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Útdráttur 

Á Íslandi eru um 2100 konur og 900 karlar greind með sjálfsónæmissjúkdóminn 

iktsýki og veldur hann mörgum þeirra ómældri þjáningu. Rannsóknir á orsökum 

iktsýkinnar benda til þess að tilhneigingin til að fá sjúkdóminn erfist og með tilkomu 

óþekktra umhverfisþátta leysist gigtin úr læðingi. Minna hefur verið rannsakað hvaða 

þættir hafa áhrif á líðan iktsjúkra eða hvaða bjargráð þeir tileinka sér eftir alvarleg 

sálræn áföll. Rannsakandi ákvað í ljósi þessa að auðga þekkinguna sem fyrir er með 

því að gaumgæfa upplifun iktsjúkra sjálfra af: a) hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi, b) 

áhrifum langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni og c) hvaða bjargráð þeir tileinkuðu 

sér eftir alvarleg áföll. 

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg og fylgt var aðferð Vancouver-skólans sem einkum 

byggir á fyrirbærafræði og túlkunarfræði. Gagna var aflað með átján samræðum við 

átta manns með iktsýki sem einnig höfðu reynslu af áföllum, s.k. tilgangsúrtak. Það 

eykur trúverðugleika rannsóknarinnar að túlkun orðræðu og niðurstöður voru bornar 

undir meðrannsakendur til að fá staðfestingu á að skilningur og túlkun rannsakanda 

væri rétt. 

Meginþemu sem komu í ljós: 

1) Flestir lýstu því að meiriháttar streita af líkamlegum eða sálrænum toga hefði leyst 

sjúkdóminn úr læðingi. 

2) Sjúkdómurinn „blossaði upp“ við langvarandi streitu. Samskipti m.a. við 

heilbrigðisstarfsmenn var einn þeirra þátta sem olli langvarandi streitu. 

3) Meginbjargráðið var „að ekki gefast upp“, rannsakandi túlkar það sem þolgæði og 

ákveðnir þættir ýmist styrktu eða veiktu þolgæðið. 

Niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að greina iktsýki fljótt og bregðast markvisst 

við áhrifaþáttum á sjúkdómsþróun. Brýnt er að heilbrigðisstarfsmenn líti í eigin barm 
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og hugi að sjálfsvitund og samskiptahætti sínum. Uppeldislegur þáttur: „þú átt að 

standa þig“ gerði að verkum að samræðufélagar veigruðu sér við að leita eftir hjálp, 

jafnvel til nákominna við alvarleg sálræn áföll.  

Það er tímabært að efla grunnstoðir samfélagsþjónustunnar gagnvart iktsjúkum og 

þolendum alvarlegra sálrænna áfalla. Bjóða þarf upp á heilsugæsluþjónustu, í 

samstarfi við gigtarsérfræðinga og Gigtarfélag Íslands, sem byggist á teymisvinnu og 

sjálfshjálparhópum.  

Það er tilvinnandi að fyrirbyggja óþarfa líkamlega og andlega þjáningu með fræðslu 

um eðli og úrvinnslu alvarlegra sálrænna áfalla. Aukið heilsulæsi myndi gera fólk 

dómbært á úrræði og hvenær þörf sé fyrir sérfræðihjálp. Fyrir þolendur alvarlegra 

sálrænna áfalla er álitlegur kostur að huga að auknu samstarfi heilsugæslu við presta 

og djákna landsins.  

Þessi úrræði gætu bætt lífsgæði fólks, stuðlað að aukinni samfellu í þjónustu, dregið úr 

lyfjakostnaði ásamt því að gera heimsóknir til gigtarsérfræðinga og geðlækna 

markvissari. 

Meginhugtök: Iktsýki, alvarlegt sálrænt áfall, langvarandi streita, tileinkun bjargráða. 
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Abstract 

In Iceland, about 2100 women and 900 men suffer from the autoimmune disease Rheumatoid 

Arthritis (RA), many of them quite badly. The search for factors influencing the development 

and progress of the disease is ongoing. Studies indicate that the disease is hereditary but 

symptoms appear by the involvement of unknown environmental factors. The factors 

affecting how RA patients feel have been less studied. In light of this it was decided to expand 

the existing knowledge by studying the view of RA-patients on: a) the factors that caused the 

disease, b) the impacts of long-termed stress on symptoms and c) what was their attribution 

style after serious psychological trauma. 

The methodology of the study is based on the Vancouver school of doing phenomenology, 

which mainly draws upon phenomenology and hermeneutics. Data was collected through 18 

dialogues with 8 persons suffering from RA, who also had experienced trauma (using a 

purposive sample). Participants were consulted about the interpretation of data and 

conclusions to ensure credibility of the research.  

Main themes which emerged: 

1. Most of the participants considered extreme traumatic stress caused by physical or 

psychological trauma as the factor that stimulated or caused the disease.  

2. The disease was aggravated by long-termed stress. Disempowering communication, 

with healthcare professions among others, was one of the factors that caused long-

termed stress.  

3. A dominating attributional style among participants was “not to give up.” Researchers 

interpreted that as stamina. Specific factors were identified either strengthening or 

weakening the stamina.  

The results underline the importance of diagnosing RA in time and reacting to the factors 

influencing the development of the disease. It is important that health professions give notice 
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to their own actions, emotional intelligence and ways of communication. Social pressure to 

“do well” caused the participant to hesitate in seeking assistance, even from close relatives, 

when facing serious trauma. It is time to strengthen the foundations of communital service for 

RA patients and those suffering from serious trauma, e.g. by offering health-service that 

involves rheumatologists and The Icelandic League against Rheumatism (Gigtarfélag 

Íslands), and is based on teamwork and self-help groups. It is worth the effort to prevent 

unnecessary physical and psychological suffering by educating people about the nature of 

serious trauma and ways to react to it. Improved health literacy would help people to seek the 

right options and rightly estimate when professional assistance is needed. It seems an 

interesting option for those suffering serious trauma to increase the cooperation of healthcare 

professions with priests and other servants of the church. These actions and options could 

enhance the well-being of people, increase continuity in service, reduce medicine-cost as well 

as making visits to rheumatologs and psychiatrists more effective.  

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Serious Psychological Trauma, Long-termed Stress, 

Attribution Style.  
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Þakkarorð 

Ég vil byrja á að þakka meðrannsakendum fyrir að veita innsýn í dýrmæta reynslu. Með 

því opnuðu þeir á sjónarhorn sem var þrungið vísdómi sem allir geta lært af.  

Leiðbeinendum þakka ég þolinmæði, góð ráð og stuðning í þeim vexti sem 

rannsóknarferlið hefur verið. Upphaf lærdómsbröltsins má að hluta rekja til prófessors Péturs 

Péturssonar sem hvatti mig til að halda áfram og leita leiða til aukinnar sjálfsbirtingar. Það 

skiptust á skin og skúrir á leiðinni og oft virkuðu hvatningarorð aðalleiðbeinanda prófessors 

Sigríðar Halldórsdóttur eins og frískandi andblær: „líttu þannig á þetta verkefni að vinnan við 

það á umfram allt að veita þér gleði.“ Samskiptin við prófessor Kristján Kristjánsson voru 

afskaplega nytsamleg en hann hefur einstakt lag á að ýta við hugsunum og gagnrýna þannig 

að hugsunin nær að frjóvgast og lausnirnar spretta fram.  

Ráðgjöfum mínum Sólveigu Björgu Hlöðvesdóttur sjúkraþjálfara og Svölu 

Björgvinsdóttur félagsráðgjafa sem báðar starfa hjá Gigtarfélagi Íslands færi ég bestu þakkir 

fyrir skemmtilegar og fræðandi samræður. Ég þakka líka þeim sem tóku að sér að vera 

trúnaðarmenn þátttakenda fyrir liðlegheitin. Óla Halldórssyni forstöðumanni Þekkingarseturs 

Þingeyinga þakka ég aðstoð við þýðingu og starfsfólki H.A., Vísindasiðanefndar, bókasafna 

og á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga fyrir þeirra hjálp.  

Ástu tengdamóður minni þakka ég ómetanlega hjálp og stuðning, sömuleiðis manninum 

mínum Þorgeir Birni og börnunum Hlöðver Stefáni og Ástu Soffíu sem hafa verið dugleg að 

æfa sig í umburðarlyndi og jákvæðu hugarfari. Ingólfi, stóra stráknum mínum þakka ég fyrir 

að þola mömmu ýmislegt í litlu stúdentaíbúðinni hans í Reykjavík.  

Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga eru færðar bestu þakkir fyrir styrkveitingu til 

rannsóknarinnar. 
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I. Inngangur 

Samantektin í þessari M.Sc. rannsóknarskýrslu í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri snýr að upplifun iktsjúkra af: a) áhrifaþáttum sem gætu hafa stuðlað að því að leysa 

iktsýkina úr læðingi, b) áhrifum langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni og c) tileinkun 

bjargráða eftir alvarleg áföll hjá fólki með iktsýki. Rannsóknin var tilkynnt Persónuvernd, 

S2530 og var samþykkt af Vísindasiðanefnd, VSNb2005050011/03-7. 

Í inngangi er greint frá bakgrunni rannsóknarinnar og viðfangsefnið er greint. Sagt er frá 

tilgangi rannsóknarinnar, sett fram rannsóknarspurning og færð rök að vali 

rannsóknaraðferðar. Því næst eru meginhugtök skilgreind, gerð grein fyrir gildismati 

rannsakanda og helstu takmarkandi þáttum rannsóknarinnar. Kaflanum lýkur með lýsingu á 

uppbyggingu skýrslunnar en hún telur 20.640 orð. 

 

Bakgrunnur rannsóknar 

Talið er að samspil erfða og umhverfisþátta leysi iktsýki sem er ein tegund liðagigtar úr 

læðingi en ekki er einboðið hvaða umhverfisþættir koma þar við sögu. Um 3000 Íslendingar 

eru greindir með sjúkdóminn sem greinist oftast við 20-40 ára aldur og kynjahlutfall er þrjár 

konur á móti einum karli.  

Í dag er streita viðurkenndur áhættuþáttur í meingerð magasára, krabbameins- og 

kransæðasjúkdóma en það voru rannsóknir Hans Selye á streitu sem lögðu grunninn að þeim 

uppgötvunum. Selye (1978) komst að því við rannsóknir á rottum að meiriháttar streita af 

völdum sýkinga truflaði tauga- og innkirtlakerfið. Ekki fundust eigindlegar rannsóknir á 

fyrirbærunum sem rannsóknin spannar en rannsókn fræðilegs efnis og megindlegra rannsókna 

gefa til kynna að meiriháttar streita geti e.t.v. aukið líkurnar á að fá sjálfsónæmistengda 

sjúkdóma (Segerstrom og Miller, 2004; Vander, Sherman og Luciano, 2004; VanItallie, 2002) 
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og jafnframt að einkenni iktsýki versni við langvarandi streitu (Herrmann, Schölmeric og 

Straub, 2000; Segerstrom og Miller, 2004; Matsen, 2001; VanItallie, 2002).  

Engar rannsóknir fundust á tileinkun bjargráða hjá iktsjúkum eftir alvarleg sálræn áföll en 

fræðilegt efni varpar ljósi á skaðsemi niðurbrjótandi tilfinningaúrvinnslu þegar eigin bjargráð 

duga ekki við úrvinnslu tilfinninga eftir alvarleg sálræn áföll. Niðurstöður heimildarannsóknar 

(Boanno og Kaltman, 2001) benda til þess að 15-20% fólks nái ekki að vinna á fullnægjandi 

hátt úr reynslu eftir alvarleg sálræn áföll. Það veldur langvarandi og djúpstæðri streitu sem 

þróast getur yfir í geðröskun á borð við þunglyndi og áfallaröskun. Rannsóknir benda til þess 

að 6% fólks þjáist af áfallaröskun (Kawamura, Kim og Asukai, 2001). Niðurstöður 

rannsóknar Gylfa Ásmundssonar og Ágústs Oddsonar (2000) á áhrifum af mannskæðum 

snjóflóðum á Vestfjörðum eru athyglisverðar en þær benda til þess að konur og þeir sem 

upplifa yfirþyrmandi aðstæður séu í mestri áhættu að þróa með sér áfallaröskun.  

Heider (1988) setti fram kenningu árið 1958 um að tileinkun bjargráða stjórnist af 

merkingarleit eða skilgreiningu ástæðna fyrir þeim aðstæðum sem við blasa. Kjarni 

kenningarinnar er að viðbrögð einstaklinga við yfirþyrmandi aðstæðum mótist af: 1) hlutskipti 

einstaklingsins í atburðinum, 2) fyrri reynslu af áföllum, 3) skapgerð og 4) af 

tilfinningajafnvægi á þeim tíma sem atburðurinn átti sér stað (Geels og Wikström, 1999, 

Heider, 1988). Hæfni og áhugahvöt taldi Heider (1988) ráða mestu um hvort fólki tækist að 

öðlast merkingarbært líf eftir alvarleg sálræn áföll.  

Þegar hugmyndin að rannsóknarspurningu fæddist var rannsakandi tvístígandi yfir hvort 

unnt væri að gera fyrirbærafræðilega rannsókn á streitu, iktsýki og tileinkun bjargráða eftir 

alvarleg sálræn áföll. Um er að ræða þætti sem snerta áhugasvið rannsakanda sem undanfarin 

ár hefur m.a. lagt áherslu á nám sem snýr að sálgæslufræði og sálrænum stuðningi. Orð Lars 

Klareskog sérfræðings í ónæmisfræði virkuðu eins og áskorun en hann sagði í fyrirlestri: „Er 

kannski tímabært að stíga út fyrir þröskuld rannsóknarstofa og inna iktsjúka sjálfa t.d. eftir því 
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hvað þeir telji að hefði leyst sjúkdóminn úr læðingi“ (Klareskog, 2005, 31. maí). Þessi orð 

réðu úrslitum og rannsakandi álítur að huglæg lýsing á upplifun fólks geti gefið vísbendingar 

um samspil streitu og iktsýki ásamt því að endurspegla helstu bjargráð þeirra eftir alvarleg 

sálræn áföll.  

 

Rannsóknarspurning, markmið og tilgangur rannsóknar 

Um er að ræða opna þríþætta rannsóknarspurningu: Getur þú lýst því hvað leysti 

sjúkdóminn úr læðingi, hvaða áhrif langvarandi streitu hefur á sjúkdómseinkenni og hvaða 

bjargráð þú tileinkaðir þér við úrvinnslu tilfinninga samfara áfalli? 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa og túlka upplifun iktsjúkra af þeim 

fyrirbærafræðilegu þáttum sem rannsóknarspurningin felur í sér. Tilgangurinn er að dýpka 

skilning á: a) upplifun meðrannsakenda af hvað leysir sjúkdóminn úr læðingi, b) áhrifum 

langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni og c) því hvernig fólk með iktsýki höndlar alvarleg 

áföll. Aukinn skilningur á þáttum rannsóknarinnar getur auðgað þann þekkingargrunn sem 

fyrir er í heilbrigðisvísindum og gefið vísbendingar um hvar skórinn kreppir í þjónustu t.d. 

heilbrigðiskerfisins gagnvart iktsjúkum og þolendum alvarlegra áfalla.  

 

Rökstuðningur fyrir vali rannsóknaraðferðar 

Í huga rannsakanda standa megindlegar og eigindlegar nálganir jafnfætis og geta hvorar 

um sig gefið trúverðuga sýn á veruleikann. Við gerð rannsóknaráætlunar var horft til þess að 

flétta saman fræðilegt, megindlegt og eigindlegt sjónarhorn á rannsóknarefnið (triangulation). 

Byrjað var á að senda tilkynningu um fyrirhugaða rannsókn til Persónuverndar (fylgiskjal 1) 

og sækja um tilskilið leyfi til Vísindasiðanefndar fyrir að gera eigindlegan hluta 

rannsóknarinnar. Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir þeim hluta rannsóknarinnar 14. júní 2005 

(fylgiskjal 2). Þegar líða tók á rannsóknina ákvað rannsakandi í samráði við aðalleiðbeinanda 
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að draga úr umfangi rannsóknarinnar með því að leggja til hliðar áform um megindlega 

nálgun.  

Rök að vali fyrirbærafræðilegrar aðferðar voru í fyrsta lagi þau að rannsakandi hafði góða 

reynslu af því að beita aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði við gerð B.Sc. rannsóknar á 

líðan foreldra samkynhneigðra (Sigríður Jónsdóttir, 2004). Í annan stað er lýst góðri reynsla af 

notkun eigindlegrar aðferðar Vancouver-skólans í fyrirbærafræði við rannsóknir viðkvæmra 

efna sbr. Sigríður Halldórsdóttir (2003b). Rannsakandi álítur að með nærveru séu minni líkur 

á að valda þátttakendum skaða, t.d. með spurningu sem snýr að upplifun áfalla, en ef sendur 

væri út spurningalisti um sama efni. Lokuð spurning getur, eins og opin spurning, ýtt við 

innilokuðum tilfinningum og valdið vanlíðan. Spurningalisti gæfi einnig tæplega þá dýpt á 

lýsingu fyrirbærisins sem opin spurning í samræðu getur gert. Í þriðja lagi leiddi ritleit í ljós 

að allmargar megindlegar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum langvarandi streitu og 

iktsýki en ekki fundust fyrirbærafræðilegar rannsóknir á samspili streitu og iktsýki. Engar 

rannsóknir fundust á tileinkun bjargráða hjá iktsjúkum eftir alvarleg sálræn áföll. Með það í 

farteskinu hefði verið hæpið að hanna marktækan spurningalista en aðferð Vancouver-skólans 

í fyrirbærafræði þykir henta vel til að afla þekkingar á lítt kunnu efni (Sigríður Halldórsdóttir, 

2000 og 2003b). Þegar upp var staðið þótti rannsakanda sjónarhorn eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar hinn vænlegasti kostur. 

Það mætti líkja mismunandi sýn rannsóknaraðferða við Ógöngufjallið sem rannsakandi 

hefur fyrir augunum dag hvern. Þetta stórbrotna fjall er nyrsti hluti Kinnarfjalla í S- 

Þingeyjarsýslu og sérkenni þess er að það ber þrjú nöfn: Ógöngufjall, Bakrangi og Galti eftir 

því hvaðan horft er á það. Í Íslandsklukkunni vísar Halldór Laxness (1969) til þessa fjalls með 

því að láta biskupsfrúna bera upp á Arnas Arnæus: „Það veit ég þó að þér ætlið ekki að segja 

[...] að til geti verið tvennskonar réttur sannleikur“ (Halldór Laxness, 1969, bls. 236). Arnas 

Arnæus bætir um betur og bendir biskupsfrúnni á, að fyrir honum sé því eins farið með 
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sannleikann og fjall nokkurt í Kinninni sem beri þrjú nöfn. Að mati rannsakanda mætti 

yfirfæra túlkun Halldórs Laxness (1969) á sannleikanum yfir á mismunandi sjónarhorn ólíkra 

aðferða. Eitt sjónarhorn fæst með hugtakarýningu og fræðilegri samantekt sem allar 

rannsóknir nota, annað með megindlegum rannsóknum sem varpa ljósi á breidd fyrirbæra og 

hið þriðja með eigindlegum rannsóknum sem nota dýpt til að lýsa fyrirbærum.  

Rannsakandi vonar að djúpar samræður og margprófun, sem ætlað var að leiða til 

skilnings á tiltekinni reynslu, gefi trúverðuga mynd af fyrirbærunum sem voru til rannsóknar. 

 

Skilgreining meginhugtaka 

Meginhugtök koma fram í tilgangi rannsóknar og rannsóknarspurningu en sökum þess að 

merking orða er ekki eins í hugum fólks, er mikilvægt að það fari ekki á milli mála við hvað 

er átt í umfjöllun rannsóknarinnar. Fram kemur hjá Kristjáni Kristjánssyni (2003b) að 

hugtakagreining sé í raun tæki heilbrigðrar skynsemi til að skilja veruleikann. Skrif hans 

kallast á við það sem Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson (2002) telja vera tilgang 

skilgreiningar meginhugtaka rannsókna, sem sé fyrst og fremst sá að átta sig betur á merkingu 

hugtaka og þar með inntaki rannsókna svo að það fari ekki á milli mála við hvað sé átt.  

 

Iktsýki (rheumatoid arthritis) er langvinnur bólgu- og sjálfsónæmissjúkdómur. Helstu 

sjúkdómseinkenni eru: verkir, bólgnir liðir, þreyta, morgunstirðleiki, færnisskerðing og 

aflögun liða (Encyclopedia Britannica, 2005).  

Alvarlegt sálrænt áfall (serious psychological trauma) er rakið til yfirþyrmandi atburða 

svo sem: a) skyndilegs dauðsfalls nákomins, b) missir barns, c) náttúruhamfara, d) að verða 

fyrir kynferðislegri misnotkun sem barn, e) nauðgun, f) grófs eineltis, g) að verða fyrir eða 

vitni að lífshættulegum atburði og h) stríðsátaka.  
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Langvarandi streita (long-termed stress) snýr annars vegar að andlegu álagi sem t.d. 

togstreita í samskiptum hefur í för með sér og hinsvegar að langvarandi og djúpstæðri streitu 

sem býr um sig þegar eigin bjargráð reynast ófullnægjandi við úrvinnslu tilfinninga eftir 

alvarlegt sálrænt áfall, eða eins konar sorg í sjálfheldu.  

Tileinkun bjargráða (attribution style) er hugtak sem ætlað er að ná yfir aðferðir sem fólk 

temur sér við að vinna úr alvarlegum sálrænum áföllum. Það fer eftir tileinkun bjargráða hvort 

tilfinningaleg úrvinnsla leiðir til uppbyggingar, sáttar og jafnvel aukins þroska eða til 

niðurbrots sem leiðir til tilfinningalegrar sjálfheldu, sbr. langvarandi streita.  

Gildismat rannsakanda 

Kjarni eða forsenda gildismats er að átta sig á eigin skoðunum sem byggjast á reynslu og 

lestri fræðilegs efnis. Skoðunum sem þarf að halda til hlés þegar kemur að rannsókn sem 

veltur á samræðu milli rannsakanda og samræðufélaga.  

Persónuleg reynsla og t.d. Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (1999) höfðu 

áhrif á gildismat rannsakanda. Rannsakandi á að baki tuttugu ára starfsreynslu m.a. á 

gigtardeild en líka átta ára reynslu af langvinnum sjúkdómi. Siðareglur Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga (1999) gera ráð fyrir því að hjúkrunarfræðingar hafi frumkvæði og séu 

virkir þátttakendur í stefnumótun og eflingu heilbrigðisþjónustunnar. Hvað eflingu 

heilbrigðisþjónustunnar varðar saknar rannsakandi aðkomu hjúkrunarfræðinga í 

grunnþjónustu sem snýr að iktsjúkum.  

Rannsakandi vill leggja sitt af mörkum til að undirbúa jarðveg framfara og það verkaði 

hvetjandi að Alþjóða Heilbrigðisstofnunin (WHO) lagði það til árið 2000 að áratugurinn 

2000-2010 yrði helgaður beinum og liðum. Tilgangur WHO var að vekja athygli á 



8

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

gigtarsjúkdómum og afleiðingum þeirra með því m.a. að hvetja til rannsókna á því sviði 

(Lidgren, 2003).  

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar felst í því sem birtist eða kemur í ljós þegar 

meðrannsakendur opna nýja vídd á þætti sem hafa bæði áhrif á tileinkun bjargráða hjá 

iktsjúkum í kjölfar alvarlegra sálrænna áfalla og á samspil iktsýki og streitu. Rannsakandi 

vonar að aukinn skilningur á þessum fyrirbærum stuðli að bættum lífsgæðum bæði hjá 

iktsjúkum og þeim sem upplifa alvarleg sálræn áföll á lífsleiðinni.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Fræðileg skýring á rannsóknarefninu byggist fyrst og fremst á gagnaöflun í formi 

orðræðu, skipulagi gagna og úrvinnslu (Burns og Grove, 2001). Það er engin leið að stjórna 

ytri áhrifum í fyrirbærafræðilegri rannsókn en það er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem helst geta bjagað niðurstöður.  

Rannsóknin snýr að huglægum fyrirbrigðum sem siðferðilega er ekki unnt að stuðla að 

eða mæla áhrif af með beinum hætti á mönnum. Kannski er t.d. talað um ómæli sorgar vegna 

þess að það er ekki unnt að notast við staðreyndadóma til að mæla fyrirbærið sorg eða 

áreiðanleika þess.  

