
Áskoranir
Meðferð Kerfið Forvarnir Eftirfylgd Annað

Vantar móttökudeild 
fyrir fíkla með 
fjölþættan vanda 

Heilbrigðisþjónusta fyrir 
ólögráða með fíkn í uppnám

Snemmtæk íhlutun 

Fjölþættur vandi 
eftirmeðferð þarf 
eftirfylgd að vera í 
samvinnu við skóla og 
atvinnulíf- búseta

Breytt 
neyslumunstur - 
færri einstaklingar 
en alvarlegri vandi 

Vantar fjölbreyttari 
úrræði

Skil á milli heilbrigðisþjónustu 
og félagsþjónustu - óskýr 
verkaskipting milli sömu aðila

Snemmtæk íhlutun 

Finna jafnvægi milli 
verndarlokunar og 
aðlögunar að 
samfélaginu

Skjótari viðbrögð 
Bvn. í kjölfar 
bráðavistana

Vantar úrræði fyrir 
börn með alvarlegan 
vímefna og 
afbrotarvanda (lengra 
leidd)

Kerfin tala ekki vel saman

Vantar skimanir 
eða leiðir til að 
finna unglinga 
með neysluvanda

Fráflæðisvandi vantar 
vist og stuðningsheimili 
að lokinni meðferð

Vantar 
framhaldsúrræði 
fyrir ungmenni/fíkla 
með fjölþættan 
vanda

Ekki viðvarandi 
viðvera 
heilbrigðisfagaðila á 
lokaðri deild Stuðla

Skortur á þverfaglegu 
samstarfi - aðstöðuleysi - 
stefnuleysi -  fjármögnun

Snemmtæk íhlutun 
- grunnskólar t.d. 
Ættu að grípa inn í 
strax m. 
Geð/sálfræðiþjónu
stutu þegar vart 
verður við vanda

Vandi hvað tekur við 
eftir meðferð

Vantar úrræði fyrir 
börn með fjölþættan 
vanda - skrifræði - 
hlutverk skóla

Hvaða áskoranir telur þú vera í ferli ungs fólks með fíknivanda út frá þínu starfi?



Sameiginlegur 
þekkingargrunn 
vantar hjá okkar 
aðilum - Greining á 
þörfum fyrir þjónustu

Skortur á úrræðum - vantar 
meira fjármagn í þetta 
verekfni

Eftirfylgni/sponsor eftir 
útskrift af bráðamóttöku 
v/langra biðlistar í 
meðferð - Félagsráðgjöf

Biðlistar

Lengri meðferð Barnavernd undir einn hatt
Styrkja þarf 
eftirmeðferð og 
fjölskyldunálgun

Bráða innlagnir fyrir 
unglinga í 
sprautuneyslu eða 
annað

Vantar úrræði sem 
tekur heildstætt á 
vanda barna. - til 
dæmis börn með 
tvíþættan vanda geð- 
og vímuefna

Breytingar á lagaramma
Eftirfylgni - hver tekur 
við?

Vantar verklag um 
það hvernig á að 
taka á móti 
foreldrum sem leita 
aðstoðar vegna 
gruns um 
fíkniefnaneyslubarns 
(sbr kópavogur)

Skortur á samfellu til 
lengri tíma í meðferð 
barna

Vöntun á 
geðheilbrigðisúrræðum fyrir 
börn með fíknivanda

Fátt tekur við börnum 
eftir dvöl á 
meðferðarheimilum 

Bráðavandi  - 
Fjarskiptafyrirtæki 
verða gerð skyld ti 
að afhenda strax 
upplýsingar þegar 
um barn er að ræða - 
Lagabreyting 
fjarskiptalög



Skortur á 
heilbrigðisþjónutu í 
bráðaþjónustu 
Skorutur á fjölbreytni 
í meðferðarúrræðum 

Aðskilin vandi mörg kerfi sem 
tala ekki saman og ýta 
börnum á milli - sameiginleg 
sýn fíkn/hegðurnarvandi

