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Nefndarálit Norrænu velferðarnefndarinnar um 

þingmannatillögu um ráðgjafarstöðvar fyrir ungmenni á Norðurlöndum 

Tillaga 
Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð haldi ekki áfram meðferð þingmannatillögu A /välfärd um 
ráðgjafarstöðvar fyrir ungmenni á Norðurlöndum 

Bakgrunnur 
Tillagan var fyrst til umfjöllunar á þemaþinginu árið  í Kaupmannahöfn. Að 
loknum umræðum komst nefndin að þeirri niðurstöðu að samþætta mætti tillöguna 
við nefndarálit um þingmannatillöguna um forvarnir gegn sjálfsvígum á 
Norðurlöndum. 
 
Tillaga flokkahóps jafnaðarmanna 
Sjálfmetin geðheilsa barna og ungmenna á Norðurlöndum fer versnandi. Samkvæmt 
skýrslu Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar „When someone has to take charge“ er 
þróunin svipuð um öll Norðurlönd. Margt ungt fólk er áhyggjufullt og kvíðið og á 
erfitt með svefn. Þetta eru skýr merki um að samfélagið verði að grípa til ýmiss konar 
mótvægisaðgerða. Ungt fólk á ekki að þurfa að bíða lengi eftir svörum við 
spurningum sínum, vandamálum og erfiðleikum.  
 
Heilbrigðisþjónusta í skólum er gagnleg nemendum en þörf er almennari og 
sérhæfðari úrræða að auki. Ráðgjafarstöðvar fyrir ungmenni eru starfræktar víða í 
Svíþjóð. Þangað geta unglingar frá þrettán til nítján ára aldurs (stundum upp að  
ára aldri) leitað með áhyggjur sínar og hugleiðingar. Þessar móttökur fyrir ungmenni 
geta veitt aðstoð um getnaðarvarnir og um kynvitund, heilsufar og fíkn auk 
stuðningssamtala vegna andlegs heilsubrests. Umönnun þeirra byggist á heildarsýn á 
vanlíðan vegna kynferðis eða geðheilsu. Hún byggist einnig á tilliti til ungs fólks og 
þess vegna á virðing og skilningur á grundvelli lífsreynslu og frásagna 
skjólstæðinganna að einkenna viðmót starfsfólksins. Móttökurnar eiga að vera opnar 
og aðgengilegar fyrir alla óháð kyni, kynhneigð, uppruna og hugsanlegri fötlun.  
 
Á ráðgjafarmiðstöð fyrir ungmenni vinnur starfsfólk úr mismunandi greinum náið 
saman. Það hefur almennt hlotið framhaldsmenntun í kynfræði og samtalsaðferðum 



 
 

2 / 2 

svo að það geti auðveldlega veitt ungmennum með margvísleg vandamál hjálp og 
komið þeim í samband við aðra í starfshópnum eða utan hans sem búa yfir viðeigandi 
sérþekkingu.  
 
Samkvæmt heimildum frá sænskri ráðgjafarmiðstöð fyrir ungmenni er þess konar 
móttaka hvergi til annars staðar á Norðurlöndum. Mikilvægt er að veita hvarvetna 
sambærilega þjónustu á Norðurlöndum og miðla upplýsingum um góð fordæmi. Víða 
er strjálbýlt og þess vegna væri vert að athuga hvort unnt sé að koma á færanlegum 
ráðgjafarstöðvum fyrir ungmenni sem færu um landsbyggðina nokkrum sinnum í 
mánuði. Samvinna og þekkingarmiðlun eru styrkur norræns samstarfs. 

Álit nefndarinnar 
Nefndin telur einsýnt að fjalla megi um málið samhliða þingmannatillögunni um 
forvarnir gegn sjálfsvígum á Norðurlöndum og hefur því beðið skrifstofuna um að 
flétta þessa tillögu saman við A /välfärd - Forvarnir gegn sjálfsvígum á 
Norðurlöndum. 
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