Úrtak var átta manns en stærð þess afmarkaðist af hversu mörgum þátttakendum 

auglýsing frá rannsakanda skilaði. Unnt er að auka trúverðugleika rannsóknar með því að 

hætta ekki upplýsingaöflun fyrr en ákveðinni mettun þema er náð hjá þeim samræðufélögum 

sem gefa kost á sér í rannsókn. Það var gert með því að hafa samband tvisvar til þrisvar við 

hvern samræðufélaga til að dýpka skilning á þemum sem fram komu sbr. Sigríður 

Halldórsdóttir (2000 og 2003b).  
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Það getur verið takmarkandi þáttur í rannsókn þar sem gagnagreining byggir á orðræðu að 

rannsakandi stendur einn að gagnaöflun og túlkar niðurstöður frá sjónarhorni 

hjúkrunarfræðings. Viss hætta er fyrir hendi að viðhorf hans liti frásögn samræðufélaga og 

gagnagreininguna (Polit, Beck og Hungler, 2001). Rannsakandi með öðruvísi reynslu og 

jafnvel annað orðfæri gæti nálgast viðfangsefnið frá öðru sjónarhorni en báðir lýsa í raun 

sama fyrirbærinu. 

Tvær hliðar geta verið á því að rannsakandi hefur sjálfur reynslu af langvinnum sjúkdómi. 

Kvale (1996) hefur skrifað mikið um mikilvægi þess að rannsakendur afli sér reynslu bæði af 

samræðum og helst af fyrirbærunum sem á að rannsaka. Hann vill meina að sá sem hefur 

reynslu sé líklegri til að skilja fyrirbærið og sýna samkennd með þeim fyrirvara að hann geri 

sér grein fyrir því að hlutverk hans felst í því að njóta leiðsagnar og draga upp í huganum 

fyrirbærið sem verið er að lýsa (Kvale, 1996). Það sé mjótt bil á milli samkenndar og 

samsömunar eða innlifunar í reynslu samræðufélaga en hið síðarnefnda sé truflandi og 

neikvæður þáttur og fagleg færni rannsakanda lúti þá í lægra haldi fyrir samsömun. Það mætti 

líkja áhrifum samsömunar við áhrifin sem þoka hefur á landslag, lýsingin sem 

meðrannsakandi varpar frá sér yrði fyrir vikið óljós og bjöguð við túlkun rannsakanda. Fram 

kemur hjá Sigríði Halldórsdóttur (2003b) að draga megi úr áhrifum frá rannsakanda með því 

að hann ígrundi eigið gildismat og reyni síðan að leggja eigin viðhorf sem mest til hliðar áður 

en til samræðna kemur. Það að langt er um liðið síðan rannsakandi greindist með langvinnan 

sjúkdóm og þjálfunin sem rannsakandi hefur hlotið, bæði í tuttugu ára starfi við hjúkrun og 

ekki síður í verklegu námi í sálgæslufræði á sjúkrastofnunum, í að hlusta og að viðurkenna 

líðan fólks ætti að draga úr bjögun þessa þáttar. Sömuleiðis það að rannsakandi fékk 

staðfestingu á rituðum texta og gagnagreiningu hjá samræðufélögum sínum. Sigurður 

Kristinsson (2003) leggur áherslu á að þannig staðfesting sé einn þeirra þátta sem efli og móti 

trúverðugleika eigindlegra rannsókna. 
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Það er óviðráðanlegur þáttur að aðgengi meðrannsakenda að fræðilegri þekkingu er 

auðvelt og reikna verður með því að viðhorf þeirra mótist að hluta til af þeirri fræðslu sem 

þeir hafa aflað sér í gegnum tíðina. Í fyrirlestri Björns Guðbjörnssonar (2004, 2. apríl), um 

siðfræði rannsókna, kom fram að líkt og viðhorf rannsakanda geti valdið bjögun geti 

fyrirframgefnar fræðilegar upplýsingar til þátttakenda litað niðurstöður. Með það í huga þurfi 

rannsakendur að gæta þess að setja óhlutdrægar upplýsingar um rannsóknarefnið á 

upplýsingablaðið til þátttakenda. 

Það kann að vera takmarkandi þáttur við túlkun niðurstaðna að ekki fundust rannsóknir á 

tileinkun bjargráða hjá iktsjúkum eftir alvarleg sálræn áföll.  

Uppbygging rannsóknarskýrslunnar 

Rannsóknarskýrslan hefst á kafla þar sem gerð er grein fyrir fræðilegu efni og 

rannsóknum sem snerta iktsýki, streitu og tileinkun bjargráða eftir alvarleg sálræn áföll. Við 

tekur umfjöllun um aðferðina sem notuð var við rannsóknina; inn í þann kafla fléttast 

umfjöllun um grunnreglur siðfræði heilbrigðisvísinda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan 

settar fram og birt hugtakalíkön sem unnin voru upp úr þeim. Í umræðukafla eru niðurstöður 

túlkaðar og bornar saman við fræðilega umfjöllun. Skýrslunni lýkur með hugleiðingu um 

notagildi rannsóknarinnar og hugsanlegar framtíðarrannsóknir. 

 



11 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

II. Fræðileg samantekt  

Í fræðilegum kafla rannsóknarinnar er tæpt á hluta af því efni sem fyrir liggur um 

sjúkdómsþróun iktsýki, alvarleg áföll og áhrif langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni. Ekki 

fundust rannsóknir á tileinkun bjargráða hjá iktsjúkum eftir alvarleg sálræn áföll. 

Heimildaleit stóð yfir frá árinu 2004 en auk lesturs fræðilegra bóka sem lúta að 

rannsóknarefninu leitaði rannsakandi fanga í ritrýndum rannsóknargreinum hjá viðurkenndum 

tölvutækum gagnasöfnunum með því að slá inn meginhugtök rannsóknarinnar. Leitin var 

ýmist þrengd eða víkkuð út með því að nota AND eða OR milli orða. Bókasöfnin á Húsavík, 

við Háskólann á Akureyri og Landspítala háskólasjúkrahús útveguðu rannsakanda greinar 

sem ekki reyndist unnt að nálgast gegnum hefðbundna tölvuleit í gagnabönkum.  

 

Iktsýki  

Gigtarsjúkdómar eru á annað hundrað talsins og eiga það flestir sammerkt að vera 

þjáningarfullir. Nokkrir þeirra þ.á.m. iktsýki tilheyra flokki sjálfsónæmissjúkdóma (Lidgren, 

2003). Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa leitt í ljós að iktsýki er þrisvar sinnum algengari 

meðal kvenna en karla. Síðustu áratugi hefur dregið úr nýgengi (incidence) iktsýki hérlendis 

og er nýgengi um þessar mundir < 0,1%. Liðlega 1% fólks er með sjúkdóminn (prevalence) 

eða um 3000 manns á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2006; Harris, 2003; Hákon Hákonarson, 2004 

einkasamskipti).  

Algengast er að sjúkdómurinn leysist úr læðingi við 20-40 ára aldur. Rannsóknir sýna að 

sjúkdómsþróun iktsýki er einstaklingsbundin. Einn af hverjum tíu fær einn topp þar sem 

sjúkdómurinn er virkur en síðan, jafnvel án meðferðar, verður langt sjúkdómshlé. Níu af 

hverjum tíu hafa liðbólgur sem koma oft í köstum. Sjúkdómurinn er langvinnur og getur auk 

þess haft áhrif á stoðvef, vöðva, sinar og bandvef (Gardner og Matsen, 2002, World Health 

Organization, 2000). Vísindamenn hallast að því að tilhneigingin til að fá iktsýki erfist en 
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óþekktir umhverfisþættir ýti undir að sjúkdómurinn leysist úr læðingi. Í viðamikilli íslenskri 

litningarannsókn Grant o.fl. (2001) á arfgengi iktsýki á Íslandi var sjúkdómurinn rakinn í 

framættir. Niðurstöður Grant o.fl. (2001) benda til marktækra tengsla milli iktsýki og erfða. Í 

kjölfar rannsóknarinnar tókst vísindamönnum á Íslandi að kortleggja erfðavísi sem tengist 

iktsýki (Íslensk erfðagreining, 2004; Kristján Steinsson, 2004, 12. október). Fram kemur hjá 

Gardner og Matsen (2002) að genaþátturinn, HLA-DR4 sem talinn er hafa áhrif á 

tilhneiginguna til að fá iktsýki stjórni einnig starfsemi ónæmiskerfisins. Iktsýkin kemur 

hinsvegar ekki fram hjá öllum sem bera genaþáttinn.  

Rannsóknir benda til þess að iktsýki komi fram við truflun í streituhormóna- og 

ónæmiskerfi líkamans sem í kjölfarið fer að meðhöndla eigin vefi eins og um aðskotahlut væri 

að ræða. Frumur ónæmiskerfisins ráðast á liðþekju, liðbrjósk og undirliggjandi vefi í 

liðamótum með þeim afleiðingum að liðþekjan bólgnar (Íslensk erfðagreining, 2004; Kristján 

Steinsson, 2003; Kuhn o.fl., 2006; NIAMS, 1998; Walker, Littlejohn, McMurray, og Cutolo, 

1999).  

Faraldsfræðileg rannsókn Arshad og Shahid (2005) snertir sjúkdómsþróun iktsýki. 

Skoðuð voru gögn allt aftur til fimmta áratugarins. Rannsóknin leiddi í ljós að ófullnægjandi 

meðhöndlun sjúkdómsins hélst í hendur við aukna áhættu að fá sýkingar, kransæða- og 

nýrnasjúkdóma. Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika alvarleika sjúkdómsins en að mati 

Arshad og Shahid (2005) hefur loðað við að illvígir sjálfsónæmissjúkdómar á borð við iktsýki 

séu ekki teknir nógu föstum tökum við upphaf sjúkdómsþróunar.  

Sjúkdómsgreining iktsýki hefur einkum ráðist af líkamsskoðun, röntgenmyndun og 

mælingu gigtarþáttar (rheumatoid factor, RF) í blóði. Hluti iktsjúkra mælist hinsvegar ekki 

með jákvæðan gigtarþátt og þrátt fyrir algengi jákvæðs gigtarþáttar hjá iktsjúkum (80%) 

kemur jákvæður gigtarþáttur bæði fram við fleiri sjúkdóma og hjá heilbrigðu fólki (Bas, 

Genevay, Meyer og Gabay, 2003; Klareskog, 2005; Kuhn o.fl. 2006). Á allra síðustu árum 
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hefur bæst við mæling á mótefni gegn citrullinated próteini (anti-cyclic citrullinated peptide, 

CCP) sem er mjög sértækt fyrir iktsýki. Það mælist hækkað hjá stórum hluta iktsjúkra allt frá 

frumstigum sjúkdómsins og jafnvel áður en sjúkdómurinn leysist úr læðingi (Bas, Genevay, 

Meyer og Grabay, 2003; Klareskog, 2005; Kuhn o.fl. 2006). 

Iktsýki kemur aðallega fram í smáliðum handa og fóta, úlnliðum, olnbogum og ökklum 

en getur lagst á fleiri liði og líffærakerfi s.s. augu og lungu (Gardner og Matsen, 2002). 

Algengustu einkenni eru liðbólgur sem yfirleitt koma fram í liðum beggja útlima, verkir, 

morgunstirðleiki, þreyta og færniskerðing (Gardner og Matsen, 2002; Grant o.fl., 2001; 

Harris, 2003; Kristján Steinsson, 2003; NIAMS, 1998).  

Markmið meðferðar við iktsýki voru áratugum saman einkennamiðuð en í 

heimildarannsókn Goldblatt og Isenberg (2005) um nýjungar í meðferð við iktsýki kemur 

fram að rannsóknir síðustu ára hafa leitt í ljós að liðskemmdir eru snemmkomið einkenni 

sjúkdómsins. Síðustu tvo áratugi hefur rannsóknum á sviði ónæmisfræði fleygt fram og það 

hefur leitt til þess að markmið meðferðar hefur breyst í þá veru að fyrirbyggja liðskemmdir. 

Það er gert með því að stöðva bólguferilinn á upphafsstigum sjúkdómsins með samþættri 

meðferð bólgu- og ónæmisbælandi lyfja (Goldblatt og Isenberg, 2005, Harris, 2003; Kuhn 

o.fl. 2006). Alvarleiki liðskemmda hefur breyst frá meiriháttar liðskemmdum með mikilli 

færnisskerðingu og verkjum yfir í minniháttar eða hverfandi litlar liðskemmdir þegar gripið 

hefur verið til kröftugrar meðferðar strax við sjúkdómsgreiningu. Lífsgæði iktsjúkra hafa við 

þessar framfarir tekið stakkaskiptum en þrátt fyrir bætta meðferð er sjúkdómurinn ennþá 

ólæknandi (Goldblatt og Isenberg, 2005; Harris, 2003; Íslensk erfðagreining, 2004; Kristján 

Steinsson, 2003; NIAMS, 1998; Walker, Littlejohn, McMurray, og Cutolo, 1999).  
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Úrvinnsla alvarlegra sálrænna áfalla 

Sálrænt áfall sem felur í sér missi þáttar sem hefur verið mikilvægur í lífinu leysir yfirleitt 

úr læðingi sorgartilfinningar hjá heilbrigðu fólki. Atburðir sem flokkast til alvarlegra sálrænna 

áfalla leiða til sterkra geðshræringa og líkja má kröftunum sem flæða um líkamann við hlaup í 

fljóti. Allar tilfinningar sem birtast teljast eðlilegar og merki um heilbrigði en þær geta flætt 

yfir sinn venjubundna farveg og óvíst er hvort fyrri reynsla og bjargráð nægi til að skilja og 

ráða við yfirþyrmandi aðstæður (Altemus, Cloitre og Dhabhar, 2003; Cullberg, 1982; 

DeMarinis, 2004; Fleming og Bélanger, 2001; O´Connor og Jeavons, 2003; Persson, 

Berglund og Sahlberg, 1999).  

Sorg í kjölfar áfalls er upplifun sem tekur til allrar manneskjunnar, líkama, tilfinninga, 

hugsunar og sálar. Fram kemur hjá Strobe og Schut (2001) að við yfirþyrmandi aðstæður 

getur afneitun verið manninum nauðsynleg og æðruleysi skjól sem hjálpar honum að lifa af. 

Worden (1982) bendir á að öll sorgarviðbrögð flokkist sem eðlilegt svar við aðstæðum sem 

ekki byggjast á vali. Bjargráð fólks þegar frá líður séu einnig mismunandi, einum geti hentað 

að tala, öðrum að skrifa eða mála og einhverjir kunni að hafa þörf fyrir að dvelja í þögninni 

um hríð. Fleming og Bélanger (2001) leggja áherslu á að líðanin samfara áfalli sé ekki 

sjúkdómur sem þarfnast meðferðar heldur merki um heilbrigði. Áfallafræði (traumatology) og 

sorgarkenningar (bereavment theories) lýsa sama ferlinu þegar kemur að úrvinnslu alvarlegra 

sálrænna áfalla. 

Árið 1958 setti Fritz Heider (1896-1988) fram tileinkunarkenninguna (attribution theory). 

Kjarni hennar er að fyrirframgefnar hugmyndir eða eigin fljótadómar eigi þátt í því að móta 

skýringar fólks á atburðum. Með þeirri viðleitni reyni fólk að gera aðstæður viðráðanlegri. 

Tileinkunarkenningin gerir ráð fyrir því að hæfni og áhugahvöt ráði mestu um hvort 

einstaklingum tekst að öðlast merkingarbært líf eftir alvarleg sálræn áföll (Heider, 1988). Enn 

þann dag í dag eru viðbrögð einstaklinga skoðuð í ljósi þeirra félags- og sálfræðilegu þátta 



15 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

sem tileinkunarkenningin fæddi af sér: 1) hlutskipti einstaklingsins í atburðinum, 2) fyrri 

reynslu af áföllum, 3) skapgerð og 4) af tilfinningajafnvægi á þeim tíma sem atburðurinn átti 

sér stað (Geels og Wikström, 1999; Heider, 1988; Jóhann Thoroddsen, 2004; Sigmundur 

Sigfússon, 1991).  

 

Uppbyggileg úrvinnsla tilfinninga. 

Tíminn sem hvert skeið tekur er afstæður, hver og einn þarf að fá svigrúm til að feta sig 

áfram á sínum hraða. Ferlið hefst með áfallaskeiði, öll viðbrögð teljast eðlileg en líkamleg 

áhrif streitu t.d. skjálfti, hjartsláttur, ógleði og svimi eru áberandi. Tilfinningaleg viðbrögð eða 

geðshræringar birtast oftar en ekki sem doði, hlátur eða grátur. Hjá flestum koma viðbrögð 

við áfalli fram samdægurs en fyrstu viðbrögð geta líka komið fram nokkrum dögum eftir 

áfallið. Síðan tekur við viðbragðsskeið, þá eru tilfinningaleg viðbrögð við streitu, s.s. grátur, 

reiði, viðbrigðni, pirra o.fl. mest áberandi. Eftir það tekur við úrvinnslu- eða 

endurnýjunarskeið en t.d. einangrunarhneigð og tortryggni flokkast á því skeiði sem eðlileg 

varnarviðbrögð við yfirþyrmandi tilfinningum. Að því skeiði loknu er talað um áttun en þar 

kemur í ljós hvort manneskjan nær að fóta sig á ný og nýtir sér reynsluna á uppbyggilegan 

hátt. Áttun felur í sér andlegt jafnvægi og sjálfsstjórn og þegar upp er staðið hefur fólk 

jafnvel, eins og mynd 1 á að sýna, bætt við þroska sinn og öðlast víðsýnna sjónarhorn á 

mannlega reynslu (Borghildur Einarsdóttir og Rudolf R. Adolfsson, 2004; Jóhann 

Thoroddsen, 2004; Karl Sigurbjörnsson, 1990; Parkes og Weiss, 1983; Rauði kross Íslands, 

2006; Sigmundur Sigfússon, 1991).  
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Mynd 1. Ferli tilfinningaúrvinnslu eftir sálræn áföll (Rauði kross Íslands, 2006). 

 

Niðurbrjótandi úrvinnsla tilfinninga. 

Oftast tekst fólki af sjálfsdáðum eða með aðstoð sinna nánustu að vinna úr tilfinningum 

samfara áföllum. Niðurstöður heimildarannsóknar Boanno og Kaltman (2001) sem tók til 

tilfinningalegrar úrvinnslu eftir alvarleg sálræn áföll sýndu að 15-20% fólks náði ekki að 

vinna með uppbyggilegum hætti úr tilfinningum sínum. Þar sem ekki eru fyrirliggjandi 

íslenskar rannsóknir á þessum þætti hafði rannsakandi samband við miðstöð áfallahjálpar 

Landspítala háskólasjúkrahúss. Svipað var uppi á teningnum þar: „Gögn miðstöðvar 

áfallahjálpar benda til þess að tveir af hverjum tíu einstaklingum sem upplifa alvarlegt sálrænt 

áfall þurfi hjálp við tilfinningalega úrvinnslu með tilheyrandi eftirfylgd“ (Rudolf R. 

Adolfsson, 2004, 4. nóvember, einkasamskipti).  

Viss áhættumerki hvað varðar Íslendinga og þróun langvarandi streitu komu fram í 

samþættri rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (1997) á íslenskum fjölskyldum. Úrtak megindlega 

hluta rannsóknarinnar var 113 fjölskyldur en svörun gaf ekki marktækar niðurstöður. Í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar ræddi Sigrún við tug hjóna. Þær niðurstöður studdu 

niðurstöður megindlega hlutans. Rannsóknin leiddi í ljós að rótgróin tryggð við forn gildi og 

Áfallsskeið 

Viðbragðsskeið 

Úrvinnsluskeið  

Áttun 
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aðstæður átti sterkan þátt í viðbrögðum fólks við ytri aðstæðum. Niðurstöður draga upp mynd 

af mannlegu fyrirbæri sem Sigrún kallar „þegja, þrauka og þola“ aðlögunarmynstrið (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1997). Ef einkenni áfallaskeiðs og viðbragðsstigs eru enn fyrir hendi þremur til 

sex mánuðum eftir áfall er unnt að beita íhlutun í formi stuðnings sem miðar að 

tilfinningalegri úrvinnslu.  

 

Áhrif streitu 

Komið hefur fram, aðallega við dýrarannsóknir, að meiriháttar streita orsakar breytingar í 

frumum líkamans. Streitan veldur langdreginni og endurtekinni virkjun á hvetjandi hluta 

ósjálfráða taugakerfisins. Það veldur truflun í innkirtlastarfsemi og á virkni ónæmiskerfisins 

þannig að varnir gegn sjúkdómum verða lakari (LeResche og Dworkin, 2002; Segerstrom og 

Miller, 2004; Selye, 1978; Vander, Sherman, og Luciano, 2004).  

Meiriháttar streita, sérstaklega ef hún verður langvarandi, hefur ekki einungis í för með 

sér röskun á líkamlegu heilbrigði heldur einnig á sálrænu og félagslegu heilbrigði. Varanleg 

áfallastreituviðbrögð þremur til sex mánuðum eftir alvarlegt sálrænt áfall gefa til kynna að 

langvarandi streita hafi búið um sig og hætta á fylgikvillum hennar eykst til muna (Bonanno 

og Kaltman, 2001; Calhoun og Tedeschi, 2001; Davis, 2001; Fleming og Bélanger, 2001; 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Neimeyer, 2001; Parkes og Weiss, 

1983). Röskun getur orðið á andlegu jafnvægi og einkenni sem svipar til þunglyndis komið 

fram. Líðanin getur síðan þróast yfir í geðraskanir á borð við þunglyndi (depression mentis) 

eða áfallaröskun (posttraumatic stress disorder / PTSD) (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og 

Kristinn Tómasson, 2001). Rannsóknir benda til þess að á hverjum tíma þjáist 6% fólks af 

áfallaröskun og í löndum sem búa við stríðsátök sé hlutfallið hærra (Kawamura, Kim og 

Asukai, 2001). Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson (2000) gerðu rannsókn ári eftir 

mannskæð snjóflóð á Vestfjörðum á íbúum (16-75 ára) þriggja þorpa á hamfarasvæðinu 
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Svörun varð 86%, 61,5% og <40%. Unnið var úr gögnum frá tveimur þorpum en ekki úr 

gögnum þar sem svörun hafði verið <40%. Til samanburðar voru íbúar annars þorps fjarri 

hamfarasvæðinu sem svöruðu sömu spurningum, svörun þaðan var 64%. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að konur og þeir sem urðu fyrir þyngstu áföllunum eru í mestri 

hættu að þróa með sér áfallaröskun. Hafa verður í huga að það getur skekkt niðurstöður að 

svörun kvenna var áberandi betri en karla í öllum hópunum. 

 

Iktsýki og streita 

Fræðilegt efni bendir til þess að álag af völdum meiriháttar streitu geti átt þátt í meingerð 

sjálfsónæmissjúkdóma á borð við iktsýki (Segerstrom og Miller, 2004; Selye, 1978; Vander, 

Sherman og Luciano, 2004; Walker, Littlejohn, McMurray og Cutolo, 1999).  

Hans Selye (1907-1982) innkirtlasérfræðingur hefur stundum verið nefndur faðir 

streitunnar enda skrifaði hann liðlega 1700 vísindagreinar og 40 bækur um streitu á starfsferli 

sínum (Neylan, 1998). Selye (1978) lagði áherslu á að hæfileg streita væri af hinu góða og í 

raun drifkraftur lífsins. Rannsóknir hans juku þekkingu á að streituaðlögun byggist á samspili 

innkirtla- og taugakerfis. Rannsóknir Selye á rottum sýndu að truflun í aðlögunarviðbrögðum 

við streitu átti ekki síður þátt í framþróun sjúkdóma en skemmdir af völdum veira og baktería. 

Það er athyglisvert að Selye sá að við langvarandi streitu rýrnuðu innkirtlar dýranna (Selye, 

1978). Frá því Selye gerði rannsóknir sínar hefur komið í ljós að innbyrðis tengsl eru ekki 

einvörðungu á milli innkirtla- og taugakerfisins heldur einnig ónæmiskerfisins (Ingibjörg H. 

Jónsdóttir, 2000).  

Í ítarlegri heimildarannsókn Herrmann, Schölmerich og Straub (2000) á tengslum streitu 

og iktsýki var þráðurinn rakinn allt aftur til ársins 1880 en rannsóknir sem þeir notuðu voru 

gerðar á árunum 1949-1999. Þeir komust að því að níu af fimmtán rannsóknum sýndu tengsl 

milli iktsýki og streitu. Rannsakendur benda á að rannsóknir gerðar fyrir 1960 voru lítt 



19 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

byggðar á gagnreyndum aðferðum og eftir að hafa útilokað þær var niðurstaða Herrmann, 

Schölmerich og Straub (2000) að helmings líkur séu á að tilgátan um að meiriháttar streita 

eigi þátt í meingerð iktsýki standist.  

