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Útdráttur 

Markmið fræðilegu samantektarinna er að kanna tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi 

hegðunar, skoða þau tengsl með tilliti til forðun tilfinninga og minninga (experiential 

avoidance) og þunglyndis og kanna hvaða meðferðarúrræði hafa reynst best. Lítið er til af 

rannsóknum um tengsl átröskunar og sjálfsskaða en bæði eru þetta geðræn vandamál sem fara 

vaxandi í þjóðfélaginu. Það er því okkar mat að fræðileg samantekt á efninu geti vakið áhuga 

heilbrigðisstarfsfólks og annarra fyrir frekari rannsóknum á þessum málefnum auk þess sem 

það gæti aukið faglega þekkingu á efninu og gert heilbrigðisstarfsfólki kleift að bæta þjónustu 

skjólstæðinga sinna.  

Helstu niðurstöður rannsóknar leiða í ljós að sterk tengsl eru á milli átröskunar og 

sjálfsskaða og það er áberandi hve margir einstaklingar með lotugræðgi sýna sjálfsskaðandi 

hegðun. Bæði lotugræðgi og sjálfsskaðandi hegðun hafa einnig tengsl við forðun tilfinninga 

og minninga (experiential avoidance) og þunglyndi og eftir því sem tilfinningavandinn jókst 

urðu aukin tengsl við sjálfsskaðandi hegðun, lotugræðgi og þunglyndi. Niðurstöður sýna 

einnig að einungis helmingur þeirra einstaklinga sem skaða sig leitar sér einhvern tímann 

hjálpar. Það sem reynst hefur hvað áhrifamest í meðferð einstaklinga, sem stunda 

sjálfsskaðandi hegðun og þjást af átröskun, er að finna og takast á við undirliggjandi orsakir. 

Ljóst er að aukin fræðsla um átröskun og sjálfsskaðandi hegðun er nauðsynleg fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk til þess að geta bætt þjónustuna til hins betra. 

Lykilorð:  Átröskun, sjálfsskaðandi hegðun, reynsluforðun, þunglyndi, meðferð. 
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Abstract 

The goal of this theoretical summary was to find out if there is a correlation between 

eating disorders and self-injurious behaviors. This relationship was studied with emotional 

problems and depression in mind, and we also looked at what treatment is most effective for 

people who suffer from these behavioral problems. Eating disorders and self destructive be-

haviors are a growing problem in our society. However, not much research has been done on 

the correlation between the two behavioral problems. It is our hope that this theoretical sum-

mary   will raise awareness among professionals in the health care business, and encourage 

further research in this area.  

The results of this study show that there is a positive correlation between eating disor-

ders and self destructive behaviors. It is interesting to that many individuals with bulimia also 

suffered from self destructive behaviors. Both bulimia and self destructive behaviors were 

also positively correlated with emotional problems and depression. When emotional prob-

lems increased, the correlation between self destructive behavior, bulimia, and depression 

became stronger. The results also show that only half of those who hurt themselves seek help 

from professionals. The most effective treatment for this group has been to find, and treat, the 

underlying cause of the problem. It is clear that increased education on eating disorders and 

self-destructive behavior is essential for professionals in the health care business to improve 

service for the better. 

Key words: eating disorder, self destructive behavior, emotional problems, depression, treat-

ment 
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Inngangur 

Þetta verkefni er unnið af tveimur nemendum á 4. ári í Hjúkrunarfræðideild Íslands og 

er lokaverkefni til B.Sc prófs. Leiðbeinandi verkefnisins er Páll Biering dósent í geðhjúkrun. 

Verkefnið er fræðileg samantekt á tengslum átröskunar, sjálfsskaðandi hegðunar, forðun við 

tilfinningar sínar og minningar (experiential avoidance) og þunglyndis. Ástæða þess að þetta 

viðfangsefni var valið er áhugi nemenda á geðhjúkrun. Önnur okkar hefur unnið á geðdeild 

Landspítalans samhliða námi og hefur kynnst þar sjúklingingum sem skaða sig sem og 

sjúklingingum með átröskun. Hin hefur starfað sem þjálfari á líkamsræktarstöð og hefur hitt 

þar marga sjúklinga sem þjást af átröskun af einhverju tagi. Upp frá þessari reynslu kviknaði 

áhugi okkar beggja á því að gera fræðilega samantekt til að svara þeirri spurningu hvort 

sjálfsskaði tengist átröskun, hvort að algengt sé að einstaklingar sem skaða sig séu einnig 

með átröskun og öfugt. Einnig langaði okkur að skoða hvort aðrir þættir hafa áhrif á 

sjálfskaðandi hegðun eins og að forðast tilfinningar sínar og minningar (experiential 

avoidance) og þunglyndi. Einnig fjöllum við um árangur meðferðar við átröskun og 

sjálfsskaðandi hegðun. Hugtakið sjálfsskaði er skilgreint sem skaði án þess að ætlunin sé að 

fremja sjálfsvíg, en margir þeirra sem skaða sig fara síðar meir að íhuga, reyna og jafnvel 

tekst að fremja sjálfsvíg (Greydanus og Shek, 2009). Sjálfsskaðandi hegðun án 

sjálfsvígstilrauna (non-suicidal self injury, NSSI) er skilgreint sem vísvitandi skaði sem fólk 

veitir eigin líkamsvef þegar því líður illa (Fliegre, Lee, Grimm og Klapp, 2009; Glenn og 

Klonsky, 2011).  

Orsakir átröskana er samspil sálrænna, líkamlegra og félagslegra þátta sem hafa 

innbyrðis áhrif á hver annan. Þessir sálrænu þættir eru taldir ýta undir myndun lystarstols til 

dæmis getur einstaklingur átt erfiða æsku, verið með lágt streituþol, átt í erfiðleikum með að 

túlka og tjá tilfinningar sínar og verið hræddur við það að þroskast líkamlega (Stein og Corte, 
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2003). Síðast en ekki síst eiga félagslegir þættir mikinn þátt í að sumir einstaklingar fái 

átröskun. Staðalímynd kvenna er til dæmis sú að þær eiga að vera þokkafullar, kvennlegar, 

grannar og sterkar. Þetta getur sett þrýsting á konurnar ef þær reyna að uppfylla þessar kröfur 

sem gerðar eru til þeirra. Þær fara að borða minna eða hitaeiningasnauða fæðu og stunda 

líkamsrækt oft í viku. Líkamlegar afleiðingar átraskana geta verið alvarlegar, til dæmis 

nýrnaskemmdir, tannskemmdir, vökvaskortur, hjartsláttaróregla og beinþynning (Taylor 

Bryson, Altman, Abascal, Celio, Cunning o.fl., 2003). 

Undanfarna áratugi hafa verið gerðar ítarlegar vísindarannsóknir á átröskun erlendis og 

hefur þeim einnig fjölgað hérlendis þar sem sjúklingum hefur fjölgað með árunum (Sigurlaug 

María Jónsdóttir, Guðlaug Þorsteinsdóttir og Jakob Smári, 2005). Dánartíðni 

lystarstolssjúklinga hefur aukist verulega og er talið að allt að 10% sjúklinga deyi. Það sem 

veldur því að einstaklingur lætur lífið eru annað hvort líkamlegar afleiðingar af sjúkdómnum 

eða sjálfsvíg (Nielsen, 2001). Samkvæmt okkar vitneskju er ekki mikið til af fræðilegu efni á 

Íslandi um tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar. Því teljum við að þessi fræðilega 

samantekt geti verið góður grunnur fyrir áframhaldandi umfjöllun og jafnvel rannsóknum á 

efninu, sem gætu leitt til bættrar þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Átröskun og sjálfsskaðandi 

hegðun er vaxandi vandamál og því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái viðunandi 

fræðslu til að sinna þessum einstaklingum og til að getað fundið bestu meðferðarleiðina. 

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvort að rannsóknir staðfesti að tengsl séu á milli 

átröskunar og  sjálfsskaðandi hegðunar. Tengsl átröskunar og sjálfsskaða við forðun 

tilfinninga og minninga (experiential avoidance) og þunglyndi. Ennfremur er skoðað hver er 

árangursríkasta meðferðin fyrir þessa einstaklinga. Verkefnið er fræðileg úttekt á átröskun og 

sjálfsskaða og á tengslum þessara vandamála við forðun tilfinninga og minninga og 

þunglyndis.   
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Heimildarleit var gerð í erlendum og íslenskum gagnasöfnum svo sem Hirslan, 

PubMed, Psychinfo, Ovid og Chinahl. Leitarorðin voru self-harm, self-injury, eating disorder, 

treatment, sjálfsskaði, sjálfsskaðandi hegðun, átröskun og meðferð.  
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Fræðileg samantekt 

Átröskun 

Eins og fram kom hér að framan er átröskun hegðun og orsakir hennar samspil 

sálrænna, líkamlegra og félagslegra þátta sem hafa innbyrðis áhrif hver á annan. Undanfarna 

áratugi hafa verið gerðar ítarlegar vísindarannsóknir á átröskun erlendis og hefur þeim einnig 

fjölgað hérlendis þar sem sjúklingum hefur fjölgað með árunum (Sigurlaug M. Jónsdóttir 

o.fl., 2005). Átröskun er flokkuð sem alvarlegur geðsjúkdómur sem leggst helst á stúlkur og 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér bæði á stúlkurnar sjálfar og fjölskyldur þeirra. 

Einkenni átröskunar geta farið leynt og mikil skömm fylgir oft sjúkdómnum. Afbrigðilegt 

mataræði og megrunarárátta einkennir átröskun og afleiðingarnar eru oft alvarleg. Bæði 

andleg og líkamleg einkenni geta komið fram og jafnvel dregið sjúklinginn til dauða. 

Átröskun getur verið langvinnur sjúkdómur og er talin ein algengasta geðröskunin hjá 

konum. Opinber umræða um átraskanir hefur aukist síðustu árin og eru sífellt fleiri sem leita 

sér hjálpar (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Flokkun átröskunar 

Lystarstol 

Lystarstoli var fyrst lýst árið 1870 (Gull, 1868) og var lýsingin mjög svipuð þeim 

greiningarviðmiðum sem notuð eru í dag. Þá var lystarstoli lýst sem röskun hjá sjúklingi sem 

einkennist af því að hann létti sig meðvitað því hann upplifði sig of þungan þrátt fyrir að vera 

undir kjörþyngd (Klein og Walsh, 2004). Þar af leiðandi verður hann upptekinn af því að 

grenna sig, stunda líkamsrækt í óhófi og jafnvel losunarhegðun sem gengur út á að kasta upp 

matnum eða misnota til dæmis hægðarlyf. Að lokum verður einstaklingur vannærður og þar 
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af leiðandi verður truflun á hormónastarfsemi sem leitt getur til minni starfsemi í undirstúku 

sem hefur áhrif á kynkirtil. Getir það valdið stoppi á tíðarhring konunnar og kyndeifð hjá 

körlum (Anna Sigurðardóttir, Sigurður Páll Pálsson og Guðlaug Þorsteinsdóttir 2010). 

Megrunarárátta og brengluð líkamsímynd eru aðal sálfræðilegu einkenni lystarstols og hefur 

tilhneigingu til að versna ef sjúklingur léttist mikið. En þó hann nái kjörþyngd geta einkennin 

verið lengi til staðar og hætta á bakslagi. Langvinnu lystarstoli fylgja oft alvarlegir líkamlegir 

fylgikvillar vegna næringarskorts (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 

2006). 

Lotugræðgi 

Líkt og lystarstol þá eru einstaklingar með lotugræðgi helteknir af því að reyna að létta 

sig og borða sem minnst. Það kemst lítið annað að hjá þeim en að grenna sig og borða sem 

minnst. Sálfræðilegir og líkamlegir þættir hrinda átköstum af stað og má þar nefna vanlíðan, 

depurð, einmannaleika og hungur sem fær einstaklingana til að borða stjórnlaust óhóflega 

mikið magn af hitaeiningum og oftar en ekki í leyni (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). Hitaeiningarnar í matnum sem eru innbyrgðar í einu átkasti eru á 

bilinu 1000-2000 kcal. Eftir átköstin fyllist einstaklingurinn samviskubiti, vanlíðan og 

hræðist þyngdaraukningu og reynir því að losa sig við allan matinn og hitaeiningarnar sem 

innbyrgðar voru. Er sú hegðun kölluð hreinsunarhegðun en þá borðar einstaklingurinn 

taumlaust en eftir ofátið kýs hann að losa sig við fæðuna, með því að kasta upp af eigin 

völdum eða misnotar hægðarlosandi lyf (American Psyhiatric Association, 2000). Stundum 

eru átköstin skipulögð þannig að einstaklingurinn veit að hann getur stundað 

hreinsunarhegðun beint á eftir (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 
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EDNOS – átröskun ekki nánar skilgreind 

EDNOS (Eating Disorder Not Otherwise Specified) er algengasta tegund átraskana og 

tengist lystarstoli eða lotugræðgi. En uppfyllir mörg en ekki öll greiningarviðmið þeirra. 

