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Reykjavík, 14. september 2022

Ítarefni yfir helstu niðurstöður úr greinargerð um meðferðarheimilið í
Varpholti og á Laugalandi 1997-2007
Tilurð og tilgangur könnunar og greinagerðar GEV
Með bréfi ráðuneytisstjóra í félags- og barnamálaráðuneytinu, fyrir hönd Ásmundar Einars Daðasonar,
þáverandi félags- og barnamálaráðherra, dags. 23. febrúar 2021, var Gæða- og eftirlitsstofnun
félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) falið „að kanna hvort og þá í hvaða mæli börn, sem vistuð voru
á meðferðarheimilinu Varpholti/Laugalandi á árunum 1997 til 2007, hafi sætt illri meðferð, andlegu
eða líkamlegu ofbeldi meðan á dvöl þeirra stóð“. Nefnd, skipuð fjórum sérfræðingum með þekkingu á
rannsóknum, barnavernd og áföllum unnu að könnuninni.
Gagnaöflun og úrvinnsla á niðurstöðum í könnuninni
Könnunin byggist annars vegar á fyrirliggjandi gögnum frá Barnaverndarstofu og vistunaraðilum
barnanna, þ.e.a.s. þeim barnaverndarnefndum sem vistuðu börn á meðferðarheimilinu, dagbókum
meðferðarheimilisins og fundargerðum og hins vegar á frumgögnum, sem eru afurð eigindlegra viðtala.
Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) fékk upplýsingar um 97 einstaklinga
sem mögulega viðmælendur. Í þeim hópi voru 65 vistbörn, 20 starfsmenn meðferðarheimilisins og 12
starfsmenn Barnaverndarstofu. Ákveðið var að gefa öllum kost á viðtali. Viðtöl voru tekin við 54
einstaklinga, af þeim voru 34 úr hópi vistabarna, 11 einstaklingar sem störfuðu við meðferðarheimilið,
sjö fyrrum starfsmenn Barnaverndarstofu og tveir starfsmenn barnaverndarnefnda.
Tilgangur viðtala við fyrrum vistbörn meðferðarheimilisins var fyrst og fremst að leita eftir og fá fram
upplýsingar um reynslu þeirra og upplifun meðan á dvölinni á meðferðarheimilinu stóð en tilgangur
viðtala við aðra var fyrst og fremst að fá fram upplýsingar þar sem þær lágu ekki fyrir og öðlast betri
skilning á vistun ungmennanna, meðferðarstarfinu í heild sinni og eftirlitinu með því. Viðtölin fóru fram
á tímabilinu frá 11. maí 2021 til nóvemberloka 2021 og stóðu að jafnaði yfir í 45-60 mínútur. Þar sem
viðtalið gat vakið upp óþægilegar tilfinningar eða vanlíðan voru viðmælendur upplýstir um þau úrræði
sem stæðu til boða ef þeir þyrftu á stuðningi að halda í kjölfarið.
Í greinargerðinni má finna samantekt í lok hvers kafla þar sem settar eru fram vel sundurliðaðar og
lýsandi niðursiðurstöður ásamt atriðum til sérstakrar athugunar. Í lok greinargerðarinnar eru dregnar
saman helstu niðurstöður. Um að ræða umfangsmikið, og vandasamt verkefni sem leitast var við að
vinna af kostgæfni og fagmennsku.
Meðferðin á vistheimilinu, vandi vistbarna og fyrri úrræði fyrir dvölina
Árið 1996 auglýsti Barnaverndarstofa eftir rekstraraðila að nýju meðferðarheimili á Varpholti sem taka
átti til starfa í byrjun árs 1997. Heimilið átti að taka á móti 5-6 unglingum með áfengis- og
fíkniefnavanda, sem dvalið hefðu á Stuðlum, en þyrftu á langtímameðferð að halda. Áhersla yrði lögð
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á enduruppeldi og 12 spora meðferð. Hæfniskröfur til rekstaraðila og forstöðumanna heimilisins voru
að hafa reynslu og menntun á sviði áfengis- og vímuefnameðferða og reynslu af starfi með unglingum
í vanda og fjölskyldum þeirra. Jafnframt var gerð krafa um áhuga og getu til að skapa unglinum jákvætt
fjölskylduumhverfi og góða samskiptahæfileika.