Yfirgripsmikil heimildarannsókn Segerstrom og Miller (2004) á 293 rannsóknum sem 

fjölluðu um áhrif meiriháttar streitu á ónæmiskerfið benda til þess að streitan veiki 

ónæmiskerfið og hafi jafnframt bælandi áhrif á frumur líkamans þannig að þær verði næmari 

fyrir t.d. sýkingum. Það kom ennfremur í ljós að gamlir streituvaldar vegna alvarlegra 

sálrænna áfalla virtust geta haldið áfram að veikja ónæmiskerfið eftir að atburðurinn átti sér 

stað. Rannsókn þeirra Kawamura, Kim og Asukai (2001) styður þessar niðurstöður. Þeir 

rannsökuðu 1550 japanska iðnverkamenn með það í huga að finna með viðurkenndum 

spurningalistum þá sem höfðu sögu um áfallaröskun. Þeir voru 12 talsins en til samanburðar 

voru valdir 48 menn sem ekki höfðu sögu um áfallaröskun en bjuggu við svipaðar aðstæður. 

Mæld var m.a. starfsemi drápsfruma og lymphocyta, interferon-γ framleiðsla og interleukin-4 

framleiðsla hjá þessum 60 mönnum. Niðurstöður leiddu í ljós truflun á starfsemi drápsfruma 

og lymphocyta og marktækt minni framleiðslu interferon-γ (p<0,0001) og interleukin-4 

(p<0,001) hjá mönnunum 12 sem höfðu sögu um áfallaröskun. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að áfallaröskun skilji eftir sig viðvarandi truflun í innkirtla- og ónæmiskerfinu 

og hafi langtíma áhrif á heilsufar (Kawamura, Kim og Asukai, 2001).  

 

Áhrif langvarandi streitu á einkenni iktsýki 

Rannsókn Altemus, Cloitre og Dhabhar (2003) er athyglisverð en hún styður það að 

langvarandi streita geti átt þátt í bólgusvörun fruma. Í rannsókn þeirra voru borin saman 

húðviðbrögð og kortisólmagn í blóðsermi kvenna (N:31) við inngjöf þriggja mótefnavaka. 

Úrtakið var konur (N:16) sem greindar höfðu verið með áfallaröskun sem átti rætur sínar að 

rekja til misnotkunar í æsku og samanburðarhópur sem var konur (N:15) sem áttu ekki 
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alvarleg sálræn áföll að baki. Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að bólguviðbrögð fruma 

voru hastarlegri hjá konum með áfallaröskun en kortisólmagn í blóðsermi var sambærilegt 

milli hópanna.  

Megindlegar rannsóknir og fræðileg skrif benda til þess að sjúkdómseinkenni iktsýki 

versni við langvarandi streitu en engar rannsóknir lýsa áhrifunum á líðanina frá sjónarhóli 

iktsjúkra (Feldman, 1974; Herrmann, Schölmerich og Straub, 2000; Mangelli, Gribbin, Büchi, 

Allard og Sensky, 2002; Matsen, 2001; Segerstrom og Miller, 2004; VanItallie, 2002; Walker, 

Littlejohn, McMurray og Cutolo, 1999). Heimildarannsókn LeResche og Dworkin (2002) ber 

að sama brunni en hún beindist að samspili félags- og sálfræðilegra þátta á virkni og 

sjúkdómsframvindu í iktsýki. Niðurstöður þeirra eru að mun sterkari tengsl séu á milli 

langvarandi streitu og versnunar sjúkdómseinkenna í iktsýki en í öðrum sjúkdómum.  

 

Samantekt 

Hérlendis veldur bólgu- og sjálfsónæmissjúkdómurinn iktsýki á þriðja þúsund manns 

þjáningu. Leitin að áhrifaþáttum í þróun og framvindu sjúkdómsins stendur yfir en rannsóknir 

benda til þess að þar geti meiriháttar streita t.d. af völdum sýkinga komið við sögu. 

Tileinkunarkenningin gerir ráð fyrir því að viðbrögð einstaklinga við óvæntu álagi mótist af 

nokkrum félags- og sálfræðilegum þáttum. Alvarlegt sálrænt áfall getur aukið andlegan vöxt 

og þroska einstaklinga eða valdið andlegu niðurbroti vegna langvarandi áfallastreitu sem 

þróast getur yfir í geðröskun. Rannsóknir varpa ljósi á að þekkt kynjahlutfall í iktsýki er þrjár 

konur á móti einum karli og í 15-20% tilvika duga eigin bjargráð ekki við úrvinnslu 

tilfinninga eftir alvarleg sálræn áföll. Athyglisvert er að konur virðast líklegri til að þróa með 

sér áfallaröskun en karlar. Rannsóknir benda til þess að líkurnar á heilsubresti eins og 

sjálfsónæmissjúkdómum aukist hjá einstaklingum sem verða fyrir meiriháttar streitu og að 

langvarandi streita ýti undir versnun sjúkdómseinkenna iktsýki.  
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III. Aðferð 

Í kaflanum er greint frá siðfræði vísindarannsókna og kynntar helstu siðareglur sem gilda 

við vísindarannsóknir. Sagt er frá hugmyndafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði og 

aðferðarfræði hennar kynnt. Kaflanum lýkur með lýsingu á hvernig aðferð Vancouver-skólans 

í fyrirbærafræði var beitt við öflun og úrvinnslu rannsóknargagna.  

 

Siðfræði vísindarannsókna 

Fram kemur hjá Sigurði Kristinssyni (2003) að fjórar siðfræðireglur beri uppi siðfræði 

vísindarannsókna og þær meginstoðir séu jafnframt rammi starfs siðanefnda. Siðfræðin boðar 

þannig hvaða hegðun og hugarfar skal ríkja þegar kemur að rannsóknum á fólki. Með það í 

huga að siðareglum og lögum er fyrst og fremst ætlað að standa vörð um réttindi fólks og 

stuðla að farsælum samskiptum (Garðar Gíslason, 1991) hlýtur að teljast eðlilegt að siðfræði 

rannsókna skipaði stóran sess í allri vinnu rannsakanda. Við rannsóknina voru Reglugerð um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (522/1999), Reglur um starfshætti Vísindasiðanefndar 

(Vísindasiðanefnd, 2004), Lög um réttindi sjúklinga, (74/1997), Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga, (77/2000) og Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 

(1999) helstu leiðarhnoðu rannsakanda. Þessar reglur og þessi lög draga dám af fjórum 

meginstoðum siðareglna. 

Sjálfræðisreglan er fyrsta meginstoð siðareglna, hún kveður á um að virða 

sjálfsákvörðunarrétt og skoðanir hverrar manneskju (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Sjálfræðisreglan snýr t.d. að frjálsu og óþvinguðu vali á þátttöku í vísindarannsóknum og hún 

boðar að ákvörðun um þátttöku verði að mótast af vali sem byggist á ítarlegum upplýsingum 

frá rannsakendum. 

Skaðleysisreglan er önnur meginstoð siðareglna en upplýst samþykki væntanlegs 

þátttakenda nægir ekki eitt og sér til að rannsókn teljist siðferðilega réttmæt. Skaðleysisreglan 
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boðar að vísindarannsóknir megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. 

Áhættan þarf að vera innan viðunandi marka og ávinningur að vera nægur til að réttlæta hana 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Þannig er það á ábyrgð rannsakanda og Vísindasiðanefndar að 

vega og meta hugsanlegan ávinning og áhættu af fyrirhuguðum rannsóknum.  

Velgjörðarreglan er þriðja meginstoðin og gerir ráð fyrir að fólk vilji láta gott af sér 

leiða. Hún kveður t.d. á um að réttindi og hagsmunir fólks vegi ávallt þyngra en hagsmunir 

rannsóknarverkefnis (Björn Guðbjörnsson, Ingileif Jónsdóttir og Ólöf Ýrr Atladóttir, 2003). 

Ávinningur þátttakenda er númer eitt sá að rannsóknin auðgi þekkingu á sjúkdómsbyrði 

iktsýki og á alvarlegum sálrænum áföllum. Það að rannsakandi hefur t.d. ákveðna prófgráðu 

sem markmið að rannsókn lokinni verður að hafa minna vægi en eiginlegur tilgangur 

rannsóknarinnar. Í Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (1999) kemur fram að 

nytjar vísindarannsókna eiga að felast í þekkingu sem síðan stuðlar að betri heilsu og skapar 

jarðveg til að lækna sjúkdóma eða líkna þeim sem býr við í langvinna þraut. Velgjörðirnar, að 

hugleiða hvaða vaxtarkostir eða nytjar liggja í niðurstöðum fyrir iktsjúka og heilbrigðiskerfið, 

sem felast í þessu ákvæði kallast á við skaðleysiskröfuna. Þar kemur gildismat rannsakanda til 

sögunnar eða hvernig hann metur ávinning þátttakenda og vísindalegt gildi rannsóknarinnar.  

Réttlætisreglan er fjórða meginstoð siðareglna vísindarannsókna, hún boðar sanngirni í 

dreifingu gæða og byrða. Hún kveður á um að vernda skuli hópa í samfélaginu sem hafa veika 

stöðu hvað varðar áhættu sem getur valdið skaða, s.s.: börn; aldraða sem dvelja á stofnun; 

fátæka; fanga o.fl. (Sigurður Kristinsson, 2003). Segja má að réttlætisreglan reki þannig 

smiðshöggið á skaðleysisregluna. Réttlætisreglan gerir fleira, tilurð hennar minnir á óréttlætið 

sem átti sér stað í Þýskalandi á heimsstyrjaldarárunum. Þar voru stundaðar ólýsanlegar 

rannsóknir á föngum, rannsóknir sem brutu í bága við allar meginstoðir siðareglna um 

vísindarannsóknir (Björn Guðbjörnsson, Ingileif Jónsdóttir og Ólöf Ýrr Atladóttir, 2003). 

Polit, Beck og Hungler (2001) og Sigurður Kristinsson (2003) vekja einnig athygli á því að 
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ámóta rannsóknir voru stundaðar á fólki sem bjó við veika stöðu í samfélaginu á seinni hluta 

nýliðinnar aldar.  

Í ljósi þessa er mikil ábyrgð lögð á vísindasiðanefndir um heim allan. Rannsakendur 

verða jafnframt að stíga varlega til jarðar og axla siðferðilega ábyrgð við framkvæmd 

rannsókna sinna. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Til að átta sig betur á hvað átt er við með hugtakinu fyrirbærafræði er gagnlegt að skoða 

rætur þess. Rætur fyrirbærafræði (phenomenology) liggja í grísku og grunnur 

fyrirbærafræðinnar er heimspeki. Hugtakið fyrirbærafræði þýðir þekking á því sem birtist eða 

kemur í ljós (Encyclopædia Brittannica, 2006). Þannig er fyrirbærafræðinni ætlað að lýsa 

skynjun og túlkun reynslu út frá sjálfsþekkingu, sjálfshugmyndum og vitund fólks.  

Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar sem rannsóknaraðferðar telst vera Edmund Husserl 

(1859-1938). Martin Heidegger (1889-1976) hélt áfram á braut Husserl og störf hans höfðu 

mikil áhrif á allt er viðkemur túlkunarfræði (hermeneutics). Umfjöllun hans um túlkun í 

tengslum við tilfinningar, skilning og orðræðu styrkti svo um munar grunninn sem Husserl 

hafði lagt á sínum tíma. Síðan voru það Hans-Georg Gadamer (1900-2002) og Paul Ricoeur 

(1913-2005) sem mótuðu enn frekar túlkunarheimspeki samtímans (Páll Skúlason, 1981). 

Áhuginn á að skilja merkingu fyrirbæra og koma auga á þemu er með öðrum orðum kjarni 

fyrirbærafræðinnar. Þar gildir að sjá bæði það sem er sameiginlegt í reynslunni og það sem er 

frábrugðið. Að nota lífssöguaðferðina (case study life history) og túlkandi innihaldsgreiningu 

er hvoru tveggja innan ramma túlkunarfræðinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2000).  

Til eru margir skólar eða útgáfur af fyrirbærafræðilegum aðferðum sem notaðar eru við 

framkvæmd eigindlegra rannsókna. Rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði er 

ein þeirra aðferða. Við lýsingu á aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði var stuðst við 
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skrif Sigríðar Halldórsdóttur (f. 1954) sem hefur síðasta áratug tekið virkan þátt í að þróa 

rannsóknaraðferðina. 

Verkfæri eða mælitæki aðferðar Vancouver-skólans í fyrirbærafræði er rannsakandi sem 

er fær um að laða fram eflandi samræður og túlka með trúverðugum hætti rannsóknargögnin 

sem eru orðræða samræðufélaganna. Aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði byggir á 

eflandi samskiptum, þ.e.a.s. samræðu og virkri hlustun þar sem þátttakendur segja sögu sína 

eftir að hafa heyrt og lesið rannsóknarspurninguna. Til að ná þeirri dýpt sem til er ætlast í 

Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði leitast rannsakandi við að leggja samræðugrundvöll 

með eflandi samskiptum sbr. Sigríður Halldórsdóttir (2003a).  

Segja má að velgjörðarreglan og nytjar vísindarannsókna endurspeglist í tilgangi 

fyrirbærafræðilegra rannsókna. Sigríður Halldórsdóttir (2000 og 2003b) leggur áherslu á að 

markmið rannsókna sem nota aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði sé að öðlast 

heildræna yfirsýn á táknfræðilega, andlega, líkamlega, félagslega og menningarlega þætti hjá 

öllum meðrannsakendum. Aukinn skilningur á fyrirbærafræðilegum þáttum rannsókna geti 

síðan orðið vegvísir á hvaða þættir heilbrigðisþjónustunnar þarfnist endurskoðunar. 

Aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði byggist upp á tólf þrepum sem ætlað er að 

dýpka skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar og gefa niðurstöður sem draga upp heildstæða 

mynd af reynslu meðrannsakenda. Trúnaður gagnvart þátttakendum og að valda þeim ekki 

skaða er í fyrirrúmi í tólf þrepa rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.  

Sigríður Halldórsdóttir (2000 og 2003b) lýsir því hvernig rannsóknaraðferðin 

grundvallast á eins konar hringferli. Mynd 5 á að minna á hringferlið sem stjórnast af vitrænu 

þáttunum: 1) kyrrð, 2) ígrundun, 3) að koma auga á, 4) að velja, 5) að túlka, 6) að raða saman 

og 7) að sannreyna þemu. Rannsakandi fór endurtekið í gegnum þessa sjö þætti í öllum tólf 

þrepum rannsóknarferlisins. Myndin sýnir einnig hvernig sjórinn endurvarpar myndinni af 

reikistjörnunni en mikilvægur þáttur í rannsóknum sem byggjast á djúpum samræðum er 
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einmitt að varpa til baka óljósum atriðum samræðufélagans og biðja um nánari lýsingar og 

útskýringar. Það er gert til að öðlast betri skilning á fyrirbærinu sem hann er að lýsa og 

jafnframt til að sannreyna að skilningur rannsakanda sé réttur. Þannig er í raun litið á 

þátttakendur sem meðrannsakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 2000 og 2003b). 

 

Mynd 2. Endurvarp fyrirbæris og sjö þátta hringferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Sigríður Halldórsdóttir (2004) gat þess, í fyrirlestri um aðferð rannsókna, að til þess að 

unnt sé að framkvæma sambærilega rannsókn síðar verði rannsakandi að lýsa nákvæmlega 

ferli rannsóknarinnar eða koma fram með nokkurskonar ígildi uppskriftar. 

 

1. þrep. Val á samræðufélaga / úrtak. 

Eftir að Persónuvernd hafði verið send tilkynning, S2530 um fyrirhugaða rannsókn og 

tilskilið leyfi hafði borist rannsakanda í hendur frá Vísindasiðanefnd, VSNb2005050011/03-7, 

var auglýst (fylgiskjal 3) eftir samræðufélögum á Akureyri, Reykjavík og Húsavík sem hefðu 

reynslu af rannsóknarefninu, s.k. tilgangsúrtak, með það í huga að skapa heildarmynd af 
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fyrirbærunum sem áætlað var að rannsaka (Kemper, Stringfield og Charles, 2003; Polit, Beck 

og Hungler, 2001; Sigríður Halldórsdóttir, 2000 og 2003c). Með auglýsingunni var í raun 

lagður fyrsti grunnur að trausti, grunnur sem reistur var á siðferði rannsakanda sem mótaðist 

af áðurnefndum meginreglum siðfræðinnar.  

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði leggur áherslu á að fullt samræmi sé milli úrtaks og 

tilgangs rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2000 og 2003b). Gera má ráð fyrir því að 

flestir hafi upplifað einhver áföll en væntanlega hafa ekki allir upplifað það sem telst til 

alvarlegra áfalla. Rannsókninni var settur ákveðinn rammi með því að skilyrði fyrir þátttöku 

var að hafa staðfesta sjúkdómsgreininguna iktsýki og að hafa upplifað áfall á lífsleiðinni. Allir 

samræðufélagarnir höfðu staðfesta iktsýki og það kom í ljós í samræðum og gagnagreiningu 

að þeir höfðu margvíslega reynslu af áföllum. Í auglýsingunni kom fram nafn og símanúmer 

ábyrgðarmanns og rannsakanda auk tilgangs rannsóknarinnar. Upplýst var að rannsóknagagna 

yrði aflað með samræðum sem gætu tekið um eina klukkustund og að ekki væri greitt fyrir 

þátttöku í rannsókninni. Áhugasömum var bent á að hafa samband við rannsakanda til að fá 

nánari upplýsingar um rannsóknina.  

Átta manns með sjúkdómsgreininguna iktsýki og reynslu af áföllum gáfu kost á sér í 

rannsóknina, sex konur og tveir karlar, það hlutfall endurspeglar reyndar þekkt kynjahlutfall í 

iktsýki.  

karlar

konur

 

Mynd 3. Kynjahlutfall í iktsýki og þátttakenda í rannsókninni. 
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Einn meðrannsakenda var kominn á eftirlaun, fjórir voru öryrkjar og þrír sinntu 50-100% 

starfi. Allir bjuggu í eigin húsnæði, sex voru giftir eða í sambúð og allir nema einn áttu frá 

einum og upp í fimm afkomendur. Aldur þeirra dreifðist á 30 ára aldursbil frá um fertugt til 

um sjötugt. Meðalaldur var 49,6 ár og staðalfrávik 10,84 (σ). Menntun þeirra var fjölbreytt: 

gagnfræðapróf; landspróf; stúdentspróf; starfsgreinanám; háskólanám á heilbrigðissviði; 

framhaldsnám í listgreinum og kennaramenntun. Þegar fyrstu samræður fóru fram, 1. 

september til 24. nóvember árið 2005, voru liðin meira en fimm ár frá sjúkdómsgreiningu hjá 

öllum nema einum sem greindist fyrir einu og hálfu ári síðan.  

 

2. þrep. Að vera kyrr / áður en samræður hefjast. 

Í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði er stuðlað að hlutlægi rannsakenda með því að 

leggja áherslu á að rannsakendur átti sig á eigin gildismati og kynni sér hvaða þekking er til 

staðar áður en gagnaöflun hefst. Rannsakandi íhugaði störf á gigtardeild fyrir um 15 árum 

síðan í samhengi við eigin upplifun af langvinnum sjúkdómi. Sjúkdómurinn og úrelt þekking 

skók grundvöll tilveru rannsakanda fyrir átta árum en varð jafnframt til þess að áhugi og sterk 

þörf vaknaði fyrir að endurnýja þekkingargrunn í hjúkrunarfræði á sjálfsónæmissjúkdómum 

og að skyggnast í fræðin sem liggja að baki sálrænum stuðningi sem vissulega er veigamikill 

þáttur í starfi allra hjúkrunarfræðinga. Þjálfun í virkri hlustun, íhygli sem felst í beitingu hinna 

sjö vitrænu þátta aðferðar Vancouver-skólans í fyrirbærafræði og sjálfsskoðun, gerði 

rannsakanda meðvitaðri um mikilvægi þess að halda til hlés eigin þekkingu, lausnum og 

viðhorfum í samræðum. 

Gildismat rannsakanda var þannig þáttur í ígrundun sem þurfti að fara fram áður en til 

samræðna kom. Jón Á. Kalmansson (1999) bendir á að siðfræði og raunar öll heimspeki hefur 

það háleita takmark að frelsa gildismat manneskjunnar, til dæmis undan eigin fordómum eða 

„löggiltum“ skoðunum annarra manna. Í eyrum rannsakanda hafa orð Jóns Á. Kalmanssonar 
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svipaða merkingu og að skilja hismið frá kjarnanum. Hismið myndi þá vera fyrirframgefnar 

hugmyndir rannsakanda sem byggjast á lestri fræðilegs efnis, starfsreynslu og upplifun af 

langvinnum sjúkdómi. Kjarni rannsóknarinnar er hinsvegar orð meðrannsakenda í samhengi 

við fræðilega gagnagreiningu rannsakanda. Hisminu er ekki fleygt heldur er því blandað 

saman við valsaðan kjarnann í umræðu rannsakanda um rannsóknarniðurstöður. Fyrir 

samræður gerði rannsakandi slökunaræfingar, það reyndist endurnærandi og góð leið til að 

tæma og kyrra hugann. 

 

3. þrep. Þátttaka í samræðum /gagnasöfnun. 

Fram kemur hjá Sigríði Halldórsdóttur (2000 og 2003b) að Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði lítur á þátttakendur með virðingu og hlýju. Þeir eru meðrannsakendur sem búa 

yfir mikilvægri þekkingu sem stuðlað getur að sameiginlegum skilningi á þáttum 

rannsóknarinnar. Rannsakandi ákvað í samráði við þá stað og stund samræðna, í flestum 

tilvikum fóru samræður fram á heimili þeirra en tveir heimsóttu rannsakanda.  

Rannsakandi byrjaði á að fara yfir upplýsingablað (fylgiskjal 4) um rannsóknina með 

þeim sem þeir fengu síðan til varðveislu. Upplýsingarnar sem þar komu fram taka í raun mið 

af öllum meginstoðum siðfræði rannsókna. Á því kom fram heiti rannsóknar, nafn og 

símanúmer ábyrgðarmanns og rannsakanda. Þar var kynnt inntak, eðli og markmið 

rannsóknarinnar og útskýrt hvað felst í því að taka þátt í vísindalegri rannsókn. Til að mynda 

var tekið fram að samræður væru teknar upp á MP3 spilara en síðan yrði upptökum eytt eftir 

skráningu á tölvutækt form. Einnig var upplýst að rannsakandi geymdi upplýst samþykki og 

skráðar frumsamræður í læstri hirslu sem rannsakandi hefði einn aðgang að. Þessum 

trúnaðargögnum yrði í samræmi við skaðleysis- og réttlætisreglurnar eytt að rannsókn 

lokinni, þ.e.a.s. þegar aðalleiðbeinandi teldi rannsókn gagnanna fullnægjandi. Þátttakendum 

var greint frá því hvernig og hvar rannsakandi hygðist birta niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Í samræmi við réttlætisregluna lagði rannsakandi áherslu á að viðkomandi gæti snúið sér 

til Vísindasiðanefndar með spurningar um rétt sinn og gæti hætt þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem væri án skýringa eða eftirmála. Einnig að ávinningur af þátttöku væri 

fyrst og fremst þekkingarlegs eðlis. Útskýrð var áhættan sem fylgt getur samræðum, þ.e.a.s. 

að upprifjun sársaukafullra atburða getur komið róti á tilfinningar. Í ljósi velgjörðarreglunnar, 

útvegaði rannsakandi fjóra fagaðila sem voru tilbúnir að vera trúnaðarmenn sem 

meðrannsakendur gátu leitað til ef samræður yllu sálrænum eftirköstum. Nöfn þeirra og 

símanúmer komu fram í upplýsingatextanum sem lauk síðan með setningu þar sem 

rannsakandi hét fullum trúnaði við þátttakendur. Þátttakendur skrifuðu undir (í tvíriti) upplýst 

samþykki og rannsakandi skrifaði einnig undir sömu blöð til að staðfesta trúnað við 

þátttakendur. Þátttakendur héldu eftir einu eintaki og rannsakandi fékk hitt í hendur til 

geymslu í læstri hirslu. Rannsakandi svaraði spurningum sem vöknuðu við lestur 

upplýsingatexta og lagði áherslu á að þátttakendur leituðu til trúnaðarmanna ef andleg 

vanlíðan fylgdi í kjölfar samræðna.  