Einstaklingar eru að kljást við vandamál sem tengist mataræði þeirra, matarlyst og eigin 

líkamsþynd  (American Psychiatric Association, 2000; Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Flestir sem leita sér aðstoðar vegna átröskunar fá greininguna 

EDNOS (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Talað er um að 60% 

þeirra sem eru með átröskun og fá meðferð fái EDNOS greiningu, 25% þeirra eru greindir 

með lotugræðgi og 15% með lystarstol. Hætta er á að þeir sem greinast EDNOS verði 

útundan í heilbrigðiskerfinu þar sem sjúkdómseinkenni þeirra eru ekki tekin nógu alvarlega 

og þeir ekki taldir eins veikir og þeir eru jafnvel í raun og veru (Fairburn og Bohn, 2005). 

Greiningarviðmið EDNOS er notuð fyrir átraskanir sem tengist lystarstoli eða lotugræðgi og 

uppfylla mörg en ekki öll greiningarviðmið þeirra. Greiningarviðmið fyrir lystarstol er til 

dæmis að einstaklingur neitar að viðhalda þeirri lágmarksþynd sem telst eðlileg miðað við 

aldur og hæð, mikil hræðsla við að þyngjast, brengluð hugsun og skynjun á eigin líkamsstærð 

eða þyngd, lélegt sjálfsmat og að tíðarhringur stöðvist í að minnsta kosti þrisvar sinnum 

samfleitt. Hvað varðar greiningarviðmið lotugræðgis þarf endurtekin átköst að eiga sér stað 

en það þýðir að einstaklingur innbyrðir meiri mat en flestir myndu gera, og að 

hreinsunarhegðun fylgir á eftir (Fairburn og Bohn, 2005). 

Orsakir og batahorfur 

Orsakir lystarstols eru líkt þekktar og eru fræðimenn ekki á eitt sáttir um það hvort 

orsök sé truflun á hormónabúskap eða ójafnvægi í boðefnabúskap líkamans. Fræðimennirnir 

Fairburn og Harrison (2003) telja að orsakir lystarstols séu samspil erfða og umhverfis og að 

það fari eftir einstaklingnum hvaða þættir í umhverfinu koma sjúkdómnum af stað. Aðrir 
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fræðimenn telja að erfðir spili ekki inn í en að orsaka megi leita í uppeldisháttum, áföllum 

innan fjölskyldu, einelti, dauðsföllum eða veikindum. Hjá flestum byrjar lystarstol í kjölfar 

megrunar þar sem upphafsmarkmiðið var að losna við fáein aukakíló, en gengur síðan oft of 

langt (Fairburn og Harrison, 2003). Umhverfið hefur mikið að segja, til dæmis ef 

einstaklingur hefur verið í ofþyngd, hann veit af því og heyrir aðra tala um það. Getur það ýtt 

undir frekari megrun sem að lokum leiðir til þráhyggju þar sem einstaklingnum finnst hann 

aldrei nógu grannur. Horfur einstaklinga með lystarstol eru mismunandi, sumir ná sér að fullu 

eftir skamman tíma, það er  ákveðið lystarstolstímabil eins og það er kallað og jafnvel án 

sértækrar meðferðar. Börn og unglingar eru líklegri að tilheyra þessum hópi. Hjá ungum 

konum getur lystarstol verið alvarlegra og langvinnt og geta þær misst töluverða færni í 

daglegu lífi (Fairburn og Harrison, 2003; Steinhausen, 2002). 

Samkvæmt niðurstöðum 119 rannsókna á batahorfum lystarstolssjúklinga ná 46% 

sjúklinga, að meðaltali, fullum bata. Um þriðjungur sjúklinga náði ágætum bata en um 20% 

átti í langvarandi erfiðleikum. Samkvæmt niðurstöðunum farnaðist þeim verst sem höfðu 

lystarstol og misnotuðu hægðarlyf, sýndu einkenni áráttu og persónuleikaröskunar og áttu 

langa sjúkdómssögu (Steinhausen, 2002). Önnur rannsókn (1998), sýnir að um 50-70% 

einstaklinga með lystarstol nái töluverðum bata en 15-25% einstaklinga nái þó ekki bata og 

sjúkdómurinn þróast í langvinnan sjúkdóm (Pike, 1998). Lotugræðgi getur verið erfið 

viðfangs og eru horfur slæmar hjá þeim sem ekki fá meðferð. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var árið 2003 um batahorfur lotugræðgissjúklinga átti stór hluti þeirra við langvinn veikindi 

að stríða með alvarlegum sálfélagslegum afleiðingum þó að dánartíðnin sé mun lægri en hjá 

lystarstolssjúklingum (Quadflieg og Fichter, 2003).  

Mjög lítið er vitað um orsakir lotugræðgi en rannsóknir benda til þess að þær sé að 

einhverju leiti að finna í uppeldi. Konur sem kljást við lotugræðgi greina oftar frá 
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vandamálum í samskiptum við foreldra sína í æsku heldur en þær sem ekki kljást við 

lotugræðgi. Algengt er að þær konur greini frá því að lítið hafi verið um samskipti, tjáningu 

og tilfinningahlýju innan fjölskyldunnar en aftur á móti hafi mikil reiði og ágreiningur verið 

inn á heimilinu (Bardone, Vohs, Abramson, Heatherton og Joiner, 2000; Young, Clopton, 

Bleckley, 2004; Young, McFatter og Clopton, 2001). Talið er að algengt sé að foreldrar 

kvenna með lotugræðgi séu sjálfir að kljást við ýmis vandamál. Til dæmis eru mæður þeirra 

oft orkulitlar, þunglyndar og drekka í óhófi og feður þeirra kljást oft á tíðum við 

áfengisvandamál. Einnig eru erfiðleikar innan hjónabanda foreldra þessara kvenna algengir 

og því oft tilfinningaþrungin spennan innan veggja heimilsins (Sights og Richards, 1984; 

Quadflieg og Fichter, 2003). Rannsóknir hafa leitt í ljós að fjölskyldumeðlimir geti átt mikinn 

þátt í að einstaklingur kjósi að velja sér þá leið að kljást við óvenjulega matarhegðun sem 

einkennir lotugræðgi. Oft eru foreldrar dómharðir á þyngd og líkamslögun barna sinna og láta 

börnin oft finna fyrir því. Talið er að þeir foreldrar sem sýna þessa hegðun hafi sjálfir þurft að 

glíma við álíka vandamál í æsku (Young o.fl., 2004).  

Einstaklingar sem kljást við lotugræðgi eru oft með lélegt sjálfstraust. Hugarfar 

einstaklings sem hefur lítið sjálfsálit einkennist af neikvæðum hugsunum sem snúast um hann 

sjálfan, um annað fólk, atburði og aðstæður. Einstaklingurinn upplifir sig einskis nýta, finnst 

hann til dæmis heimskur, leiðinlegur eða ljótur, þá hvort hann sé raunverulega gáfaður, 

skemmtilegur eða fallegur. Rannsóknir hafa sýnt að þegar einstaklingar hafa lágt sjálfstraust 

þá geta  neikvæðar tilfinningar aukist sem getur leitt til ýmissar óæskilegrar hegðunar eins og 

lotugræðgi (Baumeister, Campbell, Krueger og Vohs, 2003; Josephs, Tafarodi og Markus, 

1992; Young o.fl., 2004; Quadflieg og Fichter, 2003).  

Batahorfur þeirra sem þjást af lotugræðgi eru mjög einstaklingsbundnar. Lotugræðgi 

getur verið þrálát og horfur verið slæmar hjá þeim sem ekki fá meðferð. Árið 2003 var sett 
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fram yfirlitsgrein um batahorfur einstaklinga með lotugræðgi þar kom í ljós að stór hluti 

þeirra berst við langvinn veikindi og sálfélagsleg vandamál (Quadflieg og Fichter, 2003). 

Tíðni 

Tíðnitölur benda til þess að lotugræðgi sé mun algengara en lystarstol. Virðist tíðni 

lotugræðgi hafa aukist töluvert síðustu áratugi (Turnbull, Ward, Treasure, Jick, Derby, 1996). 

Bæði lotugræðgi og lystarstol eru mun algengari hjá konum en körlum, en að minnsta kosti 

90% einstaklinga eru konur (Carlat og Camargo, 1991; Nye og Johnson, 1999). Lotugræðgi 

og lystarstol byrjar yfirleitt á unglingsárunum og nær hún hámarki um 16 til 18 ára aldur, en 

lystarstol kemur oftast fram á aldursbilinu 14-18 ára. Meðalaldur við byrjun sjúkdómsins er 

talinn vera 17 ár. (American Psychiatric Association, 1994; Fairburn, Cooper, Doll, Norman 

og Connor, 2000). Mjög algengt er að unglingar séu uppteknir af holdafari sínu og útliti. 

Kanadísk rannsókn sýndi að 27% stúlkur á aldrinum 12-18 ára notuðu óeðlilegar 

megrunaraðferðir og höfðu einkennileg viðhorf til matar (Jones, Bennett, Olmsted, Lawson 

og Rodin, 2001). Íslenskar rannsóknir sýna að um helmingur íslenskra stúlkna í 10. bekk hafa 

farið í megrun og um 14% drengja á sama aldri (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir 

og Jakob Smári, 2007). En eins og fram hefur komið er megrun einn stærsti áhættuþáttur 

átröskunar. Breskar rannsóknir á konum á aldrinum 16-35 ára með lotugræðgi sýna allar 

svipaðar niðurstöður og við lystarstoli. Konunum var fylgt eftir í fimm ár og voru 

niðurstöðurnar þær að 49% þeirra höfðu enn einkenni átröskunar, rúmlega þriðjungur þeirra 

uppfyllti öll greiningarskilmerki lotugræðgi og aðeins um 20% þeirra töldust vera alveg 

læknaðar. Um 40% kvennanna höfðu leitað sér aðstoðar vegna átröskunar, einhvern tímann 

fyrir eða á rannsóknartímabilinu (Fairburn o.fl., 2000). Rannsókn sem gerð var af Keel og 

Mitchell (1997) leiddi í ljós að hlutfall þeirra sem létust vegna lotugræðgi var 0,3% en þeir 

gátu ekki staðfest það og talið er að það sé vanmat þar sem eftirfylgdartímabilið var ekki 
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nógu langt. Má því telja að lotugræðgi sé vanskráð í dánarskrám og að dánartíðni gæti verið 

hærri, þetta á líka við um lystarstolssjúklinga. Dánartíðni einstaklinga með lystarstol er há og 

fer vaxandi. Talið er að allt að 10% sjúklinga þeirra deyi af völdum líkamlegrar afleiðinga 

lystarstols eða sjálfsvígs (American Psychiatric Association, 1994; Keel og Mitchell, 1997; 

Nielsen, 2001). Talið er að í Bretlandi sé tíðni geðrænna vandamála hærri hjá lægri stéttum. 

Ekki er vitað hvort það sé af völdum umhverfis eða afleiðing félagslegra tengsla. Rannsókn 

var gerð á klínískum gagnagrunni þar sem vísað var í 692 mál yfir allt Bretland í 33 ár, leiddi 

í ljós að lystarstol er tvöfalt hærra en búist var við í hærri stéttum. Yfir lotugræðgi er það 

svipað og geðsjúkdómar, þeir virðast vera algengari í lægri stéttum samfélagsins (Treasure, 

Schmidt og Van Furth, 2003).    

