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Ágrip 

Þjónusta fyrir ungmenni með fjölþættan vanda hefur lengi verið í umræðunni vegna skorts 

á úrræðum og virðist vera ríkjandi úrræðaleysi almennt í þessum málaflokki. Þjónustan hefur 

þó tekið miklum breytingum undanfarin ár og er í stöðugri þróun. Eftir að hafa unnið í þessum 

málaflokki í nokkur ár og verið barn í kerfinu sjálf er óhætt að segja að úrræðaleysið hefur verið 

ríkjandi allt of lengi. Lítið er um efni þar sem hægt er að lesa um öll þau úrræði sem í boði eru 

á einum stað fyrir fagfólk,  aðstandendur barna og ungmenna með fjölþættan vanda og aðra 

áhugasama og því var mikilvægt að koma því í framkvæmd. Einnig er áhugavert að skoða 

hvernig aðkoma þroskaþjálfa getur bætt þjónustuna fyrir þennan hóp barna með sinni 

sérþekkingu og fagmenntun. Helstu niðurstöður eru að dregið hefur úr úrræðum eins og 

langtímameðferðarheimilum utan höfuðborgarsvæðisins og í staðinn beitt úrræðum eins og 

MST og Stuðninginn heim. Ýmis meðferðarúrræði hafa verið innleidd hér á landi síðastliðin ár 

sem byggja á því að styðja við börn með fjölþættan vanda og fjölskyldur þeirra á þeirra eigin 

heimili. Einnig hefur verið útfært stuðningskerfi sem felst í ráðgjöf, handleiðslu og meðferð á 

vegum barnaverndarþjónustunnar í Reykjavík sem hefur skilað góðum árangri. 

 

Lykilhugtök: fjölþættur vandi, meðferðarúrræði, þjónusta. 
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Formáli 

Þjónustan fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda er mér mikið hjartans mál og hef ég 

reynslu af því að sitja báðum megin við borðið. Megintilgangur þessa verkefnis er að kanna 

hvort og þá hvernig þjónustan hefur breyst í áranna rás og hvað í þjónustunni er að virka og 

hvað ekki. Þegar að ég var barn í kerfinu frá árinu 2003-2008 fékk ég ekkert um það að segja 

hvert ég væri sett, hvað ég yrði þar lengi og aldrei var nein aðstoð send heim, ég var alltaf tekin 

út af heimilinu. Ég minnist þess ekki að neitt hafi verið kannað í mínu umhverfi, í minningunni 

var ég talin vandræðaunglingur og enginn skoðaði hvers vegna. Ég var sett á hin ýmsu 

meðferðarheimili sem átti kannski að gera mig þæga en aldrei var ég spurð hvernig mér liði, 

hvernig heimilisaðstæður mínar voru og hvort að það væri mögulega eitthvað í mínu umhverfi 

sem að væri að hafa þessi áhrif á mig. Í seinni tíð hef ég unnið með börnum og ungmennum 

með fjölþættan vanda í einkareknum úrræðum sem og unnið á geðdeild Landspítalans þar sem 

ég hitti oft fólk sem að var eitt sinn barn með fjölþættan vanda en fékk ekki viðunandi þjónustu. 

Mig langar til að þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómælda þolinmæði á meðan verkefnið 

var að fæðast því lítill tími fór í að sinna þeim meðan ég sat við skrif flest alla daga. Þakka ég 

einnig yfirmanni mínum fyrir liðlegheit, að fá að taka mér frí þegar að mest á reyndi og styðja 

við bakið á mér við að klára þetta nám. Sonur minn á svo mesta hrósið skilið fyrir að sýna mér 

allt það umburðarlyndi sem til er í heiminum að geta ekki leikið jafn mikið og venjan er sökum 

þessa verkefnis. Hann getur þó þakkað mér síðar þegar ég loksins útskrifast sem þroskaþjálfi.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaða. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. 

Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni/xx.  

Reykjavík, 5. Maí 2022 

 

Aldís Ósk Finnsdóttir  _________________________________ 

 

 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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Inngangur   

Þjónusta fyrir ungmenni með fjölþættan vanda hefur lengi verið í umræðunni en mikill 

skortur er á úrræðum og óvissa um hver eigi að veita þjónustuna. Lengi hefur verið rætt um 

gæði þjónustu barna og ungmenna með fjölþættan vanda og virðist sem svo að þessi hópur falli 

oft á milli kerfa og eigi hvergi heima. Á síðastliðnum árum hafa orðið margar breytingar í 

þessum málaflokki til hins betra þar sem úrræðum hefur fjölgað og gæði þeirra aukist. 

Forvitnilegt var að kanna sögu meðferðarkerfisins og komast að því hversu miklum breytingum 

kerfið hefur tekið og hvað í kerfinu hefur skilað árangri. Verkefnið byggir á fræðilegum skrifum 

um þjónustuna fyrir þennan hóp barna sem almennt ríkir mikið úrræðaleysi gagnvart sökum 

flókinna greininga og ört vaxandi hóps þessara barna. Einnig verður fjallað um aðkomu 

þroskaþjálfa í þjónustu fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda. Í þessari ritgerð leitast 

ég við að svara spurningunni hvernig megi bæta þjónustuna fyrir börn og ungmenni með 

fjölþættan vanda með aðkomu þroskaþjálfa í faglegu ljósi.  
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Þjónusta fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda 

 

Sagan 

Þegar Barnaverndarstofa var stofnuð árið 1995 hóf hún rekstur á meðferðarheimilum fyrir 

börn og unglinga til að mæta þörf þeirra fjölskyldna sem þurftu á aðstoð að halda en áður voru 

slík meðferðarheimili ekki rekin af barnavernd. Lögð var áhersla á að heimilin væru 

fjölskyldurekin, að fólkið sem að tók að sér að reka slík heimili byggi undir sama þaki og að 

heimilin væru staðsett utan höfuðborgarsvæðisins til að skapa skjólstæðingum nýtt umhverfi 

og aukið frelsi til athafna. Starfsfólkið á þessum heimilum var yfirleitt ófaglært og voru heimilin 

fyrst fimm talsins en voru orðin átta árið 2003. Þeim tók svo að fækka aftur og voru einungis 

þrjú talsins árið 2011 vegna dræmrar aðsóknar og má það rekja til þeirra alvarlegu atburða sem 

gerst hafa á þessum heimilum sem og nýrra úrræða sem krefjast þess ekki að barnið vistist utan 

heimilis, eins og Stuðninginn heim og MST. Síðasta heimilið sem að opnaði, sem var árið 2010, 

var ekki einkarekið heldur rekið af Barnaverndarstofu og fleira fagfólk fengið í störfin heldur 

en áður sem má einnig rekja til þeirra alvarlegu atburða sem upp hafa komið. Frá árinu 1997 til 

2002 var tveimur heimilum lokað vegna vannýttra vistunarrýma og á árunum 1996-2010 voru 

alls fjórtán þjónustusamningum rift vegna ýmissa ástæða þó ástæðan hafi oftast verið sú að lítil 

eftirspurn var eftir þjónustu (Barnaverndarstofa, 2008; Ríkisendurskoðun, 2011). Eftir stendur 

eitt meðferðaheimili, Lækjarbakki á Rangárvöllum fyrir drengi en þar fer fram sértæk 

einstaklingsmiðuð meðferð fyrir börn með hegðunarröskun, vímuefnavanda og afbrota- og 

ofbeldishegðun. Skilyrði fyrir umsóknum á Lækjarbakka er að barnið hafi lokið meðferð á 

Stuðlum áður en það kemur í langtímameðferð (Barna- og fjölskyldustofa, e.d.).  

