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ÁGRIP 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur, annars vegar að afla upplýsinga um 

reynslu foreldra af þátttöku barna sinna í Ævintýrameðferð á Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala- háskólasjúkrahúss (BUGL) og fá upplýsingar um hvort 

þeir sáu einhverja breytingu á iðju barnanna fyrir og eftir þátttöku í meðferðinni. Hins 

vegar var tilgangurinn sá að fá upplýsingar um umhverfi barnanna, hvað styður þau og 

hvað má betur fara. Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar: a) hvaða áhrif hefur 

Ævintýrameðferð á iðju barna, með geðræn vandmál, vilja þeirra, vana og 

framkvæmdafærni, að mati foreldra þeirra? og b) hvað er það í umhverfi barnanna sem 

veitir þeim stuðning í daglegu lífi og er eitthvað sem betur má fara, að mati foreldra 

þeirra? 

Í rannsókninni, sem var eigindleg, var stuðst við Líkanið um iðju mannsins. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við foreldra níu barna á aldrinum 12-14 ára sem lokið 

höfðu þátttöku í Ævintýrameðferð á BUGL á tímabilinu janúar til mars árið 2007. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð að þeim loknum. Í kjölfar þess var farið ítarlega yfir 

gögnin og þau kóðuð á opin hátt þar sem skimað var eftir hugtökum Líkansins um iðju 

mannsins og öðrum hugtökum sem voru lýsandi fyrir gögnin. Kóðin voru dregin út úr 

textanum og flokkuð saman í stærri heildir sem mynduðu grunn að væntanlegum 

þemum. Við greiningu gagna komu í ljós þrjú þemu: a) áhrif Ævintýrameðferðar, b) 

stuðningur í umhverfi og c) hvað má betur fara. Meginniðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að Ævintýrameðferð hafði áhrif á vilja barna, þ.e. trú þeirra á eigin áhrifamátt 

og áhuga, en ekki á vana og framkvæmdafærni. Einnig kom í ljós mikilvægi stuðnings í 

umhverfi barna með geðræn vandamál. Greining gagna leiddi í ljós að foreldrum fannst 
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vanta meiri stuðning frá heilbrigðis- og skólakerfinu og einnig komu fram hugmyndir 

um breyttan framgang Ævintýrameðferðar.   

Frekari rannsókna er þörf á Ævintýrameðferð, t.d að rannsaka sjónarhorn 

barnanna á meðferðina og kanna hvort meðferðin hefur langtímaáhrif á iðju barna. Einnig 

þyrfti að rannsaka frekar viðhorf foreldra til heilbrigðis- og skólakerfisins.  

Lykilhugtök: Ævintýrameðferð,  iðja, börn og geðræn vandamál  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to gather information about the parent’s 

experience of their children’s participation in the Adventure Therapy at Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala- háskólasjúkrahúss (BUGL) and to gather information on 

whether they noticed any change in their children’s occupation before and after their 

participation in the therapy. The purpose was also to gather information about 

children’s environment, what supports them and what can be improved. Two research 

questions were put forward, a) in the parents opinion, what influence does the 

Adventure Therapy have on children with mental illness, e.g. on their occupation, 

volition, habits and performance capacity? b) in the parent’s opinion, what is it in the 

children’s environment that gives them support in daily life and is there anything that 

could be improved upon? 

In this qualitative research the Model of Human Occupation (MOHO) was used 

as a source. Individual interviews were taken with the parents of nine children between 

the ages of 12 and 14 that had completed the Adventure Therapy at the BUGL centre 

during the period January to March in 2007. The interviews were recorded and 

subsequently duplicated. After this the data was reviewed thoroughly and an open code 

was performed where amongst other things looked out for were the concepts of MOHO. 

In the evaluation of the data three themes emerged; a) the influence of the Adventure 

Therapy b) support in the environment and c) what can be improved. The main results 

of the research were that the Adventure Therapy influenced the children’s volition, i.e. 

their personal causation and interest but not on habit and performance capacity. The 

importance of support in the environment for children with mental problems also 

became apparent. In the analysis of the data it became apparent that the parents felt 
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more support was needed from the health and educational system. Some ideas to 

improve the course of the Adventure Therapy also emerged.  

Further investigation is needed on the Adventure Therapy, e.g. the children’s 

viewpoint of the therapy should be examined and to study the long term effects the 

therapy has on their occupation. Also, an investigation into the parents´ attitude towards 

the health and educational system would be needed. 

Key concepts: Adventure Therapy, occupation, children and mental illness  
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ÞAKKARORÐ 

Við viljum koma á framfæri þakklæti til allra sem veittu okkur aðstoð við gerð 

lokaverkefnisins á einn eða annan hátt. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar, Elín 

Ebba Ásmundsdótttir, fyrir góðar athugasemdir, mikla hvatningu og allt það traust sem 

hún sýndi okkur. Þá viljum við einnig þakka kennurum við Háskólann á Akureyri sem 

hafa reynst okkur vel í gegnum árin. Antonía María Gestsdóttir og Guðbjörg 

Björnsdóttir, iðjuþjálfar á BUGL, fá sérstakar þakkir fyrir alla aðstoðina, sem og Hervör 

Alma Árnadóttir, starfsmaður Hálendishópsins. Einnig viljum við þakka þeim 

foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni og börnum þeirra fyrir að gefa okkur þetta 

einstaka tækifæri til að læra. Guðlaug Guðmundsdóttir og Arnór Hauksson fá þakkir 

fyrir prófarkalestur og Nanna María Cortes fyrir enska þýðingu á ágripi. Að lokum 

færum við fjölskyldum okkar og vinum sérstakar þakkir fyrir allan þann stuðning og þá 

þolinmæði sem þeir hafa sýnt okkur og bekkjarsystrum okkar þökkum við ánægjulega 

samfylgd í gegnum árin. 
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KAFLI 1 

INNGANGUR 

Ævintýrameðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss 

(BUGL) hófst árið 1998 en hún er ætluð börnum og unglingum með geðræn og 

félagsleg vandamál. Nafnið á meðferðinni er dregið af enska heitinu Adventure therapy 

en upphaf Ævintýrameðferðar má rekja allt aftur til þriðja áratugs síðustu aldar þegar 

Kurt Hahn innleiddi hugmynd sína, Outward Bound, inn í skóla í Þýskalandi. 

Ævintýrameðferð byggir á hugmyndafræði upplifunarnáms (experimental learning) og 

markmið meðferðarinnar eru m.a. að virkja einstaklinga til þátttöku, auka sjálfstraust 

þeirra, æfa samvinnu í hóp og kenna þeim að setja sér markmið (Schoel og Maizell, 

2002). Úrræði sem byggja á hugmyndafræði Ævintýrameðferðar eru notuð í síauknum 

mæli í vinnu með ungu fólki til þess að þjálfa samskiptahæfileika, samvinnu og úrlausn 

vandamála (Moote, Gerald og Wodarski, 1997). Svokallaður Hálendishópur er 

starfræktur í Hinu húsinu en líkt og Ævintýrameðferð byggir hann starfsemi sína á 

upplifunarnámi.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur, annars vegar að afla upplýsinga um 

reynslu foreldra af þátttöku barna sinna í Ævintýrameðferð á BUGL og hvort þeir sjái 

einhverja breytingu á iðju barnanna fyrir og eftir meðferð. Hins vegar er tilgangurinn sá 

að fá upplýsingar um umhverfi barnanna, hvað styður þau og hvað má betur fara. Með 

rannsókninni stuðla rannsakendur að fræðilegum grunni Ævintýrameðferðar á Íslandi 

og fá vísbendingar um hvort eitthvað megi betur fara í sambandi við meðferðina. Með 

þeim upplýsingum verður ef til vill hægt að bæta meðferðina og ýta undir gæðaþróun 

hennar. Aftur á móti ef niðurstöður rannsóknarinnar styðja Ævintýrameðferðina eins og 

hún er í núverandi mynd styrkir það trúverðugleika íhlutunarinnar almennt. Með 
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upplýsingum sem fást verður ef til vill hægt að sjá hvaða stuðning börn með geðræn 

vandamál og fjölskyldur þeirra fá úr umhverfi sínu og hvort eitthvað má betur fara í 

umhverfi þeirra. Eins og fram kemur í skrifum Kielhofner (2002) getur umhverfi bæði 

virkjað og hamlað einstaklinga til framkvæmdar iðju. Því er stuðningur í umhverfi 

börnum og fjölskyldum þeirra mikilvægur. 

Engin marktæk rannsókn hefur verið gerð hér landi til þess að sýna fram á 

árangur Ævintýrameðferðar en viðhorfskönnun sem gerð var á BUGL, meðal barna og 

foreldra þeirra, sýndi fram á góðan árangur meðferðarinnar (Sigríður Ásta Eyþórsdóttir, 

2002). Iðjuþjálfar sem sjá um Ævintýrameðferð á BUGL vilja bjóða upp á gagnreynda 

þjónustu og með rannsókninni verður lagður grunnur að henni. Rannsakendur hafa 

mikinn áhuga á Ævintýrameðferðinni sem og iðju barna og ákváðu þeir, í samráði við 

iðjuþjálfana, að rannsaka hvort og þá hvernig áhrif Ævintýrameðferð hefur á iðju barna. 

Rannsakendum finnst einnig áhugavert að vita hvort umhverfið styður við börn með 

geðræn vandmál og fjölskyldur þeirra og hvort einhverju sé ábótavant. Ákveðið var að 

ræða við foreldra barna úr tveimur hópum Ævintýrameðferðar sem standa yfir á þeim 

tíma sem rannsóknin fer fram. Viðtölin verða tekin u.þ.b. tveim til þrem vikum eftir að 

börnin ljúka meðferð svo einhver reynsla verði komin á árangur 

Ævintýrameðferðarinnar. Þar sem þessi rannsókn er námsverkefni er tímarammi 

þröngur og því er ekki unnt að láta lengri tíma líða frá lokum Ævintýrameðferðar og þar 

til viðtölin fara fram.  

Stuðst er við hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins (Model of human 

occupation) við framkvæmd rannsóknarinnar en það er sú hugmyndafræði sem 

iðjuþjálfar hér á landi nota mikið í vinnu sinni. Hugmyndafræði Líkansins um iðju 

mannsins varð fyrir valinu vegna þess að rannsakendur vilja kynna sér hvort og þá 

hvernig þrír einstaklingsþættir líkansins, vilji, vani og framkvæmdafærni, breytast hjá 
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börnum eftir að hafa tekið þátt í Ævintýrameðferð á BUGL. Með því að styðjast við 

hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins er því leitast við að útskýra hvað hvetur 

fólk til framkvæmdar á sérstakri iðju, mynstursins á bak við hana og framkvæmd 

iðjunnar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram til að varpa ljósi á áhrif 

Ævintýrameðferðar og til þess að fá upplýsingar um umhverfi barnanna og fjölskyldna 

þeirra: 

• Hvaða áhrif hefur Ævintýrameðferð á iðju barna, með geðræn vandamál, vilja 

þeirra, vana og framkvæmdafærni, að mati foreldra þeirra?  

• Hvað er það í umhverfi barnanna sem veitir þeim stuðning í daglegu lífi og er 

eitthvað sem betur má fara, að mati foreldra þeirra? 

Rannsóknin er eigindleg og viðtöl verða tekin við foreldra níu barna á aldrinum 

12-14 ára sem ljúka Ævintýrameðferð á tímabilinu janúar til mars 2007. 

Viðtalsramminn sem stuðst er við er óstaðlaður og hannaður af rannsakendum. Í 

viðtalinu er leitast við að fá upplýsingar um hugtök Líkansins um iðju mannsins. 

Með rannsókninni verður væntanlega ljóst hvort og þá hvernig áhrif 

Ævintýrameðferð á BUGL hefur á iðju barna, vilja þeirra, vana og framkvæmdafærni. 

Þátttakendur rannsóknarinnar geta komið skoðunum sínum á framfæri varðandi 

væntingar um Ævintýrameðferð og notagildi hennar fyrir börn sín. Einnig fá þeir 

tækifæri til þess að greina frá því hvað það er í umhverfi barnanna sem skiptir máli fyrir 

fjölskylduna í heild sinni og hvort einhverju sé ábótavant í umhverfinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar ættu að geta nýst iðjuþjálfum í sambandi við þróun og framgang 

Ævintýrameðferðar í framtíðinni og öðrum fagaðilum sem koma að nærumhverfi 

barnsins.  
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Þrátt fyrir að þessi rannsókn gefi ákveðnar vísbendingar um umhverfi barna með 

geðræn vandamál og áhrif Ævintýrameðferðar á BUGL á iðju barnanna er ekki hægt að 

alhæfa út frá henni. Það er meðal annars vegna þess að rannsakendur eru að stíga sín 

fyrstu skref á þessu sviði og notuðu óstaðlaðan viðtalsramma sem þeir hönnuðu sjálfir 

og geta þessir þættir haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig er úrtakið lítið og 

markhópurinn þröngur en aðeins er þátttakendum úr tveimur hópum 

Ævintýrameðferðar boðin þátttaka. Þá líður stuttur tími frá því að meðferð lýkur og þar 

til viðtöl eru tekin og það getur haft áhrif á niðurstöður varðandi áhrif 

Ævintýrameðferðar. Að lokum er sá möguleiki fyrir hendi að leiðbeinendur 

Ævintýrameðferðar hafi áhrif á virkni hennar, þ.e. að með öðrum stjórnendum, t.d. úr 

annarri fagstétt eða með aðrar áherslur, myndi meðferðin ekki hafa sömu áhrif. 

  

Skilgreiningar hugtaka 

Iðja. Það að stunda iðju er hluti af þörfum mannsins og virkni hans er 

nauðsynleg til þess að lifa af. Með iðju mannsins er átt við þátttöku hans í störfum, 

leikjum og athöfnum daglegs lífs. Það að hugsa um sjálfan sig, t.d. klæða sig, borða og 

taka til, er hluti af athöfnum daglegs lífs og leikir vísa til þess sem við gerum okkur til 

skemmtunar. Störf vísa til margs konar athafna en nemandi, starfskraftur og 

sjálfboðaliði eru allt hluti af starfshlutverkinu (Kielhofner, 2002). 

Börn: Samkvæmt íslenskri orðabók eru börn skilgreind sem afkvæmi manns frá 

fæðingu til 18 ára aldurs (Mörður Árnason, 2002). Hér á eftir verður því talað um börn 

þegar átt er við einstaklinga undir 18 ára aldri. 

Geðræn vandamál barna: Geðræn vandamál eru af ýmsum toga en þegar vísað 

verður til geðrænna vandamála í þessu verkefni er aðallega átt við gagntækar 
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þroskaraskanir, athyglisbrest með eða án ofvirkni, kvíðaröskun, þunglyndi og 

hegðunarröskun. 