 

Sjálfsskaðandi hegðun 

Upp úr 1980 fóru rannsakendur fyrst að veita sjálfsskaðandi hegðun athygli. Hugtakið 

sjálfsskaðandi hegðun er skilgreint sem einlægur ásetningur að skaða sig líkamlega. Í flestum 

tilvikum er sjálfsskaðandi hegðun ekki tilgangur til sjálfsvígs. Tilgangurinn er að breyta þeirri 

andlegu vanlíðan sem viðkomandi finnur fyrir í líkamlegum sársauka. Því verður hegðunin 

bæði af andlegum og líkamlegum toga eins og til dæmis skera sig, brenna, klóra, átröskun, 

áfengis- og vímuefnanotkun (Pattison og Kahan, 1983; Greydanus og Shek, 2009; Fliege 

o.fl., 2009). Sjálfsskaðandi hegðun er ekki geðlæknisfræðileg greining og rannsóknir benda 

til að þeir sem skaða sig séu misleitur hópur og að hann eigi við misólíkar geðraskanir að etja 

(Klonsky, 2007). Komið hefur í ljós að við sjálfsskaða á sér stað ofvirkni í undirstúku 

heiladinguls (Sachsse, Von der Heyde og Huether, 2002). Skoðuð var breyting á kortisól seyti 

hjá einstaklingum sem höfðu skaðað sig. Kortsól er oft kallað streituhormón og áhrifum þess 

er hægt að lýsa sem mikilvægum þætti í lengri tíma viðbrögðum við hættu eða streitu. Kom í 
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ljós að hjá þeim sem skaða sig er kortisól seyti undir eðlilegum mörkum en þegar kortisól 

seytið jókst þá sköðuðu einstaklingar sig (Sachsse o.fl., 2002). Út frá þessum niðurstöðum 

draga Sachsse og félagar þá ályktun að áður en einstaklingar skaða sig finni þeir fyrir mikilli 

streitu. Þessi rannsókn bendir til að sjálfsskaði er ofsaviðbrögð við streitu. Einnig hefur verið 

sýnt fram á að sjálfsskaði veldur tilfinningalegu ójafnvægi. Einstaklingar sem kljást við 

sjálfsskaða upplifa oft á tíðum stjórnlausar tilfinningar vegna streitu og reyna þeir að ná stjórn 

á þeim með því að skaða sig. Þannig má líta á sjálfsskaða sem bjargráð (Chapman, Gratz og 

Brown, 2006; Klonsky, 2007, 2009; Nock, Prinstein og Sterba, 2009; Sachsse o.fl., 2002).  

Sjálfsskaði hefst venjulega í byrjun fullorðinsáranna, oft hjá einstaklingum sem kljást 

við ýmis konar geðræn vandamál eins og persónuleikaröskun, geðhvarfasýki, þunglyndi og 

geðklofi. En í sumum tilvikum eru þeir sem skaða sig einstaklingar sem eiga við 

geðsjúkdóma að stríða án geðröskunar eins og til dæmis geðklofi. Þrátt fyrir hve algeng 

sjálfsskaðandi hegðun er, er lítið vitað hvers vegna fólk stundar þessa hegðun en talið er að 

það sé vegna innri vanlíðan (Hawton, Kingsbury, Steinhardt, James og Fagg, 1999; Meltzer, 

Lader, Corbin, Singleton, Jenkins og Brugha, 2000; Nock, 2009a).  

Sjálfsskaðaferlið er enn fremur skýrt út frá rannsóknum sem sýna að þeir sem skaða 

sig minnka svokallað “háspennu” ástand við sjálfsskaða eins og kvíða, reiði, spennu og 

æsing. Á meðan “lágspennu” ástand eins og léttir og ró hafa tilhneigingu til að minnka 

sjálfsskaðandi hegðunina (Klonsky, 2007, 2009). 

Áhættuþættir 

Að vera kvenkyns er áhættuþáttur fyrir sjálfsskaða sem og að vera  ungur, hafa lent í áföllum  

í æsku, þunglyndi, kvíði, jaðarpersónuleikaröskun, áfengis- og vímuefnamisnotkun, erfiðar 

fjölskylduaðstæður, lágt sjálfstraust og sjálfsgagnrýni (Glassman, Weierich, Hooley, 
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Deliberto og Nocka, 2007; Gratz, Conrad og Roemer, 2002, Laye-Gindhu og Schonert-

Reichl, 2005; Skegg, 2005; Whitlock, Eckenrode og Silverman, 2006; Ystgard, Arensman, 

Hawton, Heeringen, Hewitt, Madge o.fl, 2009).  Ákvörðun um að skaða sjálfan sig hefur 

áhrif þegar einstaklingur sér eða heyrir um aðra sem stunda þessa hegðun. Flestir sem stunda 

sjálfsskaða læra þá hegðun af vinum, fjölskyldumeðlimum eða fjölmiðlum. Athyglisvert er að 

á undanförnum áratug hefur orðið mjög mikil aukning á tilvísanir í sjálfsskaðandi hegðun í 

kvikmyndum, dægurtónlist og netheiminum (Nock, 2009b; Whitlock, Purington og 

Gershkovich, 2009). Niðurstöður rannsókna Favaros og félaga benda til að besta forspáin um 

sjálfsskaða eru átraskanir, lítil menntun og ofbeldi í æsku (Favaro, Ferrara og Santonasaso, 

2007). Sýnt hefur verið fram á að börn sem fá slæma meðferð í æsku eins og lenda í 

kynferðislegri misnotkun og andlegu ofbeldi eru líklegri til að skaða sig en önnur börn. Slæm 

meðferð og uppeldi barna getur haft áhrif á þroska þeirra. Börnin eiga erfitt með að móta sér 

eigin tilfinningar, ráða illa við tilfinningastjórn, eiga erfitt með að mynda tengsl við aðra og 

eru í erfiðleikum með að stjórna hvötum sínum. Því fyrr á ævinni sem áfallið á sér stað því 

meiri líkur eru á sjálfsskaða (Favazza, 1998; Glassmann o.fl., 2007; Yates, 2004).  

Stór hluti þeirra sem kljást við sjálfsskaða hafa orðið fyrir misnotkun eða slæmri 

meðferð í æsku eða allt að 79% þeirra og er kynferðisleg misnotkun algengust (Favaro o.fl., 

2007). Rannsókn sem Cyr og félagar (2005) settu fram, var niðurstaðan sú að rúmlega 60%  

unglinsstúlkur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun skaða sig að minnsta kosti einu 

sinni á lífsleiðinni (Cyr, McDuff, John, Theriault og Cliniq-Mars, 2005).  

Sjálfsskaðandi hegðun er ekki greint sem geðröskun en þeir einstaklingar sem sýna 

sjálfsskaðandi hegðun hafa sumir hverjir verið greindir með geðsjúkdóm eða geðröskun 

(Nock, 2009b). Má þar nefna geðsjúkdóma og geðraskanir eins og jaðarpersónuleikaröskun, 

þunglyndi, kvíða, átraskanir og áfengis- og vímuefnanotkun (Nock 2009b). Þeir einstaklingar 



14 

 

sem skaða sig eru líklegri til að vera með þunglyndi eða kvíða en aðrir og samkvæmt 

rannsókn Protzky, Wilde og Van Heeringen (2007) leiddi hún í ljós að 44% einastaklinga 

sem sköðuðu sig skoruðu yfir viðmiðunarmörkum á þunglyndisskala og 63% voru fyrir ofan 

viðmiðunarmörkum á kvíðaskala. Þetta getur tengst því að einstaklingar sem skaða sig nota 

sjálfsskaða til þess að losna undan erfiðum og neikvæðum tilfinningum í kjölfar þunglyndis. 

Tilfinningaleg reynsla er stór áhættuþáttur í sjálfsskaðandi hegðun og þeir sem veita sér 

sjálfsskaða virðast oftar upplifa ákafar og óreglulegar og/eða neikvæðar tilfinningar í daglegu 

lífi en þeir sem ekki skaða sjálfan sig (Andover, Pepper, Ryabchenko, Orrico og Gibb, 2005; 

Gratz og Roemer, 2008; Klonsky, Oltmanns og Turkheimer, 2003; Najmi, Wegner og Nock, 

2007; Nock, Wedig, Holmberg og Hooley, 2008). Hætta er á endurteknum sjálfsskaða og 

sjálfsvíg síðar á lífsleiðinni, fleiri en 5% einstaklinga sem leggjast inn á sjúkrahús eftir 

sjálfsskaða framið sjálfsvíg innan 9 ára (Greydanus og Shek, 2009). 

Jaðarpersónuleikaröskun er lýst í greiningarkerfum á þann hátt að til staðar sé 

sveiflukennt geðslag, hvatvísi, reiðiköst, óljós eða óstöðug sjálfsmynd, stöðugur tómleiki og 

erfið sambönd og samskipti við annað fólk. Einstaklingar með þessa röskun finna fyrir meiri 

innri spennu en aðrir og eru því í meiri áhættu fyrir því að skaða sig. Þessi leið er til að losna 

fljótt um innri spennu og neikvæðar tilfinningar (Kleindienst, Bohus, Ludäscher, Limberger, 

Kuenkele og Ebner-Priemer, 2008). Rannsókn á konum sem höfðu greininguna 

jaðarpersónuleikaröskun leiddi í ljós að 49% þeirra höfðu sýnt sjálfsskaðandi hegðun á tólf 

mánaða tímabili. Þetta er vísbending um að sjálfsskaði er nokkuð algengur hjá þessum 

sjúklingahópi (Chapman, Derbidge, Cooney, Hong og Linehan, 2009). 

Börn sem alast upp við erfiðar fjölskylduaðstæður eru í aukinni hættu á að skaða sig á 

unglingsárum (Fergusson, Woodward og Horwood, 2000). Það eru ýmsir þættir sem hafa þar 

áhrif til dæmis skilnaðarbörn en þau eiga í meiri hættu á að skaða sig seinna meir en þau börn 
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sem búa hjá báðum foreldrum sínum. Einnig eru þau börn sem hafa misst foreldri sitt, eiga 

foreldra með áfengis- og fíkniefnavandamál, eiga fjölskyldusögu um geðræn veikindi eða 

eiga foreldra sem sýna glæpsamlega hegðun í meiri hættu á að skaða sig (Fergusson o.fl., 

2000). Slæmt samband milli foreldra og barna er einnig talið vera áhættuþáttur sjálfsskaðandi 

hegðunar hjá ungmennum. Þegar börn og foreldrar eru náin og geta talað saman og gert hluti 

saman minnka líkur á að þau sýni sjálfsskaðandi hegðun (Gratz o.fl., 2002). 

Aldur, kyn og tíðni  

Nýjustu rannsóknir Kerr, Muehlenkamp og Turner (2010) hafa leitt í ljós að enginn munur er 

á tíðni sjálfsskaða á milli karla og kvenna sem er mótsögn við fyrri rannsóknir. En í þessum 

rannsóknum kemur fram að allt að fjórum sinnum fleiri konur en karlar hafa reynslu af 

sjálfsskaða. Þrátt fyrir þessar niðurstöður þarf að gæta þess að sjálfsskaði er meira áberandi 

vandamál hjá konum þar sem karlar leyna oft orsökum og segjast til dæmis hafa skorið sig 

óvart, dottið eða lent í slysi ef upp kemst um áverkann (Kerr, Muehlenkamp og Turner, 2010; 

Fox og Hawton, 2004). Aðrar rannsóknir sýna að konur eru með mun hærri tíðni sjálfsskaða 

heldur en karlar, 64% kvenna á móti 36% karla (Ross og Heath, 2002). Ástæðurnar kunna að 

verða ýmsar til dæmis eru karlar líklegri til að fremja sjálfsvíg en jaðarpersónuleikaröskun og 

kynferðisleg misnotkun er algengari meðal kvenna (McAllister, 2003). Bandarísk rannsókn 

(Kerr o.fl., 2010) sýnir að 4% fullorðinna einstaklinga kljást við sjálfsskaða að einhverju tagi 

en 1% af þeim skaðar sig í lengri tíma. Einnig hafa rannsóknir sýnt að tíðni sjálfsskaða er 

mun hærri meðal ungs fólks en meðalaldur þeirra er 14-24 ára (Laye-Gindhu og Schonert-

Reichl, 2005; Schmidtke, Bille-Brahe, DeLeo, Kerkhof, Bjerke, Crepet o.fl., 1996; Truth 

Hurts Report, 2006;). Er talið að því fyrr sem hegðunin hefst því erfiðari verði meðferðin, það 

er erfiðara fyrir einstaklingana að hætta að skaða sig. Vitað er til þess að 5-7 ára börn hafa 

veitt sér sjálfsskaða á einhvern hátt (Truth Hurts Report, 2006). Einn af hverjum átta 
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unglingum segjast kljást af sjálfsskaðandi hegðun, er það útbreiddara á meðal unglinga sem 

fást við geðræn vandamál (Suyemoto, 1998). Fjórðungur unglinga með einhvers konar 

geðræn vandamál, fæst einnig við sjálfsskaðandi hegðun. Talið er að alengasta aldurstímabil 

þeirra kvenna sem skaða sig sé 15-19 ára, karlar 20-24 ára (Truth Hurts Report, 2006; 

Suyemoto, 1998). Í rannsókn sem gerð var á almennum spítala í Bretlandi (Pierce, 1987) kom 

í ljós að 5% af þeim sem sköðuðu sig voru einstaklingar eldri en 65 ára. Hlutfall karla og 

kvenna í öllum aldursflokkum var 2 á móti 3 þó svo að sjálfsskaði hjá körlum og konum eldri 

en 65 ára væru eins. Yfir 90% höfðu sögu um þunglyndi, 63% áttu við mikil líkamleg 

veikindi að stríða og undir 10% einstaklinganna hafði sögu um sjálfsskaða (Pierce, 1987). 