Úrræðin sem í boði voru 

Þjónusta fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda hefur lengi verið talið ábótavant og 

lengi hefur verið í umræðunni að þessi málaflokkur þarfnist breytinga. Börn og ungmenni með 

fjölþættan vanda falla oft á milli kerfa og lítið hefur verið í boði af þjónustu fyrir þyngstu 

tilfellin (Þórdís Arnljótsdóttir, 2021; Anna Eygló Karlsdóttir, Guðrún Marinósdóttir, Hákon 

Sigursteinsson, Helena Unnarsdóttir, Hildigunnur Árnadóttir og Ragna Sigríður Reynisdóttir, 

2021).  Ýmis þjónusta hefur verið í boði í gegnum tíðina en án þess að fara langt aftur í tímann 

og þylja upp öll þau heimili sem starfræk voru fyrir mörgum árum þá er rétt að kanna hvaða 

þjónusta hefur verið í boði síðustu 20 ár fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda. Fjöldi 

heimila eins og Breiðavík, vistheimilið Silungapollur, Upptökuheimili Ríkisins, 



9 

 

Heyrnaleysingjaskólinn og önnur vistheimili víða um land voru starfræk frá árinu 1945-1994 

þar sem ætla mætti að skjólstæðingar þar myndu í dag teljast til barna með fjölþættan vanda 

(Stjórnarráðið, 2018). Ekki verður farið nánar út í þau heimili heldur kannað þjónustu sem 

vistheimili í seinni tíð veittu börnum og ungmennum með fjölþættan vanda. Meðferðarheimili 

um allt land voru starfræk frá árunum 1996-2017 en þeim hefur öllum verið lokað nema einu, 

Lækjarbakka á Rangárvöllum. Þessi heimili voru meðferðarheimilið að Torfastöðum sem 

lokaði 2004 (Ríkisendurskoðun, 2011), Hvítárbakka sem lokaði 2008 (Barnaverndarstofa, 

2008), Árbót og Götusmiðjan sem hvorutveggja lokuðu árið 2010 (Ríkisendurskoðun, 2011), 

Háholt í Skagafirði sem að lokaði 2017 (Ævar Örn Jósepsson, 2017) og nú síðast Laugaland í  

Eyjafirði árið 2021 (Ágúst Ólafsson, 2021) en mjög dræm aðsókn var um meðferð þar síðustu 

tvö árin. Samkvæmt frétt sem birtist í fréttablaðinu dvöldu þar engin börn í 98 daga árið 2020 

og að jafnaði dvöldu þar 1,7 börn allt árið. Er það minna en 30% nýting og var því tekin 

ákvörðun um að loka heimilinu (Magnús H. Jónasson, 2021; Trausti Hafsteinsson, 2021). 

 

Ný úrræði verða til 

Árið 2018 steig Bragi Guðbrandsson til hliðar sem forstjóri barnaverndarstofu en hann 

hafði sinnt því starfi síðan stofnunin var sett á laggirnar árið 1995. Við tók Heiða Björg 

Pálmadóttir tímabundið til eins árs en var fengin til að halda áfram og gerði samning til 5 ára 

árið 2019. Eitt af fyrstu verkefnum Heiðu var að setja af stað nýtt meðferðarheimili sem hafði 

verið tekin ákvörðun um að gera árið 2015 en ekki enn farið í framkvæmd. Farið var í að finna 

heppilega staðsetningu og varð lóð á Vífilstaðahálsi í Garðabæ fyrir valinu og í desember 2018 

var hafist handa við að koma verkefninu i framkvæmd. Áætlað var að framkvæmdum myndi 

ljúka árið 2020 en engar nýjar upplýsingar eru skráðar um téð heimili. Einnig var það á sama 

ári og Heiða tók við sem forstjóri Barnaverndarstofu sem farið var í að skipuleggja 

tilraunverkefni í samstarfi við félagsmálaráðuneytið sem fól í sér að opna búsetuúrræði fyrir 

börn sem lokið hafa meðferð. Barnaverndarstofa taldi mikilvægt að hafa skilvirkt úrræði fyrir 

þau ungmenni sem á þurftu að halda til að viðhalda þeim árangri sem ungmennin höfðu náð í 

meðferð og var heimilið sett upp fyrir ungmenni til 18 ára aldurs og 20 ára aldurs, fyrir þau sem 

að myndu kjósa og þurfa að dvelja lengur en til 18 ára. Var ákveðið að úrræðið yrði rekið undir 

starfsemi Stuðla en það voru Barnaverndarstofa, Velferðarráðuneytið, Barnavernd Kópavogs 

og Barnavernd Reykjavíkur sem að unnu saman að skipulagi og undirbúningi verkefnisins.  

Mikil vonbrigði urðu þegar að nefndin hafði fundið hentugt húsnæði að nokkrir íbúar hverfisins 
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settu sig upp á móti opnun úrræðisins sem leiddi til þess að íbúarnir fengu lögbann á starfsemina 

hjá Embætti Sýslumanns. Leiddi þetta til þess að hafist var handa við að finna nýtt húsnæði og 

fannst það um mitt ár 2019 og hafist var strax handa við að afla þeirra nauðsynlegu gagna sem 

þyrfti að hafa til að koma í veg fyrir að nágrannar gætu haft áhrif á opnun úrræðisins aftur. 

Úrræðið hefur nú verið opnað og rekstur gengið vel (Barnaverndarstofa, 2020). 

Úrræðin sem í boði eru 

Umsóknum um fósturfjölskyldur frá barnaverndarnefndum sveitarfélaga til 

Barnaverndarstofu hefur fjölgað en þar er átt við umsóknir um varanlegt fóstur. Umsóknirnar 

voru 19 árið 2015, 32 árið 2016 og 28 umsóknir árið 2017 og 2018. Varð svo aftur aukning árið 

2019 en þá voru umsóknirnar 33 talsins. Umsóknir um MST meðferð hafa aldrei verið fleiri en 

árið 2018 en þá voru þær 119, samanborið við 96 árið 2017 og 88 árið 2015 (Barnaverndarstofa, 

2020). Tvö einkarekin úrræði eru í boði á höfuðborgarsvæðinu en það eru annarsvegar 

Klettabær sem er búsetuúrræði sem sérhæfir sig í börnum og ungmennum með fjölþættan vanda 

og vinnur eftir hugmyndafræðinni um tengslamyndandi nálgun. Í boði eru skammtíma- og 

langtímavistanir í einstaklingsbundnum úrræðum víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Hinsvegar 

er það Vinakot sem býður upp á skammtíma- og langtímavistanir fyrir börn og ungmenni með 

fjölþættan vanda. Vandinn getur verið fíknisjúkdómar, hegðunarerfiðleikar, fatlanir og 

geðsjúkdómar og er unnið með hvern og einn einstakling á hnitmiðaðan hátt (Anna Eygló 

Karlsdóttir, Guðrún Marinósdóttir, Hákon Sigursteinsson, Helena Unnarsdóttir, Hildigunnur 

Árnadóttir og Ragna Sigríður Reynisdóttir, 2021). Fjölbreytt úrræði eru í boði sem rekin eru af 

Barna- og fjölskyldustofu en umfangsmesta stofnunin er Stuðlar í Grafarvogi sem býður upp á 

tvennskonar úrræði, annars vegar lokaða neyðarvistunardeild og hins vegar meðferðardeild sem 

er ætluð börnum á aldrinum 12-18 ára. Á meðferðardeild fer fram greining og meðferð barna 

sem dvelja þar að jafnaði í  6-8 vikur en neyðarvistunardeild er skammtímaúrræði sem er ætlað 

þeim börnum sem eru í bráðri hættu sökum vímuefnaneyslu, afbrota, ofbeldis eða annarar 

stjórnlausrar hegðunar. Hámarks dvalartími þar eru 14 dagar og geta 6 börn dvalið þar í einu 

(Barna og fjölskyldustofa, e.d.). Einnig býður Barnavernd Reykjavíkur upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu sem fellur undir Stuðningsúrræði og á hún sér hinar ýmsu 

birtingarmyndir en fela þær þó allar í sér að mæta barninu og fjölskyldu þess með það í huga 

að mæta þörfum hvers og eins. Sem dæmi um stuðningsúrræði má nefna tilsjón, viðtalsmeðferð, 

stuðningsfjölskyldu, fjölskyldumeðferð og úrræði sem kallast „Stuðninginn heim“ þar sem 

starfsfólk kemur inn á heimilið og aðstoðar og leiðbeinir foreldrum barns við umönnun og 
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uppeldi. Annað sem er í boði er umsókn fyrir barnið á BUGL, barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans, rannsóknarvistun á vistheimili barna, vistun á einkaheimili eða dvöl á 

fjölskylduheimili. Einnig bíður barnavernd upp á langtímameðferðir á meðferðarheimilum fyrir 

börn og unglinga, varanlegt eða tímabundið fóstur og sálfræðiaðstoð eða aðra sérfræðiaðstoð 

sem að barnavernd þá greiðir fyrir. Barnavernd býður einnig upp á ráðgjöf og þjónustu fyrir 

aðila sem koma að máli barns eins og fundi með starfsfólki leikskóla og skóla til að bæta 

samstarf milli þeirra og foreldra eða forráðamanna. Þrjú vistheimili eru starfræk í Reykjavík 

fyrir börn og unglinga til vistunar í skemmri eða lengri tíma. Þau eru fjölskylduheimilið að 

Ásvallagötu, Vistheimili barna að Mánabergi og Vistheimili barna að Hraunbergi (Reykjavík, 

e.d.). 