Félagsfærni: Flest barnanna sem fara í Ævintýrameðferð skortir færni í 

félagslegum samskiptum. Samkvæmt Stein og Cutler (2002) þurfa einstaklingar að geta 

hlustað, tjáð sig, leyst vandamál og haft stjórn á sjálfum sér til þess að geta haft 

árangursrík félagsleg samskipti. Þetta eru þættir sem börn með geðræn vandamál eiga 

oft erfitt með (Bonder, 1995).  

Sjálfstraust: Í viðtölum við foreldra er forðast að nota hugtök Líkansins um iðju 

mannsins sem ekki eru notuð í daglegu máli. Þegar falast er eftir upplýsingum varðandi 

trú barnanna á eigin áhrifamátt er talað um það sem sjálfstraust vegna keimlíkra 

skilgreininga hugtakanna. Sjálfstraust er skilgreint sem mat einstaklingsins á getu hans 

og hæfni til að ná árangri við verk eða athöfn sem hann stendur frammi fyrir (Stein og 

Cutler, 2002). Þá er trú á eigin áhrifamátt þekking einstaklingsins á eigin hæfni og 

upplifun af því að hafa stjórn á eigin atferli (Kielhofner, 2002).  

 

Uppbygging skýrslu 

 Í öðrum kafla þessarar skýrslu er fjallað um fræðilegan grundvöll 

rannsóknarinnar sem og heimildasamantekt og í þeim þriðja eru aðferðafræði 

rannsóknarinnar gerð skil. Í fjórða kafla verður fjallað um greiningu gagna og túlkun 

rannsakenda á niðurstöðum sem bornar verða saman við fræðilegan bakgrunn. Niðurlag 

skýrslunnar er í fimmta og síðasta kaflanum þar sem settar verða fram lokaniðurstöður 

rannsóknarinnar og túlkun á þeim. 
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KAFLI II 

HEIMILDASAMANTEKT  

 Í þessum kafla verður sagt frá þeirri hugmyndafræði sem stuðst er við í 

rannsókninni, fjallað um iðju barna og geðræn vandamál sem börn kljást við. Þá verður 

greint frá Ævintýrameðferð, sögu hennar, starfsemi og hugmyndafræði og fjallað um 

þær rannsóknir sem til eru um meðferðina. Sagt verður frá því hvernig 

Ævintýrameðferðin fer fram á Barna- og unglingageðdeild Landspítala - 

háskólasjúkrahúss (BUGL) og þá verður einnig sagt frá Hálendishópnum. Heimildir, 

sem bæði voru íslenskar og erlendar, voru sóttar víða, m.a. í gagnagrunna á Netinu, 

bækur og fræðirit. 

 

Líkanið um iðju mannsins  

Líkanið um iðju mannsins (Model of human occupation) er sú hugmyndafræði 

sem stuðst var við í þessari rannsókn. Kielhofner (2002) vísar til þess að það að stunda 

iðju sé hluti af þörfum mannsins og virkni sé honum nauðsynleg til að lifa af. 

Samkvæmt Líkaninu um iðju mannsins felur iðja í sér athafnir daglegs lífs, störf og 

leiki. Til athafna daglegs lífs teljast verk sem tengjast eigin umsjá, t.d. að klæða sig, 

borða og sjá um heimilið. Störf geta bæði verið launuð og ólaunuð og til leikja teljast 

athafnir sem við gerum okkur til ánægju og yndisauka. 

Innan Líkansins um iðju mannsins er hugsað um einstaklinginn út frá þremur 

einingum en þær eru vilji, vani og framkvæmdafærni. Þessar einingar tengjast innbyrðis 

og hafa, ásamt umhverfisþáttum, áhrif á hvernig einstaklingurinn framkvæmir iðju. 

Maðurinn hefur áhrif á umhverfi sitt og umhverfið áhrif á hann og því er alltaf horft á 
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manninn í samhengi við umhverfi sitt en ekki aðskilinn frá því (Desha og Ziviani, 2007; 

Kielhofner, 2002). Hér á eftir verða meginhugtök Líkansins um iðju mannsins útskýrð. 

 

Vilji 

Vilji felur í sér trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhuga. Vilji vísar til virkni fólks 

til að móta stefnu og hafa áhrif á það sem því þykir mikilvægt og það sem veitir því 

ánægju. Því verða einstaklingar að trúa því að þeir geti framkvæmt verkin og verkefnin 

verða að vera mikilvæg einstaklingnum svo árangur náist (Crepeau, Cohn og Schell, 

2003; Kielhofner, 2002). 

 Trú á eigin áhrifamátt er þekking einstaklingsins á eigin hæfni og upplifun af 

því að hafa stjórn á eigin atferli. Með gildi er átt við hvað skiptir einstaklinginn máli, 

hvað er mikilvægt fyrir hann og þýðingarmikið að gera. Gildi byggja á menningarlegum 

viðhorfum og viðteknum sjónarmiðum. Áhugi er þriðja atriði viljans og felur það í sér 

hvaða iðja veitir einstaklingnum ánægju, þ.e. aðdráttarafl iðjunnar (Crepeau o.fl., 2003; 

Kielhofner, 2002). 

Vilji endurspeglast í daglegum hugsunum einstaklinga um þá iðju sem þeir hafa 

gert, eru að gera eða kunna að gera. Með vilja velur einstaklingurinn þær athafnir og 

iðju sem hann tekur sér fyrir hendur dags daglega og skuldbindur sig gagnvart iðju 

framtíðarinnar (Crepeau o.fl. 2003; Kielhofner, 2002).   

 

Vani 

Margt af því sem einstaklingar framkvæma frá degi til dags er endurtekning á 

því sem þeir hafa áður gert í sama umhverfi. Þegar ákveðin iðja er framkvæmd 

endurtekið í sama umhverfi verður hún að vana. Vani dregur úr álagi og hefur áhrif á 
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það hvernig einstaklingurinn nýtir tíma sinn, framkvæmir og hegðar sér miðað við 

aðstæður (Crepeau o.fl., 2003; Kielhofner, 2002).   

Samkvæmt Líkaninu um iðju mannsins (Kielhofner, 2002) byggir vani á venjum 

og hlutverkum. Venjur er það þegar einstaklingur framkvæmir iðju á sama máta við 

sömu aðstæður hvað eftir annað og framkvæmdin verður að vana. Það sem áður 

þarfnaðist athygli og einbeitingar verður að lokum ósjálfrátt. Hlutverk endurspegla 

stöðu einstaklingsins í samfélaginu, hvort sem þau tengjast vinnu, leik eða eigin umsjá. 

Þau eru einnig nátengd framkvæmd iðju (Hachey, Boyer og Mercier, 2001) en 

einstaklingar hegða sér og framkvæma á þann hátt sem þeir hafa lært að hæfi stöðu 

þeirra í samfélaginu (Kielhofner, 2002). 

 

Framkvæmdafærni 

Framkvæmdafærni er skilgreind sem hæfni einstaklings til að framkvæma. 

Hæfnin byggir á hlutlægum þáttum, bæði líkamlegum og andlegum, og er í samræmi 

við hugræna reynslu viðkomandi (Desha og Ziviani, 2007). Þannig eru huglægir og 

hlutlægir þættir einstaklingsins samtvinnaðir og nauðsynlegt er að skoða þá saman 

þegar framkvæmdafærni hans við iðju er skoðuð (Crepeau o.fl., 2003; Kielhofner, 

2002). 

  

Umhverfi 

Umhverfið er flókið samspil margra þátta og skiptir hugmyndafræði Líkansins 

um iðju mannsins umhverfinu upp í tvo þætti, efnislegt umhverfi og félagslegt 

umhverfi. Eins og fram hefur komið hér á undan hefur umhverfið áhrif á hvaða iðju 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur og hvernig hann framkvæmir hana. Þá getur 

umhverfið bæði virkjað og hamlað framkvæmd iðju. Hafa ber í huga að flestir eru virkir 
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þátttakendur í margs konar umhverfi dag hvern með mismunandi fólki og efnislegum 

hlutum. Það er samsetning þessara þátta sem hefur áhrif á það hvað einstaklingurinn 

gerir og hvernig framkvæmdin verður (Kielhofner, 2002). 

 

Iðja barna 

Samkvæmt Kielhofner (2002) er sú iðja sem barn tekur sér fyrir hendur einstök 

og undirstaða lærdóms. Í bernsku eiga sér stað miklar breytingar á vilja, vana og 

framkvæmdafærni og halda breytingarnar áfram fram á fullorðinsár. Þessar breytingar 

stuðla að því að barnið þróar með sér persónulega hugsun og tilfinningar og verður 

þannig einstök iðjuvera. 

Börn á aldrinum 12 til 14 ára ganga í gegnum umtalsverðar líkamlegar og 

félagslegar breytingar sem geta átt samleið með tilfinningalegri togstreitu sem fullorðnir 

verða oft ekki varir við (Gelder, Mayou og Geddes, 2005). Á þessum árum er barnið 

einnig á mörkum þess að vera barn og fullorðið (Rice, 2001) sem getur skapað óvissu 

og leitt til þess að barnið gerir uppreisn (Gelder o.fl., 2005). Samkvæmt Önnu Freud 

einkennast þessi ár af sálrænu ójafnvægi, tilfinningastríði og óstöðugri hegðun og þá 

talar Stanley Hall um að miklar geðsveiflur séu ríkjandi á þessum aldri (Rice, 2001).  

Í æsku hefur gildismat fjölskyldunnar áhrif á hvað börnin taka sér fyrir hendur 

en eftir því sem þau eldast spilar vinahópurinn sífellt stærra hlutverk (Gelder o.fl., 2005; 

Kielhofner, 2002; Rice, 2001). Rice (2001) og Gelder o.fl. (2005) nefna einnig að það 

sé börnum mikilvægt að hljóta viðurkenningu innan vinahópsins og flest vilja þau gera 

það sama og vinirnir. Enda er þetta sá tími sem þau eru líklegust til að láta undan 

þrýstingi frá jafnöldrum og því er mikilvægt að þau séu félagslega sterk (Parahan og 

Fazio, 1997). Á þessum árum hafa börnin mismikla trú á eigin áhrifamætti. Einn daginn 

finnst þeim þau vera einstök og mikilvæg en þann næsta eru þau einmana og ómöguleg. 
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Þau eru mörg hver viðkvæm fyrir gagnrýni, neikvæðum viðbrögðum annarra og því 

hvað öðrum finnst um þau (Rice, 2001).  

Eftir því sem börn eldast breytast venjur þeirra. Við kynþroskaaldurinn vilja þau 

öðlast tilfinningalegt sjálfstæði og frelsi frá foreldrum og eyða tíma sínum frekar með 

vinum en fjölskyldunni. Einnig breytast áhugamál barna með aldrinum og fara þau 

mikið eftir félagslegu umhverfi barnsins. Í kringum 12-14 ára aldurinn er þeim 

mikilvægt að eiga sameiginleg áhugamál með vinahópnum og oft eyða vinirnir öllum 

stundum saman (Rice, 2001).  

Dæmigert umhverfi barna er heimilið, skólinn, t.d. kennslustofa og skólalóð, og 

samfélagið þar sem má m.a. nefna íþróttasvæði og heimili vina og kunningja. Helstu 

hlutverk barna eru leikfélagi, fjölskyldumeðlimur, nemandi og vinur (Case-Smith, 

2005) og er meginiðja barna á aldrinum 12-14 ára nám og leikir (Parahan og Fazio, 

1997). Þeir þættir sem m.a. hafa áhrif á nám eru persónueinkenni barnsins, þ.e. viðhorf 

þess, áhugahvöt og sjálfsmat. Einnig geta umhverfisþættir haft hvetjandi eða letjandi 

áhrif á þátttöku barnsins við iðju. Þá er áhugahvöt barna háð trú þeirra á sinn eigin 

áhrifamátt, óháð því hvort hún er raunsæ eða ekki. Þannig skiptir miklu máli að barnið 

hafi öfluga sjálfsmynd. Mikilvægt er að viðfangsefni barnsins séu hæfilega hvetjandi, ef 

þau eru of einföld eða of flókin þá letur það barnið til náms. Börn eru líklegri til að þora 

að taka áhættur ef þau eru vön að ná árangri en ef þau upplifa stöðugt vanmátt sinn 

forðast þau að taka áhættu eða takast á við nýja hluti (Case-Smith, 2005).  

 

Geðræn vandamál barna 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í upphafi árs 2005 og gefin var út af Miðstöð 

heilsuverndar barna, eiga 7,4% barna í grunnskólum landsins við hegðunarerfiðleika 

og/eða geðraskanir að stríða. Við framkvæmd rannsóknarinnar voru send bréf til allra 
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grunnskóla landsins og fengust svör frá 125 skólum eða 70% þeirra. Niðurstöður náðu 

því til 66,4% barna í 1.-10. bekk (Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður Ósk 

Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir, 2005). 

Starfshópur landlæknis (2000) gaf út skýrslu þar sem fram kom að langveikum börnum 

fjölgar mikið og þ.á.m. börnum með geðraskanir. Þá sýndu faraldsfræðilegar 

rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, að um 20% barna eigi við geðræn vandamál að 

stríða hverju sinni, þótt aðeins 7-10% þeirra þurfi á meðferð að halda (Sigríður Kr. 

Gísladóttir o.fl., 2005).  

Góð geðheilsa er undirstaða þess að geta lært, hugsað, átt árangursrík samskipti 

og byggt upp sjálfstraust. Þegar börn eiga við hegðunarröskun eða önnur geðræn 

vandamál að stríða skerðist hæfileiki þeirra til félagslegrar þátttöku, bæði heima fyrir og 

í skólanum (Case-Smith, 2005), en þátttaka barna í daglegu lífi er mikilvæg fyrir heilsu 

þeirra, líðan og þroska (Law og fleiri, 2005).  

Algeng geðræn vandamál meðal barna eru kvíðaröskun, athyglisbrestur með eða 

án ofvirkni, lyndisraskanir, t.d. þunglyndi, hegðunarröskun, gagntækar þroskaraskanir 

og átraskanir (Case-Smith, 2005; Gelder o.fl., 2005). Þetta eru oftar en ekki vandamál 

sem einstaklingurinn þarf að glíma við allt sitt líf (Bonder, 1995).  

Kvíði er algengur í barnæsku en kvíðaröskun er greind þegar kvíðinn er farinn 

að valda verulegum neikvæðum breytingum á félagslegri þátttöku barna og 

framkvæmdafærni þeirra (Case-Smith, 2005; Gelder o.fl., 2005). Þá lýsir Case-Smith 

(2005) kvíðaröskun sem langvarandi óróleika, hræðslu eða kvíða sem ekki má rekja til 

neinnar augljósrar ástæðu.  