Fyrstu samræður stóðu yfir í 1-2 klukkustundir en seinni samræður og samskipti voru 

styttri. Á heildina litið átti rannsakandi 18 samræður við þátttakendur auk styttri símtala. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði leggur mikið upp úr þeirri siðferðilegu skyldu 

rannsakenda, skaðleysisreglunni, að tryggja með öllum ráðum trúnað við þátttakendur. 

Rannsakandi bað þátttakendur að nefna helst ekki nöfn og staðarheiti en þar sem slíkt kom 

fram var nöfnum breytt við skráningu gagna á tölvutækt form.  

Bakgrunnur samræðufélaganna kom ósjálfrátt fram þegar þeir fóru að velta fyrir sér 

rannsóknarspurningunni. Rannsakandi opnaði samræðuna með því að biðja þá að hugleiða 

hvaða þættir hefðu haft áhrif á þróun sjúkdómsins. Við það fóru af stað vangaveltur um liðna 

atburði, þeir sögðu lífssögu sína sem veitti innsýn í lífshlaup og upplifun átta ólíkra 

einstaklinga. Í lífssögunni birtist bakgrunnur, tilfinningatengdir atburðir og félags- og 
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menningartengdir þættir. Inn í lýsinguna fléttaðist upplifun af áhrifum langvarandi streitu á 

sjúkdómseinkenni og í kjölfar hugleiðinganna kom oftast nær ósjálfrátt fram hjá 

meðrannsakendum hvaða bjargráð þeir tileinkuðu sér við áföll. Rannsakandi notaði töluvert 

mikið óyrta tjáningu til að samþykkja líðanina sem verið var að lýsa og tók meðvitað 

ákvörðun um að grípa ekki inn í lýsingar samræðufélaganna þó þær sveigðust, við fyrstu sýn, 

frá rannsóknarspurningunni. Þegar upp var staðið dýpkaði lýsing þeirra skilning rannsakanda 

á eðli þeirra fyrirbærafræðilegu þátta sem voru til rannsóknar.  

Virðing og viðurkenning reyndust mikilvægustu þættirnir til að skapa traust í 

samræðunum. Þarna eru á ferðinni nátengd gildi eða dygðir en virðing felur jafnframt í sér 

ábyrgð á eigin athöfnum og jákvæð samskipti. Þannig hlýtur sérhver eigindleg rannsókn að 

standa eða falla með því að rannsakandi reynist traustsins verður.  

 

4. þrep. Skerpt vitund varðandi orð, byrjandi gagnagreining. 

Túlkandi innihaldsgreining er tækni sem Sandelowski (2000) telur kjörið að beita í 

eigindlegum rannsóknum. Að fræðilegur rammi megi ekki verða fjötur um fót því nýjar 

hugmyndir þurfi að fá að flæða óhindrað fram. Markmiðið sé að afla nýrrar þekkingar sem 

getur verið ólík fyrirframgefnum hugmyndum.  

Það var ekki fyrirfram ákveðið að stuðla að frásögu sem fæli í sér lífssögu einstaklingsins 

en með því að hlusta, endurvarpa og viðurkenna upplifunina sem verið var að lýsa flæddi hún 

fram. Rannsakandi tók saman í huganum það sem samræðufélaginn var að lýsa, með því að 

spyrja sig: „hverju er hann að lýsa?“ og síðan þegar færi gafst til varpaði hann eigin túlkun til 

baka. Með þessu endurvarpi hófst í raun gagnagreining sem leiddi til þess að rannsakandi 

skildi betur merkingu reynslunnar sem meðrannsakendur höfðu verið að lýsa en það er einmitt 

kjarni fyrirbærafræðinnar. Samræðurnar voru síðan ritaðar orðrétt yfir á tölvutækt form, allt 
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var skráð, aukahljóð sem þagnir. Rannsakandi hlustaði nokkrum sinnum á hvert viðtal til að 

átta sig betur á þýðingu t.d. blæbrigðamun í rödd og til að skilja betur meiningu orða þeirra.  

Allir lýstu þeir viðkvæmri reynslu og að mati Silverman (2001) er ekki nóg að fjarlægja 

ytri einkenni eins og nöfn og staðarhætti úr rannsóknargögnum. Einstaklingsbundin reynsla 

geti þekkst og þess vegna reyni sérstaklega á trúnað rannsakanda við framsetningu 

niðurstaðna. Til að tryggja að nafn eða önnur persónuauðkenni kæmu hvergi fram í birtum 

eða óbirtum rannsóknargögnum studdist rannsakandi við Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Skráning frumsamræðna spannaði um 130 blaðsíður og 

úrvinnsla þeirra tók nokkra mánuði. 

 

5. þrep. Byrjandi greining á þemum / orð sett á hugmyndir. 

Túlkandi innihaldsgreining í eigindlegum rannsóknum snýst um merkingu þeirrar reynslu 

sem lýst er og að skoða merkinguna út frá rannsóknarspurningunni og tilgangi 

rannsóknarinnar (Polit, Beck og Hungler, 2001). Við útprentun texta var hægri spássía höfð 

átta cm breið og textinn var lesinn nokkrum sinnum yfir til að átta sig á heildarmyndinni af 

upplifun viðmælandans. Það reynir á fyrirbærafræði, við formlega greiningu textans, að koma 

augu á þemu, bæði það sem er sameiginlegt og frábrugðið (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 

Byrjað var á að greina textann með því að merkja með áherslulit það sem rannsakanda fannst 

tilheyra rannsóknarspurningunni. Við næsta yfirlestur velti rannsakandi fyrir sér merkingu 

atriða sem hann hafði merkt við og gaf þeim heiti sem hann skráði á spássíu við hlið textans.  

 

6. þrep. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers og eins samræðufélaga. 

Í þessu þrepi sem er einkennandi fyrir aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði og einn 

af styrkleikum hans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b) reyndi á beitingu óhlutbundinna 

hugsanaferla hjá rannsakanda. Fram kemur hjá Sigríði Halldórsdóttur (2000 og 2003b) að þar 
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þurfi þrennt að koma til. Í fyrsta lagi rökhugsun við að melta og koma skipulagi á hugmyndir, 

í öðru lagi innsæi sem endurspeglast í heildrænum skilningi á atburðum og í þriðja lagi 

hugsæi en með því leitist rannsakandi við að sjá hugmyndir myndrænt fyrir sér.  

Rannsakandi hætti ekki gagnaöflun fyrr en vissri mettun þema var náð. Þemunum sem 

skráð voru á spássíu hvers viðtals var raðað saman og velt fyrir sér hvert væri megininntak 

reynslu hvers samræðufélaga. Sett var upp hugtakalíkan fyrir hvern þátttakanda, það skapaði 

ákveðna yfirsýn þannig að unnt var að átta sig á meginhugtökum sem lýstu best reynslu hvers 

og eins. Hugtakalíkanið gaf einnig færi á að sjá hvernig innbyrðis tengslum meginhugtaka var 

háttað. Fram kemur hjá Sigríði Halldórsdóttur (2000) að það er afar mikilvægt fyrir réttmæti 

og trúverðugleika rannsóknarinnar að þessi vinna skili heildstæðri mynd af fyrirbærunum sem 

eru til rannsóknar.  

 

7. þrep. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. 

Til að draga úr líkum á að fyrirframgefnar hugmyndir rannsakanda hefðu stuðlað að 

ákveðinni niðurstöðu fékk hver og einn meðrannsakandi í hendur fyrstu gagnagreiningu á 

sinni lýsingu. Eftir yfirlestur gafst þeim færi á að staðfesta að skilningur væri réttur, að 

leiðrétta misskilning eða rangtúlkun og að koma með viðbætur eftir að hafa hugleitt merkingu 

orða sinna. Þessi vinna er talin styrkja trúverðugleika eigindlegra rannsókna (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Samræður og yfirlestur fyrstu gagnagreiningar opnuðu þátttakendum nýja sýn á eigin 

stöðu, eða eins og Anna orðaði það: „það er gagnlegt fyrir mig að lesa þetta .. heyra sjálfan 

sig lýsa þessu“ (Anna, bls. 33). Þegar frá leið kom það í ljós hjá þeim samræðufélaga sem 

styst var liðið frá sjúkdómsgreiningu að lestur fyrstu gagnagreiningar og fleiri utanaðkomandi 

þættir komu róti á hugann. Honum var beint til trúnaðarmanns og rannsakandi fylgdi 

framvindu málsins eftir með símtölum við hann.  
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8. þrep. Að átta sig á heildarmynd / meginniðurstöðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar urðu til í samvinnu við meðrannsakendur í djúpum 

samræðum og með því að fá staðfestingu þeirra á túlkun rannsakanda. Þegar kom að því að 

átta sig á heildarmynd fyrirbæranna út frá rannsóknarspurningunni, flokkaði rannsakandi 

saman þemun sem fram komu í hugtakalíkönum meðrannsakenda. Hugtakalíkan hvers og eins 

meðrannsakanda lagði grunninn að þróun heildarmyndarinnar. Í þessu þrepi spurði 

rannsakandinn sig hver væri rauði þráðurinn í reynslu meðrannsakendanna. Það kostaði 

töluverð heilabrot að finna hugtak yfir reynsluna sem var rauði þráðurinn í bjargráðum 

iktsjúkra við áföll. Áfram voru notaðir óhlutbundnir hugsanaferlar og vitrænu þættirnir: kyrrð, 

ígrundun, að koma auga á, velja, túlka, að raða saman og sannreyna þemu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000 og 2003b). Túlkandi gagnagreining er talin ryðja farveg til skilnings á 

reynslu sem jafnvel er framandi. Trúverðug túlkun á fyrirbærafræðilegri upplifun geri það að 

verkum að þrátt fyrir að hafa ekki reynslu af fyrirbærinu sem verið er að lýsa geti sá sem 

hefur vilja til skilið betur hvernig það er að ganga í gegnum tiltekna reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000 og 2003b). Rannsakandi upplifði við úrvinnslu gagnanna að þau þrengdu 

sér inn í undirmeðvitundina því að túlkun þeirra braust fram í huganum hvort heldur sem var í 

svefni eða vöku. 

 

9. þrep. Að máta niðurstöður við rannsóknargögn. 

Rannsakanda fannst mikilvægt í greiningarferlinu að geta lagt gögnin til hliðar um stund 

og lesa þau síðan aftur. Við það var eins og ákveðin úrvinnsla færi fram og svigrúm skapaðist 

fyrir að koma auga á nýja hluti. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru þær bornar saman við rituð 

samræðugögn til að sjá hvort þær samræmdust þeim.  
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10. þrep. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum í örstuttu máli. 

Rannsókninni var í upphafi valið ákveðið vinnuheiti: „Tengsl streitu og iktsýki. Tileinkun 

útgönguleiða iktsjúkra við alvarleg áföll.“ Í tíunda þrepi voru meginþemu rannsóknarinnar 

sett fram. Meginþema fyrirbærafræðilegra rannsókna er oft notað sem heiti rannsókna og er 

því þá ætlað að lýsa fyrirbærinu sem kom í ljós í örstuttu máli. Þar sem meðrannsakendur 

lýstu þremur meginþemum kom það ekki til greina en ákveðið var að breyta einungis 

vinnuheitinu lítillega: „Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll: Fyrirbærafræðileg 

rannsókn frá sjónarhóli iktsjúkra.“  

 

11. þrep. Að sannreyna niðurstöður með meðrannsakendum. 

Innra réttmæti rannsóknarinnar var styrkt að aflokinni lýsandi gagnagreiningu með því að 

bera heildarniðurstöður rannsóknarinnar undir tvo meðrannsakendur. Ekki var gert ráð fyrir 

því að heildarmynd fyrirbæranna félli alveg að þeirri mynd sem dregin var upp með hverjum 

og einum meðrannsakanda (sbr. 7. þrep) en þeir þekktu megindrætti lýsingarinnar sem dregin 

var upp í niðurstöðunum.  

 

12. þrep. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. 

Kjarni rannsóknarinnar er orð meðrannsakenda í samhengi við fræðilega gagnagreiningu 

og túlkun rannsakanda. Kvale (1996) líkir framsetningu reynslu samræðufélaga við breytilegt 

landslag sem hefur sín sérkenni og heiti. Þeim þarf að lýsa svo þeir sem á eftir koma þekki 

landslagið af lýsingunni. Fram kemur hjá Sigríði Halldórsdóttur (2000 og 2003b) að 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði leggur mikla áherslu á að rödd allra meðrannsakenda 

heyrist þegar kemur að framsetningu niðurstaðna. Rannsakandi leitaðist við að kanna 

margbreytileika, dýpt og auðgi þeirra mannlegu fyrirbæra sem til rannsóknar voru. Í þeirri 
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viðleitni höfðu allir meðrannsakendur mikilvægu hlutverki að gegna og orðræða þeirra 

dýpkaði skilninginn á því sem var til rannsóknar.  

Að rannsókn lokinni var meðrannsakendum sent þakkarbréf (sjá fylgiskjal 6) og 

rannsóknarlok tilkynnt til Vísindasiðanefndar og henni sent eintak af rannsóknargreininni sem 

unnin var upp úr niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

Útskýring tákna  

Við framsetningu niðurstaðna er vitnað beint og orðrétt í orðræðu samræðufélaganna og 

fram koma skráðar tímamældar þagnir og hik. Táknin sem eru notuð í textanum þýða:  

1. Tveir punktar .. þýða hik. 

2. Orðið (þögn) í texta þýðir að fimm sekúndna þögn kom í frásöguna.  

3. Við lengri en fimm sekúndna þögn er skráð, í sviga, tímamæld lengd þagnar í 

sekúndum.  

4. Hornklofi með þremur punktum [...] þýðir að hluti tilvitnunar, sem ekki tengist 

spurningunni, hefur verið felldur út. Blaðsíðutöl fyrir aftan tilvitnanir í orðræðu 

vísa til óbirtra tölvuunninna greiningargagna rannsakanda. 

 

Samantekt 

Fjallað var um fjórar meginstoðir siðaregna sem gilda um vísindarannsóknir: 1) sjálfræði 

eða það að virða skoðanir og sjálfsákvörðunarrétt fólks, 2) skaðleysi sem felur í sér að meta 

áhættu og ávinning rannsókna fyrir þátttakendur, 3) velgjörðir sem fela í sér að hugleiða og 

fyrirbyggja óþarfa áhættu gagnvart þátttakendum og hafa í öndvegi að þekkingin sem kemur í 

ljós stuðli að betri heilsu í þessu tilviki iktsjúkra og þeirra sem upplifað hafa alvarleg sálræn 

áföll og 4) réttlæti sem felur í sér að vernda skuli hópa í samfélaginu sem hafa veika stöðu s.s. 

börn, aldraða sem dvelja á stofnun, fanga o.fl. 
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Lýst var hugmyndafræði aðferðar Vancouver-skólans í fyrirbærafræði sem notuð var við 

rannsóknina. Fylgt var tólf þrepum aðferðarinnar og í hverju þrepi var notað sjö þátta 

hringferli vitrænna þátta sem eru grundvöllur aðferðar Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Við gagnaöflun var notuð lífssöguaðferð sem fellur undir túlkunarfræði. Úrtakið var átta 

manns, sex konur og tveir karlar með sjúkdómsgreininguna iktsýki og reynslu af áföllum. 

Þegar gagnagreining orðræðu lá fyrir staðfesti hver meðrannsakandi sína lýsingu og kom með 

ábendingar og nánari útskýringar óljósra atriða. Lokaniðurstöður í formi hugtakalíkana voru 

bornar undir tvo meðrannsakendur sem staðfestu að þeir þekktu reynsluna sem rannsakandi 

hafði túlkað út frá þemum sem birtust í gögnum þeirra allra, samræður urðu átján talsins. 

Hyrningarsteinar rannsakanda við framsetningu niðurstaðna voru: 1) orð meðrannsakenda; 2) 

eigið innsæi; 3) rökhugsun og 4) hugsæi. Upplifun svipaðra atburða reyndist oft vera ólík en 

með því að vitna í orðræðu meðrannsakenda og lýsa reynslu sem þeir síðan staðfestu að væri 

rétt túlkun var leitast við að styrkja trúverðugleika niðurstaðnanna. 
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Kafli 4 Niðurstöður 

Í kaflanum er lýst helstu áhrifaþáttum í bakgrunni meðrannsakenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar fram og þær síðan teknar saman í þremur hugtakalíkönum.  

Greining þema tekur mið af rannsóknarspurningunni sem snérist um iktsýki, streitu og 

tileinkun bjargráð hjá iktsjúkum eftir áföll. Meðrannsakendur lýstu: a) upplifun sinni af því 

hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi, b) upplifun sinni af áhrifum langvarandi streitu á 

sjúkdómseinkenni og c) hvaða bjargráð þeir tileinkuðu sér við úrvinnslu tilfinninga samfara 

áföllum. Í ljós kom að sex þeirra, allt konur, höfðu upplifað alvarlegt sálrænt áfalla skömmu 

áður en sjúkdómurinn leystist úr læðingi. Rannsakandi þróaði hugtakalíkön fyrir alla 

meðrannsakendur út frá þemunum sem fram komu við gagnagreiningu. Hugtakalíkönin sem 

hér eru birt byggjast á sameiginlegri reynslu þeirra allra.  

 

Bakgrunnur meðrannsakenda 

Rannsakandi sem notar aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði flokkar niðurstöður 

sínar fyrst og fremst samkvæmt fyrirbærafræði og túlkunarfræði. Lífssagan fellur þar undir og 

endurvarpar helstu þáttum sem snertu félagslega, menningarlega, andlega / sálræna, 

táknfræðilega og líkamlega stöðu þeirra. Allt voru það þættir sem mótuðu að meira eða minna 

leyti sjálfsmynd og tilveru þeirra. 

Meðrannsakendur fengu nöfnin: Anna, Ásta, Sunna, Unnur, Guðrún, Sara, Þórður og 

Gunnar. Lýsing Sunnu endurspeglar upplifun sex þeirra af æskuárunum: „ég átti góða 

fjölskyldu .. og og upplifði heilbrigða .. hamingjuríka og ástríka æsku“ (Sunna, bls. 34). 

Unnur féll innan þessa ramma en móðurmissir í bernsku var henni þungbær reynsla. 

Upplifun Þórðar og Guðrúnar var frábrugðin, Guðrún var elst í stórum systkinahóp, faðir 

hennar misnotaði áfengi. Bakkus tók sinn toll og veraldlegar eignir voru fábrotnar: „við 

vorum mjög fátæk .. reyndar hérna var pabbi mér svona haldreipi að vissu leyti [...] ég 



38 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

upplifði hann aldrei vondan við okkur heldur á hinn veginn hann var ljúfur og meir maður“ 

(Guðrún, bls. 120 og 123). Bæði Þórður og Guðrún ólust upp við afar erfið skilyrði og reynsla 

af sárri fátækt markaði djúp spor í líf þeirra beggja. Lýsing Þórðar á við um þau bæði:  

Sko maður var settur svona aðeins út í horn skilurðu .. [...] já ég hef þurft að hafa fyrir því 

.. að berjast [...] og og og og segi kannski hérna .. [...] að gefast ekki upp og 

nota hörku og sumir myndu .. skiluru hvað ég er að fara .. með svoltinn skráp já (Þórður, 

bls. 71 og 73).  

 

Hvorki Guðrún né Þórður áttu þess kost að ganga menntaveginn eftir að gagnfræðaskóla 

lauk: „mig langaði alltaf í þennan skóla þegar ég var yngri sko .. en foreldrar mínir .. maður 

átti bara ekki aur ..“ (Þórður, bls. 66). Þórður lét gamlan draum rætast: „svo fór ég í Xskólann 

og varð stúdent á fimmtugsaldri .. það hjálpaði mér alveg rosalega mikið.. ég hugsa .. [...] 

maður verður að standa sig ..“ (Þórður, bls.65 og 68). 

Guðrúnu langaði í skóla eftir gagnfræðapróf: „þetta var bara svona eins og í gamla daga .. 

ég þurfti bara að vera heima og sinna systkinum mínum“ (Guðrún, bls. 121). Guðrún var eini 

samræðufélaginn sem upplifði einelti í skóla:  

Mér gekk vel að læra .. það var ekki inn og ég var dálítið búttuð .. ég var sett með eldri  

börnum og það gerði hlutina enn verri (þögn) það sem að hjálpaði mér var að ég bara 

slóst .. ég lagðist ekki út í horn og grenjaði (Guðrún, bls. 123). 

 

Allir áttu það sameiginlegt að hafa verið í krefjandi námi eða vinnu áður en iktsýkin kom 

upp. Upplifun þeirra sem voru öryrkjar vegna sjúkdómsins var misjöfn en alla langaði til að 

vinna. Lýsing Söru og Sunnu var dæmigerð: „svona að vinna að hluta .. en þá er ég náttúrlega 

skert .. og þá er maður skertur og auðvitað öðruvísi hugsun .. en auðvitað er maður þá að 

vinna .. ef ég gæti þá væri það rosalega gott“ (Sara, bls. 15) og Sunna sagði: „það er það sem 
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mig dreymir um er að vera ekki baggi á þjóðfélaginu [...] mér finnst ég hafa nóg að gefa ..“ 

(Sunna, bls. 49 og 52).  

 

Unnur lýsti því hvernig hrós efldi sjálfstraust hennar, bæði hrós frá nákomnum, en ekki 

síður frá fólkinu sem hún dvaldi hjá í sveit nokkur sumur virkaði eins og áburður á sjálfsmynd 

hennar: „þetta fólk það hérna hrósaði mér svo mikið að ég hérna sko .. að það hafði afgerandi 

áhrif á líf mitt ..“ (Unnur, bls. 52). 

Iktsýkin markaði bakgrunn þeirra allra en þeim fannst orðið iktsýki segja sér harla fátt um 

sjúkdóminn. Fram kom hjá nokkrum að þeir höfðu ekki heyrt orðið iktsýki fyrr en læknirinn 

sagði að þeir væru með þann sjúkdóm. Orð Þórðar voru dæmigerð: „ég hafði ekki hugmynd 

um hvað þetta var .. ég vissi ekki hvað iktsýki þýddi .. það vissu fáir um þennan sjúkdóm“ 

(Þórður, bls. 59). Þeir sem höfðu starfstengda þekkingu á heilbrigðissviði lýstu því að það 

hafði ekki hvarflað að þeim að þeir væru komnir með gigtarsjúkdóm: „liðagigt er sko 

sjúkdómur sem ég tengdi við gamla .. mér fannst ég ekki passa inn í þennan hóp ..“ (Unnur, 

bls. 82). 

Lýsing Gunnars var dæmigerð fyrir fjögur þeirra sex sjúkdómseinkenna sem allir 

meðrannsakendur áttu sameiginleg þ.e.a.s. verki, svefntruflanir, liðbólgur og 

færnisskerðingu:  

Þá leið mér oft svo illa á nóttunni í úlnliðunum að ég sat frammi á baðherbergi og lét 

renna kalt vatn á úlnliðina langtímum saman heilu næturnar [...] ég var bólginn og gat 

ekki skrifað og ég var í þjóðdönsum .. ég hætti nú aldrei að dansa en það var stundum 

breytt aðkomu á sýningum svo það sæist ekki að ég var haltur [...] ég bólgnaði í liðum 

beggja útlima en það fylgdist ekki að [...] og það var vont að heilsa fólki .. það var afleitt! 

(Gunnar, bls. 108, 111 og 114).  
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Þau lýstu einnig öll innri kulda eða e.k. flensulíkum einkennum sem komu í köstum og 

stirðleika. Ásta sagði: 

Þá var ég með hitaslæðing dag eftir dag seinnipartinn og þegar ég vaknaði var eins og ég 

hefði verið búin að vera með flensu [...] mér leið eins og það væri búið að setja puttana á 

mér í vél og svo snúa hægt og rólega upp á .. eins og í hafti (Ásta, bls. 101). 

 

Auk þessara einkenna lýstu allir nema Gunnar lamandi þreytu: „það var bara eins og það væru 

lóð í vöðvunum og hnjánum“ (Þórður, bls. 53). „Það eru allir að tala um þreytu .. en það er 

ekki þreyta sem heltekur mann allan (þögn) eins og lamar mann .. annað heldur en maður 

þekkti áður .. sú þreyta var góð“ (Unnur, bls. 88).  

