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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna bjargráðahegðun (coping behavior) hjá foreldrum 

langveikra barna og hvernig bjargráðahegðunin tengist almennri líðan þeirra. Bjargráðahegðun 

skiptist í þrjá þætti, þrautalausn, tilfinningamiðuð bjargráð og hliðrun. Þrautalausn snýst um að 

einstaklingur einbeitir sér að viðeigandi lausn í erfiðum aðstæðum þar sem hann beinir athygli 

beint að vandamálinu. Tilfinningamiðuð bjargráð lúta að því að einstaklingur einblínir á 

andlega líðan sína þegar hann er í erfiðum aðstæðum. Hliðrun snýst um að einstaklingur beinir 

athygli sinni að öðrum þáttum en þeim sem tengjast hinum erfiðu aðstæðum. Þeir þættir sem 

tengjast andlegri líðan fólks eru meðal annars kvíði, þunglyndi og hvernig samskipti fólk á við 

aðra. Tilgátur þessarar rannsóknar snérust um tengsl bjargráðahegðunar við andlega líðan. 

Frumbreyturnar voru kyn, aldur og menntun, ásamt þremur þáttum bjargráðahegðunar. 

Fylgibreyturnar voru þrír þættir andlegrar líðan. Munur var kannaður á þáttum 

bjargráðahegðunar og andlegri líðan eftir kyni, aldri og menntun. Spurningalistar voru sendir 

til 300 foreldra hjartveikra- og krabbameinssjúkra barna, þar sem a.m.k. eitt ár var liðið frá 

greiningu veikinda barnsins. Svarhlutfallið var lágt eða 18,7% og því þarf fyrirvara við túlkun 

á niðurstöðum. Samkvæmt niðurstöðum var munur á samskiptaleysi milli kynja, konur 

upplifðu meira samskiptaleysi í erfiðum aðstæðum en karlmenn. Þátttakendur sem höfðu meiri 

menntun notuðust frekar við þrautalausn en þeir sem höfðu minni menntun. Fylgni fannst þar 

að auki milli nokkurra þátta sem bendir til þess að bjargráðahegðun tengist andlegri líðan á 

einhvern hátt. Tilfinningamiðuð bjargráð spáðu fyrir um kvíða og þunglyndi hjá þessum hóp 

og hliðrun spáði fyrir um samskiptaleysi. 

 

 

Kynning og bakgrunnur hugsmíða 

Rannsóknir á viðbrögðum fólks við streituvaldandi aðstæðum og álagi hafa getið af 

sér víðáttumikið fræðasvið og fjölbreytilegar hugmyndasmíðar. Í gegnum tíðina hafa 

sálfræðingar og aðrir vísindamenn reynt að skilja hugtökin álag og streita. Þeir hafa 

kannað hvaða þættir hafa áhrif á viðbrögð fólks við aðstæðum sem valda álagi og 

streitu og hvernig sé best að takast á við þessa þætti. Sálfræðilegar rannsóknir á streitu 

hafa aukist til muna á síðustu árum. Hægt er að tengja streitu við margt sem gerist í 

daglegu lífi okkar svo sem vinnutengda streitu, streitu í hjónabandi, streitu vegna 

heilsu og margt fleira (Parker og Endler, 1996). 

Rannsóknir á hugsmíðum tengdum varnarviðbrögðum ná langt aftur í tímann eða til 

uppruna sálgreiningar. Hluti þeirrar vinnu sem kannar hvernig fólk tekst á við streitu 

og álag nær hins vegar aðeins nokkra áratugi aftur í tímann. Hugmyndina um bjargráð 

má rekja til varnarhátta Freuds en bjargráð er í raun nútímaútgáfa af þeirri hugsmíð. 

Hugsmíðin kom ekki til sögunnar fyrr en árið 1967 og síðan þá hefur hún fengið á sig 
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ýmis nöfn. Áður var hugtakið notað óformlega í læknisfræði og félagsfræði. Það var 

ekki fyrr en árið 1967 sem hugsmíðin fékk skýra merkingu, þar sem rannsakendur 

fóru að finna heiti fyrir ákveðin aðlögunarhæf varnarviðbrögð. Þetta leiddi til aukins 

áhuga á að kanna þau meðvituðu varnarviðbrögð sem fólk notar í streituvaldandi 

aðstæðum. Þessi meðvituðu viðbrögð voru síðan sett undir einu og sömu hugsmíðina, 

„bjargráð” (coping) (Parker og Endler, 1996) 

Hugtakið bjargráð má skilgreina sem hugrænar, áhrifaríkar og atferlislegar tilraunir 

einstaklings til að meta kröfur hvers ástands og persónuleg úrræði til að takast á við 

þessar kröfur. Litið hefur verið á bjargráð sem persónulega breytu sem getur haft áhrif 

á það sem gerist á undan álagsatburðinum og líffræðilegar og sálrænar afleiðingar 

hans. Samkvæmt ákveðnu samvirknilíkani um streitu, kvíða og bjargráð, bregst 

manneskja við tilteknum aðstæðum með því að ýta af stað sálrænum og líffræðilegum 

viðbrögðum og atferli með ákveðinni bjargráðahegðun, varnarviðbrögðum eða jafnvel 

með veikindum eða sjúkdómi (Parker og Endler, 1996). 

Rannsóknir um bjargráðahegðun urðu mjög vinsælar í kringum árið 1980, eftir að 

nokkrar rannsóknargreinar voru birtar af Moos (1976), Pearlin og Schooler (1978) og 

Folkman og Lazarus (1980). Þrátt fyrir að í dag sé ýmislegt vitað um tegundir 

bjargráða var í byrjun aðeins fengist við takmarkaðan fjölda bjargráða. Fyrst var 

aðeins notast við tvær gerðir bjargráða, tilfinningamiðuð bjargráð (emotional focusing) 

og þrautalausn (problem soving) (Costa, Somerfield og McCrae, 1996). Þrautalausn 

snérist um leiðir til að leysa vanda, bæta erfiðar aðstæður eða minnka áhrif  

streituvaldandi aðstæðna. Tilfinningamiðuð bjargráð snérust um leiðir til að koma 

skipulagi á yfirþyrmandi tilfinningar eða að draga úr tilfinningaviðbrögðum í 

streituvaldandi aðstæðum. Flestar mælingar á bjargráðahegðun hafa byggst á líkönum 

með þessum tveimur tegundum af bjargráðum. Bjargráðahegðun sem felur í sér 

hliðrun (avoidance) kom seinna til sögunnar í rannsóknum og hefur haldið áfram að 

þróast á síðustu áratugum. Það atferli snýst um að vera upptekinn af einhverju öðru en 

álagsástandinu eða að reyna að dreifa huganum á einhvern hátt. Þá reynir fólk að finna 

sér eitthvað annað fyrir stafni og forðast að hugsa um aðstæðurnar, líkt og að hitta 

annað fólk eða koma sér úr þessum erfiðu aðstæðum (Holahan, Moos og Schaefer, 

1996). 

Athygli hefur verið beint að þáttum eða breytum sem hafa áhrif á val á bjargráði. 

Vísindamenn hafa rökrætt hvort þessi viðbrögð við streitu séu föst í persónuleika 

fólks og því stöðugur þáttur eða hvort viðbrögðin séu breytileg eftir þeim aðstæðum 
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sem fólk er í. Ekki hefur komið nægjanlega vel í ljós hvaða bjargráð sé áhrifaríkast. 

Ein ástæðan fyrir því er sú, að aðstæður skipta máli varðandi val á ,,rétta” bjargráðinu. 

Mat á bjargráðum fer að stærstum hluta eftir því hvernig hugtakið er skilgreint. Með 

árunum hefur áherslan þróast yfir það álit að bjargráð séu breytileg eftir aðstæðum, en 

áður fyrr aðhylltust flestir kenninguna um að þau væri stöðugur persónuleikaþáttur. 

Það sem mælir hins vegar á móti kenningum um persónuleikaþætti er breytileiki 

hegðunar fólks í streituvaldandi aðstæðum (Costa o.fl., 1996). 

Sú kenning að bjargráðin séu breytileg eftir aðstæðum nefnist færslukenning 

(Transactional Theory). Samkvæmt henni breytast bjargráð með tímanum sem 

viðbrögð við breyttum kröfum og væntingum milli fólks og aðstæðna. Val á bjargráði 

fer því eftir manneskjunni sjálfri, hvers konar aðstæðum hún er í og þeim tímaramma 

sem atferlið varir. Færslukenningin snýst um samvirkni milli umhverfisþátta, mati á 

þeim og tilraunum til að takast á við hindranir sem þessir þættir valda. Afleiðing af 

þessari samvirkni er stöðug breyting í gegnum allt bjargráðaferlið. Mat á bjargráðum 

getur því verið lýsing á hugsunum eða atferli þess sem er að takast á við streitu og 

álag. Þessi nálgun réttlætir þá hugsun að líta á bjargráðahegðun sem ferli, en tekur 

tillit til óvissuþátta milli ástandsbreytinga og breytinga á hegðun (Parker og Endler, 

1996). 

Áður en farið er nánar út í tengslin milli mismunandi bjargráða og aðlögunar á 

aðstæðum er best að skoða hvernig bjargráð eru flokkuð nú til dags. Í dag eru 

meginþættir bjargráða nálgun á vandamálinu og hliðrun frá því. Þessir tveir 

meginflokkar skiptast svo enn frekar í undirflokka eftir því hvernig fólk bregst við 

streitu bæði með atferli sínu og með hugsun. 

Almennt séð á fólk sem notar þá bjargráðahegðun að nálgast vandamálið og finna 

viðeigandi lausn, auðveldara með að aðlagast streituvaldandi þáttum í lífinu og 

upplifir síður sálræn vandamál heldur en þeir sem forðast vandamálið. Sá flokkur 

bjargráða sem lýtur að þrautalausn og að sækjast eftir upplýsingum eða fræðslu, getur 

þá stýrt mögulegum óhagstæðum áhrifum, bæði neikvæðum breytingum í lífinu og 

varanlegum neikvæðum áhrifum streitu á andlega líðan (Holahan o.fl., 1996). 

Bjargráðið þrautalausn hefur verið talið draga úr þunglyndi. Rannsóknir benda til þess 

að þrautalausn sé áhrifaríkt bjargráð í aðstæðum sem hægt er að hafa einhverja stjórn 

á. Sömuleiðis hefur sú bjargráðahegðun sem tengist samræðum og bjartsýni verið 

talin draga úr streitu og getur fækkað vandamálum varðandi kröfur til fólks um að 

setja sig í ákveðin hlutverk þegar erfiðleika ber að. Tilfinningamiðuð bjargráð virðast 
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gagnast betur í aðstæðum sem ekki er hægt að hafa stjórn á (Kohn, O’Brian-Wood, 

Pickering og Decicco, 2003). 

Bjargráðið hliðrun, svo sem afneitun og flótti frá erfiðleikunum hefur verið tengt við 

andlega vanlíðan, sérstaklega þegar bjargráðahegðunin á sér stað utan við 

áfallatímabilið. Þetta á við þegar fólk leitar annarra leiða svo sem notkun vímuefna 

eða að vinnufíkn gerir vart við sig einhverjum tíma eftir að áfallið átti sér stað. Sökum 

þess að tilfinningamiðuðu bjargráðin hafa oft í för með sér hliðrun og sjálfsásakanir 

þá tengjast þau einnig auknu þunglyndi. Sú hegðun að koma sér frá vandamálum með 

hliðrun, eykur aðeins á önnur vandamál seinna meir svo sem kvíða og þunglyndi 

(Kohn o.fl., 2003). Eldra fólk sem leitast við að nota bjargráð á við hliðrun og 

hjálparleysi hættir til að upplifa frekar vanlíðan sem vex með tímanum þar til fólkið er 

farið að finna til yfirþyrmandi hjálparleysis (Holahan o.fl., 1996). 