Talið er að 1-4% fullorðinna eiga einhverja sögu um sjálfsskaða án sjálfsvígs einhvern 

tímann á lífsleiðinni (Jacobson og Gould, 2007). Nýlegar rannsóknir sýna að unglingar hafa 

stundað sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígstilrauna og bendir það til þess að bæta þurfi  

forvarnir, fræðslu og mikilvægi meðferðar (Ross og Heath, 2002; Whitlock o.fl., 2006). Há 

tíðni sjálfsskaða án sjálfsvígstilrauna er sérstaklega ógnvekjandi vegna tengsla við 

geðraskanir þar á meðal kvíða, átraskanir og persónuleikaröskun (Klonsky o.fl., 2003; Nock, 

Joiner, Gordon, Llyod-Richardson & Prinstein, 2006). Árið 2008 var framkvæmd 

handahófskennd rannsókn í yfir 48 ríkjum í Bandaríkjunum. Í rannsókninni var tekið 10-15 

mínútna samtal við þátttakendur og urðu þeir að vera 18 ára eða eldri. Þátttakendur voru alls 

439 og var tilgangur rannsóknarinnar að kanna sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígs, vegna 

þess að sú hegðun getur verið merki um andlega vanlíðan og hugsanir um að taka eigið líf. 

Niðurstöður leiddu þær í ljós að 6% stundaði sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígs, þar á meðal 

3% sem höfðu skaðað sig fimm sinnum eða oftar á síðustu 12 mánuðum (Klonsky, 2011). 
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Ytri og innri ástæður 

Að baki sjálfsskaðandi hegðunar eru tvenns konar hvatar; ytri og innri. Ytri hvatar merkja 

ytra umhverfi og þá framkvæmir einstaklingurinn sjálfsskaða til að takast á við tilfinningar og 

hugsanir sínar. Leitast er við að bæla niður og forðast tilfinningar sem eru honum óþægilegar 

eða jafnvel óbærilegar (Nock, 2008).  Nock bendir á í rannsókn sinni að það sem 

einstaklingur framkvæmir er áhrifameira heldur en orð hans. Þess vegna tjá einstaklingar sig 

fremur til dæmis með sjálfsskaða ef þeir eiga í vanda með tjáningu tilfinninga eða að biðja 

um þá aðstoð sem þeir þyrftu á að halda (Nock, 2008). Innri hvatar merkir innra umhverfi 

einstaklingsins.  

Talið er að fólk framkvæmi sjálfsskaða til að vekja á sér athygli en svo er ekki, því þá er 

um innri hvata að ræða. Nauðsynlegt er að skoða hver hin raunverulega ástæða er, einnig skal 

hafa í huga að einstaklingar sem skaða sjálfan sig framkvæma það yfirleitt í einrúmi (Nock 

og Prinstein, 2004).  

Eins og fram hefur komið virðast einstaklingar sem skaða sig bregðast verr við streitu 

og hafa minni þröskuld fyrir sársauka en aðrir (Nock og Mendes, 2008; Nock o.fl., 2008). Þar 

af leiðandi er sjálfsskaði ekki eingöngu hegðun sem verður vegna ytri ástæðna heldur einnig 

innri. Talið er að innri hvöt viðhaldi sjálfsskaðandi hegðun (Iwata, Pace, Dorsey, Zarcone, 

Vollmer, Smith o.fl., 1994; Nock, 2008). Einstaklingar sem búa yfir góðum bjargráðum eiga 

auðveldara með að leysa úr tilfinningavanda sínum en þeir sem kljást við sjálfsskaðandi 

hegðun vita ekki hver sín bjargráð eru til að geta leyst úr sínum vandamálum (Favazza, 1998; 

Svirko og Hawton, 2007). Hugtakið bjargráð (coping) er samsett af hugrænum, atferlis og 

tilfinningalegum þáttum. Bjargráð eru ráð sem fólk leitar til þegar það tekst á við ýmsar 

aðstæður til dæmis álag og streitu sem geta komið upp í daglegu lífi eða undir vissum 

aðstæðum. Einstaklingur tekur upplýsingar úr umhverfinu um ákveðna reynslu eða atburð. 
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Metur reynsluna eða atburðinn sem álag eða slæmar aðstöðu sem hefur áhrif á líðan hans eða 

þarfir. Einstaklingurinn metur svo möguleikana á hvaða bjargráð koma til greina og getu sína 

að bregðast við þeim (Macy, 2007). 

 

Tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar  

Samkvæmt heildargreiningu (metaanalysis) Svirko og Hawton (2007) eru þeir sem 

skaða sjálfan sig um 54-61% sem einnig þjást af átröskun. Þar af var algengið mest hjá þeim 

sem voru með lotugræðgi eða á bilinu 26-55%. Þetta sýnir að sterk tengsl eru á milli þessara 

geðraskana (Svirko og Hawton, 2007). Einnig hefur verið bent á að sameiginlegir þættir geti 

legið að baki sjálfsskaða og átröskunar. Þeir sameiginlegu þættir sem nefndir hafa verið eru 

hvatvísi, áráttu- og þráhyggjuröskun, erfiðleikar við að stjórna tilfinningum, sjálfsgagnrýnin 

hugsunarháttur og þörf til að hafa stjórn (Favazza og Conterio, 1989). Hvatvísi virðist 

tengjast bæði sjálfsskaðandi hegðun og átröskun, einstaklingar sem þjást af lystarstoli og 

lotugræðgi eiga í erfiðleikum með að hemja hvatir sínar. Það er þó ekki víst hvort kemur á 

undan hvatvísin eða átröskunin. Hvatvísi er einnig tengd einkennum á borð við kynlífsfíkn, 

vímuefnamisnotkun og stelsýki (Favazza og Conterio, 1989). Hvað varðar tengsl við áráttu- 

og þráhyggjuröskun þá eru þeir sem skaða sjálfan sig frekar haldnir áráttu- og 

þráhyggjuröskun heldur en þeir sem hafa átröskun. Aftur á móti eru tengsl 

tilfinningaröskunar við fólk sem skaðar sig og hefur átröskun líklegra til þess að vera 

þunglynt en þeir sem þjást aðeins af átröskun. Það er hugsanlegt ef fólk er að skaða sig og 

hefur átröskun séu fleiri ástæður fyrir því að það hafi lélégt sjálfsmat og neikvæðar hugsanir 

og því líklegra að það verði þunglynt (Svirko og Hawton, 2007). Til að skilja betur þann 

vanlíðan sem kemur á undan tilfinningalega og eftirleik þeirra sem skaða sig gerðu þeir 

Muehlenkamp og félagar (2009) rannsókn. Þar sem  þeir skoðuðu tilfinningar 131 kvenna 
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sem voru greindar með lotugræðgi áður en þær viljandi sköðuðu sig og eftir að þær höfðu 

skaðað sig. Kom í ljós að rétt áður en sjálfsskaði átti sér stað varð aukning á neikvæðum 

tilfinningum en dró úr jákvæðum tilfinningum. Það sem gerðist svo eftir sjálfsskaðann var að 

jákvæðar tilfinningar jukust en neikvæðar tilfinningar stóðu í stað en rannsakendur höfðu 

búist við að neikvæðu tilfinningarnar myndu minnka (Muehlenkamp, Engel, Wadeson, 

Crosby, Wonderlich, Simonich o.fl., 2009). Skýrir þetta að hluta til hvernig stúlkur með 

lotugræðgi nota sjálfsskaða til að reyna að stjórna tilfinningum sínum. Sýnir þetta einnig 

hvernig sjálfsskaðinn virðist vera mislukkuð tilraun til að stjórna tilfinningum þar sem 

neikvæðar tilfinningar virðast ekki dvína við sjálfsskaða. Einnig eru tengsl á milli 

sjálfsskaðandi hegðunar og tilfinningadofa. Það er okkur eðlislægt að vera tilfinningadofinn 

eða daufur gagnvart erfiðum atburðum. Þær eru skiljanlegar og í samræmi við aðstæður og 

standa yfirleitt stutt yfir. Það er hugsanlegt að tilfinninga daufir einstaklingar skaði sjálfan sig 

til þess að finna eitthvað til, til að finnast þeir vera raunverulegir, til þess að ná tengslum við 

umheiminn. Sumir fræðimenn telja að einstaklingar með lotugræðgi verði tilfinningadaufir 

eða missi tengsl við raunveruleikann á meðan á, og rétt eftir, að ofátinu stendur. 

Sjálfsframkölluð uppköst eru þó notuð til þess að losna úr þessu dofaástandi (Paul, Schroeter, 

Dahme og Nutzinger, 2002). Einstaklingar sem kljást við sjálfsskaðandi hegðun og/eða 

átröskun gagnrýna sjálfan sig á neikvæðan hátt og refsa sér. Það er hugsanlegt að þessi 

sjálfsgagnrýni sé rót vandans og leiði til þess að einstaklingar leiðist út í sjálfsskaða og 

átröskun. Svo virðist sem þeir sem þjást bæði af átröskun og sjálfsskaðandi hegðun séu frekar 

með neikvæða gangrýni gegn sjálfum sér og skammist sín meira fyrir sjálfan sig en þeir sem 

þjást aðeins af átröskun. (Tobin og Griffing, 1996). Sjálfstjórn, eða tilraun til þess að ná 

sjálfsstjórn, er sameiginleg þeim sem þjást af átröskun og sjálfsskaðandi hegðun, þetta á sér í 

lagi við um lystarstol. Í lotugræðgi gætu uppköstin verið ein leið einstaklingsins til þess að ná 

aftur sjálfsstjórn eftir að hafa misst hana í græðginni og einstaklingar sem kljást við 
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sjálfsskaðandi hegðun finnast þeir hafa betri sjálfsstjórn með því að skaða sig (Favaro og 

Santonastaso, 1998, 2000; Favazza, DeRosear og Conterio, 1989; Herpertz, 1995). Paul og 

félagar hans (2002) komust að því að sjálfsskaðandi hegðun er algeng á meðal einstaklinga 

með lystarstol og lotugræðgi. Virðist það þó fara eftir því hver aðferð rannsókna er og 

hvernig val einstaklinga fór fram og ekki síst eftir því hver skilgreiningin á sjálfsskaðanum 

sjálfum var. Ef skilgreiningin var bein og vísvitandi eyðilegging á líkamsvefjum var greint frá 

í 40% tilfella, meðal þeirra sem voru í sérhæfðri átröskunarmeðferð (Claes, Vandereycken og 

Vertommen, 2001; 2003). Samkvæmt annarri rannsókn sem gerð var á 80 einstaklingum kom 

í ljós að 31% sem þjáist bæði af átröskun og sjálfsskaðandi hegðun hafði skaðað sig að 

minnsta kosti einu sinni síðastliðinn mánuð. Meðalaldur þessa hóps var 24 ár, 69% 

einstaklinga höfðu ekki skaðað sig í síðasta mánuði og var meðaldur þeirra 27 ár. Það var 

ekki marktækur munur á skólagöngu, foreldraskilnaði, flutnings að heiman, 

fjárhagserfiðleikum eða líkamlegs ofbeldi annars vegar á milli átröskunar og sjálfsskaðandi 

hegðunar og hins vegar á átröskunar og þeim sem skaða sig ekki (Fujimori, Wada, 

Yamashita, Choi, Nishizawa, Yamamoto og Fukui, 2011). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda því til þess að einstaklingar með átröskun og sjálfsskaðandi hegðun hafi alvarlegri 

einkenni átröskunar en þeir sem þjáðust einungis átröskun. Einnig sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar svipaðar niðurstöður annarra rannsókna (Favaro, Zanetti, Tenconi, 

Deqoertes, Ronzan, Veronese o.fl., 2005). Eins sýndu þær að þeir sem þjáðust af átröskun en 

sköðuðu sig ekki síðastliðin mánuð greindu frá minnkuðum tengslum við foreldra sína 

(Fujimori, o.fl., 2011). Fleiri rannsóknir af einstaklingum með átröskun og sjálfsskaðandi 

hegðun eru heldur takmarkaðar, til er ein sem notar kerfi sem byggist á starfsemi 

sjúkdómsgreiningar. Sumir höfundar halda því fram að sjálfsskaðandi hegðun sé sjálfstæð 

hegðun sem eigi sér stað í tengslum við átröskun (Pattison og Kahan, 1983; Favazza og 

Conterio, 1989), á meðan aðrir halda því fram að sjálfsskaði og átröskun sé aðeins að hluta til 
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eitt af einkennum jaðarpersónuleika (BPD/Borderline personality disorder) (Gunderson og 

Zanarini, 1987). 