 

Allir nema Ásta höfðu þá sögu að segja að sjúkdómsgreining gigtarsérfræðinga gekk 

fljótt fyrir sig, lýsing Þórðar var dæmigerð: „ég held bara að hann NN .. að hann hafi hitt 

naglann á höfuðið“ (Þórður, bls. 62). Mynd 6 sýnir hvernig reynsla Ástu skar sig úr. Hún var 

ekki orðin þrítug þegar fyrstu einkenni sjúkdómsins gerðu vart við sig og hún leitaði til 

gigtarsérfræðings en þjáningar hennar skýrðust ekki fyrr en tíu árum síðar. Ásta snéri sér í 

millitíðinni til geðlæknis:  

Hann sagði: „skjaldkirtilinn er hægur en samt í lagi“ og setur greininguna þunglyndi [...] 

mér finnst ég heldur skárri .. svaf betur .. en samt .. ég er alltaf þreytt og með verki og svo 

fer ég og hann segir: „já þú ert líklega með það sem kallast síþreyta“ [...] það fóru 

eiginlega níu eða tíu ár í eitthvað svona millibilsástand og eitt ár sem ég var verulega 

slæm [...] veistu að þrisvar á þessum tíma var ég alveg verulega hrædd .. ég sagði: „ég er 

eiginlega viss um að ég er að fá krabbamein“ (Ásta, bls. 97 og 100). 
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Sjúkdómsgreining Fyrstu sjúkdómseinkenni

 

Mynd 4. Samanburður á aldri við sjúkdómsgreiningu og fyrstu sjúkdómseinkenna. 

 

Ásta leitaði að lokum aftur til gigtarsérfræðingsins:  

Hvað blasir þá við mér (sjúkáll) .. kemur með liðverki byrjandi einkenni liðagigtar 

spurningamerki fyrir aftan [...] og ég segi: „af hverju sagðuru mér ekkert .. af hverju 

gerðuru ekkert“ (þögn) [...] þarna druslast ég og ég var nú eiginlega dálítið fúl við hann .. 

hann hefði getað sagt við mig: „komdu til mín eftir eitt ár eða hálft ár“ (þögn 7 sek) [...] 

mér fannst hann einhvern veginn bregðast mér [...] ég var reið við lækninn svona fyrst 

[...] en hann hefur þrátt fyrir allt reynst mér vel [...] og þetta kenndi mér að taka ábyrgð á 

eigin heilsu (Ásta, bls. 99- 103). 

 

Nokkrir meðrannsakendur höfðu alvarleg sálræn áföll í farteskinu frá því þeir voru börn. 

Unnur missti móður sína í barnæsku en hún átti eldri systur og þær studdu hvor aðra:  

Ég syrgði mömmu mikið án þess að muna mikið eftir henni og ég saknaði hennar 

rosalega [...] á þessum tíma .. þá var ekki verið að tala um hana mömmu (þögn) það 
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myndi ýfa upp sorgina .. [...] en maður heyrði sem lítil stelpa: „að standa sig“ (Unnur, bls. 

77 og 86).  

 

Guðrún missti móður sína í slysförum á síðara skeiði barnaskólaaldurs:  

Mín fyrstu viðbrögð voru að trúa þessu ekki og halda að þetta sé allt í plati að mig hafi 

verið að dreyma .. það kemur jafnvel enn þann dag í dag fyrir að það dettur niður í huga 

minn .. að kannski hafi þetta ekki verið svona ég veit ekki hverju þetta er skylt en svo 

þegar maður hugsar rökrétt þá veit ég að mamma hefði aldrei farið bara svona .. skilið 

okkur eftir (Guðrún, bls. 119).  

 

Faðir hennar slasaðist einnig alvarlega í slysinu: „það var hans (pabba) æðsta takmark að 

halda okkur saman“ (Guðrún, bls. 119). Ofan á þetta lenti hún í hringiðu togstreitu milli 

móðurafa og föður: „það var rosalega sárt og svona og ég tók afstöðu með pabba en ég 

heimsótti afa og ömmu og sérstaklega ömmu“ (Guðrún, bls. 120). Guðrún var á viðkvæmum 

aldri og aðstæður hennar gerðu það að verkum að hún kvaddi barnið í sér fyrir fullt og allt 

löngu áður en hún hafði þroska til: „ég grét mikið þarna og svona .. en pabbi var líka lagður á 

sjúkrahús ..“ (Guðrún, bls. 120). Þrátt fyrir að hafa lagt sig í líma við að uppfylla óraunhæfar 

væntingar lýsti hún sektarkennd:  

Ég held jafnvel að þau yngri hafi farið ver út úr þessu en ég .. svona á sálinni .. já ég hafði 

upplifað meiri kjölfestu en þau .. en reyndar .. þrjú af yngri systkinunum fluttu heim til  

okkar eftir að ég fór í sambúð (undir tvítugt) [...] ég var nú kannski ekki nógu dugleg að 

segja yngri systkinunum frá mömmu (þögn) (Guðrún, bls. 120 og 121).  

 

Þórði reyndist erfitt að tala um uppeldisaðstæður sínar og baráttuna fyrir tilverurétti 

sínum. Upplifun hans af aðstæðum hafði valdið honum langvarandi streitu: 
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Það hafði áhrif á mig .. [...] en ég varð samt ekki eins og NN (þögn) hann er alltaf sér .. 

varð einfari .. en margir fóru að drekka og bara (þögn) [...] ég hef alla tíð verið bjartsýnn 

maður .. stundum svona (þögn) en ég kemst alltaf að þeirri niðurstöðu að þetta er ekki 

neitt .. þá gengur allt betur (Þórður, bls. 65, 70 og 72). 

 

Á barnaskólaaldri varð Anna vitni að þungbærum atburði í nánustu fjölskyldu: „og svo 

var öllu haldið frá okkur [...] það standa allir saman hundraðpósent og það veitir mikla 

öryggiskennd og foreldrar mínir verða svona [...] eins og klettur í hafinu [...] en þetta fylgir 

manni alltaf“ (Anna, bls. 22, 23 og 24). 

Sem barn undi Ásta sér best í rólegheitum, amma hennar bjó inni á heimilinu og hún 

leitaði mikið til hennar. Amma hennar lést þegar Ásta var sextán ára: „Það hafði mikil áhrif á 

mig .. við vorum svo nánar .. hún var bara svo .. hún var bara svo góð .. það var fyrir mig erfið 

reynsla“ (Ásta, bls. 92). Nokkrum árum síðar, þá komin yfir tvítugt, upplifði hún alvarleg 

sálræn áföll nærdauðareynslu og missir barna:  

En einhvern veginn fannst mér svona .. mér fannst þetta svo óraunverulegt þarna fyrst en 

eftir á að hyggja stuðningurinn hefði þurft að koma svona þremur til fjórum mánuðum 

seinna .. [...] en ég man bara að ég var ofboðslega viðkvæm og rosalega grátgjörn (þögn) 

mamma sagði stundum: „það má bara ekkert segja við hana“ (þögn) en ég hef alltaf verið 

tilfinninganæm (Ásta, bls. 93 og 105). 

 

Iktsýkin leysist úr læðingi 

Misjafnt var á hvaða aldri iktsýkin leystist úr læðingi eða frá liðlega tvítugu til upp undir 

sextugs (sjá mynd nr. 6). Upplifun Gunnars af því hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi var: 

„Mér dettur í hug að það geti hafa verið rauðir hundar sem ég veiktist af [...] það er eina 

áfallið sem ég geri mér grein fyrir að ég hafi orðið fyrir (þögn 7 sek) þetta er mín 
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heimatilbúna kenning“ (Gunnar, bls. 107). Eftir gullmeðferð gengu sjúkdómseinkenni að 

mestu til baka og hann fékk hlé frá sjúkdómnum í 25 ár. Þá þurfti hann að gangast undir 

skurðaðgerð og í kjölfar hennar fékk hann sýkingu: „fæ háan hita .. þetta þrjátíu og níu stig og 

þetta bólgnaði óskaplega mikið og þá byrjar mín þrautaganga á ný“ (Gunnar bls. 110).  

Ásta sagði:  

Þar (missir barna í fæðingu og nærdauðareynsla) lenti ég í lífsreynslu sem ég efa ekki að 

hefur haft áhrif á þetta allt saman [...] en svo eignast ég fjórða barnið mitt .. þá tekur við 

ár inn á spítala .. því var oft ekki hugað líf .. það fæddist þroskaheft (þögn 7 sek) það álag  

held ég að hafi hrint þessu af alvöru af stað [...] já ég vil meina að þetta hafi komið eftir 

það [...] ég er sannfærð um að álagið þarna ýtti þessu af stað .. ég er sannfærð um það .. 

þetta hefði kannski komið seinna .. ég veit það ekki (Ásta, bls. 93 og 104). 

 

Á þrítugsaldri missti Anna bróður sinn, sem var tveimur árum yngri en hún, í slysi. Hún 

hafði áður misst eina systur sína: „ég upplifi níu dauðsföll á einu og hálfu ári þar af tvö 

sjálfsvíg vina .. [...] ég kemst ekkert áfram í sorginni .. ég bakka alltaf [...] mér finnst alveg 

klár tengsl þarna á milli og sjúkdómsins ..“ (Anna, bls. 28). 

Sunna lýsti andlegum hremmingum við skilnað maka en þar átti fjárhagslegt hrun og 

trúar- og menningarmunur hlut að máli. Hún minntist einnig á magasýkingu:  

Mér dettur helst í hug að álag eða sýkingar hafi hrundið sjúkdómnum af stað .. ég var 

undir miklu andlegu álagi .. þegar ég á dóttur mína og (þögn 7 sek.) og skilnaðurinn [...] í 

lokin þá vorum við bæði farin að beita hvort annað andlegu ofbeldi [...] þetta með gigtina 

kom um sumarið .. kom og fór .. [...] við höfðum náttúrlega þarna góðar tekjur .. en 

það einhvern veginn varð ekkert eftir (þögn 20 sek.) [...] en ég man líka eftir því að 

hafa fengið alvarlega magasýkingu“ (Sunna, bls. 35, 38, 42, 43 og 51). 
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Á fertugsaldri varð Unnur fyrir nærdauðareynslu og í eftirköstum slyssins leystist 

iktsýkin úr læðingi: „ég vil stundum segja að það tengist því þegar bíllinn bakkaði á mig 

(þögn) svo getur vel verið að þetta sé bara eitthvað þarna áður (þögn 7 sek)“ (Unnur, bls. 82-

83).  

Sara tengdi upphaf sjúkdómsins við stórfellt eignatjón: „þetta kemur bara svona allt í einu 

[...] kannski .. útihúsin heima brunnu .. já skömmu áður [...] það var náttúrulega mikið áfall 

fyrir mig“ (Sara bls. 5 og 8).  

Guðrún tengdi fyrstu einkenni iktsýkinnar við eitt af því sem flokkast til alvarlegra 

sálrænna áfalla af mannavöldum, einelti:  

Á þessum sama tíma og sjúkdómurinn kom var mjög erfitt í vinnunni (þögn) ég varð fyrir 

einelti og svona en ég sagði við sjálfa mig að ég ætlaði ekki að láta flæma mig í burtu og 

hérna pabbi er reyndar líka mikið veikur á þessum tíma og svona (Guðrún, bls. 122). 

Eins og áður hefur verið lýst var Þórður lífsreyndur maður en hann mundi ekki eftir neinu 

sem hann gat tengt við útleysingu sjúkdómsins: „það bara kom allt í einu bara .. 

náttúrulögmálin“ (Þórður, bls. 69). Í símtali við Þórð stuttu áður en skrifum skýrslunnar lauk 

vildi hann að það kæmi fram að hann greindist með kæfisvefn á háu stigi.  

 

Samspil langvarandi streitu og iktsýki: „sjúkdómurinn blossar upp“ 

Meðrannsakendur lýstu því allir að langvarandi streita hafði slæm áhrif á 

sjúkdómseinkenni. Meginþemað „sjúkdómurinn blossar upp“ kom fram hjá þeim öllum, þau 

lýstu versnuninni: „þreyttari og meiri bólgur“ (Sara, bls. 17), „þreytist og bólgna upp .. ég fæ 

verki“ (Anna, bls. 32), „langvarandi álag jagar liðina upp“ (Þórður, bls. 67), „aldrei verri“ 

(Gunnar, bls. 117), „ég er miklu verri í liðunum og bara allt“ (Unnur, bls. 90), „einkennin 

versna .. verkirnir aukast“ ( Ásta, bls. 101-102), „einkenni sjúkdómsins versnuðu (þögn) [...] í 
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dag ég geri ekki það sem veldur miklu álagi“ (Sunna, bls. 45 og bls. 50) og „ég er verri .. 

sérstaklega þreytan [...] svo finn ég fyrir svona ónotum í vöðvunum og eitthvað svona“ 

(Guðrún, bls. 128).  

Rannsakandi greindi fimm þætti sem áttu það sameiginlegt að valda langvarandi streitu 

sem hafði áhrif á sjúkdómseinkenni.  

 

1. Álag í vinnu eða námi. 

Öll lýstu því að bæði andlegt og líkamlegt vinnuálag hafði slæm áhrif á 

sjúkdómseinkennin, lýsing Unnar og Ástu var dæmigerð: „ég er betri í hvíld .. ég er betri 

þegar ég er i fríi .. það er alveg ljóst ég var í þessum skóla svo kemur sumarið og ég er miklu 

verri ..“ (Unnur, bls. 90). „einkennin versna aðallega ef ég passa ekki .. já ef ég er mikið að 

gera .. ég er dálítið mikið þeytispjald“ (Ásta, bls. 102). 

 

2. Hjónabandserfiðleikar. 

Guðrún og Gunnar höfðu upplifað strembið erfiðleikatímabil í hjónabandi: „þetta er eina 

tímabilið sem ég get sagt að liðagigtin .. andlegt álag og og þessi togstreita hafi farið saman .. 

sjúkdómurinn blossaði upp .. [...] þarna er ég verstur af sjúkdómnum ..“ (Gunnar, bls. 117).  

 

3. Niðurbrjótandi samskiptaháttur heilbrigðisstarfsfólks. 

Guðrún upplifði bæði þriggja mánaða bið eftir tíma hjá gigtarsérfræðingi og  

að hún skildi illa upplýsingar frá heimilislækninum sem streituvaldandi þætti:  

Hann sagði jú að ég væri með jákvæð gigtarpróf og einhverjar liðbólgur en það væri bara 

algengt fyrir konur á mínum aldri og svo ekkert meira með það (þögn 10 sek) [...] ég fór 

að ímynda mér að þetta væri eitthvað sem fylgdi breytingaskeiðinu en svo fór ég bara svo 

versnandi (Guðrún, bls. 119 og 124).  
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Gunnar var sá eini sem þurfti að vera langdvölum á sjúkrahúsi vegna sjúkdómsins. Það að 

upplifa samskipti heilbrigðisstarfsfólks við aldraða situr enn í honum og honum fannst ekki 

hlustað á sig þegar sjúkraþjálfunarmeðferð gekk of nærri honum:  

Ég hafði áhyggjur af því og mér leið svolítið illa stundum á spítalanum hvað mér fannst 

komið illa fram við gamla fólkið og ég hugsaði til þess með kvíða að lenda í því að verða 

gamall (þögn) mér fannst því miður ekki borin nægjanleg virðing fyrir gamla fólkinu það 

fannst mér dapurlegast af reynslu minni af spítölunum .. mér fannst ég fá gott viðmót en 

ég var ungur og hress og og .. ég er hræddur um að þetta sé enn til staðar [...] og þegar ég 

kem aftur á X (eftir endurhæfingarmeðferð) gengur maður undir manns hönd til að reyna  

að fá mig til að fara aftur í sjúkraþjálfun en ég neitaði alltaf .. það hafði verið gengið 

alltof nærri mér .. það hafði ekkert verið hlustað á mig (Gunnar, bls. 112 og 114). 

 

Samskipti við heilbrigðisstarfsmenn höfðu mikil áhrif á líðan Önnu og Unnar: „ég fann 

að X ætlaði að meðhöndla mig eins og ég væri með V .. eða eitthvað sko .. þetta er ekki það .. 

ég hef ekki talað við hann aftur“ (Unnur, bls. 84) og síðan þegar sjúkdómseinkenni blossuðu 

aftur upp eftir hlé: „Ég fæ útbrot .. tvenns konar útbrot .. auknar bólgur og verki .. það er bara 

sagt: „það er þetta það er þetta“ .. það er enginn sem segir: „best að láta gigtarsérfræðing kíkja 

á þetta strax“ (þögn)“ (Unnur, bls. 84). 

 

Lýsing Önnu speglar bæði áhrif niðurbrjótandi og eflandi samskiptaháttar:  

Ég veit hérna ekki hvort er meiri byrði að vera með sjúkdóminn eða að eiga samskipti við 

X .. [...] ég hef upplifað að einn og einn kann að hlusta og koma með úrræði .. áætlun [...] 

mér finnst ég aldrei fá neitt frá X öðruvísi en ég sé gráti nær .. ég hef iðulega farið 

hágrátandi út í bíl eftir viðtöl við X og keyrt grátandi heim [...] það sem brennur á mér er 
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samskipti læknis og sjúklings en ég verð svo mikið reið ennþá svo ég verð að halda áfram 

í listinni .. fæ útrás þar en gigtarsjúkraþjálfar og iðjuþjálfar þeir björguðu lífi mínu .. 

hlustuðu á mig [...] ég get ekki skipt um X .. ég myndi þá fá svo mikla tortryggni .. ég 

legg ekki í það .. (Anna, bls. 30-32).  

 

4. Skilningsleysi og fordómar samfélagsins. 

Allir höfðu reynslu af langvarandi streitu sem sprottin var úr skilningsleysi samfélagsins 

gagnvart sjúkdómnum. Rætur þess lágu í sameiginlegu þema sem var ósýnileiki sjúkdómsins: 

„já en samt finnst mér fólkið ekkert vera að skilja þetta og þú sérð ef þú horfir á mig .. þetta 

svo sem sést ekkert á mér“ (Þórður, bls. 61) og Anna sagði: „það fór í taugarnar á mér þegar 

ég mætti með hálskraga eða spelku í fjölskylduboð .. allir komu: „hvað kom fyrir ertu svona 

slæm?“ en ég sagði: „nei þú bara sérð það“ (Anna, bls. 33). Unnur sagði: „ég talaði við og 

sagði við lækninn minn fyrir fjórum árum síðan og líka við manninn minn að það væri algjört 

möst að bjóða upp á sálfræðiaðstoð eða að fá að tala við einhvern“ (Unnur, bls. 85). Reynsla 

Gunnars var frábrugðin: 

Ég var mikið spurður [...] og ég fann til svona mikillar svona mikillar jákvæðni og  

samkennd eða samúð en ekki vorkunnsemi [...] en mér hefur alltaf leiðst að segja frá 

heilsufari mínu ekki haft áhuga á því sem umræðuefni (Gunnar, bls. 115-116). 

 

Þeim sem voru öryrkjar fannst þeir varla passa inn í þann hóp, lýsing Sunnu var dæmigerð:  

Mér finnst samt alltaf erfitt að draga upp kortið mitt eins og í sundi.. [...] ég er ung kona 

og ég sætti mig ekki alveg við þetta .. mér líður ekki alveg vel með þetta .. erfitt að þiggja 

þetta (þögn) mér finnst ég ekki alveg eiga þetta skilið af því að mér finnst ég ekki vera 

svo veik .. sjúkdómurinn sést ekki utan á mér .. (Sunna, bls. 49 og 51). 
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Allir lýstu feginleik við að fá sjúkdómsgreiningu: „ég var að mörgu leyti fegin .. þetta var 

ekki einleikið .. en nei .. mér fannst gott að fá einhverja skýringu“ (Ásta, bls. 100). Eigin 

fordómar eða fljótadómar höfðu sitt að segja, Anna og Unnur þekktu báðar sjúkdóminn úr 

fræðunum: „ég komst að því að þessi sjúkdómur er allt öðruvísi en bækurnar segja til um .. 

það kemur ekki fram hvernig er að vera með sjúkdóminn og hvernig best er að haga sér“ 

(Anna, bls. 29). Sjúkdómsgreiningin hafði í för með sér tilfinningalegt umrót og andlega 

vanlíðan hjá þeim tveimur, þær lýstu sorg: „Fólk er hreinlega .. það er að missa hluta af lífi 

sínu .. það er komið með langvinnan ósýnilegan og illkynja sjúkdóm“ (Unnur, bls. 85). „Ég 

þurfti á samúð að halda .. ég skil ekki af hverju má ekki sýna samúð við þessu eins og annarri 

sorg“ (Anna, bls. 31). Lýsing Söru var dæmigerð fyrir reynslu Gunnars, Guðrúnar, Þórðar og 

Sunnu af andlegri líðan við sjúkdómsgreiningu: „mér finnst ég svo sem ekkert vera neitt 

yfirkomin af þessu ..“  (Sara, bls. 9). Sunna og Gunnar lýstu bæði breytingu á upplifun sinni 

þegar þau áttuðu sig á að sjúkdómurinn var ólæknandi, Sunna sagði: 

En þegar maður gerir sér grein fyrir því að þetta er til lífstíðar .. það var sjokk .. og það 

var þá sem ég rauk til og ætlaði að lækna mig af þessu .. [...] ég var bara hrædd .. (Sunna, 

bls. 44 -45). 

 

5. Áhyggjur af maka: „þeir eru áhorfendur.“ 

Þeir sem áttu maka höfðu vissar áhyggjur af honum, Ásta sagði: „maðurinn minn upplifði 

mikla sorg eftir að ég fékk sjúkdómsgreiningu af því að ég var svo lasin þegar ég greindist .. 

hann sá fyrir sér að ég yrði bara óvinnufær: „bara hvað ætlarðu að gera?“ (Ásta, bls. 104). 

Unnur sagði: „Oft þyrftu þeir (makarnir) ekki síður .. heldur en við sem berum sjúkdóminn að 

fá fræðslu og sálrænan stuðning því við erum þau virku inní þessu .. þeir eru áhorfendur“ 

(Unnur, bls. 85). Gunnar lýsti þessum þætti sem streituvaldandi en á annan hátt:  

Ég fann að kona mín hafði miklar áhyggjur af heilsu minni en ugglaust hefur 
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það verið streituvaldandi að ég fann hvað henni féll illa hvað ég vildi lítið tala um hvernig 

mér leið .. eins hafði hún miklu meiri trú á sjálfshjálp heldur en ég og það hefur ugglaust 

pirrað mig (Gunnar, bls. 114 og 117-118). 

 

Tileinkun bjargráða eftir alvarleg áföll - Þolgæði 

Brotin úr lífssögum meðrannsakenda sem birst hafa endurspegla hér og hvar meginþema 

bjargráða, fyrirbærið: „mér finnst það svo mikilvægt .. að ekki gefast upp ..“ (Sara, bls. 85), 

rannsakandi túlkaði lýsingu þeirra sem þolgæði (stamina). Sex þættir komu í ljós sem mótuðu 

eða höfðu áhrif á þolgæði hvers og eins. 

 

1. Trúarlegir þættir og vonin.  

Sara, Unnur og Ásta áttu sína barnatrú og höfðu ekki tekið eftir breytingum á trúnni við 

áfallið eða sjúkdóminn, Unnur sagði:  

Afi lagði ofuráherslu á bænirnar og ég lærði snemma faðirvorið og hef alltaf beðið .. og 

ég kenndi börnunum mínum bænirnar og hef þessa barnatrú og ég leita svoltið í hana [...] 

lífið hefði verið öðruvísi ef mamma hefði lifað .. það er ekki alltaf hægt að finna tilgang .. 

[...] ég hef líka velt fyrir mér núna .. þetta er nú talið illkynja og bara hægt að draga úr 

einkennum (þögn 7 sek) hvort þetta sé minn skellur .. í þessu ferli [...] mér finnst ég vera 

aftur að fá áfall núna .. og ég upplifi sko.. stóð ég mig ekki nógu vel í hinu .. [...] ææ en 

samt langar mig að reyna að lifa sem eðlilegast .. en já ég bara hræðist svoltið .. eftir tíu 

ár hvað þá? (Unnur bls. 80-81 og 89). 

 

Þórður sagði:  

Bara vinn á því sjálfur .. ég tala yfirleitt ekki um hlutina við neinn [...] en ég leita alltaf í  

trúna .. fer með bænirnar mínar og svona [...] já mér finnst gott að fara í kirkju .. og mér 
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þykir ennþá betra að fara upp í kirkjugarð (þögn) ég fer oft þangað .. og bara tala við þau 

.. ég hugsa oft að fólkið á bara heima þarna og tala við þau (Þórður, bls. 57 og 64). 

