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Úrdráttur 
Fólk sem þjáist af alvarlegum geðsjúkdómum þarfnast margþættrar 

þjónustu og stuðnings í daglegu lífi. Lífsgæði þeirra ráðast m.a. af því 

hvernig þjónustuþarfir þeirra eru uppfylltar. Rannsóknir benda til að 

eigið mat alvarlega geðsjúkra á þjónustuþörfum sínum og uppfyllingu 

þeirra sé áreiðanlegur mælikvarði á gæði þjónustu við þá. Tilgangur 

þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þjónustuþarfir alvarlega 

geðsjúkra Íslendinga og hvernig lífsgæði þeirra tengjast úrlausn 

þarfanna. Gerð var spurningalistakönnun til að leggja mat á áhrif 

alvarlegra geðsjúkdóma á þjónustuþarfir og lífsgæði 90 fullorðinna 

einstaklinga í göngudeildarþjónustu. Við könnunina voru notuð 

mælitækin Camberwell assessment og needs (CAN) og Heilsutengd 

lífsgæði (HL-prófið). Niðurstöður voru m.a. að u.þ.b. þriðjungur hafið 

óuppfylltar þjónustuþarfir vegna félagslegra samskipta, náins sambands 

við aðra manneskju og upplýsinga um sjúkdómsástand og meðferð. 

Tæplega þrír af hverjum fjórum bjuggu við skert lífsgæði. Lífsgæði 

þeirra sem höfðu óuppfylltar þjónustuþarfir voru lakari en þeirra sem 

fengu viðeigandi þjónustu eða þörfnuðust hennar ekki. Í þrem rýni-

hópum sjálfboðaliða sem höfðu reynslu af alvarlegum geðsjúkdómum 

var rætt um hvað reyndist hjálplegt við að takast á við alvarlegan 

geðsjúkdóm og hvað var erfitt að fá ekki hjálp með í baráttunni við 

sjúkdóminn. Þrjú megin-þemu greindust við fyrirbærafræðilega grein-

ingu;1) Að njóta faglegrar og viðeigandi heilbrigðisþjónustu. 2) Að 

tilheyra fjölskyldu 3) Sjálfshjálp og efling.  

Á grundvelli sameiginlegrar túlkunar niðurstaðna spurninga-

listakönnunar og rýnihópa eru settar fram tillögur til úrbóta varðandi 
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göngudeildarþjónustu við fólk með alvarlega geðsjúkdóma. M.a. er lagt 

til að reglubundið mat á lífsgæðum og þörfum alvarlega geðsjúkra verði 

lagt til grundvallar þjónustunni með sérstakri áherslu á traust ótíma-

bundið meðferðarsamband. Til að leggja grunn að bættri þjónustu er 

nauðsynlegt að fram fari frekari rannsóknir á þjónustuþörfum og lífs-

gæðum alvarlega geðsjúkra á Íslandi. Sérstaklega er þörf á að rannsaka 

hagi og þarfir ungra alavarlega geðsjúkra þar sem þeir áttu fáa fulltrúa í 

þessari rannsókn.  
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Abstract 
People who suffer from severe and enduring mental health illnesses 

need a variety of services and support in their daily lives. The quality of 

life for these individuals is determined amongst others by how their 

service needs are met. Research suggests the evaluation that individuals 

who suffer from severe mental health illnesses apply to their service 

needs and how it is accomplished is an accurate way to measure the 

quality of service these individuals are receiving. The purpose of this 

research was to shed light on the service needs of people with severe 

and enduring mental health illnesses in Iceland and how their quality of 

life is linked to the way their service needs are met. A survey was per-

formed to assess the influence of severe mental health illnesses on the 

service needs and quality of life of ninety outpatient adults. The survey 

used the Camberwell Assessment of Needs as well as the Icelandic 

Heath related Quality of Life Test . The results showed among other 

things that up to a third of the patients had service needs that were 

unmet due to the lack of social interaction, close relationship with 

another person and information about the illness and treatment. Nearly 

three of every four persons endured reduced quality of life. The quality 

of life for those with unmet service needs was worse than those who 

received proper service or did not require service at all. Three voluntary 

focus groups, composed of individuals with experience dealing with 

severe mental illnesses, discussed what had proved helpful dealing with 

severe and enduring mental illnesses and witch problems was difficult 

to deal with without help. Phenomenological approach showed three 

main themes; 1) to have professional and appropriate health care 

service, 2) to belong to a family, 3) self-help and promoting. 
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Several suggestions are put forth to improve outpatient services 

for individuals with severe and enduring mental health problems on the 

grounds of the mutual interpretation of the result of the survey and the 

focus groups. These suggestions include a regulated assessment of the 

quality of life and service needs for individuals with severe and 

enduring mental health problems to be used as a foundation for the 

service provided with special emphasis on a solid, lasting therapy. To 

lay the foundation of an improved service it is necessary to further 

research the service needs and quality of life of individuals suffering 

from severe and enduring mental health problems in Iceland. There is a 

special need to research the circumstances and needs of young 

individuals suffering from severe mental health problems as they had 

few representatives in this study.   
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Þakkir 
Mér eru efst í huga þakkir til þeirra sem tóku þátt í rannsókninni 

sem fjallað er um í þessari ritgerð. Án óeigingjarns framlags þeirra 

hefði ekki verið mögulegt að framkvæma rannsóknina. Sömu-

leiðis vil ég þakka samstarfshjúkrunarfræðingum mínum á göngu-

deildinni á Kleppi og forstöðumönnum í Vin, Læk og Dvöl.  

Mikilvæg aðstoð þeirra fólst í að kynna og útskýra framkvæmd 

rannsóknarinnar fyrir væntanlegum þátttakendum og veita þeim 

tilfinningalegan stuðning vegna þátttökunnar. Ég kann leiðbein-

anda mínum við gerð rannsóknarinnar, Dr. Páli Biering, bestu 

þakkir fyrir að veita mér vandaðan og faglegan stuðning, sem og 

haldgóðar leiðbeiningar í hinu langa náms- og rannsóknarferli. 

Loks vil ég þakka þeim feðgum Einari Friðgeirssyni og Friðgeiri 

Einarssyni sem veittu mér tilfinningalegan stuðning og ráðgjöf af 

sérþekkingu sinni við frágang og útgáfu verkefnisins. 
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Inngangur 

Viðfangsefni rannsóknar 

Fólk sem tekst á við langvinna alvarlega geðsjúkdóma þarfnast margs 

konar þjónustu og stuðnings í daglegu lífi. Mikilvægt er að þekkja 

þjónustuþarfirnar svo hægt sé að skipuleggja viðeigandi þjónustu. Á 

Íslandi hefur ekki verið rannsakað með markvissum hætti hvaða 

þjónustu og stuðnings alvarlega geðsjúkir þarfnast eða njóta við að ná 

bata eða auka og viðhalda lífsgæðum sínum. 

Fólk með alvarlega geðsjúkdóma tekst oft á við sjúkdóm sinn 

öll sín fullorðinsár. Líklegt er að u.þ.b. 1% fullorðinna Íslendinga þjáist 

af alvarlegum geðsjúkdómum sem hafa í för með sér varanlega skerð-

ingu á lífsgæðum þeirra og starfsgetu (Stefánsson, Líndal, Björnsson, 

og Guðmundsdóttir, 1991). Á síðustu áratugum hafa orðið breytingar á 

aðstæðum og högum þeirra sem þjást af langvinnum geðsjúkdómum í 

vestrænum samfélögum, einnig á Íslandi. Nú er gert ráð fyrir að geð-

sjúkir búi utan stofnana og fái meðferð og stuðning vegna sjúkdóms 

síns á göngudeildum, á heilsugæslustöðvum eða hjá sjálfstætt starfandi 

heilbrigðisstarfsmönnum. Á sama tíma hefur félagslegum búsetuúr-

ræðum og sambýlum fjölgað stöðugt og hafa félagsmiðstöðvar fyrir 

alvarlega geðsjúka verið settar á stofn. Heimageðhjúkrunarteymi, 

almenn heimahjúkrun og starfsmenn félagsþjónustu sinna sjúkling-

unum einnig á heimilum þeirra í vaxandi mæli. Auk þessa er gert ráð 

fyrir að geðsjúkir geti lagst inn á geðdeild um lengri eða skemmri tíma 

vegna veikindakasta og til endurhæfingar. 
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Niðurstöður rannsókna benda til að samfella í lyfjameðferð, 

örugg búseta og aðgengi að viðeigandi félagslegum stuðningi í daglegu 

lífi séu þeir þættir sem helst stuðli að bata og viðhaldi lífsgæðum hjá 

fólki með alvarlega geðsjúkdóma (McGorry, 2005). Rannsóknir benda 

til að mat geðsjúkra og meðferðaraðila þeirra á þjónustuþörfum geð-

sjúkra sé ólíkt (Gibbond, Bédard og Mack, 2005). Mat sjúklinganna 

sjálfra á þjónustuþörfum sínum og hvernig þær eru uppfylltar er, 

samkvæmt rannsóknarniðurstöðum áreiðanlegur mælikvarði á gæði 

þjónustunnar sem þeim er veitt og spáir fyrir um lífsgæði þeirra 

(Hanson, Vinding, Mackerprang, Sourander, Werdelin, Bengtson-Tops 

o.fl., 2001). 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi benda til að 

óánægja sé á meðal geðsjúkra og aðstandenda þeirra með meðferðar-

úrræði, endurhæfingarúrræði og stuðning eftir útskriftir af geðdeildum 

(Páll Biering, Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 2005; 

Kristín Gyða Jónsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 2001; Sveinbjörg 

Júlía Svavarsdóttir, 2006). Ekki hefur verið kannað á skipulagðan hátt 

hvort eða hvernig félagslegur aðbúnaður og meðferðarúrræði þjóna 

fólki með langvinna geðsjúkdóma hér á landi eða athugað hvort 

þjónustan sem þeim er veitt hefur áhrif á bata þeirra eða lífsgæði. 

Viðhorf geðsjúkra til aðstæðna sinna og þeirrar þjónustu sem þeir fá 

hafa heldur ekki verið rannsökuð. Tilgangur þessarar rannsóknar var 

því að kanna á sem víðtækastan hátt viðhorf alvarlega geðsjúkra til 

þjónustuþarfa sinna og hvernig þær eru uppfylltar. Enn fremur var 

markmiðið að athuga hvort tengsl séu milli lífsgæða annars vegar og 

þjónustuþarfa og hvernig þær eru uppfylltar hins vegar. Til að ná fram 
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þeim tilgangi var leitast við að svara með megindlegri aðferð eftirfar-

andi spurningum:  

1. Hverjar eru þjónustuþarfir fólks með alvarlega geðsjúkdóma? 

2. Hverjar af þjónustuþörfum alvarlega geðsjúkra eru óupp-

fylltar? 

3. Hver eru tengsl lífsgæða við uppfylltar / óuppfylltar þjónustu-

þarfir fólks með alvarlega geðsjúkdóma? 

Jafnframt var könnuð með eigindlegri aðferð reynsla þeirra sem tekist 

hafa á við langvinna geðsjúkdóma. Athugað var hvaða þjónusta 

reyndist þeim best við að takast á við alvarleg geðræn veikindi og 

hvaða aðstoð og stuðning þau töldu sig hafa skort við að ná bata. 

 Við túlkun rannsóknarniðurstaðna var horft til þess hvernig 

Geðsvið Landaspítalans getur nýtt sér niðurstöðurnar til að 

skipuleggja göngudeildarþjónustu sína við fólk með langvinna 

geðsjúkdóma.  

 

Skilgreiningar á hugtökum  

Alvarlegur langvinnur geðsjúkdómur (severe and enduring 

mental health illnesses): Almennur skilningur á hugtakinu er að þeir 

sem haldnir eru alvarlegum langvinnum geðsjúkdómi þurfi samfellda 

heilbrigðisþjónustu vegna sjúkdóms síns og leggist oft inn á 

geðdeildir. Skilgreining National Institute of Mental Health (1987) á 

alvarlegum langvinnum geðsjúkdómi felur í sér eftirfarandi: Geðrofs-

sjúkdómsgreiningu, að sjúklingur hafi þarfnast meðferðar í 2 ár eða 

lengur og hafi alvarleg einkenni geðsjúkdóms og/eða verulega skerta 

færni til starfs, náms eða félagslegra samskipta.  
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 Bati (recovery): Batnandi líðan og færni sjúklings til að njóta 

sín í lífinu tengist ekki einungis minnkandi einkennum sjúkdóms. 

Aðstæður í samfélaginu, tengsl við aðra og viðhorf til sjálfs sín og 

samfélags skipta einnig máli. Hér verður hugtakið bati notað yfir allar 

þær framfarir sem verða hjá sjúklingi varðandi heilsufar, félagslegar 

aðstæður, tengsl við aðra og lífsgæði. 

 Lífsgæði (quality of life) hafa verið skilgreind sem mat hvers 

einstaklingsins á stöðu sinni í lífinu með hliðsjón af menningu og 

gildum samfélagsins sem hann tilheyrir og miðað við þau áhugamál, 

lífsgildi, væntingar og markmið sem hann hefur (World Health Org-

anization, 1997). Í þeim tilgangi að athuga sértaklega áhrif heilsufars 

og sjúkdóma á lífsgæði einstaklinga hefur hugtakið verið þrengt og er 

þá talað um heilsutengd lífsgæði. 

 Heilsutengd lífsgæði (Health related quality of life): Þegar 

heildaráhrif langvinnra sjúkdóma og meðferðin sem beitt er við 

þessum sjúkdómum eru metin er hugtakið heilsutengd lífsgæði í vax-

andi mæli notað sem mælieining eða viðmið. Hugtakið er huglægt og 

byggir á mati einstaklingsins sjálfs á áhrifum sjúkdóma og heilsu á 

líðan hans. Tilgangurinn með mati á heilsutengdum lífsgæðum er að 

greina þá sem lifa við skert lífsgæði vegna heilsubrests og fylgjast 

með breytingum á lífsgæðum sem verða með eða án meðferðar 

(Tómas Helgason, Júlíus K Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla 

Grétarsdóttir, 2000). 

Þjónustuþörf (need): Með orðinu þjónustuþörf er hér átt við 

þörf sjúklingsins fyrir aðstoð við að uppfylla þarfir sínar (Stevens og 

Gabbay, 1991). Þörfin getur tengst hvaða sviði mannlegs lífs sem er, 

en hún er tilkomin vegna geðrænna veikinda einstaklingsins.  
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Þarfagreining (need-assessment): Aðgerðir sem leitast við 

að greina og mæla á skipulegan hátt þarfir einstaklings fyrir aðstoð á 

öllum sviðum lífsins: Félagslega, andlega, efnislega og heilsufarslega 

(Stevens og Gabbay, 1991). 

 

Fræðileg umfjöllun 

Tíðni alvarlegra geðrænna veikinda. 

Hugtakið alvarlegur langvarandi geðsjúkdómur er túlkað og skilgreint 

á mismunandi hátt eftir því hver fjallar þar um (Wiersma, 2006). Í 

þessari rannsókn verður miðað við skilgreiningu National Institute of 

Mental Health (1987) en hún felur í sér að sá sem er haldinn lang-

vinnum alvarlegum geðsjúkdómi hafi geðrofssjúkdómsgreiningu, hafi 

þarfnast meðferðar í 2 ár eða lengur og þjáist vegna alvarlegra 

einkenna geðsjúkdóms og/eða verulega skertrar færni til starfs, náms 

eða félagslegra samskipta.  

 Erfitt er að áætla fjölda þeirra sem þjást af alvarlegum 

langvinnum geðsjúkdómum samkvæmt þeirri skilgreiningu sem tekið 

er mið af í þessari rannsókn. Til eru tölur um hve margir hafa 

sjúkdómsgreiningar um alvarlega geðsjúkdóma. Hinsvegar er ekki 

vitað hve margir af þeim þjást af félagslegum afleiðingum sjúkdóm-

anna eða erfiðum sjúkdómseinkennum. Í rannsóknum á hópum fólks 

með alvarlega langvinna geðsjúkdóma (Nieves, 2002; Preston og 

Fazio, 2000) er algengt að meiri hluti úrtaka (70- 80%) hafi geðklofa 

en á bilinu fimmtungur til þriðjungur úrtaka hafi ýmist alvarlegar 

lyndisraskanir eða persónuleikaraskanir samkvæmt ICD 10 flokkunar-
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kerfi (Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðis-

vandamála, 1996). Algengi geðklofa er talin vera 0,5 til 1% á flestum 

menningarsvæðum í heiminum (Browne og Courtney, 2007). Á Ís-

landi var algengi geðklofa árið 1990 talið vera 0.9% (Stefánsson, 

Líndal, Björnsson og Guðmundsdóttir, 1991). Árið 2002 voru 0,74% 

Íslendinga á aldrinum 16 til 66 ára öryrkjar vegna geðklofa eða hug-

villuröskunar og 1,39% vegna alvarlegra lyndisraskana samkvæmt 

tölum frá Tryggingastofnun Ríkisins (Sigurður Thorlacius og Sigur-

jón B Stefánsson, 2004). Óvíst er hve stór hluti af þeim sem eru 

öryrkjar vegna geðklofa eða lyndisraskana (2,13%) þjást til langs tíma 

vegna einkenna eða félagslegra afleiðinga sjúkdómsins. Enda þótt 

margir líði vegna geðsjúkdóma árum eða áratugum saman eru einnig 

margir sem batnar eða verða einkennalausir. Líklegt er að u.þ.b. 50% 

þeirra sem fá greiningu um geðklofasjúkdóm verði einkennalausir 

(McGorry, 2005; Harrison, Hopper, Craig, Laska, Duebe, Ganev o.fl., 

2001). Hinsvegar er ekki vitað hve margir af þeim sem verða ein-

kennalausir vegna geðsjúkdóma eru áfram metnir öryrkjar vegna 

sjúkdómsins. Þess vegna er óvíst hve margir Íslendingar þjást af 

alvarlegum langvinnum geðsjúkdómum þó gera megi ráð fyrir að þeir 

séu einhver hluti þeirra 2,13% sem eru öryrkjar vegna hugvillu-

raskana, geðklofa eða lyndisraskana. Samkvæmt mati frá öðrum 

Evrópulöndum (Ruggeri, Leese, Thornicroft, Bisoffi og Tansella, 

2000; Wiersma, Systema, Van Busschbac, Schreurs, Kroon og 

Driesen, 1997) á fjölda þeirra sem þjást af alvarlegum langvinnum 

geðsjúkdómum samkvæmt skilgreiningunni sem hér er tekið mið af, 

má áætla að minnsta kosti 0.7% Íslendinga þjáist af alvarlegum lang-

vinnum geðsjúkdómum.  
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Félagslegar aðstæður geðsjúkra á Íslandi 

Samkvæmt niðurstöðum Sigurðar Thorlacius og Sigurjóns B. Stefáns-

sonar (2004) er meðalaldur þeirra sem eru haldnir geðklofa eða hug-

villuröskun 44 ár og þeir eru oftar ógiftir eða fráskildir heldur en Ís-

lendingar á sama aldri. Rannsóknir benda til að fólk sem tekst á við 

langvinna geðsjúkdóma meti lífsgæði sín miklu minni en aðrir hópar í 

samfélaginu (Pinikahana, Happell, Hope og Keks, 2002; Tómas 

Helgason Júlíus K Björnsson, Kristinn Tómasson Erla Grétarsdóttir, 

Halldór Jónsson, Tómas Zoega o.fl., 2002). Meðalaldur Íslendinga 

sem eru öryrkjar vegna geðsjúkdóms er lægri en öryrkja almennt 

(Sigurður Thorlacius og Sigurjón B Stefánsson, 2004) sem bendir til 

að þeir hafi veikst ungir. Þeir sem veikjast ungir hafa ekki haft 

tækifæri til að afla sér menntunar eða lífeyrisréttinda. Sýnt hefur verið 

fram á að þeir sem lifa af örorkubótum einum saman á Íslandi búa við 

fátækramörk (Harpa Njálsdóttir, 2003). Af ofansögðu má álykta að 

flestir alvarlega geðsjúkir á Íslandi búi við bágan fjárhag. 

Vísbendingar hafa fundist um sterk tengsl milli lágra tekna og 

aukinnar félagslegrar einangrunar meðal þeirra sem þjást af geðsjúk-

dómum á Íslandi (Páll Biering, Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk 

Jónsdóttir, 2005).  

 

Breytingar á þjónustu við geðsjúka og stefna stjórnvalda á 

Íslandi 

Sú meginbreyting hefur orðið á geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi á 

seinni hluta 20. aldar að innlögnum á geðdeildir fjölgaði ár frá ári og 

hver dvöl sjúklings á geðdeild styttist (Brjánn Bjarnason og Lárus 
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Helgason, 1992). Einnig hefur langdvalarrýmum á geðdeildum 

fækkað á síðustu árum. Meðal annars var 40 til 50 langdvalarrýmum á 

vegum Landspítalans í Arnarholti lokað árið 2005 (Landspítalinn, 

2005). Á sama tíma hefur búsetuúrræðum með stuðningi á vegum 

ríkis og sveitarfélaga fjölgað. Af því leiðir að alvarlega geðsjúkir sem 

búa í vaxandi mæli utan stofnana þarfnast og njóta félagslegrar 

heimaþjónustu og heimahjúkrunar í vaxandi mæli. Í Reykjavík starfar 

heimageðteymi iðjuþjálfa og heimageðhjúkrunarteymi þar sem heil-

brigðisstarfsmenn aðstoða geðsjúka heima fyrir á þeirra eigin forsend-

um auk þess sem göngudeildir á Geðsviði Landspítalans veita geð-

sjúkum þjónustu. Félagsmiðstöðvar fyrir geðfatlaða á vegum Rauða 

kross Íslands eru nú orðnar 8 víðsvegar um land (Rauði kross Íslands, 

e.d) og félagið Geðhjálp rekur félagsmiðstöð og notendastarf 

(Geðhjálp, e.d.). Sama gera Klúbburinn Geysir og notendastarf 

Hugarafls sem veita geðsjúkum stuðning við að byggja sig upp og ná 

bata. Af ofansögðu má ráða að meðferð, umönnun og stuðningur við 

langveika geðsjúka á Íslandi fari nú að langmestu leyti fram úti í 

samfélaginu, á heilsugæslustöðvum, göngudeildum og í ýmis konar 

félagsmiðstöðvum og með notendastarfi. Þörf er á samvinnu heil-

brigðiskerfis og félagslega kerfisins við að veita fólki með langvinna 

geðsjúkdóma þjónustu. Sameiginlegan skilning hefur skort á því 

hvernig skilgreina skuli þjónustuþarfir alvarlega geðsjúkra. Það á við 

bæði innan heilbrigðiskerfis og félagsmálakerfis (Holloway, 1994). 

Vísbendingar hafa fundist erlendis um að oft sé lítið samræmi milli 

þarfa og framboðs á þjónustu fyrir geðsjúka. Til dæmis leiddi yfirlits-

grein Rugeri og Tansella (2002) á 68 rannsóknum á meðferð í 

Evrópulöndum í ljós að 10-40% þátttakenda með alvarlega geðsjúk-
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dóma nutu ekki geðheilbrigðisþjónustu. Önnur rannsókn (Kovesa, 

Almeida Jose, Carta, Dubuis, Lacalmontie, o.fl., 2005) athugaði 

samræmi þarfa og meðferðartilboða í 5 Evrópulöndum. Metnar voru 

klínískar og félagslegar þarfir 433 geðklofasjúklinga í göngudeildar-

þjónustu. Ekkert samræmi fannst milli metinna þarfa og þeirra með-

ferðar sem þeim bauðst. Val á meðferðum virtist ráðast mest af stað-

bundnum hefðum. Ekki hefur verið athugað á kerfisbundinn hátt 

hvernig stuðningur við alvarlega geðsjúka á Íslandi þjónar þörfum 

þeirra.  

Íslensk stjórnvöld hafa markað þá stefnu að geðsjúkir hafi 

sömu réttindi í samfélaginu og aðrir þegnar Stefnan kemur meðal 

annars fram í skýrslu Félagsmála-ráðuneytis frá 2006 (Félags-

málaráðuneytið, 2006).. Þar er kveðið á um að þjónusta við geðfatlað 

fólk feli í sér virka þátttöku geðfatlaðra í samfélaginu með aukin 

lífsgæði að leiðarljósi. Í skýrslunni er fjallað um hið félagslega sjónar-

horn sem felur í sér að mikilvægt sé að öll skipan samfélagsins sé 

með þeim hætti að gert sé ráð fyrir fötluðu fólki í samfélaginu, ekki 

síður en að finna bót á skerðingunni (fötluninni) sjálfri. Talið er að 

sýnileiki og virk þátttaka fatlaðra sé mikilvæg forsenda þess að þeir 

fái notið sín í þjóðfélaginu. Þessi stefna stjórnvalda kallar mjög á að 

þjónusta og meðferð fyrir fólk með langvinna geðsjúkdóma sé sniðin 

að þörfum þess.  

 

Breyttar hugmyndir um meðferð og þjónustu 

Allt frá því að Kraepelin setti fram skilgreiningu um langvinnan 

alvarlegan geðsjúkdóm í lok 19. aldar hafa hugmyndir um meðferð 
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við þessum sjúkdómum verið að þróast. Framan af beindust 

hugmyndir um meðferð einkum að því að vinna á einkennum 

sjúkdómsins og auka félagslega færni og lífsgæði sjúklingsins með 

ýmis konar meðferð sem oftast var í boði á sjúkrahúsum eða stofn-

unum (Bentall, 2005). Á síðustu áratugum hefur athygli beinst að því 

hvernig veita megi geðsjúkum sem búa utan stofnana árangursríka 

meðferð. Vísbendingar hafa í vaxandi mæli komið fram um mikilvægi 

margs konar stuðnings við sjúklinga við að fá grunnþörfum sínum 

fullnægt, komast af og njóta sín í samfélaginu. Nú er ljóst að slíkur 

stuðningur hefur áhrif á sjúkdómsmynd, sjálfsmat og líðan alvarlega 

geðsjúkra (Bengtson-Tops og Hansson, 1999; Prince og Gerber, 2005; 

Roe, 2001). Þegar grunnþörfum alvarlega geðsjúkra er vel sinnt auk-

ast lífsgæði þeirra og tilfinning fyrir að hafa stjórn í eigin málum 

(Bengtsson-Tops, 2004; Bengtson-Tops, Hansson, Sandlund, Bjarna-

son, Korkeila, Merinder o.fl., 2005). Þróun sjúkdómsins, sjálfstraust 

og sálræn líðan alvarlega geðsjúkra virðist geta ráðist af því hvernig 

grunnþarfir og tilvistarlegar þarfir þeirra eru uppfylltar (Bengtsson-

Tops o.fl. 2005). Þrátt fyrir þessa þekkingu finnast vísbendingar um 

að grunnþörfum fólks með langvinna geðsjúkdóma sé oft lítill gaumur 

gefinn (Hasson-Ohayon, Walls, Roe, Kravetz og Weiser, 2006; 

Nyström, Dalhberg og Segesten, 2002; Ruggeri og Tansella, 2002). 