 BUGL, barna- og unglingageðdeild, er legudeild með 17 rúm sem opin er allan 

sólarhringinn. Langur biðlisti er eftir meðferð á legudeild en biðlistinn er skipulagður og 

forgangsraðaður af fagaðilum innan göngudeildar BUGL og inntökuteymis legudeildar. Á 

göngudeild BUGL eru nokkur starfandi teymi eftir sérhæfingu og fara allar innlagnir í gegnum 

hana. Bráðaþjónusta BUGL sinnir þeim málum sem þarfnast tafarlausrar þjónustu og þau mál 

sem koma inn á þeirra borð fara fram fyrir biðlistann en mikil aukning hefur orðið af 

bráðatilfellum milli ára. Þetta gerir það að verkum að biðlistinn af göngudeild lengist enn frekar 

sökum þess að mun fleiri tilfelli koma inn á borð bráðaþjónustunnar heldur en áður. Fjöldi 

eftirfylgnisviðtala eftir innlögn fer svo eftir umfangi vandamálsins en notast er við 

tengslamiðaða fjölskyldumeðferð (e. Attachment based family therapy (ABFT)) en ef 

vandamálið er óstöðugt geðslag er farið eftir hugmyndafræði DAM sem er díalektísk 

atferlismeðferð (e. Dialectial behavioral therapy (DBT)). Samkvæmt stjórnendum hefur ekki 

verið hægt að sinna þessari meðferð að fullu sökum þess að of lítið af starfsfólki hefur þekkingu 

á þessum kerfum. Hins vegar er verið að þjálfa starfsfólk núna til að bæta úr því og umbótahópar 

eru að taka til starfa til að sinna þessari fjölgun. Símtölum í bráðateymi BUGL fjölgaði um 60% 

frá árinu 2019-2021 og útköllum bráðateymis á bráðamóttöku fjölgaði um 90%. 

Bráðainnlögnum fjölgaði um 53% milli ára 2020-2021 (Embætti landlæknis, 2022).  „Það er 

ljóst að það markmið sem sett var í aðgerðaráætlun um geðheilbrigðismál til fjögurra ára sem 

samþykkt var árið 2016 um að stytta biðlista svo að börn þyrftu ekki að bíða eftir 

geðheilbrigðisþjónustu hefur enn ekki náðst og óásættanlegt er hversu lengi börn þurfa að bíða 

eftir bráðaþjónustu bugl“ segir í skýrslu Embætti Landlæknis (2022). Má álykta að slík aukning 

sé að gera það að verkum að barna- og unglingageðdeild svarar ekki eftirspurn og kerfið sé 

sprungið eins og fram hefur komið í fjölmiðlum. Er það mat Embætti Landlæknis að 
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vandamálið nái lengra en bara til BUGL og ætlar Embættið að ræða sérstaklega við 

heilbrigðisráðuneytið um umbætur á kerfinu (Rúv, 2022).  

MST (Multisystemic therapy) er meðferðarúrræði sem að felst í því að fagmaður kemur inn 

á heimili barnsins til að veita þar stuðning og aðstoð. Fagmaðurinn er fyrst og fremst að aðstoða 

foreldrana og kenna þeim að takast á við hegðunarvandamál barnsins en metið er hvert tilvik 

fyrir sig hvort að fagaðilinn sé í samskiptum við barnið einnig. MST er úrræði fyrir börn á 

aldrinum 12-18 ára með alvarlegan hegðunar- og vímuefnavanda og stendur meðferðin yfir í 3-

5 mánuði. Markmið úrræðisins er að barnið mæti í skólann, komist ekki í kast við lögin, hætti 

að neyta vímuefna, beiti ekki ofbeldi og að barnið geti búið heima hjá sér (Barna- og 

fjölskyldustofa, e.d.). Aðsókn í MST meðferð hefur aukist með árunum en árið 2020 fengu alls 

137 börn MST meðferð samanborið við 91-119 börn á ári á árunum 2016-2019. Slík aukning 

býr eins og gefur að skilja til biðlista sem er umhugsunarvert þar sem að MST meðferðin er að 

reyna að fyrirbyggja að barnið þurfi meðferð utan heimilis og þarf því að gerast strax. Ráðnir 

voru inn fleiri ráðgjafar til barnaverndar til að sinna þessari aukningu sem skilaði þó litlu vegna 

þess að umsóknum fjölgaði stöðugt um MST meðferð og þyrfti því að setja enn meira fjármagn 

og starfsfólk í þetta verkefni (Barnaverndarstofa, 2021).  
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Skilgreining á hugtökum 

Fóstur á vegum barna- og fjölskyldustofu er þegar að barnaverndarnefnd felur 

fósturforeldrum umsjá barns. Ástæður þess geta verið erfiðleikar hjá barninu, bágbornar 

uppeldisaðstæður eða hvoru tveggja. Er þá um að ræða varanlegt fóstur, tímabundið fóstur eða 

styrkt fóstur. Þegar talað er um varanlegt fóstur er átt við fóstur þar til barnið verður sjálfráða. 

Tímabundið fóstur er notað þegar að talið er að hægt sé að laga það sem varð til þess að barnið 

var sett í fóstur og er miðað við að tímabundið fóstur sé eitt ár en í undantekningartilvikum 

getur það verið lengur. Markmið tímabundins fósturs er að barnið fari aftur heim til sín. Styrkt 

fóstur er hinsvegar þegar að barn þarfnast sérstakrar umönnunar og þjálfunar og er komið fyrir 

hjá fósturforeldrum í að hámarki tvö ár. Börn sem eiga rétt á styrktu fóstri eiga gjarnan við 

íþyngjandi tilfinninga- og hegðunarvanda að etja sem aðrar leiðir hafa ekki virkað á. Það sem 

einkennir styrkt fóstur frá hinum fósturleiðunum er að annað foreldrið skuldbindi sig alfarið 

verkefninu og er skyldugt til að vinna skylt með skóla, heilbrigðisstarfsfólki og öðrum teymum 

sem kunna að koma að barninu (Barna- og fjölskyldustofa, e.d.). 

Fjölþættur vandi 

Fjölþættur vandi er ekki alls staðar skilgreindur eins og má segja að það sé ekki til nein ein 

rétt skilgreining. Samkvæmt skýrslu nefndar um samhæfða þjónustu sem Velferðarráðuneytið 

gaf út er fjölþættur vandi þegar að barn glímir við þroskaröskun, hegðunarerfiðleika og 

geðröskun. Þar er nefnt að hegðun þeirra sé mjög truflandi, óútreiknanleg og stundum skaðleg 

gagnvart barninu sjálfu og umhverfi þess. Sum fara að nota fíkniefni, leiðast út í óæskilegan 

félagsskap og afbrot. Gerð var rannsókn árið 2016 af Salbjörgu Tinnu Isaksen sem ber heitið 

Fjölþættur vandi barna: Baráttan um úrræði þar sem spurt var barnaverndarstarfsmenn hvernig 

fjölþættur vandi lýsir sér í málum sem koma til meðferðar hjá barnaverndarnefndum og tekin 

voru viðtöl við nokkra barnaverndarstarfsmenn. Þeir voru ekki sammála um hvernig þessi vandi 

lýsir sér en einhverjir vildu meina að fötlunargreining úrskurðaði hvort að um fjölþættan vanda 

væri að ræða eða ekki, aðrir töldu geðgreiningar og hegðunarvanda vera nóg til að setja 

skilgreininguna fjölþættur vandi. Einhverjir töldu að vímuefnavandi væri einn þáttur fjölþætts 

vanda og því má segja að samkvæmt barnaverndarstarfsmönnum er engin ein útskýring rétt 

fyrir þennan hóp (Salbjörg Tinna Isaksen, 2016). 
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Þroskaröskun 

Einkenni þroskaröskunar er vitsmunaskerðing eða þegar að vitsmunir eru undir meðallagi 

og skert geta til að takast á við verkefni og athafnir daglegs lífs. Fólk með þroskahömlun getur 