Meðferðarheimilið var fjölskylduheimili þar sem lögð var áhersla á nánd við meðferðaraðila og
heimilislegt yfirbragð. Forstöðuhjónin bjuggu á staðnum ásamt tveimur börnum sínum. Af lestri
ársskýrslna heimilisins má sjá hvernig meðferðarstarfið þróaðist frá því að byggja á enduruppeldi og
batavinnu í anda 12 reynsluspora AA-samtakanna, þar sem AA-fundir og sporastarf spilaði stóran þátt,
yfir í fjögurra-þrepa-kerfi. Vistbörnin upplifðu niðurbrot í þrepakerfinu sem hafi einkennst meira af
refsingum en umbunum. Starfsmenn meðferðarheimilisins upplifðu einnig að það einkenndist af
refsigleði og réttindamissi. Samkvæmt forstöðuhjónunum var tilgangurinn með þrepakerfinu ekki sá
að brjóta niður til þess að byggja upp, heldur hafi það verið þróað til að koma skipulagi á reglur
heimilisins og til þess að halda utan um vistbarnahópinn.
Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar mátti greina að hópurinn sem kom til dvalar á meðferðarheimilinu
að Varpholti/Laugalandi á árunum 1997-2007 hafði ólíkan bakgrunn og að vandi barnanna var oft og
tíðum fjölþættur og þarfirnar flóknar. Við gagnaöflun fengust upplýsingar um 61 af 65 vistbörnum.
Greining og flokkun á vanda skjólstæðingahópsins sýndi að algengast var að barn glímdi við
hegðunarvanda eða áhættuhegðun í víðum skilningi (59 börn), tilfinningalegan og/eða geðrænan
vanda (51 barn) eða neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna (45 börn). Misnotkun áfengis var
algengust, en nokkur börn voru komin í alvarlega vímuefnaneyslu. Skoðun og greining á málum
barnanna leiddi jafnframt í ljós að 35 börn af 61 höfðu verið misnotuð kynferðislega.
Þegar skoðað var til hvaða ráðstafana hafði verið gripið áður en tekin var ákvörðun um að senda barn
á Varpholt/Laugaland kom í ljós að lang algengast var að börnin höfðu verið send á Stuðla. Einnig hafði
hluti af börnunum fengið þjónustu hjá BUGL, ýmist með innlögn eða á göngudeild. Einnig höfðu sum
börn fengið aðstoð frá Barnahúsi, hjá persónulegum ráðgjafa, verið í vímuefnameðferð og önnur
stuðningsúrræði reynd.
Upplifun af faglegu starfi á heimilinu
Alls 22 vistbörn af 34, sem viðtöl voru tekin við, upplifðu að þörfum þeirra hafi ekki verið mætt. Mörg
sögðu að fagleg þjónusta hefði verið af skornum skammti og ófullnægjandi, jafnvel lítilsvirðandi. Önnur
kvörtuðu yfir að líkamlegum þörfum þeirra eða sérþörfum hafi ekki verið sinnt á fullnægjandi hátt. Var
þar sérstaklega nefnt að sálfræðiþjónusta hafi ekki verið nægjanlega og læknisþjónusta af skornum
skammti eða ekki til staðar. Alls 14 stúlkur sögðu frá heimsóknum til kvensjúkdómalæknis á vegum
meðferðarheimilisins. Margar bjuggu yfir neikvæðri reynslu úr þessum heimsóknum, en aðrar töluðu
á jákvæðan hátt um þessar læknisskoðanir og sögðust skilja af hverju þær hafi verið mikilvægar. Alls
12 vistbörn af 34 lýstu atburðum sem tengdust þeim hluta meðferðarstarfsins er laut að útivist,
íþróttum og ferðalögum. Sú reynsla og upplifun var almennt jákvæð. Þá rifjuðu 20 vistbörn upp
jákvæðar minningar úr meðferðinni og tengdust þær oftast einstökum starfsmönnum, sem höfðu sýnt
þeim hlýlegt viðmót eða einstökum atburðum eða ferðalögum. Þá töluðu 14 vistbörn af 34 sérstaklega
um skólann og mátti greina almenna ánægju með kennarana og námið.
