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Hlutverk BUGL, 

 samvinna í greiningu og meðferð. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hlutverk BUGL, 
 samvinna í greiningu og meðferð 

Hvernig er þjónustu háttað? 

 

Hvert er hlutverk BUGL? 

 

Samvinna við aðrar stofnanir. 

 

Samvinna í greiningu og meðferð. 

30.9.2014 

2 

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 

göngudeildar BUGL 



Hlutverk BUGL, 
 samvinna í greiningu og meðferð 

Hvernig er þjónustu háttað? 

 

Hvert er hlutverk BUGL? 

 

Samvinna við aðrar stofnanir. 

 

Samvinna í greiningu og meðferð. 

30.9.2014 

3 

Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hvernig er þjónustunni háttað? 
Hlutverk og samvinna í greiningu og meðferð. 

 

Þjónustustig 

 
 

BUGL 

 

Sérfræðingar á stofu   
Sérhæfð 

meðferðarteymi  
Þroska- og 

hegðunarstöð   

 

Heilsugæsla / nærumhverfi 

Þriðja stigs  

þjónusta 

Annars stigs  
þjónusta 

Fyrsta stigs 
þjónusta 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



 
 
 
 

Heilsugæsla/ 
Nærumhverfi 

 Grunnstoðir       
þjónustunnar.  

•eiga að geta veitt  
börnum  með vægari 
geðræna erfiðleika aðstoð  

• eiga að hafa skýrar 
aðgönguleiðir að 
sérhæfðari þjónustu á 
öðrum þjónustustigum. 

• aðilar sem eru hluti af 
daglegu umhverfi 
barnsins s.s. 
skóli/leikskóli/frístund/ 
íþróttafélög  

 

 
 
 

BUGL 

 
Sérfræðingar á stofu   

Sérhæfð meðferðarteymi  
Þroska- og hegðunarstöð   

 

Heilsugæsla/ 
Nærumhverfi 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Heilsugæsla / Nærumhverfi 
 

 Grunnþjónustan mikilvæg þegar kemur að því að hlúa 
að geðheilsu og vinna forvarnarstarf. 

 

 Þekking einkenna og fyrstu viðbrögð.  

 

  Aðgangur að ráðgjöf og frekari þjónustu í gegnum 
þjónustunet þar sem þarfir barns og fjölskyldu eru 
hafðar í fyrirrúmi 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



 

 

 

Sérfræðingar á stofu   
Sérhæfð 
meðferðateymi  
Þroska- og 
hegðunarstöð   

Innan heilbrigðiskerfisins 
eru um að ræða. 

•Sérfræðinga  

•Sérhæfð 
meðferðarteymi. 

•Þroska og hegðunarstöð 

 
 

BUGL 

 

Sérfræðingar á 
stofu   

Sérhæfð 
meðferðarteymi  

Þroska- og 
hegðunarstöð   

 

Heilsugæsla / Nærumhverfi 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar 

BUGL 



Sérfræðingar á stofu - Sérhæfð meðferðarteymi- ÞHS 

 Þjónustu ábótavant innan geðheilbrigðisþjónustunnar 

 

 Skilgreind teymi innan sérfræðiþjónustunnar eru fá og  í raun eingöngu eitt 
teymi á ÞHS( Þroska- og hegðunarstöð) sem veitir þjónustu fyrir börn með 
ADHD upp að 18 ára aldri. 

 

 Sérfræðingar á stofu fáir og hlaðnir verkefnum,  lítil opnun fyrir 
þverfaglegri nálgun nema þá í gegnum vinnu með þjónustumiðstöðvum og 
með öðru fagfólki  á stofu. 

 

 Tilraun til að koma á móts við þörf, hefur verið með myndun þjónustu-
/samráðsteyma sem hafa skilað góðum árangri þar sem þau eru til staðar. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



 

 

 
BUGL  

Þriðja stigs 
sjúkrahúsþjónusta og  
bráðaþjónusta.  

Tilvísunaraðilar eru 
oftast: 

heimilislæknar,  
skólasálfræðingar, 
sérfræðilæknar ,            
sálfr. á stofu, 
sálfr./félagsráðgjafar hjá 
barnavernd . 

Í bráðamálum eru það 
oftast foreldrar sjálfir 
sem hringja. 