Orsakir og áhættuþættir  

Einstaklingar sem eru með lotugræðgi eru líklegri til að skaða sig heldur en aðrir 

einstaklingar með annars konar átröskun samkvæmt Yates (2004). Settar hafa verið fram 

nokkrar tilgátur um þessa ástæðu. Er ein sú að misnotkun í æsku geti seinna á lífsleiðinni 

skapað skyndilega vanlíðan sem einstaklingurinn finnur fyrir og til að draga úr þeirri vanlíðan 

og spennu sem fylgir henni skaðar hann sjálfan sig. Þetta gerir einstaklingurinn til að takast á 

við vanlíðunina og við raunveruleikann (Simone, 2006). Gratz (2001) komst að því að 

algengustu ástæður sem einstaklingar hafa fyrir því að skaða sig er sú að losna við óþægilegar 

tilfinningar eins og streitu, reiði, pirring, sorg, spennu og kvíða. Til þess að deyfa þessar 

tilfinningar grípa einstaklingar oft til óæskilegrar hegðunar eins og sjálfsskaða (Favazza, 

1998; Gratz og Roemer, 2004; Nock og Pinstein, 2004). Hafi þeir hins vegar stjórn á 

tilfinningum sínum og eru færir um að takast á við þær um leið og þær koma upp, kemur það 

í veg fyrir að þeir skaði sig (Melnick og Hinshaw, 2000). Tilfinningastjórnun getur bæði 

verið meðvituð og ómeðvituð. Hafi einstaklingar lítið þol fyrir óþægilegum tilfinningum og 

eigi á sama tíma erfitt með að hugsa, skipuleggja og nota æskileg bjargráð eru meiri líkur á að 

hann grípi til óæskliegra bjargráða eins og sjálfsskaða til að stjórna tilfinningum sínum. 

Sjálfsskaði virðist þá vera einhverskonar sjálfshjálp en þó varir árangur þeirrar sjálfshjálpar 

aðeins í styttri tíma (Chapman o.fl., 2006; Paul o.fl., 2002). 

Kyn 

Rannsókn var gerð á 70 konum sem þjáðust af átröskun og voru annað hvort með lystarstol 

eða lotugræðgi og voru  allar í meðferð. Leiddi í ljós að einn fjórði þeirra sem vorum með 



22 

 

lystarstol og helmingur þeirra sem var með lotugræðgi glíma við sjálfsskaða af einhverju tagi. 

Þetta er mjög hátt hlutfall, sérstaklega meðal þeirra sem þjást af lotugræðgi, aðrar rannsóknir 

styðja þessa niðurstöðu (Welch og Fairburn, 1996). Komið hefur í ljós að töluverður fjöldi 

kvenna sem þjáist af átröskun sýnir einnig ýmis einkenni sjálfsskaðandi hegðunar sem getur 

verið vísbending um hversu mikla geðröskun er að ræða (Claes o.fl., 2003). Þessi tilgáta var 

sannreynd á hópi 70 kvenna sem voru í sérhæfðri meðferð við átröskun. Fylltu þær út 

spurningarlista sem ætlað var að kanna einkenni geðröskunar. Meðal þeirra einkenna eru 

persónuröskun, árásargirni, áföll í æsku, tilfinningadofi og neikvæð upplifun á eigin líkama. 

Bornir voru saman þrír hópar. Einstaklingar með átröskun og án sjálfsskaðandi hegðunar, 

einstaklingar sem sýna aðeins eina gerð af sjálfsskaða og einstaklingar sem sýna margar 

gerðir sjálfsskaðandi hegðunar. Niðurstöðurnar voru þær að einstaklingar sem sýna 

sjálfsskaðandi hegðun eru líklegastir til að sýna kvíða, þunglyndi, árásargirni, 

persónuleikabreytingu, reiðitilfinningar, tilfinningadofa, hafa reynslu af kynferðislegri 

misnotkun og neikvæða líkamsímynd. Þeir sem sýndu fleiri en eina gerð af sjálfsskaðandi 

hegðun voru líklegri til að hafa alvarlegri einkenni og verri sögu um áföll í æsku (Claes o.fl., 

2003). 

Ungmenni 

Favaro og Santonasraso (1998) komust að því að þeir einstaklingar sem leitað hafa meðferðar 

vegna sjálfsskaðandi hegðunar hafa oft greint frá því að þeir séu að kljást við átröskun. Fleiri 

rannsóknir hafa einnig fundið marktækan mun hvað varðar matarvenjur unglinga sem skaða 

sig og á þeim sem skaða sig ekki. Að minnsta kosti þrjár rannsóknir hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að unglingar sem skaða sig skýra frá mjög afbrigðilegum einkennum hvað varðar 

mataræði, frekar en þeir sem skaða sig ekki (Braush og Gutierrez, 2010; Ross, Heath og 

Toste, 2009; Wichstrom, 2009). Að auki hefur óhófleg áfengisnotkun, vímuefnaneysla og 
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reykingar verið tengd við sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígstilrauna hjá unglingum 

(Haavisto, Sourander, Multimäki, Parkkola, Santalahti, Helenius o.fl., 2005; Jacobson og 

Gould, 2007; Matsumoto og Imamura, 2008).  

Áhættuþættir 

Um er að ræða sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígstilrauna, kynferðisleg misnotkun, 

þunglyndi og notkun á vímuefnum. Þeir sem sýnt hafa sjálfsskaðandi hegðun eru líklegri til 

þess að vera kvenkyns, vera haldnir lotugræðgi, vera háðir vímuefnum eða vera fórnarlömb 

misnotkunar (Anderson, Carter og Melntosh, 2002; Bjarehed og Lundh, 2008; Peebles, 

Wilson og Lock, 2011) 

Tengsl við átraskanir 

Kannað var hversu algeng sjálfsskaðandi hegðun er hjá unglingum með átröskun og 

tengsl hennar við lotugræðgi (Bjarehed og Lundh, 2008). Rýnt var í sjúkraskrár 1432 

ungmenna á aldrinum 10-21 árs á tímabilinu janúar 1997 til apríl 2008. Voru þau öll greind 

með átröskun (Peebles o.fl., 2011). Höfðu 41% þeirra sýnt einkenni sjálfsskaðandi hegðunar. 

Þeir sem bæði þjást af lotugræðgi og framkalla uppköst eru líklegri til þess að sýna 

sjálfsskaðandi hegðun en þeir sem sýndu bara annað einkennið eða þeir sem sýna 

áráttuhegðun. Meðferðaraðilar skimuðu fyrir sjálfsskaðandi hegðun í færri en helmingi 

sjúklinganna. Þeir voru líklegri til að skima sjúklinga sem pössuðu við staðalímynd þeirra 

sem skaða sjálfa sig en það eru eldri sjúklingar sem borða í óhófi, framkalla uppköst eða hafa 

misnotað vímuefni (Anderson o.fl., 2002; Peebles o.fl., 2011). Einstaklingar sem sýna 

sjálfsskaðandi hegðun eru líklegri til að nota þunglyndislyf og óljóst er hvort þessi lyf gætu 

ýtt undir aukna tíðni á sjálfsskaðandi hegðun (Peebles o.fl., 2011). Þessi rannsókn sýndi að  

sjálfsskaðandi hegðun er algeng meðal unglinga og er það í samræmi við fyrri rannsóknir á 
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tengslum lotugræðgi, geðraskana, sjálfframkallaðra uppkasta, kynferðislegrar misnotkunar og 

vímuefnanotkunar (Peebles o.fl., 2011). 

Talað er um að 13-40% unglinga skaði sig og einkum þeir sem greinast með átröskun 

(Bjarehed og Lundh, 2008). Sýnt hefur verið fram á að háskólanemendur sýna fleiri einkenni 

geðraskana en annað ungt fólk (Wright, Bewick, Barkham, House og Hill, 2009). Átröskun 

og sjálfsskaði eru algeng meðal þeirra. Hins vegar eru fá gögn sem sýna fram á tengsl 

átröskunar og sjálfsskaða í þessum hóp. Könnuð voru tengsl átröskunar og sjálfsskaða meðal 

breskra háskólanema hvenær einkennin hefjast og hvort þeir leita sér úrræða við þeim 

(Wright o.fl., 2009). Tvær rannsóknir (Wright o.fl., 2009) voru gerðar á nemendum í 

grunnnámi við breskan háskóla. Önnur var framkvæmd rafrænt (University Quality of Life 

and learning survey) og náði til 5045 nemenda. Hin rannsóknin var byggð á spurningalista, 

fyllt út af 805 nemendum (Student Well-Being study). Báðar rannsóknirnar innihéldu 

spurningar varðandi átröskun, hugsanir og hegðun tengdar sjálfsskaða og almenna geðheilsu. 

Rannsóknirnar tvær sýndu sterk tengsl milli átröskunar og sjálfsskaða. Bæði 

hegðunarmynstrin var að finna hjá 4-5%  nemenda. Átröskunin og sjálfsskaðaáráttan var oft 

til staðar áður en nemendur hófu nám í háskóla og það voru engin merki þess að vera þeirra í 

háskóla yki hættuna á þessum einkennum. Þeir sem þjáðust af bæði átröskun og sjálfsskaða 

byrjuðu á þessari hegðun fyrr en þeir sem þjáðust af aðeins öðru hvoru einkenninu. Fáir 

háskólanemar leita sér aðstoðar eða nýta sér meðferðarúrræði (Wright o.fl., 2009). 

Niðurstöður voru þær að það, sem varðar tengsl átröskunar og sjálfsskaða og hversu snemma 

átröskun hefst, eru í samræmi við fyrri rannsóknir. Fyrri rannsóknir eru þó mjög takmarkaðar. 

Þessar upplýsingar, sem varða samþættingu geðheilsuvandamála, sögu þeirra og hversu fáir 

leita sér úrræða, lýsir þeim mikla vanda sem háskólayfirvöld og þeirra sem láta sig geðheilsu 

háskólanema varða. Niðurstöðurnar benda á það gildi, sem bætt aðgengi að 

skimunarúrræðum og þátttaka sjúklinga við mótun úrræðana hefur (Wrigh o.fl., 2009). 
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Brausch og félagar (2011) gerðu rannsókn á unglingum sem eru í svokölluðum 

áhættuhóp sjálfskæfandi áhættuhegðunar (SAB, self-asphyxial behaviors), sem betur er 

þekktur á meðal unglinga og fjölmiðla sem „kæfingarleikur“ og tengsl unglinga við aðrar 

áhættuhegðanir s.s, sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígstilrauna (Brausch, Decker og Hadley, 

2011). Framhaldsskólar í sjö fylkjum voru valdir í rannsóknina, 4693 nemendur af 7232 luku 

könnuninni, 65% þátttökuhlutfall. Þátttakendurnir voru á aldrinum 14-19 ára (Brausch o.fl., 

2011). Vísindamenn hafa haldið fram að sjálfskæfandi hegðun og sjálfsskaðandi hegðun séu 

tengt við sjálfsvígshegðun, átröskun og lyfjamisnotkun (Brausch o.fl., 2011). Í ljós kom að 

unglingar sem höfðu bæði þurft að kljást við sjálfskæfandi og sjálfsskaðandi hegðun tilkynntu 

um fleiri samverkandi þætti eins og til dæmis átröskun (Brausch o.fl., 2011). Niðurstöður 

leiddu í ljós að 21% unglinga sem tóku þátt í rannsókninni höfðu einhvern tímann á 

síðastliðnum 12 mánuðum skaðað sjálfan sig og 17% sögðust hafa stundað sjálfskæfandi 

hegðun (Brausch o.fl, 2011). 