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Andlegt ofbeldi á meðferðarheimilinu
Alls 30 af 34 einstaklingum sem komu í viðtal, sögðust hafa upplifað andlegt ofbeldi einu sinni eða oftar
á meðferðartímanum. Voru þessar frásagnir oftast af óttastjórnun, harðræði eða niðurbroti, aðallega
af hendi forstöðumanns en einnig í nokkrum tilvikum af hálfu forstöðukonu. Níu viðmælendur greindu
frá atvikum þar sem þeir urðu vitni að því að annar unglingur var beittur andlegu ofbeldi. Þær aðferðir
sem beitt var í meðferðarstarfinu, strangar heimilisreglur, skortur á fagþekkingu meðal starfsfólks og
skortur á einstaklingbundinni meðferðarvinnu undir handleiðslu sérfræðings voru til þess fallnar að ýta
undir þessa upplifun.
Almennt vildu starfsmenn ekki kannast við að hafa orðið vitni að andlegu ofbeldi, þó með
undantekningum þar sem starfsmaður lýsir að honum hafi verið misboðið. Starfsmennirnir könnuðust
við skapsveiflur og mislyndi forstöðumannsins og var því m.a. lýst þannig að hann hefði getað verið í
góðu skapi en síðan fyrirvaralaust skammað alla. Starfsfólkið var almennt sammála um að geðslag
forstöðumannsins hefði haft áhrif á andrúmsloftið á heimilinu. Rætt var við fyrrum forstöðuaðila
meðferðarheimilisins sitt í hvoru lagi. Forstöðuhjónin sögðust aldrei hafa talað niður til vistbarnanna
eða notað niðrandi orð í samskiptum við þau.
Líkamlegt ofbeldi á meðferðarheimilinu
Úr hópi fyrrum vistbarna greindu 14 af 34 viðmælendum frá því að hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi. Í
frásögnum 12 þeirra er forstöðumaðurinn tilgreindur gerandi, en tvær stúlkur tilgreina
forstöðukonuna. Til viðbótar sögðust 11 fyrrum vistbörn hafa séð eða heyrt þegar aðrir voru beittir
ofbeldi af hálfu forstöðumannsins. Meðal þess sem fyrrum vistbörn lýstu í viðtölum fól líkamlega
ofbeldið í sér að börnum var hrint niður stiga, lamin með inniskó og slegin utan undir.
Starfsfólk kannaðist ekki við að vistbörn hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi eða líkamlegum refsingum,
hvorki af hendi forstöðuhjóna né annarra starfsmanna og mundi ekki til þess að vistbarn hafi kvartað
yfir ofbeldi af hálfu forstöðuhjónanna. Hvorugt þeirra sagðist hafa beitt vistbörnin ofbeldi eða að um
kerfisbundið ofbeldi hafi verið að ræða á heimilinu. Upp hafi komið atvik og aðstæður þar sem nauðsyn
hefði borið til að halda barni þegar stoppa þurfti af ofbeldisfulla eða sjálfskaðandi hegðun þess.
Áreitni á meðferðarheimililnu
Ein stúlka greindi frá kynferðislegri áreitni þar sem fram að tiltekinn starfsmaður á meðferðarheimilinu
hafi nuddað á henni eggjastokkana. Starfsmenn höfðu heyrt um eggjastokkanuddið. Einn þeirra kveðst
hafa tilkynnt það til Barnaverndarstofu. Í framhaldi hafi starfsmaðurinn, sem framkvæmdi nuddið,
hætt. Athygli vekur að sá starfsmaður, sem hætti störfum á Laugalandi vegna svonefnds
eggjastokkanudds, var falið að veita öðru langtímameðferðarheimili forstöðu, sem rekið var á
grundvelli þjónustusamnings við Barnaverndarstofu, skömmu síðar.