Niðurstöður margra rannsókna hafa leitt í ljós að bjargráð tengjast fjölbreyttum 

mælingum á aðlögun að aðstæðum. Bjargráðið þrautalausn hefur til dæmis oft haft 

jákvæða fylgni við persónulega aðlögun að heilsufarslegum vandamálum þegar fólk 

lendir  í þeim aðstæðum að veikjast alvarlega, andlega eða líkamlega. Hliðrun og 

tilfinningamiðuð bjargráð hafa einnig haft jákvæð tengsl við þessa þætti en frekar 

neikvæð tengsl við aðlögun að ástandinu eða lækningu (Holahan o.fl., 1996). 

Síðan um 1980 hafa margar rannsóknir verið gerðar um áhrif bjargráðahegðunar á 

streitu og almenna heilsu. Til að kanna bjargráðahegðun er mikilvægt að skoða allar 

þær breytingar sem verða þegar fólk lendir í erfiðum aðstæðum og að kanna 

hversdagsleg áhrif á andlega líðan og heilsu. Það er einnig mikilvægt að skoða 

hvernig fólk tekst á við margskonar vandamál í stað eins streituvaldandi atviks. Hægt 

er að kanna hvort maður notar alltaf sömu aðferðir í sömu aðstæðum eða hvort hann 

noti mismunandi aðferðir í mismunandi aðstæðum. Fræðimenn sem hafa einblínt á 

streitu hafa hins vegar beint athygli sinni að einstaklingsmun þegar kannað er hvernig 

fólk tekst á við streitu og álag (Costa o.fl., 1996). 

Nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á að nokkur stöðugleiki er á bjargráðahegðun hjá 

fólki yfir tíma, það er að fólk notast við svipuð bjargráð í mismunandi aðstæðum yfir 

tíma (Kohn o.fl., 2003). 

Rannsóknir hafa bent til þess að hægt sé að tengja ákveðnar tegundir bjargráða við 

ýmsar tegundir erfiðleika, svo sem hjónabandserfiðleika, persónulega aðlögun og 

heilsutengd vandamál. Það er hins vegar minna vitað um þá þætti sem hafa áhrif á val 

á bjargráðum. Í rannsókn Bouchard frá árinu 2003 voru tengsl milli persónuleika fólks 
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og hjónabandserfiðleika tekin til skoðunar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort ætti betur við varðandi erfiðleika í hjónabandi, að val á bjargráði sé bundið í 

persónuleika fólks eða hvort það sé breytilegt eftir aðstæðum. Í þeirri rannsókn var 

reynt að finna þá áhrifaþætti sem tengja saman tegundir bjargráða (hliðrun og 

tilfinningamiðuð bjargráð) í hjónabandserfiðleikum. Hlutverk jákvæðra skoðana hjóna 

á hjónabandi sínu og sá persónuleikaþáttur þeirra sem  tengdist bjargráðum var 

skoðað hjá 200 hjónum. Athugað var hvernig þessi atriði hjálpa til við að leysa úr 

hjónabandserfiðleikum. Niðurstöðurnar sýndu jákvæða fylgni milli einlægni og 

þrautalausnar og milli taugaspennu og hliðrunar. Niðurstöður bentu einnig til þess að 

fólk sem leit á hjónabandserfiðleikana sem ógnun, væri líklegra til að nota bjargráð 

tengd hliðrun (Bouchard, 2003). 

Bjargráðahegðun hefur á síðustu árum orðið að vinsælu rannsóknarefni í tengslum við 

heilsuvandamál. Ýmis líkön hafa verið þróuð í þeim tilgangi að samlagast áhrifum frá 

sálfræðilegum, atferlislegum, umhverfislegum og líffræðilegum þáttum á heilsu og 

vellíðan fólks. Í streituvaldandi aðstæðum er möguleiki á vali á margs konar 

bjargráðum og því er mikilvægt að kanna hvaða bjargráð fólk velur sér til að geta sagt 

til um jákvæða eða neikvæða útkomu. Í rannsóknum á átröskunum  hefur jákvæð 

fylgni fundist milli tilfinningamiðaðra bjargráða og átraskana. Neikvæð tengsl voru 

hins vegar milli bjargráðsins þrautalausnar og átraskana. Það bendir til að 

átröskunarsjúklingar leitast frekar eftir að nota tilfinningamiðuð bjargráð en 

þrautalausn. Í rannsókn Troop, Holbrey, Trowler og Treasure (1994) kom fram að 

lotugræðgissjúklingar og lystarstolssjúklingar leituðust fremur eftir að nota bjargráðið 

hliðrun til að draga úr streitu heldur en heilbrigður samanburðarhópur (Denisoff og 

Endler, 2000). 

Í rannsókn Denisoff og Endlers (2000) var markmiðið að kanna hvort 

bjargráðahegðun og erfiðleikar í lífinu spáðu fyrir um þyngdarerfiðleika kvenna. 

Niðurstöður bentu til þess að tilfinningamiðuðu bjargráðin spáðu fyrir um 

þyngdarerfiðleika, óháð streitu. Þessar niðurstöður benda til þess að aðferðir kvenna 

til að takast á við álag og streitu tengist því hvort konur eru of þungar eða ekki 

(Denisoff og Endler, 2000). 

Önnur rannsókn kannaði mun á milli bjargráðahegðunar eftir kyni þegar fólk var að 

kljást við ófrjósemi. Niðurstöður sýndu mun á milli kynja þar sem konur og karlar 

notuðu ólík bjargráð í aðstæðum sínum, en einnig var margt eins. Konur leituðu frekar 

eftir félagslegum stuðningi, völdu bjargráðið hliðrun og jákvæða hvatningu oftar en 
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makar þeirra. Af átta rannsóknum þar sem kynjamunur var athugaður kom í ljós 

munur í þremur þeirra sem gefur til kynna að ekki er víst að svo mikill kynjamunur sé 

til staðar. Almennt séð sýna konur þó meiri streitu gagnvart ófrjósemi en karlar. Þar af 

leiðandi sýna þær frekar tilhneigingu til tilfinningamiðaðrar bjargráðahegðunar en 

karlar (Peterson, Newton, Rosen og Skaggs, 2006). Af þessu má sjá að misjafnt er 

milli rannsókna hvort kynjamunur finnst á bjargráðahegðun eða ekki. 

 

Bjargráðahegðun hjá foreldrum langveikra barna 

Á Íslandi greinast um 10-12 börn undir 18 ára með krabbamein á ári hverju 

(Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, 2006). Það er svipað hlutfall og í öðrum 

vestrænum ríkjum (Svavarsdóttir, 2004). Lífsmöguleikar barna sem greinast með 

krabbamein eru alltaf að verða betri þar sem lífslíkurnar til 5 ára á Íslandi eru 75% 

miðað við 70% í Bandaríkjunum og öðrum Vestur- Evrópu ríkjum. Samkvæmt tölum 

Krabbameinsfélagsins frá árunum 1996-2000 hafa 93% barna yngri en 18 ára sem 

greinst hafa með krabbamein lifað a.m.k ár eftir greiningu og 87% lifa a.m.k. 2 ár eftir 

greiningu (Svavarsdóttir, 2005a). 

Á Íslandi greinast um 70 börn með hjartagalla á ári, sem er um það bil 1,7% lifandi 

fæddra barna. Tæplega helmingur þeirra þarf að gangast undir aðgerð af einhverju tagi. 

Sum börn þurfa að gangast undir aðgerð oftar en einu sinni. Þriðjungur þessa aðgerða 

eru framkvæmdar erlendis og þá oftast í Boston, Bandaríkjunum (Neistinn.is, 2007). 

Styrktarfélög hjartveikra- og krabbameinssjúkra barna hafa milligöngu um viðtöl við 

foreldra sem hafa gengið í gegnum það sama og það sem bíður foreldra nýgreindra 

barna. Félögin hjálpa til við endurhæfingu barnanna, þar á meðal er ferðakostnaður 

niðurgreiddur þegar þau fara í sumarbúðir fyrir börn sem eru að upplifa svipuð 

veikindi.  

Dreifing og þýðing allskyns bæklinga er að verða stærri þáttur hjá báðum félögum og 

innihalda þessir bæklingar ráð og upplýsingar sem foreldrar og systkini ásamt öðrum 

aðstandendum geta nýtt sér (Neistinn.is, 2007 og Styrktarfélag Krabbameinssjúkra 

barna, 2006). 

Eitt það versta sem foreldrar geta lent í er að barnið þeirra greinist með lífshættulegan 

sjúkdóm eins og krabbamein eða hjartagalla. Þegar barn veikist þá hefur það í för með 

sér mikið álag á fjölskyldu barnsins. Þetta álag getur haft í för með sér andlegar og 

félagslegar afleiðingar og orðið til þess að foreldrarnir ásamt öðrum 
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fjölskyldumeðlimum upplifa ástand eins og streitu, kvíða eða þunglyndi. Þessi áhrif 

geta líka komið fram árum eftir að barn greinist þrátt fyrir að það hafi læknast af 

veikindunum. Það er því mikilvægt að taka á slíkum málum hjá fagfólki strax í 

upphafi (Svavarsdóttir, 2005a). 

Framfarir í læknavísindum hafa orðið til þess að fleiri börn læknast af hjartagalla og 

krabbameini. Þetta hefur leitt til þess að foreldrar þurfa oftar á sérfræðilegri og 

félagslegri aðstoð að halda til að jafna sig á þessari lífsreynslu sinni og 

langtímaáhrifum þess að hafa átt svona mikið veikt barn. Foreldrar geta átt erfitt með 

að fylgjast með heilsu barna sinna yfir langan tíma og getur það haft áhrif á skynjun 

þeirra á veikindunum. Þau þurfa að vera vakandi fyrir þessu til að geta verið til staðar 

fyrir börnin sín (Svavarsdóttir, 2005b).  

Sérfræðingar eru núna meðvitaðri um hlutverk fjölskyldna þessara barna en áður þar 

sem lífslíkur barnanna hafa aukist mjög mikið. Fjölskyldan er ekki aðeins með 

hlutverk gagnvart veikum börnum sínum á meðan þau eru í meðferð heldur þarf hún 

líka að vera í nánu sambandi við sérfræðinga  þegar meðferð er lokið og eftirfylgni er 

með barninu (Svavarsdóttir, 2004). 

Foreldrar þessara barna geta upplifað óvissu, hjálparleysi og einmanaleika og þurfa 

því stuðning. Þessir foreldrar mælast líka oft með meiri kvíða og streitu heldur en 

foreldrar heilbrigðra barna og hafa kvartað yfir þunglyndi eftir að barnið þeirra 

greinist með sjúkdóminn (Svavarsdóttir, 2005a). 

Þróun á lyfjum og nútímatækni hefur aukið lífsskilyrði barna sem berjast við 

langvarandi illvíga sjúkdóma, sjúkdóma sem áður fyrr voru banvænir. Óvissa um 

lækningu, stytting á lengd sjúkrahúsvistar og erfiðar meðferðir á göngudeildum 

sjúkrahúsa auka álag á fjölskyldu sjúklingsins og setja mark sitt á fjölskyldulífið. Flest 

börn sem greinast með þráláta og illvíga sjúkdóma búa mestan hluta tímans sem 

veikindin vara heima fyrir og fellur því mesta álagið og ábyrgðin á fjölskylduna. 

Sumar fjölskyldur upplifa litla truflun vegna þessa og verða jafnvel enn nánari á 

meðan aðrar fjölskyldur upplifa mikla truflun og álag (Katz, 2002). 

