverndarnefnda. Upplifun viðmælenda 

er sú að það séu allt of langir biðlistar fyrir börn í alvarlegri stöðu. Hvað eiga starfsmenn 

barnaverndarnefnda að gera þegar þeir eru með barn sem sýnir sjálfsskaðandi hegðun, er 

hættulegt sér og öðrum en fær samt ekki innlögn á barna- og unglingageðdeild til greiningar á 

vandanum? Hvar liggur ábyrgðin ef barnið skaðar sig eða einhvern annan meðan ekki er hægt 

að veita því nauðsynlega þjónustu vegna úrræða- eða plássleysis? Ætlar heilbrigðis- og 

félagsmálakerfið að taka á sig þá ábyrgð? Hvað verður um öll þau börn sem „ekki“ er pláss 

fyrir? Hvernig eiga barnaverndarstarfsmenn að bregðast við í þessum málum? Greinilegt er að 

barnaverndarstarfsmenn eru orðnir langþreyttir á ástandinu þar sem það er stanslaus barátta 

í þessum málum að finna viðeigandi úrræði fyrir barnið og fjölskyldu þess. Að mati 

rannsakanda eru þessi mál mjög lýjandi fyrir starfsmennina og geta fyllt þá uppgjöf því þeir 

vita hversu vonlaus og erfið leitin er að úrræðum eða stuðningi. Að mati rannsakanda er það 

starf barnaverndarstarfsmanna að finna einhverja lausn á þessu ástandi, sama hversu erfitt 

það getur verið, en eins og niðurstöður sýna þá getur ákvarðanataka og samvinna stofnana 
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verið flókið og erfitt ferli. Samkvæmt barnaverndarlögum og samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins er það hlutverk barnaverndarnefnda að veita nauðsynlegan stuðning og 

aðstoð þegar barnið fær slíkt hvergi annars staðar. Ætla má að álag í barnaverndarstarfi sé 

mikið og lýjandi til lengdar þegar leitin að viðeigandi stuðningi er svona erfið. Rannsóknir sýna 

að röksemdafærsla starfsmanna fyrir ákvörðunum um úrræði byggist á björgum þeirra 

stofnana sem þeir vinna hjá og því hvernig aðgengi er að úrræðum. Þá sýnir ein rannsókn fram 

á að hindranir að úrræðum í kerfum vega meira í ákvarðanatökuferlinu í máli barns en aðrir 

þættir, eins og reynsla starfsmanns eða einkenni barns (Font og Maguire-Jack, 2015). Það er í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem viðmælendur telja 

ákvarðanatökuferlið vera flókið og tímafrekt vegna ýmissa þátta er tengjast vali á úrræðum. 

Þannig segjast starfsmenn þurfa að sækja um mikið af almennum stuðningsúrræðum til þess 

eins að fá synjanir svo hægt sé að rökstyðja hvers vegna „þetta“ barn þurfi að fara í sértækt 

úrræði eða í einkarekið úrræði. Benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að viðmælendur 

telji eigin reynslu, innsæi og þekkingu í svona málum ekki nægja til þess að sækja um úrræði 

sem þeir telja henta fyrir barnið. Rannsóknir á ákvarðanatöku sýna að ákvarðanataka í 

barnaverndarmálum byggist oftar en ekki á rökum og innsæi starfsmanna. Þær sýna að reynsla 

starfsmanna getur auðveldað ákvarðanatöku þar sem þeir vita hvaða úrræði eru í boði og það 

getur mögulega stytt ákvarðanatökuferlið (DePanfilis og Girvin, 2003; Gambrill, 2008; Munro, 

1999). Munro (1999) segir að ef barnaverndarstarfsmenn huga ekki vel að samvinnu og 

samráði á milli stofnana, meðal annars til að afla upplýsinga um mál barns, geti það haft 

afdrifarík áhrif á ákvörðunina um beitingu úrræða. Þetta sýnir hversu mikilvæg samvinna er á 

milli stofnana í ákvarðanatökuferli barnaverndarnefnda um beitingu úrræða í máli barns. 

