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I I 

Útdráttur 

Fjölskyldubrúin er forvarnarstuðningur fyrir barnafjölskyldur þar sem foreldrar glíma við 

geðræna erfiðleika. Með stuðningnum er lögð áhersla á þarfir barnanna. Fjölskyldubrúin 

er verkefni sem byggist á rannsóknum Dr. William R. Beardslee og félaga en verkefnið 

var innleitt sem forvarnarstuðningur á geðsvið Landspítala Háskólasjúkrahúss árið 2006. 

Ekki hefur verið gerð rannsókn á Fjölskyldubrúnni hérlendis og er því um frumrannsókn 

að ræða. Gengið var út frá því að skoða eigið mat og upplifun þátttakenda á 

stuðningnum og hvort markmiðum hans væri náð. Rannsóknin var megindleg, unnið var 

með fyrirliggjandi gögn frá geðsviði Landspítalans og tölfræðiúrvinnsla var lýsandi. 

Gæðamatslistarnir voru í heildina 31, 13 frá börnum og 18 frá foreldrum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að upplifun þátttakenda á þeim stuðningi sem þeir fengu 

í Fjölskyldubrúnni hafi yfir heildina verið góð. Samkvæmt mati barnanna fannst þeim 

stuðningurinn góður og áhyggjur þeirra af foreldrum sínum jukust ekki en minnkuðu 

ekki endilega heldur. Foreldrum fannst að væntingum þeirra hefði verið mætt með 

stuðningnum, hann gagnaðist fjölskyldunni og í kjölfarið dró úr áhyggjum þeirra. Telja 

má að þau markmið sem mæld voru hafi verið náð. Það er mat rannsakanda að 

Fjölskyldubrúin hafi góð áhrif á einstakinga og fjölskyldur og mikilvægt sé að veita þessa 

þjónustu áfram.  

 

Lykilorð: fjölskyldur, geðsjúkdómar foreldra, þarfir barna, forvarnir, verndandi þættir, 

valdefling, frásagnarnálgun, megindleg rannsókn.  
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Abstract 

Beardslee´s family intervention is a preventive support for families when parents 

experience mental health difficulties. The focus of the support is aimed at children´s 

need. Beardslee´s family intervention is a project based on research from Dr. William R. 

Beardslee and his colleagues but the intervention was implemented as a preventive 

support in the Psychiatric Department in the National University Hospital of Iceland in 

2006. This is the first research on Beardslee´s family intervention in Iceland. The goal of 

the research was to assess the experience of the participants and whether its objectives 

were achieved. The research was quantitative, existing data from the Psychiatric 

Department were used and the statistics were descriptive. Quality assessment lists were 

31 in total, 13 from children and 18 from their parents. Results from this study indicate 

that the participants thought that the support was over all good. According to the 

childrens opinion they thought that the support was good and their concern of their 

parents illness did not increase but did not necessarily reduce. Parents felt that their 

expectations were met with the support, it was beneficial for them and their family and 

it reduced their worries. The objectives of the intervention were also reached. It is the 

opinion of the investigator that the Beardslee´s family intervention has a positive effect 

on individuals and their families and it is important to continue to provide this service. 

 

Key words: family, parental mental illness, children´s needs, prevention, protective 

factors, empowerment, narrative approach, quantitative research. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Undirbúningur hófst í maí 2010 

en vinnan við rannsóknina sjálfa hófst í september 2010 og stóð fram í nóvember sama 

ár. Leiðbeinendur mínir voru Hervör Alma Árnadóttir, lektor við Háskóla Íslands og Anna 

Rós Jóhannesdóttir, yfirfélagsráðgjafi við Landspítala Háskólasjúkrahús. Kann ég þeim 

mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og aðstoð. Einnig vil ég þakka starfsfólki á 

geðsviði Landspítala Háskólasjúkrahúss fyrir sérlega aðstoð og fyrir að veita mér aðgang 

að gögnum til þess að vinna rannsóknina. Að lokum þakka ég Höllu Björk 

Hallgrímsdóttur fyrir aðstoð við aðferðafræði og yfirlestur. 
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1. Inngangur 

Talið er að um fimmtungur allra fjölskyldna á Íslandi glími við geðsjúkdóma 

(Landlæknisembættið, 2008) og eru áhrif þeirra á líf einstaklinga og fjölskyldna mikil 

(Cockerham, 2006; Maybery og Reupert, 2009; Avison, 1999). Hin síðari ári hefur orðið 

vitundarvaking í vestrænum ríkjum hvað varðar málefni fjölskyldna og geðheilbrigðis 

innan þeirra (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008; Heru, 2006). Þessi vitundarvakning 

er að einhverju leyti tilkomin vegna þess að rannsóknir hafa sýnt okkur hversu stór 

áhættuþáttur það er fyrir börn að alast upp hjá einstaklingi sem glímir við geðræna 

erfiðleika (Beardslee og fl. 1998; Weissman og fl., 1997; Beardslee, 2002a). 

Millikynslóðaflutningur geðsjúkdóma kemur til vegna flókins samspils milli erfða, 

sálfræðilegra og félagslegra þátta (Saxena og fl., 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 

verndandi þættir geta komið upp á móti áhættuþáttum þegar kemur að geðrænum 

veikindum foreldra (Beardslee og Podorefsky, 1988; Saxena og fl., 2006; Manning og 

Gregoire, 2008). Til þess að freista þess að koma í veg fyrir millikynslóðaflutning hafa 

verið þróuð úrræði sem miða að forvörnum, það er að koma í veg fyrir vandamálin áður 

en þau gera vart við sig (Gladstone og Beardslee, 2000). 

Frá upphafi náms í félagsráðgjöf hefur áhugi rannsakanda meðal annars beinst 

að heilbrigðiskerfinu, veikindum einstaklinga, börnum sem eiga foreldra sem glíma við 

veikindi, valdeflingu og forvarnarstarfsemi. Þegar rannsakandi var í starfsnámi á geðsviði 

Landspítala Háskólasjúkrahúss (hér eftir skrifað LSH) haustið 2010 fékk hann kynningu á 

Fjölskyldubrúnni og þeim aðferðum sem stuðningsaðilar nota í vinnu með fjölskyldum. 

Rannsakandi fékk tækifæri til þess að sitja fundi með þverfaglegum hópi stuðningsaðila 

á LSH og sækja fyrirlestra hjá Dr. William R. Beardslee, barnageðlækni, en 

Fjölskyldubrúin er afrakstur rannsóknarstarfs hans og félaga. Á þeim tíma kviknaði 

hugmyndin að vinna verkefni um Fjölskyldubrúna sem lokaverkefni til MA prófs til 

starfsréttinda í félagsráðgjöf enda endurspeglaði hugmyndafræði og aðferðir 

Fjölskyldubrúarinnar áhugasvið rannsakanda. Hann hafði samband við félagsráðgjafa á 

geðsviði LSH sem tóku vel í hugmyndina og fékk rannsakandi fyrirliggjandi gögn þaðan til 

þess að vinna úr. 

Fjölskyldubrúin er forvarnarstuðningur fyrir barnafjölskyldur þar sem foreldrar 

glíma við geðsjúkdóma og byggir á breiðum grunni kenninga og rannsókna (Beardslee, 
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2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008) og á vel við þá hugmyndafræði um 

heildarsýn og notendasamráð sem félagsráðgjafar vinna meðal annars út frá. Markmiðið 

með stuðningnum er að veita upplýsingar og fræðslu til fjölskyldumeðlima, huga að 

þörfum barna og efla verndandi þætti í lífi og fari þeirra. Einnig að stuðla að jákvæðara 

viðhorfi og framtíðarsýn með því að efla samtöl og samskipti innan fjölskyldna og hvetja 

þær til þess að nýta sér þær bjargir sem í boði eru. Miða þessi markmið að því að koma í 

veg fyrir millikynslóðaflutning geðsjúkdóma. Fjölskyldubrúin miðast við börn á aldrinum 

7-18 ára (Beardslee, 2002b) en þó hafa eldri börn og jafnvel uppkomin börn einstklinga 

með geðraskanir tekið þátt í Fjölskyldubrúnni hér á landi.  

Fjölskyldubrúin hefur verið nýtt í nokkrum löndum, þar með talið í Finnlandi og í 

Svíþjóð (Judge Baker Children´s Center, e.d.a). Árið 2005 hófst undirbúningsvinna á 

Íslandi sem miðaði að innleiðingu Fjölskyldubrúarinnar hérlendis og árið 2006 var byrjað 

að veita notendum á geðsviði LSH þessa þjónustu sem tilraunaverkefni. Síðan þá hefur 

verið gerð íslensk handbók fyrir stuðningsaðila og einnig hafa gæðamatslistar verið 

þýddir og staðfærðir til þess að meta gæði og áhrif stuðningsins (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir og fl., 2008). Í dag er Fjölskyldubrúin þjónusta sem stendur til boða 

fyrir fjölskyldur á geðsviði LSH og Barna- og unglingageðdeild. Auk þess hafa 

félagsráðgjafar á krabbameinsdeild LSH nýlega farið að nýta sér aðferðir 

Fjölskyldubrúarinnar í vinnu með fjölskyldum.  

Enn sem komið er hefur ekki verið gerð rannsókn eða úttekt á Fjölskyldubrúnni 

og er þetta því í fyrsta skipti sem hún er rannsökuð hérlendis. Þar af leiðandi felst gildi 

verkefnisins aðallega í því að rannsaka forvarnarstuðning sem verið er að nýta sem 

þjónustu á LSH en hefur ekki verið metinn. Rannsóknin hefur því vonandi notagildi og 

um leið nýsköpunargildi. Mikilvægi rannsóknar af þessu tagi er að skoða hvort 

tilætluðum árangri sé náð enda sé gerð krafa um sýnilegan árangur á verkefnum innan 

heilbrigðiskerfisins, nú sérstaklega á tímum þrenginga. Þó Fjölskyldubrúin byggi á 

breiðum grunni rannsókna og gagnreyndum aðferðum þá er mikilvægt að skoða árangur 

þegar ný verkefni eða ný þjónusta er innleidd á nýja staði. Með því má stuðla að aukinni 

þekkingu, skoða hvað betur mætti fara og þannig ná að bæta þjónustu. Tilgangur 

rannsóknarinnar er liður í því að skoða hvort Fjölskyldubrúin geti bætt andlega líðan 

þátttakenda og með tímanum dregið úr millikynslóðaflutningi geðsjúkdóma. 
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Rannsóknarsnið ritgerðarinnar er megindlegt og notast var við fyrirliggjandi 

gögn, það er gæðamatslista frá geðsviði LSH. Markmiðið með rannsókninni er að skoða 

upplifun þátttakenda og þeirra eigið mat á þeim stuðningi sem þeir fengu í 

Fjölskyldubrúnni. Út frá því verður einnig skoðað hvort markmiðum 

Fjölskyldubrúarinnar sé náð.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningum er ætlað að svara með rannsókninni:  

 Hver var upplifun barna á þeim stuðningi sem þau fengu í Fjölskyldubrúnni? 

 Hver var upplifun foreldra á þeim stuðningi sem þeir fengu í 

Fjölskyldubrúnni? 

 Náði stuðningurinn markmiðum sínum hvað varðar að efla verndandi þætti í 

lífi barnanna, stuðla að bættum samskiptum innan fjölskyldunnar, efla 

framtíðarsýn, bæta viðhorf og nýta bjargirnar? 

Rannsóknin á að staðfesta eða afsanna þá tilgátu að upplifun þátttakanda af þeim 

stuðningi sem þeir fengu í Fjölskyldubrúnni hafi verið góð og að markmiðum 

stuðningsins hafi verið náð. 

Uppbygging ritgerðar er þannig háttað að í öðrum kafla hennar verður farið yfir 

fræðilegan grunn Fjölskyldubrúarinnar. Þar verður fyrst farið yfir hugtök og málefni 

tengd Fjölskyldubrúnni eins og geðsjúkdóma, forvarnir, fjölskyldur, 

millikynslóðaflutning, foreldrahæfni og áhættuþætti. Þá verður Fjölskyldubrúnni sjálfri 

gerð skil og farið yfir upphaf, markmið og framkvæmd hennar. Að lokum verður farið 

yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á Fjölskyldubrúnni. Inni í þessari umfjöllun verður 

tengt við kenningar sem við eiga hverju sinni. 

Í þriðja kafla ritgerðar verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Umfjöllun 

mun beinast að rannsóknarsniði, framkvæmd rannsóknar, mælitækjum, 

tölfræðiúrvinnslu, siðfræðilegum þáttum og bakgrunni þátttakenda.  

 Í fjórða kafla verða niðurstöður kynntar. Fyrst verður farið yfir upplifun barna, 

síðan foreldra og að lokum verða markmið Fjölskyldubrúarinnar metin.  

 Í fimmta kafla verða umræður um niðurstöðurnar og þær tengdar við kenningar 

og rannsóknir sem voru til umfjöllunar í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 
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 Í sjötta kafla verður rannsóknarspurningum endanlega svarað og gerðar verða 

tillögur að rannsóknum sem væri ákjósanlegt og áhugavert að framkvæma á 

viðfangsefninu í framtíðinni. Styrkleikar og veikleikar rannsóknar verða einnig ræddir. 
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2. Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla verður fræðilegum grunni Fjölskyldubrúarinnar gerð skil. Umfjöllunin 

mun fyrst beinast að geðsjúkdómum, fjölskyldum, valdeflingu þeirra og 

fjölskyldukerfiskenningum. Þaðan verður farið yfir í áhrif geðsjúkdóma á fjölskyldur og 

hugtökin millikynslóðafærsla, áhrifaþættir og foreldrahæfni verða kynnt til sögunnar. Í 

því samhengi verður fjallað um kreppukenningar, tengslamyndunarkenningar og 

frásagnarnálgun. Þá verður Fjölskyldubrúin kynnt og fjallað verður um upphaf hennar, 

innleiðingu hérlendis, markmið og framkvæmd. Að lokum verður rannsóknum sem 

framkvæmdar hafa verið á Fjölskyldubrúnni gerð skil. 

2.1. Geðsjúkdómar 

Í þessum kafla verður geðheilsa skilgreind og fjallað verður um tíðni geðsjúkdóma. Að 

því loknu verður umfjöllun um forvarnir gegn geðsjúkdómum og þá fordóma sem 

einstaklingar með geðsjúkdóma og aðstandendur þeirra mæta.  

2.1.1. Geðheilbrigði og tíðni geðsjúkdóma 

Geðsjúkdómar eru skilgreindir í íslenskri orðabók sem sjúkleg truflun á andlegri 

starfsemi og sjálfsstjórn (Árni Böðvarsson, 1993). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 

skilgreinir góða heilsu sem ástand þar sem einstaklingur er í góðu líkamlegu, andlegu og 

félagslegu ástandi þar sem engin merki eru um sjúkdóm eða heilsubrest. Góð geðheilsa 

er skilgreind sem ástand þar sem einstaklingur gerir sér grein fyrir eigin hæfni, getur 

tekist á við daglegt álag, getur starfað og sýnt fram á árangur og afköst og þannig gefið 

af sér til samfélagsins. Margir þættir ákvarða geðheilsu enda eru geðsjúkdómar flóknir 

og geta átt sér margar orsakir. Þar fléttast saman áhrif líffræðilegra, félagslegra og 

einstaklingsbundinna þátta og virkni þeirra hver á annan (Herrman og fl., 2005).  

Geðraskanir hafa áhrif á fjölda einstaklinga út um allan heim og mikill kostnaður 

fylgir geðsjúkdómum, afleiðingum þeirra og þjónustu við geðfatlaða. Ekki er hægt að 

vita með nákvæmri vissu hversu margir einstaklingar glíma við geðsjúkdóma enda er 

talið að stór hluti þeirra sem af þeim þjást leiti sér ekki hjálpar eða meðferðar 

(Cockerham, 2006). Geðsjúkdómar hrjá einstaklinga í öllum stéttum í öllum þjóðfélögum 

(WHO, 2001) og eru meðal algengustu sjúkdóma á Íslandi. Geðsjúkdómar eru sá 

sjúkdómaflokkur sem er einna dýrastur fyrir samfélagið og veldur hvað mestu vinnutapi 

og örorku. Árið 2001 var talið að um 22% Íslendinga glímdu við geðsjúkdóma 
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(Velferðarráðuneytið, 2001). Fjölgun einstaklinga með örorkumat vegna geðsjúkdóma á 

Íslandi hefur aukist mikið síðustu ár. Árið 2009 voru 5% Íslendinga skráðir með 75% 

örorkumat og yfir hjá Tryggingastofnun ríkisins. Algengasta fyrsta orsök örorku voru 

geðraskanir eða hjá 37% einstaklinganna, árið 1999 var fjöldi þeirra sem voru með 

örorkumat vegna geðraskana um 35%. (Tryggingastofnun ríkisins, apríl 2010). Árið 1994 

var hlutfall kvenna sem voru metnar öryrkjar vegna geðsjúkdóma 15% og karla 17%, árið 

2004 var hlutfallið komið upp í 29% hjá konum og 38% hjá körlum (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005). Árið 2009 var hlutfallið komið upp í 34% hjá konum og 42% hjá 

körlum (Tryggingastofnun ríkisins, apríl 2010).   

Geðraskanir og afleiðingar þeirra geta haft mikil áhrif á einstaklinga og 

fjölskyldur þeirra (Cockerham, 2006; Maybery og Reupert, 2009; Avison, 1999) og eru 

börn einstaklinga með geðsjúkdóma séstaklega viðkvæmur hópur (Maybery og fl., 

2009). Samkvæmt Landlæknisembættinu (2008) hrjá geðsjúkdómar um fimmtung allra 

fjölskyldna á Íslandi. Samkvæmt breskum rannsóknum eru um það bil fjórðungur þeirra 

einstaklinga sem sækja sér geðheilbrigðisþjónustu í Bretlandi með barn á framfæri 

(Mannig og Gregoire, 2008). Áströlsk rannsókn sýndi að um fjórðungur barna eigi 

foreldra sem glíma við geðræn vandamál og um fimmtungur þeirra sem nýta sér 

geðheilbrigðisþjónustu eigi börn á framfæri (Maybery og fl., 2009). Í rannsókn á 

fjölskyldum í Kanada kom fram að 12 % barna undir 12 ára aldri eiga foreldra sem glíma 

við geðsjúkdóma eða áfengis- og fíkniefnamisnotkun (Bassani og fl., 2009). Það er því 

ljóst að fjöldi þeirra sem glíma við geðsjúkdóma eiga börn og því er mikilvægt að huga 

einnig að heilsu þeirra og þeim áhrifum sem veikindi foreldra þeirra geta hugsanlega 

haft á þau. 

2.1.2 Forvarnir 

Á Íslandi er engin opinber stefna um geðheilbrigði né aðgerðaáætlun varðandi forvarnir. 