Börn sem þjást af athyglisbresti með eða án ofvirkni eru oft óróleg, eirðarlaus, 

eiga erfitt með einbeitingu, eru hvatvís og mikið á hreyfingu. Einnig truflast þau 

auðveldlega af áreiti í umhverfinu og eiga erfitt með að fylgja leiðbeiningum (Gelder 
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o.fl., 2005; Jacobson og Schardt, 1999). Þessi börn halda yfirleitt í við jafnaldra sína við 

athafnir daglegs lífs en geta átt í erfiðleikum með nám (Bonder, 1995) og skólaverkefni 

þeirra eru oft óskipulögð og með mörgum fljótfærnisvillum (Gelder o.fl., 2005). Börnin 

taka þátt í leik og samskiptum þrátt fyrir að það sé erfiðleikum bundið en erfiðleikana 

má oftast rekja til þess að ofvirkni barnanna getur reynt á þolinmæði jafnaldra þeirra 

sem getur leitt til þess að þau eru skilin út undan (Bonder, 1995). Fyrrnefnd einkenni 

athyglisbrests með eða án ofvirkni og afleiðingar hans geta leitt til þess að börnin þróa 

með sér lágt sjálfsmat (Gelder o.fl., 2005). Þá hafa heimildir sýnt að börn með geðræn 

vandamál hafa tilhneigingu til að vera með lítið sjálfstraust. Skýringin á því getur verið 

sú að þau eiga oft erfitt í skóla og standa sig ekki eins og ætlast er til af þeim og fá því 

neikvæða svörun frá umhverfinu. Þeim reynist einnig erfitt að verða fyrir höfnun 

jafnaldra sem er algengt að börn með geðræn vandamál verði fyrir (Gonzalez og 

Sellers, 2002).   

Einkenni þunglyndis hjá börnum eru yfirleitt þau sömu og hjá fullorðnum 

(Gelder o.fl., 2005). Helstu einkennin eru depurð, skertur áhugi og ánægja af 

venjubundnum athöfnum, sjálfsásökun, vonleysi, breytingar á matarlyst og 

svefntruflanir. Þá eru þreyta, skortur á frumkvæði, pirringur og reiði, 

einbeitingarskortur og sjálfsmorðshugleiðingar einnig einkenni þunglyndis (Case-

Smith, 2005; Geðhjálp, e.d; Gelder o.fl., 2005). Það er misjafnt hvernig þessi einkenni 

koma fram hjá einstaklingum, sumir eru virkir í daglegu lífi á meðan aðrir eru 

algjörlega óvirkir. Félagsleg virkni er oft slök, yfirleitt vegna deyfðar og neikvæðni sem 

leiðir til þess að aðrir forðast samskipti við þá og þeir draga sig í hlé (Bonder, 1995).  

Börn sem eiga við gagntæka þroskaröskun að stríða, t.d. einhverfu og alvarlega 

málhömlun, eiga oft erfitt með að mynda félagsleg tengsl, skilja aðra og tjá sig. Einnig 
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er hegðun þeirra og skynúrvinnsla með óeðlilegum hætti (Case-Smith, 2005) sem leiðir 

oft til mikilla erfiðleika við nám, leik og athafnir daglegs lífs (Bonder, 1995).      

Hegðunarröskun er algengasta gerð geðrænna vandamála hjá börnum á 

grunnskólaaldri en erfitt er að segja nákvæmlega til um tíðnina vegna óskýrra marka 

milli hegðunarröskunar og þess sem talin er almenn óþekkt (Gelder o.fl., 2005). 

Einkenni hegðunarröskunar hjá börnum koma til dæmis fram í árásarhneigð, 

skemmdarverkum, þjófnaði, lygum eða lögbrotum. Þau eiga oft í erfiðleikum með nám 

og áhugamál þeirra og leikur beinist oft að athöfnum sem eru samfélagslega 

óviðeigandi. Þessi börn eru einnig líklegri til að eiga í félagslegum erfiðleikum vegna 

lélegrar hæfni við að skilja óyrta samskiptahætti annarra (Bonder, 1995).     

Þátttaka gerir börnum kleift að skilja kröfur umhverfisins og öðlast þá líkamlegu 

og andlegu hæfni sem er nauðsynleg til þess að starfa og blómstra í eigin umhverfi og í 

samfélaginu (Law og fleiri, 2006). Law og samstarfsmenn hennar (2005) sýndu einnig 

fram á að þátttaka í iðju sem veitir börnum ánægju hafi góð áhrif á hæfni þeirra til 

félagslegrar þátttöku. Því er nauðsynlegt að efla barnið til þátttöku í iðju (Case-Smith, 

2005).  

Samkvæmt ársskýrslu Landlæknisembættisins frá árinu 2004 eru 

hegðunarerfiðleikar og geðraskanir, t.d ofvirkni og offita, vaxandi vandamál í hinum 

vestrænu samfélögum, einkum á meðal barna (Landlæknisembættið, 2005). Þrátt fyrir 

þetta vaxandi vandamál virðist þjónustukerfið fyrir börn með ofangreind vandamál og 

fjölskyldur þeirra ekki megna að svara þörfinni fyrir þjónustu. Meðferðarúrræði hafa 

verið af skornum skammti og fjárveitingar til þessa málaflokks virðast takmarkaðar 

miðað við þjónustuþörfina (Kristján Már Kristjánsson, 2004). Nú til dags verða börn að 

fá greiningu til þess að fá þá þjónustu sem þau þurfa á að halda. Það hefur orðið til þess 

að mun fleiri börn fara í greiningu vegna gruns um geðraskanir, t.d. ofvirkni, án þess að 
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þurfa á neinni þjónustu að halda. Það hefur leitt til þess að 59 börn biðu þess að fá 

þjónustu á BUGL í mars árið 2004 og að öllum líkindum mun biðlistinn aukast í 

framtíðinni (Kristján Már Magnússon, 2004). Í fyrrnefndri skýrslu Miðstöðvar 

heilsuverndar barna (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005) er lögð áhersla á styrkja þurfi 

nærumhverfi barnsins, t.d. með því að styðja við foreldra. Foreldrar upplifa oft að eftir 

greiningu barna þeirra séu þeir einir á báti og þeir fái takmarkaðar upplýsingar um 

hvernig framhaldið verður.  

Meðferð við geðrænum vandamálum getur falist í ýmis konar aðferðum, eins og 

lyfjameðferð, viðtölum, þjálfun, kennslu og atferlismeðferð (Gelder o.fl., 2005; Kristján 

Már Magnússon, 2004). Á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir á sviði þekkingar 

og meðferðar á geð- og þroskaröskunum barna. Þá hafa verið gerðar viðamiklar 

rannsóknir á hinum ýmsu meðferðarformum og er lyfjagjöf eitt þeirra. Niðurstöður 

þeirra rannsókna sýndu að lyf eru eitt öflugasta tækið til að slá á ofvirknieinkenni 

(Stjórn Barnageðlæknafélags Íslands, 2005). Rannsókn Villegas, Harwood og 

Brozovich (1995) sýndi fram á að ofvirknilyf geta m.a. aukið einbeitingu, dregið úr 

hvatvísi ásamt því að bæta félagsleg samskipti. Þrátt fyrir þetta virðast vera miklir 

fordómar í samfélaginu gagnvart lyfjagjöf barna. Umræða hefur verið í samfélaginu um 

að lyfin séu ávanabindandi en leiðrétta þarf þann misskilning þar sem þau eru það ekki 

séu þau notuð í réttu magni samkvæmt læknisráði. Þessi börn eru því ekki líklegri en 

önnur til þess að misnota ólögleg efni í framtíðinni eins og sumir virðast halda (Stjórn 

Barnageðlæknafélags Íslands, 2005). Kristján Már Magnússon (2004) talar um að sú 

meðferð sem beitt er hverju sinni fari eftir fagaðila og þeim fræðilega grunni sem 

nálgun hans byggir á. Sú aðferð sem iðjuþjálfar á BUGL nota m.a. í vinnu sinni með 

skjólstæðingum sínum er Ævintýrameðferð. 
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Ævintýrameðferð 

Ævintýrameðferð er starfrækt í meira en 20 löndum um heim allan og hentar 

einstaklingum með mismunandi þarfir (Project Adventure, e.d.). Hún hefur m.a. verið 

notuð í skólum, á sjúkrahúsum, í fangelsum og í meðferð fyrir unglinga sem hafa 

komist í kast við lögin (Moote o.fl., 1997). Í skrifum Schoel og Maizell  (2002) er greint 

frá því að meginmarkmið Ævintýrameðferðar sé að koma á félagslegum samskiptum 

sem hjálpi börnum að mynda heilbrigð tengsl. Meðferðin veitir börnum jafnframt 

tækifæri til að þjálfa sig í félagsfærni innan um jafnaldra sína í öruggum aðstæðum. 

Einnig er leitast við að auka sjálfstraust og bæta sjálfsmynd þeirra með því að nota 

andlega, líkamlega og félagslega krefjandi verkefni (Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  

 

Saga Ævintýrameðferðar 

Ævintýrameðferð á sér nokkuð langa sögu. Á þriðja áratug síðustu aldar kom 

þýskur kennari að nafni Kurt Hahn fram með hugmyndafræði sína, Outward Bound. 

Hahn var frumkvöðull upplifunarnáms (experimental learning) og aðhylltist líkanið „þú 

lærir með því að framkvæma“ (learning-by-doing model). Hann kom hugmyndum 

sínum í framkvæmd í skóla í Þýskalandi þar sem nemendur þurftu, til viðbótar við 

hefðbundin bókleg verkefni, að vinna ýmis verkefni tengd útiveru og samvinnu. Hahn 

taldi það ákveðið þroskaferli að fá tækifæri til að komast af í óbyggðum og vinna í 

samvinnu við aðra. Samkvæmt nýjustu heimildum ráða þessi viðhorf ríkjum enn þann 

dag í dag í Outward Bound og mörgum öðrum sambærilegum meðferðarúrræðum sem 

byggja á útiveru (Schoel og Maizell, 2002).  

Jerry Pieh, skólastjóri gagnfræðiskóla í Massachusetts, heillaðist af 

hugmyndafræði Outward Bound. Hann vildi breiða út hugmyndafræðina og koma henni 

inn í skólakerfið og sótti um það til menntamálaráðuneytis Bandaríkjanna ásamt félaga 
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sínum, Gary Baker. Hugmyndin fékk þá nafnið Ævintýrameðferð. Árið 1971 fékk Pieh 

styrk til þess að koma Ævintýrameðferðinni inn í skólann og með henni var fundin leið 

til að hjálpa nemendum til að verða meira lifandi og vakandi og taka ábyrgð innan 

skólans. Við að koma hugmyndinni í námsskrá gagnfræðaskólanna vann Pieh eftir 

hugmyndum Hahn um að starfa innan marka almennra skóla. Jafnframt fann Pieh leiðir 

til þess að koma meðferðinni inn á stofnanir. Ekkert úrræði, sem byggir á Outward 

Bound, hefur notið eins mikillar velgengni og Ævintýrameðferð (Schoel og Maizell, 

2002). 

 

Starfsemi Ævintýrameðferðar 

 Ævintýrameðferð er starfrækt með ýmsum hópum um heim allan (Project 

Adventure, e.d.). Hún byggir á hópmeðferð en myndun hóps krefst mikils undirbúnings. 

Mælt er með því að þátttakendur séu á svipuðum aldri og reynt er að raða saman 

einstaklingum með mismunandi styrkleika og veikleika sem vega upp hver á móti 

öðrum. Ekki eru allir hópar eins og þar af leiðandi eru mismunandi verkefni unnin í 

mismunandi hópum (Rhonke, 1989).  

Í Ævintýrameðferð er oftast byrjað á æfingum sem byggja á hópefli en þær gera 

þátttakendum kleift að treysta betur hver á annan og finna fyrir öryggi innan hópsins. Í 

framhaldinu verða æfingarnar erfiðari, bæði líkamlega og andlega, en þess er gætt að 

gleðin sé aldrei langt undan. Það að hafa val þegar tekið er þátt í æfingunum er 

mikilvægt í hugmyndafræði Ævintýrameðferðar sem og að „skora á sjálfan sig“ 

(challange by choice). Þessir þættir gefa þátttakendum tækifæri til að draga sig í hlé á 

hvaða tímapunkti sem er, vitandi að það má alltaf reyna aftur (Gillis og Simpson, 1991; 

Rhonke, 1989). Einnig er þátttakendum gert ljóst að viðleitni þeirra sé mikilvægari en 
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framkvæmdin sjálf og að virðing sé borin fyrir hugmyndum þeirra og vali (Moote o.fl., 

1997). 

Verðmætissamningur (Full value contract) (fylgiskjal A) er talinn eitt öflugasta 

tækið til að örva nám og aðstoða einstaklinga við að ná markmiðum sínum með 

þátttöku í Ævintýrameðferð (Ryan, 2005). Samningurinn er yfirlýsing frá hverjum 

hópmeðlimi um að vinna í sameiningu við að ná markmiðum hópsins og fylgja þeim 

reglum sem settar hafa verið af meðlimum hans. Samningurinn felur einnig í sér 

samþykki þátttakenda fyrir að veita og taka við jákvæðri og neikvæðri gagnrýni meðan 

á Ævintýrameðferð stendur (Moote o.fl., 1997).  

Eins og áður sagði er leitast við að auka sjálfstraust og bæta sjálfsmynd þeirra 

sem taka þátt í Ævintýrameðferð með því að nota verkefni sem eru andlega, líkamlega 

og félagslega krefjandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Samanburðarrannsókn sem Moote 

o.fl. (1997) gerðu 19 Ævintýrameðferðum sýndi að Ævintýrameðferð gefur almennt 

góða raun, þ.á.m. hafði hún góð áhrif á sjálfstraust þátttakenda. Í rannsókninni kom 

fram að nemendur í grunnskólum þurfa að taka ýmsar ákvarðanir, t.d. hvort þeir vilji 

vera meðlimir í klíkum, beita ofbeldi, misnota áfengi og fíkniefni og stunda kynlíf. 

Þessu til viðbótar standa börnin oft frammi fyrir streituvaldandi heimilisumhverfi eins 

og skilnaði foreldra, heimilisofbeldi, misnotkun foreldra á vímuefnum, kynferðislegu 

ofbeldi og vanrækslu. Vegna fyrrnefndra þátta eiga börnin á hættu að falla úr skóla og 

leggja þ.a.l. út í lífið án nægrar menntunar. Ýmiss konar meðferðarform, þ.á.m. 

Ævintýrameðferð, eru notuð til að koma börnum í fyrrnefndri hættu til aðstoðar. Í 

niðurstöðum flestra þeirra rannsókna sem voru kannaðar, var greint frá því að 

meðferðin hefði leitt til einhvers konar jákvæðrar útkomu fyrir þátttakandann. Þar á 

meðal jókst sjálfsálit þátttakenda og framkvæmdafærni, þeir bættu sig í  samvinnu og þá 

varð jákvæð aukning á sálfræðilegum, félagslegum og vitsmunalegum þroska. 