 

 

 

 
 

BUGL 

 
Sérfræðingar á stofu   

Sérhæfð 
meðferðarteymi  

Þroska- og 
hegðunarstöð   

 

Heilsugæsla / skólar/ 
Félagsþjónusta  
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hlutverk BUGL, 
 samvinna í greiningu og meðferð 

Hvernig er þjónustu háttað? 

 

Hvert er hlutverk BUGL? 

 

Samvinna við aðrar stofnanir. 

 

Samvinna í greiningu og meðferð. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hvert er hlutverk BUGL skv. lögum? 

 
 I. Kafli, 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu: 

 Lög þessi taka til skipulags heilbrigðisþjónustu. Markmið þeirra er að allir landsmenn eigi kost á 
fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, 
líkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga þessara, [lög um sjúkratryggingar],1) lög um 
réttindi sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á. 

 

 BUGL er deild á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. 

 V. Kafli, 20.gr. laga um heilbrigðisþjónustu 

                                                               Landspítali.  

 Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, m.a. á 
göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa heilbrigðisumdæmis 
höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk hans er að:  

 1. veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samræmist skyldu slíks sjúkrahúss, m.a. sérfræðiþjónustu 
í nær öllum viðurkenndum greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum öðrum greinum heilbrigðisvísinda 
sem stundaðar eru hér á landi, með aðgengi að stoðdeildum og rannsóknadeildum,  

 2. annast starfsnám háskólanema og framhaldsskólanema í heilbrigðisgreinum í grunn- og 
framhaldsnámi,  

 3. stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði,  

 4. veita háskólamenntuðum starfsmönnum sérmenntun í heilbrigðisgreinum,  

 5. gera fagfólki kleift að sinna fræðastörfum við Háskóla Íslands eða aðra háskóla og veita háskólamönnum 
aðstöðu til þess að sinna rannsóknum og öðrum störfum við sjúkrahúsið,  

 6. starfrækja blóðbanka sem hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu. 

30.9.2014 Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 
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1.Að veita klíníska bráða- og   
sérfræðiþjónustu 

 
 
 

2. Að vera leiðandi í kennslu og       
ráðgjöf til annarra þjónustuaðila               
varð. geðheilbr. mál barna og unglinga 

 Sinnir börnum og unglingum 
með flókna geðræna erfiðleika. 

 

 Sinnir börnum og unglingum í 
bráðum vanda vegna alvarlegra 
geðrænna einkenna 

 

 Samvinna við foreldra, 
ráðgjöf/þjálfun eftir því sem við 
á. 

 Samvinna við tilvísendur og aðra 
meðferðaraðila. 

 

 Samstarfssamningar.  

 Gagnvirk upplýsingamiðlun á vef. 

 

 Vettvangur fyrir fræðslu og 
námskeið. 

 

 

 3. Rannsóknar -og fræðsluhlutverk 

 Meta gæði þjónustu og efla 
útkomumælingar. 

 Halda ráðstefnur/málþing. 

 Rannsóknir 

 

Hlutverk BUGL 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hlutverk BUGL 
Að veita klíníska bráða- og   sérfræðiþjónustu 

 

BUGL 
 

Deild  á Kvenna- 
og barnasviði 
Landspítala. 

Legudeild 
Bráðainnlagnir 

Innlagnir barna- og 
unglinga af biðlista 

Göngudeild 

Bráðateymi 

Almenn göngudeild, 
teymi A og B 

Átröskunarteymi 

Inntökuteymi 

Tauga- 
teymi 
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Fjöldi barna (0-17 ára) á Íslandi skipt eftir Heilbrigðisumdæmum ( búsetu barna)     
 (Hagst. Ísl. 2012).  Heildarfjöldi: um 80.000 börn 

Fjöldi barna (0-17 ára+) í meðferð á Göngudeild BUGL, skipt eftir búsetu barna 
 Heildarfjöldi í meðferð: 873 börn 

 
1680(2%) 

19(2,2%) 

4158(5%) 

 49(5,6%) 

49.935(62%) 
608(69,6%) 

5934(7%) 
82(9%) 

45(5,2%) 
9.270(12%) 

19(2,2%) 

2997(4%) 

51(5,8%) 
6.043(8%) 