 

Trú Önnu og Sunnu breyttist við áföllin, Anna sagði:   

Ég kenndi Guði um ástand mitt .. vissi Guð ekki hvað ég var flink í höndunum .. ég skildi 

ekki hvað honum gekk til .. en núna lít ég á það sem tilstilli almættisins að ýta mér alfarið 

í listina og mér finnst ég mjög hamingjusöm .. (Anna, bls. 30). 

 

Sunna sagði :  

Í gegnum þessa erfiðu tíma sem ég fór í gegnum .. það var (þögn) ég .. það má segja að 

ég hafi fundið styrk í trúnni  með því að tengjast betur rótinni í kristinni trú .. gott að fara 

öðru hvoru í kirkju og ég uppgötvaði að suma presta er áhugavert að hlusta á .. þó þetta sé 

ekki .. ég er ekkert voðalega trúuð en mér finnst þetta gott að fara í kirkju það veitir mér 

vissa hugarró (Sunna, bls. 50-51). 

 

Brestir voru í guðsmynd Guðrúnar:  

Ég á mína trú en ég hef aldrei haldið því að mínum börnum .. samt er dóttir mín mjög 

trúuð .. en ég hef alltaf sagt: „Guð geymi þig“ (þögn) en ég var mjög reið oft við Guð og 

ég var mjög reið við hann eftir að mamma dó (bls. 127).  

 

Gunnar taldi sig ekki hafa upplifað neitt af því sem telst til alvarlegra sálrænna áfalla. 

Hann lýsti sér sem efasemdarmanni hvað trú snertir en afneitaði hinsvegar ekki tilvist æðri 

máttar. Lýsing hans á mikilvægi vonarinnar endurspeglaði sameiginlegan þátt í upplifun allra. 

Mikilvægi skopskyns og hæfilegt kæruleysi voru hinsvegar þættir sem hann einn nefndi:  

En ég trúði því nú að þetta myndi lagast .. [...] ég er afskaplega háður því að hafa eitthvað 
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til að hlakka til [...] og þó ég segi sjálfur frá þá hef ég þroskað skopskyn sem hefur nýst 

mér vel til að sjá bjartari og oft broslegu hliðar hlutanna [...] hæfilegt kæruleysi hjálpaði 

mér til að taka því sem að höndum bar ekki of hátíðlega .. ekki heldur sjúkdóma (Gunnar, 

bls. 113, 117 og 118).  

 

2. Að rækta sjálfan sig. 

Eitt af því sem hjálpaði meðrannsakendum við að ná fótanna á ný var að rækta sjálfa sig 

með ýmsu móti. Sara flutti búferlum eftir áfallið: „veistu það var ekki svo erfitt .. auðvitað var 

það svona ákvörðun .. en svona .. maður tekur því [...]  að halda áfram [...] þetta er bara 

svona“ (Sara, bls. 9-10). Helstu bjargráð hennar voru tómstundir, sjúkraþjálfun, þjóðdansar og 

að passa barnabarnið. Hún sagði: „ég er ótrúlega jákvæð (léttur hlátur) eða svona lífsglöð [...] 

ef maður er nógu jákvæður þá gengur þetta .. en ef maður er neikvæður þá gengur þetta ekki .. 

og allt verður ómögulegt“ (Sara, bls. 12). Allir komu inn á það að þeir notuðu ýmist eigin 

listsköpun eða nutu lista til að fá útrás fyrir tilfinningar. Þau sem höfðu upplifað alvarleg 

sálræn áföll lýstu einnig góðum áhrifum hreyfingar og hverskonar heilsuræktar, lýsing 

Guðrúnar var dæmigerð: „ég var í robe yoga .. mér finnst ég ekki hafa prófað neitt sem hefur 

reynst eins vel og það“ (Guðrún, bls. 127). 

Örorkumat reyndist hafa tvær hliðar, það var bjargráð í aðstæðum Sunnu:  

En svo stend ég með það í höndunum að ég af öllum er öryrki [...] en þarna kom 

vendipunktur síðan hef ég einbeitt mér að laga samskiptin við barnið mitt .. áður hafði ég 

enga orku [...] námið var svo mín útgönguleið úr sjúkdómnum .. rosalega gaman að  

breyta til og fá líka tíma fyrir allskonar félagsstarf (Sunna, bls. 49-50).  

Unnur velti fyrir sér sínum möguleikum:  

Þegar maður er að mæta í vinnuna: „ekki gefast upp“ og oft bít ég saman tönnum þegar 

ég er að mæta .. en mér finnst það svo mikilvægt að ekki gefast upp.. [...] ég var í þessum 
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skóla svo kemur sumarið og ég er miklu verri .. [...] mér fannst erfitt meðan það var .. en  

ég ætla að skrá mig aftur og halda áfram .. mig langar að halda áfram og ég ætla þá að 

taka eitt fag .. [...] ég hugsa .. best að mála dáltið og nota tímann í það .. öll mín orka fer í  

vinnuna og ekkert eftir í það [...] og ég hugsa .. ég á að nota hæfileikana .. það væri gott 

fyrir mig að fá útrás fyrir þetta .. meðan ég hef heilsu og getu (Unnur, bls. 85 og 90 -91).  

 

Anna lýsti því hvernig hún ræktaði sjálfa sig með því að vinna með fyrirgefninguna: 

Í vetur eins og .. frelsaðist ég .. ekki svona halelújafrelsun heldur undan byrði .. ég 

fyrirgaf mér að ég var ekki fullkomin .. þegar ég áttaði mig á að ég gat fyrirgefið þá 

létti af mér þungu fargi .. afneitunin gekk yfir og það tók við sorg sem var miklu dýpri en 

þessi venjulega (þögn). Þetta kemur fyrir þig eina .. ekkert ritual .. svo fór ég í 

kvennakirkjuna .. fór á námskeið um fyrirgefninguna .. og las bækurnar hennar Auðar Eir 

(Anna, bls. 30). 

 

3. Þögnin. 

Þögnin reyndist hafa tvær hliðar annars vegar var um að ræða þögn sem styrkti og 

endurnærði eins og Anna lýsti:  

Það að fara út og ganga ein með sjálfri mér .. leggjast milli þúfna og horfa á skýin eða 

ganga fjörur og vera í nálægð við sjóinn .. eða læki .. jafnvel hef ég sætt færis þegar 

leikvellir eru mannlausir að rólað mér svolítið .. þetta hefur eitthvað með takt náttúrunnar 

að gera .. skýin .. öldurnar .. rennslishljóðið í ám og lækjum og sveiflan í rólunni .. fyrir 

mig er þetta róandi og veitir mér frið (Anna, bls. 33). 

 

Hinsvegar var það þögn sem króaði af tilfinningar, Unnur var ein þeirra sem lýsti þeirri hlið 

þagnarinnar:  
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Ég man ég sagði alltaf .. já ég var voðalega fljót að segja: „jæja þá er þetta búið og þá 

kemur þetta“ (þögn) þegar mamma dó þá sagði ég: „jæja nú er hún orðinn engill“ (þögn)  

ég syrgði mömmu mikið án þess að muna mikið eftir henni og ég saknaði hennar rosalega 

(þögn) það var ekki verið að tala um þetta .. ekki tala um hana .. það myndi ýfa upp 

sorgina .. ég man þegar ég fór sem fullorðin .. þá sagði sálfræðingurinn: „þú ert með  

óunna sorg“ (þögn) á þessum tíma .. þá var ekki verið að tala um hana mömmu .. við 

höfum báðar (systur) sótt í það eftir að við urðum fullorðnar .. leitað eftir því að heyra  

sögur af mömmu (Unnur, bls. 76).  

 

4. Samkennd. 

Þörf fólks fyrir samkennd og samúð var persónubundin Sara sagði: „ég er bara með þetta 

.. ég hugsaði ekkert um það hvað þetta væri .. eða hvernig ég tæki á þessu“ (Sara, bls. 9). Öll 

lýstu uppeldislegum áhrifum á tjáningarmáta líkt og kemur fram í orðum Ástu:  

Þó ég ræði hlutina þá er ég svona alltaf sóló inni í mér [...] það er samt gott að eiga vini 

og kunningja og svona og góða fjölskyldu en samt er svona einhver kjarni í mér sem ég er 

ekki að bera á borð fyrir alla .. ég man að í uppeldinu var oft sagt við mann: „maður getur 

vitað hlutina en maður þarf ekki alltaf að fara lengra með þá“ (Ásta, bls. 103 og 106).  

 

Sumum tókst að losa um uppeldisleg höft og þar átti ósýnileiki sjúkdómsins hlut að máli 

en sá þáttur virtist ýta undir þörfina fyrir samúð og skilning: „ég þurfti á samúð að halda .. ég 

skil ekki af hverju má ekki sýna samúð við þessu eins og annarri sorg“ (Anna, bls. 31). 

Nokkrum reyndust trúnaðarvinir og að finna samkennd mikilvæg bjargráð. Anna upplifði 

samkennd í Kvennakirkjunni: „það er ofsalega gott að koma inn í hóp kvenna og vera tekið 

eins og þú ert .. það er mitt haldreipi“ (Anna, bls. 30). Hvað upplifun af langvinnum sjúkdómi 

varðar þá spilaði inn í að helmingur þátttakenda hafði reynslu af sjálfshjálparhópum 
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Gigtarfélags Íslands, Anna sagði: „um leið og ég fór að hitta annað fólk með þennan sjúkdóm 

fannst mér ég öðlast skilning“ (Anna, bls. 31). Orð Guðrúnar lýstu líka þessum áhrifum: „Ég 

fór .. já mér finnst það gott .. ég fór í Gigtarfélagið og hitti fólk sem var eins og ég .. mér 

fannst gott að hitta aðra“ (Guðrún, bls. 125). Sunna var ein þeirra sem upplifði samkennd í 

samskiptum við gigtarsérfræðinginn sinn:  

Hvað X var bara duglegur að ræða málin og svona ég varð svona virkari sjúklingur þó 

ég hafi verið upptekin áður af að lækna sjálfa mig .. ég fór svona að lifa með  

sjúkdómnum í stað þess að berjast við hann .. (Sunna, bls. 48).  

 

Nokkrir áttu trúnaðarvini og lýsing Unnar endurspeglar þá reynslu: „ég átti mjög góðar 

vinkonur og þessi mál voru öll rædd og það var mikill stuðningur og hvatning .. í rauninni 

eins og fjölskylda“ (Unnur, bls. 78).  

 

5. Að skrifa. 

Dagbókarskrif nýttust Söru og Unni: „frá því ég var 8 ára .. ég var alltaf í sveit skrifaði 

dagbækur .. fyrst var það bara .. fór að mjólka og svona .. en síðan var það um tilfinningar og 

hvað var að gerast“ (Unnur, bls. 78). Anna hafði tekið tæknina í sína þjónustu: „ég byrjaði að 

blogga í vetur ég ætlaði alltaf að skrifa dagbók en ég gerði það ekki því það átti bara að vera 

fyrir mig en að blogga er fyrir alla og þá skrifa ég og það virkar vel“ (Anna, bls. 30). 

 

6. Reiði. 

Reiðin hafði tvær hliðar annars vegar virkaði hún eins og drifkraftur til góðra verka og 

ruddi farveg til jákvæðra breytinga eins og t.d. Ásta lýsti: 

Ég ásakaði ekki guð .. nei .. en ég var oft ofboðslega reið .. en ég las mikið fór í skóla var 

svo einn vetur í háskóla ég ákvað þegar ég átti fatlaða barnið mitt og þetta allt .. að nota 
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tímann sem eftir er í eitthvað sem mér finnst skemmtilegt .. hreyfingin og þetta hefur 

hjálpað mér best að hugsa vel um sig .. bara það [...] mér finnst aðalatriðið að spyrna á 

móti gera það sem ég get sjálf (Ásta, bls. 102-105). 

 

Guðrún lýsti reiðinni hinsvegar sem niðurbrjótandi afli sem ól af sér beiskju sem rekja má 

til þess að guðsmynd Guðrúnar hafði brotnað í æsku. Bjargráð hennar þá og enn þann dag í 

dag var eins og allra hinna að gefast ekki upp en hún lýsti því hvernig þolgæðið var við það 

að bresta vegna innibyrgðar reiði: 

Ég er mjög reið oft við Guð og ég var mjög reið við hann eftir að mamma dó (þögn) [...] 

maðurinn minn var lengi vel og alveg fram að (þögn) mjög eigingjarn á mig það fannst 

mér mjög erfitt (þögn) [...] en reiðin beinist gagnvart mér sjálfri .. og þeim sem mér þykir  

vænt um .. en að láta alltaf stjórna svona með mann (þögn) reiðin fer verst með mig en 

þessi hegðan er svo ólík mér það má segja að ég hafi allt lífið verið í einhvers konar  

Pollýönnuleik .. reið en alltaf að þóknast öðrum [...] mig langar að finna aftur .. já .. 

horfnar tilfinningar .. ég finn ekki lengur til gleði (þögn) horfa tvö þrjú ár fram í tímann 

takast eitthvað annað á en að uppfylla skyldur (þögn) já .. ég ætla að leita hjálpar .. já hjá  

geðlækni (Guðrún, bls. 125 og 127).  

 

7. Geðlæknir 

Sem betur fer hefur opin umræða um geðsjúkdóma breytt hugarfari fólks í þá veru að það 

þykir ekki lengur skömm að því að leita hjálpar geðlækna. Það kom fram að það reyndist 

heilladrjúgt bjargráð og einnig hafði einn meðrannsakandi leitað til sálfræðings. Önnur 

samfélagsleg úrræði sem tilheyra grunnþjónustu velferðarkerfisins virtust ekki hafa verið uppi 

á borðinu þegar byrði eftir alvarleg sálræn áföll var við það að sliga fólk. Þar á rannsakandi 

við úrræði sem tilheyra grunnþjónustu velferðarkerfisins svo sem presta eða djákna kirkjunnar 
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og stuðningsnet fagfólks heilsugæslustöðva t.d. hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa 

og heimilislækna. Það reyndist nefnilega erfitt skref að stíga að virkja eigið stuðningsnet í 

þeim aðstæðum sem alvarleg sálræn áföll sköpuðu. Orka þolenda fór öll í það að lifa af 

líðandi stund, lýsing Ástu var dæmigerð:  

Ég ræddi við hann (geðlækninn) mína stöðu hvaða stefnu maður ætti að taka þegar maður  

eignast langveikt og fatlað barn [...] en eins og ég sagði við manninn minn: „við tökum á 

öllu í þetta.“ Við vissum ekkert hvernig þetta færi (þögn) [...] foreldrar okkar bjuggu úti 

á landi en ég hafði sterk tengsl við systur mína (þögn) það var erfitt að biðja um hjálp  

en hún kom til okkar tíma og tíma (Ásta, bls. 96-98 og 104).  
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Hugtakalíkan 1.  

 

1) ALVARLEGT SÁLRÆNT ÁFALL 

Alvarlegt eignatjón í eldsvoða (Sara, bls. 8). 

Dauði nákomins af slysförum og röð dauðsfalla (Anna, bls. 28).* 

„Bíllinn bakkaði á mig“ (Unnur, bls. 83).* 

Eignast langveikt og fjölfatlað barn (Ásta, bls. 104). 

Alvarlegt einelti á vinnustað (Guðrún, bls. 122).* 

2) LÍKAMLEGT ÁFALL 

Rauðir hundar og síðar sýking í kjölfar skurðaðgerðar (Gunnar bls. 107 og 110). 

3) ANNAÐ HVORT 1) EÐA 2 

Skilnaður við maka, trúar- og menningarmismunur,  

stóð uppi slipp og snauð með barn á framfæri  

eða svæsin magasýking (Sunna, bls. 35 og 51). 

4) NÁTTÚRULÖGMÁLIN 

„Bara kom allt í einu bara .. náttúrulögmálin [...] kannski kæfisvefn“ (Þórður, bls. 69 og 74).*  

*Áttu það sameiginlegt að hafa upplifað alvarleg sálræn áföll sem börn. 

Mynd 5. Upplifun iktsjúkra af hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi. 
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Hugtakalíkan 2.  

 

Mynd 6. Lýsing samræðufélaga á samspili langvarandi streituvalda og sjúkdómseinkenna. 

Álag í vinnu 
eða námi 

Niðurbrjótandi 
samskiptaháttur 

heilbrigðisstarfsfólks 

„Sjúkdómurinn 
blossar upp“ 

Hjónabands-
erfiðleikar 

Áhyggjur af maka 

Skilningsleysi og 
fordómar 

samfélagsins 
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Að skrifa 

Reiði 

Að rækta sjálfan 
sig 

Þögn 

Þolgæði
„Að ekki gefast 

upp“

Samkennd 

Trúarlegir þættir 
og vonin 

Hugtakalíkan 3.  

 

Mynd 7. Lýsing samræðufélaga á tileinkun bjargráða eftir áföll. 
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Samantekt 

Í rannsókninni var notað tilgangsúrtak, sex konur og tveir karlar með iktsýki sem 

jafnframt höfðu upplifað áföll. Helstu niðurstöður voru að meiriháttar streita vegna líkamlegra 

eða sálrænna áfalla var sá áhrifaþáttur sem meðrannsakendur lýstu að hefði leyst sjúkdóminn 

úr læðingi. Í öðru lagi var það upplifun þeirra að sjúkdómurinn blossaði upp við langvarandi 

streitu. Reynsla meðrannsakenda endurspeglaði nokkra þætti sem ýttu undir þróun 

langvarandi streitu. Þeir helstu voru: álag í vinnu eða námi, hjónabandserfiðleikar, 

niðurbrjótandi samskipti við heilbrigðisstarfsfólk, skilningsleysi samfélagsins gagnvart 

ósýnilegum sjúkdómi, iktsýkinni og áhyggjur af maka. Meginþemað í tileinkun bjargráða 

reyndist vera þolgæði og þau undirþemu sem höfðu áhrif á þolgæðið voru: trúarlegir þættir og 

vonin, að rækta sjálfan sig, þögn, samkennd, að skrifa og reiði. Þögnin og reiðin höfðu tvær 

hliðar önnur leiddi til andlegrar uppbyggingar en hin til andlegs niðurbrots.  
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Kafli 5 Umræða  

Í þessum kafla kemur fram túlkun rannsakanda á niðurstöðum rannsóknarinnar ásamt því 

að þær eru bornar saman við fræðilega kafla rannsóknarinnar. Umræðan snýr fyrst og fremst 

að þeim þremur fyrirbærum sem lúta að rannsóknarspurningunni en lítillega er rætt um þætti í 

bakgrunni meðrannsakenda.  

 

Um bakgrunn meðrannsakenda 

Bakgrunnur meðrannsakenda er athyglisverður og án hans væri erfitt að túlka 

fyrirbærafræðilega þætti rannsóknarinnar. Orð Önnu gefa til kynna að það sé þörf á aukinni 

fræðslu um hagnýt atriði er lúta að sjúkdómsþróun: „ég komst að því að þessi sjúkdómur er 

allt öðruvísi en bækurnar segja til um .. þar kemur ekki fram hvernig er að vera með 

sjúkdóminn og hvernig best er að haga sér“ (Anna, bls. 29). Tvennt í upplifun 

meðrannsakenda sem laut að birtingu sjúkdómseinkenna gæti haft þýðingu við 

sjúkdómsgreiningu. Í fyrsta lagi minnti upplifun flestra af ólýsanlegri þreytu óneitanlega á 

þunglyndislýsingu og nokkrir höfðu reyndar fengið þá sjúkdómsgreiningu. Það sem vakti 

sérstaklega athygli rannsakanda var lýsing þeirra á að þunglyndislyf breyttu litlu um líðanina. 

Vanlíðaninni létti ekki að ráði fyrr en eftir að meðferð með ónæmisbælandi lyfjum hófst. Í 

annan stað var það sameiginleg upplifun allra af liðbólgum, meðrannsakendur lýstu því að 

þær komu ekki í liði beggja útlima samtímis eins og fræðilegt efni gefur til kynna (Gardner og 

Matsen, 2002; Grant o.fl., 2001; Harris, 2003; Kristján Steinsson, 2003; Kuhn o.fl., 2006: 

NIAMS, 1998). Að mati rannsakanda er það önnur hlið á sama teningi að liðir skemmast hratt 

við virkar bólgur og það leiðir til þess að svipaðar liðskemmdir sjást fljótlega í báðum 

útlimum ef sjúkdómsgreining dregst á langinn og sjúkdómurinn er ekki meðhöndlaður með 

ónæmisbælandi lyfjum strax. Saga Ástu um tíu ára óvissutíma með tilheyrandi þjáningu og 

liðskemmdum heyrir vonandi fortíðinni til. 
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Um upplifun iktsjúkra af hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi 

Þegar skyggnst var um í hugarheimi samræðufélaga kom í ljós að allir nema Þórður lýstu 

því að meiriháttar streituvaldar á borð við sýkingar eða alvarleg sálræn áföll voru þeir atburðir 

sem að þeirra mati leystu sjúkdóminn úr læðingi. Við lok skýrsluskrifa kom fram 

athyglisverður þáttur hjá Þórði, kæfisvefn á háu stigi. Sjúkdómur sem þekktur er af því að 

virkja streituhormón úr hófi fram hverja einustu nótt. 

Streituvaldarnir sem um ræðir voru ýmist óviðráðanlegir atburðir eða atburðir sem áttu 

sér rætur í brostnu siðferðisþreki manna. Brostið siðferðisþrek sem leiðir til ofbeldis á borð 

við t.d. alvarlegt einelti er afl sem getur valdið þolandanum alvarlegu sálrænu áfalli og ámóta 

skaða og t.d. náttúruöflin og slys geta gert. Við rannsakanda blasti sá alvarlegi hlutur að 

óviðráðanlegir hlutir vega salt við ásetningsverk manna sem orsakavaldar alvarlegra sálrænna 

áfalla. Rannsakandi á ekki svör við því hvort unnt sé að draga úr alvarlegum sálrænum 

áföllum með því að efla siðferðisþrek manna en það er til vinnandi að fræða sem flesta um 

heilsutjónið sem fylgt getur alvarlegum sálrænum áföllum.  

Fyrri rannsóknir og fræðigreinar styðja niðurstöður rannsóknarinnar að meiriháttar streita 

af völdum sýkinga eða sálrænnar streitu gæti verið áhættuþáttur í að leysa 

sjálfsónæmissjúkdóma á borð við iktsýki úr læðingi. (Herrmann, Schölmerich og Straub, 

2000; Segerstrom og Miller, 2004; Selye, 1978; Vander, Sherman og Luciano, 2004; Walker, 

Littlejohn, McMurray og Cutolo, 1999). Rannsakandi metur það svo að niðurstöður gefi 

tilefni til þess að meiri gaumur verði gefinn að lýsingum iktsjúkra sjálfra af áhrifum 

meiriháttar streitu vegna alvarlegra sálrænna áfalla í framtíðinni. 
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1) Alvarlegt sálrænt áfall

2) Líkamlegt áfall, sýking

3) Annaðhvort 1) eða  2)

4) Náttúrulögmál/kæfisvefn

 

Mynd 8. Vægi áhættuþátta í meingerð iktsýki sbr. mynd 5. 

 

Þrátt fyrir smæð úrtaks er það athyglisvert hvað upplifun kvenna og karla reyndist ólík. 

Konurnar höfðu allar reynslu af alvarlegum sálrænum áföllum skömmu áður en einkennin 

brutust fram en áföll karlanna voru ekki af sálrænum toga. Rannsakandi veltir fyrir sér hvaða 

þýðingu það hefur, bæði í ljósi kynjahlutfalls í iktsýki og niðurstaðna rannsóknar Gylfa 

Ásmundssonar og Ágústs Oddssonar (2000) að konur og þeir sem upplifa yfirþyrmandi 

aðstæður virðast í hvað mestri áhættu að þróa með sér áfallaröskun.  

 

Um áhrif langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni iktsýki 

Áhrif langvarandi streitu sem átti sér misalvarlegar rætur kom fram í orðræðu allra 

meðrannsakenda. Meginþemað og dæmigerð reynsla allra var að „sjúkdómurinn blossaði 

upp“ við langvarandi streitu. Meðrannsakendur köfuðu djúpt og ræddu einlæglega um slæm 

áhrif langvarandi streitu á sjúkdómseinkenni og hvað helst orsakaði hana. Fimm þættir komu í 

ljós sem höfðu áhrif á meginþemað: álag í vinnu eða námi, hjónabandserfiðleikar, 

niðurbrjótandi samskiptaháttur heilbrigðisstarfsfólks, skilningsleysi samfélagsins og áhyggjur 
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af maka. Niðurstöður rannsóknarinnar og fræðilegt efni bendir til þess að við langvarandi 

streitu versni sjúkdómseinkennin (Feldman, 1974; Herrmann, Schölmerich og Straub, 2000; 

LeResche og Dworkin, 2002; Mangelli, Gribbin, Büchi, Allard og Sensky, 2002; Matsen, 

2001; Segerstrom og Miller, 2004; VanItallie, 2002; Walker, Littlejohn, McMurray og 

Cutolo, 1999 ).  