 18

Rannsakendur tóku þó fram að erfitt væri að draga ályktun af þeim 19 rannsóknum sem 

þeir skoðuðu varðandi Ævintýrameðferð. Það var m.a. vegna þess að engar tvær 

Ævintýrameðferðir voru eins, dagskráin var misstíf og meðferðin stóð yfir í mislangan 

tíma. Þá fóru þær fram á mismunandi stöðum, m.a. í skólum, óbyggðum eða á 

meðferðarstofnunum. Einnig var rannsóknarsnið rannsóknanna 19 mismunandi, í níu 

rannsóknanna var ekki notast við samanburðarhóp og í þrem þeirra virðast ekki hafa 

verið notaðir jafngildir samanburðarhópar. Í rannsóknunum voru notuð mismunandi 

matstæki til að safna gögnum, t.d. var áhorf einungis notað í þremur þeirra. Þrátt fyrir 

að niðurstöður séu mismunandi og rannsóknarsniði ábótavant bentu þær til þess að 

þátttaka í Ævintýrameðferð hafi jákvæð áhrif á sjálfstraust og meðferðin sé góður 

kostur í vinnu með börnum sem eru í þeirri áhættu sem talað er um hér að undan.  

Gillis og Simpson (1991) sýndu fram á að Ævintýrameðferð hafi reynst vel með 

börnum sem eiga við eiturlyfjavandamál að stríða. Þeir gerðu tilviksrannsókn á áhrifum 

Ævintýrameðferðar þar sem 29 börn á aldrinum 14-17 ára fengu átta vikna meðferð og 

a.m.k. átta vikna eftirfylgd. Meðan á meðferðinni stóð fóru börnin í útilegu, 

bakpokaferðalag og hlustuðu á fyrirlestra um eiturlyf. Einnig lærðu þau bjargráð til þess 

að koma í veg fyrir að þau féllu aftur í sama farið að lokinni meðferð og buðu börnin 

fjölskyldum sínum í heimsókn til þess að virkja fjölskylduna sem heild. Allir 

þátttakendur luku meðferðinni og 93% þeirra fengu eftirfylgd. Fyrir meðferðina 

misnotuðu allir þátttakendurnir eiturlyf og 61% af þeim áttu einnig við hegðunarröskun 

að stríða. Starfsmenn Ævintýrameðferðar notuðu gátlista til að meta hegðun barnanna 

og samkvæmt honum hafði hegðun barnanna breyst til betri vegar á þessum átta vikum. 

Sömu sögu höfðu börnin að segja um eigin hegðun og hegðun hinna þátttakendanna. 

Þvagprufur, sem teknar voru af handahófi, sýndu fram á að að átta vikum liðnum höfðu 

99% þátttakendanna ekki notað eiturlyf. Stöðluð próf voru notuð til þess að meta 
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árangur meðferðarinnar en þau voru lögð fyrir skjólstæðingana í upphafi ferlisins og á 

ný að átta vikum liðnum. Þá sýndu niðurstöður fram á að sjálfstraust barnanna hafði 

aukist og þunglyndi, kvíði og þráhyggjuhegðun hafði minnkað.   

Rannsakendurnir bentu á að þótt þessi rannsókn sýndi að Ævintýrameðferð 

hefði góð áhrif á sjálfstraust og hegðun þátttakenda sé ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum þar sem takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Þar má m.a. benda á 

að þýðið var lítið og enginn samanburðarhópur var notaður til að bera saman við 

íhlutunarhópinn (Gillis og Simpson, 1991).  

Árið 2000 gerðu Wilson og Lipsey tölfræðilega greiningu á niðurstöðum 28 

rannsókna sem gerðar voru á meðferðum sem allar byggja á upplifunarnámi og voru 

fyrir börn og fullorðna með hegðunarröskun. Yfir 3000 einstaklingar á aldrinum 10-21 

árs tóku þátt í þessum rannsóknum. Í öllum rannsóknunum var íhlutunarhópur og 

samanburðarhópur sem fékk enga meðferð. Þá þurftu meðferðirnar sem rannsakaðar 

voru að fela í sér líkamlega áskorun og samskipti á milli einstaklinga. Niðurstöður 

greiningarinnar gáfu til kynna að eftir meðferð sýndu íhlutunarhópar að meðaltali 

marktækt minni andfélagslega og afbrotahegðun en samanburðarhópar. Einnig var 

marktækur munur á milli hópanna hvað varðar aukningu á félagslegri færni, t.d. 

samskiptum við aðra, og sálfræðilegum þáttum, eins og sjálfsáliti. Þess ber þó að geta 

að í einungis sjö til níu af rannsóknunum 28 var félagsfærni og sálfræðilegum þáttum 

gerð skil í niðurstöðum. Niðurstöður bentu einnig til þess að árangur meðferðar færi 

eftir lengd meðferðar og hversu líkamlega erfiðar athafnirnar væru. Því erfiðari sem 

athafnirnar voru þeim mun betri var árangurinn. Þá gaf meðferð sem stóð yfir í eina til 

sex vikur betri raun en þær sem stóðu í lengri tíma. 

Ævintýrameðferð getur nýst sem viðbótarúrræði við hugræna atferlismeðferð 

(HAM) í vinnu með unglingum sem kljást við offitu. Gerð var rannsókn þar sem bornar 



 20

voru saman HAM og Ævintýrameðferð annars vegar og HAM og líkamsþjálfun hins 

vegar og leiddu niðurstöður í ljós að Ævintýrameðferð væri kjörin viðbót við HAM 

fyrir unglinga í ofþyngd (Jelalian, Mehlenbeck, Lloyd-Richardson, Brimaher og Wing, 

2006). 

Neill (2003) skoðaði tölfræðilegar greiningar sem gerðar hafa verið á áhrifum 

Ævintýrameðferðar á m.a. hegðun, líðan og sjálfstjórn unglinga og fullorðinna. 

Niðurstöður þessara rannsókna bentu til þess að áhrif Ævintýrameðferðar á fyrrnefnda 

þætti væru jafnan góð en þó ekki eins mikil og einstaklingsmeðferð hjá geðlækni. Því 

ætti að vera hægt að þróa enn betri Ævintýrameðferð. Ævintýrameðferð er enn 

tiltölulega ný af nálinni í vinnu með ungu fólki og fáar reynslurannsóknir hafa verið 

gerðar á meðferðinni (Moote o.fl., 1997). Mikil þörf er á fleiri rannsóknum, bæði 

eigindlegum og megindlegum, til þess að halda áfram þróun Ævintýrameðferðar (Neill, 

2003).    

 

Hugmyndafræði Ævintýrameðferðar og Líkansins um iðju mannsins 

Ævintýrameðferð byggir á upplifunarnámi (Moote o.fl., 1997) sem gengur út á 

það að einstaklingurinn læri með því að framkvæma. Þegar einstaklingur upplifir nýja 

reynslu bregst hann við á ákveðinn hátt og metur síðan afleiðingarnar og lærir af þeim. 

Hann yfirfærir þessa reynslu yfir á aðrar aðstæður í lífi sínu og þessi reynsla hefur áhrif 

á það hvernig hann bregst næst við þegar hann lendir í svipuðum aðstæðum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2002).  

Þegar unnið er eftir hugmyndafræði upplifunarnáms eru einstaklingar hvattir til 

þess að framkvæma hluti sem þeir myndu venjulega ekki þora að gera. Það er að segja, 

þeir eru hvattir til þess að yfirgefa þægindasvæðið sitt (comfort zone) þar sem þeim 

líður vel, þeir eru öruggir og vita við hverju má búast. Við það að fara af 
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þægindasvæðinu og prófa eitthvað nýtt verður einstaklingurinn óöruggur, kvíðinn, 

hræddur og ringlaður. Við þessar aðstæður þarf hann að taka ákvörðun um hvort hann 

vill stíga til baka í þægindasvæðið eða yfirstíga erfiðleikana og þannig freista þess að ná 

árangri. Leiðbeinendur sem vinna eftir hugmyndafræði upplifunarnáms vilja skoða hvað 

á sér stað á þessu augnabliki, hvað sem einstaklingurinn ákveður að gera. Það er, þeir 

vilja fá einstaklinginn til þess að skoða styrkleika sína og veikleika og gera þá 

meðvitaða um hvað varð til þess að þeir drógu sig til baka eða yfirstigu hræðsluna og 

fóru út fyrir þægindasvæðið. Með því að staldra við og skoða hvað gerist á þessu 

augnabliki, geta þátttakendur upplifunarnáms lært hvað það er sem verður til þess að 

þeir þora að prófa eitthvað nýtt eða hvað veldur því að þeir hörfa til baka. Þessa 

þekkingu geta þeir svo nýtt sér ef þeir upplifa svipaðar aðstæður aftur (Nadler og 

Luckner, 1997).  

Ef vel er að gáð má sjá að hugmyndafræði Ævintýrameðferðar á ýmislegt 

sameiginlegt með hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins. Fyrst ber að nefna að 

iðjuþjálfar sem starfa samkvæmt Líkaninu um iðju mannsins vinna skjólstæðingsmiðað 

en það felur m.a. í sér að gera skjólstæðinginn að virkum þátttakanda við 

markmiðssetningu og í íhlutunarferlinu öllu. Samkvæmt líkaninu er hver einstaklingur 

einstakur og tekið er mið af skoðunum hans, tilfinningum og líðan (Kielhofner, 2002). 

Ævintýrameðferð er einnig skjólstæðingsmiðuð og er þar borin virðing fyrir vali og 

hugmyndum þátttakenda (Gillis og Simpson, 1991; Rhonke, 1989) og markmið 

meðferðarinnar eru m.a. að virkja einstaklinga til þátttöku og kenna þeim að setja sér 

markmið (Moote o.fl., 1997). Framkvæmd einstaklingsins er mikilvægur þáttur innan 

Líkansins um iðju mannsins, líkt og í hugmyndafræði upplifunarnáms sem 

Ævintýrameðferð byggir á. Í hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins kemur fram 

að einstaklingar viðhalda hæfni eða ná fram breytingum með því að framkvæma 
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(Crepeau o.fl., 2003) og upplifunarnám gengur út á það að einstaklingurinn lærir með 

því að framkvæma (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Iðjan er í brennidepli í iðjuþjálfun og er 

mikilvægt að iðjan sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur hafi þýðingu fyrir hann 

og beinist að ákveðnu marki (Sabonis-Chafee og Hussey, 1998). Sama hugsun er uppi á 

teningnum í Ævintýrameðferð þar sem æfingarnar hafa ákveðinn tilgang því 

einstaklingar vinna saman að því að ná markmiðum hópsins (Moote o.fl., 1997). 

Sigríður Júlíusdóttir (2002) talar um að þegar einstaklingur framkvæmir og lærir 

eitthvað nýtt geti hann yfirfært þessa nýju reynslu á aðrar aðstæður og er þetta hluti af 

hugmyndafræði upplifunarnáms. Sama gerist ef einstaklingur framkvæmir sama verkið 

endurtekið í sömu aðstæðum, þá verður verkið að vana eins og segir í hugmyndafræði 

Líkansins um iðju mannsins (Kielhofner, 2002). Að lokum má þess geta að mikið er 

lagt upp úr því að veita þátttakendum Ævintýrameðferðar og skjólstæðingum iðjuþjálfa 

tækifæri til þess að framkvæma í öruggu umhverfi (Crepeau o.fl., 2003; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2002).  

Hugmyndafræði Ævintýrameðferðar hefur komið fram í ýmsu formi hér á landi. 

Sem dæmi um það er starf Hjálparsveitar skáta í Reykjavík sem tók með sér hóp af 

unglingum upp á hálendið en það starf lagðist niður. Árið 1989 hóf starfsemi sína 

Hálendishópurinn hjá Hinu húsinu í Reykjavík en notkun Ævintýrameðferðar á BUGL 

hófst ekki fyrr en árið 1998 og var það iðjuþjálfi sem var forsprakkinn að því starfi. 

 

Ævintýrameðferð á BUGL 

Á BUGL er starfrækt Ævintýrameðferð fyrir börn sem eiga við geðræn og/eða 

félagsleg vandamál að stríða, svo sem ofvirkni, þunglyndi, kvíðaröskun, 

hegðunarröskun og skerta félagsfærni. Börnin skortir oft hæfni í félagslegum 

samskiptum, jafnt við félaga og fjölskyldu, sem getur leitt til einangrunar í félagsstarfi 
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og skóla. Þá fá þau ekki tækifæri til að æfa sig í því hlutverki að vera hluti af hóp með 

þeim reglum og gildum sem því fylgir og fara á mis við reynslu í félagslegum 

samskiptum sem eru nauðsynleg til að ná félagslegum þroska (Antonía María 

Gestsdóttir og Guðbjörg Björnsdóttir, 2006).  

Iðjuþjálfar sem starfa á BUGL hafa sótt námskeið hjá Project Adventure og 

önnur sambærileg námskeið. Project Adventure eru alþjóðleg samtök sem sérhæfa sig í 

þjálfun leiðbeinenda og útvega búnað svo að hægt sé að gangsetja Ævintýrameðferðir í 

skólum, umboðsskrifstofum og fyrirtækjum um allan heim (Project Adventure, e.d.).  

Ævintýrameðferð á BUGL er starfrækt allt árið um kring. Vetrarhópar hittast í 

átta skipti í tvo og hálfan tíma í senn og sumarhópar hittast í átta skipti í fimm tíma í 

senn og fara í tveggja til þriggja daga gönguferð um hálendið á tímabilinu. Meðferðin 

snýst um að taka þátt í ævintýri en til þess að það geti gerst þurfa börnin að upplifa 

óvæntar aðstæður. Oftar en ekki eru þetta aðstæður sem börnin hafa aldrei prófað áður 

og það hvernig þau takast á við þær er ákveðin reynsla, upplifun og tilfinningalegur og 

félagslegur lærdómur. Í þessum aðstæðum fá börnin tækifæri til að prófa sig áfram í 

leiðtogahlutverki, samvinnu, vinna að lausn vandamála og taka viðeigandi áhættu sem 

og að vinna úr öðrum ögrandi verkefnum og samskiptum. Við þessar aðstæður upplifa 

börnin oft að þau geta meira en þau bjuggust við. Ævintýri felur í sér áskorun þar sem 

þátttakendur fá að upplifa velgengni eða mistök og það að upplifa báða valkosti er jafn 

lærdómsríkt (Antonía María Gestsdóttir og Guðbjörg Björnsdóttir, 2006).  

 

Hálendishópur 

Árið 1989 var Hálendishópurinn settur á laggirnar sem tilraunaverkefni á vegum 

Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og Félagsþjónustunnar í Reykjavík. Hópurinn, 

sem starfar enn þann dag í dag, er hugsaður sem meðferðar- og stuðningsúrræði fyrir 
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ungt fólk sem þarf á aðstoð og stuðningi að halda (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). 