Fjölskylda 

Þeir einstaklingar sem þjást af bæði sjálfsskaðandi hegðun og átröskun eiga að eigin sögn 

fjölskyldur sem einkennist af minni tjáningu og meiri ágreiningi en þeir sem aðeins þjást af 

átröskun. Þó er hugsanlegt að hugarástand einstaklinganna hafi áhrif á álit þeirra á 

fjölskyldum sínum (Claes, Vandereycken og Vertommen, 2004; Lane, 2002). Einstaklingar 

sem kljást við sjálfsskaðandi hegðun eru líklegri að koma frá skilnaðarforeldrum, hafa verið 

vanræktir í uppeldinu eða hafa misst foreldri (Corroll, Scaffer, Spensley og Abramowitz, 

1980). Claes o.fl. (2004) komust að því að fjölskyldur þeirra sem þjást af átröskun og 

sjálfsskaðandi hegðun eru ekki náin og illa félagslega tengd. Mun meiri ágreiningur og 

trufluð samskipti eru innan fjölskyldna einstaklinga sem kljást við átröskun án sjálfsskaðandi 

hegðunar. Markmið rannsóknar sem birt var af Fujimori og félögum (2011), var að rannsaka 
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fylgni milli tengsla foreldra við börnin sín, átröskun og sjálfsskaðandi hegðunar án 

sjálfsvígstilrauna. Þátttakendur voru 80 konur með átröskun sem skipt var í tvo hópa, annar 

hópurinn hafði skaðað sig að minnsta kosti einu sinni í mánuði en hinn hópurinn hafði ekki 

skaðað sig. Samanburðarhópurinn voru 120 konur. Átröskunarskrárnar sýna að hópurinn sem 

þjáist af átröskun og sjálfsskaðandi hegðun sýni meiri óánægju með líkama sinn og eru  

lífhræddari miðað við hina hópana tvo sem voru í rannsókninni. Snemma vakti orsakafræði 

áhuga hjá fræðimönnum um að fjölskyldur gengdu mikilvægu hlutverki í þróun átröskunar. 

Rannsókn Fujimori o.fl. (2011)  leiddi í ljós að tengsl milli barns og foreldris skipti gríðalegu 

máli hvað varðar sjúkdóminn átröskun (Fujimori, o.fl., 2011). Það eru ekki sömu tengsl á 

milli foreldra barna sem kljást við lotugræðgi og lystarstol. Einstaklingar sem kljást við 

lotugræðgi fá minni umönnun frá foreldrum sínum en meiri ofverndun samanborið við þá 

sem berjast við átröskun en þeir fá minni umhyggju og minni ofverndun (Takahashi, 1994). 

Þeir einstaklingar sem kljást við lotugræðgi  fá meiri móðurvernd en feðravernd er sterkari 

hjá þeim sem kljást við átröskun (Hadano, 1998). Einstaklingar með lotugræðgi fá minni 

umönnun frá báðum foreldrum í samanburði við átröskunarsjúklinga, ekki er marktækur 

munur á ofvernd. Einnig finnst þeim einstaklingum þeir hafa fengið minni umhyggju í æsku 

frá foreldrum sínum. Því eru tengsl milli foreldrasambands og átröskunar á alvarlegu stigi 

sterk (Fujimori, o.fl., 2011; Yamaguchi, 1999). 

Áföll í æsku  

Margar rannsóknir sýna að börn sem hljóta slæma meðferð í æsku eru líklegri til að skaða sig 

en önnur börn (Yates, 2004). Slæm meðferð og uppeldi á börnum getur haft áhrif á þroska 

þeirra. Þessi börn eiga oft erfiðara með að mynda jákvæðar tilfinningar gagnvart sjálfum sér, 

ráða ekki við tilfinningastjórn né stjórn á hvötum og eiga erfiðara með að tengjast öðrum 

(Yates, 2004). Síðustu áratugi hafa verið gerðar rannsóknir á sambandi milli einstaklinga sem  
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hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku og á átröskun. Samkvæmt Conners og Morse 

(1993) greindu 30% einstaklinga með átröskun frá kynferðislegri misnotkun og 25% 

einstaklinga greindu frá einhvers konar meiriháttar áföllum í þeirra persónulega lífi. 

Bæði átröskun og sjálfsskaðandi hegðun koma oft fram hjá í unglingum þegar miklar 

breytingar verða á líkama og sál, breytingar sem unglingar hafa litla stjórn á. Áföll í bernsku 

á borð við líkamlega eða kynferðislega misnotkun er tengd hvatvísi, tilfinningadofa, 

sjálfsskaðandi hegðun og átröskun (Tobin og Griffing, 1996). Samkvæmt Tobin og Griffing 

kom í ljós að um 80% þeirra sem þjást bæði af sjálfsskaðandi hegðun og átröskun hafa verið 

misnotaðir kynferðislega. Benda þeir þó á að misnotkun í bernsku sé tengd mörgum 

geðsjúkdómum. Það skýrir mögulega hvers vegna þeir sem þjást bæði af átröskun og 

sjálfsskaðandi hegðun séu líklegri til þess að hafa verið misnotaðir heldur en þeir sem aðeins 

þjást af átröskun. Þar af leiðandi er misnotkun óbein rót að sjálfsskaðandi hegðun og átröskun 

en hugsanlega eru aðrir þættir sem spila inní (Tobin og Griffing, 1996).   

Að forðast tilfinningar og minningar (experiential avoidance) 

Að forðast tilfinningar og minningar (experiential avoidance) er skilgreint sem hegðun er 

hefur það markmið að komast hjá eða flýja ytra eða innra áreiti (Hayes, Wilson, Gifford, 

Follette og Strosahl, 1996). Innra áreiti er tilfinning, hugsun eða skynjun sem er óþægileg eða 

kvalafull. Undir innra áreiti falla 16 mismunandi hegðunarmynstur sem öll eiga það 

sameiginlegt að vera framkvæmd í þeim tilgangi að forðast óþægileg eða kvalarfull innri 

áreiti (Chapman o.fl., 2006). Getur verið um að ræða hegðun eins og átröskun að einhverju 

tagi, vímuefnanotkun, hugsanabælingu eða sjálfsskaða (Chapman o.fl, 2006). Læknar hafa 

sett fram kenningar sem fjalla um tengsl á milli heildar líkamsímynd einstaklinga og að 

einstaklingar hafi tilhneigingu til að nota sinn eiginn líkama til að fá svokallaða útrás fyrir 

innri vanlíðan (Lader, 2006; Walsh, 2006).  
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Að forðast tilfinningar og minningar (experiential avoidance) hefur verið tengt við 

aukna tíðni sjálfsskaðandi hegðunar og er sjálfskaði leið til að forðast óþægilegar tilfinningar 

eða minningar (McAuliffe, Corcoran, Arensman, Bille-Brahe, De Leo o.fl., 2006). Lítið þol 

er fyrir erfiðum eða óþæginlegum tilfinningum sem eykur líkurnar á að tilfinningaflótti sé 

notaður til að takast á við þær. Að forðast tilfinningarnar eykur svo aftur líkur á 

sjálfsskaðandi hegðun (Chapmam o.fl., 2006). Sjá má að ofan greindu að forðast tilfinningar 

og minningar (experiential avoidance) er tilfinningastjórnun og er notuð sem óæskilegt 

bjargráð til að ráða við erfiðar tilfinningar og sama má segja um sjálfsskaða sem virðist vera 

aðferð til að forðast óæskilegar tilfinningar. Mikilvægt er að vera meðvitaður um eigin 

tilfinningar og viðurkenna þær til að sporna gegn slíku en með því eru einstaklingar betur í 

stakk búnir til að takast á við tilfinningar sínar á æskilegan máta (Gratz og Roemer, 2004).  

Þunglyndi  

Geðsjúkdómar og geðröskun er algeng greining meðal einstaklinga sem sýna sjálfsskaðandi 

hegðun. Algengustu geðsjúkdómarnir eru þunglyndi, kvíðaröskun, geðhvarfasýki og 

jaðarpersónuleikaröskun en aðrir sjúkdómar eru til dæmis átraskanir, áfengis- og 

vímuefnamisnotkun og geðklofi (Hawton, Houston og Townsend, 2001; Hintikka, Tolmunen, 

Rissanen, Honkalampi, Kylma og Laukkanen, 2009; McAllister, 2003; Nock, 2009a). Í 

rannsókn sem gerð var á algengi geðsjúkdóma og geðraskana hjá 150 breskum ungmennum 

sem lágu inni á spítala vegna sjálfsskaðandi hegðunar kom í ljós að 92% höfðu minnsta kosti 

eina sjúkdómsgreiningu, 45% höfðu eina geðröskun, 37% höfðu tvær raskanir og 10%  höfðu 

þrjár eða fleiri (Haw, Hawton, Houston og Townsend, 2001). Aðrar rannsóknir hafa staðfest 

að þunglyndi er algengasti fylgikvilli átraskana og hafa 80% einstaklinga með lotugræðgi eða 

lystarstol sem leita sér meðferðar og eru með staðfest þunglyndi (Wildman, Lilenfeld og 

Marcus, 2004).  
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Þunglyndi í tengslum við átraskanir getur verið bein afleiðing sveltis. Líffræðilegir 

ferlar vegna ójafnvægis í hormónakerfi og taugaboðefnum í heila getur verið ein ástæðan. Oft 

lagast þunglyndi hjá þeim sem haldnir eru átröskun þegar inntekt á næringu er komið í 

eðlilegt horf. En fólk getur líka verið með þunglyndi áður en það fær átröskun og þarf þá að 

meðhöndla sérstaklega (Stein, Lilenfeld, Wildman og Marcus, 2004). Þeir einstaklingar sem 

hafa lotugræðgi bornir saman við aðra einstaklinga með átröskun virðast misnota frekar 

áfengi og vímuefni og stunda oftar sjálfsskaðandi hegðun. Þeir hafa flestir stundað 

sjálfsskaðandi hegðun eða reynt sjálfsvíg áður en lotugræðgin byrjar sem gæti bent til að 

þunglyndi eða persónuleikaröskun ýti lotugræðginni af stað. Þessir sjúklingar eru oft greindir 

með jaðarpersónuleikaröskun og eiga sögu um áföll eins og kynferðislega misnotkun í æsku 

(Lazey, 1993). 

 

Meðferð 

Átröskun  

Ekki hefur verið staðfest hvort einhver ein meðferð virki betur en önnur fyrir einstaklinga 

sem kljást við átröskun (Bergh, Brodin, Lindberg og Södersten, 2002). Þegar einstaklingar 

hafa verið greindir með átröskun er sá árangur af meðferð talinn vera bestur ef byrjað er á 

henni sem allra fyrst vegna þess að breytingar á einstaklingum hefjast fljótt, persónuleiki 

breytist og þyngdartap hefur áhrif á líffræðilega starfsemi eins og að tíðarblæðingar hjá 

stúlkum stoppa (Slade, 1995). Talið er að svokölluð fjölskyldumeðferð skili betri árangri en 

einstaklingsmeðferð fyrir unglinga (Krautter og Lock, 2004; Woodside, Shekter-Wolfson, 

Garfinkel, Olmsted, Kaplan og Maddocks, 1995). Börn og unglingar eru oft ekki nægilega 

þroskuð til að átta sig á hve alvarlegur sjúkdómurinn er og hversu mikilvæg meðferðin er. Því 
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eru foreldrar eða forráðamenn lykilatriðið í að tryggja góða meðferð (Herpertz, Hagenah, 

Vocks, Wietersheim, Cuntz og Zeeck, 2011). Fjölskyldumeðlimir eru í góðri stöðu að hjálpa 

ef þeir fá stuðning og fræðslu til þess. Þar sem fjöldi einstaklinga sem kljást við átröskun 

hefur aukist, gefur það vísbendingu um að margar fjölskyldur takist á við vanda einhvers í 

fjölskyldunni (Perkins, Winn, Murray, Murhpy og Schmidt, 2004; Uehara, Kawashima, Goto, 

Tasaki og Someya, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að aðstandendur einstaklinga með átröskun 

finna fyrir miklum breytingum hjá einstaklingnum, erfiðleikar í samskiptum aukast, mikil 

áhrif á fjölskyldulífið og reyna einstaklingarnir sem hafa átröskun sem mest að komast hjá 

erfiðum aðstæðum (Cottee-Lane, Pistrang og Bryant-Waugh, 2004; Perkins o.fl., 2004). Fólk 

með átröskun þurfa mjög mikla hvatningu bæði frá fjölskyldu og fagaðilum svo þeim gangi 

betur að ná bata. Þetta sýnir að samvinna er nauðsynleg milli fjölskyldna og fagaðila 

(Treasure, Gavan, Todd, og Schmidt, 2003; Geist, Heinmaa, Stephens, Davis og Katzman, 

2000).  