Foreldrar langveikra barna þurfa augljóslega að kljást við margt. Þeir þurfa ekki 

einungis að einbeita sér að tilfinningalegum viðbrögðum barnsins við veikindunum 

heldur einnig að huga að sínum eigin. Á sama tíma þurfa foreldrarnir að vera 

meðvitaðir um viðbrögð annarra fjölskyldumeðlima og þá sérstaklega annarra barna 

sinna við þessum veikindum, ásamt því að vera til staðar fyrir þau. Lítið er hins vegar 
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vitað um áhrifin sem veikindi barnsins hafa á einkalíf foreldranna, vellíðan þeirra og 

hæfileika til að annast aðra (Svavarsdóttir, 2005a).  

Almenn vellíðan og lífsmöguleikar krabbameinssjúklinga og fjölskyldna þeirra hafa 

verið forgangsatriði rannsókna Krabbameinsfélags Íslands (National Cancer Institute). 

Krabbameinsmeðferðir barna eru oftast mjög flóknar, langar, erfiðar og geta haft 

margar aukaverkanir. Sama á við um börn með hjartagalla, sem þurfa oft að ferðast 

erlendis með foreldrum sínum aðeins nokkra daga gömul og gangast undir erfiðar 

skurðaðgerðir. Mörg þessara barna þurfa svo að fara í síendurteknar aðgerðir og 

upplifa erfiðar lyfjameðferðir nánast alla æskuna eða stóran hluta af sínu lífsskeiði. 

Foreldrarnir horfast í augu við margs konar áskoranir tengdar fjölskyldulífi þeirra. 

Þeir þurfa að huga að því hvernig eigi að takast á við þetta ástand, venjast þessu laka 

heilsuástandi barna sinna og hvernig þeir eiga að hugsa um eigin vellíðan ásamt 

vellíðan annarra fjölskyldumeðlima. 

Þær framfarir sem hafa orðið á batahorfum hafa leitt rannsakendur til að einbeita sér 

meira að bjargráðahegðun fjölskyldna og hvernig fjölskyldur takast á við 

tilfinningahliðina þegar þau lenda í svona lífsreynslu. Þrátt fyrir ósamræmi milli 

rannsókna á þessu efni hafa nýjustu rannsóknir sýnt að foreldrar langveikra barna 

upplifa ekki aðeins veikindi barna sinna á mismunandi hátt heldur nota einnig 

mismunandi bjargráð til að takast á við þessi veikindi (Svavarsdóttir og Sigurðardóttir, 

2005). 

Í rannsókn á 26 krabbameinssjúkum börnum, voru tekin viðtöl við foreldra þeirra 

varðandi bjargráðahegðun þeirra. Þessir foreldrar notuðu flestir bjargráðið þrautalausn 

til dæmis til að berjast fyrir hönd barna sinna, leita eftir upplýsingum og skipuleggja 

sig á þann hátt að þeim finnist þeir hafa einhverja stjórn á aðstæðunum. Algengasta 

bjargráðahegðun þessara foreldra var að reyna að hugsa jákvætt til að öðlast von 

(Svavarsdóttir og Sigurðardóttir, 2005). Bjargráðahegðun foreldra ræður að stórum 

hluta hversu vel foreldrarnir sinna hlutverkum sínum og auðveldar aðlögun 

fjölskyldunnar ef vel tekst til. McCubbin og Patterson (1981) greindu þrjár leiðir sem 

foreldar fara til að hafa stjórn á fjölskyldulífinu þegar barn innan hennar berst við 

illvígan sjúkdóm, a) að gæta þess að fjölskyldan standi saman og sýni samvinnu og 

bjartsýni varðandi ástandið, b) að viðhalda félagslegum stuðningi, sjálfsöryggi og 

andlegum stöðugleika, c) að reyna að skilja læknisfræðlega ástandið með því að hafa 

samskipti við aðra foreldra sem kljást við svipaðan vanda og hafa samskipti við 

starfsfólk spítalans (Katz, 2002). 
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Minna er vitað um kynjamun í tengslum við líðan foreldra eða hvernig áhrifin eru 

mismunandi milli foreldra þegar börnin þeirra greinast með hættulegan sjúkdóm 

(Svavarsdóttir, 2004). 

Krabbamein hjá börnun hefur vitaskuld áhrif á alla fjölskyldumeðlimi. Við þurfum 

því yfirsýn yfir það hvernig mæður og feður takast á við og aðlagast veikindum barna 

sinna og hvort munur sé á þessum viðbrögðum eftir kyni, aldri eða menntun 

foreldranna. Sama á við um foreldra hjartveikra barna.   

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa verið mismunandi og eru oft á tíðum 

mótsagnakenndar hver við aðra. Í rannsókn sem gerð var á fjölskyldum í Taiwan kom 

í ljós að mæður voru almennt óánægðari í hjónabandinu en feðurnir og þær sýndu 

einnig meira þunglyndi, kvíða og þrekleysi en feðurnir. Mæður sem fengu þjálfun í 

þrautalausn  voru mun hæfari í að minnka streitu hjá sér en þær sem fengu enga 

þjálfun. (Svavarsdóttir, 2005a). 

Sýnt hefur verið fram á tilfinningalegan óstöðugleika meðal mæðra langveikra barna 

og þær hafa frekar sagst nota félagslegan stuðning heldur en feður. Þeir velja aðrar 

leiðir eða eru athafnasamari á þeim tíma sem barnið greinist, það er að þeir notast 

frekar við hliðrun í þessum aðstæðum (Svavarsdóttir, 2005b). 

Rannsóknir hafa oft einblínt á kyn foreldra sem áhrifabreytu á hvaða bjargráð verður 

fyrir valinu. Rannsókn Grootenhus og Last (1997a)  á foreldrum langveikra barna 

voru fleiri mæður en feður greindar með ofsakvíða og voru feður frekar greindir með 

vaxandi þunglyndislíðan en mæður. Samkvæmt rannsókn Yeh (2002) voru mæður 

aftur á móti greindar með meira þunglyndi, kvíða og þrekleysi eftir ákveðinn tíma frá 

greiningu barnsins heldur en feðurnir.  

Í rannsókn Chesler og Parry (2001) sem byggðist á djúpviðtölum við feður, var 

niðurstaðan sú að almennt upplifðu feðurnir þær væntingar til sín að þeir ættu að hafa 

stjórn á tilfinningum sínum, vera harðir af sér eða “kletturinn” í fjölskyldunni sem 

hægt væri að stóla á. Feðurnir notuðu frekar bjargráðið hliðrun en þeir vildu ekki tala 

um vandamálin eða þær tilfinningar sem þeir upplifðu í þessum erfiðleikum. Það 

leiddi síðar af sér einangrun, skort á stuðningi og hafði áhrif á samband þeirra við 

maka sína. Í rannsókn Jones og Neil Urban (2003) lýstu feður krabbameinssjúkra 

barna tilfinningum sínum á við vonbrigði og voru aðallega vonsviknir með að hafa 

ekki stjórn á aðstæðum. Þessir feður tókust á við veikindi barna sinna með því að 

safna að sér upplýsingum um krabbamein og meðferð. Þeir reyndu að hlífa börnum 

sínum við óþarfa lyfjagjöf eða meðferð og einblíndu á lítil markmið í einu.  
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Trask og félagar (2003) gerðu rannsókn á 28 kanadískum og amerískum fjölskyldum 

krabbameinssjúkra unglinga á aldrinum 11-18 ára. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna 

að báðir foreldrar notuðu frekar bjargráð á við þrautalausn frekar en tilfinningamiðuð 

bjargráð (Svavarsdóttir, 2004).  

Rannsóknir sem hafa skoðað atriði varðandi fjölskyldu sjúklingsins, en ekki 

sjúklinginn sjálfan, hafa sýnt fram á að mæður eru í meiri hættu varðandi neikvæða 

heilsuþætti. Það kemur fram sem afleiðing af litlum svefni, breyttri næringu, 

yfirþyrmandi tilfinningum og minni tíma til að sinna sínum þörfum varðandi eigin 

heilsu. Foreldrar krabbameinssjúkra barna virðast líka upplifa meiri tilfinningaleg 

vandamál einu ári eftir að barnið greinist heldur en heilbrigður samanburðarhópur. 

Breytilegt er þó hvaða áhrif veikindin hafa á foreldrana og hvernig þeim líður almennt, 

eftir því hvar barnið er statt í meðferð sinni og hvernig heilsa þess er (Svavarsdóttir, 

2005b). 

Mæður nýlega greindra barna hafa frekar notað tilfinningamiðuð bjargráð og meiri 

félagslegan stuðning þegar þær voru bornar saman við mæður barna sem eru búin að 

berjast við illvíga sjúkdóma í einhvern tíma. Það sem þykir hins vegar áhugavert er að 

bjargráðin virðast ekki vera breytileg milli foreldra eftir tegundum krabbameinsins 

sem barnið berst við né eftir þeim tíma sem líður eftir að barnið greinist. Mæður 

virðast samt nota fleiri og áhrifaríkari bjargráð en feður (Svavarsdóttir og 

Sigurðardóttir, 2005). 

Í einni rannsókn voru foreldrar langveikra barna bornir saman við foreldra barna sem 

greindust með þráláta en ekki lífshættulega sjúkdóma, varðandi félagslegan stuðning, 

skynjun og skilning á veikindunum og bjargráðahegðun. Marktækur munur kom fram 

milli foreldra langveiku barnanna og foreldra hinna á notkun læknisfræðilegrar 

þjónustu. Foreldrar langveiku barnanna nýttu sér frekar læknisfræðilega þjónustu og 

félagslegan stuðning heldur en hinir foreldrarnir og virtust einnig ánægðari með þá 

þjónustu sem þeir fengu. Foreldrar langveiku barnanna notuðu bjargráðið þrautalausn 

í meiri mæli en hinir foreldrarnir, óháð kyni. Kynjamunur kom þó fram milli foreldra 

minna veiku barnanna varðandi tilfinningamiðuð bjargráð þar sem feðurnir notuðust 

frekar við þess konar bjargráðahegðun en mæðurnar. Út frá þessari rannsókn mætti 

því álykta að alvarleiki veikindanna skipti miklu máli hvað varðar þá bjargráðahegðun 

sem verður fyrir valinu og hversu mikil áhrif þessi veikindi hafa á daglegt líf 

fjölskyldunnar (Katz, 2002). 
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Sumir rannsakendur telja að greining á sjúkdómnum og aðrar sjúkdómstengdar 

breytur séu ekki endilega áhrifabreytur á bjargráðahegðun foreldra. Þeir telja að 

breytur sem tengjast börnunum sjálfum, svo sem persónu- og fjölskyldueiginleikar, til 

dæmis félagslegur stuðningur, menningarlegar og umhverfislegar breytur sem og 

bjargráðahegðunin og hlutlæg túlkun fjölskyldunnar á sjúkdómnum, hafi áhrif á 

bjargráðahegðun foreldranna og á aðlögun að veikindum barna sinna. Aðrir 

rannsakendur telja að foreldrar sem þurfa að horfast í augu við óvissa framtíð og 

ógnun við líf barna sinna hegði sér einnig og aðlagist sjúkdómi barna sinna á annan 

hátt en foreldra barna sem greinast með sjúkdóma sem ekki eru lífshættulegir (Katz, 

2002).  

Að ofangreindu má sjá að feður og mæður notast við mismunandi bjargráð þegar þau 

takast á við veikindi barna sinna. Samkvæmt rannsókn Turner-Henson, Holaday og 

Swan (1992)  notuðu mæður fleiri tegundir bjargráða en feður, meðal annars hugræn 

og persónuleg bjargráð sem miðast að skyldum fjölskyldunnar og umönnun veika 

barnsins. Mæðurnar héldu nánara sambandi við og ráðfærðu sig við starfsfólk 

spítalanna. Feðrum hætti meira til að notast við hegðun sem snýst um vinnu og 

skyldur og er því meira tengd hliðrun.  

