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Ágæti viðtakandi

Samkvæmt upplýsingum frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur sú ákvörðun verið tekin að færa  
ung-  og  smábarnavernd  fyrirbura  yfir  á  almennar  heilsugæslustöðvar  og  leggja  niður  sérhæfða 
miðlæg  þjónustu  við  þennan  hóp.  Foreldrar  fyrirbura  vilja  með  bréfi  þessu  koma  á  framfæri  
athugasemdum og óska eindregið eftir því að ákvörðunin verði tekin til endurskoðunar. 

Sérhæfð ung- og smábarnavernd hefur verið starfandi frá árinu 2006. Þessi þjónusta hefur verið í boði  
fyrir börn í  flestum hverfum höfuðborgarsvæðisins sem fædd eru fyrir 32. viku meðgöngu og/eða 
vega innan við 1.500 grömm. Ungbarnavernd fyrirbura hefur reynst vel,  en auk þess að þjónusta  
þennan hóp hafa foreldrar og starfsfólk heilsugæslu í öðrum hverfum og landshlutum átt þess kost að 
leita þangað eftir ráðgjöf og stuðningi. Í  niðurstöðum úr þjónustukönnun  frá árinu 2010 kom meðal 
annars fram að tæp 90% foreldra töldu að þörf væri fyrir sérhæfða miðlæga þjónustu og eftirfylgd. 

Markmiðið með sérstöku eftirliti með fyrirburum er að styðja við foreldra eftir útskrift af Vökudeild og 
að greina frávik nægilega snemma til að geta gripið til viðeigandi ráðstafana. Þetta er í samræmi við  
niðurstöður rannsókna sem sýna að litlir fyrirburar eru  mun líklegri en önnur börn til að kljást við 
ýmis heilsufarsvandamál og frávik í þroska og hegðun. Einnig er ljóst að foreldrar lítilla fyrirbura eru  
oft undir auknu álagi og hafa þörf fyrir meiri stuðning og eftirfylgd en foreldrar annarra barna.   

 Rannsóknir hafa sýnt að góð þverfagleg eftirfylgd og snemmtæk íhlutun skila góðum árangri og geta 
haft mikilvæg áhrif á þroskaferli  fyrirbura. Mælt er með góðri eftirfylgd að minnsta kosti fram að  
skólaaldri  og  að  allt  fagfólk  hafi  góða  þekkingu  á  þörfum og  vanda  fyrirbura  og  foreldra  þeirra. 
Sérþekking  á fyrirburum er lykilatriði því að þroskaframvinda þeirra er ekki endilega sú sama og hjá  
börnum sem fædd eru  eftir  fulla  meðgöngu.  Í  nýlegu viðtali  við  Dr.  Ingibjörgu Georgsdóttur  um 
útkomur lítilla  fyrirbura  kemur meðal  annars  skýrt  fram að það þurfi  að sérsníðna þjónustu fyrir  
fyrirbura og veita greiðan aðgang að ýmsum úrræðum fram eftir aldri, t.d. stuðningi og sérkennslu í  
skólum. Það leikur því enginn vafi á því að sérsniðin ung- og smábarnavernd skilar árangri. Það þarf  
sérþekkingu  til að svara spurningum foreldra og leggja mat á það hvenær þurfi að bregðast við og 
hvenær frávik  sé  innan marka.  Síðast  en ekki  síst  þarf  heilsugæslan að geta  gefið  fyrirburum og 
foreldrum meiri tíma og sveigjanleika, m.a. með því að bjóða upp á lengri tíma í hverri skoðun, fleiri 
heimavitjanir og athuganir eftir þörfum.  



Í sérhæfðri ung- og smábarnavernd hefur safnast upp þekking á þeim tæpum sjö árum sem þjónustan 
hefur verið starfrækt. Þar eru stuttar boðleiðir. Foreldrar geta leitað beint þangað og talað við fagfólk  
sem það þekkir. Sérhæft starfsfólk veit hvenær þarf að bregðast við hugsanlegum heilsuvanda eða 
vísbendingum um þroskafrávik og í hvaða tilvikum nægir að veita upplýsingar og draga úr kvíða. Þar er 
gott aðgengi að upplýsingum, auðvelt að fá viðtöl og stuðning,  vigtun og skoðanir eftir þörfum til  
viðbótar  við  hefðbundið eftirlit.  Auk þess  er  starfsfólkið  í  nánum tengslum við  fagfólk  á  ýmsum 
sviðum eins og aðra sérfræðilækna, félagsráðgjafa, næringarfræðinga, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa og 
veit þar af leiðandi hvert á að beina fyrirspurnum sem falla ekki undir þeirra sérsvið.  

 Foreldrar í okkar hópi sem hafa verið í ung- og smábarnavernd á almennum heilsugæslustöðvum hafa 
misjafnar sögur að segja. Meðal annars hefur borið á því að starfsfólk hafi ekki haft þekkingu til að  
svara  sértækum  spurningum  foreldra.  Sumir  hafa  nefnt  að  starfsfólk  kunni  ekki  að  notast  við 
leiðréttan aldur og veki þar með óþarfa kvíða vegna vaxtar og þroska barnanna. Foreldrar hafa t.d.  
lent í þeirri stöðu að þurfa að útskýra að barnið sé raunverulega ekki jafngamalt og aldur þess gefi til  
kynna og fengið neikvæða upplifun af því að fara með börn sín í þroskamat. Önnur og alvarlegri hætta  
er sú að ósérhæft starfsfólk bregðist ekki nægilega snemma við vísbendingum um frávik í heilsu- og  
þroska.

Í ljósi alls þess sem upp er talið þá kemur það okkur á óvart að ákvörðun hafi verið tekin um að færa  
þjónustu við fyrirbura út á almennar heilsugæslustöðvar og leggja niður þá góðu miðlægu þjónustu  
sem hefur verið í boði. 

 Foreldrar fyrirbura óska eftir svörum við eftirfarandi spurningum:

1) Hver  eru  rökin  fyrir  því  að  leggja  niður  miðlægt,  sérhæft  ung-  og  smábarnaeftirlit  fyrir 
fyrirbura? 

2) Hver er raunverulegur kostnaður við þessa þjónustu? 

3) Hvernig á að tryggja það að þjónusta við fyrirbura skerðist ekki við þessar breytingar?

4) Hvernig á að meta árangur af þjónustu við fyrirbura síðar meir ef þessar breytingar ná fram 
að ganga?

 

Ísland stendur framarlega á sviði fyrirburalækninga og þjónustu við fyrirbura. Það er einlæg von okkar  
að heilbrigðisyfirvöld geri allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja að svo verði áfram og að ekki verði  
tekið stórt skref í öfuga átt. 
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