Skortur á 
húsnæðisúrræðum fyrir 
>18 ára eða stuðning 
eftir meðferð

Börn með 
þroskaskerðingar og 
neysluvanda

Meiri fjölbreytni í 
meðferðarúrræðum 

Kerfin vinna oft ekki saman

Vistheimili/búseta með 
stuðning - sum börn 
eiga ekki afturkvæmt 
heim

Börn með 
geðraskanir og 
neysluvanda - 
fjölgreiningar

Fjölbreyttari úrræði 
vantar til að mæta 
þeim hóp sem kemur 
í fleiri innlagnir á 
meðferðarheimili

Samþætting á þjónustu milli 
stofnanna til dæmis börn sem 
þurfa þjónustu frá 
heilbreiðiskerfi og 
barnaverndarkerfi

Fíkni - geðdeild

Skortur á fjölbreytni í 
meðferðarúrræðum - 
blöndun

Biðlistar í viðeigandi úrræði 

Mun betra aðgengi 
að sálfræðiþjónustu 
sem þarf að vera 
niðurgreidd eins og 
hjá geðlækni 

Vöntun á fjölbreyttari 
meðferðarúrræðum 

Verkaskipting milli heilbrigðis 
og félagsþjónustu - 
barnaverndar þarf að vera 
skýr - ekki í boði að vísa 
endalsust á annan

Biðlistar úrræði til að 
vísa áfram

Vantar fjölbreyttari 
úrræði bráðaþjónsutu

Of löng/flókin leið að 
aðstoða/úrræði - málin oft of 
seint í úrræði

Alvarlegur geðrænn 
vandi ásamt 
vímuefnavanda



Áfallameðferð Gjaldfrjáls sálgæsla

Læknisþjónusta 
samhliða 
bráðaþjónustu 
Barnaverndar

Vantar úrræði til 
frummeðferðar/fram
haldsmeðferðar

Fáir einstaklingar þurfa meiri 
þjónustu en nú býðst - félags 
+ heilbrigðiskerfið þarf 
samvinnu

Efla/auka stuðning 
við alla fjölskylduna. 
Snemmíhlutun

Skortur á heildrænni 
þverfaglegri meðferð

Vantar aukin úrræði - 
heildstæða stefnu

Afeitrunardeild 
vantar

Það þarf snemmtæka 
íhutun

Meira upplýsingaflæði milli 
hagsmunaaðila 

Vantar betri 
greiningu á vanda og 
samvinnu

Tryggja 
áframhaldandi 
göngudeildarmeðferð 
eða heimsenda 
meðferð á stofnun að 
meðferð lokinni 

Að kerfin geti gripið inn í 
vanda barna snemma - kerfin 
eru öll fjálrsvelt

Skortur á plássum til 
bráðameðferðar 
innan LSH

Þörf á fjölbreyttum 
úrræðum 

Vantar meira samstarf við 
aðrar stofnanir sem takast á 
við svipaðan vanda

Aldurstengd 
bráðamóttaka

Tilvísun í úrræði - 
utanumhald/farvegur - 
forvarnir og aukin 
fræðsla ábótavant

Ein barna og 
unglingageðdeild á landinu - 
ekki viðeignadi að þjónusta 
ólíka hópa barna í nálægð við 
hver aðra

Skortur á greiningu 
heildarvanda



Úrræði f. unglinga 
með geð og 
vímuefnavanda

Sammælast um hvort og hvað 
þarf að breytast við 17- 18 
ára - má þjónustan fara 
saman

Úrræði vantar fyrir 
börn með fíkn og 
hegðunarvanda + 
geðvanda

Börn í neyslu móttaka 
á bmt - farveg eftir 
það - þarf að bæta 
útskrift

Biðtími í kerfinu -
tröppugangur í úrræðum - 
vantar fjölbreyttari úrræði 
sniðin að mism. Aldri , kyni og 
alvarleika

Stuðningur við 
fjölskyldu - samhliða 
þjónustu við börn 

Meðferðarými skortir 
á 
höfuðborgarsvæðinu - 
of einsleit meðferð - 
sama við flestu

Ábyrgðin á börnunum í vanda 
oft sett á starfsmenn á 
vettvangi og foreldra vegna 
skorts á úrræðum

Móttaka sem 
mönnuð 
heilbrigðisstarfsfólki 
og annast ungmenni 
sem eru vímuð eða í 
alveralegum 
fráhvörfum - 24 
opnun 

Allt of langir biðlistar - 
of fá 
meðferðarúrræði

Umræðan um aðbúnað 
unglinga <18 ára hver ber 
ábyrð og hvað meta yfirvöld 
viðeigandi úrræði 