Erla Kolbrún Svavarsdóttir (2004) notaði í einni rannsókn sinni á almennri heilsu 

fólks eftir kyni, sérstakt líkan (Resiliency Model of Family Stress Adjustment and 

Adaptation) til að kanna kynjamun milli foreldra hvað varðar almenna heilsu og 

kröfur til þeirra þegar barnið þeirra berst við krabbamein. Hún kannaði einnig 

almenna heilsu þessa fólks miðað við heilsu foreldra heilbrigðra barna. Tilgátan var sú 

að mæður kæmu ver út en feður hvað varðar almenna heilsu og að þær skoruðu hærra 

varðandi kröfur um umönnun. Galli við þessa rannsókn var hversu fáar fjölskyldur 

tóku þátt og að fjölskyldurnar voru allar á mismunandi stöðum í meðferð við að 

berjast við mismunandi tegundir krabbameins. Niðurstöðurnar gáfu hins vegar góða 

mynd af almennri heilsu fólks þegar það er að ganga í gegnum veikindi barna sinna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu engan kynjamun varðandi almenna heilsu 

foreldra krabbameinssjúkra barna. Munur var einnig á kröfum til ummönnunar milli 

foreldra. 

Þrátt fyrir að íslensku mæðurnar sinntu aðal hlutverki umönnunar barna sinna tóku 

feðurnir svo stóran þátt í henni að ekki fannst munur á milli foreldra, reynslan virkaði 

því svipuð. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður um bjargráðahegðun 

foreldra sem nota bjargráð tengdum þrautalausn. Foreldrum barnannna virtist líða á 
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svipaðan hátt óháð því hversu langt var síðan börnin greindust, en það var svipuð 

líðan hjá foreldrum barna sem greindust innan 6 mánaða og innan 24 mánaða. Þegar 

7-18 mánuðir voru frá greiningu höfðu foreldrarnir það samt verst varðandi almenna 

heilsu (Svavarsdóttir, 2004) 

Í rannsókn Katz frá árinu 2002 var bjargráðahegðun könnuð hjá foreldrum barna sem 

greindust með banvæna sjúkdóma og hjá foreldrum barna sem greindust með þráláta 

sjúkdóma, sem voru ekki lífshættulegir. Niðurstöðurnar studdu ekki fyrri rannsóknir 

þar sem feður voru mjög virkir í að tala við heilbrigðisstarfsfólkið og tóku þátt í að 

lesa sér til um málefnið og kynna sér aðstæður. Ástæðuna fyrir þessu mætti rekja til 

þess hversu fjölskylduvænir spítalarnir eru í dag þar sem báðir foreldrar eru hvattir til 

að taka þátt í umönnun barna sinna. Breyttur tíðarandi getur líka haft áhrif, þar sem 

feður taka meiri þátt í uppeldi og umönnun barna sinna í dag heldur en þeir gerður 

áður fyrr. Í þessari rannsókn notuðu báðir foreldrar helst fjölskylduþrautalausn. Í því 

fólst að viðhalda og efla samheldni fjölskyldunnar, að eyða tíma saman og deila 

reynslu sinni. Þetta virtist hjálpa fjölskyldum að takast á við þessi veikindi og aðlagast 

þeim. Tilfinningamiðuð bjargráð voru það sem báðir foreldrar notuðu minnst, nema 

að feður barna sem voru ekki með lífshættulega sjúkdóma notuðust mest við það 

bjargráð (Katz, 2002). 

Þrátt  fyrir að langtímarannsóknir hafi bent til þess að kvíði og þunglyndi meðal 

foreldra langveikra barna minnki fyrstu tvö árin eftir greiningu, er samt hátt hlutfall 

foreldra nýlega greindra barna (innan 6 mánuða) sem upplifa andlega vanlíðan. 

Foreldrar barna sem greindust innan 18 mánuða og foreldrar barna sem hraka eða 

greinast aftur, halda áfram að finna til óöryggs og hjálparleysis (Svavarsdóttir, 2004) 

Langtímarannsóknir varðandi streitu hjá foreldrum krabbameinssjúkra barna hafa sýnt 

fram á að streitan minnkar með tímanum. Streitumagn hjá foreldrum 

krabbameinssjúkra barna er hærra ári eftir að rannsókn hefst miðað við foreldra 

heilbrigðra barna. Rannsóknir á foreldrum nýlega greindra barna hafa sýnt fram á að 

kvíði og þunglyndi hjá feðrum breytist ekki yfir tíma. Mæður upplifðu hins vegar mun 

minna þunglyndi og kvíða 20 mánuðum eftir greiningu barnsins heldur en 2 mánuðum 

eftir greiningu. Ljóst er að andleg líðan barnanna er háð aðlögun foreldra að 

aðstæðunum sem veikindin hafa í för með sér. Líklegt að er sömu niðurstöður kæmu 

fram hjá foreldrum hjartveikra barna (Svavarsdóttir, 2004). 

Á Íslandi eru fjölskyldur krabbameinssjúkra barna í nánum samskiptum við 

krabbameinsteymi heilbrigðisstarfsólks fyrstu tvö árin eftir að barnið greinist. Það 
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vantar fleiri rannsóknir á Íslandi þar sem könnuð eru áhrif þess að eiga veikt barn, 

langtímarannsóknir varðandi ummönnunarkröfur, vellíðan foreldra og hvernig 

foreldrar skynja heilsu barna sinna. Þessar rannsóknir gætu hjálpað til við að þróa 

inngrip fyrir foreldra barnanna og hjálpa þeim að finna leiðir til að takast jákvætt á við 

ástandið, til dæmis með aðferðum þrautalausnar. Í einni rannsókn sögðu foreldrar 

langveikra barna að það sem væri erfiðast og tæki mestan tíma frá þeim væri að gefa 

tilfinningalegan stuðning, þá bæði gagnvart veika barninu og öðrum börnum í 

fjölskyldunni. Munur á hlutverkum foreldranna eftir kyni var einnig ljós. Mæður voru 

í hlutastarfi eða unnu ekki utan heimilisins á meðan feður unnu fulla vinnu. Báðum 

foreldrum fannst erfitt að sameina allt sem þurfti að gera og vera til staðar 

tilfinningalega. Mæður gætu þurft meiri stuðning við að ráða við dagleg störf og 

umönnun og feður við að styðja betur við bakið á maka sínum tilfinningalega 

(Svavarsdóttir, 2005a). 

Foreldrar hafa lýst því, að ástandið sem krabbameinið hafði í för með sér sé það mest 

yfirþyrmandi sem þau hafa lent í. Þeir hafa einnig greint frá því að þeir hafi verið 

viðkvæmari og meira einmana eftir að greining átti sér stað, daglegt líf breyttist og 

þeir þurftu að eyða miklum tíma og orku í að hugsa um barnið (Svavarsdóttir, 2005a). 

Sérfræðingar sem einbeita sér að fjölskyldunum telja að þrálát veikindi sé 

fjölskyldumál þar sem veikindi einstaklings í fjölskyldu snerti aðra í fjölskyldunni. 

Krabbameinsfélag Bandaríkjanna (US National Cancer Institute) bendir á að 

fjölskyldur krabbameinssjúkra barna eiga í hættu á fá andlegt áfall. Í rannsókn þar 

sem könnuð voru lífsgæði barna með krabbamein kom í ljós að það var marktækur 

munur á því hvernig foreldrar mátu félagslega, andlega og líkamlega heilsu barna 

sinna. Foreldrar krabbameinssjúkra barna mátu börnin sín verr stödd en foreldrar 

heilbrigðra barna. Þessi marktæki munur var til staðar þrátt fyrir að heilsa þessara 

barna hafði batnað til muna undafarna 12 mánuði (Svavarsdóttir, 2005b).  

 

Inngrip 

Rannsóknir sem hafa einblínt á hvernig það er að lifa af krabbamein sem barn, hafa 

lagt áherslu á inngrip sem beinast að sálfélagslegum þáttum. Í því felst meðal annars 

að hjálpa heilbrigðum systkinum krabbameinssjúkra barna og endurgöngu í skóla fyrir 

börnin sem voru með krabbamein. Áherslan hefur einnig verið á inngrip eftir áfall 

vegna veikindanna og að draga úr streitu hjá veiku börnunum þegar þau eru að fara í 
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erfiðar meðferðir. Rannsóknir sem beinast að inngripum fyrir fjölskyldur 

krabbameinssjúkra barna þarf hins vegar að bæta. Það þarf að huga að inngripum fyrir 

fjölskylduna sem heild. Það virðist vera sem sálfræðilegur stuðningur fyrir fjölskyldur 

þessara barna hafi minnkað síðan um 1990. Við það bætist svo að samfélagið er  

stöðugt að breytast þar sem hraði og streita vex og gerir ástandið enn verra fyrir þetta 

fólk. Fjölskyldutengsl og áhrifin sem meðlimir fjölskyldunnar hafa á hvern annan, 

skipta miklu máli þegar hugað er að inngripum fyrir þessar fjölskyldur (Svavarsdóttir 

og Sigurðardóttir, 2006). 

Inngrip sem einblína á fjölskylduna sem heild eru að verða sýnilegri, en erfitt er að 

finna rannsókn sem einblínir á heilsu fjölskyldna krabbameinssjúkra barna. Tvær 

aðferðir þrautalausar hafa reynst hjálplegar fyrir fjölskyldur krabbameinssjúkra barna. 

Þær eru fræðsla um ástand barnsins frá fagmönnum og tilfinningalegur stuðningur frá 

vinum og vandamönnum (Svavarsdóttir, 2005b).  

Ljóst er að inngrip skipta máli þegar fjölskyldur fá upplýsingar á tölvudiskum, í 

gegnum netið eða á blaði. Fólki líður betur þegar það getur fræðst og lesið sér til um 

sjúkdóminn. Sálfræðilegt inngrip getur hjálpað fjölskyldunum með því hjálpa til við 

að minnka streitu og að læra að nota gagnlegar leiðir til takast á við veikindi barnsins 

síns. Enn hafa þó fáar aðferðir verið þróaðar sem inngrip fyrir þessar fjölskyldur 

(Svavarsdóttir og Sigurðardóttir, 2006). 

Niðurstöður rannsókna varðandi félagslegan stuðning fyrir fjölskyldur þessara barna 

eru mótsagnakenndar hverjar við aðrar. Foreldrar virðast vera ánægðir með stuðning 

sem þeir fá, jafnvel þó að sá stuðningur minnki með tímanum. Aftur á móti þegar 

minni félagslegur stuðningur var veittur lýstu foreldrar yfir áhyggjum yfir því hversu 

langan tíma veikindin tóku (Svavarsdóttir, 2005a). 

Niðurstöður rannsókna á þessu sviði geta leitt til þróunar á stöðluðum leiðbeiningum 

fyrir klínísk ummönnunarinngrip fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Munur á bjargráðahegðun 

milli mæðra og feðra annars vegar og milli foreldra langveikra barna og foreldra barna 

með þráláta en ekki lífshættulega sjúkdóma hins vegar getur orðið til þess að 

heilbrigðisstarfsfólk noti mismunandi leiðir til að leiðbeina foreldrum eftir því í hvaða 

stöðu þeir eru og hjálpi þeim að finna viðeigandi félagslegan stuðning. 

Heilbrigðisstarfsfólk getur haft áhrif  á skilning foreldranna á veikindum barna sinna. 

Það getur verið með því að veita þeim viðeigandi fræðslu, styrkja og hvetja þá til að 

tjá tilfinningar sínar og áhyggjur varðandi veikindi barna sinna, bæði við hvort annað 

og við heilbrigðisstarfsfólkið. Aðstoð til foreldra, við að setja sér markmið og að ná 
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þessum markmiðum getur verið áhrifarík. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir foreldra 

barna sem kljást við lífshættulega sjúkdóma, sem hættir til að líta á sjúkdóminn sem 

óyfirstíganlegan (Katz, 2002). 