Kenningar um ákvarðanatöku eiga vel við það ákvarðanatökuferli sem starfsmenn 

barnaverndarnefnda fara í gegnum þegar verið er að gera áætlun um meðferð máls. Það 

mikilvægasta við kenningar um ákvarðanatöku að mati rannsakanda er að þær geta aðstoðað 

fagaðila við að átta sig á hvaða upplýsingar hann þarf að hafa til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun. Þá eru mál barna er glíma við fjölþættan vanda meðal þyngri mála hjá 

starfsmönnum barnaverndarnefnda þar sem oftar en ekki þarf að taka róttækar og erfiðar 

ákvarðanir þar sem barn er tekið af heimili. Að mati rannsakanda eiga lýsandi kenningar betur 

við ákvarðanatöku í þessum málum þar sem fjölþættur vandi er í eðli sínu flókinn og 

samvinnan líka. Engin tvö mál er eins svo að starfsmaðurinn þarf að byggja ákvarðanatökuna 

á innsæi, reynslu og þekkingu (Munro, 2008b).   
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samvinna á milli stofnana gangi betur í minni 

sveitarfélögum þar sem nálægðin er meiri á milli fagaðila. Sýna þær að kostir nálægðarinnar 

eru nánara samstarf vegna smæðar, meira traust vegna nándar, auk þess sem stofnanirnar sjá 

sig sem eina heild og vinna málin þannig í sameiningu eftir fremsta megni. Að mati 

rannsakanda gerir nálægðin það að verkum að fagaðilar verði öruggari varðandi ákvörðun um 

úrræði þar sem hægt er að fá álit annarra fagaðila, kasta á milli hugmyndum og ræða um þau 

úrræði sem gætu hentað.  

Kerfiskenning Bertalanffy á vel við í starfi barnaverndarstarfsmanna að mati rannsakanda, 

sérstaklega ef horft er til þeirrar samvinnu sem barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa í sínu 

starfi. Kenningin leggur áherslu á að ná heildrænni nálgun á flókið samspil ólíkra kerfa í lífi 

einstaklings (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006; Payne, 2005). Þessi kenning er gagnleg til að skoða 

samhæfingu þjónustu stofnana fyrir börn með fjölþættan vanda. Þá ættu kerfin að ná að vinna 

saman að máli barns þar sem þau hafa öll sama markmiðið, þ.e.a.s. hagsmuni barnsins. 

Höfundur telur að sú gagnrýn á þessa kenningu að hún sé aðeins of einföld þegar hún er tekin 

úr fræðilegu samhengi eigi nokkurn rétt á sér. Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á samstarf 

kerfa í lífi einstaklings annað en sameiginleg sýn stofnana á hagsmuni barns. Gambrill (2008) 

rekur þætti sem geta mögulega hindrað samstarf kerfanna. Hún telur að þessir þættir séu 

meðal annars fjárhagur stofnana og erfiðleikar með upplýsingaflæði á milli stofnana sem geti 

haft áhrif á samstarf. Þá segja sérfræðingar á þessu sviði að stofnanir og meðferðaraðilar sem 

koma að ákvarðanatökuferlinu í málefnum barns með fjölþættan vanda þurfi að hafa greiðan 

aðgang hverjir að öðrum vegna þessarar miklu þjónustu- og umönnunarþarfar (Hills, 2007; 

Velferðarráðuneytið, 2013). Í ljósi þessa má telja líklegt að samvinna í minni sveitarfélögum sé 

auðveldari vegna greiðari upplýsingaflæðis og meiri nándar á milli stofnana, sem er ekki ólíkt 

því kerfi sem kerfiskenningin gerir ráð fyrir. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var lagt upp með að svara tveimur rannsóknarspurningum. Annars vegar: 

Hvernig lýsir fjölþættur vandi barna sér í málum sem koma til meðferðar hjá 

barnaverndarnefndum? Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja starfsmenn 

barnaverndarnefnda fjölþættan vanda vera vanda sem felur í sér þroska- og/eða geðraskanir 

ásamt hegðunarvandkvæðum eins og vímuefnaneyslu, sjálfsskaðandi hegðun og 

afbrotahegðun. Vandinn er talinn þess eðlis að stuðningurinn þurfi að koma frá mörgum 

kerfum. Þessi mál eru með þeim þyngstu hjá barnaverndarnefnd þar sem oftar en ekki þurfa 

börnin vistun utan heimilis. Þó eru starfsmenn að mestu sammála um það að erfiðustu málin 

séu þegar barn glímir við geð- og/eða þroskaraskanir og er líka í vímuefnaneyslu. Þá verður 