þó lært og tileinkað sér þætti sem að auka getu þeirra til að taka þátt í daglegu lífi en þau læra 

það hægt. Þroskahömlun hefur mismunandi birtingamyndir og getur hún verið mjög væg og 

mjög mikil. Sá eða sú sem hefur þroskahömlun hefur takmarkanir á tveimur sviðum, annars 

vegar skerta hæfni til að læra, taka ákvarðanir og leysa vandamál og hins vegar skerta 

aðlögunarfærni sem birtist á þann hátt að einstaklingurinn á erfitt með að tjá sig á skilvirkan 

hátt, tengjast öðrum og hugsa um sjálfan sig. Þessir þættir eru mældir á greindarvísitöluprófum 

en meðalgreindarvísitala er 100 þar sem að flestir skora á milli 85 og 110. Einstaklingur er 

metinn með þroskahömlun ef að greindarvísitalan er undir 70 (Ráðgjafar- og greiningarstöð, 

e.d.). Til að meta aðlögunarfærni barns fylgist sérfræðingur með færni barnsins til að eiga 

samskipti við önnur börn, fjölskyldu og vini, hvernig það hugsar um sjálft sig og færni barnsins 

til að eiga samskipti við og skilja aðra. Talið er að um 1% mannkyns sé með þroskahömlun og 

85% af þeim hafa væga þroskahömlun sem þýðir að þau eru eingöngu aðeins hægari heldur en 

aðrir að læra nýja færni og meðtaka upplýsingar. Með réttum stuðning munu flest þeirra geta 

lifað eðlilegu sjálfstæðu lífi á fullorðinsárum. Það eru allskyns merki um þroskahömlun í æsku 

sem geta komið fram á ungbarnaárum en aðrir sýna ekki einkenni fyrr en að þau eru komin á 

skólaaldur sem byggir oft á hversu alvarleg þroskahömlunin er. Helstu einkennin sem þarf að 

fylgjast með eru þegar að börn eru lengur en önnur að setjast upp, skríða eða ganga, lengur að 

byrja að tjá sig eða eiga erfitt með að tjá sig, lengi að læra að klæða sig eða borða sjálf, 

erfiðleikar með að muna hluti, vanfærni við að tengja saman orsök og afleiðingar, 

hegðunarerfiðleikar eins og skapofsaköst og erfiðleikar með að leysa vandamál eða skortur á 

rökhugsun. Algengustu ástæður þroskahömlunar eru erfðafræðilegir þættir, vandamál á 

meðgöngu, súrefnisskortur eða önnur vandamál við fæðingu, veikindi eða meiðsli eins og 

alvarleg vanræksla eða misnotkun, höfuðhögg, sýkingar í heila og mislingar. Samt sem áður er 

í sumum tilfellum óvíst með orsök þroskahömlunar. Þegar verið er að greina þroskahömlun eru 

notuð ýmis próf og rannsóknir eins og blóðrannsókn, þvagrannsókn og myndataka á heila en 

barn fær ekki þroskahömlunargreiningu ef aðeins eitt einkennana gerir viðvart, þ.e. lág 

greindarvísitala eða skert aðlögunarfærni. Barnið verður að hafa skerta getu á báðum þessum 

þáttum til að vera greint með þroskahömlun (Byrd, 2020). Alvarleg þroskaröskun er skilgreind 

í lögum um ráðgjafar- og greiningarstöð sem meðfætt eða áunnið ástand eða ástand sem kemur 

til vegna óvænts utanaðkomandi atburðar sem hefur slík áhrif á þroska að það leiðir til eða kann 
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að leiða til fötlunar. Með fötlun er þá átt við langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skerðingu eða skerta skynjun sem kann að koma í veg fyrir fulla og virka samfélagsþáttöku 

(nr.83/2003). 

Geðröskun 

Í skýrslu velferðarráðuneytis um geðheilbrigði segir að það flokkist undir geðheilsuvanda 

þegar að erfiðleikar á sviði samskipta, líðunar, hegðunar eða þroska eru það alvarlegir að þörf 

er á fagaðstoð. Geðheilsuvandi verður svo að geðröskun eða geðsjúkdómi þegar að mörg 

geðheilsuvandamál eru til staðar eða geðheilsuvandinn er mjög alvarlegur og viðvarandi. 

Ómeðhöndlaðir geðsjúkdómar barna valda hjá þeim þjáningu og skerða möguleika þeirra til 

heilbrigðs þroska. Geðsjúkdómarnir geta haldið áfram að vaxa og versna fram á fullorðinsár sé 

ekki gripið inn í strax og einkenni gera vart við sig. Geðheilbrigðisvandamál geta haft áhrif á 

alla þætti í lífi barns (Stjórnarráðið, e.d.). Þunglyndi er eitt af algengustu geðröskunum hjá 

börnum en einkenni þess eru margvísleg og ekki allir upplifa þunglyndi eins. Helstu einkenni 

þunglyndis hjá börnum eru depurð og leiði mestallan daginn, nánast á hverjum degi, að eigin 

mati eða annara og hjá börnum og unglingum kemur þetta fram sem pirringur eða skapstyggð. 

Einnig áhuga- og ánægjuleysi í daglegum athöfnum eins og tómstundum, félagslífi og 

áhugamálum, breytingar á holdafari og matarlyst, sífelld þreyta og orkuleysi, breyting á svefni, 

minni einbeiting eða erfiðleikar til að taka ákvarðanir nánast daglega og að finnast maður 

einskis virði. Fleiri birtingarmyndir þunglyndis eru að vera með óraunhæfa sektarkennd og 

svartsýni, vonleysi og endurteknar sjálfsvígs- eða dauðahugsanir (geðfræðsla, e.d.) Fjögur eða 

fleiri einkenni þurfa að vera til staðar í 2 vikur eða lengur til að uppfylla greiningu þunglyndis. 

Samkvæmt faraldsfræðilegum rannsóknum hafa helmingur þeirra barna sem greinast með 

þunglyndi einnig einhverja aðra greiningu og er þar aðallega um að ræða kvíðasjúkdóma eða 

hegðunarröskun. Þunglynd börn eiga að jafnaði erfitt með að halda tengslum við önnur börn 

vegna áhugaleysis af félagslegum samskiptum. Sum þunglynd börn geta verið þokkalega virk 

en því alvarlegra sem þunglyndið er því minni líkur eru á að barnið hafi áhuga á að taka þátt í 

daglegu lífi og dagleg verkefni fara að halla undir fæti eins og námsárangur og félagsleg 

samskipti. Einnig getur það verið merki um þunglyndi þegar að barnið fer að sýna áhugaleysi 

á almennri umhirðu, útliti og klæðnaði og áhættuhegðun eins og neyslu áfengis og ólöglegra 

vímuefna (Embætti landlæknis, 2012). 
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Hegðunarvandi 

Hegðunarvandi hefur hinar ýmsu birtingarmyndir en alvarlegustu hegðunarfrávikin eru 

ofbeldi á annað fólk og sjálfskaðandi hegðun. Önnur hegðunarfrávik eru stjórnlaus reiðiköst, 

eyðilegging á hlutum, kröftug mótmæli við athöfnum daglegs lífs og aðgerðarleysi. 

Hegðunarvandi getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar þar sem barnið getur skaðað sjálft 

sig og aðra með hegðun sinni, eyðilagt dýra hluti, sýnt áhugaleysi á námi og tómstundum og 

upplifað vanlíðan því tengdu að hafa ekki stjórn á skapinu sínu. Sjálfskaðandi hegðun getur 

búið til sár á húð sem getur leitt til sýkingar eða búið til ör. Árásir eða ofbeldi gagnvart öðrum 

getur valdið áverkum, bæði á sál og líkamana hjá þeim sem fyrir árásinni verður. 

„Hegðunarvandi er notaður til að forðast, sleppa undan, tefja eða draga úr styrk eða lengd 

neikvæðra áreita t.d. krafna“ en misjafnt er hvað fólki finnst vera áreiti. Sumum börnum finnst 

einungis viðvera starfsmanns vera áreiti eða þegar barnið er beðið um að sýna jákvæð samskipti. 