Til að áframhaldandi umbætur megi verða í meðferð og þjónustu við 

alvarlega geðsjúka er mikilvægt að fá svör við spurningunni: Hverjar 

eru helstu þjónustuþarfir alvarlega geðsjúkra sem búa í samfélaginu?  
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Þjónustuþarfir alvarlega geðsjúkra 

Af framansögðu er ljóst að þjónustuþarfir alvarlega geðsjúka eru 

flóknar og að mörgu leyti óljósar. Til að mögulegt verði að mæta 

þessum þörfum á sem markvissastan hátt er mikilvægt að skilningur á 

þeim mótist af skoðunum og reynslu þeirra sem þjást eða hafa þjáðst 

af langvinnum geðsjúkdómi (Johnson, 1998). Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna þar sem fólk með alvarlega geðsjúkdóma er beðið um að 

lýsa þörfum sínum og reynslu af því að fá þeim fullnægt (Badger, 

McNiece, Bonham, Jacobson og Gelenberg, 2003; Nyström o.fl. 

2002; Roe, 2001; Smith 2000; Wagner og King, 2005), leiða í ljós að 

til að ná bata telja geðsjúkir mikilvægt að fá aðstoð við að mæta 

tilvistarlegum þörfum1 sínum, njóta samfélags við aðra og hafa 

atvinnu ekki síður en að fá viðeigandi eða gagnlega meðferð við 

geðsjúkdómnum. 

 Það að vera greindur með alvarlegan geðsjúkdóm virðist í 

sjálfu sér geta orðið „merkimiði“ sem útilokar manneskjuna frá 

eðlilegri samfélagsþátttöku. Þannig lýsa þátttakendur í rannsókn Roe 

(2001) miklum fordómum gagnvart geðsjúkdómnum, bæði hjá sjálf-

um sér og samfélaginu. Þessir fordómar eru að þeirra mati alvarleg 

hindrun í vegi fyrir að losna úr sjúklingshlutverkinu og taka þátt í 

eðlilegu fjölskyldulífi, félagslífi og atvinnulífi. Til að vinna gegn 

fordómunum virðist mikilvægt að alvarlega geðsjúkir fái aðstoð við 

að öðlast von um bata og trú á sjálfa sig. Í rannsókn Noh, Choe og 

Yang (2008) kemur fram að vonir og þrár geðsjúkra eru þær sömu og 

                                                 
1 Með tilvistarlegum þörfum (existential needs) er hér átt við þarfir mannsins fyrir 

ást, virðingu og að skynja tilgang með lífi sínu. 
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fólks almennt. Þeir þrá hamingju í samskiptum við aðrar manneskjur 

og að eiga sér vonir um framtíðina. Niðurstöður Wagner og King 

(2005) eru á sömu lund en þátttakendur í rannsókn þeirra þráðu að fá 

uppfylltar tilvistarlegar þarfir fyrir virðingu, að hafa tilgang með 

lífinu, að hafa markmið og að læra að lifa með sjúkdómi sínum. Þeir 

töldu að ef komið yrði til móts við þessar þarfir mundi það stuðla að 

bata þeirra. Bataferli fólks með langvinna geðsjúkdóma hefur verið 

lýst sem löngu og flóknu ferli (Smith 2000; Mancini, Hardiman og 

Lawson, 2005) þar sem sjúklingurinn þarfnast samstilltrar þjónustu og 

stuðnings frá fjölskyldu sinni, samfélaginu og geðheilbrigðis-

starfsmönnum við að njóta bestu sjúkdómsmeðferðar, innihaldsríks 

sambands við aðrar manneskjur og áhugaverðrar daglegrar virkni. 

Þátttakendur í rannsókn Badgers o.fl. (2003) voru óánægðir með 

félagslega stöðu sína og tengdu það við skort á fullnægjandi sambandi 

við meðferðaraðila, slæmri heilsu almennt og fáum tækifærum til 

þátttöku í atvinnulífi eða tómstundaiðju. Rannsóknir á viðhorfum 

notenda geðheilbrigðisþjónustu á Ítalíu og Ástralíu leiddu í ljós að 

notendur töldu mikilvægast að fá uppfylltar þarfir sínar fyrir 

félagslegan stuðning auk þess að hafa stjórn á eigin málefnum og að 

fá aðstoð við að losna úr sjúklingshlutverkinu (Ellis, 2003; Messina, 

Borg, Marin, Sells, Topor og Davidson, 2006). Í yfirlitsgrein Browen 

og Courtney (2007) voru bornar saman niðurstöður rannsókna varð-

andi búsetuaðstæður og gæði félagslegra samskipta hjá geðklofasjúk-

lingum í Ástralíu. Niðurstaðan var að fólk sem þjáist af geðklofa telur 

félagsleg tengsl sín við vini og fjölskyldu mikilvæg til að ná bata. 

Samband fannst milli minnkandi félagslegra tengsla og versnandi 
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búsetuaðstæðna, sem aftur leiddi til versnandi sjúkdómseinkenna og 

líkur jukust á innlögn á geðdeild.  

 Eigindlegar rannsóknir benda til að geðsjúkir telji mikilvægt 

að njóta góðs meðferðarsambands, viðeigandi lyfjameðferðar og 

samfellu í meðferð (Mancini o.fl., 2005; Smith, 2000; Wallace, 

Robertson, Millar og Frisch, 1999; Tilley og Pollock 2003). 

Megindlegar rannsóknir með stöðluðum mælitækjum hafa leitt í ljós 

að þeir sem þjást af geðrænum sjúkdómum hafa þörf fyrir aðstoð við 

að fá tilfinningalegum og félagslegum þörfum sínum fullnægt, auk 

meðferðar við sjúkdómseinkennum og að þetta þrennt virðist þeim 

jafn mikilvægt (Bengtsson-Tops o. fl., 2005).    

 Mat meðferðaraðila á þjónustuþörfum alvarlega geðsjúkra er 

oft annað en mat sjúklinganna (Middelboe, Mackerprang, Hanson, 

Werdelin, Karlsson, Bjarnason o.fl., 2001). Eigindleg rannsókn 

Wagner og King (2005) leiddi í ljós að aðstandendur geðsjúkra og 

meðferðaraðilar þeirra telja mikilvægt að uppfylla grunnþarfir 

sjúklinganna og að þeir fái meðferð vegna sjúkdómseinkenna. Sjúk-

lingarnir sjálfir töldu hinsvegar brýnast að fá tilvistarlegar þarfir sínar 

uppfylltar. Kallert og Leisse (2001) gerðu endurteknar mælingar á 

mati meðferðaraðila á þörfum alvarlega geðsjúkra. Niðurstöður leiddu 

í ljós að illa gekk að uppfylla þarfir tengdar félagslegri virkni og 

samskiptum. Rannsakendur ályktuðu að þörf væri á næmari mæl-

ingum sem vörpuðu ljósi á hvernig geðklofasjúklingar takast á við 

tilfinningalegar og samskiptalegar þarfir sínar og hvers konar aðstoð 

komi þeim að gagni í félagslegum samskiptum. Rugeri og Tansella 

(2002) báru saman niðurstöður 68 rannsókna á þjónustuþörfum 

geðsjúkra. Yfirlit þeirra leiddi í ljós að mat sjúklinga og geðheil-
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brigðis starfsmanna á þörfum sjúklinganna er mismunandi. Ennfremur 

að það er erfiðara að uppfylla félagslegar þarfir en þarfir fyrir sjúk-

dómsmeðferð og að þarfir mismunandi sjúklingahópa eru hugsanlega 

mismunandi. Bengtsson-Tops og félagar (2005) drógu þá ályktum af 

rannsóknarniðurstöðum sínum að vegna þess hve gagnsemi þjónustu 

við alvarlega geðsjúka virðist tengjast mati þeirra sjálfra á flóknum 

þörfum sínum séu gæði þjónustu við þá undir því komin að fundnar 

verið leiðir til samræmdra, áreiðanlegra mælinga á þjónustuþörfum 

geðsjúkra eins og þeir sjálfir meta þær, ekki síður en heilbrigðis-

starfsmenn. 

 

Þjónustuþarfir og úrræði alvarlega geðsjúkra á Íslandi 

Eins og áður er sagt hefur ekki verið kannað skipulega hvernig 

þjónusta við alvarlega geðsjúka Íslendinga svarar þörfum þeirra. 

Nokkrar athuganir hafa þó verið gerðar hér á landi á viðhorfum 

geðsjúkra til geðheilbrigðisþjónustu og félagslegs stuðnings. Áfanga-

skýrsla Félagsmálaráðuneytisins (Félagsmálaráðuneytið, 2006) lýsir 

nauðsyn þess að kanna á skipulegan hátt þarfir geðfatlaðra fyrir 

stoðþjónustu og búsetu. Skýrslan greinir frá niðurstöðu athugunar á 

þörfum geðfatlaðra fyrir búsetuúrræði og breytingar á búsetu. Upp-

lýsingar voru fengnar frá starfsmönnum stofnanna á heilbrigðis- og 

félagsmálasviði. Samkvæmt þeim óskuðu 215 geðfatlaðir eftir breyt-

ingu á búsetu sinni. Talið var að tveir þriðju hlutar (66%) þeirra væru 

í brýnni þörf fyrir úrlausn og þriðjungur (30%) þeirra dvaldi á geð-

deildum vegna heimilisleysis eða voru alveg húsnæðislausir. Verulega 

virðist því skorta á að geðfatlaðir njóti búsetuþjónustu við hæfi. 
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Kristín Gyða Jónsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir (2001) könnuðu 

hagi 48 ungra geðsjúkra einstaklinga sem bjuggu í verndaðri búsetu. 

Könnunin leiddi í ljós að þremur árum eftir flutning í verndaða búsetu 

hafði legudögum þátttakenda á geðdeildum fækkað um 80%, sem 

bendir til að búseta og stuðningur við hæfi geti dregið úr þörf 

alvarlega geðsjúkra fyrir dvöl á geðdeildum. Í rannsókn Kristínar 

Gyðu og Sigurrósar (2001) kom fram að þátttakendur voru einmana 

og þörfnuðust meiri aðstoðar en þeir fengu við að stunda félagslíf og 

þjónustu utan heimilis. Þrátt fyrir það nýttu þeir sér aðeins að litlu 

leyti þjónustu og endurhæfingarúrræði sem þeir höfðu aðgang að. Það 

bendir til þess að þjónustan sem í boði var hafi ekki svarað þörfum 

þátttakendanna fyrir félagslegan stuðning. Sveinbjörg J. Svavarsdóttir 

(2006) kannaði reynslu og viðhorf fólks sem naut vinnuendurhæfingar 

á geðsviði Landspítalans. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í rannsókn-

inni taldi að þátttaka þeirra í endurhæfingunni hefði ekki haft áhrif á 

atvinnumöguleika þeirra, menntun, búsetu eða félagsleg tengsl. Þeim 

örfáu sem höfðu fengið vinnu utan sjúkrahússins fannst endurhæf-

ingin hafa aukið sjálfstraust þeirra. Páll Biering o.fl. (2005) könnuðu 

viðhorf og reynslu notenda geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi til þjón-

ustuþarfa og þjónustu sem þeir fengu. Niðurstöður leiddu í ljós að 

flestir voru ánægðir með þjónustu á meðan þeir dvöldu á sjúkrahúsi 

vegna geðsjúkdóms. Stór hluti svarenda var hinsvegar óánægður með 

eftirfylgd og upplýsingagjöf um úrræði eftir útskrift. Meirihluti taldi 

að í geðheilbrigðisþjónustu væri lítið tillit tekið til skoðana sjúklinga 

og aðstandenda og að fagfólk gæfi sjúklingum og aðstandendum lítinn 

tíma til að tjá skoðanir sínar og spyrja spurninga. Af þessu yfirliti má 

ráða að Íslendingar með alvarlega geðsjúkdóma telja sig oft ekki fá þá 

 15



  

þjónustu sem þeir þarfnast eða eru óánægðir með þjónustu sem þeir 

njóta. Þörf er á heildstæðari þekkingu á viðhorfum og þjón-

ustuþörfum til að hægt sé að endurskipuleggja meðferð og þjónustu 

við þá sem haldnir eru langvinnum geðsjúkdómum. 

 

Samræmt þarfamat til grundvallar þjónustu. Hvað á að 

mæla? 

Færð hafa verið rök fyrir því að skipulagt mat á þjónustuþörfum 

sjúklinganna, sem væri hluti af reglubundinni þjónustu geti lagt grunn 

að skipulagningu heilbrigðis- og félagsþjónustu við fólk með alvar-

lega geðsjúkdóma (Ruggeri og Tansella, 2002; Wiersma, 2006). Til 

þess að framkvæma slíka þarfagreiningu er ljóst að samræmt mat á 

þörfum fyrir þjónustu og árangur meðferðar er nauðsynlegt.  

Þegar rætt er um mannlegar þarfir er algengt að vitnað sé til 

kenningar Maslows um þarfir mannsins (Maslow's hierarchy of needs, 

e.d.). Kenningin felur meðal annars í sér að það sé hverjum manni 

mikilvægt að fá uppfylltar þarfir sínar fyrir líkamlegan aðbúnað, 

öryggi, ást, sjálfsálit og útrás fyrir sköpunarkraft sinn, eigi hann að 

njóta sín í samfélagi við aðra menn. Það liggur í augum uppi að 

geðsjúkir hafi þessar sömu þarfir og að uppfylling þeirra hafi mikla 

þýðingu í bataferli þeirra. Vegna beinna og óbeinna áhrifa sjúkdóms-

ins má gera ráð fyrir að geðsjúkir eigi oft á tíðum erfitt með að fá 

þessar þarfir uppfylltar án þess að til komi aðstoð annarra. Aðstoðin 

eða úrlausn þarfanna er jöfnum höndum á sviði heilbrigðisþjónustu og 

félagsþjónustu (Phelan, Slade, Thornicroft, Dunn, Holloway, Wykes 

o.f.l., 1995; Holloway, 1994). Reglugerð um þjónustu við fólk með 
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alvarlega geðsjúkdóma í Bretlandi (National health service and 

community care act 1990) kveður á um að þjónustu skuli veita í sam-

ræmi við þarfir. Í því samhengi eru þarfir skilgreindar sem þarfir fyrir 

hverskonar aðstoð sem auðveldar eða gerir mögulegt að öðlast, 

viðhalda eða endurheimta ásættanlegt félagslegt sjálfstæði og / eða 

lífsgæði. Í þessari rannsókn er með orðinu þörf átt við þær þarfir sjúk-

lings sem hann þarf aðstoð til að uppfylla (Stevens og Gabbay, 1991). 

Þörfin getur tengst hvaða sviði mannlegs lífs sem er, en hún er til-

komin vegna geðrænna veikinda einstaklingsins. Með þarfagreiningu 

er í þessari rannsókn átt við aðgerðir sem leitast við að greina og 

mæla á skipulegan hátt þarfir einstaklings fyrir aðstoð á öllum sviðum 

lífsins (Stevens og Gabbay, 1991). 

Á seinni hluta 20. aldar var orðið ljóst að ekki var fullnægj-

andi að meta þarfir alvarlega geðsjúkra eingöngu út frá sjúkdóms-

einkennum þeirra og færniskerðingu. Mat á þjónustuþörfum var því 

ekki lengur álitið eingöngu hlutlægt heldur einnig huglægt og háð 

ríkjandi gildismati einstaklings og samfélags. Lögð var vaxandi 

áhersla á að leiða í ljós þarfir jafnvel þó ekki væri fyrirfram vitað 

hvernig bregðast skyldi við tiltekinni þörf eða veita meðferð (Phelan 

o.fl. 1995). Mælitæki voru þróuð (Brewin, Wing, Mangen, Brugha og 

McCarthy, 1987) til að meta félagslegar, líkamlegar og sjúkdóms-

meðferðarlegar þarfir í þeim tilgangi að bregðast við með viðeigandi 

meðferð ef þarfir voru ekki uppfylltar. Sá skilningur að þjónustuþarfir 

geðsjúkra væru bæði félagslegar og heilsufarslegar kallaði á að 

heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta störfuðu saman að því að skapa 

sameiginlegt gildismat og viðmið varðandi þjónustu við fólk með 

alvarlega langvinna geðsjúkdóma (Holloway, 1994).  
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 Mælitækið Camberwell Assessment of Needs (skammstafað 

CAN) (Phelan o.fl. 1995) var þróað út frá þeim hugmyndum um þarfir 

og þarfamat sem lýst er hér að framan. Það er eina mælitæki sinnar 

tegundar sem hefur náð verulegri útbreiðslu. Það hefur verið þýtt á 

ýmsar þjóðtungur og notað á mörgum menningarsvæðum í heiminum 

(McCabe, Said, og Priebe, 2007). Gerðar hafa verið 

þversniðsmælingar með CAN-mælitækinu (Hanson, Sandlund, Bengt-

son-Tops, Bjarnason, Karlsson, Mackeprang o.fl., 2003; Middelboe 

o.fl, 2001; Gibbonds o.fl. 2005; Bengtson-Tops og Hansson, 1999; 

Wiersma og Busschblac, 2001). Niðurstöður þeirra sýna að sjúklingar 

og meðferðaraðilar meta þarfir sjúklinganna á ólíkan hátt. Samkvæmt 

mati sjúklinga hafa færri óuppfylltar þarfir fylgni við aukin lífsgæði. 

Bæði félagslegar þarfir og þarfir vegna sjúkdómsástands hafa þar 

áhrif. Mat meðferðaraðila hefur hins vegar litla eða enga fylgni við 

lífsgæði sjúklinganna. Endurteknar þarfamælingar hjá sömu 

einstaklingum yfir langan tíma (Lasalvia, Bonetto, Malchiodi, Salvi, 

Parabiaghi, Tansella o.fl., 2005) sýna að þar sem tekst að uppfylla 

þarfir eins og sjúklingarnir meta þær batna lífsgæði þeirra. Enn fremur 

kemur fram að betur hafi gengið að uppfylla þarfir sem eru tengdar 

sjúkdómsmeðferð en félagslegar þarfir. Rannsókn Dreukker, van 

Billen, Bak, Mangelers, van Os og Delerspaul (2008) sem unnin var 

upp úr lögbundinni skráningu á mati á þörfum allra geðsjúkra í 

Hollandi leiddi í ljós að óuppfylltar þarfir þeirra sem voru nýlega 

orðnir veikir uppfylltust fremur en þarfir þeirra sem höfðu verið veikir 

lengur. Einnig kom í ljós að grunnþarfir voru oftar uppfylltar en 

félagslegar þarfir og þarfir vegna sjúkdóms. 
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 Mat á óuppfylltum þjónustuþörfum hefur mesta þýðingu fyrir 

meðferð einstaklingsins en mat á uppfylltum þörfum lýsir best 

starfsemi stofnana og þeirri þjónustu sem þær veita (Hanson o.fl. 

2001). 

Sýnt hefur verið fram á að mögulegt er að fækka óuppfylltum 

þörfum og bæta lífsgæði fólks með langvinna geðsjúkdóma með 

reglubundnu sameiginlegu endurmati meðferðaraðila og sjúklinga á 

þörfum sjúklinganna ef matinu fylgja samræður sjúklings og 

meðferðaraðila um þarfir sjúklingsins og mögulegar leiðir til að 

uppfylla þær. (Priebe, McCabe, Bullenkamp, Hanson, Lauber, 

Martineze-Leal o.fl., 2007). 

 Af ofansögðu er ljóst að skipulagt mat geðsjúkra á þjónustu-

þörfum sínum með mælitækinu Camberwell Assessment of Needs 

hefur skilað mikilvægum vísbendingum um hvers konar þjónustu og 

meðferðar þeir þarfnast. Ennfremur að athuganir og rannsóknir með 

mælitækinu hafa leitt í ljós mikilvæga þekkingu á áhrifum þjónustu 

og meðferðar á lífsgæði fólks með langvinna geðsjúkdóma. Í þessari 

rannsókn verður byggt á þessum þekkingargrunni þegar leitast verður 

við að leiða í ljós þarfir Íslendinga með langvinna geðsjúkdóma og 

hvernig þær tengjast mati þeirra á lífsgæðum sínum. 

 

Mat á lífsgæðum sem mælikvarði á árangur og gæði með-

ferðar fólks með langvinna geðsjúkdóma. 

Lífsgæði (quality of life) er flókið og margþætt hugtak. Samkvæmt 

skilgreiningu World Health Organization (1997) ráðast lífsgæði hvers 

einstaklings af mati hans sjálfs á stöðu sinni í lífinu með hliðsjón af 
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menningu og gildum samfélagsins sem hann tilheyrir og miðað við 

þau lífsgildi, væntingar, markmið og áhugamál sem hann hefur. 

Lífsgæði einstaklinga ráðast samkvæmt ofansögðu af fjölmörgum 

þáttum. Líkamleg heilsa, andleg heilsa, sjálfræði, félagsleg staða, per-

sónuleg viðhorf og tengsl einstaklingsins við nánasta umhverfi eru 

þættir sem hafa afgerandi áhrif á lífsgæði hverrar manneskju. 
Hugtakið heilsutengd lífsgæði er huglægt og byggir á mati 

einstaklings á áhrifum heilsu og sjúkdóma á líðan sína og færni. 

Hugtakið á við líðan einstaklingsins með tilliti til sjúkdóma, slysa og 

meðferðar. Mat einstaklingsins á heildaráhrifum langvinnra sjúkdóma 

og / eða meðferðar sem beitt er við þessum sjúkdómum á heilsu og 

líðan, er þá notað sem mælieining eða viðmið (Tómas Helgason, 

Júlíus Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). 

Tilgangurinn með mati á heilsutengdum lífsgæðum getur verið tví-

þættur; annars vegar að greina þá sem lifa við skert lífsgæði vegna 

heilsubrests og hins vegar að fylgjast með breytingum á lífsgæðum 

sem verða með eða án meðferðar við sjúkdómum (Tómas Helgason, 

Júlíus Björnsson, Kristinn Tómasson, Erla Grétarsdóttir, Halldór 

Jónsson, Tómas Zoega o.fl., 2000). 

Ljóst er í hugum almennings við hvað er átt með hugtakinu 

lífsgæði. Feli lífsgæðamælitæki í sér þessi almennu viðmið getur það 

verið næmur mælikvarði á breytingar á líðan einstaklinga. Lífsgæða-

mælingum hefur verið beitt í vaxandi mæli til að meta líðan og 

árangur meðferða hjá geðsjúkum frá því er hugtakið kom fyrst fram 

um 1970 (Katsching, 1997). Sýnt hefur verið fram á að mælingar á 

lífsgæðum eru áreiðanlegur mælikvarði á líðan og árangur meðferða 

hjá geðsjúkum ef það er einstaklingurinn sjálfur sem metur lífsgæði 
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sín. (Pinikahana o.fl., 2002; Lasalvia o.fl., 2005; Korkeila, Heikkila, 

Hanson, Sörgaard, Vhalberg og Karlsson, 2005). Sýnt hefur verið 

fram á að tengsl eru á milli þess hvernig geðsjúkir meta lífsgæði sín 

og hvernig þjónustuþörfum þeirra er fullnægt (Bengtson-Tops o.fl., 

2005; Hofer, Kemmler og Eder, 2004; Pinikahana o.fl., 2002; Rugeri 

og Tansella, 2002; Whitty, Browne, Clarke, McTiuge, Waddinton, 

Kinsella o.fl., 2004). Rannsóknarniðurstöður hafa sýnt að sterk fylgni 

er á milli batandi lífsgæða og þess að finna fyrir minnkandi 

sjúkdómseinkennum, búa við betri félagslegar aðstæður, að hafa 

meira innsæi og aukna sjálfstæðistilfinningar (Chan, 2004; Whitty, 

o.fl., 2004; Hasson-Ohayon o.fl., 2006; Hofner o.fl., 2004). 

Af ofansögðu er ljóst að mat geðsjúkra á lífsgæðum sínum 

getur verið áreiðanlegur mælikvarði á gagnsemi meðferðar og þjón-

ustu þeim til handa. 

 

Aðferðarfræði rannsóknar 

Val á rannsóknaraðferðum  

Val á rannsóknaraðferð helgast af eðli þeirra spurninga sem leitað er 

svara við (Streubert og Carpenter, 1999). Í þessari rannsókn var 

ákveðið að beita eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð til að 

skoða á fjölþættan hátt viðfangsefnið sem er margþætt eins og lýst 

hefur verið hér að framan. Líta má á eigindlegar og megindlegar rann-

sóknaraðferðir sem tvö verkfæri sem vinna á mismunandi hátt við að 

afla upplýsinga um sama viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Leitað var svara við spurningunni hvaða aðstoð geðsjúkir einstak-
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lingar þurfa við að ná sér af geðrænum veikindum eða læra að lifa 

með alvarlegum langvinnum geðsjúkdómum. Ennfremur var kannað 

hvort skortur á aðstoð eða veitt aðstoð tengdist lífsgæðum þeirra.  

 Megindlega rannsóknin var þversniðs spurningakönnun sem 

athugaði þjónustuþarfir og lífsgæði geðsjúkra einstaklinga. Beitt var 

stöðluðum mælitækjum en það gerir mögulegt að bera niðurstöðurnar 

saman við niðurstöður annarra rannsókna með sömu mælitækjum. 

Eigindlega rannsóknin var framkvæmd með rýnihópasniði. Þátttak-

endur voru spurðir opinna spurninga sem gerði mögulegt að afla upp-

lýsinga sem ekki var áður vitað eða staðfest að skiptu máli fyrir við-

fangsefnið.  

 Þessar tvær aðferðir, þar sem annars vegar var beitt afleiðslu 

og hins vegar aðleiðslu eru líklegar til að hafa leiðréttandi áhrif hvor á 

aðra (Newman og Bens, 1998). 

 

Framkvæmd spurningakönnunar 

Þýði og úrtak. Leitað var eftir þátttakendum í spurningakönnunina úr 

hópi sjúklinga með langvinna alvarlega geðsjúkdóma. Úrtakið var 

þægindaúrtak úr hópi þeirra 216 sjúklinga sem fengu hjúkrunar-

þjónustu á göngudeild geðsviðs Landspítala á Kleppi þann tíma sem 

gagnaöflunin fór fram. Ákveðið var að takmarka fjölda þátttakenda í 

þessari rannsókn við 90 þátttakendur.  
 Gagnaöflun. Hjúkrunarfræðingar göngudeildar voru beðnir 

að afla samþykkis sjúklinga sinna fyrir þátttöku í rannsókninni. Það 

var gert í reglubundnum göngudeildarviðtölum á tímabilinu febrúar til 

desember 2008. Hjúkrunarfræðingur sjúklings kynnti rannsóknina 
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fyrir honum og afhenti honum kynningarbréf (fylgiskjal 1). Ef sjúk-

lingur féllst á þátttöku hafði rannsakandi samband við hann og ákvað 

með honum stað og tíma fyrir rannsóknarviðtal. Rannsóknarviðtalið 

fór oftast fram á göngudeildinni á Kleppi, en í sumum tilfellum heima 

hjá viðkomandi sjúklingi eða annar staðar eftir óskum hans. Rannsak-

andi framkvæmdi sjálfur alla gagnaöflun. Áætlað var að rannsóknar-

viðtalið tæki eina klukkustund og að þátttakandi gæti tekið sér hlé á 

meðan á viðtalinu stóð ef hann óskaði þess. Flest viðtölin tóku 40 til 

50 mínútur og þátttakendur óskuðu í örfáum tilfellum eftir hléi á við-

talinu. Í upphafi hvers rannsóknarviðtals kynnti rannsakandi fram-

kvæmd og tilgang rannsóknarinnar fyrir þátttakanda. Að því búnu 

staðfesti þátttakandi upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku með undir-

skrift (fylgiskjal 2). Þá lagði rannsakandi fyrir íslenska þýðingu mæli-

tækisins Camberwell Assessment of Needs (fylgiskjal 3). Rannsakandi 

aflaði upplýsinga hjá þátttakanda og merkti inn á mælitækið. Að því 

búnu var mælitækið Heilsutengd lífsgæði (fylgiskjal 4) kynnt fyrir 

þátttakanda. Þátttakandi fékk val um að fylla sjálfur út mælitækið eða 

að rannsakandi læsi upp spurningarnar og fyllti út eftir upplýsingum 

þátttakanda. Eins var farið að varðandi bakgrunnsupplýsingar og upp-

lýsingar um geðheilbrigðisþjónustu (fylgiskjal 5) sem aflað var í lok 

viðtalsins. Í rúmum helmingi tilfella (53,3%) völdu þátttakendur að 

rannsakandi læsi upp spurningar mælitækjanna og merkti við svörin 

samkvæmt upplýsingum þeirra. 