Lög um heilbrigðisþjónustu, 2. kafli, 5. gr.  
Landinu skal skipt í heilbrigðisumdæmi og skal 
kveðið á um skiptinguna í reglugerð. 
Heilbrigðisstofnanir sem veita almenna 
heilbrigðisþjónustu í hverju umdæmi skulu hafa með 
sér samstarf um skipulag heilbrigðisþjónustu á 
svæðinu. 
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Hlutverk BUGL 
Að veita klíníska bráða- og sérfræðiþjónustu 

Fjöldi tilvísana á 

 göngudeild 

 2010 2011 2012 2013 

                                                

Alls 644 535 662  663 

   Bráðateymi 308 241 303 334 

   Almenn 

göngudeild 318 272 267 230 

   Átröskunarteymi 18 22 27 17 

   Hætt við tilvísun 77 71 65 82 



Fjöldi tilvísana á göngudeild BUGL 
vs. fjöldi tilvísana í bráðateymi 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



30.9.2014 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Innlagnir á 

legudeild 

Meðal 

legutími 

Fjöldi  

innlagna 

Innlagnir af 

biðlista 

Bráða 

innlagnir 

2012 20,2 dagar 199 75 124 

2013 19,5 dagar 220 59 161 

 
    

 Innlagnir 2012-2013 



Hlutverk BUGL 
Að veita klíníska bráða- og   sérfræðiþjónustu 

 

 Síðastliðin ár lagt áherslu á: 

 að skoða þjónustuferlið,  verkferla,  

 samvinnu við aðrar stofnanir, auka þekkingu í nærumhverfi 

 

 Framtíðarsýn: 

 Klínískar leiðbeiningar 

 Meðferðarúrræði 

 Enn meiri fjölskyldunálgun 

 Meðferð 0-6 + ára, tengslavandi 
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 Hlutverk BUGL  
Að vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf til annarra þjónustuaðila  

varðandi geðheilbrigðisvanda barna og unglinga 

1. Námskeið í nærumhverfi: 

 Klókir krakkar 

 Fjörkálfar 

 Mér líður eins og ég hugsa 

 Félagsfærninámskeið iðjuþjálfa 

 

2. Fræðsla og flutningur þekkingar: 

 Sérverkefni á Austurlandi, “ Brúum bilið” 2007-2009 

 Sérverkefni á Vestfjörðum. “ Vestfjarðarbrúin” 2012- nú 

                       Sérverkefni styrkt af gjafafé 

- Fræðsla, 

- Kennsla í að halda námskeið, Klókir krakakr, fjörkálfar, félagsfærninámkeið 

- Ráðgjöf við að stofna þverfagleg teymi aðila í nærumhverfi 

- Ráðgjöf barna- og unglingageðlæknis  og geðhjúkrunarfræðings á 4-6 vikna fresti á 
meðan peningur leyfir. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



 

 
 

 Hafnarfjörður,  

     -Heilsugæslan Fjörður og heilsugæslan í 
Sólvangi 

 

 Kópavogur 

     -Heilsugæslan í Hamraborg og Hvammur 

 

 Garðabær 

     -Heilsugæslan í Garðabæ 

 

 Mosfellsbær 

    -Heilsugæslan í Mosfellsbæ 

 

 Grafarvogur 

    -Heilsugæslan í Grafarvogi 

 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

 - Geðteymi barna 

 

 Laugadalur og Háaleiti  

 -Heilsugæslan í Glæsibæ 

 

 Breiðholt  

    - Heilsugæslan í efra og neðra Breiðholti 

 

 Miðborg og Hlíðar 

   - Heilsugæslan í Drápuhlíð 
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 Hlutverk BUGL  
Að vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf til annarra þjónustuaðila  

varðandi geðheilbrigðisvanda barna og unglinga 

3. Þáttaka í samráðsteymum heilsugæslu og þjónustuaðila í 
nærumhverfi  



Hlutverk BUGL  
Að vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf til annarra þjónustuaðila  

varðandi geðheilbrigðisvanda barna og unglinga 

 Ný vefsíða kvenna- og barnasviðs Landspítala. 

 
 Unnið að gerð nýrrar vefsíðu fyrir kvenna- og barnasvið. 

 
 Gjöf frá Kvenfélaginu Hringnum. 

30.9.2014 Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir 

göngudeildar BUGL 
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Hlutverk BUGL  
Rannsóknar og fræðsluhlutverk 

 Árleg ráðstefna BUGL 
    Næst haldin í 7. sinn  þann 9. janúar á Grand hotel Reykjavík.  

    Umfjöllunarefni verður;  Erfið hegðun barna. Fyrirlesari Dr.  Ross Green. 