Almennt hafa forvarnir ferns konar markmið. Í fyrsta lagi að koma í veg fyrir vandamál, í 

öðru lagi að koma í veg fyrir að væg vandamál sem eru nú þegar til staðar verði verri, í 

þriðja lagi að minnka áhrif vandamála sem eru til staðar og í fjórða lagi að seinka 

vandamálum sem líklegt er að eigi eftir að koma upp (Durlak, 1997). Það er margt sem 

bendir til þess að þegar kemur að geðsjúkdómum geti forvarnir skipt miklu máli. 

Markmið forvarna gegn geðsjúkdómum miða að því að minnka einkenni þeirra og með 
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tímanum draga úr tíðni þeirra. Forvarnir geta minnkað áhættuþætti og aukið verndandi 

þætti en einnig geta þær komið í veg fyrir að fleiri einstaklingar veikist og að fyrstu 

einkenni geðsjúkdóma komi fram (Saxena og fl., 2006).  

 Forvörnum er skipt í þrjá flokka, fyrsta stigs forvarnir, annars stigs forvarnir og 

þriðja stigs forvarnir. Fyrsta stigs forvarnir eru almennar, valdar eða ákveðnar aðgerðir 

sem ætlaðar eru fyrir alla en einnig ákveðna, skilgreinda hópa til þess að koma í veg fyrir 

vandamál (Durlak, 1997; Saxena og fl., 2006). Fyrsta stig almennra aðgerða beinist að 

því að koma almennt í veg fyrir að fólk veikist af geðsjúkdómum óháð áhættu. Valdar 

aðgerðir beinast að einstaklingum sem eru líklegir til þess að veikjast af geðsjúkdómi 

vegna líffræðilega, sálfræðilegra eða félagslegra áhættuþátta. Ákveðnar aðgerðir miða 

að því koma í veg fyrir að einstaklingar sem eru farnir að sýna væg fyrstu einkenni 

geðsjúkdóma, án þess að uppfylla greiningarviðmið, veikist enn frekar (Saxena og fl., 

2006).  

Annars stigs forvarnir eru aðgerðir fyrir ákveðinn hóp einstaklinga sem er farinn 

að glíma við geðræn vandamál á byrjunarstigi. Aðgerðirnar beinast þá að því að koma í 

veg fyrir frekari vanda. Annars stigs forvarnir eru til að sporna við geðsjúkdómum og 

stefna að því að minnka tíðni greindra geðsjúkdóma með því að greina einkenni 

sjúkdóma snemma þannig að meðferð geti hafist sem fyrst (Durlak, 1997; Saxena og fl., 

2006).  

Þriðja stigs forvarnir eru aðgerðir sem beinast að því að draga úr vandamálum og 

afleiðingum þeirra sem hafa nú þegar komið upp (Durlak, 1997). Þriðja stigs forvarnir 

gegn geðsjúkdómum miða að því að minnka örorku einstaklinga sem hafa greinst með 

geðsjúkdóma, efla endurhæfingu og koma í veg fyrir að sjúkdómur einstaklinga versni 

eða taki sig upp aftur eftir bata (Saxena og fl., 2006).  

Mikilvægt er að forvarnir séu byggðar á vísindalegri þekkingu (e. evidence-based 

prevention). Það þýðir að þegar ákvarðanir eru teknar um innleiðingu ákveðinna 

forvarnaverkefna þurfa rannsóknir að standa þeim að baki. Mikilvægt er að úrræði sem 

notuð eru hafi sýnt fram á gagnsemi og árangur. Þannig er hægt að ná sem bestum 

árangri með því að koma í veg fyrir sjúkdóma og að aðstoða fólk við að efla heilsu sína. 

Einnig er mikilvægt að vitað sé til þess að úrræði virki þegar þau eru innleidd vegna 

þeirra opinberu útgjalda sem þau kunna að kosta (Saxena og fl., 2006).  
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2.1.3. Fordómar 

Þekking er öflugasta verkfærið gegn fordómum en þekking gerir fólki einnig kleift að 

greina, meðhöndla og koma í veg fyrir geðsjúkdóma. Þekking almennings á sálrænum 

erfiðleikum, áhættuþáttum, verndandi þáttum og ástæðum geðsjúkdóma skiptir máli. 

Einnig skiptir máli að fólk viti hvar og hjá hverjum hægt er að fá hjálp og leita upplýsinga 

(Jorm og fl. 1997).  

Viðhorf til geðsjúkdóma einkennist oft af fáfræði og fordómum og getur það haft 

þau áhrif að einstaklingar leiti sér ekki aðstoðar við þeim (Jorm, 2000) og að þöggun 

verði innan fjölskyldna um þá (Beardslee, 2002a). Einnig geta fordómar leitt til þess að 

börn finni fyrir skömm vegna veikinda foreldra sinna og foreldrar fái sektarkennd vegna 

sjúkdóms síns og sýnileika hans (Pihkala og Johansson, 2008). Þau viðhorf að segja 

börnum ekki frá geðrænum veikindum foreldra sinna hafa lengi viðgengist þar sem sú 

vitneskja var talin íþyngja þeim (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008). Aftur á móti er 

það þekking og kunnátta sem hefur áhrif á hvernig einstaklingar takast á við einkenni 

geðsjúkdóma (Jorm, 2000). Börn skynja oft meira en fullorðnir halda og fái börn ekki 

viðhlítandi fræðslu er líklegt að þau mun sjálf búa til sínar eigin skýringar sem oft eru 

sjálflægar og byggðar á misskilningi (Beardslee, 2002a; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 

2008).  

2.2. Fjölskyldur  

Í þessum kafla verður fjallað um fjölskyldur og samskipti og sambönd innan hennar. 

Umfjöllunin verður tengd við valdeflingu og samráð við einstaklinga innan fjölskyldna og 

sérstaklega verður fjallað um þátttöku barna þar sem farið verður yfir lög og stöðu 

barna sem aðstandendur. Að lokum verður farið yfir fjölskyldukerfiskenningar og hvaða 

hlutverki þær gegna í Fjölskyldubrúnni. 

2.2.1. Fjölskyldur og samráð 

Erfitt er að afmarka og skilgreina hugtakið fjölskylda enda eru fjölskyldur í sífelldri þróun 

og skilgreiningar fara eftir viðhorfum samfélagsins og því hlutverki sem hún gegnir á 

hverjum tíma (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í víðum skilningi má segja að „fjölskylda er 

hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila tómstundum, hvíld, 

tilfinningum, efnahagi, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur 

af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru 
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skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu.” (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 

bls. 140). Út frá félagslegu sjónarhorni eru fjölskyldur ekki eingöngu skilgreindar út frá 

þeim einstaklingum sem eru í henni heldur einnig út frá samskiptum, samböndum og 

skuldbindinga innan fjölskyldunnar (Newman og Grauerholz, 2002).  

Félagslegt hlutverk fjölskyldunnar hefur ekki alltaf verið skýrt og er ólíkt eftir stað 

og stund. Þrátt fyrir það hefur fjölskyldan í gegnum tíðina ávallt verið frumhópur 

einstaklinga sem hefur verndað og veitt stuðning í gleði og sorg en jafnframt fengið skjól 

fyrir valdbeitingu og ofbeldi vegna friðhelgi einkalífsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Hin síðari ár hefur verið lögð aukin áhersla á fjölskyldusamráð í vinnu með 

fjölskyldum þar sem lögð er áhersla á lýðræði og þátttöku. Unnið er út frá því að 

fjölskyldumeðlimir séu hafðir í samráði og taki virkan þátt í vinnslu sinna eigin mála. Í 

fjölskyldusamráði er gengið út frá því að virða réttindi og sjónarmið barna og þeim leyft 

að vera þátttakendur í ákvörðunum er þau og fjölskyldu þeirra varða (Hervör Alma 

Árnadóttir, 2010). Aukin þátttaka barna af þessu tagi er í samræmi við íslensk lög og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem lögð er áhersla á að rödd barna fái að 

heyrast og tekið sé tillit til sjónarmiða þeirra í samræmi við aldur og þroska 

(Umboðsmaður barna, e.d.; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnalög nr. 76/2003).    

Þetta notendamiðaða sjónarmið hefur einnig verið að ryðja sér til rúms þegar 

kemur að geðheilbrigðisþjónustu. Farið er að leggja meiri áherslu á vinnu með 

sjúklingum út frá heildarsýn þar sem þeir sjálfir og aðstandendur þeirra eru 

þátttakendur í meðferð og bata (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008; Heru, 2006). Í 

23. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir að „sjúklingur á rétt á að njóta 

stuðnings fjölskyldu sinnar, ættmenna og vina meðan á meðferð og dvöl stendur. 

Sjúklingur og nánustu vandamenn hans eiga rétt á að njóta andlegs, félagslegs og 

trúarlegs stuðnings“. Lögin kveða því á um stuðning við aðstandendur sjúklinga, þar með 

talið börn þeirra en ekki er gerð sérstaklega grein fyrir aðstoð eða réttindum þeirra 

barna sem eiga foreldra sem eru sjúklingar. Samkvæmt norskum lögum er sérstaklega 

kveðið á um aðstoð fyrir börn sem eru aðstandendur. Þar er heilbrigðisstarfsmönnum 

skylt að veita viðeigandi upplýsingar til barna sjúklinga sem glíma við geðsjúkdóma, 

króníska sjúkdóma, áfengis- eða fíkniefnamisnotkun. Einnig eiga heilbrigðisstarfsmenn 

að meta aðstoð og eftirfylgni fyrir börnin. Mikilvægt er að ákvarðanir varðandi 
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upplýsingagjöf og aðstoð fyrir börn sé í samráði við sjúkling en þarfir barna ganga þó 

fyrir vilji sjúklingur ekki vera með í samráði (Helsepersonelloven nr. 64/1999). 

Fjölskyldur hafa mikil áhrif á heilsu einstaklinga (Heru, 2006) og endurspegla lög 

af þessu tagi mikilvægi þess að huga að börnum sjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að geðrænir erfiðleikar foreldra geta haft mikil áhrif á líðan og virkni barna. Einnig geta 

þeir verið áhættuþáttur fyrir ýmis persónuleg og félagsleg vandamál barna sem geta 

fylgt þeim fram á fullorðinsár (Beardslee, 2002a; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008).  

2.2.2. Valdefling 

Notendamiðað sjónarmið sem lýst var hér á undan byggir á því að valdefla einstaklinga. 

Valdefling felst í því að efla einstaklinga, sem hafa orðið undir vegna stöðu sinnar eða 

ákveðinna ástæðna, til þess að öðlast vald yfir eigin lífi. Getur þetta til dæmis átt við 

börn og einstaklinga með geðsjúkdóma. Til þess að geta nýtt valdeflingu í starfi með 

einstaklingum þurfa fagaðilar að nýta sér breiðan grunn kenninga og aðferða og 

samþætta í vinnu út frá heildarsýn (Lee, 1996; Payne, 2005).  

Valdefling byggir á því að hvetja og efla einstaklinga til þess að leysa sín eigin 

vandamál á þann hátt sem það hentar þeim (Lee, 1996). Í vinnu út frá valdeflingu þarf 

að mæta skjólstæðingum þar sem þeir eru staddir, veita þeim upplýsingar og fræðslu við 

hæfi, efla virkni þeirra og ýta undir styrkleika (Payne, 2005; Thompson, 2009). Einnig er 

mikilvægt að leiðrétta rangar hugsanir og aðstoða við að ryðja hindrunum úr vegi (Lee, 

1996). Í vinnu út frá valdeflingu eru fagaðilar ekki að gefa vald sitt til skjólstæðinga 

heldur að aðstoða þá við að öðlast vald yfir eigin aðstæðum og lífi (Payne, 2005). 

Skjólstæðingar þurfa sjálfir að öðlast og taka valdið, þróa það og gera virkt til þess að 

geta náð markmiðum sínum (Lee, 1996). 

2.2.3. Kerfiskenningar 

Í vinnu með fólki nota félagsráðgjafar ólíkar kenningar og vinnuaðferðir til þess að stuðla 

að hagstæðum breytingum og aukinni virkni. Óháð því hvaða hugmyndafræði er notuð 

vinna félagsráðgjafar út frá heildarsýn með því að skoða samspil einstaklinga við ólík 

kerfi og samskipti milli ólíkra kerfa (Turner, 2002; Andreae, 1996).   

 Í félagsráðgjöf er stundum notast við fjölskyldukerfiskenningar í vinnu með fólki 

enda hafa flestir einstaklingar tengingu við fjölskyldu á einn eða annan hátt, eru 
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annaðhvort hluti af fjölskyldu eða hafa verið það. Fjölskyldur gegna mikilvægu hlutverki 

fyrir einstaklinga og eiga að stuðla að félagsmótun og veita aðstoð, öryggi, umhyggju og 

vernd. Fjölskyldur og uppbygging þeirra getur oft verið flókin en fjölskyldukerfi virka 

best þegar það er sem ein heild. Áhrif einstaklinga á fjölskyldukerfið getur verið mikið og 

þegar einhver þáttur kerfisins breytist hefur það áhrif á heildina. Fjölskyldur og 

fjölskyldukerfi eru alltaf að breytast og hafa einstaklingar innan fjölskyldna ólík hlutverk 

á hverjum tíma (Andreae, 1996).  

Kenning Murray Bowen fjallar um fjölskylduna sem kerfi samskipta og sambanda 

á milli einstaklinga og kynslóða. Horft er á hvernig þessi samskipti og sambönd hafa áhrif 

á fjölskyldumeðlimi og fjölskyldukerfið. Fjölskyldur eru oftast tilfinningalega tengdar og 

einstaklingar innan fjölskyldna hafa mikil áhrif á hugsanir, tilfinningar og gjörðir hvers 

annars. Í vinnu með fjölskyldum samkvæmt kerfiskenningum Bowen eru fjölskyldukort 

(e. genograms) meðal annars notuð, þau sýna fjölskyldumeðlimi, ólík hlutverk og 

sambönd milli þeirra. Þar kemur fram hvernig sambönd og tengsl eru milli 

fjölskyldumeðlima auk þess sem mikilvægar upplýsingar um þá koma fram. Þannig má 

koma auga á styrk- og veikleika einstaklinga og fjölskyldunnar allrar. Út frá því má finna 

leiðir til þess að leysa vandamál séu þau til staðar (Nichols og Schwartz, 2004).  

Í kerfiskenningum er gengið er út frá því að öllu sé hægt að breyta sé þörf á því. 

Er það mögulegt með því að skoða og skilja samskipti og tengsl milli einstaklinga og 

ólíkra kerfa (Andreae, 1996).  

 Þessi hugmyndafræði er meðal annars notuð í vinnu með fjölskyldum í 

Fjölskyldubrúnni (Beardslee, 2002b) því samkvæmt fjölskyldukerfiskenningum er virkni 

einstaklinga og samskipti milli fjölskyldumeðlima mikilvæg. Fjölskyldan gegnir 

mikilvæguhlutverki þegar kemur að mótun einstaklinga og ef hluti kerfisins er vanvirkur 

hefur það áhrif á alla fjölskylduna. Lagt er upp með að þó eitthvað bresti sé hægt að laga 

það og í því ljósi er mikilvægt að skoða veik- og styrkleika (Nichols og Schwartz, 2004; 

Andreae, 1996). 
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2.3. Áhrif geðraskana á fjölskyldur 

Í þessum kafla verður fjallað um áhrif geðraskana á fjölskyldur. Fyrst verður fjallað um 

foreldrahæfni og áhrifaþætti. Að því loknu verður leitast við að tengja umfjöllunina við 

kreppukenningar, tengslamyndunarkenningar og frásagnarnálgun. 

2.3.1. Foreldrahæfni 

Foreldrar sem glíma við geðsjúkdóma hafa alla burði til þess að búa yfir góðri 

foreldrahæfni en þó eru líkur á því að hún geti orðið fyrir skerðingu sökum sjúkdómsins 

(Mullick og fl., 2001; Duncan og Reder, 2000). Nokkrir þættir í fari foreldra eru taldir 

geta haft áhrif á hæfni þeirra sem uppalenda. Sem dæmi um þessa þætti eru hvort 

foreldrar hafi raunhæfar væntingar til barna sinna og næmni þeirra til þess að skilja og 

bregðast við líðan barnanna. Einnig þeirra eigin saga um erfiðleika í æsku, álag tengt 

uppeldi barnanna og félagslegur stuðningur. Einkenni og alvarleiki sjúkdómsins getur 

einnig haft veruleg áhrif á foreldrahæfni (Mullick og fl., 2001). Oft taka foreldrar eftir því 

að hæfni þeirra til þess að sjá um börnin sín hefur minnkað og getur það haft slæm áhrif 

á sjálfsálit og trú á eigin hæfni sem uppalanda (Duncan og Reder, 2000).  

Rannsóknir á einstaklingum með lyndisraskanir hafa sýnt fram á að veikindin 

geta haft áhrif á foreldrafærni þeirra. Einstaklingum getur liðið eins og þeir hafi ekki 

stjórn á eigin lífi og geta þeir verið ringlaðir, reiðir og jafnvel sýnt árásargirni. Foreldri 

getur einnig sýnt of gagnrýnið viðmót gagnvart börnum eða gert of miklar og 

óraunhæfar kröfur til þeirra (Duncan og Reder, 2000). Lyndisraskanir geta einnig haft 

áhrif á virkni einstaklinga og erfitt getur verið fyrir foreldra að sjá um þarfir barna sinna 

vegna framtaksleysis sem getur meðal annars lýst sér í skorti á stuðningi og leiðsögn 

(Duncan og Reder, 2000; Beardslee og fl., 1997c).  

Eins og fyrr sagði geta foreldrar sem glíma við geðsjúkdóma búið yfir góðri 

foreldrahæfni og nokkrir þættir geta ýtt enn frekar undir hana. Rannsóknir á mæðrum 

hafa sýnt að aukinn skilningur þeirra á eigin veikindum eykur næmni fyrir þörfum og 

líðan barna (Mullick og fl., 2001). Sterkt samband milli forelda og barna getur haft góð 

áhrif og styrkt fjölskylduna sem heild. Æskileg samskipti foreldra við börn sín einkennast 

af hlýju, samkennd og stuðningi og þannig má stuðla að bættum þroskaskilyrðum og ýta 

undir verndandi þætti (Place og fl., 2002).  
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2.3.2. Áhrifaþættir 

Það að eiga foreldri sem glímir við geðsjúkdóm er áhættuþáttur í að börn veikist sjálf af 

geðsjúkdóm (Avison, 1999; Weissman og fl., 1997). Fleiri þættir hafa þar áhrif eins og til 

að mynda hjónabandserfiðleikar, uppeldisvandamál og alvarleiki veikinda. Því fleiri 

áhættuþættir sem eru til staðar þeim mun líklegra er að barn muni veikjast af 

geðsjúkdóm (Beardslee og fl., 1998; Beardslee, 2002a). Talið að millifærsla geðsjúkdóma 

sé vegna samspils erfða, sálfræðilegra og félagslegra áhrifaþátta (Saxena og fl., 2006).   

 Fjölskyldurannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl séu á milli lyndisraskana foreldra 

og geðsjúkóma barna þeirra (Weissman og fl, 1997; Beardslee og fl., 1998). Rannsóknir á 

ættleiðingum hafa einnig stutt þessi genatísku tengsl geðsjúkdóma milli kynslóða en 

þær leggja einnig áherslu á áhrif umhverfis fjölskyldu og félagslega þætti (Gatz og fl., 

1992). Slæm og neikvæð samskipti milli foreldra og barna auka líkurnar á 

millikynslóðaflutning geðsjúkdóma (Gladstone og Beardslee, 2009). 

Þau börn sem eiga foreldra sem glíma við geðræna erfiðleika eru líklegri til þess 

að veikjast sjálf af geðsjúkdómi frekar en börn sem ekki eiga foreldra sem glíma við 

geðsjúkdóma (Beardslee og fl., 1998). Því yngri sem börn eru þegar foreldrar eru veikir 

og þeim mun alvarlegri og langvarandi sem sjúkdómur foreldris er þeim mun líklegra er 

að þau sjálf muni veikjast (Beardslee og fl., 1993; Beardslee og fl.,1998). Líkurnar eru 

enn meiri ef báðir foreldrar glíma við geðsjúkdóma (Beardslee og fl., 1998). Auk þess eru 

börn foreldra sem glíma við geðsjúkdóma talin vera í aukinni hættu vegna ýmissa  

annarra persónulegra og félagslegra vandamála síðar í lífinu eins og til dæmis skorti á 

virkni, samviskubiti og truflun á tengslamyndun (Beardslee og fl., 1998).  

Einstaklingar sem glíma við geðræn vandamál eru líklegri til þess að eiga í 

umhverfistengdum og félagslegum vandræðum eins og fjárhagserfiðleikum, 

hjónabandserfiðleikum og atvinnuleysi. Fyrir utan það að þessir áhættuþættir eru 

tengdir geðsjúkdómum geta þeir einnig verið sjálfstæðir þættir í erfiðleikum tengdum 

þroskaskilyrðum barna (Manning og Gregoire, 2008). 

Áhættuþættir geta verið tengdir einstaklingnum og fjölskyldunni en einnig 

félagslegum, hagfræðilegum og umhverfistengdum aðstæðum (Saxena og fl., 2006). 

Algengir áhættuþættir tengdir geðheilsu má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Áhættuþættir 

Líffræðilegir þættir 

 

 Langvarandi 

svefnleysi. 

 Krónískur 

sársauki. 

 Snemmtæk 

þungun.  

 Erfðafræðilegir  

áhættuþættir. 

 Lág 

fæðingarþyngd. 

 Sjúkdómur. 

 

 

Sálfræðilegir þættir 

 

 Námserfiðleikar. 

 Athyglisbrestur. 

 Samskiptaörðugleikar. 

 Seinn tilfinningalegur  

þroski. 

 Mikil efnamisnotkun. 

 Einmanaleiki. 

 Slæmir vinnusiðir. 

 Lestrarörðugleikar. 

 Slæm félagsleg hæfni. 

 Líffræðileg fötlun. 

 

Félagslegir þættir 

 

 Umönnun foreldra 

sem eru krónískir 

sjúklingar. 

 Ofbeldi og 

vanræksla barna. 

 Ofbeldi aldraðra. 

 Verða vitni að 

ofbeldi. 

 Áföll. 

 Óreiða innan 

fjölskyldu. 

 Lítil samstaða 

innan fjölskyldu. 

 Lág félagsleg staða. 

 Geðsjúkdómar 

foreldra. 

 Neysla foreldra. 

 Persónulegur 

missir eða sorg. 

 Atvik sem valda 

streitu. 

 Neysla á 

meðgöngu. 

 

  (Saxena og fl., 2006). 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn foreldra sem glíma við geðræna erfiðleika geta 

staðið sig afburða vel þrátt fyrir áhættuþætti. Jákvæðir og styrkjandi þættir eins og að 

sýna sjálfsskilning, hollustu og skuldbindingu í samböndum, virkni í félagslífi og það að 

geta aðgreint sig frá foreldrum sínum eru sameiginlegir þættir barna sem standa sig vel 

þrátt fyrir geðræn veikindi foreldra (Beardslee og Podorefsky, 1988; Beardslee og fl., 

1998; Gladstone og Beardslee, 2000). 

Ákveðnir þættir innan fjölskyldna hafa áhrif á upphaf og einkenni geðsjúkdóma. 

Góð og náin samskipti þegar kemur að álagi hafa jákvæð og verndandi áhrif. Að geta 
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talað saman um sjúkdóminn og hvernig hann hefur áhrif á einstaklinga innan fjölskyldu 

skiptir miklu máli og getur dregið töluvert úr endurkomu geðsjúkdóma (Barnes, 2004). 

Í Beardslee (2002a) kemur fram að foreldrar geti ýtt undir nokkra verndandi þætti. 

Mikilvægt er að aðstoða börnin við að mynda og halda samböndum við aðra 

einstaklinga. Einnig er mikilvægt að hvetja þau til þess að vera dugleg í skólanum og að 

stunda félagslíf. Auk þess eiga foreldrar að reyna að tala um eigin veikindi við börnin sín 

og fá þau til þess að skoða hvaða áhrif veikindin hafa haft á þau.  

Verndandi þættir geta tengst einstaklingnum og umhverfi hans. Yfirlit yfir verndandi 

þætti í lífi barna má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Verndandi þættir 

Sálfræðilegir þættir 

 

 Hæfni til að takast á við álag. 

 Hæfni til að takast á við 

mótlæti. 

 Aðlögunarhæfni. 

 Sjálfstæði. 

 Hugræn örvun. 

 Hreyfing. 

 Öryggistilfinning. 

 Tilfinning um að vera við 

stjórn. 

 Jákvæð tengslamyndun. 

 Þekking. 

 Hæfileikar til þess að leysa 

vandamál. 

 Góð félagsleg hegðun. 

 Sjálfsálit. 

 Hæfni. 

 Félagshæfni. 

 Stjórnunarhæfni. 

 Hæfni til að stjórna álagi. 

 Félagslegur og 

tilfinningalegur þroski. 

Félagslegir þættir 

 

 Örugg hegðun móður á 

meðgöngu. 

 Góð foreldrahæfni. 

 Góð samskipti milli barns og 

foreldra. 

 Félagslegur stuðningur. 

 Þekking um geðheilsu. 

 Öruggt og gott samfélag. 

(Saxena og fl., 2006). 
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2.3.3. Kreppukenningar 

Kreppuástand getur skapast hjá einstaklingi við að upplifa erfið atvik eða verða fyrir 

áföllum sem orsaka streitu og tilfinningalegt uppnám sem varnarhættir einstaklingsins 

ráða ekki við. Skilgreina má kreppu í lífi einstaklings þegar hann missir eitthvað, á í 

hættu að missa eitthvað eða stendur frammi fyrir vandasamri áskorun sem hefur 

veruleg áhrif á líf hans. Skilgreining á kreppu er því frekar opin og almenn og getur átt 

við um ýmsar kringumstæður (Ell, 1996). 

Andleg kreppa er þegar einstaklingur lendir í aðstæðum þar sem lærdómur og 

fyrri lífsreynsla dugar ekki til þess að ná tökum á aðstæðunum. Að því leiðir að 

einstakling finnst hann vera í aðstæðum sem hann ræður ekki við né skilur og getur það 

valdið kvíða og vanlíðan. Andleg kreppa getur til dæmis komið fram eftir erfiða 

lífsreynslu (Ell, 1996). Afleiðingar kreppu geta verið misjafnar og fer eftir eðli 

atburðarins, kringumstæðum, persónulegum högum, aldursskeiði einstaklinga og 

félagslegu umhverfi þeirra (Ell, 1996; Roberts, 2005).  

 Ákveðnir þættir hafa áhrif hvernig einstaklingur upplifir alvarlega kreppu og 

hvort hann hlýtur skaða af. Kreppa getur verið áhættuþáttur fyrir því að einstaklingur 

missir niður líkamlega og félagslega virkni og þróar með sér geðræna erfiðleika. 

Áhættuþættir tengdir því að þróa með sér langvarandi vandamál vegna kreppu eru til að 

mynda alvarleiki kreppunnar, fyrri sálræn einkenni, misnotkun í bernsku, fyrri kreppur 

og félagsleg staða. Verndandi þættir geta verið tengdir persónuleika einstaklinga sem og 

umhverfisþáttum (Ell, 1996).  

Rannsóknir á einkennum barna sem hafa sýnt þrautseigju á krepputímum sýna 

að persónutengdir verndandi þættir sem og verndandi þættir tengdir fjölskyldunni og 

samfélaginu skipta máli. Þrautseigju má skilgreina sem eðlilegan þroska þrátt fyrir 

áhættuþætti þar sem börn virðast hafa þann hæfileika að halda virkni og hæfni þrátt 

fyrir álag. Sem dæmi um þessa verndandi þætti eru góðir hæfileikar til að takast á við 

erfiðleika, góð tengslamyndun, hæfni til að leysa vandamál, sjálfstæði og trú á eigin 

hæfni. Einnig skiptir máli að samskipti séu góð og þau stuðli að trausti og sjálfstæði við 

fjölskyldu, vini, kennara og aðra í nærsamfélaginu (Werner, 1995).  
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2.3.4. Tengslamyndunarkenningar 

Tengslamyndunarkenningar eiga upphaf sitt í sálgreiningarkenningum en þar er lögð 

áhersla á að hugur fólks stjórni hegðun þess. Hugur og hegðun einstaklinga og félagslegt 

umhverfi hafa áhrif hvert á annað með víxlverkun (Payne, 2005). Þannig hefur samspil 

persónuleika og umhverfis mikil áhrif á einstaklinga. Sambönd hafa áhrif á persónuleika 

einstaklinga og persónuleiki hefur áhrif á hvernig sambönd einstaklingar mynda (Howe, 

1995). Í félagsráðgjöf og innan fjölskyldumeðferðar eru tengslamyndunarkenningar oft 

notaðar í tengslum við umönnun og vernd barna (Nichols og Schwartz, 2004). Vinna 

með börnum út frá tengslamyndun er mikilvæg þar sem sýnt hefur verið fram á 

samband milli slæmrar tengslamyndunar og vandamála barna (Payne, 2005). 

 Helsti kenningasmiður um tengslamyndanir var John Bolwby. Tengslamyndunar-

kenning hans fjallar um þá tilhneigingu einstaklinga að mynda sterk tilfinningatengsl 

enda er það öllum eðlislægt og í raun ein af frumhvötum mannsins rétt eins og matur og 

svefn. Tilfinningatengsl eru forsenda þess að skilja viðbrögð og líðan einstaklinga þegar 

mikilvæg tengsl bresta eða þeim er ógnað. Yfirvofandi tengslarof eða tengslarof hafa 

mikil áhrif á einstaklinga og líðan þeirra (Worden, 2009). Þegar tengslum sem hafa 

myndast snemma á ævinni er ógnað eða þau rofna getur það haft slæm áhrif á líðan 

einstaklinga. Getur það leitt til þess að einstaklingum finnst þeir ekki hafa stjórn á líðan 

sinni og aðstæðum sem gerir þá veikari fyrir frekari erfiðleikum, þá sérstaklega ef 

félagslegur stuðningur og góð sambönd eru ekki til staðar. Sálrænir erfiðleikar eins og 

þunglyndi getur verið afleiðing þess þegar fólk hefur ekki notið stuðnings við tengslarof 

(Howe, 1995).  

Í Howe (1995) kemur fram að það umhverfi sem börn alast upp í hefur mikil áhrif 

á sálfræðilegan þroska. Samskipti barna við foreldra sína, aðra fjölskyldumeðlimi og vini 

hefur áhrif á mótun persónuleika þeirra. Þroski hugans, persónueinkenna og félagslegrar 

vitundar gerist í félagslegu samhengi. Einkenni sambanda og samskipta á fyrstu árum 

einstaklinga hafa áhrif á hvernig sambönd og samskipti þróast síðar á lífsleiðinni. Börn 

sem hafa upplifað trufluð eða ófullnægjandi sambönd geta átt í erfiðleikum með að 

þróa með sér félagslega hæfni og góð félagsleg sambönd og getur það valdið streitu og 

erfiðleikum hjá þeim (Howe, 1995). Væntumþykja, stuðningur og öryggi í samböndum 

hefur hins vegar jákvæð áhrif á þróun persónuleika hjá einstaklingum. Fyrir börn skiptir 
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máli að sambönd og tengslamyndun sé mótsagnalaus en þannig geta börn lært hvernig 

á að tengjast öðrum einstaklingum. Þegar tengsl og sambönd eru ósamkvæm ná börnin 

ekki að sjá mynstur samskipta og læra því ekki að sýna það sem teljast viðeigandi 

viðbrögð í þeirra menningarheimi. Getur það leitt til þess að börn finna fyrir missi á 

tengslum og þau draga sig þar af leiðandi í hlé (Nichols og Schwartz, 2004). Geðræn 

veikindi foreldra geta haft áhrif á hvernig tengslamyndun börn þróa með sér. Áhrifin 

geta verið þau að börn verða óörugg þegar kemur að myndun tengsla (Manning og 

Gregoire, 2006). 

2.3.5. Frásagnarnálgun 

Frásagnarnálgun heyrir undir samtímakenningar þar sem gengið er út frá því að það sé 

enginn einn altækur sannleikur heldur er þekking og félagslegur skilningur breytingum 

háð og ekki undanþegin gagnrýni (Payne, 2005). Þegar unnið er eftir frásagnarnálgun er 

lögð áhersla á að það sé enginn einn ákveðinn raunveruleiki heldur margir 

raunveruleikar sem fara eftir því hvernig einstaklingar upplifa lífið og hvaða skilning þeir 

leggja í umhverfi sitt (Nichols og Schwartz, 2004). 

Frásagnarnálgun leggur upp með að einstaklingar upplifa svo mikið í lífinu og þar 

af leiðandi sé engin leið að muna allt sem þeir sjá, hugsa og upplifa (Kelley, 1996). 

Frásagnir um atvik og hluti sem gerast í félagslegu samhengi eru háð túlkun og reynsla 

hefur áhrif á þessa túlkun (Payne, 2005). Af því leiðir að einstaklingar velja í raun það 

sem þeir muna og búa til eigin sögu út frá því. Þannig búa einstaklingar til ákveðna 

söguþræði um líf sitt eða ákveða „lífssögu“ (Kelley, 1996). Þessi lífssaga endurspeglar 

ekki endilega raunveruleikann heldur hvernig einstaklingurinn upplifir sinn 

raunveruleika. Atvik, einstaklingar og hlutir fá tilgang út frá því sem einstaklingar ákveða 

sjálfir (Payne, 2005). Út frá þessari lífssögu muna einstaklingar frekar þá atburði sem 

styðja hana en gleyma því sem gerir það ekki. Oft eru ákveðnir þættir ýktir til þess að 

þeir passi inn í þessa sögu og aðrir þættir bældir niður (Kelley, 1996).  

Í vinnu samkvæmt frásagnarnálgun eru viðburðir í lífinu endurmetnir og 

endursagðir. Þannig er ráðandi lífssaga brotin niður og síðan endursögð. Markmiðið 

með því er að sjá aðra raunveruleika. Lífssagan snýst oft um ákveðið vandamál og því 

meiri athygli sem það fær því meira ráðandi verður það. Í kjölfar þess getur orðið erfitt 

að greina vandamálið frá einstaklingnum, en út á það gengur einmitt frásagnarnálgun, 
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það að aðgreina einstaklinginn frá vandamálinu. Til þess að geta gert það þarf að fá 

fjarlægð á vandamálið og skoða hvaða áhrif það hefur haft (Kelley, 1996). 

Fortíð hefur áhrif á nútíð og í frásagnarnálgun er farið yfir fortíðina (Payne, 

2005). Byggt er á því að ögra ráðandi lífssögu með speglun meðferðaraðilans. Það er 

gert með því að spyrja spurninga sem fær einstaklinga til þess að meta og skilja 

tilfinningar sínar, hugsanir og atferli. Með því er hægt að aðstoða einstaklinga við að 

koma auga á eitthvað nýtt, finna styrkleika sína og koma með hugmyndir að lausnum 

(Kelley, 1996; Payne, 2005).  

Þegar geðræn veikindi hrjá einstaklinga innan fjölskyldu getur það verið erfitt 

fyrir fjölskyldumeðlimi að tala um veikindin en það getur verið gott að tengja reynslu 

fjölskyldunnar við þá fræðslu sem hún fær. Mikilvægt er að fjölskyldumeðlimir geri sér 

grein fyrir því að þeir eru að deila sameiginlegri reynslu þó upplifun sé ekki endilega 

alltaf sú sama. Það að brjóta þögnina, tala saman um sameiginlega reynslu og erfiðleika 

getur verið mikilvægt til þess að skipuleggja framtíðina og skilja þær aðstæður sem 

fjölskyldan öll hefur verið í. Þannig getur fjölskyldan búið saman til sína eigin sögu 

(Beardslee, 2002a; Beardslee og fl., 1997a). 

2.4. Fjölskyldubrúin 

Í þessum kafla verður farið yfir Fjölskyldubrúna. Fyrst verður farið yfir hlutverk hennar 

og markmið. Eftir það verður saga erlendis og hérlendis rakin og að lokum verður 

framkvæmd Fjölskyldubrúarinnar gerð skil samkvæmt handbók stuðningsaðila.  

2.4.1. Skilgreining og markmið 

Fjölskyldubrúin er forvarnarstuðningur fyrir barnafjölskyldur þar sem foreldri eða 

foreldrar glíma við þunglyndi eða aðra geðræna erfiðleika. Stuðningurinn er fjölskyldu- 

og fræðslumiðaður og hugsaður til styttri tíma með fylgni eftir að honum lýkur 

(Beardslee og fl., 1998; Judge Baker Children´s Center, e.d.a; Beardslee, 2002b; Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). Fjölskyldubrúin er hönnuð þannig að ólíkir fagaðilar 

innan heilbrigðis- og félagsþjónustu geti nýtt þetta úrræði fyrir fjölskyldur eftir að hafa 

hlotið þjálfun (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009; Beardslee, 2002b). 

Við þróun Fjölskyldubrúarinnar var sérstaklega litið til nokkurra þátta. Í fyrsta lagi 

að stuðningurinn væri í samræmi við þroskaferli barna. Í öðru lagi að ólíkar fagstéttir 
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gætu hlotið þjálfun í stuðningnum og unnið með fjölskyldur. Í þriðja lagi var stefnt að því 

að stuðningurinn væri fjölskyldumiðaðaður þar sem geðræn veikindi hafa áhrif á virkni 

innan fjölskyldu og hjónabands. Í fjórða lagi var stefnt að því að hafa forvarnir sem 

leiðarljós og grípa inn í áður en börnin sjálf veikjast fremur en eftir á (Gladstone og 

Beardslee, 2000).  

