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Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um biðlistalaust aðgengi barna að sálfræðingum 

borgarinnar 

Flokkur fólksins leggur til að borgin tryggi öllum börnum sem þess þurfa biðlistalaust 

aðgengi að skólasálfræðingum. Ástandið hefur lengi verið slæmt í þessum efnum. Í nýrri 

skýrslu Embættis landlæknis kemur fram að almenn vanlíðan barna hefur aukist og aukning 

hefur orðið á tíðni sjálfskaða og sjálfsvígshugsana stúlkna. Borginni ber skylda til að tryggja 

öllum börnum biðlistalaust aðgengi að skólasálfræðingum. Borgin getur axlað ábyrgð hér í 

mun ríkari mæli, annars vegar með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólunum í stað 

þjónustumiðstöðva og hins vegar með því að fjölga sálfræðingum í skólum. 

 

Greinargerð  

Biðlistar eftir viðtölum og greiningum hjá skólasálfræðingum í borginni eru allt frá nokkrum 

vikum upp í marga mánuði. Það er aðallega tvennt sem hefur áhrif á aðgengi og að biðlistar 

myndist, annars vegar að aðsetur sálfræðinga er ekki í skólunum sjálfum heldur á 

þjónustumiðstöðvum og hins vegar að sálfræðingar skóla eru ekki nógu margir. Slakt aðgengi 

og biðlistar eru því ekki sálfræðingunum sjálfum að kenna. 

Nýlegar voru birtar niðurstöður skýrslu Embættis landlæknis um sjálfsvígshugsanir og 

sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna. Fram kemur að sjálfskaði stúlkna hefur aukist 

og tengsl milli sjálfskaða og sjálfsvígshugsana og sjálfsvígs eru óyggjandi. Rúmlega 9% 

ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Í dag eru fleiri stúlkur en drengir sem 

segjast hafa hugleitt sjálfsvíg og er aukning frá árinu 2010. Fleiri drengir en stúlkur eru á skrá 

yfir dauðsföll vegna sjálfsvíga á aldrinum 16-20 ár. Hlutfall drengja sem gera tilraun til 

sjálfsvígs er stöðugt á meðan hlutfall stúlkna hefur aukist úr 9% árið 2000 í 12% árið 2016 

eins og fram kemur í ofannefndri skýrslu. Þetta er kjaftshögg fyrir okkur öll.  

 

Í ljósi þessara upplýsinga er ljóst að staða margra barna er ekki  góð hvað varðar andlega 

líðan. Orsakir geta verið fjölmargar og margslungnar og verða ekki reifaðar hér. Til að ná utan 

um svo viðamikið vandamál þarf ríki og borg að vinna saman. En á vettvangi borgarinnar er 

hægt að gera betur bæði á sviði forvarna og aðgengi barna að sálfræðingum þarf að vera 

miklu betra. Við eigum að geta gert kröfu um að börn hafi biðlistalaust aðgengi að 

sálfræðingum á vegum borgarinnar. 

Aðsetur sálfræðinga ætti skilyrðislaust að vera í skólunum sjálfum eins og áður var til að 

auðvelda aðgengi barnanna að þeim. Enda þótt sálfræðingar séu hluti af þverfaglegu teymi 

skólaþjónustunnar ættu þeir engu að síður að geta haft aðsetur í skólunum. Hlutverk 

þjónustumiðstöðva er mikilvægt t.d. til að tryggja jafnræði ýmissa verkefna milli hverfa. 

Milliganga þeirra milli skóla og skólasálfræðinga hefur hins vegar gert það að verkum að 

aðgengi að sálfræðingunum er lakara og líkur á að biðlistar myndist þar af leiðandi meiri. 

 

Fyrir börnin og foreldrana skiptir sýnileiki sálfræðinga og aðgengi að þeim mestu máli. 

Börnin og foreldrar þeirra þurfa að þekkja skólasálfræðinginn, vita hvar hann er að finna og 

vita að þau geti leitað til hans með skömmum fyrirvara og jafnvel fyrirvaralaust. 

 

Með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólunum geta þeir unnið þéttar með námsráðgjafa og 

skólahjúkrunarfræðingi. Saman geta þessi fagaðilar myndað öflugt teymi sem sinnir 

forvarnarstarfi og verið til taks fyrir börnin, starfsfólkið og foreldrana allt eftir atvikum og 



þörfum. Barn sem þarf að bíða lengi eftir þjónustu fagaðila eða fær ekki aðstoð við hæfi er í 

mun meiri áhættu með að grípa til örþrifaráða eins og sjálfskaða og jafnvel sjálfsvígstilraunar. 

Slakt aðgengi að fagþjónustu getur kostað líf. 

 