Varðveisla og meðferð gagna. Gögn hvers þátttakanda voru 

merkt með þátttökunúmeri. Gögnin voru varðveitt í læstum skjalaskáp 

í vinnuherbergi rannsakanda á göngudeild á Kleppi. Listi með nöfn-

um, kennitölum og þátttökunúmerum þátttakenda var varðveittur í 
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vinnuherbergi hjúkrunarfræðinga á göngudeild. Þannig var leitast við 

að hafa yfirsýn yfir gagnaöflunina á meðan á henni stóð jafnframt því 

að halda útfylltum spurningalistum ópersónugreinanlegum.  

 Tölfræðileg úrvinnsla. Gögn voru slegin inn í tölfræðiforritið 

SPSS fyrir Windows (ellefta útgáfa) og forritið notað í úrvinnslu 

gagnanna. Lýsandi tölfræði var notuð til að reikna tíðni, hlutföll og 

meðaltal. Fylgni milli breyta var athugð með Pearson fylgnistuðli. 

Innbyrðis tengsl metinna þarfa voru könnuð með þáttagreiningu.  

Hætta á úrtaksskekkju. Þar sem hér var um þægindaúrtak að 

ræða voru líkur á að hjúkrunarfræðingar veldu meðvitað eða ómeð-

vitað tiltekna sjúklinga með því að biðja suma fremur en aðra um að 

taka þátt í rannsókninni. Þannig gátu myndast undirhópar þátttakenda 

og þeirra sem ekki tóku þátt í rannsókninni og óvissa skapast um 

hvort þátttakendur endurspegluðu viðhorf þeirra sjúklinga sem fengu 

hjúkrunarþjónustu á göngudeildinni. Reynt var að vinna gegn þessu 

með því að biðja hjúkrunarfræðingana að leita eftir þátttöku hjá öllum 

sínum sjúklingum þegar þeir komu í skipulögð viðtöl þar til 90 þátt-

takendur höfðu fengist. Ekki eru til upplýsingar um hvernig hjúkrun-

arfræðingunum gekk að framfylgja beiðninni og því ekki mögulegt að 

útiloka né heldur meta hugsanlega úrtaksskekkju. Gera má ráð fyrir að 

einhverjir af þeim sem höfnuðu þátttöku í rannsókninni hafi myndað 

sérstaka undirhópa þeirra sem vegna sjúkdómsástands eða annarra 

vandamála treystu sér ekki til þátttöku. Þær hindranir eða vandamál 

sem öftruðu þátttöku komu þá ekki fram við rannsóknina (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Gerð var tilraun til að athuga þessa mögulegu 

skekkju með því að bera saman þýði og úrtak. Til þess voru notaðar 

upplýsingar um aldur, kyn, sjúkdómsgreiningar og innlagnir á geð-
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deild á eins árs tímabili, annars vegar hjá þátttakendum og hins vegar 

hjá sem fengu hjúkrunarþjónustu í göngudeildinni en tóku ekki þátt í 

rannsókninni. Þessara upplýsinga var aflað úr sjúkraskrám eftir að 

rannsókn hafði farið fram. Með samanburðinum var reynt að áætla 

hvort þeir sem höfnuðu þátttöku skæru sig á einhvern hátt frá þeim 

sem tóku þátt. Aðferðin er takmörkuð þar sem líklegt má telja að þeir 

sem höfnuðu þátttöku hafi haft einhverjar þjónustuþarfir sem sjúk-

dómsgreiningar leiða ekki í ljós. 

 

Mælitæki spurningakönnunar 

Mælitækið Camberwell Assessment of Needs, skammstafað CAN, 

var þróað í samvinnu við The Institute of Psychiatry at Maudsley og 

Kings College, University of London. Mælitækið kom fyrst fram árið 

1995 (Phelan o.fl., 1995). Því er ætlað að mæla þjónustuþarfir fólks 

með alvarlega geðsjúkdóma óháð aðstæðum þeirra og framboði á 

þjónustu. Mælitækið er staðlaður spurningalisti sem er útfylltur af 

rannsakanda. Það mælir þjónustuþarfir sjúklings og þá aðstoð sem 

hann fær við að uppfylla þær. Byggt er á mati sjúklingsins sjálfs, 

meðferðaraðila hans eða aðstandanda. Spurt er um þarfir fyrir 

þjónustu á 22 sviðum. Metið er hvort þörf fyrir aðstoð sé til staðar og 

að hve miklu leyti hún er uppfyllt. Þjónustuþarfir sem spurt er um eru 

tengdar búsetu, mataræði, umhirðu heimilis, sjálfsumönnun, líkam-

legri heilsu, andlegu álagi, geðrofseinkennum, upplýsingum um 

heilsufarsástand og meðferð, daglegri virkni, félagsskap, eigin öryggi, 

öryggi annarra, áfengisnotkun, vímuefnanotkun, vináttusamböndum, 

kynlífi, almennri menntun, umönnun barna, samgöngum, aðgangi að 
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síma, fjármálum og þekkingu á rétti til fjárhagsaðstoðar. Hver þjón-

ustuþörf er athuguð á sama hátt, í fjórum liðum. Liður eitt: Spurt er 

hvort þörf á aðstoð sé til staðar á umræddu sviði. Svörin eru kóðuð: 0 

= ekki þörf á aðstoð, 1 = þörf á aðstoð er uppfyllt, 2 = þörf á aðstoð er 

ekki uppfyllt. Liður tvö metur aðstoð sem aðstandendur veita og liður 

3 aðstoð sem heilbrigðisstarfsmenn og starfsmenn félagsþjónustu 

veita. Ef þörf er til staðar samkvæmt lið eitt, er spurt hvort veitt sé 

aðstoð til að uppfylla þörfina og þá hve mikil. Metið er hvort aðstoðin 

er fullnægjandi að hluta eða öllu leyti með stigum: 0 = engin aðstoð, 1 

= lítil aðstoð, 2 = aðstoð í meðallagi, 3 = mikil að-stoð. Í lið fjögur er 

spurt hvort veitt sé hæfileg aðstoðar og hvort það sé viðeigandi aðstoð 

sem veitt er. Svörin eru kóðuð á sama hátt og áður. Hafi spurninga-

listinn gild svör á 18 eða fleiri þarfasviðum telst hann gildur. Ef svör 

eru ógild eða vantar fyrir 4 eða fleiri þarfasvið telst matið ógilt.  

 Mælitækið hefur verið prófað með tilliti til réttmætis og áreið-

anleika. Innihaldsréttmæti (facevalidity) telst ásættanlegt þar sem 

orðanotkun og orðalag mælitækisins er auðskiljanlegt flestum og 

fræðimenn og notendur eru sammála um að mælitækið nái yfir allar 

helstu þarfir alvarlega geðsjúkra einstaklinga (Phelan o. fl., 1995; 

Hanson, Björkman og Svenson, 1995). Áreiðanleiki mælitækisins var 

athugaður með könnun á samræmi í mælingum frá einum tíma til 

annars (test-retest) og samræmi í mælingum milli athugenda (inter-

rater-reliability). Hvort tveggja var metið viðunandi (Hanson o.fl., 

1995). Samkvæmt því er mælitækið Camberwell Assessment of Needs 

metið réttmætt og áreiðanlegt og fært um að meta þarfir alvarlega 

geðsjúkra hvort sem er í rannsóknum eða við raunaðstæður. Mæli-

tækið er talið auðvelt í notkun fyrir geðheilbrigðisstarfsmenn. Að 
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meðaltali tekur 25 mínútur að meta þarfir hvers einstaklings. (Phelan 

o. fl., 1995). Nákvæmar upplýsingar og leiðbeiningar um notkun 

mælitækisins hafa verið settar fram í riti Slade, Thornicroft, Loftus, 

Phelan og Wykes (1999). Hinar nákvæmu leiðbeiningar auka á 

áreiðanleika í samanburði á milli rannsókna. Mælitækið hefur nú 

verið þýtt á 22 tungumál (Institute of Psychiatry at the Maudsley / 

Kings Collgeg of London, e.d.) og verið notað í margskonar 

rannsóknum á þjónustuþörfum fólks með langvinna geðsjúkdóma.  
Til að ná ásættanlegri nákvæmni við rannsóknir er nauðsyn-

legt að CAN-mælitækið sé tiltækt á því tungumáli sem gagnaöflun fer 

fram á. Ekki var til íslensk þýðing og því óskað leyfis rétthafa til 

þýðingar mælitækisins á íslensku. Leyfið var veitt og er höfundur 

þessarar ritgerðar nú skráður sem umsjónarmaður íslenskrar þýðingar 

mælitækisins á heimasíðu rétthafa (Institute of Psychiatry at the 

Maudsley / King´s Collageg of London, e.d.). Að fengnu leyfi vann 

rannsakandi að grunnþýðingu úr ensku á íslensku. Þýtt var frá orði til 

orðs. Rannsakandi fékk reynda geðhjúkrunarfræðinga til að fara yfir 

þýðinguna með tilliti til málfars og hugtakanotkunar. Rannsakandi 

ræddi athugasemdir hjúkrunarfræðinganna í þeirra hópi og tók tillit til 

athugasemda sem samkomulag náðist um. Íslenska þýðingin var 

bakþýdd á ensku af Terry G. Lacy löggiltum þýðanda og sálfræðingi. 

Rannsakandi og þýðandi báru saman bakþýðingu og frumútgáfu á 

ensku. Í þeim tilfellum þar sem merkingarlegur munur fannst á bak-

þýðingu og frumútgáfu á ensku komust rannsakandi og bakþýðandi 

að sameiginlegri niðurstöðu um breytt orðalag í íslensku þýðingunni 

til merkingarlegs samræmis við textann á frummálinu. Íslensk útgáfa 

mælitækisins nefnist: Mælitæki fyrir þarfir fullorðinna geðsjúkra 
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einstaklinga ætlað til rannsókna (fylgiskjal 3). Leitast var við að hafa 

útlit mælitækisins sem líkast ensku útgáfunni til að auka samræmi í 

notkun. Hin íslenska þýðing hefur ekki verið prófuð með tilliti til 

réttmætis eða áreiðanleika.  

Mælitækið Heilsutengd lífsgæði (fylgiskjal 4). Mat 

einstaklings á lífsgæðum sínum er í raun mat hans á bilinu milli eigin 

væntinga og þeirra markmiða sem hann nær í raunveruleikanum. Lagt 

hefur verið til að lífsgæðamælitæki innihaldi alltaf mat einstaklingsins 

sjálfs á andlegri líðan og auk þess að minnsta kosti mat á tveimur af 

eftirfarandi þáttum: Líkamlegt heilsufar, félagsleg virkni, geta til að 

sinna hlutverkum sínum í lífinu, andleg og líkamlegri vellíðan, vitræn 

geta og ánægja með heilbrigðisþjónustu (Pinikahana o.fl., 2002; 

Gilbody, House og Sheldon, 2002). 

Fjöldamörg lífsgæðamælitæki hafa verið búin til bæði 

sérstaklega fyrir geðsjúka, fyrir aðra sjúklingahópa og einnig ætluð 

almenningi. Þar á meðal er mælitækið Heilsutengd lífgæði, skamm-

stafað HL-prófið. Það er samið á íslensku og hefur verið staðlað fyrir 

íslenskar aðstæður (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn 

Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000). Mælitækið byggir á mati fólks 

á áhrifum heilsu og sjúkdóma á líðan þess og færni. Því er ætlað að 

greina heilbrigða frá sjúkum og mæla breytingar á lífsgæðum, til 

dæmis fyrir og eftir meðferð. Mælitækið var unnið upp úr fjórum 

erlendum lífsgæðamælitækjum með hliðsjón af íslenskum aðstæðum. 

Það spyr um tólf þætti heilsutengdra lífsgæða. Þeir eru; almennt 

heilsufar, depurð, þrek, kvíði, sjálfsstjórn, svefn, líkamsheilsa, verkir, 

almenn líðan, samskipti, fjárhagur, minni og einbeiting. Einnig er 

reiknað heildarskor fyrir lífsgæði. Mælitækið var lagt fyrir 2800 
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Íslendinga sem valdir voru með slembiúrtaki úr þjóðskrá, lagskipt 

með tilliti til aldurs (Tómas Helgason o.fl., 1997). Því verr sem 

svarendur mátu lífsgæði sín því lægri var einkunn á hverjum þætti. 

Grunneinkunnum fyrir hvern þátt og prófið í heild var breytt í T-

einkunnir með meðaleinkunnina 50 og staðalfrávik 10. Metin lífsgæði 

um og yfir 50 voru talin viðunandi eða góð. Áreiðanleiki þátta og 

prófsins í heild var í öllum tilvikum metinn viðunandi (Tómas Helga-

son o.fl. 1997). Prófið var einnig lagt fyrir 219 manns úr fimm hópum 

sjúklinga (Tómas Helgason, Júlíus K Björnsson, Kristinn Tómasson, 

Erla Grétarsdóttir, Halldór Jónsson, Tómas Zoega o.fl., 2000). 

Niðurstöður sýndu að lífsgæði sjúklinganna voru mun lakari en 

gerðist hjá almenningi. Lífsgæði geðsjúkra og vímuefnasjúklinga voru 

áberandi lökust. Þar sem samanburði fyrir og eftir meðferð var við 

komið greindi mælitækið aukin lífsgæði eftir meðferð. Mælitækið 

aðgreindi vel þá veiku og fötluðu frá hinum minna veiku. Prófið sýndi 

mikla fylgni milli heilsufarslegra og félagslegra þátta og milli 

heilsufars og vellíðunar (Tómas Helgason Júlíus K Björnsson, 

Kristinn Tómasson, Erla Grétarsdóttir, Halldór Jónsson, Tómas Zoega 

o.fl., 2000). 

Bakgrunnsupplýsingar og upplýsingar um geðheilbrigðis-

þjónustu. Rannsakandi samdi sjálfur staðlaðan spurningalista til að 

afla viðbótarupplýsinga (fylgiskjal 5). Þar var spurt um félagslegar 

aðstæður og aðgang að geðheilbrigðisþjónustu. Líklegt var talið að 

hvort tveggja gæti haft áhrif á lífsgæði þátttakenda. Spurt var um 

aldur, kyn, búsetu, sambýlisform og tekjur. Einnig var spurt um 

þátttöku í atvinnu og félagslífi og aðra reglubundna virkni. Til að fá 

upplýsingar um geðheilbrigðisþjónustu sem þátttakendur höfðu notið 
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var spurt hvenær þátttakandi leitaði fyrst geðheilbrigðisþjónustu og 

hve langt var liðið frá síðustu innlögn. Þá var spurt hvort viðkomandi 

hefði fastan meðferðaraðila vegna geðrænna veikinda sinna og um 

viðhorf til þjónustu sem meðferðaraðilinn veitti. Í lok spurningalistans 

var svaranda gefinn kostur á að skrifa niður sínar eigin athugasemdir 

eða ábendingar um þjónustu göngudeildarinnar á Kleppi. 

 

Aðferðir og framkvæmd rýnihóparannsóknar. 

Framkvæmd. Gagna var aflað með rýnihóparannsókn með könnunar-

sniði (exploratory) en aðferðin er talin heppileg til að kanna svið sem 

lítið er áður vitað um (Sóley S. Bender, 2003). Rýnihóparannsókn 

felst í samræðum þátttakenda og rannsakanda en slíkar samræður gefa 

færi á að afla fleiri sjónarmiða en oft koma fram í einstaklings-

viðtölum (Owen, 2001).Talið er að rýnihópar séu ákjósanleg aðferð til 

gagnaöflunar þegar reynsla og viðhorf alvarlega geðsjúkra eru 

rannsökuð. Vegna erfiðrar sjúkdómsreynslu sinnar má gera ráð fyrir 

að geðsjúkir séu auðsæranlegir. Einstaklingar sem svo er ástatt um 

geta fundið fyrir samkennd og öryggi í hópi jafningja og eiga þess 

vegna auðveldara með að ræða opinskátt um reynslu sína og skoðanir. 

Auk þess eru vald og áhrif stjórnandans talin minni í rýnihópi en í 

einstaklingsviðtölum (Owen, S, 2001). Bent hefur verið á að samræðu 

í hópum geti virkað uppörvandi á þátttakendur og að þær séu til þess 

fallnar að laða fram reynslu og skoðanir sem annars kæmu ekki fram 

(Strommel og Wills, 2004). Erfiðleikar við að lesa og skrifa eru taldir 

algengir meðal alvarlega geðsjúkra. Einstaklingar sem svo er ástatt 

um hafa jafna möguleika og aðrir á þátttöku í rýnihóparannsókn 
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(Owen, 2001). Ofantalin sjónarmið styrktu val á rýnihópum sem 

heppilegri leið til gagnaöflunar í þessari rannsókn. 

Þátttakenda í rýnihóparannsókn var aflað í þremur félagsmið-

stöðvum fyrir geðfatlaða sem Rauði kross Íslands rekur í Reykjavík 

og nágrenni. Í félagsmiðstöðvunum geta einstaklingar með langvinna 

geðsjúkdóma sótt þjónustu og félagsskap af ýmsu tagi á eigin for-

sendum, án skuldbindinga. Hjá forstöðumönnum félagsmiðstöðvanna 

fékkst staðfest að oft á tíðum er regluleg viðvera í félagsmiðstöð snar 

þáttur í lífi þeirra sem þær sækja. Því má gera ráð fyrir að alvarlega 

geðsjúkir líti svo á að í viðkomandi félagsmiðstöð séu þeir á heima-

velli og tiltölulega öruggir með sig sem gerir félagsmiðstöðina að 

fýsilegum vettvangi fyrir rýnihópaviðtal (Streuber og Carpender, 

1999). Samkvæmt Owen (2001) geta einstaklingar sem þekkjast vel 

notið styrks og uppörvunar hver af öðrum við þátttöku í rýnihópi. Því 

er talið heppilegt að þátttakendur í rýnihópum séu sem einsleitastur 

hópur (Sóley S. Bender, 2003). Þess vegna var ákveðið að leita eftir 

þátttakendum í sjálfstæðan rýnihóp í hverri félagsmiðstöð fyrir sig. 

Forstöðumaður hverrar félagsmiðstöðvar var beðinn að kynna 

fyrirhugaða rannsókn og tilgang hennar fyrir gestum í 

félagsmiðstöðinni og leita eftir sjálfboðaliðum til þátttöku. 

Forstöðumenn fengu kynningarblað um fyrirhugaða rannsókn 

(fylgiskjal 6). Þeir voru beðnir að taka mið af kynningarblaðinu 

kynntu rannsóknina og dreifa því til þeirra sem höfðu áhuga á þátt-

töku. Þeir sem gáfu kost á sér boðuðu síðan, sem hópur, rannsakanda 

á undirbúningsfund, fyrir milligöngu viðkomandi forstöðumanns. Á 

fundinum kynnti rannsakandi framkvæmd fyrirhugaðrar rýnihópar-

annsóknar fyrir væntanlegum þátttakendum. Farið var yfir kynningar-
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blað rannsóknarinnar og rætt um öll atriði sem þar komu fram. 

Tilvonandi þátttakendur ákváðu sjálfir stað og stund fyrir rýnihópa-

samræðurnar. Rannsakandi gekk úr skugga um að hægt væri að 

tryggja næði og koma við hljóðritun þar sem rannsókninni var ætlað 

að fara fram. Alls voru myndaðir þrír rýnihópar, einn í hverri félags-

miðstöð.  

Í upphafi rýnihópasamræðnanna undirrituðu þátttakendur yfirlýs-

ingu um upplýst samþykki (fylgiskjal 7) og fylltu út eyðublað fyrir 

bakgrunnsupplýsingar og upplýsingar um geðheilbrigðisþjónustu. 
(fylgiskjal 5). Rannsakandi opnaði viðræðurnar með stuttri kynningu 

á tilgagni rannsóknarinnar og lét í ljós skoðanir sínar á mikilvægi þess 

að taka mið af viðhorfum og sjónarmiðum neytenda geðheilbrigðis-

þjónustu við skipulagningu þjónustunnar. Síðan voru þátttakendur 

beðnir að segja frá því hvaða þjónusta hefði reynst þeim best við að 

takast á við geðræn veikindi og hvaða aðstoð og stuðning þau töldu 

sig hafa skort við að ná bata. Spurt var hvað hafi reynst hjálplegast, 

hvers konar aðstoð hefði hjálpað eða komið að gagni hefði hún staðið 

til boða, hvað hafi hjálpað mest og hvað hafi verið erfiðast að fá ekki 

hjálp með í þeim aðstæðum sem þátttakendur lýstu í rýnihópa-

samræðunum Rannsóknarsamræður fóru fram í lokuðu herbergi í 

félagsmiðstöðvunum og voru hljóðritaðar. Hljóðritaðar viðræður tóku 

50 til 70 mínútur í hverjum rýnihópi. 

 Rannsakandi og þátttakendur í hverjum rýnihópi fyrir sig 

hittust í þriðja sinn í viðkomandi félagsmiðstöð eftir að upptökur með 

samræðum rýnihópanna höfðu verið skrifaðar orðrétt upp og þema-

greindar. Þeir meðlimir rýnihópanna sem náðist til og aðrir gestir 

félagsmiðstöðvarinnar voru þá beðnir að taka þátt í samræðum um 
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þemun sem greinst höfðu nsókninni. Niðurstöðuþemun voru lesin upp 

og leitað eftir áliti á sannleiksgildi þeirra miðað við reynslu þeirra sem 

tóku þátt í þessum samræðum.  

Gagnagreining. Gögn rýnihóparannsóknarinnar voru greind 

út frá hugmyndum um túlkandi fyrirbærafræði. Aðferðafræði túlkandi 

fyrirbærafræði (interpretive phenomenalogy) byggir á heimspeki-

stefnu fyrirbærafræðinnar (phenomenalogy). Fyrirbærafræðin fæst við 

að leiða í ljós og kanna hið sérstaka eðli eða þýðingu mannlegrar 

upplifunar. Gengið er út frá því að sérhver mannleg reynsla eða upp-

lifun feli í sér merkingarbæran kjarna sem mögulegt er að nálgast í 

gegnum orðræðu þegar manneskjan ræðir um og lýsir reynslu sinni. 

Lýsingin er mótuð af skilningi einstaklingsins og hugmyndum hans 

um tilgang (Van Manen, 1990). Hugmyndafræði túlkandi fyrirbæra-

fræði gengur út frá að reynsla manneskjunnar sé notuð sem miðill til 

víðtækari skilnings á menningarlegu, félagslegu og sögulegu sam-

hengi. Með því að bera saman reynslu fleiri einstaklinga af sömu 

fyrirbærum og leita eftir því sem er líkt og ólíkt kemur í ljós sam-

eiginleg reynsla og það sem frábrugðið er í mannlegum aðstæðum 

(Van Maanen, 1990). Aðferðin krefst þess að rannsakandinn túlki 

gögnin af innsæi og íhygli, þannig að þau öðlist samhengi og af þeim 

rísi merkingarbær sameiginlegur skilningur á fyrirbærum. Mikilvægt 

er að rannsakandinn sé meðvitaður um og fær um að ýta sem mest til 

hliðar eigin skoðunum og viðhorfum (bracketing). Það gerir rannsak-

andanum mögulegt að ganga með opnum huga að túlkuninni og líkur 

minnka á að fyrirfram gefin viðhorf hans móti eða hafi áhrif á niður-

stöðurnar (Jasper, 1994; Strommel og Wills, 2004). 
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Van Maanen (1990) lýsir fyrirbærafræðilegri þemagreiningu 

sem ferli sem ætlað er að uppgötva eða afhjúpa merkingarbær þemu 

sem liggja í rannsóknargögnunum þannig að reynsla og upplifanir 

sem þátttakendur lýsa öðlist merkingarbært skiljanlegt samhengi. 

Reynsla og upplifun flokkast þá saman í einstök þemu sem raðast 

efnislega saman í meginþemu. Meginþemu verða þá eins konar rammi 

sem heldur utan um reynslu og upplifun sem lýst er og sett er í 

samhengi í undirþemum. Við þemagreiningu þessarar rannsóknar 

voru hljóðritaðar samræður rýnihópanna sem höfðu verið vélritaðar 

orðrétt upp lesnar og hugleiddar aftur og aftur af rannsakanda. Við 

endurtekinn lestur á textanum og upprifjun á þeim hughrifum sem 

ríktu á fundum rýnihópanna mynduðust smám saman merkingarbær 

þemu sem röðuðust saman í meginþemu. Greiningu á gögnum rýni-

hóparannsóknarinnar var lokið áður en gagnagreining spurninga-

könnunar hófst.  

 Trúverðugleiki rýnihóparannsóknarinnar. Túlkun fyrir-

bærafræðilegra rannsókna er háð viðhorfum og reynslu rannsakandans 

(Jasper 1994). Líklegt er að 30 ára reynsla ransakanda þessarar 

rannsóknar af starfi með alvarlega geðsjúkum auki á trúverðugleika 

niðurstaðnanna með tvennum hætti. Í fyrsta lagi er bakgrunnur rann-

sakanda og reynsla til þess fallin að auka á traust milli rannsakanda og 

þátttakenda sem er líklegt til að auka öryggis-tilfinningu þátttakenda 

og þar með einlægni í tjáningu þeirra. Í öðru lagi er líklegt að reynsla 

rannsakandans og innsæi hafi haft áhrif á gagnagreininguna og 

dýpkað hana. 

 Samskipti þátttakenda í rýnihópunum bentu til að þátttakendur 

í hverjum rýnihópi þekktust vel. Það mátti merkja af því að þeir tóku 
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tillit hver til annars og hvöttu hvern annan með uppörvandi athuga-

semdum. Af því er ályktað að innan hópanna hafi ríkt öryggi og sam-

kennd sem hafi gert þátttakendum auðveldara að tjá sig af íhygli og 

einlægni sem aftur eykur á trúverðugleika niðurstaðnanna.  

 Í þeim tilgangi að kanna trúverðugleika niðurstaðnanna voru 

niðurstöðuþemu rýnihóparannsóknarinnar borin undir þátttakendur 

eins og lýst hefur verið hér að framan. Þar staðfestu þátttakendur að 

þemun endurspegluðu reynslu þeirra og viðhorf um leið og þeir 

dýpkuðu skilning rannsakanda á niðurstöðunum með því að segja 

fleiri sögur af reynslu sinni sem tengdist viðkomandi þema.  

  

Siðfræði rannsóknar 

Aflað var formlegs samþykkis stjórnenda göngudeildar geðsviðs 

Landspítalans á Kleppi og félagsmiðstöðva Rauða kross Íslands fyrir 

framkvæmd þessarar rannsóknar. Fengið var leyfi Vísindasiðanefndar 

Landspítalans fyrir spurningakönnuninni (tilvísun: 38/2007) og leyfi 

Vísindasiðanefndar Heilbrigðisráðuneytisins fyrir rýnihóparannsókn-

inni (07-074-S1) auk þess sem báðir hlutar rannsóknarinnar voru til-

kynntir til persónuverndar (tilvísun: S3436/2007 og S3435/2007). 