Einnig getur það verið áreiti fyrir barnið þegar það er krafið um að gera illskiljanleg og erfið 

verkefni. Þrjár meginaðferðir eru notaðar þegar greina á hegðunarvanda hjá börnum. Sú fyrsta 

er að fylgjast með einstaklingnum í þeim aðstæðum sem að hegðunarvandinn er að koma upp 

til að skoða hvað gerist áður en hegðunin kemur upp og hvað gerist í kjölfar hennar. Önnur 

aðferðin er að setja upp aðstæður það sem mæld eru áhrif séstakra áreita og sú þriðja er að safna 

upplýsingum frá aðstandendum í gegnum spurningarlista eða óformleg samtöl. Það eru til 

ýmsar leiðir sem hægt er að nota til að fyrirbyggja hegðunarvanda en má þar meðal annars nefna 

færniþjálfun sem felst meðal annars í því að leiðbeina einstaklingum um eðlileg samskipti. 

Einnig er mikilvægt að einstaklingurinn hafi dagskrá eða stundaskrá til að fyrirbyggja 

eirðarleysi og aðgerðarleysi sem getur leitt til þess að einstaklingurinn fari að sýna 

hegðunarvanda en ánægjulegar athafnir yfir daginn draga úr hegðunarvanda. Það er mikilvægt 

að sýna jákvæðri hegðun athygli og hunsa neikvæða hegðun og þegar að einstaklingur sýnir 

hegðunarvanda er hægt að bjóða honum tvo valkosti um ánægjulega athöfn eða leyfa 

einstaklingnum að ráða röð athafna. Með því ertu að gefa viðkomandi möguleika á því að gera 

eitthvað skemmtilegt áður en hann þarf að gera það sem honum finnst erfitt eða leiðinlegt. Þessi 

aðferð getur komið í veg fyrir hegðunarvandann og svo má ávallt hafa í huga, er þetta verkefni 

nauðsynlegt? Hvort vegur þyngra, að viðkomandi vinni verkefnið sem leiðir til hegðunarvanda 

og vanlíðunar eða að viðkomandi sleppi að gera verkefnið og líði vel og mögulega nái að 

komast út úr hegðunarvanda sínum? Eitt lítið skref í einu getur haft mikil áhrif til langtíma litið 

(Felix Högnason, 2013). Urður Njarðvík hélt erindi um hegðunarvanda barna í 

fræðslufundarröð Háskóla Íslands árið 2018 sem nefndist Best fyrir börnin. Undirrituð fór á 
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tjéðan fyrirlestur en hann fékk þónokkra athygli í fjölmiðlum þar sem hegðunarvandi og kvíði 

hjá börnum er alvarlegt samfélagslegt vandamál og ákveðnar vísbendingar eru um að hann sé 

að aukast (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018). Urður rannsakaði tengslin milli kvíða og 

hegðunarvanda en kvíði birtist oft sem hegðunarvandi og börn með hegðunarvanda eru líklegri 

til að þróa með sér kvíða heldur en önnur börn. Það sem er oftast álitið vera frekju- og 

skapofsaköst er oft birtingarmynd kvíða hjá börnum sem kunna ekki aðrar leiðir til að tjá sig. 

Sama má segja um hegðunarvanda, oft eru þetta einu viðbrögðin eða hegðunin sem börnin 

kunna og því er svo mikilvægt að kenna börnum sem glíma við hegðunarvanda jákvæðar leiðir 

til að takast á við erfiðar tilfinningar (Urður Njarðvík, 2018). 
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Ósamræmi í málaflokki barna og ungmenna með fjölþættan vanda 

Í kjölfar lokunar á heimilunum Árbót og Berg í Aðaldal varð mikil skerðing á þjónustu við 

börn með fjölþættan vanda. Þar voru vistaðir drengir allt að 12 talsins sem að myndu í dag 

teljast einstaklingar með fjölþættan vanda en þessum búsetuúrræðum var lokað árið 2010. 

Ekkert kom í staðinn og eina meðferðarheimilið sem er starfrækt í dag er Lækjarbakki sem er 

fyrir drengi á aldrinum 13-18 ára og hefur 6 pláss en nýlega var lokað sambærilegu heimili að 

Laugalandi sem var fyrir stúlkur. Nýtingin á Lækjarbakka er dræm vegna þess að 

umsóknarferlið er strembið og of miklar kröfur eru lagðar fyrir umsækjendur að mati 

barnaverndar. Ungmennin þurfa að uppfylla allskyns kröfur sem að erfitt er að uppfylla og því 

ekki hægt að nýta úrræðið eins og þörfin segir til um. Óskað hefur verið eftir endurskilgreiningu 

á hlutverki meðferðarheimilisins til að fleiri börn geti nýtt sér þjónustuna. Einnig voru önnur 

úrræði með 45-50 pláss rekin af ríkinu fyrir barnaverndarnefndir landsins en þeim var öllum 

lokað fyrir nokkrum árum og engin úrræði komu í staðinn (Anna Eygló Karlsdóttir, Guðrún 

Marinósdóttir, Hákon Sigursteinsson, Helena Unnarsdóttir, Hildigunnur Árnadóttir og Ragna 

Sigríður Reynisdóttir, 2021). Samkvæmt nýjustu skýrslu Barnaverndarstofu hafa umsóknum í 

langtímameðferð fækkar verulega en eingöngu 16 umsóknir bárust árið 2020 samanborið við 

19-26 á ári á árunum 2016-2019. Var nýtingarhlutfall meðferðarheimilanna Laugalands og 

Lækjarbakka því samanlagt 34,6% árið 2020 samanborið við 54,6%-68,1% á ári á árunum 

2016-2019. Barnaverndarstofa opnaði vistheimili 1. mars 2020 fyrir börn sem lokið hafa 

meðferð en heimilið er rekið sem deild á vegum Stuðla. Fyrsta ár starfseminnar gekk vonum 

framar og dvöldu alls 3 börn á vistheimilinu á árinu 2020. Fleiri breytingar í málefnum barna 

með fjölþættan vanda voru gerðar árið 2020 en Lækjarbakki var færður undir stjórn Stuðla og 

er það heimili því einnig rekið nú sem deild undir Stuðlum og hefur starfsemin þar eflst 

allnokkuð við þær breytingar (Barnaverndarstofa, 2021). 

Árið 2013 var gerð skýrsla sem gefin var út af Velferðarráðuneytinu en sérstök nefnd var 

sett á stokk til að reyna að bæta þjónustuna fyrir börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir og 

gera hana samhæfðari. Nefndin tók að skoða þann hóp barna sem að þurfa á vistun utan heimilis 

að halda og þurfa oft að vera á mörgum stöðum jafnvel yfir langan tíma. Nefndinni var falið 

það verkefni að reyna að bæta stöðu þessara barna, finna lausnir á þeim vanda sem við blasir 

og samhæfa þjónustuna á þann hátt að skýrir verkferlar séu þegar að upp koma slík mál að taka 

þarf barn út af heimili sínu. Oft eru foreldrar orðnir langþreyttir og þurfa hvíld og væri þá 

ákjósanlegast að úrræði væri í boði fyrir barnið sem það gæti dvalið á allan tímann meðan það 
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þyrfti. Einnig þurfa að vera í boði viðeigandi úrræði, einstaklingsmiðuð sem að henta hverjum 

og einum í stað þess að reyna að setja allan þann hóp sem þarf á slíkri þjónustu að halda í sama 

kassann. Sveitarfélögin, ríkið, barnavernd og geðþjónustan virðast benda oft hvert á annað og 

engir skýrir verkferlar eru um hver á að þjónusta barnið. Þetta kemur oft niður á kostnaði en 

hingað til hafa eingöngu verið í boði til langtíma einkarekin úrræði sem eru bæði dýr og efast 

hefur verið um hæfni þeirra til að aðstoða þennan hóp barna. Nefndin taldi það best fyrir hag 

barnanna að tryggja að búseta þeirra sé stöðug og varanleg, jafnvel fram á fullorðinsár. Nefndin 

telur nauðsynlegt að ríkið tryggi börnunum og fjölskyldum þeirra geðheilbrigðisaðstoð og lagði 

hún til að gerðir yrðu samningar milli sveitarfélaga og BUGL sem tryggja sveitarfélögum 

þjónustu er snýr að sérhæfðri ráðgjöf frá geðheilbrigðisstarfsfólki við uppbyggingu sérhæfðra 

búsetuúrræða á vegum sveitarfélaganna. Komst nefndin að þeirri niðurstöðu að þessi hópur 