Forvarnargildi Fjölskyldubrúarinnar er þrenns konar, fyrsta stigs forvörn þar sem 

miðað er að því að auka þrautseigju barnanna og efla verndandi þætti í fari og umhverfi 

þeirra. Annars stigs forvörn þar sem foreldrar fá upplýsingar um áhættuþætti 

geðsjúkdóma og byrjunareinkenni þeirra. Þriðja stigs forvörn þar sem foreldrar eru 

meðvitaðri um einkenni sem hugsanlega gætu leitt til þess að geðsjúkdómar í börnum 

myndu greinast fyrr (Beardslee, 2002b). 

Langtímamarkmiðið með Fjölskyldubrúnni er að koma í veg fyrir að börn þrói 

með sér þunglyndi eða önnur geðræn vandkvæði. Til þess að freista þess að ná þessu 

markmiði er notast við þá aðferð að efla styrkleika barnanna, ýta undir verndandi þætti 

og um leið að minnka áhættuþætti tengda veikindum foreldra (Beardslee og fl., 1998; 

Beardslee, 2002a). Með úrræðinu er verið að stuðla að bættum samskiptum og 

samböndum innan fjölskyldna og aðstoða þær við að byggja upp sameiginlega sögu í 

fortíð, nútíð og framtíð (Beardslee, 2002a; Gladstone og Beardslee, 2009). Það að 

foreldrar og börn tali meira saman um sjúkdómin verður til þess að börnin skilji hann 

frekar og dregur það úr sjálfsásökunum þeirra (Gladstone og Beardslee, 2009). 

Samkvæmt Beardslee (2002b) eru markmiðin sem ætlað er að ná með stuðningnum 

eftirfarandi: 

 Veita foreldrum geðheilbrigðisfræðslu. Í því felst að veita upplýsingar um 

geðsjúkdóma, einkenni þeirra og áhrif. Einnig að fræða um verndandi þætti 

og áhættuþætti. 

 Verndandi þættir í fari og lífi barnanna skipta miklu máli. Mikilvægt er að 

foreldrar hafi þekkingu á verndandi þáttum. Þannig geti þeir ýtt undir þá og 

aðstoðað börnin við að ýta sjálf undir þá. 

 Þekking foreldra á þörfum barna sinna er mikilvæg. Einnig er mikilvægt að að 

foreldrar þekki og geri sér grein fyrir áhrifum að eiga foreldri sem glímir við 

geðsjúkdóm. Foreldrar verða að vera meðvitaðir um að þeir geti leitað sér 

aðstoðar komi upp erfiðleikar varðandi börnin.  
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 Framtíðarsýn er mikilvæg fyrir fjölskylduna. Í stuðningnum á að aðstoða 

fjölskyldur við að skipuleggja framtíðina og sjá hana á jákvæðan hátt. 

 Samtöl foreldra við börn um geðsjúkdóma skipta miklu máli. Í stuðningnum 

eru foreldrar aðstoðaðir við að finna leiðir til þess að tala við börnin um erfið 

málefni. Einnig er lögð áhersla á að öll fjölskyldan öðlist með tímanum færni 

til þess að tala saman um sjúkdóminn og önnur erfið málefni. 

 Viðhorf fjölskyldunnar til sjúkdómsins skiptir máli. Stefnt er að því að breyta 

slæmum viðhorfum og hegðun sem getur tengst þeim. 

 Aðstoða fjölskyldumeðlimi við að efla bjargir í kringum sig. 

 

 

 

Mynd 1. Markmið Fjölskyldubrúarinnar 

 

2.4.2. Upphaf 

Fjölskyldubrúin og önnur forvarnarúrræði hafa verið unnin í Judge Baker Children´s 

Center sem er deild í Harvard Medical School og hefur Dr. William R. Beardslee, 

barnageðlæknir, verið í forsvari fyrir þróun Fjölskyldubrúarinnar og rannsókna á henni 
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(Judge Baker Children´s Center, e.d.a; Judge Baker Children´s Center, e.d.b). Rannsóknir 

Dr. Beardslee og félaga allt frá áttunda áratug síðustu aldar hafa skoðað fjölskyldur þar 

sem foreldrar glíma við geðræna erfiðleika. Rannsóknir þeirra hafa lagt áherslu á að 

rannsaka áhrif þess á börn að eiga foreldra sem glíma við geðræn vandamál, benda á 

áhættu- og verndandi þætti í fari, lífi og umhverfi barna og hvernig íhlutanir eins og 

Fjölskyldubrúin virkar (Beardslee, 2002a; Beardslee og fl., 1998).  

Nokkrar rannsóknir á Fjölskyldubrúnni hafa verið metnar af National Registry of 

Effective Programs sem er gagnagrunnur fyrir ýmis úrræði og meðferðarprógrömm á 

sviði geðheilbrigðis- og fíkniefnamála. Þar eru rannsóknir á úrræðum og meðferðum 

yfirfarnar af sjálfstæðum gagnrýnendum sem gefa einkunn fyrir gæði rannsókna (Judge 

Baker Children´s Center, e.d.a; NREPP, 2011). Þær rannsóknir á Fjölskyldubrúnni sem 

þar hafa verið yfirfarnar hafa fengið góðar einkunnir. Áreiðanleiki og réttmæti mælinga 

er góður, trúverðugleiki rannsókna er mikill, úrfall lítið, skilgreining breyta og vinnsla úr 

gögnum góð. Styrkleikar rannsóknanna voru þeir að þær voru með góða aðferðafræði 

og trúverðugleika. Eftirfylgni til lengri tíma var fyrir þátttakendur og rannsóknir náðu yfir 

langt tímabil. Veikleiki rannsóknanna var sá að enginn viðmiðunarhópur sem þáði enga 

aðstoð var til staðar. Einnig útilokuðu rannsóknirnar líffræðilega þætti sem tengjast 

millikynslóðafluningi geðsjúkdóma (NREPP, 2006).   

2.4.3. Fjölskyldubrúin í framkvæmd á Landspítala Háskólasjúkrahúsi 

Í júní árið 2005 var þróunarhópur settur á laggirnar á geðsviði LSH. Í hópnum sátu þrír 

starfsmenn LSH ásamt fulltrúa frá Landlæknisembættinu. Hópnum var falið að þróa og 

innleiða tvenns konar forvarnarúrræði, „Fjölskyldubrúna“ og „Tölum um börnin“. Byrjað 

var að veita Fjölskyldubrúna til tilraunar á LSH árið 2006. Árið 2008 fékk hópurinn styrk 

vegna klínískra gæðaverkefna á LSH og var sá styrkur nýttur í að gera handbók um 

framkvæmd þessara forvarnarúrræða og þýða og staðfæra matslista sem myndu mæla 

árangur og gæði þeirra. Hópurinn var í samstarfi við Dr. William R. Beardslee og fagfólk 

af Norðurlöndunum sem hefur unnið í sams konar verkefnum í sínum heimalöndum 

(Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008).  

 Eins og fyrr hefur komið fram er Fjölskyldubrúin hönnuð þannig að ólíkir 

fagaðilar innan heilbrigðis- og félagsþjónustu eiga að geta veitt stuðninginn. Ekki er gerð 

krafa um að stuðningsaðilar séu með sérhæfða menntun á sviði geðsjúkdóma eða 
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meðferðar en þurfa þó að hafa sótt námskeið um Fjölskyldubrúna og hlotið þjálfun. Í 

þjálfun stuðningsaðila er lögð áhersla á að þeir öðlist frekari þekkingu á geðsjúkdómum 

og þeim áhrifum sem slíkir sjúkdómar foreldra hafa á börn þeirra (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir og fl., 2009; Beardslee, 2002b). Námskeið um fræðilegan grunn 

Fjölskyldubrúarinnar og þjálfun í stuðningsaðferðum eru haldin reglulega. Nauðsynlegt 

er að þeir sem ætla að veita stuðning í Fjölskyldubrúnni ljúki ákveðnum fjölda 

kennslustunda og hóphandleiðslutímum auk þess sem þeir taki að sér mál undir 

handleiðslu (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008).  

2.4.4. Handbók 

Fjölskyldubrúin er unnin út frá handbók þar sem farið er yfir úrræðið skref fyrir skref. 

Stuðningur er veittur í sjö skipti á sex til átta mánaða tímabili og vinna tveir 

stuðningsaðilar saman með hverja fjölskyldu. Fyrstu fundirnir fara í að hitta foreldra sér 

og börnin sér þar sem allir fá að segja frá reynslu sinni. Eftir það hittist fjölskyldan saman 

á ákveðnum fjölskyldufundi þar sem farið er yfir reynslu hvers og eins (Beardslee, 

2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). Eftirfarandi umfjöllun er um hvern fund 

fyrir sig og hvað áætlað er að fjalla um á hverjum fundi. 

 Fyrsti fundur 

Á fyrsta fundi hittast stuðningsaðilar og foreldrar. Farið er yfir Fjölskyldubrúna, 

markmiðin með henni og þær aðferðir sem notaðar eru. Stuðningsaðilarnir fá að 

heyra sögu fjölskyldunnar og foreldrið sem glímir við geðsjúkdóm segir frá veikindum 

sínum. Á fundinum er mikilvægt að foreldrar segi frá helstu áhyggjum sínum 

varðandi börnin og setji sér markmið um hvað þau vilja fá út úr stuðningnum. 

Mikilvægt er að stuðningsaðilar nái góðu sambandi við foreldrana og sýni samhygð.  

Á þessu stigi þarf að fá leyfi til að tala við meðferðaraðila sjúklings sé það 

nauðsynlegt og er það gert til þess að tryggja öryggi og heilsu hans. Einnig er 

mikilvægt að Fjölskyldubrúin sé ekki framkvæmd í bráðafasa hjá sjúklingnum 

(Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). 
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 Annar fundur 

Á öðrum fundi hittast stuðningsaðilar og foreldrar aftur. Fyrst er seinasti fundur 

rifjaður upp og foreldrar spurðir út í hvernig þeir hafi brugðist við honum eftir á og 

hvort þeir hafi einhverjar spurningar sem hafi vaknað eftir fundinn. Á þessum fundi 

segir maki þess sem glímir við geðsjúkdóm frá sínu sjónarhorni varðandi veikindi 

makans. Stuðningsaðilarnir veita síðan geðheilbrigðisfræðslu um geðsjúkdóma, 

einkenni þeirra og áhrif. Einnig er farið yfir áhrif sjúkdómsins á börn og maka. 

Áhættu- og verndandi þættir í fari og lífi barna eru kynntir og í framhaldi af því eru 

foreldrar beðnir um að segja frá börnum sínum, virkni þeirra, styrkleikum og 

hugsanlegum áhættuþáttum. Í lok þessa fundar er næsti fundur, sem er með 

börnunum, undirbúinn. Þá geta foreldrar sett fram spurningar sem þeir vilja fá svör 

við (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). 

 Þriðji fundur 

Á þriðja fundi hitta stuðningsaðilar börnin ein. Á fundinum er farið yfir hvaða 

hlutverki Fjölskyldubrúin gegnir. Mikilvægt er að stuðningsaðilar hafi þroska 

barnanna í huga og útskýri þannig að þau skilji. Einnig er mikilvægt að tekið sé tillit til 

hugmynda foreldra og leiðsagnar þeirra hvað eigi að segja við börnin. 

Stuðningsaðilar meta virkni barnanna í skóla, frístundum og með fjölskyldu og 

vinum. Einnig fá þeir að heyra frá börnunum hver sé upplifun þeirra og skilningur á 

veikindum foreldris. Þarna hafa stuðningsaðilar tækifæri til þess að aðstoða börnin 

við að finna spurningar fyrir fjölskyldufundinn sem og að skoða hvort áhyggjuefni séu 

til staðar sem þurfi að koma þar fram (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir 

og fl., 2009). 

 Fjórði fundur 

Á fjórða fundi undirbúa foreldrar í samvinnu við stuðningsaðila fjölskyldufundinn. 

Farið er yfir hvað fór fram á fundinum með börnunum, stuðningsaðilar segja frá mati 

sínu varðandi virkni barnanna og skilning þeirra á veikindunum. Farið er yfir þær 

spurningar sem börnin höfðu til foreldra sinna. Á þessum fundi er mikilvægt að 

skipuleggja hvaða upplýsingar börnin eiga að fá og hvernig þessar upplýsingar verða 

settar fram og af hverjum. Einnig er farið yfir hvaða spurningum nauðsynlegt sé að 

svara og hvaða áhyggjur þurfi að ræða (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir 

og fl., 2009). 
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 Fimmti fundur 

Fimmti fundur er fjölskyldufundur þar sem foreldrar og börn hitta stuðningsaðila 

saman. Á þeim fundi er farið yfir upplýsingar um geðsjúkdóma, einkenni þeirra og 

áhrifaþætti. Efnið sem þar er kynnt þarf að vera sérsniðið að fjölskyldunni og hennar 

högum. Á fundinum er stuðlað að samræðum milli foreldra og barna. Foreldrar eiga 

að geta spurt börnin spurninga og öfugt. Allir eru hvattir til þess að segja frá sinni 

reynslu og upplifun (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). 

 Sjötti fundur 

Á sjötta fundi hittast foreldrar og stuðningsaðilar og farið er yfir fjölskyldufundinn, 

hvernig foreldrunum þótti hann og hvernig börnin brugðust við. Fyrirfram er ekki 

hægt að vita hvað gerist á fjölskyldufundinum og því er mikilvægt að fara yfir hann 

eftir á. Spurningar geta hafa vaknað sem foreldrum vantar svör við, eitthvað hefur 

jafnvel verið óljóst eða óöryggi skapast. Þarna er hægt að fara yfir upphafleg 

markmið og minna foreldra á að þetta sé aðeins byrjunin á ferli sem þau þurfa sjálf 

að viðhalda hjá fjölskyldunni (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 

2009). 

 Sjöundi fundur 

Sjöundi fundur er eftirfylgni, venjulega 6 mánuðum eftir að stuðningi lauk. Þá hittast 

foreldrar með stuðningsaðilum og farið er yfir hvernig fjölskyldunni hefur gengið 

eftir fjölskyldufundinn. Þar gefst foreldrum tækifæri að spyrja spurninga sem hafa 

vaknað eftir á, vekja máls á áhyggjum sem upp hafa komið og fá upprifjun á ýmsum 

upplýsingum varðandi geðsjúkdóma og áhættuþætti varðandi heilsu barna. 

Stuðningsaðilar geta þá metið virkni fjölskyldunnar eftir þátttöku og spurt hvort að 

þeim hafi fundist stuðningurinn gagnlegur. Að lokum má minna foreldrana á að alltaf 

sé hægt að hafa samband seinna við stuðningsaðilana og óska eftir frekari aðstoð ef 

þeim þurfa þykir (Beardslee, 2002b; Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2009). 

2.5. Rannsóknir á Fjölskyldubrúnni 

Fjölskyldubrúin byggir að mestu leyti á rannsóknum á lyndisröskunum og þá sérstaklega 

þunglyndi (Beardslee, 2002a; Beardslee 2002b). Fjölskyldubrúin er þó almennt ætluð 

fyrir fjölskyldur þar sem foreldrar glíma við geðsjúkdóma (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og 

fl., 2008). Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á árangri Fjölskyldubrúarinnar. 



  

26 26 

2.5.1. Langtímarannsóknir Dr. Beardslee og félaga 

Í Gladstone og Beardslee (2009) kemur fram að með langtímarannsóknum á yfir 100 

fjölskyldum var Fjölskyldubrúin ásamt öðrum forvarnarstuðningum hönnuð, prófuð og 

metin. Langtímarannsóknir á Fjölskyldubrúnni hafa leitt í ljós að stutt íhlutun og 

stuðningur hafa langvarandi áhrif til betri vegar á fjölskylduna sem heild, samskipti 

innan hennar og virkni. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að stuðningurinn er ekki 

hættulegur fyrir börn og foreldra (Beardslee og fl. 2007; Beardslee og fl., 2003; 

Beardslee og fl. 1997a; Beardslee og fl., 1997b).  

Í þessum langtímarannsóknum var fylgst með 105 barnafjölskyldum þar sem að 

minnsta kosti annað foreldrið glímdi við geðræna erfiðleika og þar sem börnin voru á  

aldrinum 8-15 ára. Stuðningurinn var annaðhvort í formi fyrirlesturs fyrir foreldra 

(Tölum um börnin) eða stuðningur fyrir alla fjölskylduna hjá fagaðila (Fjölskyldubrúin). 

Foreldrar og börn voru metin fyrir stuðninginn, strax á eftir og síðan með 8-12 mánaða 

millibili í nokkur ár (Beardslee og fl., 2007; Beardslee og fl., 2003; Beardslee og fl., 

1997a). Verður hér eingöngu fjallað um niðurstöður rannsókna á þeim fjölskyldum sem 

tóku þátt í Fjölskyldubrúnni.  

Fyrsta rannsóknin tók saman niðurstöður um hvaða áhrif stuðningurinn hafði 

strax á eftir við aðra mælingu og síðan um það bil átta mánuðum seinna við þriðju 

mælingu. Við aðra mælingu voru 55 fjölskyldur sem tóku þátt í Fjölskyldubrúnni en þeim 

fækkaði niður í 53 við þriðju mælingu. Í ljós kom að þátttakendur höfðu öðlast aukinn 

skilning á orsökum og einkennum þunglyndis og auk þess sýndu fjölskyldumeðlimir 

hverjir öðrum aukinn skilning. Áhyggjur foreldra voru mældar og minnkuðu þær 

verulega varðandi börnin, sjúkdóminn og almenn áhrif hans. Þátttakendum fannst 

stuðningurinn hafa jákvæð áhrif á hjónabandið og að makar sýndu hvort öðru frekari 

skilning. Enn fremur voru niðurstöðurnar þær að foreldrar lögðu meiri áherslu á börnin 

og líðan þeirra, sýndu aukinn sjálfsskilning og fannst almennt áhrifin af stuðningnum góð 

(Beardslee og fl., 1997a).    

Önnur rannsóknin staðfesti niðurstöður fyrri rannsóknar en þá voru 

fjölskyldurnar metnar í fjórða sinn og voru 53 fjölskyldur metnar. Foreldrar sýndu enn 

frekari jákvæðar breytingar í hegðun og viðhorfum gagnvart börnum sínum. 

Niðurstöðurnar voru þær að þeim mun meira sem hegðun og viðhorf breyttust á 
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jákvæðan hátt hjá foreldrum því betur skildu börnin veikindi þeirra. Aukinn skilningur 

barna leiddi síðan til þess að verndandi eiginleikar í fari þeirra jukust. Enn fremur sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að Fjölskyldubrúin hafði góð langvarandi áhrif á fjölskyldur 

og hvernig þær ræddu um og tókust á við veikindi innan fjölskyldunnar (Beardslee og fl., 

2003). 

