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- Fötluð börn og ungmenni - Heildræn þjónusta: árangur og áskoranir.
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Umhverfi barna

Skóli              Fjölskylda                    Barnið                              Vinir og 

áhugamál
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Hvernig er geðheilbrigðisþjónustu við 
börn og unglinga háttað á Íslandi?

Þriðju línu þjónusta
Barna- og unglingageðdeild Landspítala

Annarrar línu þjónusta
Þroska- og hegðunarstöð, ÞHS

Sjálfstætt starfandi sérfræðingar og annað fagfólk

Fyrstu línu þjónusta

Heilsugæslan

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir  
BUGL.
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Barnavernd

Sálfræðiþjónusta skóla

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

Barnaverndarstofa

Félagsþjónustan

Skólar 
námsráðgjafar



Hlutverk BUGL 

• Sinna börnum með flókinn 
geðrænan vanda 

• Sinna börnum með bráða 
geðrænan vanda s.s. virk 
sjálfsvígshætta, 
sjálfsvígstilraunir, bráðageðrof

• Samvinna við foreldra, 
stuðningur, ráðgjöf, þjálfun  

• Samvinna við tilvísendur og aðra 
meðferðaraðila

• Samstarfssamningar 

• Gagnvirk upplýsingamiðlun á vef

• Vettvangur fyrir fræðslu og 
námskeið

• Rannsóknir

• Meta gæði þjónustu

• Halda ráðstefnur/málþing

1. Að veita klíníska bráða- og 
sérfræðiþjónustu

2. Að vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf 
varðandi geðheilbrigði barna- og 
unglinga

3. Rannsóknar- og fræðsluhlutverk
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Samráðsteymin….

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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Aðdragandinn...
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Aðdragandinnn frh…

• Ósk frá fagaðilum í Þjónustumiðstöðvum og heilsugæslu.

• Samráð  byrjaði í Hg.Glæsibæ 2007. Heilsugæslan í efra Breiðholti fylgdi
fast á eftir 2008. 

• Í kjölfarið voru afmörkuð hlutverk stofnana og þjónustuaðila skilgreind. 

• Lagaleg hlið teymisins skoðuð þar sem um var að ræða aðkomu fleiri
kerfa en heilbrigðiskerfis. (Heilsugæslan efra Breiðholti, Þórður G Ólafsson, yfirlæknir).

• Skrifað undir samstarfssamninga.

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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Aðdragandinn, frh……

• Af hálfu BUGL var þessi samvinna mikilvæg.
- til að styðja samfellu í þjónustu 
- styðja við þekkingu og færni í fyrstu- og annarar línu þjónustu.
- verkefni sem  BUGL á að sinna samkvæmt skilgreindu hlutverki BUGL.

...og....

• - langir biðlistar, 
• - margir í þjónustu og erfitt að útskrifa í heimabyggð.
• - oft voru mál barnanna í vinnslu á mörgum stöðum í kerfinu. 

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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Markmið samstarfssamninga

• Samfella í þjónustu um vinnslu mála barna og fjölskyldna þeirra

• Þverfagleg samvinna milli stofnana (s.s. BUGL, heilsugæslu, barnaverndar 
og velferðar- og skólaþjónustu)

• Teymisvinna og samráð með  formlegri aðkomu viðkomandi stofnana út 
frá ákveðinni verkaskiptingu eftir aðstæðum og eðli mála sem berast.

• Að byggja upp þekkingarbrunn um leiðir og úrræði sem nýtast í vinnu 
með börnum og fjölskyldum í vanda.

• Þróa nýjar leiðir og verklag í þjónustu við börn með hegðunar- og 
geðraskanir og fjölskyldur þeirra 

• Samhæfing úrræða fyrir börn með hegðunar- og geðraskanir og 
fjölskyldur þeirra
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Samráðsteymi í heilsugæslu:

• Reykjavík:

➢ Glæsibæjar

➢ Efra Breiðholts

➢ Neðra Breiðholts

➢ Hlíða

➢ Miðbæjar

➢ Grafarvogs

➢ Árbæjar

• Kópavogi:

➢ Hamraborg

➢ Hvammi

• Hafnarfirði:

➢ Sólvangi

➢ Firði

• Garðabæ:

• Mosfellsbæ:

Samvinna við teymi og stofnanir - 2017

• Ísafirði:

• Suðurnesjum:

• Austurlandi:

Samráð við BUG teymi á Sjúkrahúsinu á 
Akureyri
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Ramminn….

Stofnun

• Ósk um stofnun samráðsteymis. Gerist á stjórnendaplani.

Kynning

• Kynning á starfi teymis fyrir heilsugæslu og aðra ef óskað 
eftir

Utanumhald

• Oftast fagaðili, sálfræðingur heilsugæslunnar og 
deildarstjóri sem halda utan um málskrá og stýra fundi.

Málskrá

• Fagaðilar sem koma að teyminu geta sett mál á málaskrá, 
eftir að hafa fengið til þess leyfi frá foreldrum.

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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Hverjir eru í teymi?

• Sálfræðingur, heilsugæslulæknar, hjúkrunarfræðingar, þ.m.t. 
skólahjúkrunarfræðingarFrá heilsugæslu

• Félagsráðgjafar, aðrir aðilar ef þörf er á.Frá félagsþjónustu

• skólasálfræðingar, aðrir aðilar ef þörf er á.Frá skólaþjónustu

• Sérfræðilæknir og teymisstjóri göngudeildarteymis eða aðrir 
fagaðilarFrá BUGL

• Sálfræðingur, félagsráðgjafar, aðrir.Frá barnavernd

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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Ávinningur ……..

• Aukin samfella í þjónustu

• Betri þjónusta með aukinni samvinnu

• Aukin færni í heimabyggð

• Betra aðgengi að upplýsingum

• Betra samtal milli sérfræðilækna og heilsugæslulækna

• Vinnsla tilvísana betri og minni tvíverknaður

• Viðeigandi mál tekin inn á BUGL, hægt að vinna önnur mál í 
heimabyggð

• Aukin vitund í nærumhverfi um viðeigandi úrræði/nálgun

• Vísir að sameiginlegri meðferðaráætlun
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Hindranir…….

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 
á Barna- og unglingageðdeild Landspítala
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•Vöntun á stefnu heilbrigðis- og velferðaryfirvalda 
um samhæfða þjónustu milli kerfa.

Aukið vinnuálag á ákveðnar fagstéttir BUGL , tími / 
mönnun



Skipting tilvísana á göngudeild BUGL
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Fjöldi tilvísana í göngudeild BUGL 2011-2016  
- eftir póstnúmerum í Reykjavík-



Umsagnir fagfólks í heimabyggð

• “Fagaðilar sem koma að málum vita hvaða þjónustu barnið er 
að fá bæði á sinni stofnun og utan hennar”

• “Samráðið eflir vilja og  jákvæðni fagaðila í að að vinna 
saman því þeir þekkjast betur og það skilar sér í styttri 
boðleiðum og málin vinnast hraðar”

• “það saknar enginn gömlu tímanna”
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Umsagnir fagfólks í heimabyggð

• “Það sem er frábært við teymin er að við getum tekið
málin upp á jafningjaplani og þar er vettvangur til að
miðla upplýsingum og setja mál í farveg. Inngripin
koma fyrr inn og mörg mál er hægt að afgreiða á 
heimavettvangi”

• “Við getum tekið upp mál sem við erum óörugg með
og fáum ráðgjöf. Þetta skapar öryggi og hjálpar
okkur við að sinna því sem við eigum að gera”   
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Það er komin reynsla á teymisvinnuna og
hún er klárlega að skila árangri