Starfsmenn Hálendishópsins í dag eru þrír; einn félagsráðgjafi og tveir 

uppeldisfræðingar. Hugmyndafræði Hálendishópsins byggir aðallega á upplifunarnámi 

og eru þátttakendur yfirleitt börn á aldrinum 15-16 ára. Markmið verkefnisins er að 

styrkja börnin í félagslegum erfiðleikum og kveikja með þeim von til að vilja bæta líf 

sitt og taka ábyrgð á eigin athöfnum. Einnig er stefnt að því að þau læri að þekkja getu 

sína og takmarkanir, styrkja sjálfsmynd sína og sjálfstraust, svo þau geti tekist á við 

verkefni lífsins og náð tökum á tilverunni. Börnunum er ýmist vísað frá 

þjónustumiðstöðvunum í Reykjavík eða Barnavernd og velja starfsmenn 

Hálendishópsins níu þátttakendur til þess að taka þátt í starfi hópsins hvert ár (Hervör 

Alma Árnadóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2007). 

Börnin eru í Hálendishópnum í níu mánuði sem skiptast í þrjú tímabil eða 

hópefli og undirbúning, ferðalag og síðan eftirfylgd. Mikil áhersla er á samvinnu við 

fjölskyldu þátttakenda. Hápunktur ferlisins er 13 daga gönguferð á Strandir þar sem 

farið er um framandi umhverfi og börnin reyna verulega á sig tilfinningalega, félagslega 

og líkamlega. Börnin þurfa að vinna saman sem hópur, læra að treysta og taka tillit 

hvert til annars (Hervör Alma Árnadóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2007).  

 

 Samantekt 

Samkvæmt ársskýrslu landlæknis fer börnum sem kljást við geðræn vandamál 

fjölgandi á Íslandi en góð geðheilsa er nauðsynleg til þess að geta lært, hugsað, átt 

árangursrík samskipti og byggt upp sjálfstraust. Þrátt fyrir að börnum sem kljást við 

geðræn vandamál fari fjölgandi virðist þjónustukerfið fyrir börn og fjölskyldur þeirra 

ekki svara þessari auknu þjónustuþörf. Meðferð við geðrænum vandamálum getur falist 

í ýmsum aðferðum en sú meðferð sem valin er hverju sinni fer eftir fagaðila og þeim 
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fræðilega grunni sem nálgun hans byggist á. Ævintýrameðferð á BUGL hófst árið 1998 

og er hún starfrækt fyrir börn sem eiga við geðræn og/eða félagsleg vandamál að stríða. 

Meginmarkmið meðferðarinnar er að koma á félagslegum samskiptum sem hjálpa 

börnunum að mynda heilbrigð tengsl. Einnig fá börnin tækifæri til að æfa sig í því 

hlutverki að vera hluti af hóp með þeim reglum og gildum sem því fylgir og æfa sig 

þannig í félagslegum samskiptum. Öll starfsemin er unnin undir stjórn vel reyndra 

leiðbeinenda og í öruggu umhverfi.   

Ævintýrameðferð byggir á upplifunarnámi og því að einstaklingurinn læri með 

því að framkvæma líkt og hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins byggir á. 

Meðferðin hefur verið notuð víða um heim, m.a. í skólum, fangelsum og á sjúkrahúsum 

með góðum árangri. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfstraust hefur aukist, 

hegðun batnað og kvíða- og þunglyndiseinkenni hafa minnkað eftir þátttöku í 

Ævintýrameðferð. Þó er þörf á frekari rannsóknum þannig að hægt sé að ákvarða 

hvernig best sé að haga meðferðum til að stuðla að sem bestum árangri. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

 Í þessum kafla verða aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Sagt verður frá 

eigindlegri rannsóknaraðferð sem var notuð í rannsókninni, hvernig þátttakendur voru 

valdir í rannsóknina og hvernig gögnum var safnað og þau greind. Einnig verður greint 

frá siðferðilegum álitamálum.  

 

Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir innihalda mörg fræðileg sjónarhorn, m.a. 

fyrirbærafræði (Avis, 2005) en það er sú rannsóknaraðferð sem notuð var til þess að 

svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar: a) 

hvaða áhrif hefur Ævintýrameðferð á iðju barna, með geðræn vandamál, vilja þeirra, 

vana og framkvæmdafærni, að mati foreldra þeirra? og b) hvað er það í umhverfi 

barnanna sem veitir þeim stuðning í daglegu lífi og er eitthvað sem betur má fara, að 

mati foreldra þeirra? Þar sem rannsakendur lögðu upp með að kafa djúpt í 

rannsóknarefnið og fá innsýn í líf þátttakenda hentaði fyrirbærafræðin vel sem 

rannsóknaraðferð. Í fyrirbærafræðum leitast rannsakandinn við að safna nákvæmum 

upplýsingum um reynslu þátttakenda sinna, m.a. í gegnum viðtöl. Markmið með 

rannsókn innan fyrirbærafræða er að öðlast djúpan skilning á rannsóknarefninu og þarf 

úrtak innan fyrirbærafræða ekki að vera stórt (Todres, 2005).  

 Samtöl eru ein helsta leið mannfólksins til að tjá sig, það talar hvert við annað, 

spyr spurninga og svarar spurningum. Í gegnum samtöl er hægt að fá upplýsingar um 

einstaklinginn, reynslu hans, tilfinningar, vonir og umhverfi. Viðtöl byggja á samtölum 

sem hafa ákveðna uppbyggingu og tilgang (Kvale, 1996; Taylor, 2005). Viðtöl eru 
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líklega mest notaða aðferðin innan eigindlegra rannsóknaraðferða til þess að safna 

gögnum og flest viðtöl eru hálfstöðluð eða lítið stöðluð (Taylor, 2005). Innan 

fyrirbærafræða á rannsakandinn að leiða viðtalið áfram, ekki stjórna því, en hann verður 

samt sem áður að gæta þess að beina sjónum sínum að viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Rannsakandinn spyr því opinna spurninga og fylgir eftir svörum þátttakenda (Todres, 

2005). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa verið notaðar í mun meira mæli síðustu 

áratugi í heilbrigðisvísindum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) en nú eru eigindlegar 

rannsóknir að verða æ vinsælli (Sigurður Kristinsson, 2003). Sigurlína Davíðsdóttir 

(2003) telur það vera góða þróun vegna þess að í rannsóknum er leitað svara við 

mismunandi spurningum og sumum þeirra er meira viðeigandi að svara með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða eru m.a. 

þær að það getur verið tímafrekt að safna gögnum og erfitt að draga þau saman. Einnig 

bjóða megindlegar aðferðir upp á að rannsaka stærri hópa en eigindlegar aðferðir. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er hins vegar mögulegt að kafa dýpra í efnið en 

megindlegar aðferðir leyfa og sjá viðfangsefnið út frá sjónarhorni þátttakenda. 

 

Framkvæmd rannsóknar 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru foreldrar níu barna sem tóku þátt í 

Ævintýrameðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítala- háskólasjúkrahúss 

(BUGL) frá janúar fram í mars árið 2007. Á þessu tímabili voru tveir hópar 

Ævintýrameðferðar starfræktir og tóku sex börn þátt í fyrri hópnum og sjö í þeim 

seinni. Þegar iðjuþjálfar á BUGL hringdu í foreldrana til þess að bjóða börnum þeirra 

þátttöku í meðferðinni kynntu þeir rannsóknina lítillega. Foreldrum var gerð grein fyrir 

því að þeim væri ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og að neitun hefði engin áhrif á 
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þátttöku barna þeirra í Ævintýrameðferð. Þá var rannsóknin kynnt nánar í upphafi 

hvorrar meðferðar. Þeir foreldrar sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni fengu 

afhent kynningarbréf (fylgiskjal B) og þeir foreldrar sem vildu taka þátt skrifuðu undir 

samþykkisbréf (fylgiskjal C). Einnig gáfu væntanlegir þáttakendur samþykki fyrir því 

að rannsakendur hefðu samband við þá eftir að Ævintýrameðferð lyki. Níu foreldar 

buðu sig fram til þátttöku, átta mæður og einn faðir, og var kynjahlutfall barna þeirra 

fjórar stúlkur og fimm drengir. Sex þátttakenda voru af höfuðborgarsvæðinu en þrír 

utan af landi. Rannsakendur stefndu á að taka níu viðtöl og því fengu allir foreldrar sem 

buðu sig fram að taka þátt. Ef fleiri foreldrar hefðu boðið sig fram hefðu iðjuþjálfar á 

BUGL valið níu þátttakendur til þess að tryggja ákveðna breidd í viðmælendahópnum. 

Þar hefði t.d. verið horft á jafnt kynjahlutfall, jafna aldursdreifingu og mismunandi 

iðjuvanda. 

Fyrri hópur Ævintýrameðferðar hóf göngu sína þann 8. janúar og honum lauk 

19. febrúar, sá síðari hófst þann 31. janúar og lauk 14. mars. Hver rannsakandi tók þrjú 

viðtöl en tekin voru einstaklingsviðtöl við þátttakendur þar sem rannsakendur notuðu 

óstaðlaðan viðtalsramma sér til stuðnings (fylgiskjal D). Rannsakendur hönnuðu 

viðtalsrammann sjálfir en studdust við Líkanið um iðju mannsins (Model of human 

occupation) við gerð spurninganna. Viðtölin fóru fram u.þ.b. tveimur til þremur vikum 

eftir lok Ævintýrameðferðar.  

 

Söfnun gagna 

   Í janúar 2007 tók ábyrgðarmaður rannsóknarinnar eitt viðtal við foreldri barns 

sem lokið hafði þátttöku í Ævintýrameðferð vorið 2006 og var það viðtal notað sem 

fyrirmynd fyrir rannsakendur. Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram frá 8. mars til 2. 

apríl 2007. Eftir að Ævintýrameðferð lauk höfðu rannsakendur samband við 
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þátttakendur rannsóknarinnar símleiðis og ákváðu þeir í sameiningu hvar og hvenær 

viðtölin færi fram. Viðtöl fóru ýmist fram í heimahúsum eða á BUGL og eitt viðtalið 

fór fram á vinnustað þátttakanda. Rannsakendur höfðu eintak af kynningarbréfi 

meðferðis í viðtölin ef þátttakendur hefðu áhuga á að lesa það aftur. Áður en viðtölin 

hófust voru þátttakendur einnig spurðir að því hvort einhverjar spurningar hefðu vaknað 

frá því að rannsóknin var kynnt fyrir þeim í upphafi Ævintýrameðferðar.   

Í viðtölunum var leitast við að spyrja opinna spurninga til þess að tryggja flæði í 

samtölum. Rannsakendur freistuðu þess m.a. að afla lýðfræðilegra upplýsinga um 

þátttakendur og börnin sem tóku þátt í Ævintýrameðferðinni. Einnig voru þátttakendur 

beðnir um að segja frá því hvernig þeir fréttu af meðferðinni, hver reynsla þeirra væri af 

henni og hvort einhverjar breytingar sæjust á börnunum fyrir og eftir Ævintýrameðferð, 

t.d. á sjálfstrausti, daglegum venjum og hlutverkum þeirra. Viðtölin voru hljóðrituð og 

að þeim loknum voru þau afrituð.  

 

Gagnagreining  

Að viðtölum loknum afrituðu rannsakendur þau orðrétt hver í sínu lagi þar sem 

nöfnum og öðrum persónueinkennum var breytt. Samfara afritun skrifuðu rannsakendur 

hjá sér athugasemdir sínar og hugrenningar og hófu þannig greiningu gagna. Að afritun 

lokinni var farið ítarlega yfir viðtölin þar sem hugtök úr textanum, ásamt eiginleikum 

þeirra, voru dregin út og þeim gefin heiti, þ.e. gerð að kóðum. Til að tryggja að öll 

viðeigandi kóð færu með í gagnagreiningu og til þess að auka áreiðanleika niðurstaðna 

kóðuðu rannsakendur þrjú sömu viðtölin hver í sínu lagi. Að því loknu báru þeir saman 

bækur sínar og komust að því að þeir kóðuðu viðtölin á keimlíkan hátt. Þrátt fyrir að 

rannsakendur hafi kóðað viðtölin með opnum huga og ekki verið með fyrirfram 

mótaðar hugmyndir um hvað kynni að koma fram í viðtölunum, voru viðtölin greind 
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með ákveðið fyrirbæri í huga, þ.e. Líkanið um iðju mannsins (Todres, 2005). Viðtölin 

voru lesin í þaula og hugtök sem tengdust þrem einstaklingsþáttum Líkansins um iðju 

mannsins, vilji, vani og framkvæmdafærni, dregin út, sem og önnur kóð sem voru 

lýsandi fyrir gögnin. Kóðin voru síðan flokkuð saman í stærri heildir eða kóðunarflokka 

sem mynduðu grunn að væntanlegum þemum. Þá voru gögnin lesin yfir með hvern og 

einn kóðunarflokk eða þema í huga og viðeigandi hugtök sett undir þau (Todres, 2005). 

Þegar gögnin höfðu verið greind á þennan hátt stóðu eftir þrjú meginþemu, þau voru: a) 

áhrif Ævintýrameðferðar, b) stuðningur í umhverfi og c) hvað má betur fara. Hvert og 

eitt meginþema hafði tvö til þrjú undirþemu. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Söfnum upplýsinga með viðtölum þarf að skoða út frá ýmsum siðferðilegum 

hliðum. Rannsóknir sem gerðar eru á einstaklingum þurfa, samkvæmt lögum, að fá 

samþykki siðanefndar. Hlutverk slíkra nefnda er fyrst og fremst að vernda hagsmuni 

þátttakenda í vísindarannsóknum og sjá til þess að fyrirhuguð rannsókn sé í samræmi 

við þá siði sem lýst er í alþjóðlegum siðareglum (Kvale, 1996; Sigurður Kristinsson, 

2003). Rannsókn þessi var unnin í samstarfi við Landspítala - Háskólasjúkrahús (LSH) 

og því var sótt um leyfi fyrir rannsókninni til siðanefndar LSH. Rannsóknin fékk 

samþykki þaðan eftir að rannsakendur höfðu tekið tillit til ábendinga nefndarmanna 

(fylgiskjal E). Einnig var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal F og G) en 

hlutverk hennar er m.a. að annast meðferð persónuupplýsinga (Sigurður Kristinsson, 

2003). Rannsakendur skrifuðu undir þagnareið hjá LSH og unnu þar með heit um að 

fara með allar persónuupplýsingar sem trúnaðarmál (Kvale, 1996). Þá fékk rannsóknin 

samþykki hjá yfirlækni BUGL (fylgiskjal H). Rannsakendur höfðu þar að auki samband 
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við starfsmann Project Adventure í Bandaríkjunum og fengu upplýsingar þaðan 

varðandi framgang og virkni Ævintýrameðferðarinnar. 

Gæta skal fyllsta trúnaðar í rannsóknum, en það felur í sér að engar 

persónulegar upplýsingar verði opinberaðar nema með leyfi þátttakenda (Kvale, 1996). 