úrræðaleitin erfiðari vegna skorts á sérhæfðum úrræðum og fjármagni. Starfsmenn 

barnaverndarnefnda nýta sér í meiri mæli nú en áður einkarekin úrræði vegna úrræðaleysis í 

barnaverndarkerfinu. Starfsmenn myndu frekar vilja sjá þessi úrræði á vegum ríkis og 

sveitarfélaga upp á eftirfylgni, ábyrgð og öryggi að gera. Vandi barna sem glíma við fjölþættan 

vanda getur verið það flókinn að erfitt sé að skilgreina hvar þau eigi rétt á að fá þjónustu auk 

þess sem þau lenda oft á milli kerfa vegna margþættra greininga. Er það mat viðmælenda að 

börn með fjölþættan vanda þurfi í flestum tilfellum einhverja aðstoð frá geðheilbrigðiskerfinu 

en það nær ekki að sinna þessum fjölda barna. Benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

sum þessara mála komi til meðferðar hjá barnaverndarnefndum vegna úrræða- og plássleysis 

hjá heilbrigðiskerfinu. Vísbendingar eru um að snemmtæk íhlutun geti dregið úr eða komið í 

veg fyrir mikinn og fjölþættan vanda barna þar sem hægt er að veita fjölskyldum stuðning 

snemma á þroskaskeiði barnanna. Þannig dregur snemmtæk íhlutun úr líkunum á því að 

foreldrar gefist upp á umönnun barns sem glímir við mikinn og alvarlegan vanda. 

Hins vegar var lagt upp með að svara rannsóknarspurningunni: Hverjir koma að 

ákvarðanatökuferlinu hjá barnaverndarnefnd í beitingu úrræða fyrir börn sem glíma við 

fjölþættan vanda? Þeir aðilar og þær stofnanir sem koma helst að málefnum barna er glíma 

við fjölþættan vanda eru oftast nær BUGL, félagsþjónustan, skóli barns, Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, foreldrar barns, barnið sjálft og jafnvel aðrir fjölskyldumeðlimir eins og 

frænka, frændi, amma eða afi. Ákvarðanatökuferlið í barnaverndarmálum skiptir miklu máli 

upp á að samvinna og árangur náist sem stuðlar að viðunandi aðstæðum barnsins. Helstu 
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hindranir að árangursríku samstarfi eru, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, fjárskortur 

og úrræðaleysi í heilbrigðis- og félagsmálakerfinu. Niðurstöður sýna að mannekla, fjárskortur 

og úrræðaleysi í þessum tveimur kerfum leiðir til langra biðlista auk þess sem stofnanir reyna 

stöðugt að fækka málum hjá sér eftir fremsta megni. Viðmælendur telja mikilvægt að hafa 

sameiginlegan grunn í samvinnu sem auðveldar stofnunum að vinna saman að málum barna. 

Þá telja viðmælendur vanta einhvers konar sameiginlegt verklag stofnana í þessum málum þar 

sem farið er yfir ábyrgð og verkferla hverrar stofnunar. Niðurstöður benda til þess að samvinna 

milli stofnana gangi betur eftir því sem nálægð þeirra er meiri. 

Eftir að hafa skoðað samstarfsaðila barnaverndarnefnda í málum barna er glíma við 

fjölþættan vanda, eins og seinni rannsóknarspurningin gerir ráð fyrir, varð rannsakanda vel 

ljóst hversu flókin samvinnan er á milli þessara stofnana. Það kom á óvart að hindranir í 

samvinnu stofnana stafa fyrst og fremst af fjárskorti og úrræðaleysi þar sem aðrar stofnanir 

tilkynna oft mál barna til barnaverndarnefnda vegna úrræða sem þær kunna að hafa að bjóða. 

Rannsakandi tekur undir með viðmælendum rannsóknarinnar varðandi vangaveltur um það 

hvort öll þessi mál eigi að vera til meðferðar hjá barnaverndarnefndum. Þótti rannsakanda 

áhugaverð sú athugasemd er upp kom í rannsókninni að börn sem glíma við sykursýki koma 

ekki til meðferðar hjá barnaverndarnefnd þar sem barnaverndarnefnd hefur ekki úrræði við 

slíkum sjúkdómi. Ætti þá ekki það sama að gilda varðandi barn sem glímir við geðsjúkdóm? Eru 

þessi mál alltaf barnaverndarmál? Hvað með markmið barnaverndarlaga? Auk þess kom það 