 Við framkvæmd rannsóknarinnar voru siðareglur aðþjóðlega 

hjúkrunarráðsins (International council of nurses, e.d) og Helsinki-

yfirlýsing Alþjóðafélags lækna (The World Medical Association, e.d.) 

lagðar til grundvallar. Samkvæmt þeim skal tryggja siðfræðilega 

hagsmuni þátttakenda í rannsóknum með þrennum hætti: Tryggja skal 

velferð þátttakenda, virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra og að þeir 

hljóti réttláta meðferð.  
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 Því hefur verið lýst áður í þessari ritgerð hve mikilvægt er að 

geðsjúkir upplýsi sjálfir um þjónustuþarfir sínar til að mögulegt sé að 

veita þeim viðeigandi meðferð. Höfundur álítur afar mikilvægt fyrir 

velferð alvarlega geðsjúkra að raddir þeirra varðandi eigin málefni 

heyrist og séu teknar gildar. Rannsóknir sem byggðar eru á reynslu og 

viðhorfum alvarlega geðsjúkra geta gengt mikilvægu hlutverki við að 

leiða í ljós viðhorf, aðstæður og reynslu geðsjúkra af eigin málefnum. 

Frá því sjónarhorni er það siðferðilegur réttur geðsjúkra að viðhorf 

þeirra og reynsla sé leidd í ljós með rannsóknum sem þessari.  

 Hinsvegar er mikilvægt að taka tillit til þess að fólk sem þjáist 

af alvarlegum geðsjúkdómum er oft viðkvæmt og auðsæranlegt. 

Áhætta við þátttöku í þessari rannsókn fólst einkum í hættu á að kvíði 

og óöryggi viðkvæmra einstaklinga gæti aukist við að gefa yfirgrips-

miklar upplýsingar um einkahagi. Í kynningarbréfi til væntanlegra 

þátttakenda (viðaukar 1 og 8) var útskýrt hvað þátttaka í rannsókninni 

fæli í sér. Jafnframt var kynntur réttur þátttakenda til að hafna þátt-

töku í rannsókninni í heild eða einstökum hlutum hennar og tekið 

fram að það mundi ekki hafa nein áhrif á þjónustu geðsviðs Land-

spítalans við viðkomandi. Í kynningarbréfinu kom einnig fram að 

upplýsingar sem þátttakendur gáfu yrðu ekki persónugreinanlegar í 

rannsóknarniðurstöðum.  

Til að gera þeim sem eiga erfitt með að einbeita sér að því að 

lesa langan texta kleift að kynna sér hvað þátttaka í rannsókninni fæli 

í sér, voru hjúkrunarfræðingar væntanlegra þátttakenda í spurninga-

könnun og forstöðumenn í félagsmiðstöðvum þar sem rýnihópa-

samræður fóru fram beðnir um að útskýra munnlega fyrir þátttak-

endum tilgang rannsóknarinnar og í hverju þátttaka fælist. Forstöðu-
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menn og hjúkrunarfræðingar buðust einnig til að veita frekari upplýs-

ingar eftir þörfum áður en einstaklingar tóku afstöðu til þátttöku. Í 

upphafi hvers rannsóknarviðtals las rannsakandi upp fyrir þátttakanda 

kynningu á framkvæmd rannsóknar og réttindum þátttakanda áður en 

yfirlýsing um upplýst samþykki var undirrituð.  

Hjúkrunarfræðingar á göngudeild og forstöðumenn í 

félagsmiðstöðvum sem öfluðu þátttakenda í rannsóknina voru beðnir 

að aðstoða skjólstæðinga sína eftir á ef þeir þyrftu á stuðningi að 

halda vegna óþæginda sem tengdust þátttöku í rannsókninni. 

Hlutverki þeirra við að aðstoða eftir á var lýst í kynningarbréfi og 

upplýstu samþykki. Þar var þátttakendum einnig boðið að leita til 

rannsakanda og ábyrgðarmanns rannsóknar ef einhver óvissuatriði eða 

óþægindi kæmu upp vegna þátttöku í rannsókninni.  

Til að tryggja sem best persónuvernd þátttakenda var lögð 

áhersla á að þeir þyrftu aðeins að eiga samskipti við einn aðila í 

tengslum við þátttöku í rannsókninni. Rannsakandi framkvæmdi því 

einn alla upplýsingaöflun og annaðist sjálfur öll samskipti tengd 

rannsókn við þátttakendur eftir að hjúkrunarfræðingur sjúklings eða 

forstöðumaður í athvarfi hafði aflað munnlegs samþykkis hans fyrir 

þátttöku.  

Í þeim tilgangi að stuðla sem best að öryggi og vellíðan 

þátttakenda var þeim gefið færi á að velja aðstæður fyrir rannsóknar-

viðtalið. Af sömu ástæðu voru myndaðir rýnihópar með gestum í 

hverri félagsmiðstöð fyrir sig og rýnihópaviðtölin fóru fram í 

viðkomandi félagsmiðstöð. Með því voru auknar líkur á að þátttak-

endur væru kunnugir aðstæðum og þekktu hina þátttakendurna í rýni-

hópnum.  
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 Í ljósi þess að rannsóknin byggðist eingöngu á viðhorfum og 

afstöðu þátttakenda sjálfra til aðstæðna sinna og heilsu taldi 

rannsakandi siðfræðilega mikilvægt að þátttakendur hefðu möguleika 

á að kynna sér niðurstöður rannsóknarinnar. Það var gert með því að 

bjóða þátttakendum til opins kynningarfundar um niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem fram fór 25. mars 2009 í samkomusal á 

Kleppsspítala. Þátttakendur spurningakönnunar voru boðnir til 

kynningarfundarins með fundarboði sem þeim var sent í pósti. Þátt-

takendur rýnihóparannsóknar voru boðnir til fundarins ásamt öðrum 

gestum félagsmiðstöðvanna með fundarboði sem forstöðumenn komu 

á framfæri hver í sinni félagsmiðstöð.  

 

Niðurstöður spurningakönnunar 

Bakgrunnur og geðheilsa 

Alls samþykktu 90 einstaklingar, 64 (71,1%) karlar og 26 (28,9%) 

konur, að taka þátt í spurningakönnuninni. Allir luku þátttöku. Þeir 

voru allir úr hópi þeirra 216 einstaklinga sem sóttu hjúkrunarþjónustu 

á göngudeild á Kleppi þann tíma sem gagnaöflun fór fram. Meðal-

aldur var 46,9 ár. Yngsti þátttakandinn var 19 ára en sá elsti 72 ára. 

Aðeins 13% þátttakenda voru þrítugir eða yngri.  

Tafla 1 sýnir búsetu þátttakenda Rúmur þriðjungur þátttak-

enda (34,4%) bjuggu í eigin húsnæði eða leigðu á almennum markaði. 

Tæpur þriðjungur (28,9%) bjó í vernduðu leiguhúsnæði hjá Öryrkja-

bandalagi Íslands eða hjá Félagsþjónustu Reykjavíkur og nágranna 
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sveitarfélaga. Rúmur þriðjungur (31,1%), bjó á sambýli, í búsetu-

kjarna, á vernduðu heimili eða á elliheimili. 

 
Tafla 1. Búseta þátttakenda N % 

Búa í eigin húsnæði 23 25,5 

Leigja á almennum markaði   8   8,9 

Búa á sambýli eða stofnun 29 32,3 

Búa hjá félagsþjónustu / öryrkjabandalagi 26 28,9 

Búa í húsnæði foreldra sinna   4   4,4 

Alls 90 100,0 

 

Helmingur þátttakenda (50,0%) bjuggu einir, tæpur fjórðungur 

(23,0%) á sambýli, búsetukjarna eða vernduðu heimili, röskur tíundi 

hluti (13,3%) bjó með maka sínum og rúmur tíundi hluti með öðrum 

skyldmennum sínum. Tafla 2 sýnir sundurliðun á sambúðarformi. 

 
Tafla 2. Sambúðarform þátttakenda N % 

Búa einir 45 50,0 

Búa með skyldmennum 10 11,2 

Búa með maka 12 13,3 

Búa á sambýli  21 23,0 

Annað búsetuform   2   2,5 

Samtals 90 100 

 

Þátttakendur voru allir örorkulífeyrisþegar með fulla örorku. 

Flestir höfðu mjög lágar tekjur: Rúmlega þrír fjórðu (76,7%) höfðu 

mánaðartekjur undir 150 þúsund krónum og innan við fimmtungur 

(16,7%) var með tekjur á bilinu 150 til 200 þúsund á mánuði. Aðeins 
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þrír þátttakendur höfðu hærri mánaðartekjur en 200 þúsund. Tafla 3 

gefur yfirlit yfir mánaðarlegar tekjur. 

 
Tafla 3.Upplýsingar um tekjur 

þátttakenda  

 

N 

 

% 

Mánaðartekjur minni en 100 þús.    9 10,0 

Mánaðartekjur á bilinu 100- 150 þús. 60 66,7 

Mánaðartekjur 150 til 200 þúsund  15 16,7 

Mánaðartekjur 200 þúsund eða hærri   3   3,3 

Upplýsingar um tekjur vantar   3   3,3 

Samtals 90 100 

 

Fjórðungur (24,4%) þátttakenda stunduðu ekki neina reglu-

bundna virkni en aðrir stunduðu reglubundið, einu sinni í viku eða 

oftar einhverja virkni. Fimmtungur (20,0%) þátttakenda voru í laun-

uðu hlutastarfi. Tafla 4 sýnir ástundun starfs og virkni.  

 
Tafla 4. Skipulögð virkni þátttakenda,

 ástunduð einu sinni í viku eða oftar 

 

N 

%  

af 90 

Launuð vinna í hlutastarfi 18 20,0 

Skipulagt nám 14 15,6 

Líkamsrækt/íþróttir 25 27,8 

Endurhæfing 21 23,3 

Stunda félagsmiðstöð/notendastarf 24 26,7 

Þátttaka í sjálfshjálparhópi 12 13,3 

  

Rúmlega helmingur þátttakenda (56,2%) hafði leitað til geð-

heilbrigðisþjónustu fyrir 25 ára aldur og 14,6 % áður en þeir urðu 18 

ára. Lítill hluti (7,9 %) leituðu í fyrsta sinn aðstoðar vegna geðrænna 

veikinda eftir 45 ára aldur. Um það bil helmingur (52,3 %) hafði dval-
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ið á geðdeild einhvern tíma á síðustu þremur árum og einn fjórði 

(24,4%) á síðustu 12 mánuðum. Meiri hluti þátttakenda (81,4%) 

höfðu verið á geðdeild einhvern tíma á síðustu 10 árum. 

Nær allir (95,6%) þátttakendur höfðu fastan meðferðaraðila 

vegna geðrænna veikinda. Flestir (79,5%) kváðust mjög sáttir eða 

sáttir með meðferðaraðilann. Fáeinir (6,8%) kváðust ósáttir eða mjög 

ósáttir með meðferðaraðilann sinn. 

 Hjá þýði og úrtaki var athugað og borið saman fjöldi þeirra 

sem lögðust inn, fjöldi innlagna hjá hverjum einstaklingi og sjúk-

dómsgreiningar við innlögn á 12 mánaða tímabil frá 1. desember 2007 

til 30. nóvember 2008. Þýðið var allir þeir 206 sjúklingar sem nutu 

hjúkrunarþjónustu á göngudeild á Kleppi þann 15. janúar árið 2009. 

Upplýsingar um kynjaskiptingu, meðalaldur, innlagnafjölda og 

hlutföll sjúkdómsgreininga við innlagnir hjá þýði og úrtaki er að finna 

í töflu 5. Meðalaldur úrtaks var 46,9 ár og þýðis 46,2 ár. Konur voru 

hlutfallslega fleiri í þýði (38,8%) en úrtaki (28,9%). Rúmlega 

þriðjungur allra í þýðinu (37,9%) lagðist inn á geðdeild á tímabilinu á 

móti rúmum fimmtungi úrtaksins (23,3%). Að meðaltali höfðu þeir 

einstaklingar í þýðinu sem lögðust inn 2,4 innlagnir hver á tímabilinu. 

Þeir sem voru í úrtakinu höfðu að meðaltali 1,6 innlagnir. 

Einstaklingar úr þýði og úrtaki fengu að mestu sömu 

sjúkdómsgreiningar sem 1. og 2. greiningu við innlögn samkvæmt 

ICD 10 flokkunarkerfinu (Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og 

skyldra heilbrigðisvandamála, 1996). Algengustu greiningarnar voru 

geðklofi og hugvilla og í þriðja sæti voru lyndisraskanir. Hlutfall 

einstakra greininga var svipað í þýði og úrtaki.  
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Tafla 5: 
Þýði og úrtak borðið saman: Aldur, kyn  
fjöldi innlagna og sjúkdómsgreiningar við  
innlögn á 12 mánaða tímabili. 

 
 
 
Þýði 

 
 
 
Úrtak 

Meðal aldur 46,2 ár 46,9 ár 
 
Karlar, % (n) 

 
61,2(126) 

 
71,1(64) 

Konur, % (n) 38,8(80) 28,9(26) 
 
Þeir sem lögðust inn á geðdeild á  
12 mánaða tímabili; % (n) 

 
 
31,1 (64)  

 
 
23,3(21) 

 
Meðalfjöldi innlagna hvers einstaklings  
sem lagðist inn á 12 mánaða tímabili 

 
   2,4 

 
  1,6 

 
Þeir sem lögðust inn á geðdeild tvisvar  
eða oftar á 12 mánaða tímabili, % (n) 

 
14,1 (29)    

 
  5,5 (5) 

 
Meðalfjöldi innlagna hjá þeim sem lögðust  
inn tvisvar eða oftar á 12 mánaða tímabili 

 
  4,0 

 
  3,6 

 
Fyrsta og önnur sjúkdómsgreining  
(ICD 10) þeirra sem lögðust inn á 12  
mánaða tímabili: % (n) af þýði / úrtaki: 
 

  

Varanleg hugvilluröskun (F22),  
Geðklofi (F20) og geðhvarfaklofi (F 25) 
 

 
24,4 (50) 

 
13,3(12)  

Geð og atferlisraskanir vegna misnotkunar  
áfengis(F10),vímuefna (F11) eða lyfja (F19) 
 

 
11,7 (24)  

 
  6,6 (6)  

Tvíhverf lyndisröskun (F 31), geðlægðarlota  
(F32), endurtekin geðlægð (F33) 

  9,2 (19)   4,4 (4) 

 

Þarfir metnar með mælitækinu Camberwell Assessment of 

Needs  

Þátttakendur þörfnuðust að meðaltali aðstoðar á 7,8 þarfasviðum. Af 

þeim voru að meðaltali 5,4 þarfir uppfylltar vegna þess að viðeigandi 

aðstoð var veitt. Hinsvegar voru að meðaltali 2,4 þarfir óuppfylltar 

vegna skorts á viðeigandi aðstoð. Tafla 6 sýnir mat þátttakenda á 

 42



  

þjónustuþörfum sínum og að hve miklu leyti þeir töldu þær uppfylltar. 

Mikill meirihluti (89,9%) þörfnuðust aðstoðar vegna geðrofseinkenna 

og flestir þeirra (76,6%) töldu að þeir fengju viðeigandi aðstoð. Hins 

vegar taldi um það bil helmigur þeirra sem þarfnaðist upplýsinga um 

sjúkdómsástand og meðferð (69,6%) að þeir hefðu ekki fengið full-

nægjandi upplýsingar (31,8%). Um og yfir helmingur svarenda þarfn-

aðist aðstoðar vegna húsnæðis (42,2%), fæðis (60,0%) og heimilis-

halds (61,1%) en langflestir fengu viðeigandi aðstoð. Af þeim tæpa 

helmingi (43,3%) sem hafði þörf fyrir aðstoð varðandi virkni taldi 

meirihlutinn (32,2%) að þeir fengju viðeigandi aðstoð. Rúmur þriðj-

ungur (36,7%) þurfti aðstoð við samgöngur. Lítill hluti þeirra (8,9%) 

fékk ekki þá aðstoð sem þeir þurftu. Mikill minnihluti þátttakenda 

þarfnaðist aðstoðar vegna sjálfsumönnunar (12,2%) og fékk hana í 

nær öllum tilfellum uppfyllta (11,2%). Um og yfir helmingur 

þarfnaðist aðstoðar við félagsleg samskipti (55,6%) og við að 

viðhalda nánu samband við aðra manneskju (38,9%) en nærri 

þriðjungur var óánægður með félagslífið sitt og sambandið við sína 

nánustu (félagsleg samskipti 37,8% og náið samband 27,8%). Nærri 

fimmtungur svarenda töldu þarfir sínar fyrir aðstoð varðandi 

líkamlegt heilsufar (18,9%) og andlega vanlíðan (22,2%) óuppfylltar. 

Lítill hluti (14,5%) hafði þörf fyrir aðstoð varðandi eigið öryggi. 

Meira en helmingur þeirra (8,9%) fékk viðeigandi aðstoð. Fjórðungur 

(24,3%) hafði þörf fyrir aðstoð vegna kynlífsvandamála. Aðeins 

þriðjungur þeirra (7,8%) fékk viðeigandi aðstoð. Mikill meirihluti 

þeirra sem hafði þörf fyrir upplýsingar um fjárhagsleg réttindi sín 

(25,0%) fengu ekki þær upplýsingar sem þeir þurftu (21,6%). Tveir 

þriðju hlutar þeirra sem þörfnuðust aðstoðar við að stýra fjármálum  
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Tafla 6. Uppfylltar og óuppfylltar þarfir samkv.CAN, raðað eftir hlutfalli metinna 

þarfa á hverju þarfasviði, hæsta hlutfall efst á lista. N = 90 

Þarfasvið Engin  

þörf 

n (%) 

Metnar 

þarfir 

n (%) 

Uppfyllt

þörf 

n (%) 

Óuppfyllt 

þörf  

n (%) 

Geðrofseinkenni    9 (10) 81 (89,9) 69 (76,6) 12 (13,3) 

Uppl: ástand /meðferð * 26 (28,9) 62 (69,6) 34 (37,8) 28 (31,8) 

Heimilishald  35 (38,9) 55 (61,1) 52 (57,8)   3 (3,3) 

Fæði 36 (40,0) 54 (60,0) 48 (53,3)   6 (6,7) 

Líkamlegt heilsufar  36 (40,0) 54 (60,0) 37 (41,1) 17 (18,9) 

Félagsleg samskipti  40 (44,4) 50 (55,6) 16 (17,8) 34 (37,8) 

Andleg vanlíðan  51 (56,7) 39 (43,3) 19 (21,1) 20 (22,2) 

Virkni 52 (56,7) 39 (43,3) 29 (32,2) 10 (11,1) 

Húsnæði  52 (57,8) 38 (42,2) 36 (40,0)   2 (2,2) 

Náið samband v. aðra * 53 (58,9) 35 (38,9) 10 (11,1) 25 (27,8) 

Samgöngur 57 (63,3) 33 (36,7) 25 (27,8)   8 (8,9) 

Fjármál 61 (67,8) 29 (32,3) 20 (22,2)   9 (10) 

Uppl: fjárhagsl. rétt *  66 (77,3) 22 (25,0)   3 (4.3) 19 (21,6) 

Kynlíf 65 (72) 21 (24,3)   7 (7,8) 14 (16,3) 

Eigið öryggi  77 (85,6) 13 (14,5)   8 (8,9)   5 (5,6) 

Grunnmenntun 78 (86,7) 12 (13,4)   7 (7,8)   5 (5,6) 

Sjálfumönnun  79 (87,8) 11 (12,2) 10(11,1   1 (1,1) 

Áfengisneysla 84 (93,3)   6 (6,7)   1 (1,1)   5 (5,6) 

Misnotk: lyfja/vímuefna 85 (94,4)   5 (5,5)   3 (3,3)   2 (2,2) 

Umönnun barna 87 (96,7)   3 (3,3)   2 (2,2)   1 (1,1) 

Sími 87 (96,7)   3 (3,3)   2 (2,2)   1 (1,1) 

Öryggi annarra 86 (95,6)   3 (3,3)   2 (2,2)   1 (1,1) 

Meðaltal pr.einstaklin 14,4   7,8   5,4 2,4 

*Upplýsingar vantar fyrir 2 þátttakendur varðandi þarfasviðin; upplýsingar   

um ástand og meðferð, náið samband við aðra manneskju og upplýsingar um 

fjárhagsleg réttindi.  
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sínum (32,3%) fengu viðeigandi aðstoð (22,2%). Mikill minnihluti 

þátttakenda þarnaðist aðstoðar á eftirtöldum sviðum: Áfengisneysla 

(6,7%), misnotkun lyfja og vímuefna (5,5%), umönnun barna (3,3%), 

aðgangur að síma (3,3%) og öryggi annarra (3,3%). Vegna þess hve 

fáir höfðu þarfir á þessum sviðum eru ekki forsendur til að túlka 

niðurstöðurnar og verður því ekki fjallað frekar um viðkomandi 

þarfasvið í þessari rannsókn. 

 

Innbyrðis tengsl metinna þarfa 

Með þáttagreiningu var athugað hvort þarfasviðin á CAN mælitækinu 

röðuðust í þætti á einhvern kerfisbundinn hátt sem skilgreina mætti 

sem flokkun í sérstaka megin þarfaflokka. Vegna þess hve fáir höfðu 

þörf fyrir aðstoð (færri en 25%) á þeim níu þarfasviðum sem eru neðst 

á listanum í töflu 6 voru ekki forsendur til að vinna með þessi svið 

tölfræðilega. Þessum níu sviðum var því sleppt við þáttagreiningu 

sem gerð var fyrir þau þrettán þarfasvið sem eru efst á listanum í töflu 

6. Fylgni milli þátta var lítil (lægri en 0,3). Því var hornréttur 

snúningur (Varimax with Kaiser normalization) notaður við útreikn-

inginn. Þáttagreiningin leiddi í ljós fimm þætti hvort sem notað var 

viðmið um eigin gildi hærra en 1 eða gengið út frá skriðuprófi (scree 

test). Upplýsingar um þáttahleðslur og innra samkvæmni (Cronbachs 

alfa) eru í töflu 7. Fyrstu þrír þættirnir mynda skiljanlegt efnislegt 

samhengi sem unnt er að túlka. Tvo síðustu þættina skorti slíkt sam-

hengi og innra samkvæmni þeirra var mjög lágt. Atriðagreining á 

þáttum eitt og tvö sýndi að Cronbachs alfa hækkaði ef sleppt var 

einstökum þarfasviðum úr greiningunni. Þau þarfasvið sem tekin voru 
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með í endanlega þáttagreiningu fyrir þátt eitt, tvö og þrjú eru undir-

strikuð í töflu 7. Fyrstu þrír þættirnir fengu nöfn sem vísa til innihalds 

þeirra. Nöfn og alphagildi þáttanna þriggja má sjá í töflu 8. Þáttur eitt 

og tvö voru með hærra alphagildi en 0,6, sem segir að innra réttmæti 

þessara þátta var fullnægjandi (Burns og Grove, 1987). Þáttur 3 hafði 

ekki fullnægjandi innra réttmæti. Samanlagt skýra þættirnir fimm 

63% af heildardreifingunni. 
 

Tafla 7. Skipting 13 þarfasviða CAN á 5 þætti. Sýnd er þáttahleðsla (fylgni þarfa-

sviða við kvarða). Þarfasvið sem tekin eru með í endanlega þáttagreiningu fyrir 

þátt eitt, tvö og þrjú eru undirstrikuð. 

Þarfasvið  

 

1.  

þáttu 

2.  

þáttur 

3. 

þáttur 

4. 

þáttur 

5. 

þáttur 

Félagsleg samskipti ,791     

Andleg vanlíðan ,749     

Virkni ,581 ,411    

Líkamlegt heilsufar ,560   - ,532  

Heimilishald  ,888    

Fæði  ,731    

Geðrofseinkenni   ,788   

Uppl:sjúkd/meðferð ,350  ,622  ,307 

Samgöngur  ,421 ,468   

Fjármál    ,799  

Uppl:fjárhagsl.rétt. ,367   ,570 -,319 

Húsnæði     ,822 

Náið samb. v. aðra  ,393    ,542 

Hlutfall skýrðrar 

dreifingar 

17,5 13,4 11,2 10,8 10,4 
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Tafla 8. Nöfn og innra samkvæmni þátta sem komu fram við þáttagreiningu á 13 

þarfasviðum   

Númer 

þáttar 

 

Nafn þáttar 

Innra samkvæmi  

(conbacks alfa) 

1 Félagslegar þarfir 0,681 

2 Grunnþarfir 0,625 

3 Þarfir vegna geðsjúkdóms 0,397 

 

Aðstoð ættingja og launaðra starfsmanna við að uppfylla 

þjónustuþarfir 

Athugað var hvort og að hve miklu leyti ættingjar og launaðir starfs-

menn veittu aðstoð til að mæta þörfum þátttakenda. Tafla 9 gefur yfir-

lit yfir hve margir fengu aðstoð aðstandenda og launaðra starfsmanna 

á 17 þarfasviðum. Þarfasviðin 5 þar sem minna en tíundi hluti þátttak-

enda mátu þjónustuþarfir eru ekki sýnd í töflunni. Nær allir sem 

þörfnuðust aðstoðar vegna geðrofseinkenna fengu aðstoð launaðra 

starfsmanna (96,3%) og þriðjungur þeirra (33,3%) naut aðstoðar að-

standenda. Meirihluti þeirra sem þurfti aðstoð vegna líkamlegs heilsu-

fars fékk aðstoð launaðra starfsmanna (79,2%) en innan við fimmt-

ngur fékk hjálp frá aðstandendum (18,6%). Rúmur helmingur (61,2%) 

þeirra sem þörfnuðust upplýsinga um sjúkdómsástand og meðferð 

fengu viðeigandi aðstoð launaðra starfsmanna en fáeinir (16,2%) 

fengu hjálp frá aðstandendum. Þörfum vegna andlegrar vanlíðunar var 

oftast (73,7%) mætt af launuðum starfsmönnum en ættingjar hjálpuðu 

einnig meira en helmingi þeirra (57,8%). Tveir þriðju hlutar þeirra 

sem þurftu aðstoð vegna eigin öryggis fékk hana frá launuðum starfs-

mönnum (66,6%) en ættingjar hjálpuðu helmingi þeirra (50,3%). 
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Meirihluti þeirra sem þurftu aðstoð vegna húsnæðis (78,9%), fæðis 

(69,7%) og heimilishalds (75,0%) fengu aðstoð launaðra starfsmanna 

en ættingjar veittu einnig hjálp í meira en þriðjungi tilfella (húsnæði 

41,2%, fæði 45%, heimilishald 32,7%). Hinir örfáu sem þurftu aðstoð 

við sjálfsumönnun fengu jafna aðstoð frá ættingjum og launuðum 

starfsmönnum (36,4%). Ættingjar og launaðir starfsmenn veittu einnig 

aðstoð í sama hlutfalli (42,4%) við samgöngur. Helmingur (50,0%)  

 
Tafla 9. Metnar þjónustuþarfir á 17 þarfasviðum. Aðstoð veitt af ættingjum og 

launuðum starfsmönnum vegna metinna þarfa samkvæmt CAN, gefið til kynna 

sem %(n) af metnum þörfum 90 þátttakenda 

 Þarfasvið 

  

Metnar 

þarfir   

Hjálp 

ættingja 

Aðstoð  

starfsmanna 

Húsnæði  42,2 (38) 41,2 (16) 78,9 (30) 

Fæði  60,0 (54) 45,5 (25) 69,7 (39) 

Heimilishald  61,1 (55) 32,7 (18) 75,0 (42) 

Sjálfsumönnun  12,2 (11) 36,4 (4) 36,4 (4) 

Virkni  43,3 (39) 52,5 (21) 50,0 (20) 

Líkamlegt heilsufar  60,0 (54) 18,6 (10) 79,2 (42) 

Geðrofseinkenni  89,9 (81) 33,3 (27) 96,2 (78) 

Upplýsingar. um 

ástand og meðferð  

69,6 (62) 16,2 (10) 61,2 (38) 

Andleg vanlíðan  43,3 (39) 57,8 (22) 73,7% (28) 

Eigið öryggi  14,5 (13) 50,3 (7) 66,6 (8) 

Félagsl. samskipti  55,6 (50) 80,0 (40) 42,0 (21) 

Náið samband  38,9 (35) 37,1 (13) 31,4 (12) 

Kynlíf  24,3 (21) 23,8 (5) 31,8 (7) 

Grunnmenntun  13,4 (12) 83,3 (10) 41,7 (5) 

Samgöngur  36,7 (33) 42,4 (14) 42,5 (14) 

Fjármál  32,3 (29) 55,2 (16) 34,5 (10) 
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þeirra sem þörfnuðust aðstoðar við virkni fengu hana hjá launuðum 

starfsmönnum og rúmur helmingur (52,5%) fékk hjálp frá aðstand-

endum sínum. Aðstandendur hjálpuðu meirihluta þeirra (80%) sem 

höfðu þarfir vegna félagslegra samskipta en innan við helmingur 

(42,0%) fékk aðstoð frá launuðum starfsmönnum. Þriðjungur þeirra 

sem þurftu aðstoð vegna náins sambands við aðra manneskju (31,4%) 

fengu aðstoðina frá launuðum starfsmönnum. Ættingjar veittu hjálp í 

örlítið hærra hlutfalli (37,1%). Þriðjungur þeirra (31,5%) sem þurftu 

aðstoð vegna kynlífsvanda fengu hana hjá launuðum starfsmönnum 

en ættingjar veittu hjálp í rúmum fimmtungi tilfella (23,8%). Rúmur 

helmingur þeirra (55,2%) sem þurftu aðstoð vegna fjármálastjórnunar 

fengu hana frá ættingjum og þriðjungur (34,5%) frá launuðum starfs-

mönnum. Í fimmtungi tilfella (22,7%) veittu stafsmenn þeim aðstoð 

sem þurftu hjálp við að afla upplýsinga um fjárhagsleg réttindi sín en 

aðstandendur hjálpuðu í rúmum þriðjungi tilfella (36,4%). Flestir 

þeirra örfáu sem þörfnuðust aðstoðar vegna skorts á grunnmenntun 

fengu hjálp frá ættingjum (83,3%) en tæpur helmingur þeirra (41,7%) 

fengu aðstoð frá launuðum starfsmönnum. 