Rannsóknaraðilar gerðu ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hægt væri að tengja 

niðurstöður rannsóknarinnar við þátttakendur með því að breyta nöfnum þátttakenda og 

öðrum kennileitum strax í afritun viðtala. Einnig virtu þeir þagnarskyldu og höfðu 

siðareglur iðjuþjálfa að leiðarljósi. Rannsakendur töldu að lítil áhætta væri samfara 

þátttöku í rannsókninni. Eini staðurinn þar sem nöfn þátttakenda komu fram var í 

samþykkisbréfi en það var geymt í læstri hirslu á skrifstofu ábyrgðarmanns. Í 

kynningarbréfi var gefið upp símanúmer og netfang ábyrgðarmanns rannsóknarinnar en 

þátttakendum var gefinn kostur á því að hafa samband við hann ef efasemdir kviknuðu í 

sambandi við þær upplýsingar sem þeir höfðu gefið.  

Vandmeðfarið er að safna upplýsingum með viðtölum því hætta er á að 

rannsakendur litist af skoðunum viðmælenda sinna eða hafi áhrif á þær upplýsingar sem 

koma fram (Kvale, 1996). Rannsóknaraðilar gættu siðferðis með því að forðast að lita 

viðtölin af eigin skoðunum og með því að koma fram við alla þátttakendur af hlutleysi 

og virðingu. Þátttakendur gáfu samþykki sitt fyrir rannsókninni með því að skrifa undir 

samþykkisbréf eftir að hafa lesið kynningabréf þar sem m.a. var greint frá því að 

þátttakendum væri frjálst að draga sig úr rannsókninni eða neita þátttöku hvenær sem 

er, án nokkurra afleiðinga. Rannsóknaraðilar og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar höfðu 

einir aðgang að rannsóknargögnum sem verður eytt að fimm árum liðnum.  
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KAFLI IV 

NIÐURSTAÐA OG UMRÆÐA 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Við greiningu á 

gögnum komu þrjú meginþemu í ljós en þau voru: a) áhrif Ævintýrameðferðar, b) 

stuðningur í umhverfi og c) hvað má betur fara. Hvert þema hafði tvö til þrjú 

undirþemu. Hér á eftir verða niðurstöður túlkaðar og bornar saman við fræðilegar 

heimildir.  

Eftirfarandi greiningarlíkan var sett upp til útskýringar: 
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Áhrif Ævintýrameðferðar 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp með að skoða áhrif Ævintýrameðferðar á 

iðju barna með geðræn vandamál út frá Líkaninu um iðju mannsins (Model of human 

occupation). Þá var lögð áhersla á að skoða hvort meðferðin hefði áhrif á vilja 

barnanna, vana þeirra eða framkvæmdafærni. Við greiningu gagna kom í ljós að 

Ævintýrameðferðin hafði áhrif á einingar Líkansins um iðju mannsins en mismunandi 

var á milli viðmælenda hversu mikil þau voru og á hvaða þætti þau virkuðu. 

Meginþemað „Áhrif Ævintýrameðferðar“ var greint í tvö undirþemu: a) vilji og b) vani 

og framkvæmdafærni. Líkt og fram kom í öðrum kafla þessa verkefnis eru vilji, vani og 

framkvæmdafærni þrír einstaklingsþættir Líkansins um iðju mannsins. Þá skiptist vilji í 

trú á eigin áhrifamátt, áhuga og gildi (Kielhofner, 2002). Við rannsóknina kom í ljós að 

Ævintýrameðferð hefur góð áhrif á tvo undirþætti vilja, þ.e. trú á eigin áhrifamátt og 

áhuga en ekki var að sjá breytingar á gildum barnanna. Hins vegar má lesa úr 

gögnunum að meðferðin virðist hvorki hafa áhrif á vana né framkvæmdafærni 

barnanna. Þess má geta að samkvæmt skilgreiningu Líkansins um iðju mannsins 

(Kielhofner, 2002) skiptist vani upp í tvo þætti, venjur og hlutverk.  

 

Vilji 

 Flestir foreldranna nefndu að þátttaka í Ævintýrameðferðinni hefði haft 

einhverjar breytingar á vilja barna þeirra, hvort sem þær stóðu einungis yfir í þann tíma 

sem þátttakan varði eða lengur. Í flestum tilfellum jókst trú barnanna á eigin áhrifamátt 

eftir þátttöku í Ævintýrameðferð. Þá breytingu greindu foreldrar m.a. á því að börnin 

voru öruggari í framkomu við fjölskyldumeðlimi og jafnaldra og voru óhræddari við að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Breyting þessi á trú á eigin áhrifamætti er í 
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samræmi við samanburðarrannsókn Moote, Gerald og Wodarski (1997) og rannsókn 

Gillis og Simpson frá árinu 1991. Niðurstöður þessara tveggja rannsókna leiddu í ljós 

að sjálfstraust og sjálfsálit þátttakenda jókst eftir þátttöku í Ævintýrameðferð. Þá styður 

tölfræðileg greining Wilson og Lipsey (2000) einnig þessar niðurstöður. Þar voru 

greindar niðurstöður rannsókna sem gerðar voru á meðferðum sem byggja á 

upplifunarnámi, líkt og Ævintýrameðferð gerir, og mátti þar sjá aukningu á sjálfstrausti 

þátttakenda.  

 

Hann er meira svona að þora að hringja og þora að fá höfnunina. Það hefur 
svona mikið breyst og það er ekki alveg bara hvað ég er ömurlegur, það vill 
enginn leika við mig og þetta er alltaf svona. 

                                           (Úr rannsóknarviðtali 4)  
  

Þegar gögnin voru greind kom í ljós að allir foreldrarnir töluðu um að börnum 

þeirra hefði þótt gaman að taka þátt í Ævintýrameðferðinni. Börnin höfðu áhuga á 

meðferðinni meðan á henni stóð og höfðu ánægju af því að taka þátt í tímum hennar. 

Einnig urðu mörg þeirra svekkt ef þau misstu úr tíma. Eftir að meðferð lauk fengu 

einstaka börn áhuga á að stunda þær athafnir sem þau höfðu tekið sér fyrir hendur í 

Ævintýrameðferðinni. Fram kom í viðtölunum að þrátt fyrir þennan áhuga höfðu börnin 

ekki frumkvæði að því að stunda athafnirnar eftir lok meðferðar. Þess ber þó að geta að 

einungis tvær til þrjár vikur voru liðnar frá því að meðferðinni lauk og þar til viðtöl fóru 

fram og er mögulegt að áhuginn leiði börnin til framkvæmdar síðar meir. Þá ber einnig 

að greina frá því að í minnihluta tilfella fengu börnin áhuga á að taka þátt í íþróttum 

eftir meðferðina sem hafði ekki vakið áhuga þeirra áður. Rannsakendur telja því ljóst að 

Ævintýrameðferðin hafi vakið áhuga barnanna, bæði á athöfnum hennar sem og á 

annarri iðju.  
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... ég veit að honum hlakkaði rosalega til að fara, það var annað líka, það 
kom tilhlökkun á meðan námskeiðið var, að þú veist næst erum við að fara 
þarna og mig hlakkar svo til og honum hlakkar aldrei til. 

                                           (Úr rannsóknarviðtali 5) 
 
 

Og bara svipurinn á stelpunni minni þegar hún var að fara var náttúrlega bara, 
hún var æðislega ánægð með þetta og það er kannski, það er í rauninni það sem 
stendur upp úr. 

                                           (Úr rannsóknarviðtali 9) 
 

Vani og framkvæmdafærni 

 Í viðtölunum leituðu rannsakendur eftir áhrifum Ævintýrameðferðar á vana og 

framkvæmdafærni barnanna og þegar gögnin voru greind kom berlega í ljós að 

meðferðin hafði engin áhrif á þessa þætti. Þess ber þó að geta, eins og áður kom fram, 

að einungis voru liðnar tvær til þrjár vikur frá því að þátttöku í Ævintýrameðferð lauk 

og þar til viðtöl fóru fram. Rannsakendur telja því mögulegt að áhrifin komi fram síðar. 

Flestir foreldrarnir nefndu að börnin hefðu haft ánægju af því að taka þátt í 

Ævintýrameðferðinni en að þau hefðu ekki tekið framförum hvað varðar 

samskiptafærni eða færni við daglegar athafnir. Þá greindi meirihluti þeirra engar 

breytingar á daglegum venjum barnanna. Sumir foreldranna töldu jafnvel að meðferðin 

hefði verið of stutt til þess að valda breytingum á þessum þáttum. Þessar niðurstöður 

skjóta skökku við þegar litið er á áðurnefnda samanburðarrannsókn Moote og 

samstarfsmanna frá árinu 1997. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar var greint frá því að 

þátttakendur í Ævintýrameðferð hefðu aukið framkvæmdafærni sína, t.d. í formi 

aukinnar samvinnu. Þess ber þó að geta að meðferðirnar sem voru rannsakaðar og 

gerður samanburður á voru af misjöfnum toga en engar tvær Ævintýrameðferðir eru 

eins og geta þær því haft mismunandi áhrif á þátttakendur. Þá er ekki vitað hversu 

langur tími leið frá því að þátttöku í Ævintýrameðferð lauk og þar til áhrifin voru 

greind. 
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En svona er bara náttúrlega svo tímabundið. Þú veist, hann er kannski 
glaður og gaman þennan dag, en er ekkert auðveldari eða betri í 
samskiptum eða neitt svoleiðis, bara svona glaðari. Þannig að hérna en 
ekkert, þetta er ekkert sem endist. 

                              (Úr rannsóknarviðtali 5) 
 

  En það situr ekki eftir hjá henni, nein færni þannig lagað. 
                          (Úr rannsóknarviðtali 1) 
 
 

Það var lýsandi fyrir gögnin að hlutverkið vinur spilaði lítið hlutverk hjá 

stærstum hluta barnanna sem er í samræmi við heimildir Case-Smith (2005). 

Samkvæmt Case- Smith (2005) skerðist hæfileiki barna til félagslegrar þátttöku þegar 

þau eiga við hegðunarerfiðleika og geðræn vandamál að stríða. Þrátt fyrir þátttöku í 

Ævintýrameðferð breyttist vinahlutverkið ekki hjá börnunum. Þó er vert að taka fram 

að einungis voru 2-3 vikur liðnar frá lokum Ævintýrameðferðar þegar viðtölin fóru 

fram og telja rannsakendur mögulegt að áhrifin, bæði á vana og framkvæmdafærni, 

komi fram síðar. Foreldrar nefndu það einnig, að mögulegt væri að áhrif 

meðferðarinnar kæmu í ljós síðar.   

 

Stuðningur í umhverfi 

Þegar gögnin voru greind kom berlega í ljós að stuðningur af ýmsu tagi er 

mikilvægur börnum með geðræn vandamál. Stuðningur í umhverfi var annað yfirþema 

rannsóknarinnar og undir það féllu tvö undirþemu sem voru lýsandi fyrir gögnin í 

heild, þau voru: a) lyf og b) Ævintýrameðferð. Þetta eru þættir í umhverfinu sem, 

samkvæmt þátttakendum, veita börnunum stuðning í daglegu lífi. 

 

Lyf 

Niðurstöður sýndu að þau börn sem tóku reglulega inn lyf vegna veikinda sinna 

fengu mikinn stuðning af þeim. Foreldrar barna sem tóku lyf t.d. vegna ofvirkni eða 
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þunglyndis sáu mikla jákvæða breytingu hjá börnunum eftir að þau fengu lyfin. Meðal 

þess sem foreldrarnir nefndu var að einbeiting barnanna hefði aukist til muna auk þess 

að þeim gekk betur í skólanum. Þetta er í samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt að lyf 

geti m.a. aukið einbeitingu, dregið úr hvatvísi ásamt því að bæta félagsleg samskipti 

(Villegas o.fl., 1995). Þá fannst foreldrum einnig líðan barnanna vera betri, bæði heima 

og í skólanum, eftir að börnin byrjuðu að taka lyfin. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að börnin fundu einnig þessi góðu áhrif lyfjanna. Það má sjá á því að þau fundu fyrir 

aukinni einbeitingu, áttu auðveldara með að sitja kyrr í skólanum og félagsleg færni 

þeirra jókst. Vegna þessara þátta báðu börnin foreldra sína um lyfin ef þau gleymdu að 

taka þau. Af þessu má telja að lyf veiti börnum mikinn stuðning, bæði félagslega og 

námslega. 

 
...en hún var sett á lyf sko. Og bara gjörbreyttist. Ég fékk bara, ég var bara 
komin með allt annað barn í hendurnar sko. Hún fór loksins að hafa eirð í 
að gera eitthvað sko. Gat sest niður og litað... Og svo allt í einu var hún 
farin að sitja og gera heimavinnuna sína. 

                                           (Úr rannsóknarviðtali 9) 

 
Einn þátttakandi tók fram að hann fyndi fyrir miklum fordómum í samfélaginu 

gagnvart því að börn taki inn lyf til að slá á sjúkdómseinkenni. Þannig þurfti hann 

sífellt að verja þá ákvörðun sína gagnvart öðrum foreldrum að láta barnið sitt á lyf. 

Stjórn Barnageðlæknafélags Íslands (2005) gaf út yfirlýsingu þar sem fram kom að 

foreldrar barna, sérstaklega barna með ofvirkni, gætu átt á hættu að verða fyrir miklum 

fordómum frá samfélaginu settu þeir börnin á lyf. Fordómarnir lýsa sér m.a. þannig að 

samfélagið gefi þau skilaboð að það sé verið að gefa börnum lyf við óþekkt án þess að 

þörf sé á því eða jafnvel að verið sé að búa til fíkla framtíðarinnar. Stjórn 

Barnageðlæknafélagsins segir að þessir fordómar séu á misskilningi byggðir. 
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Ævintýrameðferð 

Þrátt fyrir að Ævintýrameðferðin virðist ekki hafa mikil áhrif á vana og 

framkvæmdafærni barnanna sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að meðferðin veitti 

börnunum stuðning meðan á henni stóð. Eins og kom fram hér að framan vakti 

Ævintýrameðferðin áhuga barnanna á meðan hún varði. Þá sýndu niðurstöður einnig að 

í Ævintýrameðferðinni fengu börnin tækifæri til að upplifa sig sem hluta af hóp og 

finna að það væru fleiri að glíma við svipuð vandamál og þau. Vegna slakrar 

félagsfærni eiga börnin oft erfitt með að taka þátt í samskiptum og þar af leiðandi að 

vera virkir þátttakendur í hóp. 

  

Og ég held að hún hafi líka grætt á því að finna að hún er ekki ein í 
einhverjum vandamálum, heldur eru það allir hinir krakkarnir líka. Og þótt 
hún þekki þau ekki, og verði ekki áfram í sambandi við þau eða neitt, þá 
veit hún af þeim.  