Eins og áður kom fram gegna aðstandendur einstaklinga með átröskun mikilvægu 

hlutverki hvað varðar umönnun og staðfesta heilbrigðislög Bretlands það (Treasure o.fl., 

2003). Komið hefur í ljós í rannsóknum að fræðsla og stuðnings meðferðir fyrir aðstandendur 

skiptir gríðalegu máli (Crisp, Norton, Gowers, Halek, Bowyer, Yeldham, o.fl., 1991), lögð er 

áhersla á að þeir geta lært að hjálpa einstaklingum með átröskun eins og fagaðilarnir 

(Treasure og Schmidt, 2001; Treasure og Ward, 1997). Lífsgildi einstaklings með átröskun er 

að lina þjáningar hans. Hamlandi lífsgildi hindra að einstaklingur geti tekist  á við veikindi 

sín en léttari lífsgildi auka möguleikann á að komast í gegn um þau. Meðferð er veitt þar sem 

lífsgildi sjúklings og fjölskyldu hans skarast. Til þess að hægt sé að takast á við þennan 

sjúkdóm  þarf að nota hjálpleg lífsgildi, sýna viðurkenning og hrósa(Margrét Gísladóttir og 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2007). Sálfræðimeðferð er kjarninn fyrir alla þrjá sjúkdómana; 

lotugræðgi, lystarstol og átröskun án skilgreiningar (EDNOS). Hugræn atferlismeðferð 
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(HAM) er talin vera sú besta meðferð sem hægt er að bjóða samkvæmt rannsóknum (Hicks 

og Hinck, 2009). Meðferðin hentar börnum, unglingum og fullorðnum, og er meðferðin 

fundir sem einstaklingar mæta á hvort sem um er að ræða einstaklings eða hópmeðferð. Sé 

um börn og unglinga að ræða er gott að foreldrar, nánustu ættingjar eða forráðamenn taki þátt 

í meðferðinni (Herpertz o.fl., 2011).Ekki er nóg að veita einungis sálfræðimeðferð við 

átröskun heldur þarf að fylgjast með líkamlegu eftirliti og þyngd (Guðlaug Þorsteinsdóttir, 

Áslaug R. Ólafsdóttir, Dagbjört Sigurðardóttir, Guðrún B. Guðmundsdóttir, Heiðdís 

Sigðurðardóttir, Helga Jörgensdóttir o.fl., 2006). Hömlun á endurupptöku serótóníns má 

mæla sem hliðstæðu í meðferð á lotugræðgi, eftir því sem minna er af serótónin í heilanum 

getur það valdið aukinni vanlíðan og ýtt undir lotugræðgi. Áhrif serótóníns lyfjameðferðar 

koma fljótlega í ljós og líkur eru á færri át- og losunarköstum, en langtímaáhrif eru óþekkt. 

(Guðlaug Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Rannsóknir sem gerðar hafa verið styðja ekki allar 

lyfjameðferðir við lystarstoli og lotugræðgi. Rannsóknir hafa sýnt að lyfjameðferð er ekki 

hjálpleg við lystarstoli. Lyf gefa ekki góða raun sem aðalmeðferð en getur haft góð áhrif ef 

um fylgiraskanir er að ræða til dæmis þunglyndi og kvíða (Guðlaug Þorsteinsdóttir o.fl., 

2006).  

 Rannsóknir sýna að lystarstol og lotugræðgi er yfirleitt hægt að meðhöndla á 

göngudeild en ef enginn árangur hefur náðst og sjúkdómurinn fer versnandi, líkamlegt ástand 

er slæmt eða lífshættulegt, hætta er á sjálfsvígi eða alvarlegum sjálfsskaða er mælt með 

meðferð á sjúkrahúsi. Í meðferð á legudeild er einstaklingum hjálpað af starfsfólki sem er 

sérhæft í að aðstoða einstaklinga að ná eðlilegri þyngd, sett er upp stíft og erfitt prógram sem 

nauðsynlegt er að fara eftir til að ná bata. Hvað varðar meðferð fyrir þessa einstaklinga er rétt 

að hafa í huga að hún gæti tekið marga mánuði ef ekki ár (Herpertz o.fl., 2011).   
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Sjálfsskaðandi hegðun 

Það eru til margar leiðir til að stýra tilfinningum sínum og koma í veg fyrir sjálfsskaða til 

dæmis stunda hreyfingu eða eiga samskipti við annað fólk (Nock, 2009b; Whitlock, 

Purington og Gershkovich, 2009). Samkvæmt Briere og Gil (1998) er meðferðin við að takast 

á við sjálfsskaðandi hegðun sú að takast á við orsakirnar og fylgja því eftir. Þess vegna 

þróuðu Claes og Vandereycken (2007) spurningarlista um sjálfsskaða og tilgangurinn með 

honum er að meta meðferð á sjálfsskaða en einnig meta vitsmunalegan og tilfinningalegan 

aðdraganda og orsakir hans. Tilgangurinn með honum er að gera ítarlegt mat á meðferð og 

meðferðaráætlun sjálfsskaðandi hegðunar, til að meta samverkandi þætti sjálfsskaða. Einnig 

til að átta sig á munstrinu sem einstaklingurinn lifir í. Sjúklingum eru kenndir styrkjandi 

þættir til að takast á við streituvaldandi aðstæður. Rannsóknir hafa leitt í ljós að einungis 

helmingur þeirra einstaklinga sem að skaða sig leitar sér einhvern tímann hjálpar (Ystgaard 

o.fl., 2009). Einstaklingar sem hafa skaðað sig í einhver ár segja að með aldrinum og 

þroskanum hverfi þörfin fyrir sjálfsskaðandi hegðun og að þeir fari að takast á við tilfinningar 

sínar án þess þó að leita sér einhverrar meðferðar (Roux og Overcash, 2008). Skilningur á 

orsökum þess hvers vegna einstaklingar skaða sig er grundvallaratriði til að hægt sé að þróa 

meðferð og auka líkur á bata (Nock og Prinstein, 2004). 

Til eru klínískar leiðbeiningar um meðferðaleiðir „Best practise intervention for care 

of clients who self –mutilate guideline“ sem sérfræðingar mæla með og getur 

heilbrigðisstarfsfólk nýtt sér þær þegar unnið er með einstaklinga sem sýna sjálfsskaðandi 

hegðun. Byggja leiðbeiningarnar á áliti sérfræðinga og niðurstöðum eigindlegra og 

megindlegra rannsókna á sjálfsskaðandi hegðun. Meðferðaferlið er skipt upp í þrjú þrep í 

klínísku leiðbeiningunum. Fyrsta þrepið felur í sér að meðferðaraðili skoði tilfinningar sínar, 

skoðanir, annað þrep felur í sér að meðferðaraðilar geri mat á skjólstæðingnum og þriðja 
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þrepið eru meðferðaleiðir (Hicks og Hinck, 2009). Markmið með meðferðinni er að hjálpa 

einstaklingum að takast á við tilfinningar sínar og hafa stjórn á þeim. Meðferðin byggist á 

þremur sviðum sem eru tilfinningasviðið, félagslegasviðið og líffræðilega sviðið. Unnið er 

með tilfinningar á þann hátt að sá sem skaðar sig skoðar þær og fái  hjálp við að tjá þær á 

annan hátt en með sjálfsskaða. Einstaklingar geta tekið þátt í einstaklings-, hóp- eða 

fjölskyldumeðferð. Unnið er með félagslegu þættina á þann veg að breyting sé á hegðun. 

Gerður er samningur á milli meðferðaraðila og skjólstæðings þar sem sett eru ákveðin 

markmið um breytingu á hegðun. Hugræn atferlismeðferð er einnig notuð til að breyta 

hegðun einstaklingsins en þá er honum hjálpað að breyta óraunsæjum tilfinningum, 

sjálfsviðhorfi í raunverulegar og raunsæjar tilfinningar. Unnið er með líffræðilega þáttinn 

þannig að skjólstæðingnum eru kenndar nýjar leiðir til að auka endorfín framleiðslu en þá er 

aðaláherlsan lögð á líkamlega áreynslu (Hicks og Hinck, 2009). 

Samkvæmt rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 12 konur kom fram ákveðnir þættir 

þegar ræddar voru meðferðaleiðir sem reyndust hjálplegar. Kom það fram að það sem 

reyndist hjálplegast er gott meðferðarsamband við ákveðinn meðferðaraðila og að geta tjáð 

sig um fortíðina og tilfinningar sem henni tengjast. Einnig þykir þeim sálfræðileg meðferð 

vera hjálpleg en það sem er síst hjálplegt er slökun en við hana finnst þeim eins og að þær 

hafi ekki eins mikla stjórn á tilfinningum sínum (Huband og Tantam, 2004 ). Lyfjameðferð er 

ekki til við sjálfsskaðandi hegðun en mjög mikilvægt er að greina geðsjúkdóma sem kunna að 

liggja að baki sjálfsskaðanum Algengt er að einstaklingar sem sýna sjálfsskaðandi hegðun séu 

greindir með þunglyndi og kvíða, því er mikilvægt að meðhöndla það með lyfjameðferð sem 

passar við greiningu (Peterson, Freedenthal, Sheldon og Andersen, 2008). Gerð var rannsókn 

á hvað foreldrar ungmenna telji að hjálpi þeim mest, kom í ljós að einstaklingar sem sýna 

sjálfsskaðandi hegðun geta hjálpað sér sjálfir eða fengið hjálp sem byggð er á traustu 

sambandi við aðra manneskju. Þessi manneskja getur verið jafnaldri eða foreldri, fullorðið 
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systkini eða kennari. Þó er nauðsynlegt að fá sérfræðiaðstoð en foreldrar geta verið megin 

stuðningsaðilar barna sinna og því er mikilvægt að þeir kynni sér leiðbeiningar um 

sjálfsskaðandi hegðun til þess að þeir skilji hana betur. Þar sem einstaklingar sem skaða sig 

leita sér ekki alltaf hjálpar er mikilvægt að foreldrar taki að sér að leita aðstoð og hvetji 

barnið til þess að taka þátt í þeim úrræðum sem í boði eru (Rissanen, Kylma, Laukanen, 

2009a; 2009b).  

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri stöðu í sínu starfi til að vera vakandi fyrir 

sjálfsskaðandi hegðun hjá einstaklingum og eiga þeir að vera varir við öll sár og ör sem vekja 

grunsemdir um sjálfsskaða (Rissanen, Kylma, Laukanen, 2009b). Til þess að þeir geti sinnt 

þessum einstaklingum er nauðsynlegt að þeir séu vel þjálfaðir í að gera ýtarlegt mat og að 

geta brugðist rétt við. Því er fræðsla fyrir heilbrigðisstarfsfólk mikilvæg til þess að þeir öðlist 

þekkingar á þessu sviði. Hjúkrunarfræðingar þurfa að sýna traust  og umhyggju fyrir 

unglingum sem þeir taka á móti (McAllister, Creedy, Moley og Faruggia, 2002).  
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Niðurstöður 

Átröskun 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar sem hefur verið sett fram hér að framan, 

sýna að einstaklingar sem þjást af átröskun hefur fjölgað töluvert um allan heim. 

Sjúkdómurinn er langvinnur og er talinn í dag ein algengasta geðröskun hjá ungum konum og 

vegna aukinnar umræðu í íslensku samfélagi eru sífellt fleiri sem leita sér hjálpar (Sigurlaug 

María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006; Sigurlaug María Jónsdóttir, Guðlaug 

Þorsteinsdóttir og Jakob Smári, 2005). Samkvæmt rannsóknum er haldið fram að um 60% 

einstaklinga séu með átröskun, 25% með lotugræðgi og 15% með lystarstol (Fairburn og 

Bohn, 2005). Batahorfur einstaklinga með lystarstol er 46% að meðaltali, um þriðjungur nær 

töluverðum bata en um 20% eiga í langvarandi erfiðleikum við sjúkdóminn og 10 % 

einstaklinga deyja að völdum sjúkdómsins (Steinhausen, 2002; Nielsen, 2001). Samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið innan fjölskyldna hefur komið í ljós að átröskun getur 

verið ættgeng meðal kvenna innan ættarinnar (Treasure, Schmidt og Furth, 2003). 