þyrfti þjónustu í samræmi við lög um þjónustu við fatlað fólk, svo mikill væri vandinn. Þjónusta 

við þennan hóp barna væri fullreynd á meðan börnin búa enn inn á heimili sínu. Samband 

Íslenskra sveitarfélaga sendi bréf til velferðarráðuneytisins árið 2013 til að óska eftir 

endurbótum. Þau sögðu að Barnaverndarstofa og BUGL vikju sér frá vandanum þegar kæmi að 

þjónustunni fyrir börn með fjölþættan vanda og/eða langvarandi stuðningsþarfir og að 

sveitarfélögin sætu ein uppi með að byggja upp úrræði fyrir þennan hóp. Sambandið tók fram 

að börn með alvarlega þroskaskerðingu ættu rétt á barnavernd og því rétt á úrræðum 

barnaverndarstofu. Það er því þeirra mat að sveitarfélögin hafa verið að sinna verkefnum 

umfram sinni skyldu og krefjast þess að barnaverndarstofa aðstoði þau í þessum málaflokki 

eins og þeim ber lagaleg skylda til. Nefndin taldi að ekki væri hægt að flokka þessi tilfelli sem 

barnaverndarmál heldur miklu frekar málefni fatlaðra barna og væri því úrræði á vegum 

barnaverndar ekki ákjósanlegast heldur úrræði fyrir fötluð börn. Því er lokamat nefndarinnar að 

málefni barna með fjölþættan vanda falli undir þjónustukerfi fatlaðs fólks sem vísast í 2. gr. 

laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, nr. 83/2003 en þar segir að „Með fötlun er átt við 

það ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa 

vegna alvarlegrar þroskaröskunar eða annarrar röskunar á færni,“ sbr. einnig 2. gr. laga um 

málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992, en hún er svohljóðandi: „Einstaklingur á rétt á þjónustu 

samkvæmt lögum þessum sé hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar 

þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, 

sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, 

svo og slysum.“ Einnig fannst þeim mikilvægt að börnin fengu áframhaldandi þjónustu eftir 18 

ára aldur, þ.e. búsetuúrræði sem ílengdist fram á fullorðinsár, sem undirstrikar enn fremur að 
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barnavernd er ekki ákjósanlegasta stofnunin til að halda utan um mál þessara barna 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Í nýjustu grein barna- og fjölskyldustofu sem útlistar samantekt 

um úrræði og fjölda umsókna um þjónustu til barnaverndarstofu má sjá að umsóknum um 

meðferðarúrræði hefur fækkað frá árinu 2018 en þá voru umsóknirnar 174. Árið 2019 voru þær 

svo 154 sem svipar til ársins 2021 en þá voru umsóknirnar 156. Árið áður, 2020, voru þær 168. 

Af þessum tölum eru langflestar umsóknir um MST meðferð. Beiðnir um varanlegt eða 

tímabundið fóstur voru 135 árið 2021 sem er fækkun frá árinu á undan en þær voru 165 árið 

2020. Árið 2018 voru þær 120 og 163 árið 2019 þannig það má sjá að tölurnar eru breytilegar 

og ekki endilega hægt að segja að umsóknum fari fækkandi þar sem tölurnar eru síbreytilegar 

á milli ára. Á þessum árum er þó aukning í umsóknum um styrkt fóstur en þær voru 38 talsins 

árið 2021 samanborið við 29 árið 2020, 32 árið 2019 og 25 árið 2018. Jafn margar umsóknir 

fyrir Stuðla bárust á árunum 2020 og 2021 eða 34 talsins. Vistanir þar voru 167 árið 2021 

samanborið við 152 árið á undan og vistunardögum fjölgaði úr 826 árið 2020 í 919 árið 2021 

og eru það heldur fleiri vistanir og vistunardagar samanborið við 2018 og 2019 (Barna- og 

fjölskyldustofa, 2022; Barnaverndarstofa, 2022). 

Sveitarfélögin og Ríkið 

Þegar að Ríkisendurskoðun ræddi við fulltrúa sveitarfélagana kom fram að þeir telja 

barnaverndarstofu hafa of lítið samráð við sveitarfélög landsins um stefnur og þróun í 

málaflokki barna og ungmenna með fjölþættan vanda. Þrátt fyrir þetta kom í ljós eftir að 

viðhorfskönnun var lögð fyrir forsvarsmenn barnaverndar að innan málaflokksins er fagleg 

samstaða um áherslur í barnaverndarstarfi á Íslandi og starfsmenn heilt yfir sáttir með þá 

meðferð sem er í boði.  Forsvarsmenn telja að Barnaverndarstofa hafi brugðist vel við þeim 

áskorunum sem að stofnunin hefur mætt og lagt sig fram við að þróa og bjóða sveitarfélögum 

þjónustu umfram það sem að þeim ber lagaleg skylda til. Til að mynda hefur Barnaverndarstofa 

sinnt rekstri Barnahúss sem og innleitt fjölkerfameðferðina MST með stuðningi 

Velferðarráðuneytis. Einnig hefur hún gert samning við vistheimilið að Hamarskoti í 

Flóahreppi um þjónustu fyrir þungaðar stúlkur sem eiga engin önnur hús að vernda en lögum 

samkvæmt ætti slíkt úrræði að vera á ábyrgð sveitarfélaga. Sérfræðingar í Barnaverndarmálum 

eru sammála um að börn á aldrinum 16-18 ára með fjölþættan vanda fái ekki viðunandi þjónustu 

vegna skorts á úrræðum. Er vandinn skilgreindur sem svo í skýrslu Ríkisendurskoðunar að þetta 

sé hópur sem að glímir við geðröskun, hegðunarvanda og þroskaröskun. Einnig hafa ungmenni 

með alvarlegan vímuefnavanda og afbrotahegðun ekki fengið nauðsynlega þjónustu vegna 
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skorts á úrræðum. Það er svo mat Ríkisendurskoðunar að Velferðarráðuneytið þurfi að skýra 

betur hvert ráðgjafahlutverk Barnaverndarstofu er en í lagaákvæðum er það nokkuð óljóst. 

Einnig kemur þar fram að það sé á ábyrgð Velferðaráðuneytis að tryggja skuli nauðsynlegt 

framboð meðferðarúrræða. Mjög mikilvægt er að það sé nægt framboð af sérhæfðum 

meðferðarúrræðum á höfuðborgarsvæðinu fyrir börn með fjölþættan vanda sem að geta ekki 

dvalið hjá fjölskyldum sínum vegna geðröskunar og hegðunarvanda (Ríkisendurskoðun, 2015). 

Þetta ýtir undir mat fyrri nefnda í fyrri skýrslum þar sem sveitarfélögunum finnst þau ekki fá 

næga ráðgjöf eins og þau telja að Barnavernd beri skylda til að veita. Það er því nokkuð brýnt 

að þessi hluti í lagaákvæðum verði betrumbættur og gert skýrt hverjir beri ábyrgð á hverju í 

málaflokknum (Salbjörg Tinna Isaksen, 2016). Ósamræmi hefur verið varðandi hvaða kerfi 

börn og ungmenni með fjölþættan vanda tilheyra en samkvæmt Réttindagáttinni ber 

Greiningarmiðstöð ríkisins að sjá um að greina börn með fatlanir eins og einhverfu eða 

þroskahömlun og veita þeim viðeigandi þjónustu. Hins vegar er það hlutverk Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala að greina börn með geðraskanir og geðfatlanir og veita þeim 

þjónustu (e.d.). Börn og ungmenni með fjölþættan vanda falla hinsvegar oft í báða þessa flokka, 

geta verið með þroskahömlun og geðröskun eða einhverfu og geðröskun og má ætla að þessi 

óvissa, samskiptavandi milli stofnana og úrræðaleysi sé vegna þessa. 