Mikilvægt er að nota áhrifarík bjargráð sem leiða til aðlögunar að sjúkdómsástandi 

barnsins og skipta sköpun við skipulagningu og framkvæmd á viðeigandi umönnun. 

Eins og oft hefur komið fram í rannsóknum er áhrifaríkt að notast við bjargráðið 

þrautalausn í svona aðstæðum. Hún getur verið fólgin í því að fjölskyldan deilir 

verkefnum, verkaskipting er við umönnun barnsins og hún eyðir tíma saman sem 

fjölskylda. Þessi leið getur hjálpað foreldrunum að takast á við þessar aðstæður og að 

viðhalda betri andlegri líðan. Heilbrigðisstarfsfólk getur boðið fram ráð  til 

fjölskyldna til að takast á við ástandið, þar sem tekið er tillit til mismunandi áhrifa á 

feður og mæður. Fjölskyldur krabbameinssjúkra barna þurfa oft að finna nýjan tilgang 

í lífinu og nýjar leiðir til að lifa daglegu lífi. Til viðbótar við þetta er mikilvægt að 

foreldrarnir uppfylli líka sínar persónulegu- og félagslegu þarfir þegar þess er kostur 

og sækist eftir hjálp við umönnun veika barnsins. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir 

mæður sem hættir til að taka aðal ábyrgðina á umönnun veika barnsins (Katz, 2002). 

Í einni rannsókn var athugað hvaða áhrif umönnunarhlutverkið hefði á mæður 

krabbameinssjúkra barna, hvað varðar getu þeirra til að hugsa um sínar persónulegu 

þarfir. Algengast var að mæðurnar hefðu engan tíma til að hugsa um sínar þarfir. 

(Svavarsdóttir, 2005b).  

Í rannsókn sem notast var við þrenns konar inngrip, var markmiðið að komast að því 

hver hagnaðurinn væri af því að hafa stjórn á inngripum í fjölskyldulífi í klínískum 

aðstæðum. Það var gert með því að a) meta hegðun hjúkrunarfræðinga og fjölskyldna 

varðandi þessi inngrip, og b) að meta áhrif þessara inngripa á almenna líðan foreldra, 

bjargráðahegðun, þrautsegju og aðlögun að aðstæðum. Eitt af inngripunum var 

vefsíða sem átti að bæta þekkingu foreldranna, þar sem þau gátu flett upp 

upplýsingum um mismunandi tegundir krabbameins og áhrifin sem veikindin hafa á 

fjölskyldur sjúklinganna. Einnig gátu foreldrarnir nýtt sér stuðning sem var veittur í 

gegnum þessa vefsíðu. Þar gátu allir foreldrar haft samband sín á milli og þannig deilt 

reynslu sinni og veitt hvor öðrum stuðning. Að lokum var hverri og einni fjölskyldu 

boðið upp á 60-90 mínútna stuðningsviðtal. Tími viðtalsins fór eftir þörfinni á því. Í 

ljós kom að allir foreldrarnir voru mjög ánægðir með inngripin og sögðu að sér liði 

betur en áður. Það er því augljóst að inngrip eru vel liðin og nauðsynleg fyrir 

fjölskyldur veikra barna (Svavarsdóttir og Sigurðardóttir, 2005). 
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Sú breyting sem hefur orðið á heilbrigðisþjónustu krabbameinssjúklinga og 

fjölskyldna þeirra hefur leitt til þarfar á að þróa áhrifarík inngrip sem eru mikilvæg í 

klínískum aðstæðum, eru framkvæmanleg, auðvelt aðgengi sé fyrir sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra og að auðvelt sé að færa inn í fyrri ummönnunarlíkön (Svavarsdóttir 

og Sigurðardóttir, 2005). 

Calgary Family Intervention Model (CFIM) er líkan af inngripum fyrir fjölskyldur. 

Líkanið snýst um að hafa áhrif á virkni innan fjölskyldunnar, áhrif hennar útá við, trú 

og erfiðleika. Líkanið byggist á póstmódernisma, kerfishugsjón, samskiptum, 

nethyggju og þeirri áherslu á að fólk sé með mismunandi skoðanir og skilning á 

atburðum og lífsreynslu. Í CFIM eru inngrip ætluð til að bæta, breyta eða viðhalda 

virkni á einu eða öllum þremur sviðum fjölskylduvirkni.  Þau svið eru hugræn, 

tilfinningaleg og atferlisleg. Breyting á einu sviði hefur áhrif á annað. Stærsta 

breytingin sem getur átt sér stað er breyting á viðhorfum fjölskyldunnar, sem er þá 

hugræn breyting. CFIM miðar að því að hjúkrunarfræðingar bjóði fjölskyldum inngrip. 

Hvort að fjölskyldur séu opnar fyrir því fer eftir persónueinkennum þeirra og 

fjölskyldutengslum. Niðurstöður rannsókna sem notað hafa CFIM hafa sýnt fram á 

góðan árangur og hafa mæður og feður sagt að inngripin hafi gagnast sér vel og þau 

séu ánægð með þau. Það er því ekki ástæða til annars en að nota inngrip fyrir 

fjölskyldur sem eru opnar fyrir ýmis konar aðstoð, til að bæta andlega líðan sína 

(Svavarsdóttir og Sigurðardóttir, 2006). 

Þrátt fyrir tugi rannsókna á bjargráðhegðun erum við samt sem áður fjarri því að geta 

greint eða fundið hagstæðustu leiðina fyrir ákveðinn einstakling með ákveðið 

vandamál. Sumir fræðimenn telja að við getum ekki skilið bjargráðahegðun fyrr en 

við erum farin að skilja alla mannlega hegðun. Við getum samt sem áður bætt þá 

þekkingu sem við höfum um hegðun okkar og reynslu og reynt að nýta þá þekkingu 

sem við höfum þegar til að hjálpa fólki að takast á við erfiðar aðstæður (Bouchard, 

2003). 
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Mælingar á bjargráðahegðun og andlegri líðan 

CISS kvarðinn um bjargráðahegðun í álagsbundnum aðstæðum (Coping 

Inventory for Stressful Situation)  

Bjargráð skipta miklu máli varðandi andlega og líkamlega vellíðan. Þetta sést best 

þegar fólk lendir í neikvæðum og streituvaldandi aðstæðum í lífinu. Hvernig fólk tekst 

á við veikindi er nauðsynlegur þáttur í bataferlinu og lífsgæðum seinna meir. CISS 

kvarðinn um bjargráðahegðun í álagsbundnum aðstæðum (Coping Inventory for 

Stressful Situation) (Endler og Parker, 1999) kynnir nýja leið til að skilja mikilvægi 

tengsla á milli streituvaldandi aðstæðna og hvernig við vinnum úr þeim. CISS 

kvarðinn er þróaður út frá kenningalegum grunni og reynslu. Hann hefur verið 

notaður í mörgum rannsóknum á því hvernig fólk tekst á við álagsbundar aðstæður. 

Hann býður upp á nákvæma forspá fyrir ákveðin bjargráð í þessum aðstæðum og 

hjálpar til við skilning á mismunandi samböndum bjargráða og annarra breyta sem 

tengjast persónulegum málefnum. 

CISS kvarðann er hægt að nota við mat á hegðun fólks með geðræn vandamál, 

líkamleg vandamál og hjá fólki sem þjáist af streitu. Hann er einnig hægt að nota við 

uppfærslu á vellíðunarkerfi og við ráðgjöf. Þróun CISS kvarðans varð vegna skorts á 

sameiginlegu áliti sérfræðinga sem rannsökuðu bjargráðahegðun, sálfræðilegra 

annmarka margra mælitækja sem til voru fyrir, það er skorti á áreiðanleika og 

réttmæti (Endler og Parker, 1999).  

CISS kvarðinn er fremur auðveldur í notkun. Til eru útgáfur af CISS fyrir fullorðna og 

unglinga. Hægt er að nota báðar útgáfur fyrir heilbrigðan almenning og veikt fólk sem 

getur lesið. Kvarðinn er 48 atriði á 5 punkta Likert kvarða sem liggur frá 1, “alls ekki” 

til 5, “mjög mikið”. Þátttakendur svara listanum sjálfir. Fólk er beðið um að svara í 

hversu miklum mæli það sýnir ákveðna hegðun þegar það lendir í aðstæðum sem eru 

erfiðar, streituvaldandi eða sem koma því úr jafnvægi.  

Það eru þrjár gerðir bjargráðahegðunar í listanum. Fyrsta er þrautalausn. Sú leið lýsir 

þeirri hegðun sem beinist að því að leysa vandann, breyta honum hugrænt eða tilraun 

til að breyta aðstæðum með framkvæmd. Aðaláherslan er á verkefni, skipulag og 

tilraunum til að leysa vandann. Önnur leið er tilfinningamiðuð bjargráð. Þau lýsa 

tilfinningalegum viðbrögðum sem eru ósjálfráð. Markmiðið er að minnka streitu en 

það gengur ekki alltaf. Viðbrögðin eru tilfinningar sem oft verða yfirþyrmandi eins og 

að kenna sjálfum sér um, verða of tilfinningaríkur, verða reiður og/eða stressaður. 
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Fólk verður einnig upptekið af sjálfu sér og fer jafnvel að dagdreyma. Í sumum 

tilfellum eykst streitan, þar sem fólk verður mjög uppstökkt og stressað. Viðbrögðin 

beinast að manneskjunni sjálfri. Þriðja bjargráðahegðunin er hliðrun. Hún lýsir 

virkum og hugrænum breytingum sem beinast að því að forðast streituvaldandi 

aðstæðurnar. Það getur lýst sér þannig að fólk gerir eitthvað sem dreifir huganum eða 

kýs félagslegu aðstæður þar sem það þarf ekki að hugsa um streituna. Það eru tveir 

undirkvarðar í hliðrun og þeir heita truflun (distraction) og dægradvöl (social 

diversion) (Rafnsson, Smári, Windle, Mears og Endler, 2006). 

Sýnt hefur verið fram á frekar stöðuga þáttabyggingu og góðan áreiðanleika CISS 

kvarðans. Kynjamunur hefur komið fram varðandi bjargráð. Þessi munur er þó ekki 

algildur. Vert er þó að huga að kynjamun varðandi þáttabyggingu og meðalmun á 

bjargráðum milli kynja þegar verið er að vinna rannsóknir þar sem listinn er notaður 

(Rafnsson o.fl., 2006). 

Undanfarin ár hafa íslenskir rannsakendur sýnt meiri áhuga á að rannsaka hvernig fólk 

tekst á við streituvaldandi aðstæður  Í þessari rannsókn var notast við þrjá þætti CISS 

listans, en rannsakendur hafa valið að kalla þá þrautalausn, tilfinningamiðuð bjargráð 

og hliðrun (Rafnsson o.fl., 2006). 

 

GHQ kvarðinn um almenna heilsu fólks (General Health Questionnaire) 

Þegar verið er að rannsaka hópa er oft gerð krafa um að aðferðir til greiningar séu 

ódýrar og auðveldar í notkun. Æskilegt er að hægt sé að fá sem flesta einstaklinga 

innan tiltekins hóps í samvinnu í rannsókninni. Aðferðin verður að greina sem best 

milli þeirra sem eru sjúkir og þeirra sem eru heilbrigðir. GHQ kvarðinn um almenna 

heilsu fólks (General Health Questionnaire) (Goldberg og Williams, 1991) var gerður 

sérstaklega til notkunar í hóprannsóknum í geðlæknisfræði og hefur reynst vel í 

mörgum rannsóknum (Jón G. Stefánsson og Ingvar Kristjánsson, 1982). Niðurstöður 

rannsóknar sem Jón og Ingvar (1982) gerðu, gefa til kynna að GHQ kvarðinn sé vel 

nothæfur til geðrænna hóprannsókna hérlendis. 