 

 Rannsóknir: 
 Heilarit til greiningar á ADHD, ásamt Mentis Cura. 

 Mataræði og ADHD ásamt næringarfræðingum v/ HÍ 

 Meðferð í átröskun og ADHD 

 Ýmsar rannsóknir tengdar nemum frá HÍ svo sem: 

 -Bráðþjónusta BUGL 

 -Tilvísanir á BUGL, félagsleg staða foreldra. 

 -Átraskanir á BUGL 

 -Ofl. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Hlutverk BUGL, 
 samvinna í greiningu og meðferð 

Hvernig er þjónustu háttað? 

 

Hvert er hlutverk BUGL? 

 

Samvinna við aðrar stofnanir. 

 

Samvinna í greiningu og meðferð. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Samvinna við aðrar stofnanir 

BUGL 
Kvenna –og 
barnasvið 

Landspítala 

Endurhæf. 

deild  
Geðsviðs 

Landspítala 
Göngudeild 

Geðsvið 
Landspítala 

Greiningar og 
ráðgjafastöð 

ríkisins 

Þroska- og 
hegðunarstöð 

Laugarásveg. 
Geðsvið 

Landspítala 

Barna- og 
unglingageðd. 
Sjh. á Akureyri 

Offituteymi 
Barnaspítal
a Hringsins 

Deildarstj. 
Þjónustumst. 
í Reykjavík 

BV Rvík 
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Fundir mánaðarlega 
vegna tilvísana og 

ráðgjöf. 
Barna-og ungl. 

geðl.l ráðgjöf 2 klst 
/á viku 

Fundir vegna 
sam. skjólst. og 
samhæfing 2 x á 

önn 

Vegna tilvísana, 
fundir þegar þörf 

er  á. 

Fundir x 1 í 
mánuði, eftir 

þörfum. Til að 
ræða 

sameiginleg mál. 

Fundir x 1  á önn 
með deildarstjórum 

og barnavernd 
og yfirmönnum 

heilsugæslu 

Nýlega hafin formleg 
samvinna þar sem 

þverfaglegt teymi  frá 
BUGL veitir 
handleiðslu. 

Samvinna um tilvísanir. Jafnframt fyrirhuguð 
samvinna um unga skjólst. með geðrofssjúkdóma 

Vegna tilvísana, fundir þegar  þörf er á . 



Hlutverk BUGL, 
 samvinna í greiningu og meðferð 

Hvernig er þjónustu háttað? 

 

Hvert er hlutverk BUGL? 

 

Samvinna við aðrar stofnanir. 

 

Samvinna í greiningu og meðferð. 
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Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir göngudeildar BUGL 



Samvinna í greiningu og meðferð 

Samvinna um einstök mál: 

 Þjónustumiðstöðvar 

 

 Heilsugæsla 

 

 Barnavernd  

 

 Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins 

 

 Barnaverndarstofa. 
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Samvinna í greiningu og meðferð 

 

 

 Skýrsla nefndar á vegum Velferðarráðuneytisins um  

    samhæfða þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir 

 

 

 Hlutverk  þjónustuaðila skýrari. 
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göngudeildar BUGL 
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Samvinna í greiningu og meðferð 

    Samvinna í flóknari málum með aðkomu margra kerfa: 

 

                           Sameiginleg meðferðaráætlun til að: 

 
                                     Auka samfellu í meðferð barnsins 

 

                                     Auðvelda aðgengi fyrir foreldra 

 

                                            Fyrirbyggja tvíverknað 

 

                                                    Minnka kostnað 
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Geðheilbrigðis-  
    þjónusta 

 
Þjónusta v/ 
fötlunar- 
greininga 
 

 
Barnavernd 
 
BVS 

 
 
Sveitarfélög 

                     Sameiginleg meðferðaráætlun 
Geðrænn 
vandi 

•Sértæk meðferð 
við flóknum 
samsettum 
geðrænum 
erfiðleikum. 

 

• Stuðnings-  
   úrræði 
 
 
• Fjárhags  
stuðningur 
 

 
•Búsetu- 
 úrræði 

 

Þroskavandi •Vandi þar sem 
taka þarf tillit til 
þroska og getu 
barns. 

 

Félagslegur 
vandi 

•Stuðningur á 
heimili 
•MST 
•Meðferðarheimili 
•Fóstur 
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