                                           (Úr rannsóknarviðtali 1) 
 

Foreldrar voru almennt ánægðir með starf leiðbeinenda og fannst þeir ná góðu 

sambandi við börnin. Þá fannst þeim leiðbeinendur vera styðjandi þar sem þeir buðu 

foreldrum að koma og ræða við sig fyrir eða eftir tíma í Ævintýrameðferðinni ef 

einhverjar spurningar vöknuðu. Endurkoman þótti líka vera styðjandi, bæði fyrir börnin 

og foreldrana. Foreldrunum fannst gott að sjá á ljósmyndum sem börnunum voru 

færðar, hvað börnin voru að gera í Ævintýrameðferðinni og hvernig þeim leið þar. Út 

frá myndunum gátu foreldrarnir rætt við börnin sín um það sem gert var í tímum 

Ævintýrameðferðar en fyrir endurkomuna vildi stór hluti barnanna lítið tjá sig um það 

sem átti sér stað í meðferðinni. 

 
 

Ég sem foreldri náði ekkert mikið að pumpa sko hvað var að gerast. Þú 
veist „geðveikt, fórum á Pizza Hut, úúúú fórum að skoða hellirinn“. Annað 
svona sem þau voru að rabba um [í Ævintýrameðferðinni], það var hann 
ekki að tjá sig um. 

                                                         (Úr rannsóknarviðtali 4) 
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  Í endurkomunni fengu öll börnin miða með jákvæðum athugasemdum frá 

hinum börnunum. Það hefur væntanlega veitt þeim ákveðna hvatningu að sjá hvað hinir 

höfðu fallegt að segja um þau, finna að hin börnin sáu eitthvað gott í þeim. Enda benda 

heimildir til þess að börn með geðræn vandamál eigi oft erfitt með að sjá kosti sína 

(Case-Smith, 2005). Foreldrarnir töluðu einnig um að þeim hefði fundist gott að hitta 

foreldra hinna barnanna og heyra hvað þeir hefðu að segja. Það gæti jafnvel verið 

vegna þess að þá finni þeir að það séu fleiri að kljást við álíka vandamál. 

 

Hvað má betur fara  

 Þrátt fyrir að rannsóknin hafi miðast við að skoða hver áhrif Ævintýrameðferðar 

eru á iðju barna kom ýmislegt annað í ljós við greiningu gagna. Þátttakendur töluðu 

m.a. mikið um að það væri margt í okkar samfélagi sem betur mætti fara. Þar má nefna 

að heilbrigðis- og skólakerfið var ekki nógu styðjandi, biðlistar eftir þjónustu voru of 

langir og einnig komu upp hugmyndir um breytta útfærslu á Ævintýrameðferðinni. 

Þetta voru þeir þættir sem þátttakendur töluðu einna mest um og urðu þeir því að 

undirþemum, þ.e. a) Ævintýrameðferð í breyttri mynd, b) stuðningur kerfisins og c) 

biðlistar. 

 

Ævintýrameðferð í breyttri mynd  

 Þátttakendur töluðu um Ævintýrameðferðina á jákvæðum nótum og voru 

ánægðir með hana að mestu leyti en jafnframt komu þeir allir með hugmyndir um 

hvernig þeir vildu breyta framgangi meðferðarinnar. Með breyttri útfærslu á 

Ævintýrameðferðinni töldu þátttakendur að hún gæti haft meiri áhrif á iðju barna þeirra. 

Þátttakendur virtust ánægðir með innihald Ævintýrameðferðarinnar en fannst hún 
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jafnvel mega vera lengri og að eftirfylgdin mætti vera viðameiri. Þannig nefndi rúmlega 

helmingur þátttakenda að Ævintýrameðferðin væri of stutt til þess að hún gæti haft 

varanleg áhrif á iðju barnanna. Þó má þess geta, eins og áður hefur komið fram, að 

meðferðin hafði áhrif á trú barnanna á eigin áhrifamátt.  

  

Það hefði verið mjög gott ef það hefði verið aðeins lengur, hún [dóttirin] sagði það líka 
sjálf. Að þetta hefði mátt vera svolítið lengra.  

                      (Úr rannsóknarviðtali 3) 
 
                    
 
 Rannsakendur telja mögulegt að þar sem Ævintýrameðferðin var börnunum 

mikill stuðningur og veitti þeim ánægju hefðu foreldrar kosið að hafa meðferðina 

lengri. Ekki er þó víst að börnin hefðu náð meiri árangri þrátt fyrir að 

Ævintýrameðferðin hefði staðið yfir í lengri tíma. Tölfræðileg greining sem Wilson og 

Lipsey (2000) gerðu á meðferðum sem byggja á upplifunarnámi, líkt og 

Ævintýrameðferð gerir, sýnir þó fram á að meðferðir sem stóðu yfir í 1-6 vikur gáfu 

betri raun en þær sem stóðu yfir í lengri tíma. Þess má þó geta að hvorki kom fram í 

þeirri rannsókn hversu oft í viku meðferðin fór fram né hve lengi hún stóð yfir í hvert 

sinn.  

Greining gagna leiddi einnig í ljós að foreldrum fannst þeir standa ráðþrota eftir 

að Ævintýrameðferð á BUGL lauk varðandi hvað þeir gætu gert til þess að hjálpa 

börnum sínum að nota það sem þau lærðu í meðferðinni. Þeir vildu vita meira um það 

hvað fór fram í tímum meðferðarinnar og hvernig þeir sem foreldrar gætu eflt börnin 

enn frekar og yfirfært það sem þau lærðu yfir í daglegt líf.  

 
Þú veist, hvað getum við foreldrarnir gert til þess að hjálpa þeim [börnunum 
okkar] aðeins lengra. Því nú er ég í rauninni stopp sko, og við í rauninni. 
Nú er ég í sjálfu sér engu nær um framhaldið.  

                          (Úr rannsóknarviðtali 9) 
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Flestir foreldrarnir töluðu um að þeim fyndist vanta meiri eftirfylgd eftir 

Ævintýrameðferðina. Ýmsar tillögur komu upp varðandi hvernig eftirfylgdin ætti að 

vera, en við greiningu gagna kom bersýnilega í ljós að foreldrunum fannst mikilvægt að 

börnin kæmu saman aftur. Með því að hittast aftur, jafnvel 6-12 mánuðum eftir lok 

Ævintýrameðferðar, gætu börnin rifjað upp það sem þau lærðu í meðferðinni og 

vonandi nýtt sér kunnáttuna betur í framtíðinni. Hluti foreldranna talaði um að 

nauðsynlegt væri að hafa eftirfylgd til þess að brúa bilið á milli verndaðs umhverfis 

Ævintýrameðferðar og raunverulegs umhverfis barnanna. Börnin nytu þess að vera í 

öruggu umhverfi í Ævintýrameðferðinni en að stökkið út í hinn harða heim væri stórt. 

Því töldu foreldrarnir að það væri gagnlegt fyrir börnin að hittast, annaðhvort með 

börnunum sem voru með þeim í Ævintýrameðferðinni eða öðrum hóp, og fylgja því 

eftir sem þau hefðu lært þar.   

 
Já, þá má segja, hvort það sé sniðugt að hafa einn eða tvo tíma aftur með 
sama hópnum, eftir hálft ár eða eitthvað, bara til að sjá hvernig þau vinna úr 
því [sem þau lærðu á námskeiðinu].  

                 (Úr rannsóknarviðtali 2) 
  

Stuðningur kerfisins  

Það var ljóst á greiningu gagna að þátttakendum rannsóknarinnar fannst 

kerfið, þ.e. heilbrigðis- og skólakerfið, ekki vera nægilega styðjandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendum fannst skortur vera á þjónustu við 

fjölskylduna og oftar en ekki þurftu foreldrar að berjast fyrir því að fá aðstoð fyrir 

börnin sín. Þegar þjónustan er af skornum skammti, líkt og þátttakendur bentu á, 

getur álag á foreldrana orðið mikið enda sýndu niðurstöður að foreldrar sem eiga 

börn með geðræn vandamál eru oft undir miklu álagi. Álagið á þátttakendur lýsti sér 

á mismunandi hátt, allt frá því að foreldrarnir þurftu vera með börnum sínum í tímum 
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í skólanum og upp í það að fjölskyldan þurfti að flytja vegna eineltis og úrræðaleysis 

í skóla. 

Niðurstöður sýndu einnig að flæði upplýsinga frá heilbrigðiskerfinu til 

foreldra þyrfti að vera betra. Foreldrar þurftu í mörgum tilfellum að eyða mikilli orku 

í að fá svör við spurningum varðandi réttindi barna sinna og hafa sjálfir uppi á þeirri 

þjónustu sem þau höfðu rétt á. Meirihluti þátttakenda talaði um að þeir hefðu sjálfir 

þurft að leita sér leiðbeininga og upplýsinga til að geta stutt við barnið sitt, ýmist á 

námskeiðum, í bókum eða hjá samtökum og sérfræðingum. Þannig virðast foreldrar 

vera tilbúnir að grípa öll tækifæri sem bjóðast til að hjálpa barninu sínu. 

 
Það er bara að maður kemur alls staðar að lokuðum dyrum... en það er 
svolítið slæmt að þurfa alltaf að vera alls staðar öskrandi og berjandi í 
borðið til þess að fá það sem maður á rétt á. 

                (Úr rannsóknarviðtali 6) 
 
 

Ég er bara tilbúin að prófa allt, allt, allt, allt sem virkar, allt sem gæti hentað 
honum, allt sem gæti örvað hann og, og hjálpað honum í lífinu því að, ja 
maður náttúrulega sér það hvað hann stendur svakalega illa sko. Og það er 
svona frekar erfitt að horfa á hann svona svoldið utanveltu og svoldið 
misskilinn svona.  

                                           (Úr rannsóknarviðtali 7) 

    
Þessar niðurstöður eru í samræmi við skýrslu Landlæknisembættisins þar sem 

fram kom að þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að hegðunarvandi og geðraskanir séu 

vaxandi vandamál í vestrænum samfélögum (Landlæknisembættið, 2005), virðist 

íslenskt heilbrigðiskerfi ekki svara þörfinni á aukinni þjónustu. Meðferðarúrræði fyrir 

börnin og fjölskyldur þeirra eru takmörkuð og svo virðist sem að ekki sé nægum 

fjármunum veitt til þess að mæta þjónustuþörfinni (Kristján Már Magnússon, 2004). Í 

skýrslu Miðstöðvar heilsuverndar barna (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005) er einnig 

nefnt að styrkja þurfi foreldra í uppeldishlutverki og efla samstarf á milli heilbrigðis-, 

mennta-, fjármála- og félagsmálaráðuneytis. Niðurstöður rannsóknar á 

Ævintýrameðferð á BUGL bentu einnig til að foreldrum fyndist úrræðin oft vera 
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takmörkuð í skólakerfinu. Skólayfirvöld virtust ekki hafa næg úrræði eða fjármagn til 

þess að taka á vandamálum barna þeirra og því áttu börnin oft erfitt uppdráttar 

námslega.  

  

Biðlistar 

 Við greiningu gagna kom í ljós að öllum þátttakendum fannst bið eftir þjónustu 

fyrir börnin sín óviðunandi. Rúmlega helmingur þátttakenda talaði um að biðin eftir því 

að komast í Ævintýrameðferðina hefði verið löng og sama hlutfall þátttakenda taldi bið 

eftir þjónustu á BUGL of langa. Ekki var skilgreint nánar hvers konar þjónustu var um 

að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þriðjungur þátttakenda þurfti að 

bíða lengi eftir greiningu fyrir barnið sitt. Oftar en ekki þurftu foreldrar að berjast fyrir 

því að fá sitt fram og töldu þeir að ástand barnanna batnaði ekki meðan á biðinni varði.  

 
...það eru náttúrlega biðlistar í allt og börn þurfa að vera hrikalega langt 
leidd til þess að komast inn sko...   

                                           (Úr rannsóknarviðtali 5) 
 
 
 

Samkvæmt Kristjáni Má Magnússyni (2004) voru biðlistar langir á BUGL í 

mars árið 2004 en þá biðu 59 börn eftir þjónustu. Hann taldi einnig að biðlistar ættu 

eftir að lengjast þegar fram liðu stundir. Útlit er fyrir að sú sé raunin en mikið er um 

það rætt í íslensku þjóðfélagi í dag að biðlistar á BUGL séu of langir og að einungis sé 

hægt að koma til móts við þá sem þurfa á bráðaþjónustu að halda. Því telja 

rannsakendur að greinilega sé þörf á frekari úrbótum. 
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KAFLI V 

NIÐURLAG 

Í þessum kafla verða settar fram lokaniðurstöður rannsóknarinnar og túlkun 

rannsakenda á þeim. Þá verður greint frá takmörkunum rannsóknarinnar og hvert 

hagnýtt gildi hennar er fyrir iðjuþjálfun á Barna- og unglingageðdeild Landspítala- 

háskólasjúkrahúss (BUGL) og heilbrigðisþjónustuna í heild sinni. Í lok kaflans verður 

komið með tillögur að framtíðarrannsóknum tengdum Ævintýrameðferð og 

heilbrigðiskerfinu.  

Hluti af niðurstöðum rannsóknarinnar er í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna sem sýnt hafa að sjálfstraust þátttakenda eykst eftir þátttöku í 

Ævintýrameðferð. Aftur á móti jókst framkvæmdafærni barnanna ekki eftir þátttöku í 

Ævintýrameðferð á BUGL sem er á skjön við erlendar rannsóknir sem sýndu að 

framkvæmdafærni jókst að lokinni meðferð. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

þær að Ævintýrameðferð hafi áhrif á vilja barna en hvorki á vana þeirra né 

framkvæmdafærni. Þá er stuðningur í umhverfi barna með geðræn vandamál 

mikilvægur og ýmislegt í umhverfi þeirra má betur fara. Niðurstöðurnar ber þó að túlka 

með varúð þar sem takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Samfara þátttöku í 

Ævintýrameðferð héldu börnin áfram skólagöngu sinni og hluti þeirra þáði aðra 

meðferð, t.d. sjúkraþjálfun. Einnig var stór hluti þeirra á lyfjum. Því er ekki hægt að 

alhæfa að það hafi einungis verið Ævintýrameðferðin sem hafði áhrif á trú barnanna á 

eigin áhrifamátt og áhuga þeirra. Einnig verður að hafa það í huga að stutt var liðið frá 

því að börnin luku þátttöku í Ævintýrameðferðinni þar til viðtöl fóru fram og því er 

ekki hægt að fullyrða hvort áhrifin eru varanleg. Þá nefndi hluti foreldra barna sem ekki 

sáust miklar breytingar hjá að mögulegt væri að áhrif meðferðarinnar kæmu fram síðar. 
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Þröngur markhópur takmarkar einnig niðurstöðurnar en börnin voru einungis á 

aldrinum 12-14 ára og komu úr tveimur hópum Ævintýrameðferðar. Því ber að fara 

varlega í að yfirfæra niðurstöður yfir á aðra hópa. Sömu leiðbeinendur voru með báða 

hópa Ævintýrameðferðarinnar og gæti það haft áhrif á niðurstöður, þ.e. ekki er víst að 

sömu áhrif hefðu komið í ljós með aðra leiðbeinendur úr annarri fagstétt eða með aðrar 

áherslur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að foreldrar voru almennt mjög 

ánægðir með starf leiðbeinenda og virtust börnin einnig vera það.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ber að túlka varlega þar sem viðtalsramminn sem 

notaður var í rannsókninni var hannaður af rannsakendum og gæti það haft áhrif á 

niðurstöður. Ekki er vitað hvert réttmæti viðtalsrammans er, hvort rannsakendur hafi 

með notkun hans náð fram þeim upplýsingum sem til var ætlast, þ.e. að fá upplýsingar 

um umhverfi barnanna og fjölskyldna þeirra og áhrif Ævintýrameðferðar á iðju barna 

með geðræn vandamál. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að þátttakendur hafi ekki 

skilið spurningarnar rétt eða rannsakendur hafi túlkað frásagnir þátttakenda ranglega. 