 Könnuð voru tengsl milli hjálpar sem aðstandendur veittu og 

aðstoðar frá launuðum starfsmönnum. Það var gert með því að athuga 

fylgni (bivarte correlation) milli veittrar aðstoðar starfsmanna og 

hjálpar frá ættingjum á hverju þarfasvið fyrir sig. Niðurstöður úr 

fylgniprófum þar sem einhver fylgni mældist eru birtar í töflu 10. 

Vegna heimilishalds kom fram meðalsterk, marktæk neikvæð fylgni 

(r= -0,632 P<0,001) milli aðstoðar veittrar af starfsmönnum og 

hjálpar frá aðstandendum. Það bendir til þess að þeir sem ekki fengu 

aðstoð frá launuðum starfsmönnum hafi fremur notið aðstoðar frá 

 49



  

ættingjum. Sama er að segja um aðstoð vegna fæðis (r= -0,456 

P<0,001) þó þar séu tengslin veikari. Veik neikvæð en marktæk fylgni 

(r=-0,290 P<0,001) milli veittrar aðstoðar starfsmanna og ættingja 

varðandi félagsleg samskipti bendir til þess að ættingjar hafi oftar 

aðstoðað þá sem ekki fengu hjálp hjá launuðum starfsmönnum. Veik 

jákvæð marktæk fylgni (r= 0,229 P<0,005) milli aðstoðar ættingja og 

starfsmanna vegna geðrofseinkenna bendir til að þeir sem fengu 

aðstoð launaðra starfsmanna hafi einnig oftar notið aðstoðar aðstand-

enda. Önnur mælanleg fylgni var veik og ómarktæk (tafla 10). 

 
Tafla 10. Fylgni (bivarte correlation) milli hjálpar sem aðstandendur veittu og 

aðstoðar frá launuðum starfsmönnum vegna einstakra þarfasviða. 

Þarfasvið Fylgni (R) 

Heimilishald -632** 

Fæði -456** 

Sjálfsumönnun -356 

Samgöngur -217 

Félagsleg samskipti -290** 

Andleg vanlíðan -202 

Líkamlegt heilsufar 220 

Geðrofseinkenni  229* 

   *= P<0,05, **= P<0,001. 

 Einungis eru birt þarfasvið þar sem einhver fylgni mældist. 

 

Heilsutengd lífsgæði. 

Heildarmat á lífsgæðum var byggt á mælitölu eða heildarskori lífs-

gæða eins og þau mældust með mælitækinu Heilsutengd lífgæði (HL-

prófið). Í þessari rannsókn mældust lífsgæðin að meðaltali 41,13 (sd. 
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11,03). Miðgildi mælinganna var 41,0 og tíðasta gildi 40,0. Sá 

einstaklingur sem mat lífsgæði sín lægst var með mælitöluna 4 en sá 

sem mat lífsgæði sín hæst var með mælitöluna 62. Meðaltöl mælinga 

á öllum undirliggjandi þáttum mælitækisins voru jöfn og í samræmi 

við heildarskorið með tveimur undantekningum. Þættirnir svefn 

(meðaltal úrtaks: 46,91) og fjárhagur (meðaltal úrtaks: 47,13) voru 

hærri og nálguðust ásættanleg lífsgæði sem eru talin endurspeglast í 

mælitölu sem er um og yfir 50 (Tómas Helgason o.fl., 1997). Meiri-

hluti þátttakenda (73,0%) mátu lífsgæði sín lægri en 50 og helmingur 

svarenda (50,0%) mátu lífsgæði sín 40 eða lægri. Athugað var 

samband lífsgæða við líffræðilegar breytur og félagslegar aðstæður 

samkvæmt bakgrunnsupplýsingum (bivarte correlation). Engin fylgni 

kom fram milli metinna lífsgæða annars vegar og aldurs, kyns, 

búsetuforms, sambúðarforms eða virkni/óvirkni hins vegar. 
 

Samband heilsutengdra lífsgæða og metinna þarfa 

Athuguð var fylgni (bivarte correlation) lífsgæða (HL-prófið) við 

þarfir fyrir þjónustu (CAN-mælitækið). Könnuð voru tengsl lífsgæða 

við einstök þarfasvið og meginþætti þarfasviða eins og þeir birtust við 

þáttagreiningu. Hækkandi tölugildi á CAN-mælitækinu gefur til 

kynna vaxandi þörf fyrir þjónustu en lækkandi gildi á HL-prófinu 

gefur til kynna minni lífsgæði. Þar af leiðir að neikvæð fylgni gefur 

vísbendingar um tengsl á milli minnkandi lífsgæða og vaxandi þarfa 

fyrir aðstoð eða óuppfylltra þarfa. Öll fylgni sem kom fram var 

neikvæð. Hér verður einungis fjallað um marktæka fylgni. Meðalsterk 

neikvæð fylgni kom fram milli þáttar 1, félagslegra þarfa og 
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heilsutengdra lífsgæða (r= -0,654 P<0,01). Lítil fylgni kom hins vegar 

fram við þátt 2, grunnþarfir (r= -0,131 P<0,05 ). Af einstökum 

þarfasviðum var sterkasta fylgnin við þarfasvið félagslegra samskipta 

(r= -0,593 P<0,01) og andlegrar vanlíðunar (r=-0,499 P<0,01). Tafla 

11 sýnir fylgni einstakra þarfasviða og meginþátta við lífsgæði þar 

sem einhver marktæk fylgni kom fram. 
 

Tafla 11. Fylgni (bivarte correlation) einstakra þarfasviða og meginþátta við 

lífsgæði eins og þau mælast með HL-prófinu 

 Þarfasvið (CAN-mælitækið) og  

þættir samkvæmt þáttagreiningu 

Fylgni (r) þarfa 

við lífsgæði 

Félagslegar þarfir (þáttur 1) -0,654** 

Félagsleg samskipti - 0,593** 

Andleg vanlíðan - 0,499** 

Kynlíf - 0,443** 

Náið samband við aðra manneskju - 0,389** 

Virkni -0,385** 

Eigið öryggi - 0.347** 

Líkamlegt heilsufar - 0,245* 

Upplýsingar um ástand og meðferð - 0,230* 

Upplýsingar um fjárhagsleg réttindi - 0,225* 

Grunnþarfir (þáttur 2) -0,131* 

 

 

 

 

*=P<0,05 , **= P<0,01 

 

Prófun á íslenskri þýðingu á CAN-mælitækinu 

Með þessari rannsókn gafst kostur á að prófa í fyrsta sinn íslenska 

þýðingu CAN-mælitækisins. Íslenska þýðingin reyndist auðveld og 

þægileg í notkun. Í flestum tilfellum tók 20 til 25 mínútur að fylla út 
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mælitækið með hverjum þátttakanda. Þátttakendur áttu auðvelt með 

að skilja innleiðingarspurningar og svara þeim. Ekki virtist vekja nein 

sérstök óþægindi að svara spurningum mælitækisins. Algengt var að 

þátttakendur lýstu yfir ánægju sinni með að vera spurðir um og hafa 

tækifæri til að lýsa þjónustuþörfum sínum. Hafa ber í huga að 

rannsakandi vann einn að gagnaöflun í þessari rannsókn með þýðingu 

á mælitækinu sem hann hafði sjálfur unnið og því líklegt að honum 

hafi yfirsést eða að hann hafi aðlagast göllum á þýðingu mælitækisins. 

Fleiri rannsóknir þar sem aðrir rannsakendur beita hinni íslensku 

þýðingu munu gefa tilefni til að bæta úr þess konar vanköntum ef 

einhverjir eru.  

 Þáttagreining á niðurstöðum CAN-mælitækisins í þessari 

rannsókn gaf vísbendingar um ásættanlegt innra réttmæti íslensku 

þýðingarinnar með því að tveir af þeim þrem þáttum sem höfðu 

túlkanlegt samhengi sýndu ásættanlega innri samkvæmni. Vegna þess 

hve fáir höfðu þarfir á 5 sviðum mælitækisins var ekki hægt að taka 

þau með í þáttagreininguna og því er hún einungis vísbending en ekki 

fullnægjandi mat á innra réttmæti mælitækisins.  

 

Niðurstöður rýnihóparannsóknar 

Bakgrunnur og geðheilsa 

Alls tóku fimm karlar og tíu konur þátt í rýnihóparannsókninni. Þau 

mynduðu þrjá rýnihópa með þremur, fjórum og átta þátttakendum í 

hverjum hópi.  
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Tafla 12. Fjöldi þátttakenda í rýnihópum Fjöldi  

Rýnihópur 1:   3  

Rýnihópur 2:    4  

Rýnihópur 3:   8 

Þátttakendur alls 15 

 

 

 

 

 

Þátttakendur voru á aldrinum 36 til 62 ár. Meðalaldurinn var 50 ár. 

Sambúðarform þátttakenda var með ýmsu móti. Flestir (9) bjuggu 

einir, þrír með maka sínum, einn bjó með upprunafjölskyldu og tveir á 

sambýli. Allir þátttakendur tóku þátt í starfi félagsmiðstöðvar fyrir 

geðfatlaða. Auk þess stunduðu tíu einhverja aðra skipulagða virkni, til 

dæmis sjálfboðaliðastarf, íþróttir eða tóku þátt í sjálfshjálparhópi. 

Atvinnuþátttaka var engin, utan þess að einn þátttakandi hafði hluta-

starf. Tekjur allra voru undir 150 þúsundum krónum á mánuði. 

 
Tafla 13. Aldur, kyn og sambúð- 

arform þátttakenda í rýnihópunum

 

Meðalaldur  50 ár 

Aldursbil  36 til 62 ár 

Karlar N (%)   5 (33,3%) 

Konur N (%) 10 (66,7%) 

Búa einir   9 

Með maka  3 

Með upprunafjölskyldu    1 

Sambýli 2 

Búa í sambýli 2 

Upplýsingar vantar 1 
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Tíu þátttakendur fengu reglubundna geðheilbrigðisþjónustu 

hjá meðferðaraðila sínum utan göngudeildar en fimm sóttu reglulega 

göngudeildarmeðferð. Sex þátttakendur höfðu dvalið á geðdeild 

einhvern tíma á síðustu fjórum árum en þrír höfðu verið sjúklingar á 

geðdeild síðast fyrir meira en 20 árum. Sex gáfu ekki upplýsingar um 

hvort þeir hefðu dvalið á geðdeildum. 
 

Tafla 14. Geðheilbrigðisþjónusta þátttakenda í 

rýnihópum og dvalir þeirra á geðdeild 

N 

Sækja reglulega göngudeildarþjónustu 5 

Hafa fastan meðferðaraðila utan göngudeilda 10 

Dvalið á geðdeild síðastliðin 4 ár 6 

Dvöldu á geðdeild fyrir meira en 20 árum 3 

Upplýsingar um dvöl á geðdeild  vantar 6 

 

Afstaða þátttakenda til rannsóknarinnar. Innan allra hóp-

anna komu fram athugasemdir sem bentu til að þátttakendum væri 

umhugað um að það sem þau hefðu að segja kæmi að gagni í 

rannsókninni sem þau tóku þátt í. Þau tjáðu sig ekki á almennan hátt 

um hvað væri að þeirra mati mikilvæg hjálp eða aðstoð við þá sem 

væru að takast á við geðræn veikindi. Þess í stað sögðu þau hvert um 

sig veikindasögu sína eða hluta hennar. Í tengslum við frásögnina 

svöruðu þau spurningum rannsakanda um hvað hefði verið hjálplegt 

og hvað hefði mátt gera betur eða skort í baráttunni við veikindin.  

Þemagreining var gerð með hliðsjón af hugmyndafræði og sam-

kvæmt aðferðum sem lýst er hér að framan. Fram komu þrjú megin-

þemu:  

 Að njóta faglegrar og viðeigandi geðheilbrigðis-þjónustu 

 55



  

 Að tilheyra fjölskyldu 

 Sjálfshjálp og efling   

Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um hvert meginþema og 

undirþemu þess. Beinar tilvitnanir í orðræðu þátttakenda eru skráðar 

undir gervinöfnum.  

 

Að njóta faglegrar og viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu 

Í öllum rýnihópunum var rætt um mikilvægi þess að njóta faglegrar 

og viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu (meðferðar). Viðeigandi og 

gagnleg meðferð var talin byggjast á réttri sjúkdómsgreiningu. Í bráð-

um veikindaköstum var talið mjög mikilvægt að hafa hindrunarlausan 

aðgang að bráðahjálp og innlögn á geðdeild þegar það átti við. Að 

mati þátttakenda verður viðeigandi og fullnægjandi geðheilbrigðis-

þjónusta fyrst og fremst tryggð með því að hafa samvinnu við góðan 

meðferðaraðila. Gott meðferðarsamband var talið mikilvægasti þáttur-

inn í farsælu samstarfi meðferðaraðila og sjúklings. Meginþemað Að 

njóta faglegrar og viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu er samansett úr 

eftirfarandi undirþemum: 

 Að fá viðeigandi sjúkdómsgreiningu og meðferð 

 Geðheilbrigðisþjónusta í bráðum veikindaköstum 

 Að hafa aðgang að góðum meðferðaraðila 

 Meðferðarsambandið 

 Að fá viðeigandi sjúkdómsgreiningu og meðferð. 

Viðmælendur töldu mjög mikilvægt að fá sem fyrst viðeigandi og 

faglega sjúkdómsgreiningu og meðferð við erfiðum geðsjúkdómi. Án 

réttrar greiningar var að þeirra mati ekki mögulegt að fá rétta 
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meðferð. Mörg þeirra höfðu tekist á við sjúkdóm sinn árum eða 

áratugum saman án þess að fá skýringu á því hvað að þeim gengi eða 

þau fengju viðeigandi meðferð. Í sumum tilfellum var það vegna þess 

að þau höfðu einangrað sig og ekki leitað aðstoðar. Önnur fengu ekki 

rétta sjúkdómsgreiningu og viðeigandi meðhöndlun þó þau leituðu 

eftir því. Þeir sem höfðu þessa reynslu hörmuðu að hafa þjáðst án 

viðeigandi aðstoðar eða meðferðar svo lengi. Þau lýstu því hvernig 

þau voru haldin bæði mikilli vanþekkingu og vanmætti í slíkum 

aðstæðum. Það kostaði dýrmætan tíma, orku og ómældar þjáningar að 

ganga milli lækna í leit að gagnlegri meðferð. Jóna sagði: 

 

Ég varð veik þegar ég var 14 ára en það var ekki neitt 

gert, ekkert hægt að fá, bara Kleppur og það var ekkert 

gert í málinu, ég bara grenjaði og fékk enga hjálp fyrr en 

eftir að ég var löngu fullorðin og búin að eiga börnin. Ég 

var mikið veik þegar ég var að eiga börnin, afskaplega 

þunglynd, en það gerði enginn neitt. 

 

Albert sagði: 
  

Það þurfti að koma mér til fjölda lækna til að eitthvað 

væri gert í mínum andlegu málum. Fyrst til heimilis-

læknis, öðru lagi heilsugæslulæknis og geðlæknis á einum 

spítala og svo geðlæknis á öðrum spítala. Þá loks gerði ég 

mér grein fyrir að þetta væri eitthvað andlegs eðlis og 

læknarnir greindu mig með þunglyndi og kvíða. Þá fékk 

ég lyf.   
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Sumir þátttakendur höfðu reynslu af því að fá óviðeigandi sjúkdóms-

greiningu og þar af leiðandi gagnslausa meðferð. Þau töldu ýmist að 

það hafi stafað af vanþekkingu eða áhugaleysi þess sem greindi vand-

ann og veitti meðferðina. Þessum atvikum var lýst sem mjög slæmri 

lífsreynslu: Það fylgir því mikið öryggisleysi að komast að því að 

heilbrigðisstarfsmaður hafi veitt manni ranga meðferð. Þess utan 

eykur það þjáningar og seinkar því að sjúklingnum batni.  

Svana sagði: 

 

Hann gaf mér lyf sem ég mátti ekki fá þegar ég var með 

barn á brjósti. Hann átti að vita þetta. Hann var 

hálærður, maðurinn. Hann var svo kærulaus, að ég varð 

að skipta um lækni. 

 
Valborg sagði: 

 

Þá var ég lyfjalaus, ég lenti hjá lækni sem tók mig af 

öllum lyfjum. Hann sagði að ég þyrfti ekki lyf og bara 

útskrifaði mig, ég var lyfjalaus þarna heilt sumar og ég 

get ekki verið án lyfjanna, ég verð alveg brjáluð í skapinu 

og enginn þolir mig.  

 
Öðrum gekk betur að fá viðeigandi sjúkdómsmeðferð. Það var jákvæð 

og gefandi reynsla að fá meðferð sem kom að gagni. Bæði var talað 

um lyfjameðferð og ýmis konar sálfélagslega meðferð í því sambandi. 

Erfið og íþyngjandi sjúkdómseinkenni dvínuðu eða hurfu. Einstak-

lingurinn öðlaðist meiri orku til að takast á við lífið og fylltist jafnvel 
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vongleði. Viðeigandi eða gagnleg meðferð var oftar en ekki tengd við 

meðferðaraðila sem létu í ljós jákvæða afstöðu og samkennd með 

sjúklingum sínum. Sigríður sagði:   
 

Inni á deildinni þar sem er alveg yndislegt starfsfólk, allar 

stéttir. Það var allt gert fyrir mig, allir boðnir og búnir, 

það hjálpar svo mikið. Maður þarf eitthvað svona þegar 

maður er að jafna sig, einhverja svona nánd. Það var 

alveg yndislegt að vera á deildinni þetta sumar og ég náði 

mér svo fljótt.  

  

Páll sagði: 

 

Svo fékk ég styrk til að fara í hugræna atferlismeðferð. 

Það var bara eins og það hefði verið opnaður hausinn á 

mér alveg. Það var eins og ég hefði verið fastur í 

einhverjum ramma í fortíðinni og meðferðin fékk mig til 

að fara út fyrir hann og standa fyrir utan og horfa á þetta 

allt í samhengi. Það var alveg magnað.  

  
Geðheilbrigðisþjónusta í bráðum veikindaköstum. Það var 

rætt um það sérstaklega hve erfitt er að fá ekki viðeigandi hjálp í 

bráðum veikindaköstum. Margir þátttakendur lýstu því hvernig þeir 

fengu enga eða ófullnægjandi þjónustu þegar þeir fengu bráð 

veikindaköst. Þeir höfðu til dæmis stundum verið fluttir með 

lögreglufylgd á sjúkrahús eða látnir dvelja í fangageymslu yfir nótt 

meðan þeir biðu eftir plássi á geðdeild þó ekkert í framkomu þeirra 

hefði kallað á afskipti lögreglu. Sumir efuðust um að slíkt hefði verið 
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gert við fólk með annars konar sjúkdóma. Þátttakendur lýstu þrenns 

konar erfiðleikum í tengslum við að fá þjónustu á geðdeild vegna 

bráðra veikindakasta.  

1) Í fyrsta lagi er mjög erfitt er að þola þá óvissu og höfnun 

sem felst í því að vera neitað um innlögn eða annan raunverulegan 

stuðning þegar leitað er til bráðaþjónustu vegna alvarlegs sjúkdóms-

kasts. Þátttakendur töldu sig stundum hafa verið í lífshættu við slíkar 

aðstæður. Sumir þeirra sem höfðu leitað bráðaþjónustu efuðust um að 

starfsfólkið skildi hversu alvarleg veikindi þeirra voru og hversu 

sárlega þeir þörfnuðust aðstoðar. Ef heilbrigðisstarfsmaðurinn mat 

ástandið ekki brátt fékkst ekki innlögn. Sjúklingurinn var þá áfram 

einn og óstuddur með vanda sinn. 

2) Í öðru lagi fannst þátttakendum erfitt að þurfa að segja 

ókunnugum heilbrigðisstarfsmönnum sögu sína aftur og aftur, stund-

um tvisvar í sömu heimsókninni. Og svo aftur í hverju nýju veikinda-

kasti. Margrét sagði: 

 

En nú þarf maður að bíða og bíða eftir hjúkrunarfræðingi 

og geðlækni og svo er ekkert víst að maður fái að leggjast 

inn. Maður er ekki að leika sér að því að vera veikur. Það 

er verst við að fá þjónustu er þegar maður er svo lengi að 

komast inn á deildina þegar maður þarf að leggjast inn. 

Ég er búin að vera veik síðan ég var 18 ára og það þekkja 

mig allir á geðdeildinni. Samt þarf ég alltaf að svara 

öllum þessum spurningum til að komast inn. Það er 

óþolandi að þurfa alltaf að vera að segja það sama. 

Heyra sömu spurningarnar frá fólki sem maður þekkir 
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ekki. Og líka fólk sem maður þekkir, það veit hvað er að 

og þarf ekki að spyrja.  

   

 3) Í þriðja lagi fannst þátttakendum mjög erfitt að bíða lengi á 

biðstofu innan um annað fólk þegar þeir voru í bráðu veikindakasti. 

Þeir lýstu því hvernig óvissan um hversu lengi þyrfti að bíða jók enn á 

þjáningar þeirra. Sumir viðmælendur höfðu aðra sögu að segja. Í 

veikindaköstum gátu þeir leitað til læknis síns sem aðstoðaði þá við 

að leggjast beint inn á deild. Aðrir höfðu leyfi til að leita beint til 

geðdeildarinnar sem hafði þjónað þeim. Viðmælendur mínir töldu 

mikla hjálp í því að geta lagst inn umsvifalaust og fyrirvaralaust þegar 

veikindin skullu á. Hrafnhildur sagði:  

 

Þegar ég veikist skeður það mjög snöggt, ég geri mér ekki 

grein fyrir því sjálf. Ég brjálast bara alveg, brýt kannski 

og bramla. Ég fæ alltaf að leggjast beint inn á deild því 

þau vita alveg hvað ég verð brjáluð. Það er rosalegt 

öryggi í því sko.  

 

Að hafa aðgang að góðum meðferðaraðila. Þegar 

þátttakendur fengu viðeigandi og gagnlega meðferð var það fyrir 

tilstuðlan meðferðaraðila sem þau lýstu gjarnan sem „góðum“ 

meðferðaraðilum. Góður meðferðaraðili var samkvæmt lýsingu þeirra 

í góðu sambandi við sjúklinginn, hlustaði á hann og auðsýndi 

umhyggju og skilning. Slíkur meðferðaraðili gaf sjúklingi sínum 

viðeigandi upplýsingar um sjúkdóm og meðferð. Viðmælendur mínir 

töldu mikilvægt fyrir afdrif og líðan fólks með alvarlega geðsjúkdóma 
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að hafa samstarf við „góða“ meðferðaraðila sem leita mátti til þegar á 

þurfti að halda.Grímur sagði: 

 

Þá kynntist ég NN geðlækni. Við urðum góðir vinir. Hann 

talaði við mig eins og jafningja, það skiptir gífurlega 

miklu máli. Hann lét mig hafa önnur lyf og mér fór að líða 

miklu betur. 

 

Jóna sagði: 

 

Starfsfólk er bara svo misjafnt. Sumir eru góðir, og aðrir 

ekki, þannig er bæði um hjúkrunarkonur og lækna. Þau 

eru mjög misgóð, sumir eru góðir og aðrir ekki. Það er 

mjög mikilvægt fyrir mig að geta talað svona um allt við 

sálfræðinginn minn. Ég hef engan annan að tala við.  

 
Meðferð sem var óviðeigandi eða ekki gagnleg var einnig tengd við 

einstaka meðferðaraðila. Slíkur meðferðaraðili útskýrir ekki meðferð-

ina fyrir sjúklingnum og hafði ekki samráð við hann um hana. Hann 

veitir sjúklingi sínum enga athygli eða virðist standa á sama um hann 

sem persónu. Það var bagalegt að fá ekki mikilvægar upplýsingar og 

fara á mis við þátttöku í eigin meðferð. Afskiptaleysið og virðingar-

leysið sem viðmælendum mínum fannst fylgja slíkri framkomu var 

jafnvel enn þungbærara en óþægindin sem stöfuðu af rangri meðferð. 

Jóhann sagði:  
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Læknirinn kom í setustofuna til mín og spurði mig hvaða 

geðsjúkdóm ég væri með. Ég var svo hissa að ég gat ekki 

sagt orð. Þá fór hann aftur án þess að segja neitt meira 

og setti mig svo á lyf við geðklofa. Hann talaði aldrei við 

mig aftur. Mér var aldrei sagt neitt frá sjúkdómnum þegar 

ég var yngri, aldrei sagt neitt. Það þarf að vinna með 

sjúklingnum, ekki með hann. 