GHQ kvarðinn hefur verið notaður til að meta sálræn vandamál tengd almennum 

veikindum. Þetta mælitæki er ekki hannað til að greina geðraskanir heldur til að skima 

fyrir einkennum sem síðar getur leitt til greiningar á geðröskunum. Þetta mælitæki er 

góð viðbót við þau viðtöl sem geðlæknar og sálfræðingar veita til að skima eftir 

geðrænum vandamálum (Rush o.fl., 2000). 
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GHQ kvarðinn var hannaður til að meta sálræna þætti slæmrar andlegrar líðan. Með 

því er átt við einkenni sem hindra einstakling í að athafna sig í daglegu lífi og sálræna 

erfiðleika frekar en stöðuga persónuleikaþætti. Þess vegna er miðað við að 

þátttakendur svari út frá síðustu 2 vikum í lífi sínu (Rush o.fl. 2000). 

GHQ kvarðinn er spurningalisti sem þátttakandi svarar sjálfur og þarf enga sérstaka 

kunnáttu til þess. Það eru til fjórar gerðir af GHQ kvarðanum, 60-atriða, 30-atriða, 28-

atriða og 12-atriða (Rush o.fl. 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að styttri útgáfurnar 

eru jafn góðar ef ekki betri en stærsti kvarðinn (Andersen, Sestoft, Lillebæk, 

Gabrielsson og Hemmingsen, 2002). 

GHQ- 30 hefur verið talinn betri mæling á sálrænum erfiðleikum en GHQ-60 vegna 

þess að í þeim kvarða voru undanskilin þau atriði sem voru sameiginleg hjá 

þátttakendum með einungis líkamleg einkenni. Í flestum tilfellum eru skor á GHQ 

mjög skekkt og með gólfáhrif (Rush o.fl., 2000).  

Mælt er með að nota mismunandi útgáfur við mismunandi mælingar. Það er til dæmis 

gott að notast við 28 atriða útgáfuna þegar andleg líðan er mæld hjá fólki með 

áfallastreitu. Hvert atriði á kvarðanum er með fjóra valmöguleika og þurfa 

þátttakendur að velja á milli möguleikanna. Það er hægt að notast við mismunandi 

aðferðir við athugun á skori þátttakenda. Hægt er að notast við Likert kvarða þar sem 

skor þátttakenda er metið frá 1-4. Líðan fólks er svo metin eftir þessum skorum. Ef 

fólk skorar til dæmis hátt (3-4) á kvarðanum þá mælist það með einkenni þunglyndis, 

kvíða eða samskiptaleysis. Einnig er hægt að notast við tvískiptan kvarða sem er með 

stigagjöfina 0,0,1,1. Með þessari aðferð fær fólk engin stig ef það svarar 

valmöguleikum 1 eða 2, en 1 stig ef það svarar 3 eða 4. Því lægra sem skorið er því 

minni líkur eru á að fólk glími við andlega erfiðleika. (Andersen, Sestoft, Lillebæk, 

Gabrielsson og Hemmingsen, 2002). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi áreiðanleika kvarðans til að kanna innri 

stöðugleika milli mismunandi útgáfna af GHQ. Góður innri áreiðanleiki hefur verið 

mældur. Cronbach’s alpha fyrir GHQ-60, GHQ-30 og GHQ-12 hefur mælst frá 0,82- 

0,93 og helmingunaráreiðanleiki frá 0,78-0,95 fyrir allar þessar útgáfur. 

Endurtekningaráreiðanleiki getur verið misjafn milli útgáfna af kvarðanum sökum 

þess að kvarðanum er ætlað að mæla tímabundna andlega erfiðleika (sálræn einkenni) 

en ekki langvarandi erfiðleika eða persónuleikatruflun. Endurtekningaráreiðanleiki 

hefur mælst bestur á GHQ-28 (r=0,90) en á hinum kvörðunum r=0,50-0,90. (Rush 

o.fl., 2000). 
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Margar rannsóknir á kvarðanum hafa sýnt fram á réttmæti hans hvað varðar andlega 

heilsu almennings, bæði milli mismunandi menningarheima og á mismunandi 

tungumálum. Af þeim sökum hefur þessi kvarði verið notaður í rannsóknum um allan 

heim en kvarðinn hefur verið þýddur yfir á yfir 36 tungumál. Að auki hefur kvarðinn 

verið notaður hjá mörgum geðsjúkrahúsum til að kanna andlegt ástand vistmanna þar. 

Þess er þó vert að geta að réttmæti kvarðans er minna þegar hann er notaður fyrir þann 

hóp af fólki en þegar hann er notaður til að kanna almenna heilsu almennings (Rush 

o.fl., 2002; Wancata, Alexandrowicz og Benda, 2002). 

Inntaksréttmæti kvarðans virðist vera nægjanlegt, þar sem hvert atriði kvarðans 

aðgreinir þá sem upplifa andlega erfiðleika (psychological distress) og þá sem ekki 

hafa þessi einkenni. Sýnt hefur verið fram á gott réttmæti kvarðans í meiri en 60 

rannsóknum. Allar útgáfur kvarðans hafa næmi fyrir andlegum erfiðleikum í kringum 

80-84%. 

Hugsmíðaréttmæti hefur fundist með þáttagreiningarrannóknum og með 

fylgnimælingum varðandi ytra réttmæti. Í GHQ-30 hafa fundist 4-6 þættir sem náðu 

yfir 48%-50% dreifingar. Almennt séð ætti GHQ kvarðinn að vera nothæfur fyrir alla 

aldurshópa, menningarhópa og fyrir bæði kyn. Samt sem áður hafa karlmenn virst 

svara nákvæmar en konur og hvítir nákvæmar en litaðir. Þessi munur hefur samt verið 

lítill og ekki mælst marktækur (Rush o.fl., 2000). 

Áhersla kvarðans er að skima eftir sálrænum einkennum en hann er ekki notaður til 

greiningar á geðröskunum. Einnig er hægt að nota hann til að kenna nemendum sem 

læra læknis- eða sálfræði að þekkja einkenni sálrænna erfiðleika svo þeir geti 

meðhöndlað fólk á réttan hátt (Rush o.fl., 2000). 

GHQ kvarðinn sem notaður var í þessari rannsókn er 30 atriða tvískiptur kvarði 

(0,0,1,1). Allar spurningar kvarðans hafa fjóra svarmöguleika sem gefa til kynna 

aukna eða minnkandi andlega erfiðleika en stigagjöfin er 0-0-1-1. (Wancata o.fl., 

2002). GHQ kvarðinn metur líkurnar á því hvort fólk þjáist af andlegri vanheilsu. Því 

hærra sem fólk skorar á kvarðanum því meiri líkur eru á að það þjáist af einhvers 

konar andlegri vanlíðan. Þættir kvarðans eru ýmist 3-4 talsins. Í þessar rannsókn var 

notast við þrjá þætti, kvíða, þunglyndi og samskiptaleysi (Chung, Prevesa, 

Papandreou og Prevezas, 2006). 



 22 

Markmið og tilgátur rannsóknar 

Þessi rannsókn byggist á því að athuga bjargráðahegðun foreldra langveikra barna 

sem greinst hafa með krabbamein annars vegar og hjartagalla hins vegar. Verkefnið 

snýst í aðalatriðum um að kanna áhrif bjargráðahegðunar á almenna líðan, það er 

hvort tegundir bjargráða geta spáð fyrir um ákveðna þætti andlegrar líðan. Auk þess er 

markmið að kanna hvaða bjargráðahegðun þessi hópur notast við í erfiðum aðstæðum 

og hvort munur sé á bjargráðahegðun eftir kyni, aldri eða menntun.  Niðurstöður geta 

haft áhrif á þróun viðeigandi inngripa til að hjálpa þessum foreldrum að takast á við 

streituvaldandi aðstæður eins þegar barnið þeirra greinist með lífshættulegan sjúkdóm 

og að bregðast við á réttan hátt. Rannsakendur notuðust við þrjá þætti í CISS og GHQ 

kvörðunum. Í CISS kvarðanum voru það þættirnir tilfinningamiðuð bjargráð, 

þrautalausn og hliðrun og í GHQ kvarðanum voru það þættirnir kvíði, þunglyndi og 

samskiptaleysi.  

 

Tilgáturnar eru af þrennum toga: 

1. Munur er á almennri heilsu og vellíðan eftir kyni, og menntun. 

a) Mæður mælast frekar með kvíða og samskiptaerfiðleika heldur en 

feður. Feður mælast frekar með þunglyndi 

b) Því minni menntun sem foreldrar hafa því meiri líkur eru á að þeir 

mælist með kvíða, þunglyndi og samskiptaerfiðleika. 

2. Tegundir bjargráðahegðunar spá fyrir um andlega líðan svo sem streitu, kvíða 

og þunglyndi.  

3. Munur er á bjargráðhegðun foreldra eftir kyni, aldri og menntun. 

a) Mæður nota frekar tilfinningamiðuð bjargráð og þrautalausn. Feður 

nota frekar bjargráðahegðunina hliðrun. 

b) Yngri foreldrar notast frekar við bjargráðahegðunina hliðrun og 

tilfinningamiðuð bjargráð. Eldri foreldrar notast frekar við þrautalausn 

í erfiðum aðstæðum. 

c) Því minni menntun sem foreldrar hafa því meiri líkur eru á að þeir noti 

bjargráðahegðunina hliðrun og tilfinningamiðuð bjargráð. Því meiri 

menntun sem foreldrar hafa því meiri líkur eru á að þeir noti 

bjargráðhegðunina þrautalausn. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru foreldrar krabbameinssjúkra- og hjartveikra barna á Íslandi. 

Foreldrarnir eru meðlimir í Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna og Neistanum, 

styrktarfélagi hjartveikra barna. Foreldrar barnanna voru á aldrinum 21 árs og eldri, af 

báðum kynjum, með mismunandi menntun og árstekjur. Þátttakendur voru 56 talsins 

úr 300 manna úrtaki og voru búsettir um allt landið. Þeir fengust með samvinnu 

rannsakenda við styrktarfélögin tvö. Stjórnendur félaganna sáu um að útbúa límmiða 

með nöfnum og heimilisföngum þátttakenda. Þátttakendur voru valdir út frá því að 

meira en eitt ár væri liðið frá því að börn þeirra höfðu greinst með annað hvort 

krabbmein eða hjartagalla. Þátttakendur höfðu frjálst val um þátttöku. 

 

Mælitæki 

Mælitækin sem notast var við í rannsókninni voru tveir spurningalistar.  

Íslenska útgáfan af CISS kvarðanum (Coping Inventory for Stressful Situation) 

(Endler og Parker, 1999) var notuð til að meta bjargráðahegðun foreldra. Fólk var 

beðið um að meta í hve miklum mæli það sýnir tiltekna hegðun þegar það lendir í 

aðstæðum sem eru erfiðar, streituvaldandi eða koma því úr jafnvægi. Þessi 

spurningalisti inniheldur 48 staðhæfingar á 5 punkta Likert kvarða sem er frá 1 (alls 

ekki) til 5 (mjög mikið).  Listinn skiptist í þrjá þætti en sá þriðji hefur tvo undirþætti. 

Þættirnir skiptast í þrautalausn (problem solving), tilfinningamiðuð bjargráð 

(emotional focusing) og hliðrun (avoidance) en sá þáttur skiptist svo enn frekar í 

truflun (distraction) og dægradvöl (social diversion). Í þessari rannsókn var hins vegar 

ekki notast við undirkvarðana. Á þættinum þrautalausn voru 18 spurningar, þátturinn 

tilfinningamiðuð bjargráð innihélt 16 spurningar og þátturinn hliðrun var með 14 

spurningar.  Í fyrri rannsóknum hefur áreiðanleiki þessara þriggja þátta líkans verið 

hár sem og í íslenskri þýðingu listans (Rafnsson o.fl., 2006). 