Að lokum má þess geta að rannsakendur eru að stíga sín fyrstu skref á þessu sviði og 

gæti það haft áhrif á niðurstöður.  

Iðjuþjálfar á BUGL sem sjá um skipulagningu Ævintýrameðferðar geta e.t.v. 

nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að bæta meðferðina og ýta undir 

gæðaþróun hennar. Þeir gætu t.d. tekið það til hugleiðingar hvort lengja mætti 

meðferðina eða breyta eftirfylgdinni. Einnig gætu þeir nýtt sér niðurstöðurnar til þess 

að sýna fram á áhrif meðferðarinnar því greining gagna leiddi í ljós að 

Ævintýrameðferð hefur áhrif á trú barna á eigin áhrifamátt og áhuga þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa einnig hagnýtt gildi fyrir heilbrigðis- og skólakerfið þar sem þær 

sýndu að foreldrum finnist stuðningi þaðan vera ábótavant. Vonandi eru niðurstöður 
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þessarar rannsóknar enn einn liðurinn í því að bæta stuðning við fjölskyldur barna með 

geðræn vandamál.  

Þörf er á fleiri rannsóknum á Ævintýrameðferð, t.d væri hægt að auka 

áreiðanleika þessarar rannsóknar með því að nota fleiri aðferðir til gagnaöflunar, m.a. 

með því að nota rýnihóp eða vettvangsathuganir. Þá væri fróðlegt að rannsaka hvort 

Ævintýrameðferð hefur langtímaáhrif á iðju barna, þar sem lengri tími liði frá lokum 

meðferðar þar til gagnaöflun færi fram. Einnig væri áhugavert að heyra sjónarhorn 

barnanna með því að taka viðtöl við þau og fá þannig upplýsingar um hvort þau finni 

einhverja breytingu hjá sér eftir þátttöku í Ævintýrameðferðinni. Þá væri viðhorf 

foreldra til heilbrigðis- og skólakerfisins efni í enn aðra rannsókn, ekki síst í ljósi 

umræðna um langa biðlista á BUGL.  
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FYLGISKJAL A 

VERÐMÆTASAMNINGUR 

(FULL VALUE CONTRACT) 
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FULL VALUE Contract 
 
 
 

 
Play Hard 
 

• Try your best 
• Play with spirit 
• Challenge your self 
• Give 100%, with enthusiasm 
• Be involved in all activities and demonstrate commitment to the process 
• Play with intensity and seriousness  

 
 
Play Safe 
 

• Avoid careless risk 
• Look out for others 
• Practice Challenge by Choice 
• Show an awareness of your own and other’s bodies and abilities 
• Play within the boundaries of physical and emotional safety 
• Adhere to safety and group behavior guidelines 

 
 
Play Fair 
 

• Adhere to rules 
• Agree to be honest 
• Play cooperatively and with respect 
• Be respectful of group members and value others, yourself, and the process 
• Allow equal opportunities for all to participate 
• Be aware of devaluing self and/or others and make a conscious effort toward 

changing this behavior 
• Show honesty and respect for self and group members 

 
 
Have Fun 
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FYLGISKJAL B 

KYNNINGARBRÉF 
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Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina  

„Upplifun foreldra á breytingu á iðju barna sinna eftir þátttöku í 

Ævintýrameðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss 

(BUGL)“ 

 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Elín Ebba Ásmundsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri 

og forstöðuiðjuþjálfi á Landspítala - háskólasjúkrahúsi (LSH). Símar: 561-5683 og 

824-5794.  

 

Kæru foreldrar/forráðamenn  

 

Undirritaðar eru að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til B.Sc. gráðu í 

iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin eru unnin undir leiðsögn Elínar 

Ebbu  Ásmundsdóttur lektors. Í lokaverkefninu er ætlunin að rannsaka hvort og þá 

hvaða áhrif Ævintýrameðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítala - 

háskólasjúkrahúss  

(BUGL) hefur á iðju barna. Með rannsókninni verður leitað svara við spurningunni: 

„Hver er upplifun foreldra á breytingu á iðju barna sinna eftir þátttöku í 

Ævintýrameðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss?“ 

 

Til þess að nálgast þátttakendur í rannsókninni ræða iðjuþjálfar á BUGL við foreldra 

allra barna sem taka þátt í Ævintýrameðferð frá janúar til mars árið 2007 og greina frá 

rannsókninni. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í rannsókninni munu fá afhent 

kynningar- og samþykkisbréf.   

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að tekin verða einstaklingsviðtöl við foreldra barna 

sem lokið hafa þátttöku í Ævintýrameðferð. Viðtölin munu fara fram í mars og apríl 

árið 2007. Hvert viðtal mun taka um það bil 30-60 mínútur og verður það hljóðritað.  
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 Í viðtalinu verður leitast við að fá fram upplifun foreldra á breytingu á iðju barna sinna 

eftir þátttöku í meðferðinni. Hvorki verður hægt að tengja nafn foreldra né barna við 

upplýsingarnar sem fram koma í viðtalinu. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar 

upplýsingar sem verður aflað í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar og hlotið leyfi siðanefndar LSH.  

Samþykkisbréf, þar sem nafn þátttakenda kemur fram, munu verða geymd í læstri 

hirslu hjá ábyrgðarmanni. Öllum gögnum sem aflað verður á meðan vinnslu 

rannsóknarinnar stendur mun verða eytt að fimm árum liðnum.  

 

Með því að skrifa undir upplýst samþykki og gefa þig fram við iðjuþjálfa á BUGL 

gefur þú samþykki þitt fyrir þátttöku og gefur leyfi fyrir að undirritaðar hafi samband 

við þig. 

 

 Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt þátttöku 

hvenær sem er án eftirmála og án þess að það hafi áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem 

þú, eða fjölskylda þín, fær á LSH. Enginn beinn hagnaður og engin áhætta er af því að 

taka þátt í rannsókninni því einungis er verið að afla upplýsinga um aldurstengda 

þátttöku í iðju. Ef þú aftur á móti færð einhverja bakþanka varðandi viðtalið þá er þér 

velkomið að hringja í ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Elínu Ebbu Ásmundsdóttur. 

Þátttaka þín getur gefið iðjuþjálfum á BUGL tækifæri til að efla starf sitt og aðlaga 

hana betur að þörfum barnanna sem hagnast getur framtíðarskjólstæðingum. Einnig 

auðveldar þátttaka ykkar rannsókn á Ævintýrameðferðinni. 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og mun 

þátttakandi halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti 

upplýsts samþykkis. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í maí 2007 á kynningardegi lokaverkefna í 

heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. Eintak af lokaverkefninu mun verða afhent 

bókasafni Háskólans á Akureyri. Niðurstöður verða einnig kynntar starfsfólki á BUGL.  

 

Ef þú hefur spurningar eða vangaveltur varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Elínu Ebbu Ásmundsdóttur. 
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Virðingarfyllst, 

  

____________________________ 

Elín Ebba Ásmundsdóttir, lektor í iðjuþjálfun og forstöðuiðjuþjálfi á LSH. 

S: 561-5683 og 824-5794. 

Netfang: ebba@landspitali.is  

 

 

_______________________________ 

Hildur Andrjesdóttir, iðjuþjálfanemi. S: 616-9503.  

Netfang: hildurand@hotmail.com  

 

 

______________________________ 

Oddný Hróbjartsdóttir, iðjuþjálfanemi. S: 698-0587.  

Netfang: oddnyh@internet.is  

 

 

______________________________ 

Steinunn Björnsd. Bjarnarson. S: 698-8869.  

Netfang: steinunnb@gmail.com  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til siðanefndar Landspítala - 

háskólasjúkrahúss, Fossvogi, 108 Reykjavík. Sími: 543-7465, fax: 543-2339, 

tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is     

 

 

 

 

 

mailto:ebba@lsh.is
mailto:hildurand@hotmail.com
mailto:oddnyh@internet.is
mailto:steinunnb@gmail.com
mailto:sidanefnd@landspitali.is
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FYLGISKJAL C 

SAMÞYKKISBRÉF 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn.  

„Upplifun foreldra á breytingu á iðju barna sinna eftir þátttöku í Ævintýrameðferð á 

Barna- og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss (BUGL)“ 

 

Ég undirrituð/aður veiti samþykki mitt fyrir þátttöku í rannsókninni „Hver er upplifun 

foreldra á breytingu á iðju barna sinna eftir þátttöku í Ævintýrameðferð á Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss?“ 

Rannsóknin er lokaverkefni Hildar Andrjesdóttur, Oddnýjar Hróbjartsdóttur og 

Steinunnar Björnsd. Bjarnarson til B.Sc. gráðu í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elín Ebba Ásmundsdóttir, lektor 

við Háskólann á Akureyri og forstöðuiðjuþjálfi á Landspítala - háskólasjúkrahúsi 

(LSH). Hægt er að hafa samband við ábyrgðaraðila í símum 561-5683 og 824-5794 eða 

senda tölvupóst á netfangið: ebba@landspitali.is 

 

 Þátttaka í rannsókninni felur í sér að viðtal verður tekið við mig sem 

foreldri/forráðamann eftir þátttöku barns míns í Ævintýrameðferð. Með viðtalinu 

verður aflað upplýsinga um áhrif Ævintýrameðferðar á iðju barns míns. Sjá má nánari 

útskýringar á hvað felst í rannsókninni í meðfylgjandi kynningarbréfi.  

 

 Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að 

ekki verði unnt að rekja þær. 

 

 Kynningarbréf og upplýst samþykki eru í tvíriti og þátttakandi heldur eftir 

eintaki af þeim báðum. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis.  

 

 Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt 

þátttöku hvenær sem er án eftirmála og án þess að það hafi áhrif á þá 

heilbrigðisþjónustu sem þú, eða fjölskylda þín, fær á LSH. Einnig getur þú neitað að 

svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði.  

mailto:ebba@lsh.is
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 Rannsóknin hefur fengið leyfi hjá siðanefnd LSH og verið tilkynnt til 

Persónuverndar.  

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín 

er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

______________________________________ 

(Nafn, staður og dagsetning) 

 

       

     ______________________________________ 

      F.h. ábyrgðarmanns, Guðbjörg 

Björnsdóttir 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til siðanefndar Landspítala - 

háskólasjúkrahúss, Fossvogi, 108 Reykjavík. Sími: 543-7465, fax: 543-2339, 

tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sidanefnd@landspitali.is
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FYLGISKJAL D 

VIÐTALSRAMMI 
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Viðtalsrammi 

 

• Mig langaði að biðja þig um að segja mér aðeins frá þér, svo ég nái tengslum 

við þig.  

o Hvað áttu mörg börn? 

o Hvað gerir þú?  

o Búið þið mörg hér? 

o Hefur þú alltaf búið hér? 

• Viltu segja mér aðeins frá barninu þínu. 

o Hvað er barnið gamalt? 

o Getur þú lýst venjulegum degi áður en barnið fór í Ævintýrameðferðina? 

o Hvernig hefur skólagangan verið? 

o Getur þú sagt mér frá tengslum við kennara/önnur börn/foreldra/systkin? 

o Hvernig hefur barni þínu gengið að eignast vini í gegnum tíðina? 

o Hvenær fór að bera á erfiðleikum? 

• Viltu segja mér hvernig þú tókst á við erfiðleikana. 

• Hvernig komst barnið þitt í tengsli við BUGL?  

• Viltu segja mér frá því hvernig þú fréttir af Ævintýrameðferðinni?   

o Hvernig var Ævintýrameðferðin kynnt fyrir þér?  

o Hver kynnti hana?  

o Hvernig náði viðkomandi að sannfæra þig um að meðferðin væri 

eitthvað fyrir barnið þitt? 

o Hvernig sannfærðir þú barnið þitt um að fara? 

• Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af Ævintýrameðferðinni? 
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o Hafðir þú einhverjar væntingar fyrir meðferðina?  

o Hvaða væntingar? 

o Stóðust þær væntingar? 

• Sást þú einhverja breytingu á barni þínu eftir að það fór í Ævintýrameðferðina? 

o Sást þú einhverjar breytingar heima fyrir? 

o Tekur barnið þátt í einhverjum öðrum athöfnum heima fyrir en það gerði 

áður? 

o Hafa orðið einhverjar breytingar í skólanum?  

o Sérð þú einhverjar breytingar á vinahlutverkinu?  

o Hafa tengslin breyst við foreldra, kennara, vini, systkini?  

• Ef það eru einhverjar breytingar, tengir þú þær við Ævintýrameðferðina?  

• Veist þú hvað það er í meðferðinni sem kemur þessum breytingum af stað?  

• Varst þú búin að ákveða, þegar þú vissir að ég ætlaði að hitta þig, hvað það væri 

sem þig langaði að segja mér í sambandi við Ævintýrameðferðina?  

• Vilt þú segja mér eitthvað meira um Ævintýrameðferðina?  

o Hvað finnst þér standa upp úr í sambandi við meðferðina? 

o Hvað finnst þér gagnast best? 

o Hvernig finnst þér eftirfylgdin? 

o Hvernig fannst þér leiðbeinendur?  

• Ef þú hefðir tækifæri til að hafa áhrif á þá sem skipuleggja heilbrigðisþjónustu 

eða þjónustu barna, hvernig myndir þú vilja hafa áhrif, út frá þinni reynslu? 

• Vilt þú segja eitthvað áður en við ljúkum þessu? 

• Hvernig fannst þér viðtalið ganga?  
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FYLGISKJAL E 

SAMÞYKKI SIÐANEFNDAR 

LANDSPÍTALA - HÁSKÓLASJÚKRAHÚSS 
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FYLGISKJAL F 

TILKYNNING TIL PERSÓNUVERNDAR 
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FYLGISKJAL G 

STAÐFESTING PERSÓNUVERNDAR 
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FYLGISKJAL H 

SAMÞYKKI YFIRLÆKNIS Á BARNA- OG UNGLINGAGEÐDEILD 

LANDSPÍTALA - HÁSKÓLASJÚKRAHÚSS 
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