 

Grímur sagði:  

 

Læknirinn þar var svo hrifinn af raflostum og dreif mig í 

raflostameðferð og setti mig á lyf við geðklofa. Hann 

sagði mér ekkert hvað var að mér en ég fletti upp þessum 

lyfjum og komst að því að þau voru við geðklofa. Mér leið 

hræðilega að komast að þessu svona hvað það var sem 

gekk að mér. 

 

Þátttakendur nefndu ýmsar hindranir fyrir samvinnu við góðan með-

ferðaraðila. Ef þau voru mikið veik var erfitt og stundum ógerlegt að 

leita meðal ókunnugra meðferðaraðila að einhverjum sem hefði vilja 

og færni til að veita viðeigandi aðstoð. Sumir voru óvissir um eða 

töldu jafnvel að þau hefðu ekki leyfi til að skipta um meðferðaraðila 

eða óska eftir samvinnu við tiltekna meðferðaraðila sem þeim leist 

sjálfum vel á. Sigríður sagði: 

 

Ég hafði heyrt að NN  hjúkrunarfræðingur væri 

fjarverandi vegna veikinda. Ég veit að mér kemur það 
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ekkert við en ég hafði saknað hennar svo mikið. Hún er 

svo kát og skemmtileg að maður bara gleymir öllu. Mig 

langaði svo að vita hvað hefði orðið um hana en ég veit 

að maður má ekki spyrja. 

 

Einn af þátttakendum lýsti því hvernig fjárhagslegur kostnaður 

hindrar að hún geti notið meðferðar sem hún þarf á að halda. Það 

stafar af því að Tryggingarstofnun niðurgreiðir aðeins meðferð sem 

geðlæknar veita. Meðferð hjá öðrum meðferðaraðilum eins og til 

dæmis sálfræðingum þurfa sjúklingarnir að greiða sjálfir að fullu.  

 Meðferðarsambandið: Samband sjúklings og meðferðar-

aðila. „Góðu“ meðferðarsambandi var oft lýst í tengslum við að 

sjúklingurinn fékk gagnlega meðferð. Þegar meðferðaraðili og 

sjúklingur þekktust vel gat meðferðaraðilinn áttað sig á hvað amaði að 

sjúklingnum og skilið vandamálin án þess að spyrja margra 

spurninga. Hann var fær um að veita eða ráðleggja rétta meðferð, 

vegna þess að hann skildi þarfir sjúklingsins. Sambandið styrktist 

þegar sjúklingurinn fékk reynslu af að geta treyst meðferðaraðilanum. 

Í góðu meðferðarsambandi voru sjúklingur og meðferðaraðili jafn-

ingjar. Meðferðaraðilinn var til staðar þegar sjúklingurinn þurfti á 

honum að halda. Hann kom fram af virðingu, hlustaði á sjúklinginn 

og virti afstöðu hans. Hann upplýsti og ráðlagði sjúklingi sínum það 

sem kom að gagni. Stundum notuðu viðmælendur mínir orðin „vinur“ 

og „vinátta“ til að lýsa sambandinu. Sveinn sagði: 

 

Já hann hlustaði alltaf á mig. Hann var persónulegur 

vinur minn. Hann var mjög góður læknir. 
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Grímur sagði: 

 

Náið samband við professjonal fólk, hjúkrunarfræðinga 

og lækna, það er mjög mikilvægt, ég fékk það sjálfur 

eiginlega ekki fyrr en eftir að hafa verið veikur í mörg ár. 

Ég er núna með afskaplega góðan lækni sem hlustar á 

mig og ég get sagt honum hvað sem er, hann er 

afskaplega yndislegur maður.  

 

Sumir þátttakendur í rannsókninni töldu að meðferðarsambandið 

réðist af því hvaða trú meðferðaraðilinn hefði á bata sjúklingsins. 

Einnig var lýst vandamálum sem gátu komið upp í löngu og traustu 

meðferðarsambandi. Væntumþykja og gagnkvæmur skilningur höfðu 

stundum komist á það stig að hlutverk meðferðaraðila og sjúklings 

snerust við. Sjúklingurinn fann þá til samviskubits gagnvart meðferð-

araðilanum sínum og fannst að hann hefði valdið honum vonbrigðum 

með því að batna ekki nóg eða verða aftur alvarlega veikur. Þegar 

þetta gerðist gat sjúklingurinn orðið af stuðningi meðferðaraðilans 

síns því honum fannst að hann hafi brugðist og hann vildi ekki leggja 

það á meðferðaraðilann að leita til hans með vandamálið sem snerti 

sjálft meðferðarsambandið. Páll sagði: 

 

Sjúklingurinn getur farið að kvíða fyrir viðtölunum og 

jafnvel átt erfitt með svefn nóttina fyrir viðtalið því hann 

veit ekki hvernig læknirinn er stemmdur núna. Það er ekki 

nema mannlegt að læknir fyllist vanmætti gagnvart 

ólæknandi sjúkdómi eins og geðklofa. Það verður engu að 
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síður að gera þá kröfu til hans [læknisins] að hann veiti 

sjúklingnum styrk, stappi í hann stálinu og hvetji hann til 

að gefast ekki upp. Það verður að vera ljóst hver er 

meðferðaraðilinn. 

 

Að tilheyra fjölskyldu  

Þátttakendur í rýnihópunum voru sammála um að náið og traust 

samband við fjölskyldumeðlimi og vini væri mjög mikilvægt bæði í 

bráðum veikindum og í daglegu lífi þeirra sem þjást af alvarlegum 

geðsjúkdómum. Það var að sama skapi mjög erfitt þegar stuðning 

ástvina skorti. Meginþemað Að tilheyra fjölskyldu er samansett úr 

tveimur undirþemum. Þau eru: 

 Stuðningur ástvina 

 Stuðningur fjölskyldumeðlima bregst 

Stuðningur ástvina. Margir þátttakendur lýstu tengslum og 

samskiptum við fjölskyldu sína sem mjög mikilvægum og 

ómetanlegum stuðningi í langvinnum veikindum. Það var talað um 

mikilvægi samveru og stuðnings ástvina í hinu daglega lífi. Því var 

lýst hvernig ástvinir komu þátttakendum til hjálpar með því að vera til 

staðar og veita stuðning í erfiðum veikindaköstum. Í orðræðunni um 

samskipti við fjölskyldumeðlimi taldi rannsakandi sig oft greina stolt 

og þakklæti vegna auðsýnds skilnings og umhyggju af hálfu ástvina í 

erfiðum veikindum þátttakendanna. Þessi tjáning var tilfinningaleg og 

var ekki síður greind af því hvernig þátttakendur tjáðu sig heldur en 

hvaða orð þeir notuðu. Margrét sagði: 
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Persónulega finnst mér afskaplega yndislegt hvað ég á 

góða fjölskyldu. Maðurinn minn, hann stendur alltaf með 

mér, eins og klettur úti í hafi.  

 

Sigríður sagði: 

 

Ég er svo ánægð að heyra í henni móður minni í símanum 

á hverjum degi. „Elsku vina mín, vertu nú jákvæð” segir 

hún. Sonur minn heimsótti mig á deildina. Hann sagði að 

enginn skildi voga að banna sér að heimsækja móður 

sína.  

 

 Stuðningur fjölskyldumeðlima bregst. Viðmælendur lýstu 

því sem erfiðri reynslu þegar nánasta fjölskylda veitti ekki stuðning 

eða kom ekki til hjálpar vegna hinna geðrænu veikinda. Þegar stuðn-

ingur fjölskyldu brást fundu viðmælendur mínir mjög til einmanaleika 

og hjálparleysis. Þátttakendur töldu ýmsar skýringar á því að fjöl-

skyldumeðlimir höfðu ekki getað komið til hjálpar á erfiðum stundum 

í veikindunum. Skortur á þekkingu eða innsæi, geðræn veikindi ást-

vinanna sjálfra og ótti þeirra og fordómar gagnvart geðsjúkdómum 

voru nefnd í því samhengi. Páll sagði: 

 

Faðir minn, hann hefur alltaf fyrirlitið geðsjúkdóminn. 

Hann talar ekki við mig enn þann dag í dag. Horfir bara í 

gegnum mig. Það er hart. 

 

Sigríður sagði: 
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Börnunum mínum finnst bara erfitt að horfa upp á 

sjúkdóminn. Mér finnst samt leiðinlegt að fá ekki 

heimsóknir þegar ég er inni á geðdeild. Ég mundi 

örugglega fá þau í heimsókn ef það væri verið að skera 

mig upp eða svoleiðis, en af því ég er geðsjúklingur þá fæ 

ég engar heimsóknir. 

  

Sjálfshjálp og efling  

Margir þátttakendur í rýnihópunum töluðu um að sjúklingurinn verði 

sjálfur að vera gerandi í bataferli sínu. Auk þess að átta sig á sjúkdómi 

sínum töldu þau mikilvægt að öðlast þekkingu á sjálfum sér og 

hæfileikum sínum. Þau sögðu samveru og samskipti við aðra með líka 

lífsreynslu vera mikilvægan þátt í því að læra að þekkja sjálfan sig og 

efla sjálfstraust og lífshamingju sína. Fordómar gagnvart geðsjúkum í 

samfélaginu eru að mati viðmælenda minna til þess fallnir að einangra 

geðsjúka og draga úr möguleikum þeirra. Markviss fræðsla um 

geðsjúkdóma til dæmis í skólakerfinu er líkleg til að draga úr fordóm-

unum. Meginþemað sjálfshjálp og efling er samansett úr eftirfarandi 

undirþemum: 

 Að gefast upp og láta sér batna 

 Sjálfsþekking 

 Sammannleg nærvera / þátttaka í starfi félagsmiðstöðvar 

 Þekking á geðsjúkdómum í samfélaginu / fordómar 

 Að gefast upp og  láta sér batna. Í öllum rýnihópunum 

kom fram sameiginlegur skilningur á því að sjúkdómurinn hafi 

 68



  

neikvæð áhrif á allt líf þeirra sem þjást af geðsjúkdómi. Það að draga 

úr eða vinna gegn þessum skemmandi áhrifum nefndu viðmælendur 

mínir bata. Þau töluðu um það að láta sér batna sem ferli þar sem 

sjúklingurinn sjálfur var mikilvægur gerandi. Það var þeim mörgum 

hverjum erfitt að sætta sig við að þau væru haldin geðrænum 

veikindum. Stundum földu þau þá staðreynd fyrir bæði sjálfum sér og 

öðrum í langan tíma áður en þau gátu sætt sig við hana. Þau nefndu 

þessa sátt eða innsæi stundum „uppgjöf“. Þau töluðu um að mikilvægt 

væri „að gefast upp“ fyrir þeirri staðreynd að um geðræn veikindi 

væri að ræða. Það væri eina leiðin til að horfast í augu við veikindin 

og vinna með þau. Albert sagði: 

 

Að gefast upp fyrir veikindunum. Ég var alltaf að berjast 

við það að gefast ekki upp en svo loksins gafst ég upp fyrir 

því að þetta var eitthvað geðrænt og slappaði af og um 

leið og ég slappaði af fór mér að líða betur og þá held ég 

að bataferlið hafi raunverulega hafist. Ég slakaði á fyrir 

þrjóskunni í mér og afneituninni á því að ég væri með 

einhvers konar geðraskanir.  

 

 Sjálfsþekking. Að öðlast þekkingu á sjálfum sér var talið 

mikilvægt skref í bataferlinu. Að öðlast nægjanlega sjálfsþekkingu og 

sátt við sjálfan sig var að áliti viðmælenda minna fólgið í tvennu. 

Annað var að kynnast sjúkdómnum, fá innsæi í hvernig hann hagar 

sér og hvernig heppilegt er að bregðast við honum. Hitt var að 

kynnast styrkleikum sínum og hæfileikum nægjanlega vel til að öðlast 

von og trú á eigin getu til að njóta sín í lífinu þrátt fyrir geðsjúk-
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dóminn. Einn hafði haldið dagbók síðastliðin 17 ár og taldi það ómet-

anlegan þátt í að læra að þekkja sjálfan sig. Í einum rýnihópnum kom 

fram hugmynd um að hjálplegt væri að bjóða öllum þeim sem nýlega 

hefðu greinst með geðsjúkdóm að fara í áhugasviðspróf. Þannig fengj-

ust vísbendingar um hvaða styrkleika og hæfileika þeir hefðu. Síðan 

mætti byggja á þessari vitneskju og leggja sérstaka rækt við hæfileika 

og áhugasvið hvers og eins í þeirri aðstoð og stuðningi sem hann 

fengi við að byggja sig upp að nýju eftir veikindi. Svana sagði: 

 

Til að ná fullum bata í veikindum verður maður að fara 

að treysta á sig sjálfan. Maður þarf að trúa á sjálfshjálp, 

það getur enginn annar breytt okkur til hins betra. 

 

Albert sagði: 

 

Þetta var eiginlega tvöfalt: Einhvers konar sátt við það að 

vera haldinn geðröskunum og viðurkenning á því að þurfa 

eitthvað að hlú að sjálfum sér andlega. 

 

 Sammannleg nærvera/þátttaka í starfi félagsmiðstöðvar. Í 

öllum rýnihópunum var því lýst hvernig þátttakan í starfi viðkomandi 

félagsmiðstöðvar var mikilvæg í bataferlinu. Viðmælendur lýstu því 

að viðmót starfsmanna og umhverfið sjálft í félagsmiðstöðinni væri 

hlýlegt og þar væri ekkert sem minnti á sjúkdóma. Samkennd, 

gagnkvæmur skilningur og gagnkvæm virðing gesta og starfsmann 

voru þeir þættir sem um fram allt gáfu samverunni í félagsmiðstöðinni 

gildi að mati þátttakenda. Allt starfið var sagt á jafningjagrundvelli og 
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oft tekið fram að gestir og starfsmenn væru jafningjar. Það töldu 

viðmælendur mínir gríðarlega mikilvægt. Margrét sagði:  

 

Maður vill ekki alltaf vera minntur á sjúkdóma. Það er 

vont að vera alltaf í sjúklingshlutverkinu. Það skiptir 

miklu máli andinn í húsinu. Hér [í félagsmiðstöðinni] er 

mikið hlegið, það bjargar mér alveg að koma hingað.  

 

Það var talsvert átak og mikil ögrun fyrir sjálfstraust margra að byrja 

að sækja félagsmiðstöðina. Þá var hjálplegt að geta takmarkað 

þátttöku sína við daglega reglubundna starfsemi, til dæmis að geta 

komið í hádegismatinn. Smám saman tókust svo kynni við aðra gesti 

og starfsmenn og nýliðarnir gátu farið að njóta félagsskaparins á 

margvíslegan hátt. Súsanna sagði: 

 

Það er mjög gefandi að hjálpa vinum sínum, maður finnur 

svo mikla hlýju hérna, það er tekið svo vel á móti manni 

hérna [í félagsmiðstöðinni]. Ég er alein og kem hingað 

leið og niðurdregin. Maður þarf virkilega að reyna sitt 

ítrasta til að vera jákvæður, félagsmiðstöðin hjálpar 

manni virkilega að vera jákvæður. 

 

Albert sagði:  

 

Að koma hingað [í félagsmiðstöðina] á morgnana, það er 

bara eins og önnur fjölskylda mín, allir svo yndislegir 

hver við annan. Við öll sem erum hérna eigum að vera 
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jöfn og bera virðingu hvert fyrir öðru og hjálpast að, það 

er númer eitt tvö og þrjú. Hér eru allir jafnir, þetta er eins 

og AA-samtökin, gagnkvæmt traust og samkennd. 

 

Í rýnihópunum var rætt um tvennt sem stundum hindraði að fólk sem 

þarf á því að halda geti komið í félagsmiðstöðina. Annað er að maður 

þarf sjálfur að vera tilbúinn til að koma þangað til að geta haft gagn af 

því. Það er ekki hægt að nýta sér uppástungur annarra um að taka þátt 

í starfi félagsmiðstöðvarinnar fyrr en maður sjálfur hefur öðlast 

nægjanlegt innæi eða sátt við veikindi sín til að verða tilbúinn til að 

sækja stuðning til annarra. Aðra alvarlega hindrun töldu viðmælendur 

mínir vera að margir sem gátu haft gagn af að sækja starfsemina vissu 

ekki um tilvist félagsmiðstöðvarinnar eða hvaða hag þeir gætu haft af 

því að sækja hana. Viðmælendur mínir töldu mikilvægt að heil-

brigðisstarfsmenn þekktu til félagsmiðstöðvanna og kynntu starfsemi 

þeirra sem úrræði fyrir sjúklingum sínum. Einnig veltu þau fyrir sér 

möguleikum sínum til að hjálpa sjálf öðrum að kynnast félagsmið-

stöðvunum með kynningu út á við. Sigríður sagði: 

 

Ég var að hjálpa vinkonu minni að kynnast 

félagsmiðstöðinni. Hún var búin að búa hér í eitt ár en 

vissi ekkert um þetta, það eru engar upplýsingar um svona 

góða staði. 

 

Súsanna sagði: 
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Konan í næsta húsi, ég sé hana oft úti í búð. Ég hugsa að 

hún sé einmana og hefur kannski engan svona stað til að 

koma á, en ég veit ekki hvort hún sé eitthvað veik.Verður 

maður ekki að vera veikur til að mega koma í 

félagsmiðstöðina? 

 

 Þekking á geðsjúkdómum í samfélaginu / Fordómar. Þátt-

takendur í rýnihópunum töldu að vanþekking og fordómar gagnvart 

geðsjúkum væru enn til staðar í samfélaginu þó að þeir hafi breyst 

með tímanum. Fatlaðir væru oftar sýnilegir í samfélaginu nú á dögun 

en áður var. Þau töluðu um að villandi og rangar staðalímyndir úr 

bíómyndum og fjölmiðlum væru þær upplýsingar sem almenningi 

stæði oftast til boða varðandi málefni geðsjúkra. Þau sem höfðu sagt 

ókunnugum frá geðrænum veikindum sínum höfðu oft mætt óttavið-

brögðum, óöryggi eða beinni höfnun sem þau töldu stafa af hinum al-

gengu og villandi staðalímyndum sem oft snerust um ofbeldi og glæpi 

í tengslum við geðsjúkdóma. Viðmælendur mínir töldu að vanþekking 

og fordómar hefðu mikil áhrif á afstöðu og viðmót almennings gagn-

vart geðsjúkum. Auk þess að hafa sterk áhrif á almenning hefðu 

nefndar staðalímyndir og fordómar oft gífurleg áhrif á viðhorf þeirra 

sem veikjast af geðsjúkdómum til sjálfra sín. Jóhann sagði: 

 

Fordómarnir byrja úti í samfélaginu. Svo veikist maður og 

finnst maður vera minni og verri maður af því maður er 

með þessa fordóma. Þarf að skoða það mjög vel sjálfur að 

maður er ekki minni manneskja. Maður er svo fljótur að 
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brjóta sig niður. Maður þarf að vinna með fordóma hjá 

sjálfum sér og samfélaginu.  

 

Viðmælendur töldu að sannari og uppbyggilegri þekking á geðsjúk-

dómum meðal almennings, sem og markviss fræðsla, til dæmis í 

skólakerfinu, myndi stuðla að því að fyrr yrði brugðist við geðrænum 

veikindum einstaklinga. Sjúklingar og aðstandur þeirra fengju þá fyrr 

gagnlega meðferð og aðstoð vegna þess að fleiri væru til að bera 

kennsl á vandann og gætu stuðlað að gagnlegum viðbrögðum. Einnig 

myndi aukin almenn þekking á geðsjúkdómum draga úr tortryggni og 

ótta almennings og aðstandenda í garð geðsjúkra. Þar með gæfist 

þeim sem takast á við geðsjúkdóma auknir möguleikar og svigrúm til 

að komast úr sjúklingshlutverkinu og taka þátt í samfélaginu sem 

jafningjar annarra samfélagsþegna . Páll sagði: 

 

Mér finnst bara, eins og kom hér fram áðan að geðrækt 

þarf bara að byrja strax í barnaskóla og ef einhver er með 

merki um geðveilu, þá þarf bara strax að grípa í taumana 

áður en þetta fer að vinda uppá sig. 

 

Umræður 

Samanburður á þýði og úrtaki 

Þátttakendur í rannsókninni voru á sama aldri og þýðið í heild sinni. 

Flestir voru komnir á eða yfir miðjan aldur. Karlmenn voru í meiri-

hluta í úrtaki spurningakönnunarinnar (71,1%) en konur voru fleiri í 
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þýði en úrtaki (38,8% á móti 28,9%). Hlutfall karla og kvenna í úrtak-

inu er í samræmi við algenga kynjaskiptingu þar sem fólk með geð-

sjúkdóma sækir þjónustu (Hanson o.fl., 2001; Priebe o.fl., 2007). Við-

teknar skoðanir félagsvísindamanna eru að konur séu fúsari til að taka 

þátt í rannsóknum en karlmenn. Einnig er talið að geðsjúkar konur 

hafi að öllu jöfnu meiri færni til samskipta en geðsjúkir karlar (Sal-

okangas, Honkonen, Stengard og Koivoisto, 2001). Í ljósi þessa 

kemur á óvart að ekki voru fleiri konur í úrtakinu. Ekki eru neinar 

staðfestar skýringar á þessum mun. Rannsakandi telur að fleiri konur 

en karlar hafi hafnað þátttöku í spurningakönnuninni vegna alvarlegra 

geðrænna veikinda. Ef svo er gefur það vísbendingu um að konurnar í 

þýðinu séu veikari en karlarnir.  

 Allir þátttakendur voru öryrkjar. Um það bil tveir þriðju hlutar 

þeirra höfðu ekki stofnað til fjölskyldutengsla og bjuggu einir (50,0%) 

í búsetuúrræði með öðrum geðfötluðum (23%) eða hjá upprunafjöl-

skyldu (11,2%). Aðeins rúmur tíundi hluti bjó með maka (13,3%). 

Langflestir voru með lágar tekjur og mjög fáir höfðu atvinnu. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður annarra rannsóka á 

högum fólks með langvinna geðsjúkdóma (Hanson o.fl., 2001;  Priebe 

o.fl. 2007) og af þeim má ráða að meirihluti þátttakenda hafi þurft 

sérstakan stuðning við búsetu og í daglegu lífi. Hins vegar eru ekki 

tiltækar neinar upplýsingar frá þýðinu um búsetuform eða sambúðar-

form og því ekki hægt að meta að hve miklu leyti úrtakið endur-

speglar þýðið hvað varðar búsetuform, fjölskyldutengsl eða tekjur.  

Helmingur þátttakenda í spurningakönnuninni hafði leitað 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir 25 ára aldur og helmingurinn hafði legið 

á geðdeild á síðustu þremur árum. Af því má álykta að minnsta kosti 
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helmingur þátttakenda hafi veikst ungir af geðrænum veikindum. 

Tíðar innlagnir benda til að margir þeirra fái af og til alvarleg 

veikindaköst og þarfnist þess vegna samfelldrar geðheilbrigðis-

þjónustu. Tíðari innlagnir hjá þýði en úrtaki benda til að þýðið hafi 

tekist á við erfiðari veikindi en úrtakið og að þeir sem voru veikari 

hafi í minna mæli tekið þátt í þessari rannsókn. Alvarlegir geðsjúk-

dómar sem greindir voru reyndust þeir sömu hjá úrtaki og þýði. Al-

gengustu greiningar voru sjúkdómar geðklofagerðar, alvarlegar lynd-

israskanir og geðraskanir vegna misnotkunar áfengis, vímuefna eða 

lyfja. Sömu sjúkdómsgreiningar í svipuðu hlutfall hjá þýði og úrtaki 

spurningakönnunar bendir til að úrtakið sé líkt þýðinu hvað geðræn 

veikindi snertir og að hér sé um að ræða fólk með langvinna geðsjúk-

dóma. Munur á innlagnartíðni styður að einstaklingar í úrtaki hafi að 

jafnaði verið minna þjáðir af veikindum sínum en einstaklingar í 

þýðinu. Því má álykta að niðurstöður spurningakönnunar eigi einnig 

við um þýðið með þeim fyrirvara að mjög líklegt er að margir sem 

sækja hjúkrunarþjónustu á göngudeild á Kleppi hafi enn meiri og 

flóknari þjónustuþarfir og búi við lakari lífsgæði en niðurstöður rann-

sóknarinnar segja til um.  

Þátttakendur í spurningakönnun og rýnihópum voru á svip-

uðum aldri. Í rýnihópunum voru einstaklingar sem bjuggu í sams-

konar búsetuaðstæðum og við sömu sambúðarform og þátttakendur 

spurningakönnunar. Í rýnihópunum voru einstaklingar sem höfðu 

veikst ungir og höfðu nýlega legið á geðdeild og aðrir sem höfðu 

aldrei eða mjög sjaldan lagst inn líkt og gerðist meðal þátttakenda í 

spurningakönnuninni. Rannsakandi álítur því að þátttakendur í rýni-

hópum og spurningakönnun þessarar rannsóknar komi úr sama hópi 
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miðaldra og eldri Íslendinga sem hafa reynslu af langvinnum geðsjúk-

dómum og eru búsettir á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Ólíkt því sem var 

í spurningakönnuninni voru konur í meirihluta í rýnihópunum. Konur 

með langvinna geðsjúkdóma eru taldar hafa meiri færni til að sinna 

daglegum þörfum sínum en karlar, þær eru líklegri til að vera í nánu 

sambandi og hafa oftar atvinnu (Salokangas o.fl., 2001). Þessi munur 

á færni kynjanna er yfirleitt talinn skýra að fleiri karlar en konur 

sækja þjónustu fyrir alvarlega geðsjúka og gæti líka skýrt að konurnar 

treystu sér oftar en karlarnir til að taka þátt í rýnihópum þessarar 

rannsóknar.  

Túlkun niðurstaðna þessarar rannsóknar getur aðeins átt við 

um miðaldra og eldra fólk sem hefur þjáðst af alvarlegum geðsjúk-

dómum. Ekki er hægt að álykta um þjónustuþarfir eða lífsgæði ungra 

fullorðinna geðsjúkra einstaklinga (18 til 25 ára) vegna fjarveru þeirra 

í báðum úrtökum rannsóknarinnar.  

Þar sem niðurstöður spurningakönnunar og rýnihópa eru sam-

bærilegar verður ályktað út frá þeim sameiginlega og yfirfært á að-

stæður og hagi allra sem haldnir eru langvinnum geðsjúkdómum.  

 

Afstaða til meðferðaraðila 

Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tóku þátt í spurningakönnuninni 

kváðust sáttir eða mjög sáttir við meðferðaraðilann sinn. Það bendir til 

að flestir þátttakendur í spurningakönnuninni hafi verið ánægðir með 

þjónustu sem þeir fengu á göngudeildinni. Ánægja með þjónustu er 

góður grunnur til að byggja á meðferðarstarf og samvinnu við 

sjúklinga en segir ekki til um hversu gagnleg veitt þjónusta eða 
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meðferð er fyrir þjónustuþega. Wiersma og Busschback (2001) fundu 

engin tengsl milli ánægju með þjónustu og lífsgæða hjá alvarlega 

geðsjúkum. Bent hefur verið á að skipulögð geðheilbrigðisþjónusta 

henti oft betur þörfum þeirra sem eru minna veikir, þeir eigi 

auðveldara með að sækja þjónustuna og séu þar af leiðandi ánægðari 

með hana en þeir sem eru meira veikir (Eklund og Hanson, 2001). 