Fjölskyldur voru metnar í sjötta skipti um fjórum og hálfu ári eftir að þau tóku 

þátt í Fjölskyldubrúnni. Foreldrar sýndu börnum sínum meiri athygli og höfðu jákvæðara 

viðhorf gagnvart þeim sem hélst í hendur við aukinn skilning barnanna. Kom fram að 

virkni fjölskyldna hafði aukist í takt við þessar jákvæðu breytingar varðandi hegðun og 

viðhorf foreldra. Sálræn vandamál unglinga í rannsókninni minnkuðu frá upphafi 

mælinga til sjöttu mælingar. Bendir það til þess að minni líkur eru á því að unglingarnir 

sem tóku þátt verði þunglyndir þar sem sálræn vandamál á unglingsárum er 

áhættuþáttur fyrir þunglyndi (Beardslee og fl., 2007). 

 Þegar þessar langtímarannsóknir eru skoðaðar er niðustaðan sú að stuðningur 

Fjölskyldubrúarinnar hafði góð áhrif til lengri tíma á aukin og betri samskipti milli barna 

og foreldra. Foreldrar sýndu jákvæðara viðhorf gagnvart börnunum sem stuðlaði að 

aukinni þekkingu þeirra og meiri virkni innan fjölskyldunnar. Auk þess urðu 

áhættuþættir færri og einkenni þunglyndis og sálrænna vandamála hjá börnunum 

minnkuðu. Áhyggjur foreldra minnkuðu og sjálfsskilningur þeirra jókst (Beardslee og fl., 

1997a; Beardslee og fl., 2003; Beardslee og fl., 2007). Í þeim fjölskyldum þar sem viðhorf 

og hegðun foreldra gagnvart börnum breyttist sem mest, sýndu börnin mestar framfarir 

og aukinn skilning á sjúkdómi foreldra sinna. Aukinn skilningur leiddi síðan til þess að 

verndandi þættir í fari barnanna urðu sterkari (Beardslee og fl. 2007; Beardslee og fl., 

2003).  

Í Beardslee og fl. (2007) er farið yfir mat rannsakenda afhverju þessar rannsóknir 

hafa sýnt svona góðar niðurstöður yfir lengri tíma. Í fyrsta lagi var niðurstaða þeirra sú 

að Fjölskyldubrúin er byggð á styrkleikum einstaklinga og fjölskyldunnar. Í öðru lagi er 

hún sniðin að þörfum hverrar fjölskyldu fyrir sig. Í þriðja lagi skiptir gildi samtalsins innan 

fjölskyldunnar miklu máli. Í fjórða lagi voru foreldrar aðstoðaðir við að leita sér 

meðferðar og samstarf var á milli stuðningsaðila og meðferðaraðila foreldris. Í fimmta 

lagi skipti eftirfylgni og áframhaldandi stuðningur miklu máli.  
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2.5.2. Aðrar rannsóknir 

Frá 2001 hefur verið mikil gróska í Finnlandi að rannsaka, þróa og innleiða 

forvarnarúrræði fyrir börn sem eiga foreldra sem glíma við geðsjúkdóma og voru úrræði 

Dr. Beardslee innleidd, þar á meðal Fjölskyldubrúin. Var hún veitt af fagaðilum á 

geðheilbrigðisstofnunum sem höfðu fengið sérstaka þjálfun (Solantaus og fl., 2010; 

Solantaus og Toikka, 2006). Árið 2006 höfðu fyrstu árin gengið vel en þá var stefnan að 

innleiða þessar aðferðir enn frekar út í fyrsta stigs heilsugæslu og félagsþjónustu 

(Solantaus og Toikka , 2006). 

Þar hafa verið gerðar rannsóknir á innleiðingu þessara úrræða og áhrifum þeirra. 

Í rannsókn Solantaus og fl. (2010) voru áhrif Fjölskyldubrúarinnar á 59 fjölskyldur í 

Finnlandi rannsökuð. Þar var litið til sálfélagslegra einkenna og félagslegrar hegðunar 

barna sem áttu foreldra sem glímdu við lyndisraskanir. Félagsleg hegðun er skilgreind á 

þann hátt að láta sér annt um velferð og réttindi annarra, geta sýnt samhygð og að haga 

sér í samræmi við aðstæður hverju sinni. Áhrif stuðningsins voru mæld með því að 

foreldrar fylltu út spurningalista í lok úrræðis og svo aftur 4, 10 og 18 mánuðum eftir lok 

úrræðisins. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að Fjölskyldubrúin minnkaði 

tilfinningalega erfiðleika og kvíða hjá börnunum. Einnig sýndu börnin fram á aukna og 

betri félagslega hegðun. Tilfinningalegir erfiðleikar minnkuðu sérstaklega frá lokum 

úrræðisins þar til fjórum mánuðum seinna. 

Eigindleg rannsókn Pihkala og Johanson (2008) fjallar um sænskar fjölskyldur 

sem höfðu tekið þátt í Fjölskyldubrúnni. Tíu fjölskyldum var boðið að taka þátt í 

Fjölskyldubrúnni og þáðu níu það. Í rannsókninni voru foreldrar spurðir hvað hefði orðið 

til þess að þau samþykktu þátttöku. Helstu ástæður voru þær að þeim hafi þótt erfitt að 

tala um málefni tengd geðsjúkdómnum við börnin og vissu ekki hvernig ætti að fara að 

því. Foreldrarnir höfðu áhyggjur af börnunum og líðan þeirra og áttu í erfiðleikum með 

að gera sér grein fyrir því hvaða áhrif sjúkdómurinn hafði á þau. Einnig fundu þeir fyrir 

sektarkennd vegna þess að hafa gert eitthvað rangt eða haft slæm áhrif á börnin. Þegar 

foreldrarnir voru beðnir um að lýsa einkennum barna sinna sem þeir töldu vera afleiðing 

veikinda sinna töluðu þeir um að þau hefðu dregið sig meira í hlé, tekið meiri ábyrgð 

heima, litu eftir veika foreldrinu og sögðu ekki neinum frá veikindunum.  
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50% þátttakenda höfðu átt foreldri sem glímdi við geðsjúkdóm. Töluðu þau um 

að hafa fengið sjúkdóminn í arf. Þeim fannst skömm fylgja sjúkdómnum og höfðu ekki 

vanist því að tala um hann. Þrátt fyrir þessa reynslu langaði þeim að tala um sjúkdóminn 

við börnin til þess að vernda þau. 

 Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að foreldrar gegna stóru hlutverki þegar 

kemur að þroska barna og því að efla verndandi þætti í fari og umhverfi þeirra. 

Foreldrum fannst stuðningurinn góður. Þeim fannst krefjandi að opna umræðuna á 

heimilinu og voru stundum hræddir við hvað gæti gerst eftir að umræðan væri opnuð og 

bendir það til mikilvægi fræðslu fyrir og á meðan stuðningnum stendur. Rannsóknin gaf 

til kynna um hvað sé mikilvægt að tala við foreldra í stuðningnum. Leggja á sérstaka 

áherslu á að veita upplýsingar um að börnin verði ekki fyrir skaða með því að vita um 

veikindi foreldra sinna og mikilvægi þess að samskipti og samtöl aukist. Einnig er 

mikilvægt að ræða sektarkenndina og skömmina sem oft fylgir geðsjúkdómum og skiptir 

geðheilbrigðisfræðsla miklu máli í því samhengi. 
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3. Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferð rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

rannsóknarsnið og gögn en rannsóknin var megindleg og unnin út frá fyrirliggjandi 

gögnum frá geðsviði LSH. Þá verður farið yfir framkvæmd rannsóknar, tölfræðilega 

úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál. Að lokum verður sagt frá þátttakendum og 

bakgrunni þeirra. En fyrst verða rannsóknarspurningar rifjaðar upp. 

3.1. Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni var unnið að því að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hver var upplifun barna á þeim stuðningi sem þau fengu í Fjölskyldubrúnni? 

 Hver var upplifun foreldra á þeim stuðningi sem þeir fengu í 
Fjölskyldubrúnni? 

 Náði stuðningurinn markmiðum sínum hvað varðar að efla verndandi þætti í 
lífi barnanna, stuðla að bættum samskiptum innan fjölskyldunnar, efla 
framtíðarsýn, bæta viðhorf og nýta bjargirnar? 

Rannsóknin á að staðfesta eða afsanna þá tilgátu að upplifun þátttakanda af þeim 

stuðningi sem þeir fengu í Fjölskyldubrúnni hafi verið góð og að markmiðum 

stuðningsins hafi verið náð. 

Áður en rannsóknin hófst voru matslistarnir skoðaðir og rannsóknarspurningar 

hannaðar út frá þeim. Markmiðin með matslistunum er að fá þátttakendur til þess að 

meta sjálfir hvort þeir hafi verið ánægðir með framkvæmd Fjölskyldubrúarinnar og hvort 

hún hafi borið árangur. Til þess að úrvinnsla gagnanna gæti svarað 

rannsóknarspurningnum og mælingar orðið réttmætar voru þær látnar endurspegla 

matslistana og markmiðin með þeim.  

3.2. Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á afleiðslu og stefna að því að prófa 

kenningar, sýna tengsl milli breyta, vera með tölfræðilegar lýsingar á viðfangsefnum eða 

spá fyrir um hluti. Megindlegar rannsóknaraðferðir mæla og telja út frá tölulegum 

upplýsingum og flytja hugtök yfir í breytur. Þannig er hægt að finna meðaltöl og 

dreifingu þeirra hópa sem verið er að mæla (Neuman, 2001; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Í þessari rannsókn er lagt upp með að nota lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics) þar sem stefnt er að því að vera með einfalda lýsingu á hvað sé dæmigert fyrir 

gögnin (Amalía Björnsdóttir, 2003).  
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Þrennt einkennir mælingar í megindlegri rannsókn. Í fyrsta lagi þarf rannsakandi 

að hafa ákveðið breytur til þess að mæla áður en gögnum er safnað eða þau greind. Í 

öðru lagi eru öll hugtök vel skilgreind og ígrunduð áður en gögnum er safnað eða þau 

greind og í þriðja lagi eru megindlegar rannsóknir unnar út frá tölulegum gögnum 

(Neuman, 2011). Í þessari rannsókn tók rannsakandi ekki þátt í að skilgreina breytur og 

hugtök eða safna gögnum enda var notast við fyrirliggjandi matslista. 

Í megindlegum rannsóknum eru spurningalistar stundum notaðir til þess að 

safna upplýsingum og er sú leið farin í þessari rannsókn, en gögnin með upplýsingunum 

eru gæðamatslistar. Spurningalistar eru notaðir til þess að ná til stórs hóps fólks til þess 

að spyrja margra spurninga og fá mikið magn upplýsinga. Það er nokkuð algengt að 

notaðir séu fyrirliggjandi spurningalistar í rannsóknum. Þá er mikilvægt að rannsakandi 

passi upp á að gögnin svari þeim rannsóknarspurningum sem lagt er upp með (Neuman, 

2011).  

Þegar rannsakandi veit að mestu leyti hvað hann ætlar að mæla og hvers hann 

ætlar að spyrja getur verið gott að nota megindlega aðferð. Niðurstöður megindlegrar 

rannsóknar bjóða upp á miklar og breiðar upplýsingar sem gerir það að verkum að 

upplýsingarnar og niðurstöðurnar sem fást eru yfirleitt ekki mjög djúpar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).   

Aldrei er hægt að hafa rannsóknir fullkomnar en sett hafa verið ákveðin viðmið 

um gæði rannsókna sem mikilvægt er að rannsakendur hafi í huga og leitist við að ná. Í 

megindlegum rannsóknum þarf að gæta að innra og ytra réttmæti og áreiðanleika 

(Neuman, 2011; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Innra réttmæti snýst um að sjá til þess að 

þær mælingar sem eru notaðar séu að mæla rétta hugtakið. Í vinnu með fyrirliggjandi 

gögn þarf að hafa í huga að þau eru ekki endilega gerð til þess að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt er upp með (Neuman, 2011; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2002). Í þessari rannsókn eru rannsóknarspurningar unnar og aðlagaðar út frá 

matslistum til þess að reyna að ná innra réttmæti.  

Til þess að ná ytra réttmæti þarf að vera hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknar eða finna eins konar lögmál (Sigurlína Davíðsdóttir, 2002). Í þessari rannsókn 

á að skoða hvort tiltekinn stuðningur beri tilætlaðan árangur fyrir þjónustuþega. Ekki er 
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tekið úrtak úr þýðinu heldur eru allir þeir sem hafa lokið þátttöku í Fjölskyldubrúnni og 

svarað matslistunum þátttakendur.  

Áreiðanleiki fjallar um hvort rannsóknir sýni stöðugleika og samræmi en 

endurteknar mælingar á sömu hlutum eiga að sýna sömu niðurstöður. Til þess að auka 

áreiðanleika mælinga þarf meðal annars að passa upp á að skilgreina hugtök 

nákvæmlega, að mælingar séu nákvæmar og að hafa mörg atriði eða margar spurningar 

bak við hverja breytu (Neuman, 2011). Í þessari rannsókn var leitast við að hafa margar 

spurningar úr matslistunum bak við hvern þátt eða hvert þema og var innri áreiðanleiki 

metinn. 

3.3. Gögn og mælitæki 

Matstæki eru notuð til þess að lýsa ákveðnum viðfangsefnum á kerfisbundinn hátt. Sá 

sem á að meta er látinn fylla út matstæki sem síðan er unnið með og túlkað út frá. 

Matslistar innihalda lista af atriðum eða fullyrðingum og byggjast svörin á sjálfsmati þess 

sem verið er að meta. Kosturinn við matslista er að þeir gefa upplýsingar um 

raunverulega upplifun og reynslu fólks (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Notast var við fyrirliggjandi gögn frá geðsviði LSH eða gæðamatslista sem hafa 

verið þýddir og staðfærðir (Eydís K. Sveinbjarnardóttir og fl., 2008). Þátttakendur hafa 

fyllt út þessa matslista í lok Fjölskyldubrúarinnar. Sérstakur matslisti var fyrir fullorðna 

annars vegar og börn hins vegar. Gögnin eru því eftirprófun (e. post test) þar sem þeir 

voru fylltir út eftir þátttöku.  

Í matslistanum fyrir foreldrana var spurt um bakgrunn þátttakenda, það er kyn, 

aldur, uppruna og menntun. Spurt var um hvernig þeir upplifðu framkvæmd 

stuðningsins og hvað hefði breyst eftir stuðninginn. Einnig var spurt um hvaða áhyggjur 

fólk hafði fyrir stuðninginn og hvort þeim hefði þótt stuðningurinn mæta væntingum og 

hvort hann hefði verið gagnlegur. Í matslistanum fyrir börnin var spurt um bakgrunn, 

það er kyn, aldur og skólastig. Spurt var hvernig þeim fannst að hitta stuðningsaðilana 

ein og með foreldrum og hvort áhyggjur þeirra hefðu minnkað eða aukist eftir þátttöku. 

Markmiðin með fyrirlagningu matslistanna var því að skoða hvernig þátttakendur sjálfir 

upplifðu stuðninginn og hvort þeim fyndist hann bera árangur. Einnig miðuðu sumar 

spurningarnar að því að meta hvort settum markmiðum væri náð. 

 Matslistana má sjá í Viðaukum I og II. Nokkrar spurningar eru mældar á 

nafnkvarða (e. nominal scale) en flestar eru þær á raðkvaða (e. ordinal scale).    
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3.4. Framkvæmd og tölfræðiútreikningar 

Vorið 2011 hófst hugmyndavinna og undirbúningur rannsóknarinnar. Var þá 

viðfangsefni ákveðið og byrjað að leita og afla heimilda um Fjölskyldubrúna. Haustið 

2011 fékk rannsakandi óútfyllta matslista frá geðsviði LSH og út frá þeim voru 

rannsóknarspurningar mótaðar.  

Í 1. gr. laga um meðferð persónuverndar og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000 kemur fram markmið laganna sem er að stuðla að því að farið sé með 

persónuupplýsingar í samræmi við reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að 

gæði og áreiðanleiki slíkra upplýsinga sé tryggt. Ekki er skylda að tilkynna um vinnslu 

upplýsinga sem ekki er hægt að rekja til tiltekinna einstaklinga eins og til dæmis við 

vinnslu nafnlausra spurningakannana. Þó fer það eftir atvikum hverju sinni hvort 

nauðsynlegt er að tilkynna, fer það eftir stærð úrtaks og nákvæmni spurninga 

(Persónuvernd, e.d.). Í þessari rannsókn var unnið með nafnlausa spurningalista en þar 

sem listarnir voru ekki það margir var ákveðið að tilkynna rannsóknina til öryggis og var 

það gert í september 2011 (tilkynning nr. S5387/2011). 

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er vísindarannsókn 

skilgreind sem rannsókn sem gerð er með það að markmiði að auka þekkingu og stuðla 

að bættri heilsu einstaklinga og lækna sjúkdóma. Í lögunum er kveðið á um að til sé 

reglugerð um vísindarannsóknir sem kveður á um siðanefndir og hlutverk þeirra. 

Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 286/2008 tekur til 

vísindarannsókna en markmið reglugerðarinnar er að tryggja það að rannsóknir sem 

ekki uppfylla sjónarmið vísinda, siðfræði og mannréttinda verði ekki framkvæmdar og er 

ákvörðunarvald í höndum vísindasiðanefnda og siðanefnda sjúkrahúsa. Í september 

2011 var send umsókn til Siðanefndar LSH til þess að fá leyfi fyrir rannsókninni. Fékkst 

leyfi fyrir rannsókninni með fyrirvörum um miðjan september. Var þá unnið að úrbótum 

á umsókninni og fékkst endanlegt leyfi í byrjun október (umsókn nr. 43/2011).  

 Eftir að nauðsynlegra leyfa hafði verið aflað fékk rannsakandi aðgang að 

gögnunum á LSH og voru þau slegin inn í Excel á geðsviði LSH í lok október 2011. Unnið 

var með gögnin í tölvuforritunum SPSS og Microsoft Excel til þess að fá niðurstöður og 

svör við rannsóknarspurningum.  

Unnið var út frá lýsandi tölfræði, það er hvað væri einkennandi fyrir gögnin. Kölluð 

var fram tíðni og fylgni breyta og töflur settar fram til skýringar.  
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3.4.1. Raðfylgnistuðull Spearmans 

Til þess að reikna fylgni milli spurninga í matslista foreldranna var raðfylgnistuðull 

Spearmans (Spearsman´s rho) notaður. Var hann valinn þar sem að flestar spurningar á 

matslistanum eru mældar á raðkvarða og hentar raðfylgnistuðull Spearmans vel þegar 

raðbreytur eru notaðar til mælinga. Gildin eru á bilinu -1 til 1, þar sem -1 er 100% 

neikvæð fylgni og 1 er 100% jákvæð fylgni. Þó að fylgni sé til staðar þýðir það ekki 

endilega orsakasamband milli breytanna (Amalía Björnsdóttir, 2003; Field, 2000).  