GHQ kvarðinn (General Health Questionnaire) (Goldberg og Williams, 1991) 

inniheldur 30 spurningar um andlega heilsu fólks. Fólk var beðið um að meta líðan 

sína síðustu vikur með því að svara spurningum út frá fjórum svarmöguleikum. Þessir 

svarmöguleikar gáfu fólki færi á að meta hvort að ákveðin líðan og heilsa væri betri 

eða verri en spurningin gaf til kynna. Svarmöguleikarnir voru til dæmis frá „betur en 
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vanalega“, „eins og vanalega“, „verr en vanalega“ og „miklu verr en 

vanalega“ (Goldberg og Williams, 1991).  Svör þátttakenda voru metin með 

tvískiptum kvarða (0,0,1,1) þar sem þáttakendur fengu ekkert stig ef þeir svöruðu að 

líðan og heilsa sín væri betri eða svipuð en spurningin gaf til kynna. Eitt stig var gefið 

ef þátttakendur svöruðu að líðan sín og heilsa væri verri eða miklu verri en spurningin 

gaf til kynna. Kvarðinn skiptist oft í fimm þætti sem eru kvíði, þunglyndi, vanlíðan, 

færni til framkvæmda og félagshæfni. Í þessari rannsókn var notast við þrjá þætti, 

kvíða, þunglyndi og samskiptaleysi. Þátturinn kvíði innihélt 4 spurningar, þátturinn 

þunglyndi var með 16 spurningar og þátturinn samskiptaleysi var með 10 spurningar. 

Snúa þurfti nokkrum spurningum til að samræma þær við aðrar spurningar. Það var 

gert til að lágt skor samræmdist alltaf góðri andlegri líðan og hátt skor slæmri andlegri 

líðan. Á undan spurningalistunum voru sex bakgrunnsbreytur sem rannsakendum 

fannst skipta máli varðandi tilgátur rannsóknarinnar. Tölfræðiforritið SPSS var notað 

við alla tölfræðiúrvinnslu. 

 

Rannsóknarsnið 

Frumbreyturnar voru kyn, aldur og menntun þátttakenda ásamt þremur þáttum 

bjargráðahegðunar, þrautalausn, tilfinningamiðuð bjargráð og hliðrun.  

Fylgibreyturnar voru þrír þættir andleg heilsu, kvíði, þunglyndi og samskiptaleysi.  

Þessar breytur voru í formi spurninga og staðhæfinga í tveimur spurningalistum.  

Rannsóknin byggðist aðallega á samanburði innan hóps.  

 

Framkvæmd 

Rannsakendur höfðu samband við Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna og Neistann, 

styrktarfélag hjartveikra barna. Eftir að hafa farið á fundi með stjórnendum félaganna 

var samstarf ákveðið varðandi gerð og fyrirkomulag rannsóknarinnar. Þar á eftir var 

leitað eftir spurningalistum við hæfi sem samræmdust tilgátum rannsóknarinnar. Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, prófessor (deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar við Háskóla 

Íslands) veitti hjálp sína og lagði til spurningalista um viðhorf og breytingar í 

fjölskyldulífi í hennar þýðingu sem seinna var ákveðið að notast ekki við.  

Þegar búið var að velja listana útbjuggu rannsakendur bakgrunnsbreytur til að hafa 

fyrir framan þá auk texta til þátttakenda um tilgang og upplýsingar um rannsóknina 

(sjá viðauka). Að þessu loknu var umsókn samin til Vísindasiðanefndar og 

Persónuverndar svo hægt væri að hefja rannsóknina. Þegar samþykki fyrir 
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rannsókninni barst var hafist handa við að fjölrita listana, setja í umslög og senda þá 

til þátttakenda. Styrktarfélög krabbameinssjúkra barna og hjartveikra barna útveguðu 

rannsakendum límmiða með nöfnum og heimilisföngum foreldra og stóðu straum af 

kostnaði við póstsendingu frá þátttakendum til rannsakenda. Eintök voru send til 300 

þátttakenda. Styrktarfélögin sendu út áminningu sem rannsakendur sömdu, til 

félagsmanna sinna þegar tvær vikur voru liðnar frá póstsendingu listanna. Þegar 

listarnir bárust til baka voru gögnin færð í tölvuforritið SPSS og viðeigandi 

tölfræðiúrvinnsla framkvæmd.  
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Niðurstöður 

 

Lýsandi tölfræði sýndi að dreifing svara var með eðlilegum hætti en oft á tíðum var 

lítil dreifing. Lítið var um brottfall og voru hæstu og lægstu gildi með eðlilegum hætti. 

Lítill munur var á meðaltölum sem bendir til þess að fólk upplifir aðstæður og bregst 

við þeim á svipaðan hátt óháð kyni, menntun eða aldri. 

 

Mynd 1 sýnir hlutfallslega kynjaskiptingu þátttakenda. Konur voru 34 talsins og 

karlmenn voru 17. Alls voru 5 þátttakendur sem gáfu ekki upp kyn sitt. 
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Mynd 1. Kynjahlutfall þátttakenda 

 

 

Mynd 2 sýnir hvaða menntun þátttakendur höfðu að baki. Alls voru 13 þátttakendur 

sem höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi. Fjöldi þeirra sem lokið höfðu 

framhaldsskólaprófi var 22 og 19 þátttakendur voru með háskólapróf. Þeir sem ekki 

gáfu svar um menntun sína voru 2 talsins. 
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Mynd 2. Dreifing menntunar þátttakenda 

 

 

Kannaður var munur á meðaltölum svara fyrir alla þætti listanna eftir kyni. Tafla 1 

sýnir þennan kynjamun. Niðurstöður t-prófs sýndu marktækan mun milli kynja á 

þættinum samskiptaleysi í GHQ listanum (t (47) = 1,748, p< 0,05). Munurinn var lítill 

en samt sem áður marktækur. Konur skora örlítið hærra sem þýðir að þeim gengur 

verr en karlmönnum með samskipti við aðra og að geta haldið sér að verki.  

 

 

Tafla 1. Munur á meðaltölum og staðalfrávikum þátta, eftir kyni. 

  
  

Karlar Konur 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Þrautalausn 62,47 16,70 70,31 14,04 

Tilfinningam. 35 12,39 38,70 13,23 

Hliðrun 31,70 7,80 35,27 8,47 

Kvíði 6,88 2,57 7,24 2,98 

Þunglyndi 36,88 8,48 38,82 10,54 

Samskiptal.* 20,56 2,87 22,85 4,82 

   *Marktækur munur er miðað við p<0,05 

 

 

Framkvæmd var dreifigreining til að kanna mun milli þátta eftir aldri þátttakenda. 

Niðurstöður dreifigreiningarinnar sýndu engan marktækan mun á þáttum eftir aldri.  



 28 

Að auki var gerð dreifigreining fyrir mun á þáttum eftir menntun fólks. Marktækur 

munur var á einum þætti. Sá þáttur var þrautalausn (t (47) = 3,128, p= 0,053). 

Munurinn kom fram á milli grunnskóla- og háskólamenntaðra foreldra (sjá töflu 2). 

Háskólamenntaðir foreldrar sögðust frekar  nota þrautalausn til að takast á við erfiðar 

og streituvaldandi aðstæður en grunnskólamenntaðir foreldrar. 

 

 

Tafla 2. Munur á meðaltölum og staðalfrávikum þátta, eftir menntun. 

  

  

Grunnskólam. Framhaldsskólam. Háskólam. 

Meðaltal Staðalfr. Meðaltal Staðalfr. Meðaltal Staðalfr. 

Þrautalausn* 60,38 12,93 68,60 13,99 72,88 13,77 

Tilfinningam. 35,77 13,68 36,70 11,23 42,72 13,34 

Hliðrun 34 7,88 35,76 8,02 34,38 7,68 

Kvíði 7,15 2,76 7,77 3,13 7 2,74 

Þunglyndi 38,15 10,52 38,38 9,61 40,16 11,21 

Samskiptal. 21,31 4,30 21,86 3,60 22,90 4 

*Marktækur munur er miðað við p<0,05 

 

 

Reiknuð var fylgni milli allra þátta CISS og GHQ listanna (sjá töflu 3). Taflan sýnir 

marktæka fylgni milli nokkurra þátta. Þegar miðað var við 95% öryggisbil kom fram 

marktæk fylgni (p<0,05) milli þáttanna samskiptaleysi á GHQ og hliðrunar á CISS. 

Fylgnin var þó neikvæð (r= -0,328) sem þýðir að fólk sem skorar lágt á öðrum 

þættinum er líklegt til að skora hátt á hinum þættinum. Þegar miðað var við 99% 

öryggisbil kom fram marktæk fylgni (p<0,01) á milli kvíða og tilfinningamiðaðra 

bjargráða annars vegar (r=0,635) og milli þunglyndis og tilfinningamiðaðra bjargráða  

hins vegar (r=0,586).   

 

 

Tafla 3. Fylgni milli þátta CISS og GHQ. 

  Þrautalausn Tilf.miðuð Hliðrun Kvíði Þunglyndi 

Tilfinningam. Fylgni  -0,092     

Hliðrun Fylgni  0,345* 0,272    

Kvíði Fylgni  -0,176 0,635** -0,021   

Þunglyndi Fylgni  -0,105 0,586** -0,024 0,853**  

Samskiptal. Fylgni  -0,175 0,223 -0,328* 0,435** 0,498** 
*Fylgni er marktæk miðað við p<0.05 (2-hala)  

**Fylgni er marktæk miðað við p< 0.01 (2-hala). 
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Athuguð var fylgni milli allra þátta CISS og GHQ listanna eftir kyni. Hvergi kom 

fram marktæk fylgni á milli þátta hjá körlum. Tafla 4 sýnir fylgni þáttanna hjá konum. 

Þegar miðað var við 95% öryggisbil kom hvergi fram marktæk fylgni (p<0,05) milli 

þátta. Þegar miðað var við 98% öryggisbil kom fram marktæk fylgni á þremur stöðum 

milli listanna. Marktæk fylgni var milli kvíða og tilfinningamiðaðra bjargráða annars 

vegar (p=0,636) og milli þunglyndis og tilfinningamiðaðra bjargráða hins vegar 

(p=0,566). Einnig var marktæk fylgni milli þáttanna samskiptaleysi og hliðrunar (p= -

0,490). Fylgnin er neikvæð sem bendir til að konur sem skora lágt á öðrum þættinum 

skora líklega hátt á hinum. 

 

 

Tafla 4. Fylgni milli þátta CISS og GHQ fyrir konur. 

  Þrautalausn Tilf.miðuð Hliðrun Kvíði Þunglyndi 

Tilfinningam. Fylgni  -0,221     

Hliðrun Fylgni  0,300 0,133    

Kvíði Fylgni  -0,216 0,636** -0,009   

Þunglyndi Fylgni  -0,105 0,566** -0,036 0,849**  

Samskiptal. Fylgni  -0,256 0,077 -0,490** 0,312 0,330 
**Fylgni er marktæk miðað við p< 0.01 (2-tailed). 