á óvart að í ferlinu sem á sér stað þegar verið er að leita að úrræði fyrir barn og fjölskyldu þess 

er eins og kerfin séu að rífast um hver eigi að sinna þjónustunni auk þess sem allir horfa á 

verklagsreglur sinnar stofnunar og reyna að ýta málum barnsins annað. Er staðan svo alvarleg 

að stofnanir tefji mál of lengi til að þurfa ekki að veita barni og fjölskyldu þess þjónustu? Er 

það gert í þeirri von að önnur stofnun verði fyrri til að veita þjónustu eða er það vegna skorts 

á fjármagni eða er ástæðan enn önnur? Þetta er nokkuð sem rannsakandi telur að þurfi að 

skoða. Annars eru niðurstöður þessarar rannsóknar að mörgu leyti svipaðar og það sem fram 

kemur í skýrslu velferðarráðuneytisins frá árinu 2013 um málefni barna er glíma við fjölþættan 

vanda. Höfundi er töluvert brugðið yfir því að nefndin sem þá var sett á laggirnar sé hætt 

störfum og að ekkert meira hafi gerst á undanförnum árum til þess að laga ástandið sem ríkir 

í kerfinu. Það kom fram í eigindlegum gögnum rannsóknarinnar að starfsmenn 

barnaverndarnefnda voru ánægðir með verklýsingu þessarar nefndar og með skýrsluna sjálfa 

en aðeins einn viðmælandi hafði reynslu af því að vinna með mál sem nefndin kom að. Að mati 
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rannsakanda þarf að halda áfram að vinna með tillögur að breytingum í þessum málaflokki til 

þess að bæta þjónustu við þau börn sem lenda á milli í kerfinu og fá ekki þjónustu vegna 

plássleysis. Hvað eiga barnaverndarstarfsmenn að gera í þessum málum? Hvað eiga foreldrar 

þessara barna að gera? Hvað með alla hina fagaðilana sem starfa með börnum og hafa 

einfaldlega bara of mikið á sinni könnu og geta ekkert gert? Þetta úrræðaleysi og plássleysi er 

eins og veggur fyrir foreldra þessara barna og alla þá fagaðila er koma að málefnum barnanna. 

Að mati rannsakanda eykur þetta gríðarlega á álag starfsmanna og það er án efa lýjandi þegar 

ekki er hægt að aðstoða barn og fjölskyldu þess vegna vandkvæða í heilbrigðis- og 

félagsmálakerfinu. Eitthvað þarf að breytast þegar staða mála er svoleiðis að ekkert kerfi getur 

veitt þessum börnum viðeigandi þjónustu vegna manneklu, úrræðaleysis eða vegna fjárskorts. 

Þá virðist vera sem kerfin séu að spara og ýta málum yfir á önnur kerfi svo að úr verður ein 

hringekja. Rannsakandi telur að fagaðilar sem starfa á stjórnsýslustigi þurfi að finna leiðir til 

viðeigandi breytinga svo hægt sé að brúa bilið í þjónustu við þessi börn og fjölskyldur þeirra. 

Þannig telur rannsakandi að samþætting heilbrigðis- og félagsmálakerfisins myndi auðvelda 

samvinnu á milli kerfa auk notkunar úrræða í mismunandi málaflokkum. Nú þegar skarast 

þjónusta þessara tveggja kerfa og einnig lögin sem kerfin starfa eftir. Samþætting kerfanna 

gæti mögulega veitt fagaðilum sameiginlegan grunn og dregið eitthvað úr þeim hindrunum 

sem eru til staðar í kerfinu. Þá telur rannsakandi áhugavert að frekari rannsóknir yrðu gerðar 

á samvinnu milli ólíkra kerfa þar sem rannsakað yrði hvað helst hindraði samstarf og hvað 

auðveldaði það. Samvinna kerfa er mikilvæg til þess að hægt sé að samhæfa og veita betri 

þjónustu fyrir samfélagsþegnana. Í framhaldi þessarar rannsóknar telur rannsakandi 

áhugavert að rannsaka upplifun starfsmanna annarra stofnana, eins og barna- og 

unglingageðdeildar eða skóla, sem vinna að málum barna er glíma við fjölþættan vanda.  