3.4.2. Cronbach´s Alpha 

Til þess að reikna innri áreiðanleika breyta í matslista foreldranna var Cronbach´s Alpha 

notað. Aðeins var reiknaður áreiðanleikastuðull fyrir þær spurningar sem voru með svör 

á raðkvarða. Innri áreiðanleiki vísar til þess að sami hluturinn sé mældur með nokkrum 

breytum. Cronbach´s Alpha yfir 0,7 telst vera góður áreiðanleiki. Þegar kemur að 

mælingum sem byggir á huglægu mati þátttakenda þá má reikna með að Cronbach´s 

Alpha fari jafnvel aðeins niður fyrir 0,7 en það sé þó ásættanlegur áreiðanleiki (Field, 

2000; Neuman, 2011). 

3.5. Siðferðileg álitamál 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðislegar kröfur þar sem virða þarf sjálfræði 

einstaklinga og taka tillit til hagsmuna þeirra. Þegar hugað er að siðfræði innan 

vísindarannsókna heilbrigðisgreina eru fjórar reglur sem mikilvægt er að huga að, þetta 

eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttmætisreglan (Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

 Sjálfræðisreglan kveður á um að einstaklingar ráði yfir sjálfum sér og mikilvægt 

sé að bera virðingu fyrir einstaklingum og sjálfræði þeirra. Mikilvægt er að þátttakendur 

veiti upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir þátttöku og fái upplýsingar um rannsóknina, 

tilgang hennar, rannsakendur, áhættu og ávinning. Skaðleysisreglan kveður á um 

mikilvægi þess að rannsakendur og rannsóknir valdi ekki skaða og feli ekki í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan felst í þeirri skyldu 

rannsakanda að láta sem best af sér leiða og hugsa um að vernda meiri hagsmuni fyrir 

minni. Mikilvægt er að vinna við rannsóknir sem koma einstaklingum og samfélögum til 

góða. Réttlætisreglan felur í sér hagnað og byrðar. Minnihlutahópar og hópar sem hafa 

veika stöðu í samfélaginu eiga að vera sérstaklega verndaðir fyrir áhættu (Sigurður 

Kristinsson, 2003).  
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 Við mat á siðferðilegum álitamálum út frá þessari rannsókn hefur rannsakandi 

litið til þessara reglna. Telja má að sjálfræðisreglan sé virt að því leyti að þeir 

einstaklingar sem svöruðu matslistunum gerðu það með fúsum og frjálsum vilja. Einnig 

má telja að skaðleysisreglan sé virt, búið var að svara listunum og þátttakendur urðu 

ekki fyrir ónæði. Áhætta fyrir þátttakendur er í lágmarki þegar kemur að vinnslu 

matslistanna enda er ekki hægt að rekja þá til ákveðinna einstaklinga. Velgjörðarreglan 

kveður á um að láta gott af sér leiða fyrir einstaklinga og samfélög og í þessari rannsókn 

er verið að skoða áhrif fornvarnarúrræðis sem hefur komið sér vel fyrir einstaklinga 

samkvæmt erlendum rannsóknum. Tengist þetta réttlætisreglunni að vernda hópa sem 

hugsanlega búa við veika stöðu í samfélaginu eins og í þessu tilfelli einstaklinga sem 

glíma við geðsjúkdóma og börn þeirra.  

Telja má að siðferðilegur ávinningur af rannsókninni geti verið mikill. Skoðað 

verður hvort foreldrar telji að stuðningurinn hafi skaðað einhvern í fjölskyldunni og 

börnin verða spurð hvort áhyggjur þeirra hafi aukist eftir stuðninginn. Það er siðferðisleg 

krafa að stuðningur sem þessi sé skaðlaus en rannsóknir hafa bent til þess að svo sé 

(Beardslee, 2002a).  

Í rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin viðhorfum og 

skoðunum og hugsanlegum áhrifum þeirra á niðurstöður rannsóknar. Í þessu tilfelli 

þurfti rannsakandi að gæta þess að jákvætt viðhorf í garð starfsemi geðsviðs LSH og 

jákvæðar niðurstöður erlendra rannsókna á Fölskyldubrúnni myndu ekki lita niðurstöður 

og starf hans sem rannsakanda. 

3.6. Þátttakendur 

Allir þeir sem gögnin fjalla um teljast vera þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Unnið var úr fyrirliggjandi nafnlausum gögnum, það er matslistum sem þátttakendur 

Fjölskyldubrúarinnar hafa sjálfir svarað í lok stuðningsins. Matslistarnir voru nafnlausir 

og ekki hægt að tilgreina einstaklinga út frá þeim.  

Listarnir sem unnið var úr eru allir þeir listar sem hafa verið fylltir út. Fjöldi 

listanna var 31 í allt, 13 listar fyrir börnin og 18 fyrir foreldra. Var rannsóknin unnin út 

frá því að þátttakendur endurspegli allt þýðið en ekki úrtak úr þýði. 

Rannsakandi hafði ekki nákvæmar upplýsingar um hversu margir hafa tekið þátt í 

Fjölskyldubrúnni og hversu stór hluti þátttakenda svaraði matslistunum. Þegar 
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Fjölskyldubrúin byrjaði á geðsviði LSH sem tilraunaverkefni árið 2006 var ekki ennþá 

búið að þróa matslistana þannig að einhver hópur fékk stuðning en fyllti ekki út 

matslistana. 

3.6.1. Bakgrunnur þátttakenda 

 

Tafla 3. Kyn barna 

Kyn Fjöldi Prósenta 

Strákar 7 53,8% 

Stelpur 6 46,2% 

Heildarfjöldi (=n) 13 100% 

 

Tafla 4. Aldur barna 

Aldur Tíðni Prósenta 

7 1 7,7% 

12 4 30,1% 

13 2 15,4% 

14 1 7,7% 

15 1 7,7% 

20 1 7,7% 

22 1 7,7% 

28 1 7,7% 

37 1 7,7% 

 

Athugavert er að sjá að fjórir þátttakendur voru uppkomin börn einstaklinga með 

geðræn vandamál. Samkvæmt þessu voru þau einnig þátttakendur í Fjölskyldubrúnni.  
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Tafla 5. Kyn foreldra 

Kyn Fjöldi Prósenta 

Konur 9 50% 

Karlar 9 50% 

Heildarfjöldi (=n) 18 100% 

 

Tafla 6. Aldur foreldra 

Aldur Tíðni Prósenta 

30-39 5 28% 

40-49 8 45% 

50-59 4 22% 

60-69 1 5% 

 

Tafla 7. Tengsl við börn 

Tengsl Fjöldi 

Móðir 9 

Faðir 8 

Stjúpmóðir 0 

Stjúpfaðir 1 

 

Tafla 8. Menntun foreldra 

Nám Fjöldi 

Almennt nám 2 

Starfsnám 2 

Iðnnám 5 

Bóklegt framhaldsnám 4 

BA eða BS gráða 5 

MA, MS eða doktorsgráða 0 

 

Tafla 9. Þjónustuþegi 

Þjónustuþegi Fjöldi 

Ég 10 

Maki 9 

Annar 3 

 

Þegar þátttakendur svöruðu „annar“ var þeim boðið að tilgreina hver það væri. Tveir 

sögðu að þjónustuþegi væri fyrrverandi maki og einn sagði að þjónustuþegi væri barn.   
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um 

upplifun barna, síðan um upplifun foreldra og þar á eftir verður fjallað um markmið 

Fjölskyldubrúarinnar. Að lokum verða aðrar niðurstöður teknar saman.  

4.1. Upplifun barna á Fjölskyldubrúnni 

Fyrsta rannsóknarspurningin snýr að börnunum. Spurt var um upplifun þeirra á þeim 

stuðningi sem þau fengu í Fjölskyldubrúnni.  

Í fyrsta lagi var skoðað hvernig börnunum fannst stuðningurinn sem þau fengu 

frá stuðningsaðilum. Til að svara því var fengin tíðni á spurningar 4, 5 og 6 í 

matslistunum. Spurningunum var svarað á nafnkvarða og voru svarmöguleikarnir „já“ og 

„nei“ rétt eins og í öllum spurningunum í matslistanum fyrir börnin. 

Mynd 2. Stuðningurinn frá stuðningsaðilunum 

76,9% barna fannst gott að tala við stuðningsaðilana án foreldra, 7,7% fannst ekki gott 

að tala við þá og 15,4 % svöruðu ekki spurningunni. 84,6% barna fannst þau geta talað 

við stuðningsaðilana um það sem þau vildu þegar þau hittu þá, 15,4% svöruðu ekki. 

84,6% barna fannst stuðningsaðilarnir skilja sig, 15,4% barna svöruðu ekki.   

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Já Nei Svaraði ekki 

Hvernig fannst börnunum 
stuðningurinn sem þau fengu frá 

stuðningsaðilunum? 

Mér fannst gott að tala við 
stuðningsaðilana án 
foreldra (pabba og 
mömmu) 

Ég gat talað við 
stuðningsaðilana um það 
sem mig langaði til þegar ég 
hitti þá ein(n) 

Mér fannst 
stuðningsaðilarnir skilja 
mig 



  

39 39 

 Í öðru lagi var skoðað hver hafi verið upplifun barnanna á fjölskyldufundinum. Til 

að svara því var fengin tíðni á spurningar 7 – 11.  

Mynd 3. Hvernig fannst börnunum fjölskyldufundurinn?  

92,3% barna fannst fjölskyldufundurinn með foreldrum og stuðningsaðilum góður, þeim 

fannst þau geta talað um það sem þau langaði til og þau skildu hvað fram fór á 

fjölskyldufundinum. 7,7% fannst fundurinn ekki góður og 7,7% þeirra skildi ekki hvað fór 

fram á fundinum. 7,7% svöruðu ekki hvort þau gátu talað um það sem þau vildu á 

fundinum. 
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Mynd 4. Líðan barna á fjölskyldufundinum 

Þegar börnin voru spurð út í líðan sína á fjölskyldufundinum svöruðu 66,7% þeirra að 

þeim hefði liðið vel en 33,3% sögðu að þeim hefði ekki liðið vel á fundinum. Þegar 

börnin voru spurð hvort þeim hefði liðið illa á fjölskyldufundinum svöruðu 92,3% að 

þeim hefði ekki liðið illa á fjölskyldufundinum en 7,7% þeirra svöruðu að þeim hefði liðið 

illa á fundinum.  

 Í þriðja lagi var skoðað hvort áhyggjur barna af foreldrum sínum og systkinum 

hefði aukist eða minnkað í kjölfar Fjölskyldubrúarinnar. Til þess að svara þessu var 

fengin tíðni á spurningar 12 -15.  

Mynd 5. Áhyggjur barna af foreldrum sínum 
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92,3% barna sögðu að þau hefðu ekki meiri áhyggjur af foreldrum sínum í kjölfar 

stuðningsins en 7,7% sögðu að þau hefðu meiri áhyggjur af foreldrum sínum. 61,5% 

sögðu að þau hefðu minni áhyggjur af foreldrum sínum í kjölfar stuðningsins en 38,5% 

sögðu að þau hefðu ekki minni áhyggjur af foreldrum sínum.  

 

Mynd 6. Áhyggjur barna af systkinum sínum 

15,4% barna sögðu að þau hefðu meiri áhyggjur af systkinum sínum í kjölfar 

stuðningsins en 61,5% þeirra sögðu að þau hefðu ekki meiri áhyggjur af systkinum 

sínum. 23,1% sögðu að þau hefðu minni áhyggjur af systkinum sínum en 53,8% þeirra 

sögðu að þau hefðu ekki minni áhyggjur. 23,1% áttu ekki systkini.  

4.2. Upplifun foreldra á Fjölskyldubrúnni 

Önnur rannsóknarspurningin beindist að upplifun foreldra á þeim stuðningi sem þeir 

fengu í Fjölskyldubrúnni. Í fyrsta lagi var skoðað hvort stuðningurinn hefði mætt 

væntingum, í öðru lagi hvort stuðningurinn hefði verið gagnlegur, í þriðja lagi hvort 

stuðningurinn hefði dregið úr áhyggjum og í fjórða lagi hver hefði verið upplifun 

foreldranna á samstarfinu við stuðningsaðilana.  

 Til að svara fyrstu þremur liðunum var tíðni á spurningar nr. 7, 9 og 32 kölluð 

fram. Spurningunum var svarað á raðkvarða með „Mjög sammála“, „Frekar sammála“, 

„Hvorki / né“, „Frekar ósammála“ og „Mjög ósammála“. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Já Nei Á ekki við 

Áhyggjur barna af systkinum sínum 

Núna hef ég meiri áhyggjur 
af systkinum mínum 

Núna hef ég minni áhyggjur 
af systkinum mínum 



  

42 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Væntingar, gagnsemi og áhyggjur 

 

44,4% foreldra voru mjög sammála því að stuðningurinn hefði mætt væntingum þeirra, 

50% voru frekar sammála og 5,6% voru frekar ósammála. 33,3% voru mjög sammála því 

að stuðningurinn hefði dregið úr áhyggjum þeirra, 55,6% voru frekar sammála, 5,6% 

sögðu hvorki né og 5,6% sögðust vera frekar ósammála því. 66,7% voru mjög sammála 

því að stuðningurinn hefði verið gagnlegur, 27,8% voru frekar sammála og 5,6% sögðu 

hvorki né.   

 Jákvæð fylgni var á milli allra spurninganna. Fylgnin milli þess að finnast 

stuðningurinn gagnlegur og að hann hefði dregið úr áhyggjum var 0,643. Fylgnin milli 

þess að stuðningurinn hefði mætti væntingum og hefði verið gagnlegur var 0,489. 

Fylgnin milli þess að stuðningurinn hefði mætt væntingum og dregið hefði úr áhyggjum 

var 0,465. Cronbach´s Alpha þessara spurninga var 0,870. 

 Til þess að svara fjórða liðnum var tíðni spurninga 11, 12, 13 og 36 skoðuð. 

Spurningunum 11-13 var svarað á raðkvarða eins og hér að ofan. Spurningu 36 var 

svarað á nafnkvarða með „já“ eða „nei“. Sú spurning var opin og gátu foreldrar svarað 

hvort það hefði verið hjálplegt eða ekki að stuðningsaðilar hittu börnin.  
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Mynd 8. Upplifun foreldra á samstarfinu við stuðningsaðilana 

 

83,3% foreldra voru mjög sammála því að samstarfið við stuðningsaðilana hefði verið 

gott, 11,1% voru frekar sammála og 5,6% sögðu hvorki né. 61,1% foreldra sögðu að þeir 

hefðu getað rætt um allt sem þeir þurftu við stuðningsaðila án barna, 38,9% voru frekar 

sammála. 44,4% foreldra voru mjög sammála að þeir hefðu getað rætt um allt sem þeir 

þurftu í samræðum við stuðningsaðila með börnum, 55,6% voru frekar sammála.  

Fylgnin milli þess að foreldrunum fannst þeir geta talað við stuðningsaðilana með 

og án barna var 0,484. Einnig var jákvæð fylgni milli þess að finnast samstarfið við 

stuðningsaðilana gott og að finnast gott að ræða við stuðningsaðilana með börnum en 

hún var 0,399. Ekki var fylgni milli þess að finnast samstarfið við stuðningsaðila gott og 

að finnast gott að ræða við stuðningsaðila án barna. Cronbach´s Alpha þessara 

spurninga var 0,578. 

Öllum foreldrunum fannst hjálplegt að stuðningsaðilarnir hittu börnin og var 

boðið upp á að segja af hverju þeim þótti það gott. Svörin voru meðal annars um 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Upplifun foreldra á samstarfinu við 
stuðningsaðila 

Samstarf við stuðningsaðila 
var gott 

Í samræðum með 
stuðningsaðilum án barna 
fannst mér ég geta rætt um 
allt sem ég hafði þörf fyrir 
að ræða 

Í samræðum með börnum 
og stuðningsaðilum fannst 
mér ég geta rætt um allt 
sem ég hafði þörf fyrir að 
ræða 



  

44 44 

skilning barnanna eins og til dæmis „svo að þau skilji vandamálin betur“, „ég held að það 

hafi verið gott fyrir barnið“, „börnunum líður betur“, „barnið kom áhyggjum á framfæri“ 

og „það jók skilning þeirra“. Einnig komu svör um að stuðningurinn hefði opnað 

umræðu um sjúkdóminn eins og til dæmis „hjálpaði að koma af stað umræðum um 

sjúkdóminn“, „allir í fjölskyldunni meðvitaðri um sjúkdóminn, getum öll talað opinskátt 

um hann“, „upp á að geta rætt á opinn hátt um geðsjúkdóm“ og „auðveldara að tala um 

erfið mál, allir miklu opnari“. Auk þess komu svör um að það hefði verið gagnlegt fyrir 

foreldrana því „það varð betri sýn á barnið og hugsun þess“, foreldrar fengu „ gagnlegar 

uppástungur“ og „það komu fram áhyggjur þeirra og síðan ákvörðun um það hvernig 

ætti að bregðast við þeim“. 

4.3. Markmið Fjölskyldubrúarinnar 

Þriðja rannsóknarspurningin snýr að því hvort markmiðum Fjölskyldubrúarinnar hafi 

verið náð samkvæmt mati foreldra að því leyti sem matslistinn mælir þau. Spurningin er 

í fimm liðum, í fyrsta lagi hvort foreldrar hafi hugað meira að þörfum barna sinna og ýtt 

undir verndandi þætti í lífi þeirra í kjölfar stuðningsins. Í öðru lagi hvort stuðningurinn 

hafi haft áhrif á sambönd, samskipti og skilning innan fjölskyldunnar. Í þriðja lagi hvort 

stuðningurinn hafi haft áhrif á framtíðarsýn foreldranna. Í fjórða lagi hvort 

stuðningurinn hafi haft áhrif á viðhorf. Í fimmta lagi hvort stuðningurinn hafi hjálpað 

fjölskyldunni við að efla bjargir í kringum sig og nýta önnur úrræði. Ekki var hægt að 

mæla eitt af markmiðum Fjölskyldubrúarinnar, en það er hvort foreldrar hafi fengið 

góðar upplýsingar og fræðslu. Spurningar þess efnis voru ekki á matslistanum.  
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4.3.1. Verndandi þættir – þarfir barna 

Til þess að meta fyrsta liðinn hvort stuðningurinn hafi aðstoðað foreldra við að ýta undir 

verndandi þætti og huga enn frekar að þörfum barnanna var fengin tíðni á spurningar 

nr. 28, 29 og 30. Spurningunum var svarað á raðkvarða með „Mjög sammála“, „Frekar 

sammála“, „Hvorki / né“, „Frekar ósammála“ og „Mjög ósammála“. 

Mynd 9. Verndandi þættir – þarfir barna 

 

27,8% foreldra sögðust vera mjög sammála því að þeir hefðu hvatt börnin sín meira til 

þátttöku í tómstundum eftir stuðninginn, 33,3% voru frekar sammála, 38,9% sögðu 

hvorki né. 33,3% foreldra sögðust vera mjög sammála því að þeir hefðu hvatt börnin sín 

mun meira að hitta vini sína og skólafélaga, 22,2% voru frekar sammála og 44,4% sögðu 

hvorki né. 27,8% foreldra sögðust vera mjög sammála því að börnin hefðu fengið meiri 

athygli frá þeim eftir stuðninginn, 50% sögðust vera frekar sammála og 22,2% sögðu 

hvorki né.   