Ónærgætnar lýsingar og neikvæður tónn í dagbókum, fundargerðarbókum og lokaskýrslum
Í gögnum könnunarinnar má finna lokaskýrslur hjá 51 barni sem meðferðaraðili vann og skilaði til
vistunaraðila og Barnaverndarstofu í kjölfar útskriftar barnsins af meðferðarheimilinu. Við lestur
lokaskýrslnanna kemur í ljós að lang flest markmiðin snéru að því að barn ætti að breyta hegðun sinni
og hugafari og læra að fara eftir reglum. Athygli vekur að einungis 10 lokaskýrslur höfðu að geyma
markmið sem miðuðu að því að ná bata frá ávana- og fíknisjúkdómi eða halda sig frá neyslu áfengisog/eða annarra vímuefna. Í sumum skýrslunum mátti jafnframt greina neikvæðan tón og ónærgætnar
lýsingar, sem lýsa neikvæðum viðhorfum í garð viststúlknanna auk þess að endurspegla skilningsleysi
á aðstæðum þeirra og vanda. Ekki er hægt að horfa fram hjá því að neikvætt orðalag og ónærgætnar
lýsingar er til þess fallið að særa stúlkurnar og meiða ef til þess kæmi að þær vildu fá í hendur gögn um
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sig frá barnaverndaryfirvöldum. Þeirri vinnureglu hefði átt að fylgja að meðferðaraðilar settu hvorki
gildishlaðin né meiðandi orð eða lýsingar fram í skýrslum af þessu tagi af tillitssemi við hina barnungu
skjólstæðinga heimilisins auk þess sem fagmannleg vinnubrögð og skilningur á eðli og aðstæðum
barnanna hefðu átt að koma í veg fyrir það.
Einnig skal tekið fram að neikvæð skrif um vistbörn eru áberandi í fundargerðabókunum
meðferðarheimilisins. Finna má upplýsingar í fundargerð sem lúta að viðkvæmum og persónulegum
málum einstakra vistbarna, til að mynda um kynsjúkdóma og upplýsingar sem koma fram á fundum
þar sem trúnaður og þagmælska átti að ríkja.
Í dagbókum meðferðarheimilisins koma fram upplýsingar um daglegt líf á meðferðarheimilinu, líðan
barnanna og hvernig tekist er á við líðan þeirra frá degi til dags. Þá eru þar skráð atvik sem upp koma í
meðferðarstarfinu, eins og reiðiköst vistbarna og beitingu þvingunar. Í dagbókunum má finna
persónulegar upplýsingar um einstök vistbörn, eins og um einkunnir þeirra og einnig viðkvæmar
upplýsingar þar sem börnin eru nafngreind og tiltekið að þau séu að greina frá kynferðisofbeldi. Þar
má einnig finna persónugreinanlega skráningu á heilsufarsupplýsingum barnanna. Á fremstu síðu í
fyrstu dagbókinni er að finna eftirfarandi viðvörunarorð til þeirra sem koma til með að færa inn í
bókina: „Skrifaðu aldrei neitt í þessa bók sem þú getur ekki staðið við fyrir dómstólum. Allt sem þú
skrifar í þessa bók kann að vera notað gegn þér“. Óneitanlega vekja orðin á fremstu síðu fyrstu
dagbókarinnar upp þá spurningu hvort í þeim felist viðvörun til starfsmanna um að fara gætilega í því
hvað þeir skrá í bókina um það sem gerist á heimilinu og hafa skráningarnar frekar hagstæðar heimilinu
ef til þess kæmi að svara þyrfti fyrir þær.
Álag á forstöðuhjónin og starfsmenn meðferðarheimilisins
Strax árið 1998 létu forstöðuhjónin í ljósi þá ósk að fá á móti sér önnur hjón til að reka heimilið. Það
tókst ekki. Ljóst er af fyrirliggjandi gögnum, viðtölum við starfsfólk og forstöðuhjónin að mikið álag var
alla tíð á rekstraraðilum og starfsfólki. Starfsmannafjöldi var í lágmarki auk þess sem þungir álagskaflar
komu reglulega upp í starfseminni. Mikill tími fór í akstur með vistbörnin og þurfti jafnvel að aka til
Reykjavíkur til þess að þau gætu t.d. fengið nauðsynlega læknishjálp. Í viðtölum við starfsmenn kom
fram sú skoðun að fyrirkomulag sem fælist í að reka meðferðarheimili inni á eigin heimili væri ekki góð
hugmynd. Forstöðuhjónin hafi alltaf verið í vinnunni auk þess sem uppeldi á börnum þeirra haft áhrif
á vistbörnin og öfugt. Forstöðuhjónin hafi verið undir óhóflegu álagi, sem þau hafi síðan brotnað
undan.