Lög, samningar og reglugerðir 

Árið 2002 tóku gildi ný barnaverndarlög sem byggja á því að börn skuli njóta þeirra 

réttinda að hljóta sérstaka vernd og umönnun í samræmi við aldur sinn og þroska. Er þetta í 

anda Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fullgiltur var hér á Íslandi árið 1992 en var ekki 

lögfestur fyrr en 21 ári seinna eða 2013. Barnaverndarlög hafa það markmið að tryggja börnum 

sem að búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni eða þroska í hættu nauðsynlega og 

viðeigandi aðstoð. Þá kveða lögin á um að hagsmunir barns skuli alltaf vera hafðir að leiðarljósi 

í barnaverndarstarfi og beita skuli úrræðum til verndar börnum þegar það á við 

(Ríkisendurskoðun, 2015; barnaverndarlög, 2002). Í barnaverndarlögum kemur fram að 

markmið laganna sé að allir þeir sem að koma að umönnun og uppeldi barna skuli sýna þeim 

virðingu og umhyggju og að tryggja að börn sem að búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem 

stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð (nr. 80/2002). Mikil óreiða myndast 

gjarnan við úrlausn barnaverndarmála og þá sérstaklega þegar að kemur að málum barna með 

fjölþættan vanda. Óvissa hefur verið um hver eigi að sinna þessum börnum og ósætti hefur ríkt 

milli sveitarfélaga og ríkis vegna þessa (Salbjörg Tinna Isaksen, 2016).  Lögin kveða nokkuð 
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skýrt á um ábyrgðar- og verkaskiptingu aðila er málið varðar sem eru Velferðarráðuneytið, 

kærunefnd barnavernarmála, Barnaverndarstofa og Barnaverndarnefndir sveitarfélagana. Þetta 

eru barnaverndaryfirvöld samkvæmt barnaverndarlögum en störf þeirra eru nokkuð samofin og 

veltur því árangur barnaverndarstarfs á Íslandi að miklu leyti á sterkri yfirstjórn 

Velferðarráðuneytis og góðri samvinnu þessara aðila (Ríkisendurskoðun, 2015). Í 5. grein 

barnaverndarlaga kemur fram að Velferðarráðuneytið ber ábyrgð á stefnumótun í Barnavernd 

og í 7. grein segir að verkefni Barna- og fjölskyldustofu sé meðal annars að  vinna að 

samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs á Íslandi, veita barnaverndarþjónustum og 

umdæmisráðum barnaverndar ráðgjöf og leiðbeiningar um framkvæmd barnaverndarlaga og 

vinnslu einstakra mála, veita barnaverndarþjónustum liðsinni í fósturmálum og fari með 

yfirstjórn á heimilum og stofnunum sem að ríkið ber ábyrgð á að séu tiltæk. Einnig kemur fram 

í sömu grein að Barna- og fjölskyldustofu sé heimilt að reka sérhæfð úrræði fyrir börn sem 

glíma við fjölþættan vanda í samstarfi við önnur yfirvöld og að bjóða barnaverndarþjónustum 

aðra sérhæfða þjónustu svo sem úrræði utan stofnana á sviði meðferðar fyrir börn. Í 10. grein 

kemur hins vegar fram að sveitarfélögin beri ábyrgð á barnavernd og eru lögbundin að veita 

barnaverndarþjónustu. Í 24. grein segir að með samþykki barns og foreldra sé 

barnaverndarþjónustum skylt að veita aðstoð meðal annars með því að útvega barni viðeigandi 

stuðning eða meðferð og ef að barnið er orðið 15 ára nægir eingöngu samþykki barns. Í 26. gr. 

Segir að ef ekki næst samþykki foreldra og barns getur barnaverndarþjónusta farið fram á, við 

umdæmisráð barnaverndar gegn vilja foreldra, að úrskurða eftirlit með heimili. Enn fremur 

segir í 27. gr. að ef barnið er orðið 15 ára geti barnaverndarþjónustan úrskurðað að barnið fari 

ekki frá þeim stað sem það dvelst á í allt að fjóra mánuði, geti kveðið á um að taka barnið út af 

heimili í allt að fjóra mánuði og  úrskurðað barnið í fóstur eða vistun á heimili eða stofnun til 

að tryggja öryggi þess eða til að unnt sé að gera viðeigandi rannsókn á barninu og veita því 

nauðsynlega meðferð og aðhlynningu. Í 79. gr. stendur að Velferðarráðuneytið beri ábyrgð á að 

í boði séu úrræði og sérhæfð meðferð fyrir börn og unglinga til að taka á móti bráðatilvikum, 

tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða alvarlegra hegðunarerfiðleika og greina vanda 

þeirra (Ríkisendurskoðun, 2011; Barnaverndarlög nr. 80/2002). Samkvæmt Lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga ber þeim að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og 

ungmenna og að veita þjónustu, ráðgjöf og aðstoð í málefnum þeirra (nr. 40/1991). 

Lög um ráðgjafar- og greiningarstöð nr. 83/2003 hafa það markmið að tryggja börnum með 

alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar, greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem 

miða að því að draga úr afleiðingum röskunarinnar. Í þeim lögum kemur jafnframt fram að 
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starfrækt skuli vera stofnun á vegum ríkisins sem þjóni landinu öllu sem býður upp á fjölþætta 

þjónustu. Með fjölþættri þjónustu er átt við þjónustu sem er einstaklingsbundin, margbreytileg 

og tekur til ýmissa þátta sem snúa að þroska og aðstæðum einstaklings. Einnig er í lögum þeim 

að notast skuli við fjölskyldumiðaða nálgun sem felur í sér að foreldrar og börn, í samræmi við 

aldur og þroska, séu virkir þátttakendur í ákvarðanatökunni í þeirra þjónustu. Þar er einnig 

fjallað um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar en með því er átt við að byrja skal að veita 

markvissa íhlutun og samræmda þjónustu snemma í lífi barns sem hefur það markmið að hafa 

jákvæð áhrif á þroskaframvindu og framtíðarhorfur barnsins sem og að styrkja foreldrana í 

uppeldishlutverki sínu. Greining er skilgreind sem svo að í henni felst athugun og samráð 

sérfræðinga með alþjóðlega viðurkenndum aðferðum til mats á eðli röskunar og flokkun eftir 

alþjóðlegum greiningarviðmiðum. Enn fremur felur greining í sér mat á færni og aðstæðum 

einstaklingsins og fjölskyldu hans sem nýtist til sérhæfðar ráðgjafar, íhlutunar og mat á 

stuðningsþörf. En margir telja að börn með fjölþættan vanda falli frekar inn í heilbrigðiskerfið 

heldur en félagsmálakerfið sökum þess að sum þessara barna þurfa sérhæfða meðferð vegna 

þroskaröskunar sinnar. Þegar að börn eru með fötlun tilheyra þau heilbrigðiskerfinu en ekki 

barnaverndarkerfinu og eiga, samkvæmt lögum og samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks rétt á sömu þjónustu og aðrir (19. grein/2007). Þau eiga rétt á því að eiga heimili, 

stunda nám og vera virkir samfélagsþegnar með þeim stuðningi sem þau þurfa á að halda (lög 

um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018). Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna lýsir enn fremur hvernig koma eigi fram við börn og hvernig gæta eigi 

réttinda þeirra og virða skuli þau sem virka og sjálfstæða einstaklinga (I. hluti/1992). 
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Aðkoma þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfa má finna í hinum ýmsu stjórnunarstörfum er tengjast börnum og ungmennum 

með fjölþættan vanda. Til dæmis er eigandi Vinakots, einkarekins úrræðis fyrir börn og 

ungmenni með fjölþættan vanda, þroskaþjálfi og leiðbeinir hún starfsfólki og deildarstjórum 

með sinni þekkingu og reynslu. Þetta veit ég af eigin reynslu eftir að hafa starfað í Vinakoti en 

einnig kemur fram á vefsíðu þeirra að þar starfi þroskaþjálfar (Vinakot, e.d.). Einnig má nefna 

félagsþjónustuna og barnavernd en þar starfar fjöldi þroskaþjálfa og hefur það aukist undanfarin 

ár að menntun og sérþekking þroskaþjálfa er nýtt á sviði félagsþjónustunnar (Hafnarfjörður, 

e.d.; Kópavogur, e.d.; Garðabær, e.d.). Aðkoma þroskaþjálfa að málefnum barna og ungmenna 

með fjölþættan vanda er mikilvæg í þeim skilningi að þessi hópur barna njóti sömu réttinda og 

aðrir og fái að hafa rödd um hvaða meðferð þau fá og hvaða úrræðum er beitt í þeirra lífi. 