Hér að framan eru leidd rök að því að úrtak þessarar rannsóknar hafði 

minni sjúkdómseinkenni en þýðið. Engin fylgni fannst í þessari rann-

sókn milli þess hvernig þátttakendur mátu lífsgæði sín og þess hvort 

þátttakendur voru sáttir við meðferðaraðilann sinn. Ánægja með 

þjónustu virðist því ekki tengjast betri líðan sjúklinganna.  

 

Niðurstöður þarfagreiningar með mælitækinu Camberwell 

assessment of needs  

Í þessari rannsókn hafði hver þátttakandi í spurningakönnuninni að 

meðaltali þarfir fyrir þjónustu á 7,8 sviðum samkvæmt CAN-

mælitækinu. Af þeim voru að meðaltali 2,4 þarfir óuppfylltar. Þessar 

niðurstöður eru svipaðar niðurstöðum annarra  rannsókna með CAN-

mælitækinu. Þær sýna að hver einstaklingur hefur að meðaltali fjórar 

til tíu þjónustuþarfir (Hanson o.fl., 2001; Gibbson o.fl., 2005; 

Cummings, McClure og Cassie, 2008). Hlutfall uppfylltar þarfa á 

móti hverri einni óuppfylltri var 2,25:1 í þessari rannsókn. Það er 

lægra en kemur fram í yfirlitsgrein Wiersma (2006) yfir 

þarfamælingar með CAN- mælitækinu hjá þýði alvarlega geðsjúkra í 

Hollandi. Þar er hlutfallið fjórar til fimm uppfylltar þarfir á móti 

hverri einni óuppfylltri. Mismunurinn getur skýrst af því að í þæg-
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indaúrtaki þessarar rannsóknar hafi valist fólk með meiri getu og færri 

þjónustuþarfir en í úrtaki Wiersma sem tók til allra Hollendinga sem 

greindir voru með langvarandi geðsjúkdóma. Sýnt hefur verið fram á 

að þarfir mældar með CAN-mælitækinu endurspegla sjúkdómsástand 

og mismunandi aðgengi að þjónustu. Fjöldi þjónustuþarfa tengist hins 

vegar hvorki aldri eða kyni sjúklinganna (Wiersma, 2006; Wiersma 

og van Busschbach, 2001). 

 

Niðurstöður rýnihópa í ljósi annarra rannsóknarniður-

staðna  

Eitt af meginþemum rýnihóparannsóknarinnar, Að fá viðeigandi sjúk-

dómsgreiningu og meðferð, fjallar um mikilvægi viðeigandi og 

gagnlegrar meðferðar við geðsjúkdómi. Að mati þátttakenda verður 

fullnægjandi geðheilbrigðisþjónusta fyrst og fremst tryggð með því að 

hafa samvinnu við góðan meðferðaraðila. Gott meðferðarsamband er 

samkvæmt þemanu mikilvægasti þátturinn í farsælu samstarfi 

meðferðaraðila og sjúklings. Niðurstöður Clinton, Lunney, Edward, 

Weir og Barr (1998), Smith (2000) og Wagner og King (2005) 

undirstrika einnig mikilvægi þess að fá í bataferlinu rétta sjúkdóms-

meðferð og að hafa aðgang að meðferðaraðila sem sjúklingurinn getur 

myndað meðferðarsamband við. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

styðja niðurstöður Clinton o.fl. (1998), sem og niðurstöður Bjorke-

man, Hanson, Svenson og Berglund (1995) og niðurstöður Smith 

(2000) þar sem kemur fram að gagnkvæmni í meðferðarsamböndum, 

ásamt hæfileikum meðferðaraðilans til að hlusta á sjúklinginn, séu 

grundvallarþættir í góðu meðferðarsambandi. Enn fremur styður þessi 
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rannsókn þá niðurstöðu að það sé erfitt fyrir sjúklinginn að takast á 

við félagslegar hindranir fyrr en íþyngjandi sjúkdómseinkenni hafa 

verið yfirunnin og að viðeigandi lyfjameðferð sé að mati sjúklinganna 

oft veigamikill þáttur í að takast á við einkenni alvarlegra geðsjúk-

dóma.  

 Þemað Sjálfshjálp og efling lýsir því hvernig leiðin til bata 

getur verið langt ferli sem felur í sér að sættast við sjúkdóm sinn og 

læra að lifa með honum. Eigin fordómar og fordómar annarra gagn-

vart geðsjúkdómum stuðla að einangrun og hindra þannig að bata-

ferlið geti hafist. Bataferlið felur í sér að sjúklingurinn er fær um að 

leita eftir hjálp og að innihaldsrík samskipti við aðra verða mikilvæg í 

baráttunni við sjúkdóminn. Niðurstöður þeirra Smith (2000) og Wag-

ner og King (2005) lýsa á svipaðan hátt og niðurstöður þessarar rann-

sóknar mikilvægi þess fyrir sjúklinginn að horfast í augu við og viður-

kenna tilvist geðsjúkdómsins til að honum sé mögulegt að vinna gegn 

eyðileggjandi áhrifum sjúkdómsins og fordómunum sem tengjast 

honum. Þátttakendur þessarar rannsóknar lýstu því hvernig starfið í 

félagsmiðstöðinni uppfyllti þarfir þeirra fyrir samkennd, gagnkvæma 

virðingu og vináttu vegna þess að þar eru þeir í samskiptum við aðra 

með líka reynslu og þeir sjálfir og njóta þess vegna skilnings og 

trausts. Þátttakendur í rannsóknum Wagner og King (2005) og Man-

cini o.fl. (2005) lýstu á svipaða hátt og þátttakendur þessarar rann-

sóknar þörf fyrir virðingu, sjálfstæði og vináttu. Einnig hvernig þátt-

taka í starfi með öðrum sem hafa sömu reynslu eykur möguleika á að 

sætta sig við sjúkdóminn og finna tilgang með lífinu.  
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Niðurstöður þarfagreiningar í ljósi niðurstaðna rýnihópa-

rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að finna vísbendingar um hvernig 

bæta megi göngudeildarþjónustu fyrir þá sem takast á við langvinna 

geðsjúkdóma. Óvíst er að hvaða leyti niðurstöður staðbundins þæg-

indaúrtaks spurningakönnunarinnar endurspegli þarfir annarra sem 

þjást af langvinnum geðsjúkdómum. En þar sem niðurstöður rýni-

hóparannsóknar og niðurstöður þarfagreiningarinnar styðja hvor aðra 

styrkist yfirfærslugildi niðurstaðna. Hér fer á eftir sameiginleg um-

fjöllun um þætti sem fundust við þáttagreiningu á niðurstöðum þarfa-

greiningar með CAN-mælitækinu og þemu sem greindust í rýnihópa-

rannsókninni, eftir því sem sameiginlegt efnislegt innihald niður-

staðnanna gefur tilefni til.  

Rýnihópaþemað Viðeigandi sjúkdómsgreining og meðferð 

lýsir mikilvægi þess að njóta viðeigandi og gagnlegrar meðferðar við 

geðsjúkdómi. Hvernig til tekst er talið ráðast af afstöðu meðferðar-

aðilans, framkomu hans við sjúklinginn og meðferðarsambandinu. 

Við þáttagreiningu röðuðust Geðrofseinkenni og upplýsingar um 

sjúkdómsástand og meðferð saman í þáttinn Geðsjúkdómur. Þátturinn 

mældist með lága innri samkvæmi þó efnislegur skyldleiki sé milli 

þarfasviðanna tveggja. Á þarfasviðinu geðrofseinkenni er metið að 

hve miklu leyti sjúkdómseinkennin trufla líf einstaklingsins og 

hvernig lyfjameðferð nýtist til úrbóta (sjá innleiðingarspurningar 

viðkomandi þarfasviðs (fyliskjal 3). Á þarfasviðinu Upplýsingar um 

sjúkdómsástand og meðferð er metið að hve miklu leyti sjúklingurinn 

telur sig hafa fengið þær upplýsingar sem hann þarfnast um 

sjúkdóminn og meðferðina við honum (sjá innleiðingarspurningar 
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viðkomandi þarfasviðs, sjá fylgiskjal 3). Þarfasviðin taka þannig bæði 

til þess að hve miklu leyti sjúklingurinn fær faglega meðferð vegna 

geðrofseinkenna sinna og að hve miklu leyti meðferðaraðilinn lætur 

honum í té viðeigandi upplýsingar um sjúkdóminn og lyfjameð-

ferðina. Bæði eigindlegu og megindlegu niðurstöðurnar lýsa þannig 

viðfangsefninu að takast á við veikindin með því að fá viðeigandi 

aðstoð frá fagfólki. Í þarfamælingu með CAN mælitækinu í þessari 

rannsókn kom fram að þátttakendur höfðu oftast þarfir fyrir þjónustu 

vegna geðrofseinkenna (98,9%). Aðeins fáeinir (13,3%) töldu að þeir 

fengju ekki viðeigandi aðstoð. Aðrar rannsóknir sem athuga þarfir 

alvarlega geðsjúkra með CAN-mælitækinu sýna mun hærra hlutfall 

óuppfylltra þarfa vegna geðrofseinkenna. Í rannsókn Hanson og 

félaga (2003) var fjórðungur (24%) með óuppfylltar þarfir og hjá 

BengtsonTops og Hanson (1999) rúmur þriðjungur (37%). Í báðum 

rannsóknunum var sýnt fram á tengsl óuppfylltra þarfa við verri lífs-

gæði. Í þessari rannsókn mældist ekki fylgni milli óuppfylltra þarfa á 

sviði geðrofseinkenna og verri lífsgæða. Það getur skýrst af því 

hversu vel þjónustuþarfirnar voru uppfylltar (aðeins 13,3% óupp-

fylltar). Hið háa hlutfall metinna þarfa og lága hlutfall óuppfylltra 

þarfa á sviði geðrofseinkenna í þessari rannsókn bendir til þess að 

þátttakendur hafi allflestir gott innsæi í geðrofsveikindi sín og njóti 

flestir gagnlegrar lyfjameðferðar. Þrátt fyrir það taldi þriðjungur þátt-

takenda (31,8%) að þeir fengju engar eða ófullnægjandi upplýsingar 

um sjúkdómsástand og meðferð. Það bendir til að þeir njóti ekki full-

nægjandi samskipta við meðferðaraðila sína varðandi sjúkdóminn og 

meðferðina. Samkvæmt þemanu Viðeigandi sjúkdómsgreining og 

meðferð er ekki mögulegt að fá rétta meðferð við geðsjúkdómi án 
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þess að njóta trausts meðferðarsambands. Af þessum niðurstöðum má 

draga þá ályktun að þó mikilvægt sé að njóta viðeigandi lyfja-

meðferðar við geðrofseinkennum verði ekki fullt gagn af meðferðinni 

nema sjúklingurinn taki sjálfur virkan þátt í henni í samræðum og 

samstarfi við meðferðaraðilann. Samkvæmt þemanu sem hér er til 

umræðu gerist það með því að meðferðaraðilinn hlustar á sjúkling 

sinn og tekur við upplýsingum frá honum sem dýpka skilning með-

ferðaraðilans á veikindum sjúklingsins. Enn fremur þarf með-

ferðaraðilinn að veita sjúklingi sínum nægar upplýsingar um sjúk-

dómsástand og meðferð til að dýpka innsæi og skilning sjúklingsins á 

ástandi sínu og gagnlegri meðferð. Þannig verður meðferðin samstarf 

sjúklings og meðferðaraðila þar sem upplifun og sjónarmið sjúkling-

sins eru höfð í fyrirrúmi við úrlausnir vandamála og sjúklingurinn 

öðlast skilning á mikilvægi meðferðarinnar. Í spurningalistakönnun-

inni var veik fylgni milli minni lífsgæða og fleiri óuppfylltra þarfa á 

sviði upplýsinga um sjúkdómsástand og meðferð, og bendir það til 

þess, að uppfylling þarfa á sviðinu hafi áhrif á lífsgæði þátttakenda til 

hins betra. Þannig er líklegt að betra meðferðarsamband og samvinna 

milli sjúklinga og meðferðaraðila hjá alvarlega geðsjúkum sem telja 

þarfir sínar á sviði upplýsinga um sjúkdóm og meðferð óuppfylltar, 

bæti lífsgæði þeirra. 

 Við þáttagreiningu röðuðust þarfasviðin heimilishald, fæði, og 

samgöngur saman í yfirþáttinn Grunnþarfir. Rúmur helmingur 

þátttakenda í spurningakönnuninni mátu þarfir á sviðum heimilishalds 

(61,1%) og fæðis (60,0%) og flestir fengu þarfirnar uppfylltar. Rúmur 

þriðjungur þátttakenda hafði þarfir á sviði samgangna (36,7%). Innan 

við einn tíundi þeirra fékk ekki viðeigandi aðstoð (8,9%). Þarfasvið 
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sjálfsumönnunar tilheyrir efnislega grunnþörfum og raðaðist þannig 

við þáttagreiningu sambærilegrar rannsóknar (Korkeila o.fl. 2005). 

Því er hér fjallað um sjálfsumönnun með öðrum grunnþörfum, þó ekki 

væri hægt að taka þarfasviðið með í þáttagreininguna vegna þess hve 

fáir mátu þörf á sviðnu. Lágt hlutfall þeirra sem mátu þarfir varðandi 

sjálfsumönnun er í samræmi við aðrar rannsóknir þó að hlutfallið sé 

hér með lægsta móti (Hanson o.fl., 2001; Lasalvia o.fl., 2005; 

Wennström og Wiesel, 2006). Mikill meirihluti þeirra sem töldu sig 

hafa þörf fyrir aðstoð vegna Grunnþarfa fengu aðstoð frá launuðum 

starfsmönnum og 40 til 60 af hundraði fengu einnig aðstoð frá að-

standendum sínum. CAN-mælitækinu er ætlað að endurspegla þörf 

einstaklingsins fyrir aðstoð og hvernig samfélagið, heilbrigðiskerfið 

og aðstandendur mæta þörfinni. Hliðstæðar mælingar í Evrópulöndum 

(Hanson o.fl., 2001; Lasalvia o.fl., 2005; Wennström og Wiesel, 

2006) sýna hátt hlutfall uppfylltra grunnþarfa og lágt hlutfall óupp-

fylltra grunnþarfa, þó engin af rannsóknunum sýni svo lágt hlutfall 

óuppfylltra þarfa sem þessi rannsókn. Það bendir til að þátttakendur 

hafi að mestu fengið þá aðstoð sem þeir þurftu varðandi grunnþarfir 

sínar frá opinberum aðilum og aðstandendum sínum. Þrátt fyrir mjög 

lágt hlutfall óuppfylltra grunnþarfa kom fram veikt samband milli 

verri lífsgæða og óuppfylltra grunnþarfa. Þetta staðfestir að óupp-

fylltar grunnþarfir tengjast lakari lífsgæði. Staðbundið þægindaúrtak 

gefur hinsvegar ekki tilefni til að yfirfæra niðurstöðurnar á aðra Ís-

lendinga með líkar þarfir. Óvíst er hvernig grunnþörfum þeirra er full-

nægt. Niðurstöður rýnihóparannsóknarinnar sneru ekki að uppfyllingu 

grunnþarfa. Það er í samræmi við niðurstöður annarra eigindlegra 

rannsókna sem kannað hafa viðhorf geðsjúkra til geðheilbrigðis-
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þjónustu og batahvetjandi og hindrandi þátta (Roe, 2001; Badger, 

o.fl., 2003; Smith, 2000; Wagner og King, 2005). Hins vegar hafa 

geðsjúkir án heimilis lýst erfiðleikum við að fullnægja grunnþörfum 

sínum (Magnhildur Sigurðardóttir og Margrét Eiríksdóttir, 1993). 

Einnig telja nánir ættingjar geðsjúkra og fagfólk mikilvægt að aðstoða 

alvarlega geðsjúka við sjálfsumönnun (Wagner og King, 2005). Höf-

undur þessarar ritgerðar telur að geðsjúkir sem skortir færni við að 

annast persónulegt hreinlæti sitt og aðrar grunnþarfir, verði oft fyrir 

því að önnur færni þeirra sé vanmetin út frá þessari vangetu. Þannig 

verða þessir einstaklingar fyrir fordómum og niðurlægingu sem þeir 

bregðast gjarnan við með afneitun. Þeir forðast þá að horfast í augu 

við eða afhjúpa þörf sína fyrir aðstoð við persónulegt hreinlæti. 

Líklegt er að slíkir fordómar og þöggun hafi áhrif á mat einstaklinga á 

grunnþörfum sínum þó að vísbendingar þar um finnist ekki í niður-

stöðum rýnihóparannsóknarinnar. Hins vegar gæti skortur á umfjöllun 

um grunnþarfir í rýnihóparannsókninni og öðrum eigindlegum rann-

sóknum stafað af því að þeir sem hafa reynslu af erfiðleikum við að 

uppfylla grunnþarfir sínar séu ófúsir að afhjúpa þá reynslu vegna 

hættu á fordómum. Í ljósi þessa verður að telja mikilvægt að meta 

þarfir geðsjúkra fyrir aðstoð við að uppfylla grunnþarfir reglulega og 

veita í kjölfarið viðeigandi þjónustu. Með því aukast líkur á að þessar 

þarfir verði gerðar sýnilegar bæði sjúklingunum og þeim sem eiga að 

veita þeim aðstoð við að uppfylla þær. Með aukinni vitnesku um þörf 

á þjónustu vegna grunnþarfa hjá alvarlega geðsjúkum vaxa mögu-

leikar á að viðeigandi þjónusta verði veitt og að fordómum verði eytt. 

Að sama skapi minnkar hætta á að óuppfylltar grunnþarfir geðsjúkra 
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stefni líkamlegri heilsu þeirra í voða og hindri þá í félagslegum sam-

skiptum. 

 Á þáttinn félagslegar þarfir hlóðust þarfasviðin; félagsleg 

samskipti, andleg vanlíðan, virkni, náið samband við aðra manneskju 

og líkamlegt heilsufar. Auðskiljanlegt er hvernig fyrstu fjögur 

þarfasviðin tengjast félagslegri heilsu og vellíðan. Það er ekki eins 

borðliggjandi hvernig þjónustuþarfir vegna líkamlegs heilsufars og 

líkamleg veikindi tengjast félagslegum þörfum og heilsu. Þó hefur 

verið sýnt fram á sterk tengsl líkamlegs heilsufars annars vegar og 

vellíðunar og félagslegra þátta hins vegar (Tómas Helgason, Júlíus K 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000). Af því er 

ályktað hér að líkamlegt heilsufar sé líklegt til að hafa áhrif á félags-

lega heilsu og líðan. Þátturinn félagslegar þarfir var sá stærsti sem 

fannst við þáttagreininguna og sýndi jafnframt sterkustu fylgni óupp-

fylltra þarfa og lakari lífsgæða sem mældist í rannsókninni sem bendir 

til að óuppfylltar félagslegar þarfir hafi mikil áhrif til hins verra á 

lífsgæði þátttakenda. Aðrar rannsóknir með CAN-mælitækinu hafa 

einnig leitt í ljós að félagslegar þarfir alvarlega geðsjúkra eru oft 

óuppfylltar og að þær hafa sterk tengsl við lífsgæði (Bengtson-Tops 

og Hanson, 1999; Hanson o.fl., 2001). Rúmur helmingur þátttakenda 

(55,6%) í þessari rannsókn var óánægður með félagslífið sitt og meira 

en þriðjungur úrtaksins (38%) taldi sig ekki fá þá aðstoð sem þeir 

þurftu við að bæta úr því. Nærri helmingurinn (43,3%) upplifði oft 

andlega vanlíðan en einungis helmingur þeirra (21,1%) höfðu 

einhvern til að leita til þegar þeim leið illa og svipað hlutfall þeirra 

sem höfðu þarfir varðandi náin samskipt við aðra manneskju (27,8%) 

taldi sig ekki geta rætt það mál við neinn. Hvort tveggja bendir til 
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mikillar einsemdar þeirra sem í hlut áttu. Tæpur fimmtungur (18,9%) 

þátttakenda hafði óuppfylltar þarfir varðandi líkamlegt heilsufar og 

getur það bent til að skert félagsleg færni geðsjúkra dragi úr 

möguleikum þeirra til að öðlast fullnægjandi heilbrigðisþjónustu 

vegna líkamlegra veikinda. Einnig er líklegt að ómeðhöndluð líkam-

leg veikindi og vanlíðan aftri viðkomandi frá þátttöku í félagslífi. 

Óuppfylltar þarfir á öllum fjórum þarfasviðunum sýndu fylgni við 

minni lífsgæði sem rennir stoðum undir að uppfylling þeirra allra hafi 

áhrif á félagslega heilsu. Fáir höfðu óuppfylltar þarfir á sviði virkni 

(11,1%) sem endurspeglar að auðveldara virðist að uppfylla þarfir 

fyrir daglega virkni en að uppfylla tilvistarlegar þarfir fyrir vináttu og 

viðurkenningu annarra. Fylgni óuppfylltra þarfa fyrir virkni við minni 

lífsgæði undirstrikar hinsvegar mikilvægi þess fyrir andlega vellíðan 

að hafa verðug verkefni að takast á við í daglegu lífi. Rýnihópaþemað 

sjálfshjálp og efling felur í sér að mikilvægt sé fyrir þá sem glíma við 

geðsjúkdóma að njóta sammannlegrar nærveru og viðurkenningar frá 

öðrum. Slík nærvera eykur von um bata og hjálpar einstaklingnum að 

finna tilgang með lífinu. Að eiga vináttusambönd við aðra sem hafa 

svipaða lífsreynslu gerir það léttbærara að sætta sig við fötlun sína og 

vinna gegn fordómum, einangrun og öðrum félagslegum afleiðingum 

sjúkdómsins. Að mati þátttakenda í rýnihópunum verður fólk með 

geðsjúkdóma að vera sýnilegt í samfélaginu til að eyða megi fordóm-

unum gagnvart þeim. Þessar niðurstöður styðja niðurstöður annarra 

eigindlegra rannsókna eins og fram kemur hér að framan. Félagslegt 

net geðsjúkra er oft mjög veikburða og hæfni þeirra til félagslegra 

samskipta skert (Ellis, 2003). Eftir því sem félagslega netið er bág-

bornara, til dæmis vegna langvinnra veikinda og einangrunar verður 
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hlutverk heilbrigðisstarfsmanna við að tengja einstaklinginn við sam-

félagið á nýjan leik mikilvægara (Adam, Tilley og Pallock, 2003). 

Rannsóknarniðurstöður Priebe o.fl. (2007) sýna framá að með sam-

eiginlegri greiningu sjúklinga og meðferðaraðila á félagslegum þörf-

um sjúklinganna og reglubundnum samræðum þeirra um leiðir til 

úrbóta fækkar óuppfylltum þörfum sjúklinganna og lífsgæði þeirra 

batna. Það bendir til að heilbrigðisstarfsmenn geti haft veruleg áhrif á 

að fólk með alvarlega geðsjúkdóma fái félagslegar þarfir sínar upp-

fylltar. Höfundur þessarar ritgerðar álítur að ef alvarlega geðsjúkir 

hafa tækifæri til að bera kennsl á þarfir sínar og ræða þær við aðra 

manneskju veiti það þeim aukið innsæi í ástand sitt og efli með þeim 

trú á að mögulegt sé að uppfylla þarfirnar. Auk þess leiðir slíkt samtal 

til sameiginlegrar þekkingar og skilnings sjúklings og heilbrigðis-

starfsmanns á þörfum sjúklingsins. Hina sameiginlegu þekkingu má 

síðan leggja til grundvallar í áframhaldandi samvinnu við að finna 

fleiri leiðir til að uppfylla þjónustuþarfir sjúklingsins. 

Rýnihópaþemað Að tilheyra fjölskyldu lýsir því hve mikilvægt 

það er fyrir geðsjúkan einstakling að vera í nánu sambandi við fjöl-

skyldu sína og hve erfitt það er þegar þau tengsl eru ekki til staðar. 

Þemað greinir frá hversu ómetanlegt það er tilfinningalega að finna 

fyrir umhyggju fjölskyldu og vina í erfiðum veikindaköstum og 

hversu sárt það er að njóta ekki skilnings og stuðnings frá ættingjum 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu að ættingjar veittu oftar 

hjálp varðandi geðrofseinkenni en vegna upplýsinga um sjúkdóms-

ástand og meðferð. Það er líklegt að aðstoð aðstandenda vegna geð-

rofseinkenna hafi falist í tilfinningalegum stuðningi og stuðningi við 

að útvega eða taka inn lyf. Hins vegar er sennilegt að aðstandendur 
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hafi talið sig skorta þekkingu og skilning á veikindunum til að geta 

veitt aðstoð við að afla upplýsinga um sjúkdómsástand og meðferð. 

Það vekur spurningar um hvort heilbrigðisstarfsmenn veiti fjölskyld-

um fólks með langvinna geðsjúkdóma nægjanlega fræðslu og stuðn-

ing. Það er líklegt að aukin þekking fjölskyldumeðlima varðandi eðli 

geðsjúkdóma og þjónustuþarfir geðsjúkra auki möguleika þeirra á að 

styðja sjúklinginn á árangursríkan hátt. Í niðurstöðum spurningakönn-

unarinnar kom fram að margir fengu aðstoð frá sínum nánustu við að 

uppfylla grunnþarfir. Meðalsterk neikvæð fylgni milli veittrar aðstoð-

ar aðstandenda og launaðra starfsmanna bendir til að þeir sem ekki 

nutu aðstoðar aðstandenda hafi oftar fengið aðstoð launaðra starfs-

manna. Miklu getur varðað að fjölskyldutengslin séu ekki trufluð af 

áhyggjum og ábyrgð nánustu aðstandenda á efnislegri umönnun sjúk-

lingsins og uppfyllingu grunnþarfa. Slík íþyngjandi ábyrgð og áhyggj-

ur auka hættu á að fjölskyldan og sjúklingurinn einangrist félagslega 

(Smith 2003). Mikilvægt er þess vegna að heilbrigðisstarfsfólk veiti 

sjúklingnum þá aðstoð sem hann þarf til að sinna grunnþörfum sínum. 

Þannig getur hann notið óskertra krafta fjölskyldu sinnar við að upp-

fylla félagslegar þarfir sínar; að vinna gegn einangrun og byggja upp 

innihaldsrík tengsl sem eru mikilvægir þættir í bataferlinu (Mancini 

o.fl., 2005). Samkvæmt þessari rannsókn uppfylltu ættingjar þarfir 

fyrir félagsleg samskipti hjá nærri helmingi þátttakenda. Rúmur helm-

ingur þeirra sem hafði þarfir vegna andlegrar vanlíðunar og virkni 

nutu einnig aðstoðar sinna nánustu við að uppfylla þær. Veik neikvæð 

fylgni milli hjálpar ættingja og aðstoðar launaðra starfsmanna bendir 

til að ættingjar hafi oftar veitt aðstoð í þeim tilfellum þar sem aðstoðar 

opinberra aðila naut ekki við. Rúmur þriðjungur þátttakenda hafði 
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óuppfylltar þarfir fyrir félagsleg samskipti og meðalsterk tengsl fund-

ust á milli lítilla lífsgæða og óuppfylltra félagslegra þarfa. Niður-

stöður spurningakönnunar og rýnihóparannsóknar virðast af ofan-

sögðu vera samhljóða um að nánir ættingjar gegna í mörgum tilfellum 

afar mikilvægu hlutverki í félags- og tilfinningalífi fólks sem þjáist af 

geðrænum veikindum. Einnig styðja niðurstöðurnar að uppbyggileg 

fjölskyldutengsl auki á batalíkur og lífsgæði sjúklinganna sem þeirra 

njóta. Því er rökrétt að álykta að bætt fjölskyldutengsl myndu auka 

lífsgæði þeirra sem búa við óuppfylltar félagslegar þarfir. Þeirri 

spurningu er hinsvegar ósvarað hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta á 

sem árangursríkastan hátt styrkt fjölskyldur geðsjúkra í því mikilvæga 

hlutverki að veita andlegan stuðning og efla félagslegt net sjúkling-

anna. 