Eftirlit opinberra aðila með meðferðarheimilinu og kvartanir
Innra eftirlit með meðferðarheimilinu var í höndum Barnaverndarstofu. Í fyrirliggjandi gögnum eru
upplýsingar úr 36 eftirlitsheimsóknum á þeim tíu árum sem til skoðunar eru. Var þeim sinnt af sömu
manneskjunni að örfáum heimsóknum undanskildum. Af gögnum frá Barnaverndarstofu má sjá að
eftirlitsaðilinn var í miklum samskiptum við meðferðarheimilið á milli heimsókna, fylgdist vel með
starfseminni, ráðlagði rekstraraðilum eftir þörfum og kallaði eftir gögnum og skýrslum sem
meðferðarheimilinu bar að skila. Fram kemur í viðtölum við fyrrum vistbörn að þau treystu ekki
eftirlitsaðilum, enda voru mikil tengsl á milli eftirlistsaðila og meðferðaraðila. Í þessu sambandi er
jafnframt tilefni til að nefna að eftirlit með heimilinu, sem m.a. fólst í að skoða dagbækur og
fundargerðabækur heimilisins, virðist ekki hafa vakið grunsemdir um að neikvæð viðhorf ríktu í garð
barnanna og athuga þyrfti hvort það endurspeglaðist í framkomu við þá.
Tíu kvartanir bárust Barnaverndarstofu á tímabilinu sem til skoðunar er. Tvær komu beint frá
viststúlkum, tvær frá mæðrum fyrrum viststúlkna, tvær frá barnaverndarstarfsmönnum, ein frá
Umboðsmanni barna, ein frá félagsmálastjóra sveitarfélags, ein frá BUGL og ein frá fagaðila sem sinnti
starfi á Laugalandi. Níu kvartanir af tíu vörðuðu starfshætti á meðferðarheimilinu eða framkomu og
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vinnubrögð forstöðumanns sérstaklega. Sex þeirra lúta að harðræði, ofbeldi, ótilhlýðilegu orðbragði
eða fráhrindandi framkomu gagnvart skjólstæðingum. Í þeirri sjöundu er kvartað yfir ruddalegri
framkomu forstöðumanns á kynningarfundi með stúlku og foreldrum hennar. Tvær kvartanir lúta að
samskiptum forstöðumanns við annars vegar BUGL og hins vegar félagsmálastjóra sveitarfélags. Sú
tíunda lýtur að afleysingastarfsmanni sem hafði snert stúlkurnar á óviðeigandi hátt. Fjórar kvartanir
bárust Umboðsmanni barna á tímabilinu sem til skoðunar er. Einni þeirra beindi umboðsmaður til
Barnaverndarstofu. Nefna má að níu mánuðir liðu frá því að þrjár stúlkur komu á fund Umboðsmanns
barna til að kvarta yfir ofbeldi og harðræði á meðferðarheimilinu þangað til umboðsmaður kom
ábendingum þeirra á framfæri við Barnaverndarstofu. Hinar þrjár komu frá foreldrum vistbarna.
Vörðuðu þær starfshætti á heimilinu og framkomu forstöðumanns.
Lokaorð
Fram kemur í niðurstöðum greinargerðarinnar að lang flest fyrrum vistbörnin, er viðtölin náðu til,
upplifðu andlegt ofbeldi við dvölina í Varpholti og á Laugalandi, sem lýsti sér í óttastjórn, harðræði og
niðurbroti. Sterkar vísbendingar eru um að alvarlegu andlegu ofbeldi hafi verið beitt og má staðfesta
að svo hafi verið. Frásagnir eru af líkamlegu ofbeldi og áreitni frá um helmingi viðmælenda úr hópi
fyrrum vistbarna og önnur sem sögðust hafa verið vitni af slíku.
Í greinargerðinni kemur vel fram að langflest börnin glímdu við alvarlegan og fjölþættan vanda, sem í
raun krafðist einstaklingsbundinnar og faglegrar nálgunar. Eins og markmiðunum með meðferðinni á
meðferðarheimilinu er lýst var áherslan á að meðhöndla neikvæða og slæma hegðun fremur en að
vinna með rót vandans. Í því ljósi að vistbarnahópurinn hafði orðið fyrir mótlæti og áföllum hefði
meðferðarstarfið þurft að vera áfallamiðað auk þess sem meðferðaraðilar og starfsfólk hefðu þurft að
búa yfir þekkingu á afleiðingum sálrænna áfalla. Á þessum tíma, er athugunin nær til, var til gagnreynd
þekking um afleiðingar áfalla í æsku. Nokkuð ljóst er að á þeim tíma hafði sú faglega þekking ekki verið
innleidd í meðferðarúrræði Barnaverndarstofu á meðferðarheimilinu í Varpholti og á Laugalandi.
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