Sjálfsskaðandi hegðun  

Sjálfsskaði eru ofsaviðbrögð við streitu. Þar sem tilfinningaleg ofsaviðbrögð og 

erfiðleikar með tilfinningastjórn er talin vera aðalástæðan fyrir sjálfsskaða (Chapman o.fl., 

2006; Klonsky, 2007, 2009; Nock o.fl., 2009). Vitað er að sjálfsskaði er hegðun en ekki 

sjúkdómur, sem orsakast af undirliggjandi vanlíðan (Skegg, 2005). Nýjustu rannsóknir telja 

að enginn munur sé á sjálfsskaða milli kynja en það er algjör mótsögn við fyrri rannsóknir. 

Þrátt fyrir það skal gæta að sjálfsskaði er meira áberandi vandamál hjá konum en körlum, 

talið er að karlar leyni vandamálum sínum meira (Kerr o.fl., 2010). Rannsóknir telja að 
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sjálfsskaði hefjist í byrjun fullorðinsáranna en meðalaldur þeirra er á bilinu 14-24 ára. Hjá 

konum er það oftast á aldrinum 15-19 ára en hjá körlum 20-24 ára. Oft eru þetta einstaklingar 

sem kljást við einhvers konar geðræn vandamál, lítið er vitað um ástæðu fyrir sjálfsskaða og 

breytingum á tilfinningum fólks eftir sjálfsskaða (Laye-Gindhu og Schonert-Reichl, 2005; 

Nock, 2009; Nisbett og Wilson; 1977; Schmidtke o.fl., 1996; Truth Hurts Report, 2006). 

Einnig leiddu niðurstöður rannsókna í ljós að sjálfsskaðandi hegðun og tilraunir til sjálfsvíg 

eru gríðalega algengar á meðal eldra fólks, 65 ára og eldri. (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan 

og Bohus, 2004; McAllister, 2003; Pierce, 1987).  

Tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru 54-61% einstaklinga sem skaða sig að kljást 

einnig við átrsökun, 30% einstaklinga með átröskun hafa greint frá kynferðislegri misnotkun í 

æsku og 25% einstaklinga greint frá annars konar áföllum í æsku (Conners og Morse, 1993). 

Gerð var rannsókn á meðal 70 kvenna sem allar þjáðust af átröskun. Kom í ljós að einn fjórði 

þeirra sem var með lystarstol og helmingur þeirra sem var með lotugræðgi eru að kljást við 

sjálfsskaða. Aðrar niðurstöður hafa einnig sýnt fram á þetta háa hlutfall meðal þeirra sem 

þjást af lotugræðgi (Welch og Fairburn, 1996). Kom einnig fram að ef skilgreiningin er bein 

og vísvitandi eyðilegging á líkamsvefjum er greint frá í 40% tilfella um einstaklinga með 

átröskun sem voru í sérhæfðri átröskunarmeðferð (Claes, Vandereycken og Vertommen, 

2001; 2003). Áhrifaþættir fyrir því að einstaklingar skaða sig er að losna við óþægilegar 

tilfinningar, reiði, pirring, sorg, spennu og kvíða. Til að losna við þessar tilfinningar grípa 

einstaklingar til sjálfsskaðandi hegðunar (Favazza, 1998; Gratz, 2002; Gratz og Roemer, 

2004; Nock og Pinstein, 2004). Aðrar niðurstöður sýna að einstaklingar sem kljást við 

sjálfsskaðandi hegðun eru líklegri til þess að vera kvenkyns, vera haldin lotugræðgi, vera 

háðir áfengi og vímuefnum og vera fórnarlömb kynferðismisnotkunar (Anderson, Carter og 
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McIntosh, 2002). Í ljós kom að marktækur munur er á stigum hvað varðar matarvenjur 

unglinga sem skaða sig og á þeim sem skaða sig ekki. Unglingar sem skaða sig skýra frá 

mjög afbrigiðlegum einkennum hvað varðar mataræði frekar en þeir sem skaða sig ekki 

(Braush og Gutierrez, 2010; Ross, Heath og Toste, 2009; Wichstrom, 2009). Fjölskyldutengsl 

unglingana gegna mikilvægu hlutverki í þróun átröskunar og einnig í sambandi við 

sjálfsskaðandi hegðun. Einnkennast þau af minni tjáningu, meiri ágreiningi og 

fjölskylduumhverfi er lausara (Claes o.fl., 2004; Fujimori, o.fl., 2011). Einnig sýna margar 

rannsóknir að slæm meðferð á börnum í æsku til dæmis kynferðisleg misnotkun getur haft 

mikið áhrif á börn í þroska. Þau geta átt erfiðara með að ráða við tilfinningar sínar og hvata, 

ráða illa við að mynda jákvæðar tilfinningar gagnvart sjálfum sér og eiga erfiðara með að 

tengjast öðrum (Conners og Morse, 1993; Yetes, 2004). 

Forðast tilfinningar og minningar (experiential avoidance) og þunglyndi 

Bendir allt til þess að tilfinningaleg reynsla gegni stóru hlutverki hjá einstaklingum 

sem glíma við átröskun og sjálfsskaðandi hegðun. Að forðast tilfinningar og minningar 

(experiential avoidance) hefur verið tengt við aukna tíðni sjálfsskaðandi hegðunar og 

átröskunar, einstaklingur á erfiðara með að stjórna óþæginlegum tilfinningum sem eykur 

líkurnar á að tilfinningaflótti sé notaður til að takast á við þær, þá með sjálfsskaða eða 

átröskun (Chapmam o.fl., 2006; McAuliffe o.fl., 2006). Einstaklingar upplifa frekar reiði og 

pirring en þeir sem ekki skaða sig (Andover o.fl. 2005; Gratz og Roemer, 2008; Klonsky o.fl. 

2003; Najmi o.fl. 2007; Nock o.fl. 2008; Weinberg og Klonsky, 2011).  

Færðimenn telja að geðsjúkdómar og geðröskun sé algeng hjá einstaklingum sem 

kljást við sjálfsskaðandi hegðun, algengustu sjúkdómarnir eru þunglyndi, kvíðaröskun, 

jaðarpersónuleikaröskun og geðhvarfasýki (Hawton o.fl., 2001; Hintikka o.fl, 2009; 

McAllister, 2003, Nock, 2009a). Rannsóknir staðfesta einnig að þunglyndi sé algengasti 
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fylgikvilli átraskana. Hafa 80% einstaklinga með lotugræðgi eða lystastol sem leita sér 

aðstoðar staðfest þunlyndi (Wildman o.fl., 2004). Þó verður að hafa í huga að fólk getur líka 

verið með þunglyndi áður en það fær átröskun (Stein o.fl., 2004).  

Meðferð 

Samkvæmt niðurstöðum er ekki staðfest hvort ein meðferð virki betur en önnur fyrir 

einstaklinga sem kljást við átröskun og sjálfsskaðandi hegðun. Talið er að meðferðin sé að 

takast á við undirliggjandi orsakir (Bergh, Brodin, Lindberg og Södersten, 2002; Briere og 

Gil, 1998). Nauðsynlegt er að heilbrigðisstarfsfólk sé vel frætt og viðhaldi þekkingu sinni til 

að hlúa betur að skjólstæðingum sínum (McAllister, Creedy, Moley og Faruggia, 2002). 

Hugræn atferlismeðferð er talin sú besta fyrir bæði átröskun og sjálfsskaðandi hegðun. 

Meðferðin hentar öllum aldurshópum, hvort sem um er að ræða einstaklings- eða hópmeðferð 

(Herpertz o.fl. 2011).   
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Umræður 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar fól í sér að skoða tengsl átröskunar og 

sjálfsskaðandi hegðunar, skoða þau tengsl með tilliti til forðun tilfinninga og minninga 

(experiential avoidance) og þunglyndis og kanna hvaða meðferðarúrræði hafa reynst best. 

Búist var við tengslum átröskunar við sjálfsskaðandi hegðun og að sömu ástæður lægju þar að 

baki. Samkvæmt þeim greinum sem fundust, eru þeir sem skaða sig 54-61% og þjást einnig 

af átröskun (Svirko og Hawton, 2007). Sjálfsskaðandi hegðun er bæði tengd við einkenni 

átraskana og forðun tilfinninga og minninga (experiential avoidance) sem er tengd við aukna 

tíðni sjálfsskaðandi hegðunar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að um tengsl eru á milli lélegrar 

líkamsímyndar og að einstaklingar hafi tilhneigingu til að nota sinn eigin líkama fyrir útrás 

vegna innri vanlíðunar (McAuliffe o.fl., 2006; Lader, 2006; Walsh, 2006). Gert er ráð fyrir 

því að tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar við þunglyndi sé einkum til staðar þegar 

geðraskanirnar snúast um að losna við óþægilegar tilfinningar. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var á algengi geðsjúkdóma og geðraskana hjá einstaklingum sem lágu inni á spítala vegna 

sjálfsskaðandi hegðunar greindust 92% af þeim með að minnsta kosti eina sjúkdómsgreiningu 

til dæmis þunglyndi (Wildman o.fl., 2004). Þunglyndi í tengslum við átraskanir getur verið 

bein afleiðing sveltis, oft lagast þunglyndi hjá þeim þegar næringaarástand er komið í eðlilegt 

horf. Einnig getur þunglyndi verið forvari átröskunar eða annarra geðsjúkdóma og þarf 

sértæka meðhöndlun (Stein o.fl., 2004). Samkvæmt niðurstöðum eru einstaklingar sem sýna 

sjálfsskaðandi hegðun líklegri til að vera kvenkyns, haldnir lotugræðgi, háðir vímuefnum eða 

hafa lent í kynferðislegri misnotkun í æsku. Fram kemur að börn og ungmenni eru líklegri til 

að skaða sjálfan sig heldur en eldri einstaklingar. Einnig kom í ljós að enginn ein meðferð er 

réttari en önnur, þar sem einstaklingarnir geta verið hver öðrum ólíkari og geta þurft 

mismunandi meðferðir. Hugræn atferlismeðferð er talin vera sú besta hingað til. Virðist vera 

góð fyrir alla aldurshópa, hentar bæði sem einstaklings- og hópmeðferð og mætir þörfum 
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skjólstæðinga sinna (Herpertz, 2011). Þess vegna er nauðsynlegt að heilbrigðisstarfsfólk sé 

vel upplýst um hinar ólíku þarfir einstaklinga. Talið er að fjölskyldumeðferð skili betri 

árangri en einstaklingsmeðferð fyrir unglinga. Ungmenni eru ekki nægjanlega þroskuð til að 

átta sig á alvarleika vandamálsins og hversu mikilvægt er að ná bata og halda áfram meðferð 

(Herpertz o.fl., 2011; Krautter og Lock, 2004; Woodside o.fl, 1995). 
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Lokaorð 

Einstaklingar sem þjást af átröskun hefur fjölgað töluvert, sjúkdómurinn er langvinnur 

og er talin vera ein algengasta geðröskunin hjá ungum konum. Vegna aukinnar umræðu í 

samfélaginu eru sífellt fleiri sem leita sér hjálpar. Batahorfur einstaklinganna eru nokkuð 

góðar en dánartíðni er ennþá of há. Sjálfsskaðandi hegðun er einkenni tilfinningavandamála 

hjá einstaklingum, yfirleitt eru það vandamál úr æsku sem dregur einstaklinga út í þessa 

hegðun. 

Helstu niðurstöður fræðilegu samantektarinnar benda til þess að tengsl eru á milli 

átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar. Einstaklingar eru líklegri til að vera kvenkyns, haldnir 

lotugræðgi, vera háðir áfengi og vímuefnum og lent í kynferðislegri misnotkun. Einnig á 

forðun tilfinninga og minninga (experiential avoidance) stórann part í þessum hegðunum, ef 

óþægilegar tilfinningar eru til staðar aukast líkurnar á að tilfinningaflótti sé notaður til að 

forðast slæman vanlíðan. Kom einnig í ljós að þunglyndi tengist báðum þessum hegðunum og 

getur bæði verið orsök og afleiðing þeirra.   

Meðferð skiptir gríðalegu máli en erfitt getur verið að annast þessa einstaklinga vegna 

þess hve ólíkir þeir geta verið og eru meðferðirnar einstaklingsbundnar. Hugræn 

atferlismeðferð hefur verið talin virka best. Einnig skiptir fræðsla og stuðningsmeðferð fyrir 

aðstandendur miklu máli svo þeir geti lært að aðstoða einstaklinginn sem veikur er.  

Við teljum að vöntun sé á rannsóknum um tengsl átröskunar og sjálfsskaðandi hegðunar 

þar sem tengslin virðast vera til staðar. Það sem þarf að bæta heilbrigðisþjónustu og auka 

fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks um átröskun og sjálfsskaðandi hegðun til að hægt sé að 

bregðast við á viðeigandi hátt og bæta þjónustu til hins betra. 
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