Mikilvægt er að börn hafi stuðning frá fagaðila sem að fylgir barnasáttmálanum og 

barnaverndarlögum til að tryggja það að ef barnið upplifir að það sé beitt ofbeldi eða slæmri 

meðferð þá hafi það einhvern til að ræða við og upplýsa um málið sem að trúir þeim og 

framfylgir þeirra kvörtun. Sér í lagi í ljósi umræðu síðustu ára um slæma meðferð barna, ofbeldi 

á meðferðarheimilum og óviðunandi aðstæður sem börnin eru sett í (Trausti Hafsteinsson, 2021; 

Ágúst Borgþór Sverrisson, 2021; Jón Hákon Halldórsson, 2010).  

 

Norræn samtök þroskaþjálfa 

Eitt af grundvallarhugtökum þroskaþjálfa er sjálfstætt líf, sjálfsákvarðanatökuréttur og virk 

þátttaka í eigin lífi (Siðareglur þroskaþjálfa, 2016). NFFS (Norræn samtök þroskaþjálfa) gaf út 

rit til að leggja sitt af mörkum við að tryggja að þroskaþjálfar á norðurlöndunum noti 

barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í starfi sínu. Í því felst meðal annars að fagstéttin sýni 

félagslega og siðræna ábyrgð á því að tryggja börnum og ungmennum rétta meðferð, sér í lagi 

þegar meðferðin samræmist ekki réttindum þeirra. Í ritinu er lögð aðaláhersla á starf 

þroskaþjálfa með börnum sem vistuð hafa verið utan heimilis, börn með félagsleg vandamál og 

börn sem koma úr erfiðum uppeldisaðstæðum því „þau eru í mestri hættu þar sem þau hafa 

verið fjarlægð frá heimilum sínum og þekktu umhverfi“. Markmið NFFS er að tryggja börnum 

sem vistuð hafa verið utan heimilis að framfylgt sé barnasáttmálanum að öllu leyti í þeirra 

meðferð og að fagfólkið sem ber ábyrgð á börnunum starfi eftir sáttmálanum og framfylgi 

honum. Hinar hefðbundu kenningar eins og félagsmótun, greiningarleg nálgun og líffræðilegur 
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skilningur á hegðun barna taka ekki tillit til þess að barnið er líka virkur þátttakandi og 

sjálfstæður einstaklingur sem hefur sjálfur einnig áhrif á þroskaferli sitt. Þroskaþjálfinn hefur 

þá sérstöðu að ræða við börnin og ungmennin sjálf um líf sitt og langanir og er þar með að sýna 

barninu að hann lítur á það sem virkan þátttakanda í eigin lífi. Þroskaþjálfar líta á öll börn sem 

virka þátttakendur í að móta sitt eigið líf og að þau séu með sjálfstæð réttindi til gagnkvæmra 

samskipta við umhverfi sitt. Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er lýst því yfir að 

börn eiga rétt á stuðningi og sérstakri umönnun og að virða skuli börn sem virka og sjálfstæða 

einstaklinga sem eiga rétt til verndar, þroska og að taka ákvarðanir varðandi sitt eigið líf 

(Nordisk Forum for socialpædagoger, 2012; Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 

1948).  
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Umræðukafli 

Það er óneitanlega mikil togstreita innan málaflokks barna og ungmenna með fjölþættan 

vanda. Eftir að meðferðarheimilum fyrir börn var lokað hvað eftir annað komu fá úrræði í 

staðinn en sem betur fer þá var bætt úr því og aukið fjármagn sett í MST meðferð og stuðninginn 

heim. Það má deila um það hvort að meðferðarheimili út á landi sé besta lausnin fyrir börn og 

ungmenni með fjölþættan vanda og hvort að þróunin í samfélaginu hafi orðið til þess að fólk 

áttaði sig á að það væri ekki besta lausnin. Einnig þarf að horfa til þess að börn með fjölþættan 

vanda eru allskonar, eitt barn getur verið með eingöngu hegðunar- og vímuefnavanda á meðan 

annað er með þroskahömlun, geðraskanir og á einhverfurófinu. Það gefur að skilja að þessi tvö 

börn eiga engan veginn að vera í sama úrræðinu og bara það eitt og sér að tvö svona ólík tilfelli 

séu sett í sama hús ásamt fjórum öðrum börnum öll með mismunandi greiningar býr til enn 

frekari vandamál í lífi barnanna. Ég man þegar að ég var á Árbót þá var ég með hegðunar- og 

vímuefnavanda en það voru krakkar þarna með mér með miklar þroskaraskanir, á 

einhverfurófinu og með geðraskanir. Við áttum enga samleið og mörg vandamál urðu til bara 

við það eitt að þurfa að búa undir sama þaki. Hins vegar að þegar ég var á Háholti þá vorum 

við öll sex íbúarnir þarna að glíma við það sama, hegðunar- og vímuefnavanda og meðferðin 

gekk svo miklu betur. Auðvitað hefur það áhrif hvernig heimilið er rekið, hverju meðferðin 

byggist á og hvernig starfsmenn vinna með börnunum en það gefur samt augaleið að ekki er 

hægt að setja öll börn undir sama hatt og hafa meðferðina eins fyrir alla. Því finnst mér svo 

mikilvægt að koma á framfæri því sem kemur fram í þessari ritgerð, hverjir eiga að þjónusta 

hvern og að það þurfi að skilgreina miklu betur vandann sem að barnið glímir við. Ég sem barn 

með hegðunar- og vímuefnavanda átti vel heima á Háholti til dæmis, til að hlífa sjálfri mér og 

öðrum fyrir minni hegðun. Barn sem að glímir við mikinn vímuefnavanda er í stórhættu á að 

eyðileggja líf sitt og ef að barnið vill ekki hætta neyslu er þó alla vega hægt að taka það úr 

umferð sem skaðaminnkandi úrræði. Skaðaminnkandi úrræði byggist meðal annars á því að 

barnið hætti að neyta vímuefna í einhvern ákveðinn tíma þar sem mjög erfitt er að komast í 

vímuefni og afleiðingar notkunar á þeim eru alvarlegar. Þetta eru þá tilfellin þar sem of seint er 

gripið inn í og vandinn orðinn mikill fyrir MST meðferð til dæmis. Það þarf að byrja á rót 

vandans, það þarf að líta á börn og ungmenni með fjölþættan vanda sem einstaklinga með 

tilfinningar, þrár og væntingar til samfélagsins og ábyrgðaraðila. Þetta eru oft börn sem hafa 

orðið fyrir mikilli höfnun og lent í áföllum sem sífellt hafa orðið fyrir vonbrigðum yfir 

viðbrögðum fullorðinna sem þau héldu að þau gæti treyst. Ef að fullorðna fólkið og fagaðilar 
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einblína eingöngu á þeirra veikleika, þeirra greiningar og vandamál þá er mjög erfitt fyrir barnið 

að sjá sig sem eitthvað annað en vandræðabarn sem enginn vill hlusta á. Það er leiðinlegt og 

sárt að sjá hvað margir afsala sér ábyrgðinni á börnum og ungmennum með fjölþættan vanda 

því ef að allir tækju höndum saman og myndu setja barnið í fyrsta sæti væri ekki svona mikið 

úrræðileysi í málaflokknum. 
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 Lokaorð 

Það má alveg ræða það hvort að skilgreiningin fjölþættur vandi ætti yfir höfuð að vera til. Það 

eru of flóknar og fjölbreyttar greiningar settar undir þennan sama hatt sem býr til mörg 

vandamál í kerfinu. Ef að barn með þroskahömlun og hegðunarvanda væri skilgreint sem svo 

þá væri augljóst að það barn falli undir börn með fatlanir. Ef að barn á einhverfurófinu með 

hegðunarvanda væri skilgreint sem svo væri líka auðvelt að finna viðeigandi úrræði fyrir 

einstaklinginn þar sem nokkuð skýrt er hver vandi hans er. Þegar að mál koma inn á borð 

barnaverndar sem segir „barn með fjölþættan vanda“ er alls ekki skýrt hvert vandamálið er, 

hvers konar þjónustu barnið þarf og hvað sé best að gera í stöðunni. Meðferðarúrræðin sem 

rekin voru út á landi voru rekin af starfsfólki með enga sérþekkingu á börnum og ungmennum 

með fjölþættan vanda. Ef þau hefðu verið sérhæfðari, eitt heimili fyrir einhverf börn, eitt fyrir 

börn með vímuefnavanda og annað fyrir börn með þroska- og hegðunarraskanir og fagaðilar á 

hverju sviði starfandi á öllum heimilinum, hefði meðferðin ekki gengið miklu betur? Ég held 

að það sé auðvelt að svara þessari spurningu játandi. 
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