Það vantar 
afeitrunardeild eða 
teymi á Lsh fyrir 
verst settu börnin

þverfagleg 
teymisvinna

Lokaðar dyr >18 ára víða . 
Vísað frá v. fíknivanda - aðrir 
skilgreina sig frá

Börn í neysluvanda 
sem þolendur áfalla 
sem tengjast m.a. 
ofbeldi og 
áfallastreitu



Úrræðaleysi fyrir börn 
í virkri neyslu 12 - 18 
ára - enginn vill eiga 
þennan hóp

Að samræma hugmynd og 
áherslur þvert á kerfi 

Ekki nægt mannafl 
né þekking til að 
takast á við 
alvarlegan 
hegðurnar og 
geðvanda mikill 
samsláttur við 
fíkniefnavanda 

Skortur á úrræðum f. 
börn með 
vímefnavanda

Samvinna félags og 
heilbrigðismála 

Stundum vantar 
geeðheilbr.þjónustu 
fyrir börn sem líka 
sýna áhættuhegðun 
(eru e.t.v. í neyslu)

Bið eftir þjónustu
Samfella í þjónustu þarf að 
meta þjónustuþörf og veita 
hana svo

Vantar fíkni- 
geðdeild fyrir börn

Auka samstarf milli kerfa sem 
sinna ungmennum í 
vímefnaavanda og geð- 
hegðunarvanda

Seinfær börn með 
fíknivanda

Skortur á heildrænni stefnu - 
Forvarnir - áhættuhópar og 
hópur í neyslu 

Bráðaúrræði fyrir 
börn í alvarlegum 
vímuefnavanda sem 
eru í geðrofi eða 
með alvarlega 
áhættuhegðun 
(neysla, sjálfskaði 
eða annað)



Meira samstarf Barnaverndar 
og heilbrigðisk.- Inngrip fyrr - 
eftirfylgni úrræði  - hvað með 
bakvakt 

Foreldrar af 
erlendum uppruna 
hræddir við að leita 
aðstoðar

Áskorun - praktískar hindranir 
- mismu. Kerfi - skortur á 
þekkingu - lagalegir þættir

Biðlistar í mst - 
fulltrúar hjá 
Barnavernd ofl

Mörg kerfi að vinna vel en 
hvert fyrir sig

Börn sem bíða eftir 
meðferð - biðlistar 
langir - börn falla - 
bmt - útskrift á 
götuna en ekki 
nægjanlegt 
utanumhald

Fá ólíka aðila (kerfi) til að 
vinna saman

Börn í neyslu - bmt - 
teymisvinna - hraða 
ferli consult geð + 
eftirfylgni, félags+ 
sálfræðiþjónustu

Skortur á heildrænni 
sýn/stefnu f. Börn með 
vímefnavanda

Yfirlit yfir innlagnir 
og vanda 
unglingsins!

Skortur á 
samvinnu/teymisvinnu 
fagaðila sem vinna með 
börnum. Vímefnavanda

Vantar verkferla á 
bmt v/ móttöku 
barna í neyslu - 
úrræði úrræðaleysi



Samkomulag um hvort < 18 
megi eigi að vera á sömu 
deild/sjúkrahúsi eða ekki

Meiri stuðningur við 
foreldra

Stóra sýnin á uppbyggingu 
meðferðar fyrir ungmenni í 
fíkn Göngudeild - fjölskyldur

Greiningarmiðstöð 
fyrir fíknivanda - 
greiningu og 
meðferðaráætlun í 
samræmi við þarfið 
barnanna 

Vantar samvinnu fleiri aðila Úrræði fyrir foreldra 

Alvarleg neysla með 
alvarlegar 
afleiðingar hjá 18+ 
sem koma á Lsh 
geðdeild - 
fíknigeðdeild
18+ í alvarlegum  
fjölþátta vanda
Ekki bara horfa á 
neysluvandann 
heldur rót vandans 
og þróun
Börn í neyslu eru 
með fjölþættan 
vanda og geðrænan 
vanda sem fer 
saman



Börn með 
"tvígreiningu" eru 
verst stödd og þurfa 
fjölþætta þjónustu 
þverfaglega teyma.