 

 

Framkvæmd var stigveldisaðhvarfsgreining þar sem notast var við alla þætti GHQ 

listans sem háðar breytur. Líkan 1 innihélt aðeins frumbreyturnar kyn og aldur. Líkan 

2 var með frumbreyturnar  kyn og aldur ásamt öllum þáttum CISS listans, þrautalausn, 

tilfinningamiðuð bjargráð og hliðrun. Töflur stigveldisaðhvarfsgreiningar (töflur 5,6 

og 7) sýna aðeins niðurstöður fyrir líkan 2. Líkanið fyrir kvíða sem háða breytu skýrir 

36,4% af dreifingu breytunnar. Tafla 5 sýnir þetta ásamt niðurstöðum 

aðhvarfsgreiningar. Samkvæmt töflunni eru marktæk tengsl milli tilfinningamiðaðra 

bjargráða og kvíða (p=0,0002).  
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Tafla 5. Stigveldisaðhvarfsgreining fyrir kvíða 

 Beta t P-gildi 

Fasti  2,183 0,036 

Aldur 0,004 0,026 0,979 

Kyn -0,052 -0,360 0,721 

Þrautalausn -0,023 -0,154 0,878 

Tilf.miðuð 0,619 4,229 0,0002* 

Hliðrun -0,231 -1,447 0,157 
                               *Marktæk tengsl er miðað við p<0,05 

                               R
2
 = 0,01 (p<0,1) ∆

(ch)
 R

2 
= 0,364 (p<0,05) 

     

 

Tafla 6 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar með þunglyndi sem háða breytu. 

Samkvæmt töflunni eru marktæk tengsl milli tilfinningamiðaðra bjargráða og 

þunglyndis (p=0,002). Þetta þýðir að tilfinningamiðuð bjargráðahegðun gefur 

einhverja forspá fyrir kvíða og þunglyndi. Líkanið skýrir 25,8% af dreifingu 

breytunnar þunglyndis.  

 

 

Tafla 6. Stigveldisaðhvarfsgreining fyrir þunglyndi 

 Beta t P-gildi 

Fasti  3,741 0,001 

Aldur -0,137 -0,892 0,378 

Kyn 0,046 0,289 0,774 

Þrautalausn 0,131 0,820 0,418 

Tilf.miðuð 0,525 3,394 0,002* 

Hliðrun -0,246 -1,440 0,159 
                                       

*Marktækur munur er miðað við p<0,05 

                               R
2
 = 0,008 (p<0,1) ∆

(ch)
 R

2 
= 0,258 (p<0,05) 

 

 

Tafla 7 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar með samskiptaleysi sem háða breytu. 

Samkvæmt töflunni eru marktæk tengsl milli hliðrunar og samskiptaleysis (p=0,021). 

Þetta þýðir að hliðrun gefur einhverja forspá fyrir samskiptaleysi. Líkanið skýrir 

15,7% af dreifingu breytunnar samskiptaleysi.  
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Tafla 7. Stigveldisaðhvarfsgreining fyrir samskiptaleysi
 

 Beta t P-gildi 

Fasti  4,715 0,000 

Aldur 0,101 0,635 0,102 

Kyn 0,274 1,683 0,530 

Þrautalausn -0,031 -0,192 0,849 

Tilf.miðuð 0,143 0,890 0,380 

Hliðrun -0,418 -2,413 0,021* 
                               *Marktækur munur er miðað við p<0,05 

                               R
2
 = 0,066 (p=0,285) ∆

(ch)
 R

2 
= 0,157 (p<0,1) 
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Umræða 

 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var mjög lélegt eða aðeins 18,7% og þar af leiðandi var 

lítið um marktækar niðurstöður. Með stærra úrtaki hefðu niðurstöður að öllum 

líkindum verið meira afgerandi svo hægt væri að alhæfa um þær. Því ber að gæta 

fyrirvara við túlkun á þessum rannsóknarniðurstöðum. Ástæður fyrir þessu lága 

svarhlutfalli geta verið margskonar. Þátttakendur eru meðlimir í félögum sem fá oft 

senda til sín spurningalista og þar af leiðandi getur verið að fólk hafi verið orðið þreytt 

á því að svara slíkum spurningum síendurtekið. Þetta er viðkvæmt málefni og því er 

ekki víst að allir hafi verið tilbúnir til að taka þátt. Þessi hópur þátttakenda eru 

foreldrar barna sem eru að kljást við mjög erfið veikindi sem eru erfið fyrir alla 

fjölskylduna og því líklegt að fólk hafi ekki tíma til þátttöku í svona rannsókn.  

Af þeim 56 þátttakendum sem svöruðu spurningalistunum voru konur í meirihluta eða 

66,7%. Óljóst er af hverju þessi kynjamunur kemur fram. Hægt er að geta sér til um 

ýmsar orsakir svo sem að konur séu viljugri til að taka þátt í svona rannsóknum, 

karlarnir eru jafnvel að vinna meira en konurnar og þar af leiðandi minna heima. Það 

getur verið erfiðara fyrir karlmenn að svara spurningum um tilfinningar og líðan sína 

en konur. Staðalmynd getur einnig haft einhver áhrif varðandi þetta. Þess má þó geta 

að þeir karlmenn sem svöruðu virtust svara heiðarlega, þar sem meira samræmi var í 

svörum þeirra en svörum kvennanna. Þeir virtust einnig eiga auðveldara en konurnar 

með að svara viðkvæmum spurningum eins og spurningum sem varða persónuleg 

málefni, til dæmis um kynlíf. Minna brottfall var á þeim spurningum hjá karlmönnum 

en hjá konum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar studdu tilgáturnar að sumu leyti. Þegar munur á 

meðaltölum var kannaður kom í ljós marktækur munur milli kynja á þættinum 

samskiptaleysi. Konur áttu erfiðara með samskipti en karlmenn. Það þýðir að þeim 

gekk meðal annars verr með að halda sér að verki og að umgangast annað fólk. Þetta 

styður tilgáturnar þar sem búist var við meiri samskiptaerfiðleikum hjá konum. Ekki 

kom fram stuðningur við það að mæður noti frekar tilfinningamiðuð bjargráð og 

þrautalausn og að feður noti frekar bjargráðahegðunina hliðrun.  

Ekki var marktækur munur á neinum þætti listanna eftir aldri og því ekki hægt að 

segja að yngri foreldrar notist frekar við hliðrun og tilfiningamiðuð bjargráð eða að 

eldri foreldrar notist frekar við þrautalausn í erfiðum aðstæðum. 
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Munur kom hins vegar fram milli menntastigs á þættinum þrautalausn. Því meiri 

menntun sem foreldrarnir hafa, því líklegra er að þeir notist við þrautalausn í erfiðum 

aðstæðum. Munurinn kom fram milli þeirra sem höfðu einungis grunnskólamenntun 

og þeirra sem höfðu háskólamenntun. Ekki var marktækur munur á öðrum þáttum 

fyrir menntastig andstætt því sem spáð hafði verið.  

Skoðuð var fylgni milli allra þátta listanna tveggja, almennt og eftir kyni. Fylgni var á 

milli nokkurra þátta, óháð kyni. Neikvæð fylgni var milli þáttanna samskiptaleysis 

(GHQ) og hliðrunar (CISS). Það þýðir að fólk sem skorar lágt á öðrum þættinum er 

líklegt til að skora hátt á hinum. Þeir sem skora lágt á samskiptaþættinum eru þeir sem 

eiga mikil samskipti við aðra, fara mikið út og umgangast annað fólk. Þessir 

einstaklingar skora líklega hátt á þættinum hliðrun. Það þýðir að þetta fólk reynir að 

dreifa huganum í erfiðum aðstæðum og gera eitthvað annað en að hugsa um erfiðleika 

sína eins og að fara út og hitta annað fólk.  Þátturinn tilfinningamiðuð bjargráð (CISS) 

var með jákvæða fylgni við kvíða og þunglyndi (GHQ). Þeir sem skora hátt á 

þættinum tilfinningamiðuð bjargráð eru þeir sem velta sér mikið upp úr tilfinningum 

sínum í erfiðum aðstæðum. Þeir upplifa líklega einnig kvíða- og þunglyndiseinkenni, 

svo sem að vera áhyggjufullir eða daprir.  

Þegar könnuð var fylgnin milli þáttanna eftir kyni kom engin fylgni fram milli þátta 

CISS og GHQ listanna hjá karlmönnum. Líklegt er að það sé vegna þess hve fáir 

karlar svöruðu. Aftur á móti kom fram fylgni milli þátta hjá konum en það var milli 

tilfinningamiðaðra bjargráða (CISS) og kvíða (GHQ) og milli tilfinningamiðaðra 

bjargráða og þunglyndis (GHQ) en það er líkt og var þegar fylgni var mæld óháð kyni. 

Fylgni var einnig milli hliðrunar (CISS) og samskiptaleysis (GHQ).   

Greinilegt er að þátturinn tilfinningamiðuð bjargráð er mikilvæg breyta varðandi 

andlega líðan fólks í erfiðum aðstæðum. Hún tengist vel tveimur breytum úr GHQ 

listanum um andlega líðan og hlýtur því að hafa einhver áhrif. Þessar niðurstöður gefa 

ástæðu til að rannsaka þessa breytu betur og áhrif hennar á líðan fólks. 

Niðurstöður stigveldisaðhvarfsgreiningar gáfu stuðning við tilgátu 2 að hluta til og 

ítrekuðu það sem áður hafði komið fram í fylgnimælingunum.  Forspá kom fram í 

öllum þremur líkönum. Þegar athuguð var forspá fyrir kvíða kom var greinilegt að 

frumbreyturnar (aldur, kyn og bjargráðin þrjú) deildu áhrifum á milli sín, þar sem 

forspárhæfni líkansins jókst eftir því sem frumbreytum fjölgaði. Tilfinningamiðuð 

bjargráð gátu spáð fyrir um kvíðaeinkenni. Líklegt er því að fólk upplifi mikinn kvíða 

í kjölfar þess að notast við tilfinningamiðuð bjargráð í erfiðum aðstæðum. Hægt væri 
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að kenna því að nota annars konar bjargráð í þessum aðstæðum til að minnka líkur á 

að það upplifi þessi kvíðeinkenni. Niðurstöður fyrir þunglyndi voru svipaðar en með 

minni forspárhæfni. Tilfinningamiðuð bjargráð voru með tengsl við þunglyndi sem 

kemur ekki á óvart. Þetta gæti þýtt að ef fólk notar tilfinningamiðuð bjargráð í 

erfiðum aðstæðum þá upplifi það líklega frekar þunglyndi en ef það myndi notast við 

annars konar bjargráðahegðun. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknarniðurstöður. 

Líkanið fyrir samskiptaleysi sem háða breytu var með einhverja forspárhæfni. 

Þátturinn samskiptaleysi var með tengsl við hliðrun. Hliðrun getur því spáð fyrir um 

samskipti að einhverju leyti. Líklegt er að þegar fólk notast við bjargráðið hliðrun þá 

leitist það frekar eftir samskiptum við aðra eða annað sem dreifir huganum. Til að 

rannsaka þessi tengsl nánar mætti afmarka þessa þætti betur og rannsaka þá eina og 

sér í ljósi þessara tengsla. 

Ýmsir vankantar voru á þessari rannsókn og er því margt sem mætti bæta. Þetta 

viðfangsefni er áhugavert og mætti gera fleiri rannsóknir því tengdu, á ýmsum hópum 

í þjóðfélaginu. Með áframhaldandi rannsóknum væri hægt að skima fyrir ákveðinni 

bjargráðahegðun hjá fólki sem upplifir erfiðar aðstæður svo sem veikindi, missi 

ástvina, fjárhagserfiðleika, hjónabandserfiðleika og fleira. Með því væri hægt að spá 

fyrir um andlegu erfiðleika og reyna að koma í veg fyrir að fólk upplifi þessa vanlíðan. 

Þegar fólk notast við tilfinningamiðuð bjargráð er það líklegra til að upplifa kvíða og 

þunglyndi. Því er nauðsynlegt að kenna því fólki að notast við annars konar 

bjargráðahegðun svo sem þrautalausn svo því gangi betur að takast á við þessar 

aðstæður og komist hjá því að lenda í sálrænum erfiðleikum. Í framtíðinni væri hægt 

að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í að aðstoða fólk við að velja viðeigandi bjargráð sem 

leiða til betri andlegrar heilsu viðkomandi.  

 

 

Umfram allt: ,,Fyrst er að vilja, afgángurinn er tækni” ( Halldór Laxness, 1968). 
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