 

_____________________ 

Salbjörg Tinna Isaksen 
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Viðauki 1 - Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir rýnihópaviðtal 

Kynningarbréf til þátttakenda 

          Reykjavík, 2016 

Ágæti viðtakandi. 

Ég heiti Salbjörg Tinna Isaksen og er í MA-námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ábyrgðaraðili og leiðbeinandi rannsóknarinnar er Anni G. Haugen lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Ég er að vinna að masters rannsókn og markmið hennar er að kortleggja hvernig 

ákvarðanataka fer fram hjá barnaverndarstarfsmönnum í beitingu úrræða fyrir börn og 

ungmenni með fjölþættan vanda. Ákvörðunartökuferlið verður greint með það að markmiði 

að skoða hverjir koma að ferlinu, hvernig úrræðaleit er háttað, hvernig vandi barnanna lýsir 

sér og hvort að samvinna er á milli stofnana við beitingu úrræða. Ég tel mikilvægt að raddir 

starfsmanna barnaverndar fái að heyrast þegar kemur að þessu viðfangsefni þar sem að 

barnavernd er meðal þeirra stofnana sem eru að sinna börnum og ungmennum sem glíma við 

fjölþættan vanda. 

Um er að ræða rýnihóp sem er eigindleg aðferð þar sem hópur af einstaklingum koma saman 

og ræða markvisst ákveðið málefni. Markmiðið með þessari aðferð er að gefa upplýsingar um 

samræður hópsins um ákveðið málefni sem í þessu tilfelli er börn sem glíma við fjölþættan 

vanda. Með þessu bréfi er ég að leita eftir þátttakendum í rýnihóp sem starfa hjá 

barnaverndarnefnd og hafa verið að sinna málum barna sem glíma við fjölþættan vanda.  

Niðurstöður rýnihópaviðtalsins verða notaðar til að byggja upp viðtalsvísi fyrir eigindleg viðtöl 

sem tekin verða í september 2016. Hópur þátttakenda í rýnihópaviðtali mun hittast einu sinni 

þann 10. júní klukkan 9:00 í Odda stofu 120 sem er staðsett í Háskóla Íslands. Þar verður rætt 

saman í um það bil eina klukkustund. Samtölin verða tekin upp og síðan greind og flokkuð í 

ákveðin þemu.  

Eftir að viðtalið hefur verið vélritað verður upptöku og frumgögnum eytt. Rannsóknin hefur 

verið tilkynnt til persónuverndar og öllum kröfum um trúnað og nafnleynd verður fylgt. 

Framlag þátttakenda er forsenda þess að unnt sé að framkvæma rannsóknina en er 

þátttakendum þó frjálst að hætta eða hafna þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 

frekari útskýringa. Hægt er að hafa samband við mig eða ábyrgðaraðila rannsóknarinnar ef 

frekari upplýsinga er óskað.  
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Virðingarfyllst, 

____________________________    __________________________ 

Salbjörg Tinna Ísaksen - rannsakandi    Anni G. Haugen - ábyrgðaraðili 

Netfang: sti2@hi.is      Netfang: annihaug@hi.is 

Sími: 6968364       Sími: 8931409 

 

Upplýst samþykki 

Um er að ræða eitt rýnihópaviðtal við starfsmenn barnaverndar þar rætt verður markvisst um 

ákveðið málefni. Markmiðið er að ræða um börn sem glíma við fjölþættan vanda sem 

starfsmenn barnaverndanefnda fjalla um. Rýnihópaviðtalið mun vara í u.þ.b. eina klukkustund. 

Samræður hópsins verða afrituð án þess að nafn þátttakenda komi fram og verða hljóðskrá og 

afrit varðveitt hjá rannsakanda og eytt eigi síðar en í desember 2016. Nafnleyndar og trúnaðar 

verður gætt við vinnslu rannsóknar og birtingu niðurstaðna.  

Þátttakandi hefur rétt á að neita að svara ákveðnum spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði. 

Einnig er þátttakanda frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á rannsóknarferlinu 

án útskýringa. Samþykki þetta er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir einu eintaki.  

Mér hefur verið tilkynnt umfang og eðli þessarar rannsóknar. Með undirskrift minni samþykki 

ég að taka þátt í þeirri rannsókn sem hér um ræðir. 

Dagsetning: ______________ 

Undirskrift þátttakanda     Undirskrift rannsakanda 

_________________________    ______________________ 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir eigindleg viðtöl 

Kynningarbréf til þátttakenda 

          Reykjavík, 2016 

Ágæti viðtakandi. 