 Jákvæð há fylgni var á milli allra spurninganna. Fylgni milli þess að hvetja börnin 

til frekari þátttöku í tómstundum og til að hitta vini sína var 0,833 og fylgni milli þess að 

hvetja börnin til að taka frekar þátt í tómstundum og að veita þeim frekari athygli var 

0,606. Einnig var fylgni milli þess að hvetja börnin til að hitta vini sína og að veita þeim 

aukna athygli en hún var 0,563. Cronbach´s Alpha þessara spurninga var 0.915. 
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4.3.2. Sambönd, samtöl og skilningur 

Til þess að meta annan lið spurningarinnar, hvort stuðningurinn hafi í kjölfarið haft áhrif 

á sambönd, samskipti og skilning innan fjölskyldunnar, var fengin tíðni á spurningar nr. 

15, 16, 17, 18, 19, 26 og 27. Spurningunum var svarað á raðkvarða með „Mjög 

sammála“, „Frekar sammála“, „Hvorki / né“, „Frekar ósammála“, „Mjög ósammála“ og 

„Á ekki við“. 

 

Mynd 10. Áhrif á sambönd innan fjölskyldunnar 

27,8% foreldra voru mjög sammála því að sambönd við börnin væru betri eftir 

stuðninginn, 55,6% voru frekar sammála, 16,7% sögðu hvorki né. 16,7% foreldra sögðu 

að sambandið við maka væri betra eftir stuðninginn, 38,9% voru frekar sammála, 22,2% 

sögðu hvorki né og 5,6% voru frekar ósammála að sambandið hafi orðið betra. 22,2% 

foreldra sögðu að þeir væru mjög sammála því að samband milli barnanna væri betra 

eftir stuðninginn, 11,1% voru frekar sammála 44,4% sögðu hvorki né.  

 Jákvæð fylgni var á milli allra spurninganna. Fylgnin milli þess að samband við 

börnin væri betra og að samband við maka væri betra var 0,328. Fylgnin milli þess að 

samband við börnin væri betra og samband milli systkina væri betra var 0,526. Fylgnin 

milli þess að samband milli systkina væri betra og samband við maka væri betra var 

0,570. 
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Mynd 11. Áhrif á samtöl innan fjölskyldunnar 

44,4% foreldra sögðust vera mjög sammála því að þeir hefðu rætt meira við börnin um 

geðræna erfiðleika eftir stuðninginn, 22,2% voru frekar sammála, 27,8% sögðu hvorki 

né. 22,2% foreldra sögðust vera mjög sammála því að þeir hefðu rætt meira um 

geðræna erfiðleika við maka sinn eftir stuðninginn, 33,3% voru frekar sammála, 22,2% 

sögðu hvorki né og 5,6 voru mjög ósammála.   

 Fylgni var á milli þess að hafa rætt meira um geðræna erfiðleika við börnin sín og 

við maka sinn en hún var frekar lág eða 0,286. 
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Mynd 12. Skilningur 

5,6% foreldra voru mjög sammála því að skilja maka sinn betur, 55,6% voru frekar 

sammála og 27,8% sögðu hvorki né. Tveir svöruðu ekki þessari spurningu. Hugsanlega er 

það vegna þess að það vantaði svarmöguleikann „á ekki við“ fyrir þá einstaklinga sem 

voru einhleypir. 44,4% foreldra voru mjög sammála því að skilja börnin sín betur eftir 

stuðninginn, 44,4% voru frekar sammála og 11,1% sögðu hvorki né. Fylgnin milli þess að 

skilja maka sinn og börnin sín betur var 0,674. Cronbach´s Alpha á sambönd, samtöl og 

skilning var 0,706. 

4.3.3. Framtíðarsýn 

Til þess að skoða þriðja liðinn um hvort stuðningurinn hafi haft áhrif á framtíðarsýn 

foreldra var fengin tíðni á spurningar 23, 24 og 25. Spurningunum var svarað á 

raðkvarða með „Mjög sammála“, „Frekar sammála“, „Hvorki / né“, „Frekar ósammála“ 

og „Mjög ósammála“. 
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Mynd 13. Framtíðarsýn 

 

27,8% foreldra voru mjög sammála því að þeir hefðu öðlast meiri trú á framtíðina, 

61,1% voru frekar sammála og 11,1% sögðu hvorki né. 38,9% foreldra voru mjög 

sammála því að þeir hefðu öðlast meiri trú á framtíð barnanna sinna, 38,9% voru frekar 

sammála, 22,2% sögðu hvorki né. 33,3% foreldra voru mjög sammála því að þeir hefðu 

öðlast meiri trú á framtíð fjölskyldu sinnar, 44,4% voru frekar sammála og 22,2% sögðu 

hvorki né.  

 Fylgnin milli þess að hafa öðlast meiri trú á framtíð barna sinna og fjölskyldu 

sinnar var 0,868. Fylgnin milli þess að hafa öðlast meiri trú á framtíð barna sinna og á 

framtíðina var 0,395. Fylgnin milli þess að hafa öðlast meiri trú á framtíðina og á framtíð 

fjölskyldunnar var 0,560. Cronbach´s Alpha var 0,831. 
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4.3.4. Viðhorf  

Til þess að skoða fjórða liðinn varðandi viðhorf gagnvart sjúkdómnum og afleiðingum 

hans var tíðni fengin á spurningar 14, 20, 21 og 22. Spurningunum var svarað á 

raðkvarða með „Mjög sammála“, „Frekar sammála“, „Hvorki / né“, „Frekar ósammála“ 

og „Mjög ósammála“. 

Mynd 14. Sátt og vellíðan 

22,2% foreldra voru mjög sammála því að þeir hefðu fundið fyrir meiri vellíðan eftir 

þátttöku í stuðningnum, 55,6% voru frekar sammála og 22,2% sögðu hvorki né. 38,9% 

foreldra voru mjög sammála því að þeir væru mun sáttari við sjálfan sig eftir 

stuðninginn, 33,3% voru frekar sammála og 27,7% sögðu hvorki né.  

      

Mynd 15. Sjálfstraust og sektarkennd 
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27,8% foreldra voru mjög sammála að eftir stuðninginn hefði sjálfstraust þeirra í 

foreldrahlutverkinu aukist til muna, 38,9% voru frekar sammála, 27,8% sögðu hvorki né 

og 5,6% svöruðu ekki. 16,7% foreldra voru mjög sammála að þeir hefðu fundið minna 

fyrir sektarkennd eftir að hafa tekið þátt í stuðningnum, 55,6% voru frekar sammála og 

27,8% sögðu hvorki né.  

 Há jákvæð fylgni var milli allra viðhorfa. Fylgnin milli þess að finna fyrir minni 

sektarkennd og að sjálfstraust hafi aukist í foreldrahlutverkinu var 0,607. Fylgnin milli 

þess að vera sáttari við sjálfan sig og finna fyrir meiri vellíðan var 0,615. Fylgnin milli 

þess að finna fyrir meiri vellíðan og að sjálfstraust hafi aukist í foreldrahlutverkinu var 

0,778. Fylgnin milli þess að finna fyrir meiri vellíðan og minni sektarkennd var 0,501. 

Fylgnin milli þess að vera sáttari með sjálfan sig og að sjálfstraust hafi aukist í 

foreldrahlutverkinu var 0,827. Cronbach´s Alpa á viðhorfum var 0,880. 

4.3.5. Bjargir 

Til þess að skoða fimmta liðinn hvort stuðningurinn hefði hjálpað fjölskyldunni við að 

efla bjargir í kringum sig og nýta önnur úrræði var tíðni spurninga nr. 31, 33, 34, og 35 

skoðuð. Spurningu nr. 31 var svarað á raðkvarða. Spurningar 33, 34 og 35 var svarað 

með „já“ og „nei“ og voru opnar þannig hægt var að svara hvaða aðstoðar þátttakendur 

hefðu leitað eftir í kjölfar stuðningsins.  

           

Mynd 16. Eigin meðferð 
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50% foreldra voru mjög eða frekar sammála því að þeir hefðu rætt málefni 

fjölskyldunnar í auknum mæli í sinni eigin meðferð, 22,2% sögðu hvorki né. Hjá 27,8% 

átti það ekki við.   

Mynd 17. Önnur aðstoð 

Af þeim sem svöruðu leituðu 33,3% foreldra sér frekari aðstoðar eftir stuðninginn. 

Aðstoðin sem þátttakendur leituðu eftir voru geðlæknir, sálfræðingur, AA, Alanon og 

prestur. 16,7% foreldra leituðu aðstoðar fyrir börnin sín hjá sálfræðingi. 5,6% leituðu 

aðstoðar fyrir alla fjölskylduna í kjölfar stuðningsins og var félagsþjónustan nefnd þar.  

4.4. Aðrar niðurstöður 

Áhyggjur foreldra voru skoðaðar í matslistanum. Í spurningu 8 var spurt hvort að 

foreldrar væru með áhyggjur sem þeir vildu ræða og sögðust 94,4% hafa áhyggjur. Í 

spurningu 10 gafst foreldrum kostur á að svara hvaða áhyggjur þeir hefðu.  
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Mynd 18. Áhyggjur foreldra 

Allir foreldrarnir lýstu yfir áhyggjum sínum af börnunum og fast á eftir fylgdu áhyggjur af 

áhrifum veikindanna á börnin.  

 

      

Mynd 19. Mat á stuðningi 
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Fengin var tíðni á spurningar 37 og 38. Svörin voru mæld með nafnbreytu, „já“ og „nei“ 

og var spurningin opin þannig að foreldrar gátu sagt skoðun sína. Allir foreldrarnir sögðu 

að þeir myndu mæla með stuðningnum og 94,4% fannst að hann hefði ekki haft 

neikvæð áhrif á einhvern í fjölskyldunni. Eitt foreldri sagði að hugsanlegt væri að 

stuðningurinn hefði íþyngt unglingnum á heimilinu.  
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við 

fræðilega hluta ritgerðarinnar.  

5.1. Upplifun barna 

Þegar upplifun barnanna í heild er skoðuð má segja að þeim þótti stuðningurinn sem 

þau fengu frá stuðningsaðilum í Fjölskyldubrúnni góður. Nánast öll börnin sem svöruðu 

fannst gott að tala við stuðningsaðilana án foreldra. Þeim fannst þau geta talað við þá 

um það sem þau langaði til og þeim fannst þau mæta skilningi. Nánast öllum börnunum 

fannst fjölskyldufundurinn góður, þau gátu talað um það sem þau vildu og skildu hvað 

fór fram.   

Þátttaka barna í Fjölskyldubrúnni endurspeglar það sjónarmið að börn eiga að 

vera þátttakendur í þeim málefnum er þau varða og að sjónarmið þeirra séu tekin til 

greina í samræmi við þroska þeirra (Hervör Alma Árnadóttir, 2010; Umboðsmaður 

barna, e.d.; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnalög nr. 76/2003). Nánast öllum 

börnunum fannst þau geta talað um það sem þau vildu á fundinum með 

stuðningsaðilum. Má því telja að upplifun þeirra að vera þátttakendur í fjölskylduvinnu 

sem þessari hafi verið góð enda nýttu þau tækifærið og töluðu um það sem þau vildu við 

stuðningsaðilana. Auk þess fannst þeim fjölskyldufundurinn góður. Flest öll börnin skildu 

það sem fram fór á fundinum sem gefur til kynna að þau hafi fengið góðar upplýsingar 

sem voru sniðnar að þeirra þörfum sem er mikilvægt svo þau myndi ekki sínar eigin 

sjálflægu útskýringar sem eru ekki endilega réttar (Beardslee, 2002a; Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir og fl., 2008). Í góðri upplýsingagjöf felst einnig valdefling með því að 

leiðrétta rangar hugsanir og koma í veg fyrir fordóma sem er mikilvægur þáttur í að efla 

virkni og styrkleika einstaklinga (Payne, 2005). 

Nánast öllum börnunum þótti stuðningurinn og fjölskyldufundurinn góður. Þó 

voru börn sem sögðu að þeim þótti ekki gott að tala við stuðningsaðilana án mömmu og 

pabba, fannst fjölskyldufundurinn ekki góður né skildu hvað þar fór fram. Þó að lítill 

hluti barna hafi ekki haft sérstaklega góða upplifun af stuðningnum þá þarf það ekki að 

þýða að þau hafi hlotið skaða af en samkvæmt Beardslee og félögum á stuðningurinn 

ekki að vera skaðlegur (Beardslee og fl., 1997a; Beardslee og fl., 2003; Beardslee og fl., 
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2007). Það að 95% foreldra töldu að stuðningurinn hefði ekki verið íþyngjandi fyrir neinn 

í fjölskyldunni styður það. 

Þegar kom að því að meta líðan barnanna kom í ljós að 90% þeirra leið ekki illa á 

fjölskyldufundinum en þó leið ekki nema 67% þeirra vel. Það er að segja að þó þeim hafi 

ekki liðið illa leið þeim ekki endilega vel. Telja má að nokkrum börnum hafi hvorki liðið 

vel né illa á fundinum, þau höfðu ekki skoðun á því eða þau vissu ekki hvernig þeim leið. 

Segja má að þetta sé í samræmi við áhyggjur barnanna því að um 92% þeirra höfðu ekki 

meiri áhyggjur af foreldrum sínum í kjölfar stuðningsins en um 40% höfðu heldur ekki 

minni áhyggjur. Sama gildir með systkinin, þó börnin hafi ekki haft meiri áhyggjur af 

systkinum sínum í kjölfar stuðningsins höfðu þau ekki endilega minni áhyggjur af þeim. 

Sum barnanna höfðu hvorki minni né meiri áhyggjur af foreldrum sínum og systkinum í 

kjölfar stuðningsins, höfðu ekki skoðun á því eða vissu það ekki. Hugsanlega gæti þetta 

verið vegna þess börnin voru í nýjum aðstæðum og að öðlast nýja lífsreynslu. Getur það 

valdið því að þau hafi átt erfitt með að ná tökum á aðstæðum sem getur valdið 

skilningsleysi og kvíða (Ell, 1996). Þá skiptir þrautseigja barna og verndandi þættir í 

umhverfi þeirra máli (Werner, 1995). Þar af leiðandi er mikilvægt að foreldrar og 

stuðningsaðilar passi upp á að ýta undir verndandi þætti, veiti góðar upplýsingar og efli 

góð samskipti og traust til þess að börnin finni fyrir öryggi (Werner, 1995; Beardslee, 

2002b). Athuga verður að spurningarnar höfðu svarmöguleikann „já“ eða „nei“ en 

börnunum var ekki gefinn kostur á að svara „ég veit það ekki”. Má velta því fyrir sér 

hvort að heppilegt hefði verið að gefa þeim fleiri svarmöguleika.  

5.2. Upplifun foreldra 

Þegar upplifun foreldra er skoðuð má álykta að upplifun þeirra á Fjölskyldubrúnni hafi 

yfir heildina verið góð. Tæplega 90% voru mjög eða frekar sammála því að áhyggjur 

þeirra minnkuðu sem er í samræmi við rannsóknir Beardslee og félaga (Beardslee og fl., 

2007; Beardslee og fl., 2003; Beardslee og fl., 1997a). Auk þess að dregið hefði úr 

áhyggjum þeirra mætti stuðningurinn væntingum um 95% þátttakenda og sama fjölda 

fannst hann gagnlegur. Þarna kemur kostur matslista á eigin upplifun og reynslu í ljós en 

þátttakendur gáfu upp raunverulega upplifun sína og skoðun (Guðrún Pálmadóttir, 

2003). Það að svona stórum hluta fannst að væntingum sínum hefði verið náð og að 

stuðningurinn hefði komið þeim til góða gefur hugsanlega til kynna góð áhrif á foreldra 
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og börn þeirra. Enda hefur góður skilningur foreldra á eigin veikindum góð áhrif á 

næmni þeirra gagnvart þörfum barna sinna (Mullick og fl., 2001).  

 Töluvert sterk fylgni var á milli þess að dregið hefði úr áhyggjum foreldra og þess 

að hafa fundist stuðningurinn gagnlegur. Þó að fylgni hafi verið á milli breytanna þýðir 

það ekki endilega orsakasamband (Amalía Björnsdóttir, 2003) en rökrétt er að álykta að 

það að hafa fundist stuðningurinn gagnlegur getur haft þau áhrif að í kjölfarið minnki 

áhyggjur. 

 Það að stuðningurinn hafi mætt væntingum 95% foreldra gefur til kynna að þeir 

hafi fengið góða kynningu á stuðningnum og markmiðum hans hjá stuðningsaðilum. 

Enda er það mikilvægt svo að foreldrar viti hvað standi til og hvað þau eru að fara að 

gera með börnum sínum (Beardslee, 2002b).  

 Allir foreldrarnir voru mjög eða frekar sammála því að þeir hefðu getað rætt um 

allt sem þeir þurftu við stuðningsaðila og við börnin. Stór hluti þeirra var einnig mjög 

eða frekar sammála því að samstarfið hefði verið gott. Má líta svo á að foreldrarnir hafi 

almennt verið ánægðir með stuðninginn eins og í rannsóknum Beardslee og félaga 

(Beardslee og fl., 2007; Beardslee og fl., 2003; Beardslee og fl., 1997a). Vegna ánægju 

foreldra má áætla að stuðningsaðilarnir hafi náð að skapa traust, verið heiðarlegir og 

áreiðanlegir (Beardslee, 2002b) og mætt foreldrum þar sem þeir voru staddir sem er 

mikilvægur liður í valdeflingu (Thompson, 2009).  

Fylgni var á milli þess að finnast samræðurnar við stuðningsaðilana með og án 

barna góðar, gæti það hugsanlega bent til þess að ef foreldrum finnst samræðurnar yfir 

höfuð góðar án barna þá finnist þeim einnig gott að fá þau með í samræðurnar. 

5.3. Markmið Fjölskyldubrúarinnar 

5.3.1. Verndandi þættir – þarfir barna 

Í Fjölskyldubrúnni er lögð áhersla á þarfir barnanna og verndandi þætti í lífi þeirra. Í 

Beardslee (2002a) kemur fram að foreldrar geti eflt verndandi þætti í fari og lífi barna 

sinna eins og til dæmis með því að hvetja börnin til þátttöku í tómstundum og félagslífi. 

Fylgni var á milli þriggja spurninga um verndandi þætti sem gefur til kynna að ef 

foreldrar efla verndandi þætti á einu sviði gera þeir það líka á öðrum. Verndandi þættir 
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geta aðstoðað börn til þess að halda virkni og koma í veg fyrir að þau þrói með sér 

langtímaeinkenni streitu (Werner, 1995).  