Það var ekki einungis vinnuálag eða álag vegna frekara náms sem olli langvarandi streitu. 

Togstreita í samskiptum var ofarlega í huga allra meðrannsakenda og það sem þeir sögðu um 

áhrif erfiðra hjónabandserfiðleika gefur til kynna hvernig innibyrgðar tilfinningar og togstreita 

ýfðu upp sjúkdómseinkennin.  

Skilningsleysi maka og fjölskyldunnar gagnvart sjúkdómseinkennum ýtti einnig undir 

þróun langvarandi streitu: „mér finnst ekki alveg vera skilningur hjá heimilisfólkinu .. þegar 

maður er svo þreyttur að maður getur ekki haldið sér uppi ..“ (Þórður, bls. 61). Það skiptir 

máli í þessu sambandi að hlusta á rödd þeirra sem höfðu reynslu af því að viðhorf nákominna 

breyttist eftir að þeir sóttu fræðslu um eðli sjúkdómsins: „mér finnst eins mikið atriði að 

makinn heyri um sjúkdóminn og sjúklingurinn. Mér fannst hann breytast heilmikið við að vita 

um hvað málið snýst“ (Guðrún, bls. 129).  

Það er umhugsunarvert að annar hver meðrannsakandi lýsti því að reynslan af 

niðurbrjótandi samskiptahætti heilbrigðisstarfsmanna hafði afgerandi áhrif á líðan þeirra. 

Önnu leið eins og ófrjálsum manni í umkomuleysi sínu. Árið 2003 setti Sigríður 

Halldórsdóttir fram drög að kenningu um áhrif samskiptahátta. Samskiptakenningin spratt upp 

úr sjö rannsóknum, hennar og samstarfsmanna, sem áttu það sameiginlegt að snerta samskipti 

heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga. Rannsóknirnar endurspegluðu auðsæranleika sjúklinga og 

hræðslu við að vera ósammála heilbrigðisstarfsmönnum. Þeir skynjuðu ákveðna hættu á að 

vera hafnað eða beinlínis verða fyrir höfnun ef þeir dirfðust að vera ósammála hvað þá heldur 

að kvarta. Kenningin dregur upp mynd af því að þeir sem hafa vald, t.d. hjúkrunarfræðingar, 



66 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

hafa það í hendi sér hvort samskiptaháttur þeirra byggir upp eða brýtur niður sjálfsmynd 

fólksins sem þeir umgangast. Kjarni kenningarinnar er að líkurnar aukist á að sjúklingar öðlist 

styrka rödd ef notaður er styðjandi eða eflandi samskiptaháttur þannig að jafnvægi ríki í 

samskiptum. Jafnvægi ríki helst og varnarleysi hverfur með því að beita eflandi 

samskiptahætti þar sem nærvera einkennist af virðingu, umhyggju, góðri faglegri þekkingu, 

samþykki tilfinninga og endurvarpi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks. Hlutlaus samskipti þar sem 

engin eða takmörkuð tjáskipti fara fram breytir líðan sjúklingsins lítið eða ekkert. 

Niðurbrjótandi samskiptaháttur getur hvorutveggja virkað hamlandi og niðurbrjótandi fyrir 

þann sem fyrir verður. Niðurbrjótandi samskiptaháttur felur í sér misnotkun valds, neikvæð 

tjáskipti sem jafnvel geta flokkast til ofbeldis. Útkoman verður aukið varnarleysi og rödd 

skjólstæðingsins þagnar (Sigríður Halldórsdóttir 2003a).  

Að mati rannsakanda er unnt að skoða flest öll mannleg samskipti í ljósi kenningar 

Sigríðar Halldórsdóttur (2003a) en skaðinn sem niðurbrjótandi samskiptaháttur getur valdið 

hvort sem honum er beitt af nákomnum eða heilbrigðisstarfsmönnum virðist vera tvíbentur 

þegar kemur að fólki með sjálfsónæmissjúkdóma. Hann veldur bæði brotinni sjálfsmynd og 

versnun sjúkdómseinkenna.  

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar er full ástæða fyrir heilbrigðisstarfsmenn að huga að 

sjálfsvitund sinni. Það er engu líkara en að hæfileikinn til að hlusta á eigin samvisku hafi 

glutrast niður hjá sumum þeirra. Fram kemur hjá Goleman (2000) að sjálfsvitund stjórnist í 

megindráttum af skapferli, tilfinningum og áhugahvöt. Goleman telur að unnt sé að þjálfa 

hæfileikann sem liggur að baki sjálfsvitund eða tilfinningagreind og að samskiptahætti sé unnt 

að stjórna með sjálfsvitundinni. Það sé gert með því að leggja sig fram um að greina og skilja 

eigin samskiptahátt, ásamt því að greina áhrifin sem hann hefur á aðra (Goleman, 2000). 

Sigríður Halldórsdóttir (2003a) setur fram tillögur í kenningu sinni sem miða að eflingu 

sjálfsvitundar sem undirstrika í raun ráð Golemans. Fyrsta skrefið telur hún vera að gera sér 
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grein fyrir eigin samskiptahætti, hvort hann sé eflandi eða niðurbrjótandi. Síðan að koma í 

framkvæmd jafnvægi í samskiptum með því að velja og æfa sig í að nota eflandi 

samskiptahátt. Það feli í sér að gefa vald þ.a. báðir aðilar upplifa samræður en við það hverfi 

varnarleysið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003a).  

Sunna lýsti áhrifum eflandi samskiptaháttar: 

Hvað X var bara duglegur að ræða málin og svona ég varð svona virkari sjúklingur .. [...] 

ég fór svona að lifa með sjúkdómnum í stað þess að berjast við hann .. [...] ég hef fundið 

jafnvægi .. þannig gleymi ég því miklu meira að ég er með gigt (Sunna, bls. 48-51).  

 

Eflandi samskiptaháttur stuðlaði þannig bæði að breytingu á hugarfari og hlutverki Sunnu. 

Sjúkdómurinn hætti að vera aðalatriði, sjúklingshlutverkinu létti og við stjórnartaumum tók 

uppréttur einstaklingur með sjúkdómsgreiningu.  

Skilningsleysi samfélagsins olli nokkrum meðrannsakendum langvarandi streitu en þar 

spilaði sameiginleg upplifun allra af „ósýnilegum sjúkdómi“ stórt hlutverk. Sjúkdómurinn 

hafði í för með sér tilfinningalegt umrót hjá öllum, ekki síst vegna færniskerðingarinnar sem 

lokaði á svo margt sem áður taldist til sjálfsagðra hluta: „fólk er hreinlega .. það er að missa 

hluta af lífi sínu .. það er komið með langvinnan ósýnilegan og illkynja sjúkdóm“ (Unnur, bls. 

85). Feldman (1974) fjallar í fræðigrein sinni um mikilvægi heildrænnar sýnar þegar 

langvinnir sjúkdómar sem hafa færnisskerðandi áhrif eiga í hlut. Feldman telur að hver og 

einn þurfi að taka meðvitaða ákvörðun um að finna nýjan farveg sem mótist af nýjum tilgangi, 

merkingu og jafnvel breyttum lífsstíl. Mikilvægur þáttur í því sé að hvetja fólk til að segja 

lífssögu sína. Cíceró (1982) leit á það að segja lífssöguna sem íþrótt sem fæli í sér að æfa sig í 

að orða minningar og túlka tilfinningar. Það yki þol gagnvart erfiðum tilfinningum og máttur 

þeirra gufaði við það upp. Andleg vellíðan ykist við að horfa yfir farinn veg og sættast við 

fortíðina. Það framkallaði tilfinningu um að vel hefði verið lifað. Rannsakandi sér reyndar 
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fyrir sér hættu ef farið er of hratt úr kafi með sársaukafullar minningar, hættu sem líkja mætti 

við kafaraveiki. Í því sambandi er vert að minna á þá einföldu lífsspeki sem á við allar íþróttir, 

að setja sér markmið, fara rólega af stað og halda út.  

Þeir meðrannsakendur sem höfðu umgengist fólk með iktsýki og lært um sjúkdóminn í 

sínu námi virtust upplifa sjúkdóminn fremur sem áfall og streituvald á meðan hinir létu sér 

hann í léttu rúmi liggja, upplifun sama atburðar var ólík eins og orðræða Sókrates um skynjun 

undirstrikar: „Svo vill stundum til, að einum manni finnst kalt og öðrum ekki, [...] og er það 

þó sami vindurinn sem blæs um þá. [...] Það er hverjum manni svo sem hann skynjar það“ 

(Platón, 1989). Það skiptir máli þegar veita þarf sálrænan stuðning að vita í stórum dráttum 

hvaða atburðir hafa mótað lífshlaup viðkomandi manneskju. Í rannsókn Fleming og Bélanger 

(2000) á sálrænum afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar kemur fram að afar ólíkir 

atburðir gátu leitt til álíka viðbragða eða hruns síðar á lífsleiðinni. Endurtekin áföll sem ekki 

endilega flokkast til alvarlegra sálrænna áfalla gátu auk þess framkallað upplifun af fyrri 

áföllum. Það getur bent til þess að í farteski viðkomandi sé sorg í sjálfheldu eða innikróaðar 

tilfinningar sem valda e.t.v. ómeðvitað langvarandi streitu sem getur þróast yfir í geðröskun 

(Fleming og Bélanger, 2001; Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; 

Sigfinnur Þorleifsson, 2001).  

Áhyggjur af maka höfðu áhrif á líðan meðrannsakenda svipað og Ásta lýsti: „maðurinn 

minn upplifði mikla sorg eftir að ég fékk sjúkdómsgreiningu af því að ég var svo lasin þegar 

ég greindist .. hann sá fyrir sér að ég yrði bara óvinnufær ..“ (Ásta, bls. 104).  

 

Um bjargráð iktsjúkra eftir alvarleg sálræn áföll 

Alvarleg sálræn áföll eru margslungið fyrirbæri sem gera sig heimakomin án fyrirvara. 

Þessar boðflennur kippa fótunum undan gestgjafanum og það að ná fótanna á ný krefst þess 

að áttavitinn sé stilltur af og notuð bjargráð sem fólk jafnvel vissi ekki að það byggi yfir.  
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Flestir meðrannsakendur lýstu sér sem bjartsýnum en sumir voru áhyggjusæknir í eðli 

sínu. Hlutskipti allra sem höfðu í farteskinu alvarleg sálræn áföll var að áföllin snertu þá 

persónulega. Í bakgrunni meðrannsakenda birtist að helmingur þeirra hafði upplifað alvarleg 

sálræn áföll sem börn. Sú reynsla fylgdi þeim alltaf og hafði djúpstæð áhrif á sjálfsmyndina. 

Það virtist vera tilhneiging hjá sumum þeirra að bregðast ámóta við yfirþyrmandi aðstæðum á 

fullorðinaldri. Það var engu líkara en tilfinningaþroskinn hefði staðnað við brestinn sem þá 

kom í sjálfsmyndina, þeir voru enn eins og undir rústum áfallsins. Rannsóknir benda til þess 

að langvarandi streita eða sorg í sjálfheldu geti haft áhrif á líkamlegt heilsufar en einnig þróast 

yfir í geðröskun á borð við þunglyndi eða áfallaröskun (Altemus, Cloitre og Dhabhar, 2003; 

Bonanno og Kaltman, 2001; Calhoun og Tedeschi, 2001; Davis, 2001; Fleming og Bélanger, 

2001; Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Kawamura, Kim og Asukai, 

2001; Neimeyer, 2001; Parkes og Weiss, 1983). 

Þeir sem höfðu reynslu af meiriháttar streitu vegna alvarlegs sálræns áfalls skömmu áður 

en sjúkdómurinn braust út voru allt konur. Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort 

samhengi sé í kynjahlutfalli iktsýki (3♀/1♂) og rannsóknarniðurstöðum Gylfa Ásmundssonar 

og Ágústs Oddssonar (2000) sem benda til þess að konur séu líklegri til að þróa með sér 

áfallaröskun en karlar. 

Tileinkun bjargráða hjá meðrannsakendum virtist fyrst og fremst stjórnast af eiginleika 

sem án efa tengist áhugahvöt og hæfni líkt og Heider (1988) getur um í kenningu sinni. 

Fyrirbærið sem meðrannsakendur lýstu túlkar rannsakandi að hafi verið þolgæði (stamina). 

„Að ekki gefast upp” var nefnilega rauði þráðurinn í reynslu allra meðrannsakenda. Í huga 

rannsakanda er þolgæði jákvæður og eftirsóknarverður eiginleiki en önnur bjargráð voru 

þættir sem ýmist juku þolgæði meðrannsakenda eða brutu það niður, reiðin og þögnin 

reyndust virka í báðar áttir. Rannsakandi fær ekki betur séð en að merking 

tileinkunarkenningarinnar skarist við málsháttinn: „Hver er sinnar gæfu smiður.“ Flestir gátu 
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þegar frá leið tekið vitræna ákvörðun um að halda áfram, frekara nám var nokkrum bjargráð: 

„námið var mín útgönguleið .. rosalega gaman að breyta til” (Sunna, bls. 50). Það má samt 

ekki gleymast að þeir sem verða langvarandi streitu að bráð eða festast í neti þunglyndis eða 

áfallaröskunar standa ráðþrota og eru jafnvel ófærir um að leita hjálpar hjá fagfólki.  

Í eðli sínu er sorg vegna alvarlegra sálrænna áfalla sársaukafull og venjulegur maður 

kemst ekki hjá því að finna til. Þögnin eða taktur náttúrunnar reyndist nokkrum 

meðrannsakendum nauðsynlegt skjól við úrvinnslu yfirþyrmandi tilfinninga en varð að þraut 

þar sem erfiðar tilfinningar biðu úrvinnslu, það var eins og þær flæktust í þögninni. Fram 

kemur hjá Kristjáni Kristjánssyni (2003) að með samkennd sé stuðlað að skipulegri 

meðvitaðri tjáningu tilfinninga í orðum eða myndrænt. Í uppbyggingarferlinu var mikilvægt 

fyrir meðrannsakendur að fá viðurkenningu á líðan sinni og niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegla hvernig samkennd átti þátt í að greiða úr tilfinningum og bæta líðan, líkt og Anna 

sagði: „í raun getur enginn utanaðkomandi skilið ástandið nema kannski gigtarsjúkraþjálfarar 

og iðjuþjálfarar þeir björguðu lífi mínu .. hlustuðu á mig” (Anna, bls. 31).  

Orð Cíceró (1982) frá árinu 44 f. Kr. endurspegla gildi þess fyrir fólk að segja lífssöguna: 

„Að ekkert er dýrlegra en vitundin um að vel var lifað og minningin um að hafa látið gott af 

sér leiða í lífinu“ (Cíceró, 1982, bls. 44). Setningin „vitundin um að vel var lifað“ gefur til 

kynna að það hafi farið fram speglun á lífshlaupinu sem leiddi til sáttar og æðruleysis. Cíceró 

(1982) líkti orðræðu sem felur í sér að segja lífssöguna við íþrótt sem stuðlaði að bættri heilsu 

og merkingarleit. Margir virðast hafa týnt þessum þræði eða hafa ekki haft tækifæri til að 

spinna hann og æfa sig. Nokkrir meðrannsakendur höfðu leitað merkingar og fundið nýjan 

tilgang, eins og Anna lýsti:  

Já ég kenndi Guði um ástand mitt .. vissi Guð ekki hvað ég var flink í höndunum .. ég 

skildi ekki hvað honum gekk til .. en núna lít ég á það sem tilstilli almættisins að ýta mér 

alfarið í listina og mér finnst ég mjög hamingjusöm .. (Anna, bls. 30).  
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Sálfræðingurinn James Pennebaker er þekktur fyrir rannsóknir sínar á áhrifum stuttrar 

frásögu eða daglegra skrifa á andlega líðan. Niðurstöður rannsókna hans síðustu tvo áratugi 

benda til þess að þessi einföldu bjargráð bæti andlega líðan, styrki ónæmiskerfið og fækki 

heimsóknum til lækna (Pennebaker, 1997). Trúnaðarvinir og dagbókarskrif bættu líðan 

nokkurra meðrannsakenda eins og Unnur sagði:  

Ég átti mjög góðar vinkonur og þessi mál voru öll rædd og það var mikill stuðningur og 

hvatning .. [...] ég var alltaf í sveit skrifaði dagbækur .. fyrst var það bara .. fór að mjólka 

og svona .. en síðan var það um tilfinningar og hvað var að gerast (Unnur, bls. 78). 

 

Listsköpun var veigamikill samferðamaður hjá helmingi samræðufélaga og fræðileg 

umfjöllun Péturs Péturssonar (2002) dýpkar skilninginn á þýðingu listsköpunarinnar. 

Umfjöllun hans snýst um að líklega sé það fyrst og fremst uppeldislegt þjálfunaratriði hvernig 

fólk tjáir sig um reynslu og hugsjónir og þegar á reynir hafi ekki allir vilja eða getu til að 

opinbera tilfinningarnar sem búa í undirvitundinni með orðræðu.  

Trú skipti alla miklu máli og mótaðist af reynslu meðrannsakenda. Þeir skiptust í þrjú 

horn gagnvart trú á Guð eftir áföll, trúin dalaði, stóð í stað eða efldist. Það má læra margt af 

orðum Gunnars sem lýsti sér sem efasemdarmanni en hann afneitaði ekki tilvist æðri máttar: 

„þeir sem ég skil hvað síst er fólk sem heldur því fram að það trúi .. en ekki að það haldi 

(þögn 7sek)” (Gunnar, bls. 115).  

Von og tilgangur höfðu jákvæð áhrif á þolgæði meðrannsakenda. Geðlæknirinn Victor E. 

Frankl sem lifði af dvöl í Auschwitz lýsir því í bók sinni, Leitin að tilgangi lífsins, að lífsneisti 

þeirra fanga sem misstu vonina kafnaði líkt og gerist með lifandi ljós þegar súrefni þrýtur. 

Hann leggur í bókinni út frá orðum þýska heimspekingsins Nietzsche um að tilgangsleysið sé 

kjarni andlegrar þjáningar (Frankl, 1996). Rannsakandi hefur í starfi sínu séð hvernig 
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sjúklingar hafa umbreyst þegar gerðar eru kröfur til þeirra sem styrkja þá jákvæðu þætti sem 

þeir búa yfir í stað þess að einblína á þá færni sem þeir hafa misst. Frankl þróaði meðferð þar 

sem hann útvíkkaði tilvistarspeki og kenndi fólki hvernig það gat æft sig í að finna tilgang 

með því að horfa yfir þjáningarfullar aðstæður og upplifanir. Frankl (1996) vildi meina að 

tækist fólki að umbreyta þjáningunni í verkefni væri nýr tilgangur á næsta leyti. Í því 

samhengi er lífssýn Gunnars athyglisverð: „ég trúði því nú að þetta myndi lagast .. [...] en ég 

er afskaplega háður því að hafa eitthvað til að hlakka til” (Gunnar, bls. 113 og 117).  

Við lestur bóka Frankl og Ciceró varð rannsakanda hugsað til eiginleika eikurinnar sem 

skýtur rótum sínum dýpra niður í moldina við kröftuga storma. Sá eiginleiki lýsir líklega best 

eðli þolgæðis sem einkenndi alla meðrannsakendur. Hjá hugsandi manni sem hefur hæfileika 

til að skoða minningar sínar er sorg samfara alvarlegu sálrænu áfalli meira en viðfangsefni 

sem lýkur einhvern daginn. Það að taka ákvörðun um framhaldið sem byggir á vali gaf 

svigrúm til að flétta minningarnar inn í lífið á uppbyggilegan hátt eins og Ásta lýsti: 

Ég hef ákveðið að það þýðir ekki að vera að hugsa um þessa hluti svona dags daglega .. 

en samt já ég get ekki lýst því .. þetta er svo sterk tilfinning sem býr innra með mér .. sem 

ég á fyrir mig (Ásta, bls. 102).  

 

Anna hafði einnig eftir sín mörgu áföll fundið leið til að vinna úr djúpstæðum 

tilfinningum eins og sjálfsásökun sem fylgdi sorg í sjálfheldu. Hún lýsti því að lykilinn að 

þeim dyrum reyndist vera að læra að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum. Þannig hætti hún að bera 

með sér eyðileggjandi byrðar vegna hluta sem hún fékk ekki breytt, þeir hættu fyrir vikið að 

vera hennar vandamál.  

Reiðin virkaði eins og þögnin í báðar áttir, hjá sumum virkaði hún eins og drifkraftur til 

listsköpunar eða til að taka ábyrgð á eigin heilsu: „þetta kenndi mér að taka ábyrgð á eigin 

heilsu” (Ásta, bls. 103) og að breyta um lífsstíl: „ég var reið við X svona fyrst [...] en eftir 
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þetta ákvað ég sko að .. [...] tók ég þann pól í hæðina að ég ætla að fara að hugsa vel um mig” 

(Ásta, bls. 100). Tveir meðrannsakendur lýstu því að bresturinn sem kom í guðsmyndina 

þegar þeir voru börn var enn til staðar. Þung áföll á barnssálina vöktu reiði og beiskju sem 

erfitt var að ræsa fram. Þessi langvarandi streita var ómeðvitaður þáttur hjá öðrum þeirra sem 

hafði aldrei fengið viðurkenningu á reiðitilfinningunni. Rannsakandi veltir fyrir sér hvernig 

djúpstæðar tilfinningar á borð við innibyrgða áratuga sorg og reiði út í Guð eða menn virðist 

ala á ómeðvitaðri biturð og í tímans rás jaðrar við að biturðin eitri rætur þolgæðisins. Sigrún 

Júlíusdóttir (1997) lýsir aðlögunarmynstrinu „þegja, þrauka og þola” í niðurstöðum 

rannsóknar sinnar á íslenskum fjölskyldum. Það aðlögunarmynstur geti vissulega hjálpað 

fólki að lifa af yfirþyrmandi aðstæður (Sigrún Júlíusdóttir, 1997). Hjá sumum 

meðrannsakenda virkaði þetta aðlögunarmynstur eins og hlekkir á hugarfarið, sérstaklega 

þögnin, reiðin og svo biturðin. Hafa verður í huga að flestir meðrannsakendur áttu það 

sameiginlegt að þykja erfitt að leita til annarra eftir sálrænni hjálp en nokkrir höfðu leitað 

hjálpar geðlæknis þegar eigin bjargráð þraut. Anna lýsti því hvernig henni leið áður en hún 

náði fótanna á ný með hjálp geðlæknis: „ég varð sjúklega lífhrædd .. bílhrædd .. að ég gæti 

dáið á morgun .. ég varð fyrst alvarlega ahh .. þegar systkini mín voru dáin” (Anna, bls. 28). 

 

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að til mikils er að vinna að fyrirbyggja óþarfa 

þjáningu með því að greina iktsýki og hugsanlega áhrifaþætti á sjúkdómsþróun fljótt. Það er á 

ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks að huga að sjálfsvitund sinni þannig að ómeðvitaður 

niðurbrjótandi samskiptaháttur ýti ekki undir umkomuleysi og þróun langvarandi streitu hjá 

skjólstæðingum. Það má gera betur hvað varðar fræðslu til almennings um orsakir og eðli 

alvarlegra sálrænna áfalla. Sorgarkenningar og áfallafræði duga skammt þegar kemur að 

tímasetningu úrvinnsluferlis tilfinninga eftir áfall en mikilvægast fyrir alla er að þekkja 
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einkennin sem benda til þess að um sorg í sjálfheldu eða langvarandi streitu sé að ræða. Aukið 

heilsulæsi myndi gera fólk dómbært á hvenær þörf er á stuðningi fagfólks. Þeir þættir í 

lýsingum meðrannsakenda sem voru forsendan fyrir því að flestum þeirra lánaðist að byggja 

upp nýtt líf á gömlum grunni eftir alvarleg sálræn áföll var að fá hjálp sem gerði kröfur til 

þeirra, kveikti von og svo vinnan með fyrirgefninguna. 
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VI. Notagildi rannsóknar og framtíðarrannsóknir 

Í kaflanum er kastljósinu beint að hagnýtu gildi rannsóknarniðurstaðna og síðan eru settar 

fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum tengdum viðfangsefni rannsóknarinnar.  