Ég heiti Salbjörg Tinna Isaksen og er í MA-námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ábyrgðaraðili og leiðbeinandi rannsóknarinnar er Anni G. Haugen lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Ég er að vinna að masters rannsókn og markmið hennar er að kortleggja hvernig 

ákvarðanataka fer fram hjá barnaverndarstarfsmönnum í beitingu úrræða fyrir börn og 

ungmenni með fjölþættan vanda. Ákvörðunartökuferlið verður greint með það að markmiði 

að skoða hverjir koma að ferlinu, hvernig úrræðaleit er háttað, hvernig vandi barnanna lýsir 

sér og hvort að samvinna er á milli stofnana við beitingu úrræða. Ég tel mikilvægt að raddir 

starfsmanna barnaverndar fái að heyrast þegar kemur að þessu viðfangsefni þar sem að 

barnavernd er meðal þeirra stofnana sem eru að sinna börnum og ungmennum sem glíma við 

fjölþættan vanda. 

Um er að ræða einstaklings viðtöl sem er eigindleg aðferð þar sem rætt verður saman um 

málefni rannsóknarinnar. Markmiðið með þessari aðferð er að fá dýpri skilning á ákveðnu 

málefni sem í þessu tilfelli eru börn sem glíma við fjölþættan vanda. Með þessu bréfi er ég að 

leita eftir einum þátttakenda í viðtal sem starfar hjá viðkomandi barnaverndarnefnd og hefur 

verið að sinna málum barna sem glíma við fjölþættan vanda.   

Viðtalsvísirinn sem notaður verður í einstaklings viðtölin er byggður upp á niðurstöðum 

rýnihópaviðtals sem tekið var 10. júní 2016 við starfsmenn barnaverndrnefnda. Þar var rætt 

saman í um það bil eina klukkustund þar sem samtölin voru tekin upp, greind og flokkuð í 

ákveðin þemu. Niðurstöður einstaklings viðtala verða einnig greind og flokkuð niður í þemu.  

Þær verða settar fram á hnitmiðaðan hátt og notaðar til að svara rannsóknarspurningum 

verkefnisins.  

Eftir að viðtalið hefur verið vélritað verður upptöku og frumgögnum eytt. Rannsóknin hefur 

verið tilkynnt til persónuverndar og öllum kröfum um trúnað og nafnleynd verður fylgt. 

Framlag þátttakenda er forsenda þess að unnt sé að framkvæma rannsóknina en er 

þátttakendum þó frjálst að hætta eða hafna þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 
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frekari útskýringa. Hægt er að hafa samband við mig eða ábyrgðaraðila rannsóknarinnar ef 

frekari upplýsinga er óskað.  

Virðingarfyllst, 

____________________________    __________________________ 

Salbjörg Tinna Ísaksen - rannsakandi    Anni G. Haugen - ábyrgðaraðili 

Netfang: sti2@hi.is      Netfang: annihaug@hi.is 

Sími: 6968364       Sími: 8931409 

 

Upplýst samþykki 

Um er að ræða eitt rýnihópaviðtal við starfsmenn barnaverndar þar rætt verður markvisst um 

ákveðið málefni. Markmiðið er að ræða um börn sem glíma við fjölþættan vanda sem 

starfsmenn barnaverndanefnda fjalla um. Rýnihópaviðtalið mun vara í u.þ.b. eina klukkustund. 

Samræður hópsins verða afrituð án þess að nafn þátttakenda komi fram og verða hljóðskrá og 

afrit varðveitt hjá rannsakanda og eytt eigi síðar en í desember 2016. Nafnleyndar og trúnaðar 

verður gætt við vinnslu rannsóknar og birtingu niðurstaðna.  

Þátttakandi hefur rétt á að neita að svara ákveðnum spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði. 

Einnig er þátttakanda frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á rannsóknarferlinu 

án útskýringa. Samþykki þetta er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir einu eintaki.  

Mér hefur verið tilkynnt umfang og eðli þessarar rannsóknar. Með undirskrift minni samþykki 

ég að taka þátt í þeirri rannsókn sem hér um ræðir. 

Dagsetning: ______________ 

Undirskrift þátttakanda     Undirskrift rannsakanda 

_________________________    ______________________ 

 

 

 


