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Útdráttur 

Geðheilbrigðismál hafa verið ofarlega á baugi í þjóðfélagsumræðunni síðustu 

misseri og í þessari rannsókn var fjallað um hlut barna og unglinga í því samhengi.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skilgreina þá geðheilbrigðisþjónustu sem verið er að 

veita á þjónustusvæði FSA því að svo stöddu er þar ekki starfrækt barna- og 

unglingageðdeild.  Sett var fram rannsóknarspurningin: Hvers vegna er þörf fyrir 

barna- og unglingageðdeild við FSA? 

Gert er ráð fyrir að á hverjum tíma séu um 20% barna og unglinga haldin 

geðröskun, þar af þarfnist 7-12% meðferðar.  Alþjóða heilbrigðismálastofnunin spáir 

því að tíðni geðraskana meðal barna og unglinga eigi eftir að aukast um 50% til ársins 

2020.  Í dag nær geðheilbrigðisþjónustan til um 0,4-0,5% barna og unglinga á 

aldrinum 0-18 ára á Íslandi og þar af sinnir Barna- og unglingageðdeild Landspítala 

Háskólasjúkrahúss 0,1-0,2%.  Bent hefur verið á að landsbyggðin hafi ekki sama 

aðgang að sérfræðiþjónustu og íbúar höfuðborgasvæðisins, t.d. á sviði geðlækninga. 

Þarfagreining var notuð í þessari rannsókn.  Það felur í sér nákvæma greiningu 

á stöðu mála á tilteknu þjónustusviði.  Rætt var við fagfólk á ýmsum sviðum þjónustu 

við börn og unglinga með geðsjúkdóma auk bréfa og fyrirspurna til að skýra  

núverandi stöðu mála. 

Niðurstöður sýndu að ekki er verið að veita þá þjónustu sem þessi 

sjúklingahópur þarfnast á Akureyri og að meðferðarúrræði skortir.  Á þjónustusvæði 

FSA má gera ráð fyrir að 1000 - 1800 börn þurfi meðferð vegna geðraskana og 

æskilegt er að börn og unglingar með geðræn vandamál fái þá þjónustu í sinni 

heimabyggð.  Mikilvægt er að grípa snemma inn í sjúkdómsferlið, áður en sjúkdómur 

þróast út í eitthvað alvarlegra og að styrkja fjölskylduna til að takast á við það sem 

upp kann að koma.  Af þessum niðurstöðum var dregin sú ályktun að brýn þörf væri 

fyrir barna- og unglingageðdeild við FSA. 
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Abstract 

Public discussion on mental health is quite common nowadays.  This research 

focuses on child and adolescent psychiatry.  The purpose of the research was to define 

the service provided in the field of psychiatry in the service area of FSA Regional 

Hospital, since it does not have an inpatient psychiatric unit for children and 

adolescents.  The following research question was proposed:  Why is there a need for 

a child and adolescent psychiatric unit at FSA Regional Hospital? 

It is assumed that about 20% of children and adolescents suffer from 

psychiatric disorder of some kind at each time, of which 7–12% are in need of 

treatment.  WHO predicts a 50% increase in mental disorder in the next twenty years.  

Presently, the service provided reaches 0,4–0,5% of children and adolescents in 

Iceland; 0,1–0,2% is served by the Department of Child and Adolescent Psychiatry in 

Reykjavík.  It has been pointed out that inhabitants of communities in other areas do 

not have the same opportunity to treatment by specialists as those in the Reykjavík 

area, including psychiatric treatment. 

Needs assessment was used in this research.  It involves a thorough analysis of 

the state of affairs in a specific domain of service.  Professionals in various fields 

related to service for children with mental disorder were interviewed or contacted for 

clarification of the current status in this field. 

The result was that the service and treatment needed is not available in 

Akureyri.  FSA Regional Hospital can be assumed to have within its domain 1000–

1800 children who are in need of psychiatric treatment.  Ideally, they should be 

treated by the local health service.  It is important to start treatment as early as 

possible to prevent the progress from evolving into something more serious and to 

support the family in facing what may lie ahead.  From these results, it was concluded 

that there is ample need for a comprehensive child and adolescent psychiatric unit at 

FSA Regional Hospital. 
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