Spurningar CAN-mælitækisins um þarfir vegna eigin öryggis 

meta þörf fyrir aðstoð vegna hættu á sjálfskaða (fylginskjal 3). Í þess-

ari rannsókn mátu mjög fáir þarfir vegna eigin öryggis (8,9%). Fylgni 

óuppfylltra þarfa og minni lífsgæða benti til að viðeigandi aðstoð 

vegna eigin öryggis hafi áhrif á lífsgæði þeirra. Orsakir þess hve fáir 

mátu slíkar þarfir í þessari rannsókn má rekja til úrtaksaðferðarinnar 

og/eða til þess hve margir þátttakendur nutu fullnægjandi lyfjameð-

ferðar. Sjálfsskaðandi hegðun er talin einn af alvarlegum áhættu-

þáttum langvinns geðsjúkdóms (Ryan, 1998). Einnig er talið að til-

hneiging til sjálfsskaða tengist oft geðrofsástandi (Lipsedge, 1995). 

Tíðari innlagnir hjá þýði en úrtaki benda til þess að fleiri hafi óupp-

fylltar þarfir vegna eigin öryggis í þýði en úrtaki og rétt að taka tillit 

til þess þegar lagt er út af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þátttak-

endur rýnihóparannsóknarinnar lýstu alvarlegum erfiðleikum við að fá 
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aðstoð vegna bráðra veikindakasta. Þegar þeir leituðu til bráðaþjón-

ustu var þeim í sumum tilfellum ekki trúað þegar þeir lýstu alvarlegu 

veikindakasti eða þeir fengu ekki að leggjast inn þó þeir teldu sig í 

mikilli þörf. Í þessum niðurstöðum felst vísbending um að íslenskir 

geðheilbrigðisstarfsmenn sem sinna bráðaþjónustu taki í sumum til-

fellum ekki tillit til mats fólks með langvinna geðsjúkdóma á sjúk-

dómsástandi sínu. Þar af leiðandi veita þeir ekki þá aðstoð og þann 

stuðning sem sjúklingarnir þurfa þegar þeir leita bráðaaðstoðar.  

Nær fjórðungur þátttakenda í spurningakönnuninni (24,3%) 

mátu þjónustuþarfir vegna kynlífs og 16,3% þátttakenda höfðu óupp-

fylltar þarfir á sviðinu og óuppfylltu þarfirnar höfðu fylgni við lakari 

lífsgæði. Staðfest hefur verið að starfrænar kynlífstruflanir séu fylgi-

fiskur notkunar geðlyfja hjá 30 til 60 af hundraði þeirra sem taka 

geðlyf (Peuskens og Sienaert, 1998). Líkur hafa verið leiddar að því 

að kynlíf sé einn af mikilvægum þáttum félagslegrar heilsu fólks með 

langvinna geðsjúkdóma (Badger og félagar, 2003). Hvort tveggja 

styður að mikilvægt sé að aðstoða alvarlega geðsjúka við að greina 

kynlífsvandamál og að bjóða upp á viðeigandi meðferð. Lítil hefð er 

fyrir að veita meðferð vegna kynlífsvandamála í íslensku samfélagi. 

Sú meðferð sem er í boði, er veitt af sjálfstætt starfandi fagmönnum 

án niðurgreiðslu heilbrigðiskerfisins og því langt utan við fjárhags-

lega getu flestra sem þjást af alvarlegum geðsjúkdómum. Mikilvægt 

virðist vegna félagslegrar heilsu alvarlega geðsjúkra að geðheil-

brigðisstarfsmenn greini þjónustuþarfir þeirra vegna kynlífsvanda-

mála og kalli eftir eða geri kröfu um að viðeigandi meðferð sé veitt 

þar sem það á við. 

 91



  

Rúmur fimmtungur þátttakenda (21,6%) hafði óuppfyllta þörf 

fyrir aðstoð við að afla upplýsinga um fjárhagsleg réttindi sín og suma 

(10%) skorti aðstoð við að stýra fjármálum sínum. Samkvæmt CAN-

mælitækinu veittu fleiri ættingjar en launaðir starfsmenn aðstoð vegna 

bæði fjármálastýringar og upplýsinga um fjárhagsleg réttindi. Þessar 

niðurstöður benda til að þeir sem haldnir eru langvinnum geðsjúk-

dómum þarfnist oftar aðstoðar en þeim stendur til boða hjá launuðum 

starfsmönnum við að afla upplýsinga um fjárhagsleg réttindi sín og til 

að stýra fjármálum sínum. 

Þáttagreining benti til að þarfir á sviði húsnæðis tengist ekki 

grunnþörfum. Flokkun þarfa vegna húsnæðis með grunnþörfum 

virðist þó efnislega viðeigandi og hefur flokkast þannig við þátta-

greiningu annars staðar (Korkeila o.fl., 2005). Helmingur úrtaksins 

bjó í eigin húsnæði eða leigði á almennum markaði og naut ekki sér-

stakrar aðstoðar við búsetuna. Þeir sem bjuggu þannig á eigin vegum 

og voru ánægðir með búsetuúrræði sitt töldust ekki hafa þarfir í 

húsnæðismálum. Hins vegar var sú aðstoð sem fólst í búsetu í vernd-

uðu leiguhúsnæði metin sem uppfyllt þörf ef úrræðið hentaði þátttak-

endum. Tæpur þriðjungur (28,9%) bjó við slíkar aðstæður. Óvíst er að 

þeir hafi allir haft þörf fyrir sérstaka aðstoð í húsnæðismálum heldur 

kann að vera að þeir hafi búið í vernduðu leiguhúsnæði vegna þáver-

andi aðstæðna á íslenskum leigumarkaði. Þannig getur verið að þau 

viðmið sem notuð voru til að meta þörfina hafi ekki gefið rétta mynd 

af raunverulegum þörfum vegna húsnæðis. 
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Heilsutengd lífsgæði.  

Lífsgæði hafa ekki áður verið metin með HL-prófinu hjá hópi fólks 

með langvinna geðsjúkdóma. Áður hefur verið sýnt fram á að lífsgæði 

fólks með óskilgreinda geðsjúkdóma mælast minni en lífsgæði fólks 

með ýmsa alvarlega líkamlega sjúkdóma. (Tómas Helgason Júlíus K 

Björnsson, Kristinn Tómasson, Erla Grétarsdóttir, Halldór Jónsson, 

Tómas Zoega o.fl., 2000). Með þessari rannsókn hefur verið staðfest 

að lífsgæði fólks með langvinna geðsjúkdóma eru oft mikið skert. 

Meirihluti þátttakenda (73%) mældist með minni lífsgæði en ásættan-

legt er talið. Ennfremur sýnir þessi rannsókn að HL-prófið er vel fært 

um að greina mun á lífsgæðum hjá þeim sem hafa uppfylltar og óupp-

fylltar þarfir samkvæmt CAN-mælitækinu. Marktækur munur á lífs-

gæðum þeirra sem höfðu uppfylltar og óuppfylltar þarfir á einstökum 

þarfasviðum kom fram og hefur verið ræddur hér að framan. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við lífsgæðamælingar sem gerðar hafa 

verið með öðrum mælitækjum hjá alvarlega geðsjúkum (Katzing, 

1997). Af ofansögðu má álykta að lífsgæði mæld með HL-prófinu séu 

nothæfur mælikvarði á árangur meðferðar og þjónustu sem veitt er 

alvarlega geðsjúkum. Endurteknar mælingar á lífsgæðum þeirra sem 

fá meðferð og þjónustu vegna alvarlegra geðsjúkdóma ættu því að 

geta gefið vísbendingar um árangur þjónustunnar.  

 

Þverfagleg meðferð á göngudeild á Klepp  

Niðurstöður rýnihóparannsóknarinnar leiddu í ljós að mikilvægt er 

fyrir fólk með langvinna geðsjúkdóma að njóta faglegrar geðheil-

brigðisþjónustu og hafa möguleika á að vera lengi í tengslum við 
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sömu meðferðaraðila. Ennfremur að gott samband við fjölskyldu og 

innihaldsríkt félagslíf og samskipti við fólk með líka lífsreynslu eru 

batahvetjandi þættir fyrir þá sem takast á við alvarlega geðsjúkdóma. 

Af niðurstöðum spurningakönnunarinnar má ráða að þeir sem njóta 

hjúkrunarþjónustu á göngudeild á Kleppi hafi margir fjölþættar 

óuppfylltar þjónustuþarfir og búi við lítil lífsgæði. Félagslegar þarfir 

og þarfir fyrir upplýsingar um sjúkdómsástand og meðferð eru oftar 

óuppfylltar en grunnþarfir eða þarfir fyrir geðlyfjameðferð. Enn 

fremur að óuppfylltar þarfir hafa tengsl við minni lífsgæði og að 

óuppfylltar félagslegar þarfir skipti þar mestu máli. Því er lagt til að 

sérstaklega verði hugað að því í þjónustu við alvarlega geðsjúka að 

greina þarfir þeirra og láta í té viðeigandi aðstoð við að uppfylla þær. 

Sérstaklega er mikilvægt að leita nýrra leiða til að aðstoða sjúklinga 

við að uppfylla félagslegar þarfir sínar og til að veita stuðning við 

fjölskyldur þjónustuþega. Sýnt hefur verið fram á að þar sem 

sjúklingar hafa tækifæri til að ræða reglubundið þjónustuþarfir sínar 

við meðferðaraðila fækkar óuppfylltum þörfum og lífsgæði aukast 

(Priebe o.fl., 2007).  

Vegvísar að þverfaglegri meðferð í samræmi við niður-

stöður rýnihópa og spurningakönnunar. Í töflum 15 til 17 eru 

rýnihópaþemu þessarar rannsóknar sett fram sem vegvísar til mikil-

vægrar meðferðar og stuðnings við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. 

Þau þarfasvið CAN-mælitækisins þar sem flestar óuppfylltar þarfir 

greindust eru sett fram sem tilgátur um aðgerðir sem líkur eru á að oft 

sé þörf fyrir. Loks er tilgreindur stuðningur eða meðferð sem líklegt 

er að svari þörfunum.  
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Í töflu 15 er gengið út frá þemanu Að nóta faglegrar og við-

eigandi geðheilbrigðisþjónustu. Þemað felur í sér mikilvægi þess að 

traust og öruggt meðferðarsamband sé á milli sjúklings og heil-

brigðisstarfsmanns. Enn fremur mikilvægi þess að sjúklingnum sé 

tryggður viðeigandi stuðningur og hjálp í bráðum veikindaköst-

um.Mikilvægt er að þjónusta heilbrigðisstarfsmanns sé sniðin að 

sérstökum þörfum sjúklingsins og til þess fallin að greina vandamálin 

og finna árangursrík viðbrögð eða meðferð. Það á bæði við um 

samstarf sjúklings og meðferðaraðila og samvinnu milli meðferðar-

aðila sem veita sjúklingnum sérhæfða meðferð. Í þessari rannsókn var 
 

Tafla 15. Fyrsta þema rýnihóparannsóknar, algengar þjónustuþarfir samkvæmt 

CAN, tengdar þemanu og viðeigandi meðferð. 

Niðurstöðuþema 

 rýnihóparannsóknar 

Óuppfylltar þarfir  

samkvæmt CAN 

Viðeigandi meðferð  

Að njóta faglegrar og viðeig-

andi geðheilbrigðisþjónustu: 

 

Viðeigandi sjúkdómsgreining 

og með-ferð 

 

Hjálp í bráðum veikindum 

 

Góður meðferðaraðili 

 

Meðferðarsamband 

 

Upplýsingar: Sjúk-

dóm og meðferð 

 

Andleg vanlíðan 

 

Líkamlegt heilsufar 

 

Kynlífsvandamál 

 

Fjármálastjórn 

 

Upplýsingar um 

fjárhagsleg réttindi 

Meðferð sniðin að 

þörfum sjúklings m. 

áherslu á meðferðarsam-

bandið: 

Fræðsla um sjúkdóms-

ástand / meðferð. 

Margþættur stuðningur 

við sjúkling og fjölskyldu 

hans  

Samvinna við sjúkling og 

sérfræði-heilbrigðisstarfs-

menn vegna líkmlegrar 

heilsu, kynlífs eða 

fjármála og réttinda 
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algengast að sjúklinginn skorti aðstoð heilbrigðisstarfsmanna vegna 

óuppfylltra þarfa fyrir upplýsingar um ástand og meðferð, vegna 

andlegrar vanlíðunar, líkamlegs heilsufars, kynlífs, fjármála eða upp-

lýsinga um fjárhagsleg réttindi.  

Í töflu 16 er gengið út frá þemanu að tilheyra fjölskyldu. 

Þemað lýsir því hve mikilvægt það er fyrir þann sem tekst á við alvar-

legan geðsjúkdóm að njóta stuðnings, tiltrúar og umhyggju sinna 

nánustu. Enn fremur hve þungbært það er að vera án stuðnings fjöl-

skyldunnar. Helstu óuppfylltu þarfirnar sem tengdust þema 2 

samkvæmt þessari rannsókn voru  félagsleg samskipti og náið 

samband við aðra manneskju. Viðeigandi aðstoð meðferðaraðilans 

felst í stuðningi og upplýsingagjöf til fjölskyldunnar. Aðgerðir sem 

efla sjálfstraust og vellíðan í fjölskyldunni hafa það markmið að efla 

fjölskylduna og styrkja til að veita sjúklingnum stuðning. 

Sameiginlega leita meðferðaraðili og fjölskylda leiða til að greina og 

veita sjúklingnum aðstoð og stuðning sem hann þarfnast.  

 
 Tafla 16. Annað þema rýnihóparannsóknar, algengar þjónustuþarfir samkvæmt 

CAN tengdar þemanu og viðeigandi meðferð 

Niðurstöðuþema 

rýnihóparannsóknar 

Óuppfylltar þarfir  

samkvæmt CAN 

Viðeigandi meðferð 

Að tilheyra fjöl-

skyldu: 

 

Stuðningur ástvina 

 

Stuðningur fjölskyldu 

bregst 

 

Náið samband við 

aðra manneskju 

 

Félagsleg samskipti 

Stuðningur við fjölskyldur: 

 Efling sjálfstrausts og 

tilfinningalegs öryggis 

fjölskyldunnar 

 Samvinna meðferðaraðila og 

fjölskyldu við að greina og 

uppfylla þarfir sjúklingsins 
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Í töflu 17 er því lýst hvernig rýnihópaþemað Sjálfshjálp og 

efling er leiðbeinandi fyrir meðferð. Algengar óuppfylltar þarfir sem 

tengja má þemanu samkvæmt rannsókninni voru þarfir vegna virkni, 

andlegrar vanlíðunar, félagslegra samskipta og náins sambands við 

aðra manneskju. Í þeim tilgangi að aðstoða sjúklinginn við að efla 

tengsl sín við aðra og stuðla að aukinni sjálfsþekkingu og sjálfsöryggi 

hans er lagt til að meðferðaraðilinn hvetji hann til þátttöku í 

notendastarfi og öðru félagsstarfi. Einnig er lagt til að meðferðaraðilar 

taki þátt í stuðnings og meðferðarhópum með sjúklingum sínum og 

vinni með þeim að samfélagsfræðslu gegn fordómum.  
 

Tafla 17. Þriðja þema rýnihóparannsóknar, algengar þjónustuþarfir samkvæmt 

CAN tengdar þemanu og viðeigandi meðferð 

Niðurstöður 
rýnihóparannsóknar 

Óuppfylltar þarfir 
samkvæmt CAN 

Viðeigandi meðferð 

Sjálfshjálp og efling: 

Að sættast við sjúkdóm-inn 

Sjálfsþekking 

Sammannleg nærvera 

Fordómar samfélagsins 

gagnvart geðsjúkum  

Virkni 

Andleg vanlíðan 

Félagsleg samskipti 

Náið samband við 

aðra manneskju 

 

Starf með notendum: 

Stuðnings- og 

meðferðarhópar 

Þátttaka í samfélagsfræðsla 

gegn fordómum 

 

Tillögur að breyttu verklagi. Rannsóknir styðja að meðferð-

araðilinn gegni mikilvægu hlutverki í meðferð þeirra sem eru alvar-

lega geðsjúkir, með því að vera til staðar, styðja við og hvetja áfram 

bataferlið sem oft þarf að þróast um langan tíma. Klínisk þekking og 

félagslegt innsæi meðferðaraðilans er mjög mikilvægt í samstarfi við 

sjúklinga og fjölskyldur þeirra (Crawford, 2002; Bjoerkman, Svens-

son og Berglund, 1995). Meðferðaraðilar sem vinna um langan tíma 
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með sjúklingum sínum hafa tækifæri til að mynda við þá sterk með-

ferðartengsl og skipa mikilvægt hlutverk í bataferli þeirra (O’Brien, 

2001; Adam, Tilley og Pollock, 2002). Hér á landi hefur ekki verið 

völ á samfelldri meðferð sem mætir þörfum fólks með langvinna geð-

sjúkdóma skipulega og á heildstæðan hátt. Víða erlendis hefur 

heildstæð þjónusta viða alvarlega geðsjúka færst frá sjúkrahúsum og 

þróast sem samfélagsþjónusta. Á Íslandi hefur slík þjónusta ekki verið 

skipulögð enn sem komið er. Það hafa verið færð rök fyrir því að 

heppilegt sé að byggja upp einstaklingshæfða heildstæða meðferð 

fyrir fólk með alvarlega geðsjúkdóma þar sem þeir sækja þegar 

meðferð því þar er fyrir hendi reynsla og þekking á málefnum þeirra 

(Tansella, 2007). Ennfremur og eins og áður hefur komið fram styðja 

niðurstöður þessarar rannsóknar að sérfræðileg þekking á málefnum 

alvarlega geðsjúkra sé nauðsynleg við að veita þeim fullnægjandi 

þjónustu. Þar sem Göngudeild geðsviðs Landspítalans á Kleppi er 

eina sérhæfða göngudeildin sem veitir alvarlega geðsjúkum ótíma-

bundna þjónustu er þess helst að vænta að þar sé fyrir hendi sérfræði-

leg þekking og reynsla á málefnum þeirra. Því er lagt til að geðhjúkr-

unarfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar og aðrir geð-

heilbrigðisstarfsmenn sem þegar starfa að endurhæfingu langveikra 

geðsjúkra á göngudeildinni myndi með sér þverfaglegt teymi. Mark-

mið teymisins yrði að veita langveikum geðsjúkum og fjölskyldum 

þeirra heildstæða einstaklingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu eins og 

lýst er hér að framan. Lagt er til að teymið verði í heild sinni faglegur 

bakhjarl einstakra starfsmanna sem taka að sér leiðandi hlutverk í 

einstaklingshæfðri meðferð (case-management) alvarlega geðsjúkra á 

göngudeildinni á Kleppi. Með einstaklingshæfðri meðferð er hér átt 

 98



  

við að heilbrigðisstarfsmenn séu ábyrgir fyrir og leiðandi í meðferðar-

starfi með sjúklingum sínum og fjölskyldum þeirra eins lengi og sjúk-

lingurinn þarfnast meðferðarinnar. Gert er ráð fyrir að meðferðin taki 

mið af mati sjúklinganna á þörfum sínum. Því er lagt til að tekið verði 

upp reglubundið mat á þörfum sjúklinganna með mælitækinu 

Mælitæki fyrir þarfir fullorðinna geðsjúkra einstaklinga (Íslensk þýð-

ing CAN-mælitækisins). Gert er ráð fyrir að hver sjúklingur og með-

ferðaraðili hans vinni saman að matinu. Sameiginleg þekking með-

ferðaraðila og sjúklings á þörfum sjúklingsins skapar grundvöll fyrir 

einstaklingshæft meðferðarstarf. Einnig gefur það tilefni til að með-

ferðaraðilinn stofni til samvinnu við og virkji aðra heilbrigðisstarfs-

menn sem þörf er á að aðstoði vegna einstakra þjónustuþarfa sjúk-

lilngsins. Einnig nýtist þarfamat sem er endurtekið reglubundið til að 

gefa vísbendingar um árangur meðferðarinnar hjá hverjum einstak-

lingi fyrir sig og gæti einnig veitt upplýsingar um árangur starfs 

göngudeildarinnar í heild.  

Takmarkanir rannsóknar 

Fámennt úrtak þessarar rannsóknar takmarkaði möguleika á 

tölfræðilegri úrvinnslu og til að álykta um réttmæti og yfirfærslugildi 

niðurstaðna. 

Samanburður á þýði og úrtaki benti til meiri geðrænna veik-

inda hjá þýði en úrtaki. Þar af leiðandi er ekki hægt að álykta út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar með neinni vissu um þjónustuþarfir og 

lífsgæði þeirra sem eru verst haldnir af langvinnum geðrænum veik-

indum. 
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Mjög fáir ungir einstaklingar tóku þátt í spurningakönnuninni 

og enginn í rýnihóparannsókninni. Því er ekki hægt að álykta af niður-

stöðunum um þjónustuþarfir ungra fullorðinna einstaklinga með 

alvarlega geðsjúkdóma.  

 

Þörf á frekari rannsóknum  

Nauðsynlegt er að gera víðtækari athuganir á þjónustuþörfum Íslend-

inga sem þjást af alvarlegum geðsjúkdómum. Mælitækið Camberwell 

assessment of needs hentar vel til slíkra rannsókna. Endurteknar mæl-

ingar á þörfum allra fullorðinna alvarlega geðsjúkra á Íslandi mundu 

afla heildstæðrar þekkingu sem nýttist við skipulagningu á þjónustu 

við fólk með langvinna geðsjúkdóma. Slíkar rannsóknir eru til þess 

fallnar að veita upplýsingar um skort á þjónustu og hvernig veitt að-

stoð uppfyllti þjónustuþarfir.  

Nauðsynlegt er að gera jafnframt endurteknar athuganir á lífs-

gæðum alvarlega geðsjúkra. Slíkar athuganir veita mikilvægar upp-

lýsingar um árangur og gæði veittrar þjónustu. Nauðsynlegt er að tek-

in verði yfirveguð ákvörðun um val á lífsgæðamælitæki til þessara 

rannsókna. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að HL-prófið sé 

næmt mælitæki á lífsgæði geðsjúkra. Það hefur hins vegar ekki verið 

notað til endurtekinna mælinga á lífsgæðum sömu einstaklinga með 

alvarlega geðsjúkdóma. Víðtækar endurteknar athuganir á lífsgæðum 

geðsjúkra hafa verið gerðar erlendis með öðrum lífsgæðamælitækjum. 

Athuga þarf og bera saman eiginleika og möguleika þessara mæli-

tækja til að unnt sé að velja það sem best hentar við endurteknar at-

huganir á lífsgæðum alvarlega geðsjúkra Íslendinga. 
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Brýn þörf er á að auka þekkingu á reynslu og viðhorfum ungra 

Íslendinga sem takast á við alvarlega geðsjúkdóma. Í rýnihópum þess-

arar rannsóknar var sjúkdómsferlinu lýstu sem löngu og erfiðu ferli. 

Óhjákvæmilegt er að slík lífsreynsla hafi varanleg neikvæð áhrif á 

þroska og lífssýn ungmennis. Því er mikið í húfi að stytta sjúkdóms-

ferlið, gera það léttbærara og hvetja til þess að bataferlið hefjist sem 

fyrst hjá þeim sem veikjast ungir af alvarlegum geðsjúkdómi. Auk 

reglubundinna athuganna með mælitækjum eins og lýst er hér að 

framan er lagt til að aflað verði sérstaklega þekkingar á málefnum 

ungmenna með alvarlega geðsjúkdóma með eigindalegum rannsókn-

araðferðum. Þekking sem aflast þannig á aðstöðu, viðhorfum og þjón-

ustuþörfum ungra geðsjúkra einstaklinga gerir það mögulegt að skipu-

leggja og veita þeim viðeigandi þjónustu sem myndi efla bataferli 

þeirra og vinna gegn fordómum í þeirra garð.  

 

Lokaorð. 

Í þessari ritgerð hefur verið greint frá og fjallað um niðurstöður 

rannsóknar sem ætlað var að upplýsa um hagi og þarfir þeirra sem 

þjást af langvinnum geðsjúkdómum. Það lætur nærri að höfundur hafi 

unnið að undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar síðastliðin sex 

ár. Auk þess að skila niðurstöðunum sem fjallað hefur verið um hér að 

framan, hafa samskiptin við þátttakendur í rannsókninni orðið til þess 

að auðga og breyta sýn höfundar á málefni og aðstæður fólks sem 

þjáist af langvinnum geðsjúkdómum. Það kom höfundi sérstaklega á 

óvart hve þátttakendur virtust hafa gott innsæi í sjúkdómsástand sitt 

og aðstæður allar. Margir þeirra höfðu á orði að þeir hefðu aldrei áður 
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verið spurðir um sjónarmið sín og þarfir vegna sjúkdómsins og þeir 

fögnuðu því að fá tækifæri til að upplýsa á skipulegan hátt um reynslu 

sína. Þrátt fyrir að búa yfir innsæi í aðstæður sínar og hafa sterkar 

skoðanir á því hvað mætti verða til úrbóta virtist reynsla þeirra af 

fordómum og höfnun hindra marga í að taka virkan þátt í mannlegu 

samfélagi og gera tilraunir til að hafa áhrif á aðstæður sínar.  

Það gefur augaleið að eftir því sem tíminn líður breytast allar 

aðstæður og rannsóknarniðurstöður verða úreltar. Búast má við að 

aðstæður geðsjúkra séu ekki þær sömu og þegar lagt var af stað með 

þessa rannsókn, vonandi hafa þær batnað en hvort og hvernig er ekki 

vitað. Til að vita það með vissu skortir rannsóknir. Það er því einlæg 

ósk höfundar að niðurstöður þessarar rannsóknar megi hafa áhrif á að 

ákvarðanir verði teknar um markvissar og skipulagðar athuganir á 

þjónustuþörfum og lífsgæðum fólks með alvarlega geðsjúkdóma. Það 

er von höfundar að í framtíðinni verði slíkar rannsóknir samofnar 

þjónustu við alvarlega geðsjúka á Íslandi. 
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Fylgiskjali 4  

Mælitæki: Heilsutengd lífsgæði 

 

















Viðauki 5  

Spurningalisti: Rannsókn á högum og þörfum fólks með alvarlega 
geðsjúkdóma. Eyðublað fyrir bakgrunnsupplýsingar 

 









Fylgiskjal  6  

Kynningarbréf um vísindarannsóknina: Rannsókn á högum og 
þörfum fólks með langvinna geðsjúkdóma. Rýnihóparannsókn 

 

 









 

Fylgiskjal  7 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókninni: Rannsókn 
á högum og þörfum fólks með langvinna geðsjúkdóma. 
Rýnihóparannsókn 
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