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BARNAVERNDARSTOFA 

Meðferð á vegum 
Barnaverndarstofu 

Erindi á málstofu: Hlutverk og samvinna  
í greiningu og meðferð, Barnaverndarþing  

24. og 25. september 2014 

 
Halldór Hauksson 



Þjónustu- 

svæði  

MST 

PMTO foreldrafærni. Þjálfun 

meðferðaraðila á landsvísu 

Barnahús 

Stuðlar 
Lækjarbakki 

Háholt Laugaland 

Styrkt fóstur: Valkostur við stofnun 

Mat og meðferð vegna óviðeigandi kynhegðunar 
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Hvað skilar árangri  
í meðferð hegðunarvanda? 

• Meðferð er styðjandi við fjölskylduna, tekur þátt 

• Meðferð áhættuþátta: einstaklingur, fjölskylda, 
skóli, vinna, tómstundir, áhugamál, vímuefnavandi 

• Gagnreyndar aðferðir, fagþekking starfsfólks og 
jákv. eiginleikar, menning, samskipti, upplýsingar 

– Meðferðarúrræðið taki ábyrgð á árangri 

• Eftirfylgd eftir vistun (lengur ef alvarlegur vandi) 

– Vandi getur aukist ef: blöndun og „smit“ / langar 
vistanir / skortur á jákvæðum samskiptum við börn 
sem glíma ekki við hegðunarvanda / lítið skipulag 



Kerfiskenningar um árangursríka meðferð 

Nærsamfélag 

Skóli (vinna) 

Félagahópur 

Aðstandendur 

Systkini 

Barn Foreldrar Foreldrar 

Samfélag / …….. 
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Samstarf um krefjandi verkefni 

• Áhrif flókinna verkefna og væntinga á samstarf 

– „Hinir eru ekki að standa sig” - „ Á ég að gera það”? 

– Reglulegt samráð stofnana, t.d. í formi fagteyma 

• Hvernig metum við þjónustuþörf og framkvæmum? 

– Hugtök - greiningar - alvarleiki  - horfur 

– Málastjórn bvn (þáttur BUGL, GRR, Bvs, skólaskrifstofa?) 

• Á að funda, spá í hvert mál og smíða lausn? eða - 

• Spá fyrir um og kortleggja þjónustuþörf (styrkleikar 
og þarfir í samfélögum), ákveða & innleiða aðferðir, 
skýra hlutverk (festa þau svo í reglum eða lögum) 
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Þarf að bæta eða er verið að bæta 
• Stuðlar og meðferðarheimili 

– bætt aðstaða, meiri eftirfylgd í meðferð á Stuðlum 

– aukin fjölskylduvinna, meiri aðlögun heim, meira samstarf 

– afplánun fangelsisdóma 

– tillaga 2011: stofnun á höfuðborgarsvæðinu sem sinnir 
alvarlegum vímuefnavanda og afplánun (lokuð og opin) 

• Fjölþætt: heilbrigðisþjónusta/barnavernd/skert geta 

– Ágallar á bráðaþjónustu ef vímuefni og alv. hegðunarvandi 

• Þjónusta við börn með alvarl. þroska- og geðraskanir 

• Fleiri gagnreyndar og góðar aðferðir sem henta okkar 
þörfum: Meðferðarfóstur (MTFC), FFT, MST viðbætur 

 

 