Foreldrar voru spurðir hvort þeir hefðu ýtt undir verndandi þætti í kjölfar 

stuðningsins. Niðurstaðan var sú að meirihluti þeirra var frekar eða mjög sammála því 

að þeir hefðu hvatt börnin sín meira til þess að taka þátt í tómstundum og hitta vini sína, 

þó var það nokkuð stór hluti þátttakenda sem sagðist hvorki hafa hvatt þau né latt eftir 

stuðninginn. Stór hluti þeirra sagðist vera mjög eða frekar sammála því að þeir hefðu 

veitt börnunum meiri athygli sem er mikilvægt fyrir samskipti og tengslamyndun barna 

og foreldra (Howe, 1995).  

Fjölskyldubrúin gengur mikið út á að efla verndandi þætti og þarf því að leggja 

áherslu það. Fjölskyldan skiptir miklu máli fyrir einstaklinga og er til þess fallin að veita 

einstaklingum aðstoð, öryggi og umhyggju (Andreae, 1996) enda eru fjölskyldumeðlimir 

tilfinningalega tengdir og hafa mikil áhrif á hegðun, hugsanir og tilfinningar hvers annars 

(Nichols og Schwartz, 2004).  

5.3.2. Sambönd, samtöl og skilningur 

Samskipti milli fjölskyldumeðlima voru skoðuð og var niðurstaðan sú að rúmlega 80% 

voru frekar eða mjög sammála því að samskiptin við börnin væru betri eftir stuðninginn 

sem er í samræmi við rannsóknir Beardslee og félaga (Beardslee og fl., 2007; Beardslee 

og fl., 2003; Beardslee og fl., 1997a). Í Beardslee (1997a) kemur fram að skilningur og 

nánd jókst á milli hjóna í kjölfar stuðningsins. Í þessari rannsókn kom fram að 60% 

foreldra voru frekar eða mjög sammála því að samskipti við maka hefðu orðið betri. 

Samskiptin urðu því mun betri bæði milli hjóna og milli foreldra og barna en aðeins 33% 

þátttakenda sögðu að samskipti milli systkina hefðu orðið betri eftir stuðninginn. Um 

45% sögðu að samskipti milli systkina hefðu hvorki orðið betri né verri.  

Telja má að Fjölskyldubrúin nái því markmiði sínu að efla jákvæð samskipti milli 

foreldra og barna og einnig milli hjóna. Ekki er víst að samskipti milli systkina verði betri. 

Þó verður að staldra við þetta þar sem að breytingar þurfa tíma. Samskipti og samtöl 

innan fjölskyldna er hlutur sem fjölskyldumeðlimir þjálfast í með tímanum en ekki á 

einni nóttu. Enda kemur það fram í stuðningnum að þátttaka í Fjölskyldubrúnni er bara 

byrjunin á lengra ferli hjá Fjölskyldunni (Beardslee, 2002a; Beardslee, 2002b). Einnig má 

velta því fyrir sér hvort að foreldrar séu vel til þess fallnir að meta samskipti barna sinna.  
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Samskipti barna við foreldra spila stórt hlutverk í tengslamyndun barna þar sem 

að sambönd hafa áhrif á hvernig persónuleika einstaklingar mynda (Howe, 1995). Við 

veikindi foreldra geta börn hugsanlega upplifað hræðslu við að tengsl rofni og getur það 

valdið vanlíðan. Þar af leiðandi er mikilvægt að styrkja tengslin og samskiptin (Howe, 

1995) því annars er hugsanlegt að börn verði óörugg þegar kemur að því að mynda 

önnur tengsl seinna á lífsleiðinni (Manning og Gregoire, 2006).  

Góð og jákvæð samskipti foreldra við börn eru mikilvæg. Hlý samskipti sem 

einkennast af samkennd og stuðningi eru heillavængleg fyrir þroska einstaklinga og er 

mikilvægur þáttur í hæfni foreldra (Place og fl., 2002). Næmni foreldra til að skilja þarfir 

barna sinna er einnig mikilvægur þáttur fyrir þroska þeirra (Mullick og fl., 2001).  

Í rannsóknum Beardslee og félaga (Beardslee og fl., 2007; Beardslee og fl., 2003; 

Beardslee og fl., 1997a) sýndu fjölskyldumeðlimir hverjir öðrum aukinn skilning eftir 

stuðninginn. Í þessari rannsókn kom fram að um 55% sögðust skilja maka sinn betur og 

89% sögðust skilja börnin sín betur. Eru þetta svipaðar niðurstöður og varðandi 

samskipti milli fjölskyldumeðlima. Í Fjölskyldubrúnni er lögð mikil áhersla á að allir fái að 

segja frá reynslu sinni og líðan á fjölskyldufundinum. Einnig fá foreldrar að útskýra 

erfiðar aðstæður fyrir börnunum (Beardslee, 2002b).  

Samtöl milli fjölskyldumeðlima eru mikilvæg og voru um 66% foreldra mjög eða 

frekar sammála því að þeir hefðu rætt frekar við börnin sín um geðræna erfiðleika í 

kjölfar stuðningsins. Um 55% sögðu að þeir væru mjög eða frekar sammála því að þeir 

hefðu rætt meira um geðræn veikindi við maka sinn. Það að skoða saman reynslu 

fjölskyldunnar í tengslum við fræðslu gerist einmitt í gegnum samtöl (Beardslee og fl., 

1997a). Gildi samtalsins í frásagnarnálgun er mikilvægt, það að deila sameiginlegri 

reynslu, sjá ólíka upplifun hjá einstaklingum og að rjúfa þögnina er sameiginlegt verkefni 

allrar fjölskyldunnar (Beardslee, 2002a).  

5.3.3. Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn er stór þáttur í Fjölskyldubrúnni og er mikil áhersla lögð á að 

fjölskyldumeðlimir geri sér grein fyrir sameiginlegri reynslu sinni enda hefur fortíðin 

áhrif á nútíðina. Áherslan á þó að vera á framtíðina og sameiginlega sögu (Payne, 2005; 

Beardslee, 2002a). Þarna kemur til gildi samtalsins og sköpun ákveðinnar sögu saman 

eins og vinna samkvæmt frásagnarnálgun gengur út frá. Í rannsókninni var skoðað hvort 
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stuðningurinn hefði áhrif á framtíðarsýn foreldranna og hvort þau væru bjartsýnni á sína 

eigin framtíð, framtíð fjölskyldunnar og framtíð barnanna. Samkvæmt niðurstöðunum er 

ljóst að um 90% voru bjartsýnni á framtíðina í kjölfar stuðningsins og tæplega 80% voru 

bjartsýnni á framtíð barnanna og fjölskyldunnar. Framtíðarsýnin skiptir máli fyrir alla 

fjölskylduna svo hún geti skipulagt saman framtíðina eins og lagt er upp með í 

markmiðum Fjölskyldubrúarinnar (Beardslee, 2002b).  

5.3.4. Viðhorf 

Foreldrar sem glíma við lyndisraskanir missa oft trú á eigin hæfni sem uppalandi og 

sjálfstraust í foreldrahlutverkinu dalar (Duncan og Reder, 2001). Kom þetta sjónarhorn 

einnig fram í rannsókn Phikkala og Johansson (2008) þar sem foreldrar töluðu um 

skömmina sem fylgdi sjúkdómnum og sektarkenndina sem kemur út af áhrifum veikinda 

þeirra á börnin.  

Um 78% foreldra fannst vellíðan aukast eftir stuðninginn og um 72% þeirra 

sögðust vera mjög eða frekar sammála því að vera sáttari við sjálfan sig. 70% foreldra 

fannst að sjálfstraust sitt í foreldrahlutverkinu hefði aukist til muna og að sektarkennd 

hefði minnkað. Eru þessar niðurstöður jákvæðar þar sem eigin trú foreldris á sjálft sig 

sem uppalandi hefur góð áhrif (Duncan og Reder, 2000). Fylgni milli þessara þátta var 

mjög há sem bendir til þess að þættirnir hafi áhrif hver á annan. Viðhorf til sjúkdómsins 

og afleiðinga hans urðu því jákvæðari í kjölfar stuðningsins. 

5.3.5. Bjargir 

Valdefling einstaklinga, þá sérstaklega þeirra sem hafa glímt við erfiðleika, er mikilvæg. 

Þannig má aðstoða einstaklinga við að finna bjargir og öðlast vald yfir eigin lífi (Lee, 

1996; Payne 2005). Skoðað var hvort foreldrar hefðu nýtt sér aðra aðstoð í kjölfar 

stuðningsins eða hvort þeir hefðu rætt stuðninginn í eigin meðferð. Um 50% voru 

sammála því að þeir hefðu rætt hann í eigin meðferð en hjá um 30% foreldra átti þetta 

ekki við. Eftir stuðninginn leituðu um 40% foreldra aðstoðar fyrir fjölskylduna og 17% 

aðstoðar fyrir börnin. Í kjölfar Fjölskyldubrúarinnar fóru foreldrar að leita sér aðstoðar 

og nýta sér bjargir í umhverfinu frekar. Hugsanlegt að Fjölskyldubrúin hafi haft hvetjandi 

áhrif á þá til þess að leita sér aðstoðar. 
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5.4. Annað 

Í rannsókninni kom í ljós að 94,4% foreldra voru með áhyggjur sem þeir höfðu þörf fyrir 

að ræða og kom í ljós að helstu áhyggjurnar snérust um börnin og áhrif veikindanna á 

þau. Í rannsókn Pihkala og Johanson (2008) kom svipað sjónarmið fram, það er að 

foreldrarnir höfðu áhyggjur af börnum sínum og vildu vita hvaða áhrif veikindin myndu 

hafa á þau. Í þeirri rannsókn kom einnig fram ótti þeirra við að opna umræðuna inni á 

heimilinu og erfiðleikar við að tjá sig um geðræn málefni við börn sín.  

 Allir foreldrarnir voru sammála því að þeir myndu mæla með stuðningnum og 

endurspeglar það ánægju þeirra með hann. Birtist ánægjan meðal annars í svörum við 

spurningunni hvort þeim hafi þótt gott að börnin hittu stuðningsaðilana. Kom þar fram 

að þeim fannst skilningur barnanna hefði aukist, umræðan á heimilinu hefði opnast og 

þeir fengið hugmyndir um áhyggjur barna sinna. 

Fjölskyldubrúin er byggð upp sem forvarnarstuðningur og mikilvægt er að 

forvarnir séu byggðar á vísindalegri þekkingu. Mikilvægt er að úrræði sem notuð eru hafi 

sýnt fram á gagnsemi og árangur (Saxena og fl., 2006). Fyrri rannsóknir 

Fjölskyldubrúarinnar hafa gefið til kynna að hún sé til góðs fyrir einstaklinga og 

fjölskyldur og er það einnig niðurstaðan í þessari rannsókn.  
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6. Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplifun þátttakenda á stuðningnum í 

Fjölskyldubrúnni hafi yfir heildina verið góð. Samkvæmt upplifun barnanna fannst þeim 

stuðningurinn nýtast þeim og þeim fannst þau geta talað um það sem þau vildu við 

stuðningsaðilana. Börnunum leið ekki illa á fjölskyldufundinum en það þýðir ekki að 

öllum hafi liðið vel. Sama má segja um áhyggjur barnanna af foreldrum og systkinum, 

áhyggjur þeirra jukust ekki en þær minnkuðu ekki alltaf. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum er stuðningurinn ekki skaðlegur og samkvæmt þessari rannsókn fannst 

foreldrum stuðningurinn ekki íþyngjandi fyrir fjölskylduna. Auk þess benda niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að stuðningurinn auki ekki vanlíðan eða áhyggjur barnanna. 

 Foreldrunum fannst að væntingum sínum hefði verið mætt með stuðningnum og 

að hann hefði gagnast fjölskyldunni. Samstarfið við stuðningsaðilana fannst þeim einnig 

gott og í kjölfar stuðningsins dró úr áhyggjum þeirra. 

 Þegar kom að því að mæla hvort markmiðum stuðningsins, að því leyti sem þau 

voru mæld í matslistunum, var niðurstaðan sú að þeim væri náð. Meirihluti foreldra var 

meðvitaðri um að veita börnum sínum aukna athygli og ýta undir verndandi þætti. 

Framtíðarsýn og viðhorf foreldra urðu jákvæðari og margir hverjir leituðu sér og börnum 

sínum aukinnar hjálpar í kjölfar stuðningsins. Þegar kom að því að skoða samskipti innan 

fjölskyldna þá höfðu samskipti milli foreldra og barna og einnig milli hjóna orðið betri en 

samskipti milli systkina urðu hvorki betri né verri. 

 Tilgátan sem sett var fram í byrjun er því staðfest. Upplifun þátttakanda af þeim 

stuðningi sem þeir fengu í Fjölskyldubrúnni var yfir heildina góð og að markmiðum hans 

væri náð. 

Veikleikar rannsóknar eru þeir að matslistar voru fáir, aðeins 13 fyrir börnin og 

18 fyrir foreldrana. Á móti kemur að ekki var tekið úrtak heldur voru allir listar sem fylltir 

höfðu verið út notaðir. Allir þeir sem höfðu tekið þátt í Fjölskyldubrúnni voru beðnir um 

að fylla út matslista en þó má gera ráð fyrir því að ekki hafi allir þátttakendur svarað 

listunum. Einnig voru listarnir ekki teknir í notkun fyrr en eftir ákveðinn tíma þegar búið 

var að forprófa Fjölskyldubrúna. Ekki var hægt að fá nákvæmar skráningar um hversu 

margir höfðu tekið þátt og hversu hátt hlutfall þátttakenda svaraði matslistunum. Vegna 

þess hversu fáir listarnir voru og óvissa um hversu stór hluti þátttakenda svaraði 
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matslistunum er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en engu að síður gefa þær 

sterkar vísbendingar. 

Þó svo að listarnir hafi verið fáir gefa þeir ágæta mynd af upplifun og mati 

þátttakenda. Þegar svör spurninganna voru skoðuð kom í ljós að þau voru frekar einsleit 

og var jákvætt viðhorf gagnvart stuðningnum og áhrifum hans á fjölskylduna áberandi.  

Þegar markmið Fjölskyldubrúarinnar voru mæld var ekki hægt að skoða það 

markmið sem viðkemur fræðslu og upplýsingagjöf til fjölskyldumeðlima þar sem 

spurningar þess efnis voru ekki í matslistanum. Það að hafa ekki náð að mæla eitt 

markmiðið gefur því ekki nægilega góða heildarmynd af því hvort þeim hafi verið náð. 

Væri ákjósanlegt að endurskoða matslistana með það að leiðarljósi að meta 

upplýsingagjöf og fræðslu. 

Rannsóknarspurningar voru aðlagaðar eftir matslistanum svo að hægt væri að 

svara þeim og þannig var reynt að ná innra réttmæti í rannsókninni og má telja að því 

hafi verið náð. Þegar kemur að því að meta ytra réttmæti rannsóknarinnar eða hvort 

hægt sé að alhæfa út frá henni, má telja að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðustöðunum 

þó þær gefi sterkar vísbendingar. Innri áreiðanleiki rannsóknarinnar var frekar góður. 

Var áreiðanleikastuðull reiknaður fyrir eftirfarandi þætti: upplifun á stuðningnum, 

samstarfi við stuðningsaðila, verndandi þætti, samskipti, framtíðarsýn og viðhorf. Bak 

við hvern þátt voru nokkrar spurningar og innri áreiðanleiki þáttanna var í öllum 

tilfellum góður. 

Þessi rannsókn á Fjölskyldubrúnni er eins og fyrr segir frumrannsókn hérlendis. 

Rannsóknin gefur mikið af upplýsingum en þær eru ekki sérstaklega djúpar. Margar 

áhugaverðar rannsóknir væri hægt að framkvæma til þess að skoða niðurstöður 

þessarar rannsóknar frekar.  

Áhugavert gæti verið að meta þátttakendur á staðlaðan hátt fyrir og eftir 

stuðninginn. Einnig væri hægt að framkvæma staðlað árangursmat en ekki byggja á 

eigin mati þátttakenda. Til lengri tíma væri áhugavert að senda fyrrum þátttakendum 

spurningalista reglulega, til dæmis á tveggja ára fresti, sem myndi meta áhrif 

Fjölskyldubrúarinnar og hvort markmiðum hennar til lengri tíma væri náð. Þá væri til 

dæmis hægt að kanna hvort að aukin og betri samskipti hafi þróast með tímanum og 
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hvort að börn sem tóku þátt í Fjölskyldubrúnni hafi fengið geðsjúkdóm seinna á 

lífsleiðinni. 

Velta má fyrir sér hvort heppilegt sé að búa til sér spurningalista fyrir uppkomin 

börn einstaklinga með geðsjúkdóma. Matslistinn fyrir börnin er einfaldur og hentar í 

raun ekki til þess að meta upplifun fullorðna einstaklinga. 

Í þessari rannsókn gáfu gögnin ekki þann möguleika að kanna nánar líðan 

barnanna. Eins og niðurstöðurnar bentu til þá var eins og börnin vissu ekki endilega 

alltaf hvernig þeim leið. Væru eigindlegar rannsóknaraðferðir heppilegar til þess að 

kanna þetta nánar. 

 Einnig væri áhugavert að skoða framkvæmd stuðningsins. Þá væri hægt að ræða 

við þá fagaðila sem hafa fengið þjálfun í stuðningnum og verið stuðningsaðili hjá 

fjölskyldum. Hægt væri að kanna áhrif þess að hafa fengið þjálfunina og hvort hún hafi 

nýst þeim í starfi.  

Hægt væri að athuga ótta foreldra þegar kemur að því að taka þátt í verkefni 

eins og Fjölskyldubrúnni og kanna á hvaða grundvelli hræðslan kemur. Hvort hún komi 

út frá fordómum um að betra sé fyrir börn að vita ekkert um veikindi foreldra sinna eða 

hvort aðrar ástæður liggja þar að baki. 

 Nýlega hefur Fjölskyldubrún verið að færa út kvíarnar inn á önnur svið LSH en á 

krabbameinsdeildinni vinna félagsráðgjafar með barnafjölskyldum þar sem foreldrar 

glíma við alvarlega og langvarandi sjúkdóma. Áhugavert verður að sjá hvernig til tekst og 

gæti það jafnvel gefið tóninn fyrir að taka upp Fjölskyldubrúna á enn fleiri deildum og 

jafnvel út í fyrsta stigs heilsugæslu og félagsþjónustu. Ljóst er að forvarnargildi hennar er 

mikið og hefur augljóslega jákvæð áhrif á foreldra og börn þeirra.  

 Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er það mat rannsakanda að Fjölskyldubrúin sé 

stuðningur sem mikilvægt er að halda áfram að veita. Rannsóknir erlendis sýna 

langvarandi góð áhrif í kjölfar stuðningsins og sýnir þessi rannsókn að upplifun 

þátttakenda strax í kjölfar stuðningsins var góð og markmiðum stuðningsins var náð. 

Mikilvægt er að halda áfram að veita stuðninginn, þróa hann áfram og rannsaka betur. 

Einnig er það mat rannsakanda að rannsókn sem þessi geti verið liður í því að efla 

forvarnir í geðheilbrigðismálum og hvatning til þess að leggja frekari áherslu á þær í 

stefnumótun. 
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Viðauki II. Matslisti foreldra 
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