 

Nytjar rannsóknarinnar  

Hagnýtt gildi rannsóknarniðurstaðna tekur mið af frumtilgangi vísindarannsókna á 

mönnum. Markmiðið þeirra á að vera að bæta greiningar- og forvarnaraðferðir ásamt 

lækninga- og hjúkrunarmeðferð. Auk þess er tilgangur þeirra að auka skilning á orsökum, 

uppruna og þróun sjúkdóma (Björn Guðbjörnsson, 2005, 11. nóvember; Reglugerð um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 1999).  

Rannsóknarskýrslan í heild sinni hefur fræðslugildi fyrir iktsjúka, þá sem hafa eða eiga 

eftir að upplifa alvarleg sálræn áföll og heilbrigðisstarfsfólk.  

Rannsóknarniðurstöður dýpka skilning á samspili streitu og iktsýki með því að birta 

sjónarhorn iktsjúkra á hvað leysti sjúkdóminn úr læðingi og hvaða áhrif langvarandi streita 

hafði á sjúkdómseinkenni. Niðurstöður rannsóknarinnar auka ennfremur skilning á eðli 

alvarlegra sálrænna áfalla og varpa ljósi á hvernig fólk fer að því að ná fótanna á ný.  

Að nýta góða reynslu er eftirsóknarverður kostur og Harris (2003) lýsir í grein sinni að 

lyfjameðferð og teymisvinna heilbrigðisstarfsfólks með iktsjúkum sé ákjósanlegt 

meðferðarform. Teymisvinna verki áhugavekjandi, auðveldi fólki að axla ábyrgð á eigin 

heilsu og geti jafnframt stuðlað að fækkun heimsókna til gigtarsérfræðinga (Harris, 2003). 

Fræðsla og sálrænn stuðningur eru stærstu þættir öflugrar teymisvinnu; þar hefur Gigtarfélag 

Íslands (GÍ) unnið frábært starf. Samstarf heilsugæslustöðva, gigtarsérfræðinga og GÍ gæti 

lagt grunn að bættri þjónustu gagnvart iktsjúkum um allt land. Markmið teymisvinnu með 

iktsjúkum og aðstandendum þeirra væri að nýta betur þau verkfæri sem eru til staðar í 
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grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins. Heimsóknir til gigtarsérfræðinga yrðu fyrir vikið 

væntanlega færri og markvissari. 

Niðurstöður rannsóknarinnar útheimta að heilbrigðisstarfsmenn líti í eigin barm og skoði 

hvaða samskiptahátt þeir hafa tamið sér. Það er óviðunandi að einhverjir notendur 

heilbrigðiskerfisins upplifi sig eins og í ánauð gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum og búi fyrir 

vikið við langvarandi streitu. Öflug fræðsla um áhrif mismunandi samskiptahátta væri eflaust 

til bóta. 

Það er unnt að efla heilsulæsi almennings með því að fræða um eðli sorgar og um hvenær 

ástæða er til að leita stuðnings hjá fagmönnum.  

 

Stuðningur getur vísað veginn frá fortíð til framtíðar 

Mynd 9. Gildi stuðnings þegar eigin bjargráð duga ekki (Rauði kross Íslands, 2006). 

 

Fræðsla felur í sér ákveðið forvarnargildi í ljósi samspils streitu og iktsýki og þróun alvarlegra 

geðraskana. Það er samt ekki þörf á að sjúkdómsvæða sorgina eða annan félagslegan vanda 

Áfall eða 
streituvekjandi 

aðstæður

Fortíð: neikvætt viðhorf 

Reiði, sektarkennd, 
vonleysi 

Lærdómur 

 Framtíð: jákvætt viðhorf 

Ég hefði átt að... 
Ég hefði viljað... 
Ég hefði getað....

Sjálfsstyrking minnkar

Ég ætla..... 
Ég get..... 
Ég hef lært...

Sjálfsstyrking eykst
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með ótímabærri lyfjagjöf eða sérfræðiþjónustu. Borghildur Einarsdóttir og Rudolf R. 

Adolfsson (2004) undirstrika mikilvægi þess að þeir sem lenda í yfirþyrmandi aðstæðum 

vanmeti ekki eigin bjargráð. Hlutverk fagfólks sé ekki að sinna stuðningi sem ættingjar og 

vinir eru fullfærir um að sinna heldur grípa inn í ef sorgarviðbrögð verða langvarandi eða 

versna með tímanum. Fólk þarf að vita að það getur hent hvern sem er að standa ráðþrota eftir 

alvarleg sálræn áföll og að þau geta haft áhrif á ónæmiskerfið og valdið geðröskun ef eigin 

bjargráð duga ekki við að koma undir sig fótunum á ný.  

Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að eigin bjargráð dugðu ekki í öllum tilvikum. 

Heilbrigðisstarfsfólk s.s. hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar og sálfræðingar hafa 

góðan grunn til að sinna eftirfylgd og huga að einkennum eftir alvarleg sálræn áföll. Það hafa 

ekki síður prestar og djáknar sem sinna sálgæslustarfi óháð trúarskoðun þeirra sem til þeirra 

leita: „henni (kirkjunni) er ætlað að vera heilsulind, andleg heilsurækt, og það í hverri sókn” 

(Karl Sigurbjörnsson, 2003). Markmiðið með fræðslu um eðli alvarlegra áfalla er að draga úr 

þarflausri þjáningu sem hlotist getur af meiriháttar eða langvarandi streitu. Fræðsla um þessa 

þætti getur auk þess dregið úr notkun þunglyndislyfja og gert heimsóknir til geðlækna 

markvissari.  

 

Tillögur að rannsóknum 

Sjónarhornið sem niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla blæs vonandi ferskum vindi í 

segl rannsókna bæði á afleiðingum alvarlegra sálrænna áfalla og á eðli og upplifun af 

ónæmissjúkdómum á borð við iktsýki. Helstu tillögur að rannsóknarefnum eru: 

• Gera fyrirbærafræðilega rannsókn á upplifun fólks af iktsýki. 

• Gera megindlega rannsókn á hversu hátt hlutfall iktsjúkra hefur upplifað alvarleg 

sálræn áföll fyrir sjúkdómsgreiningu. 

• Rannsaka fyrirbærið sem meðrannsakendur lýstu sem lamandi þreytu.  
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• Rannsaka hvort iktsjúkir teldu til bóta að breyta núverandi grunnþjónustu. 

• Rannsaka þátt hjúkrunarfræðinga í aðkomu að meðferð iktsjúkra. 

• Bera saman þjónustu iktsjúkra á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. 

• Rannsaka líðan maka iktsjúkra. 

• Rannsaka hversu margir þurftu eftirfylgd eftir alvarlegt sálrænt áfall á LSH 

• Gera fyrirbærafræðilega rannsókn á upplifun sjúklinga af starfi sjúkrahúspresta og 

djákna. 

Samantekt 

Gera má betur hvað varðar fræðslu til almennings um eðli alvarlegra áfalla. Aukið 

heilsulæsi myndi gera fólk dómbært á hvenær þörf er fyrir stuðning fagaðila. Niðurstöður gefa 

til kynna að heilbrigðisstarfsmenn þurfi sérstaklega að líta í eigin barm og huga að 

sjálfsvitund og samskiptahætti sínum. Í ljósi rannsóknarniðurstaðna gæti verið tímabært að 

efla grunnstoðir samfélagsþjónustunnar gagnvart iktsjúkum og þolendum alvarlegra sálrænna 

áfalla. Teymisvinna eða heildræn nálgun og samfella í heilbrigðisþjónustu er þar áhugaverður 

kostur.  



79 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Heimildir 

Altemus, M., Cloitre, M. og Dhabhar, F. S. (2003). Enchanced cellular immune response in 

women with PTSD related to childhood abuse [Vefútgáfa]. The American Journal of 

Psychiatry, 160, 1705-1707. Sótt 15. janúar 2004, frá gagnasafninu ProQuest: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=390490561&SrchMode=1&sid=3&Fmt=

6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1148052747&clientId

=58032 

Arshad, A. og Shahid, M. S. (2005). Mortality in rheumatoid arthritis: time to take it seriously 

[Vefútgáfa]. Aplar Journal of Rheumatology, 8(3), 154-158. Sótt 10. febrúar 2006, frá 

gagnasafninu Synergy:  

http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1479-8077.2005.00158.x 

Bas, S., Genevay, S., Meyer, O. og Gabay, C. (2003). Anti-cyclic citrullinated peptide 

antibodies, IgM and IgA rheumatoid factors in the diagnosis and prognosis of rheumatoid 

arthritis [Vefútgáfa]. Rheumatology, 42, 677-680. Sótt 9. apríl 2006 frá gagnasafninu 

ProQuest: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=345516771&SrchMode=1&sid=1&Fmt=

10&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1148052981&clientId

=58032 

Björn Guðbjörnsson (2004, 2. apríl). Siðfræði heilbrigðisrannsókna. Fyrirlestur fluttur í 

tengslum við námskeið í aðferðafræði rannsókna við Háskólann á Akureyri. 

Björn Guðbjörnsson (2005, 11. nóvember). Siðfræði eigindlegra rannsókna. Fyrirlestur fluttur 

á samræðuþingi um eigindlegar rannsóknir við Háskólann á Akureyri. 

Björn Guðbjörnsson, Ingileif Jónsdóttir og Ólöf Ýrr Atladóttir (2003). Siðfræði rannsókna og 

siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í 



80 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, (bls.181-199). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri.  

Bonanno, G. A. og Kaltman, S. (2001). The varieties of grief experience [Vefútgáfa]. Clinical 

Psychology Review, 21, 705-734. Sótt 6. apríl 2004, frá gagnasafninu ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VB8-439DVG0-3-

3&_cdi=5920&_user=713833&_orig=search&_coverDate=07%2F31%2F2001&_sk=99

9789994&view=c&wchp=dGLbVzb-

zSkWA&md5=7983dd9d07e2408fcbae0bcbdbaaab96&ie=/sdarticle.pdf  

Borghildur Einarsdóttir og Rudolf R. Rudolfsson (2004). Sálræn eftirköst áfalla [Bæklingur]. 

Reykjavík: Landlæknisembættið og Slysa- og bráðasvið Landspítala-háskólasjúkrahúss. 

Burns, N. og Grove, S. K. (2001). The practice of nursing research: Conduct, critique and 

utilization (4. útg.). Philadelphia: Saunders. 

Calhoun, L. G. og Tedeschi, R.G. (2001). Posttraumatic growth: The positive lesson of loss. Í, 

R. A. Neimeyer (ritstj.), Meaning reconstruction & the experience of loss (bls. 157-172). 

USA: American Psychological Association. 

Ciceró, M. T. (1982). Um ellina, (Kjartan Ragnars, þýddi). Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag. (Upphaflega gefið út 44 f. Kr.). 

Cullberg, J. (1981). Kreppa og þroski: athugun frá viðhorfi sálgreiningar og 

félagslæknisfræði. (Brynjólfur Ingvarsson, þýddi). Akureyri: Bókaforlag Odds 

Björnssonar. (Upphaflega gefið út 1975). 

Davis, C. G. (2001). The tormented and the transformed: Understanding responses to loss and 

trauma. Í R. A. Neimeyer (ritstj.), Meaning reconstruction & the experience of loss (bls. 

137-156). USA: American Psychological Association. 



81 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

DeMarinis, V. (2004, 20. ágúst). Ritualizing, existential epidimiology and psychological 

health in postmodern Sweden. Fyrirlestur fluttur á ráðstefnu Nordisk konferens i 

religionssociologi, Hótel Glymur, Ísland. 

Encyclopedia Britannica (2005). Sótt 20. september 2005, frá vefsíðu Encylopædia Brittanica 

Online: http://search.eb.com/eb/article-215523?query=rheumatoid%20arthritis&ct=eb 

Encyclopædia Brittannica (2006). Sótt 4. febrúar 2006, frá vefsíðu Encylopædia Brittanica 

Online: http://search.eb.com/dictionary?va=phenomenology  

Feldman, D. J. (1974). Chronic disabling illness: A holistic view. Journal of Chronic 

Diseases, 27 (6), 287-291. 

Fleming, S. J. og Bélanger, S. K. (2001). Trauma, grief and surviving childhood sexual abuse. 

Í , R. A. Neimeyer (ritstj.), Meaning reconstruction & the experience of loss (bls. 311-

330). USA: American Psychological Association. 

Frankl, V. E. (1996). Leitin að tilgangi lífsins. (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, þýddi). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. (Upphaflega gefið út 1962). 

Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson (2002). Gagnkvæðakver handa háskólanemum 

(3. útg.). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gardner, G. C. og Matsen, F. A. (2002, 22. maí). Rheumatoid arthritis. Sótt 9. september 

2004, frá vefsíðu University of Washington, Orthopaedics & Sports Medicine: 

http:www.orthop.washington.edu/arthritis/types/rheumatoid/07 

Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg? Reykjavík: Bókaútgáfa Orators. 

Geels, A. og Wikström, O. (1999). Den religiösa människan. En introduction till 

religionpsykologin (4. útg.). Stockholm: Höfundar ásamt Natur og kultur. 

Grant, S. F., Thorleifsson, G., Frigge, M. L., Thorsteinsson, J., Gunnlaugsdottir, B., Geirsson, 



82 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

A. J., Gudmundsson, M., Vikingsson, A., Erlendsson, K., Valsson, J., Jonsson, H., 

Gudbjartsson, D. F., Stefansson, K., Gulcher, J. R. og Steinsson, K. (2001). The 

inheritance of rheumatoid arthritis in Iceland. Arthritis Rheumatism, 44, 2247-2254. 

Goldblatt, F. og Isenberg, D. A. (2005). New therapies for rheumatoid arthritis [Vefútgáfa]. 

Clinical and Experimental Immunulogy, 140(2), 195-204. Sótt 7. mars 2005, frá 

gagnasafni Synergy: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-

2249.2005.02744.x 

Goleman, D. (2000). Tilfinningagreind. (Áslaug Ragnars, þýddi). Reykjavík: Iðunn. 

(Upphaflega gefið út 1995). 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson (2001). Um greiningu og meðferð 

áfallastreitu. Læknablaðið, 87, 285-291.  

Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson (2000). Áfallaröskun eftir snjóflóðin á Vestfjörðum. 

Sálfræðiritið – Tímarit Sálfræðingafélagsins Íslands, 6, 9-26. 

Hagstofa Íslands (2006, 9. janúar). Mannfjöldi. Sótt 8. mars 2006, frá heimasíðu Hagstofu 

Íslands: http://www.hagstofa.is/?PageID=1653 

Halldór Laxness (1969). Íslandsklukkan (3. útg.). Reykjavík: Helgafell. 

Harris, E. D. (2003). The changing dimensions of rheumatoid arthritis and its treatment 

[Vefútgáfa]. Bulletin of the World Health Organization, 81(9), 631. sótt 3. janúar 2006, 

frá http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/en/Editorial%203.pdf 

Hákon Hákonarson (2004, 27. 08), sérfræðingur í ónæmisfræði hjá Decode. Fyrirspurn um 

tíðni iktsýki á Íslandi. Tölvupóstur. 

Heider, F. (1988). Fritz Heider notebooks. Í M. Benesh-Weiner (ritstj.), 5. Attributional and 

interpersonal evaluation (bls 15-85). München-Weinheim: Psychologie Verlags Union. 

Herrmann, M., Schölmerich, J. og Straub, R. H. (2000). Stress and rheumatic diseases. 

Rheumatic Disease Clinics of North America, 26, 737-763. 



83 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Ingibjörg H. Jónsdóttir (2000). Neuropeptides and their interaction with exercise and immune 

function [Vefútgáfa]. Immunology and Cell Biology, 78, 562-570. Sótt 16. janúar 2006, 

frá gagnasafni Synergy: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1046/j.1440-

1711.2000.00961.x 

Íslensk erfðagreining (2004). Sjálfsónæmis- og bólgusjúkdómar – liðagigt. Sótt 5. október 

2004, frá vefsíðu Íslenskrar erfðagreiningar: 

http://www.decode.is/main/view.jsp?branch=13482 

Jóhann Thoroddsen (2004, 13. nóv.) sálfræðingur, verkefnisstjóri hjá Rauða krossi Íslands. 

Sálrænn stuðningur. Fyrirlestur fluttur á fræðsludegi RKÍ í Rauða kross húsinu á 

Akureyri. 

Jón Á. Kalmansson (1999). Hlutverk siðfræðinnar? Í Jón Á Kalmansson (ritstj.). Hvers er 

siðfræðin megnug? (189-217). Reykjavík: Siðfræðistofnun – Háskólaútgáfan. 

Karl Sigurbjörnsson (1990). Til þín sem átt um sárt að binda. Reykjavík: Skálholt. 

Karl Sigurbjörnsson (2003). Þjóðkirkjan – staða og hlutverk. Sótt 5. apríl 2004, frá: 

http://www.kirkjan.is/?trumal/pistlar/thjodkirkjan_stada_og_hlutverk 

Kawamura, N., Kim, Y. og Asukai, N. (2001). Suppression of cellular immunity in men with 

a past history of posttraumatic stress disorder [Vefútgáfa]. The American Journal of 

Psychiatry, 158 (3), 484-486. Sótt 20. október 2004, frá gagnasafninu ProQuest: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=69612524&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6

&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1148053419&clientId=

58032 

Kemper, E. A., Stringfield, S. og Teddlie, C. (2003). Mixed methods sampling strategies in 

social science research. Í A. Tashakkori og C. Teddlie (ritstj.), Handbook of mixed 

methods in social & behavioral research. Thousand Oaks: Sage. 



84 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Klareskog, L. (2005, 31. maí - 1. júní). Orgins and outcomes of rheumatoid arthritis. 

Fyrirlestur fluttur á ráðstefnu um nýja meðferðarmöguleika við gigtarsjúkdómum, 

Reykjavík, Endurmenntun Háskóla Íslands. 

Kristján Kristjánsson (2003a). Fortunes-of-others emotions and justice. Journal of 

Philosophical Reserch, 28, 107-130. 

Kristján Kristjánsson (2003b). Hugtakagreining. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, 

(bls.201-217). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Kristján Steinsson (2003). Nýjungar í meðferð liðagigtar. Gigtin, 2, 10-12. 

Kristján Steinsson (2004, 12. október). Erfðaþættir liðagigtar. Fyrirlestur fluttur á málþingi 

um íslenskar gigtarrannsóknir, Reykjavík, Háskóli Íslands. 

Kuhn, K. A., Kukik, L., Tomooka, B., Braschler, K. J., Arend, W. P., Robinson, W. H. og 

Holers, V. M. (2006). Antibodies against citrullinates proteins enhance tissue injury in 

experimental autoimmune arthritis [Vefútgáfa]. Journal of Clinical Investigation, 116, 

961-973. Sótt 7. apríl 2006, frá vefsíðu JCI: http://www.jci.org/ 

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks: Sage. 

LeResche, L. og Dworkin, S. F. (2002). The role of stress in inflammatory disease, including 

periodontal disease: Review of concepts and current findings [Vefútgáfa]. 

Periodontology 2000, 30, 91-103. Sótt 7. febrúar 2005, frá gagnasafninu Synergy: 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1034/j.1600-0757.2002.03009.x 

Lidgren, L. (2003). The bone and joint decade 200-2010 [Vefútgáfa]. Bulletin of the World 

Health Organization, 81(9), 629. Sótt 3. janúar 2006, frá 

http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Editorial%201.pdf 



85 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Sótt 22. mars 2005, frá 

vefsíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html 

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Sótt 10. mars 2004, frá vefsíðu Alþingis: 

http://www.althingi.is/lagas/129/1997074.html 

Mangelli, L., Gribbin, N., Büchi, S., Allard, S., og Sensky, T. (2002). Psychological well 

being in rheumatoid arthritis: Relationship to “disease” variables and affective 

disturbance [Vefútgáfa]. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 112-116. Sótt 8. febrúar 

2005, frá gagnasafninu Karger: 

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ProduktNr=223

864&Ausgabe=227647&ArtikelNr=49354&filename=49354.pdf 

Matsen, F. A. (2001). Stress and arthritis. Sótt 9. september 2004, frá vefsíðu University of 

Washington, Orthopaedics & Sports Medicine: 

http://www.orthop.washington.edu/arthritis/living/stress/01 

Neimeyer, R. A. (2001). The language of loss: Grief therapy as a process of meaning 

reconstruction. Í , R. A. Neimeyer (Ritstj.), Meaning reconstruction & the experience of 

loss (bls. 261-292). USA: American Psychological Association. 

Neylan, T. C. (1998). Hans Selye and the field of stress research [Vefútgáfa]. The Journal of 

Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 10(2), 230. Sótt 16. janúar 2006, frá 

gagnasafninu ProQuest: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=29924472&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6

&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1148053676&clientId=

58032 

NIAMS (1998, janúar). Handout on health: Rheumatoid arthritis. Síðast endurskoðað í maí 

2004. Sótt 17. október 2004, frá vefsíðu National Institute of Arthritis and 



86 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Musculoskeletal and Skin Diseases: 

http://www.niams.nih.gov/hi/topics/arthritis/rahandout.htm 

O´Connor, J. og Jeavons, S. (2003). Nurses´ perceptions of critical incidents [Vefútgáfa]. 

Journal of Advanced Nursing, 41(1), 53-62. Sótt 3. febrúar 2005, frá gagnasafni Synergy: 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1046/j.1365-2648.2003.02506.x 

Parkes, C. M. og Weiss, R. S. (1983). Recovery from bereavement. New York: Basic books. 

Páll Skúlason (1981). Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði. Í Páll Súlason (ritstj.), 

Mál og túlkun: greinar um vísindi og fræði. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.  

Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process 

[Vefútgáfa]. American Psychological Society, 8(3), 162-166. Sótt 29. apríl 2006, frá 

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/pennebaker/reprints/P1997.pdf 

Persson, L. O., Berglund, K. og Sahlberg, D. (1999). Psychological factors in chronic 

rheumatic diseases – A review. Scandinavian Journal of Rheumatology, 28, 137-144. 

Pétur Pétursson (2002). Nokkur Maríustef í menningu og listum. /...kynslóðir munu mig sæla 

segja... Reykjavík: Háskólaútgáfan [Vefútgáfa]. Sótt 6. apríl 2004, frá vefsíðu Háskóla 

Íslands: http://www.hi.is/nam/gudfr/innihald/namsgogn/maria1.pdf 

Platón (1989). Þeætetus. (Arnór Hannibalsson, þýddi). Reykjavík: Arnór Hannibalsson. 

Polit, D. F., Beck, C. T. og Hungler, B. P. (2001). Essentials of nursing research: Methods, 

appraisal and utilization (5. útg). Philadelphia: Lippincott.  

Rauði kross Íslands (2006). Kennslugögn fyrir leiðbeinendur í sálrænni skyndihjálp og 

mannlegum stuðningi [CD ROM]. Sálræn skyndihjálp og mannlegur stuðningur. 

Reykjavík: Rauði kross Íslands.  

Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 522/1999. Sótt 4. febrúar 2005, frá 

vefsíðu heilbrigðisráðuneytisins: 



87 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476

bb/c8d29761cf1bb1fd00256a0800328f52/$FILE/552-1999.doc 

Rudolf R. Adolfsson (2004, 4. nóv.), geðhjúkrunarfræðingur á Miðstöð áfallahjálpar LSH. 

Áfallahjálp. Einkasamskipti. 

Sandelowski, M. (2000). What ever happened to qualitative description? Nursing and Health, 

23, 334-340. 

Segerstrom, S. C. og Miller, G. E. (2004). Psychological stress and human immune system: a 

meta-analytic study of 30 years of inquiry [Vefútgáfa]. Psychological Bulletin, 130, 601-

630. Sótt 30. nóvember 2005, frá http://www.apa.org/journals/releases/bul1304601.pdf 

Selye, H. (1978). The stress of life. New York: McGraw-Hill. (Upphaflega gefið út 1956). 

Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (1999, maí). Sótt 10 janúar 2006, frá vefsíðu 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga: http://www.hjukrun.is/?PageID=117 

Sigfinnur Þorleifsson (2001). Í nærveru. Reykjavík: Skálholtsútgáfan. 

Sigmundur Sigfússon (1991). Andleg áföll af völdum alvarlegra slysa - Mikilvægt að bregðast 

við þeim í tíma. Heilbrigðismál, 4(39), 30-31. 

Sigríður Halldórsdóttir (2000). The Vancouver school of doing phenomenology. Í, B. 

Fridlund og C. Hildingh (ritstj.), Qualitative research methods in the service of health, 

(bls. 47-81). Lund: Studentlitteratur. 

Sigríður Halldórsdóttir (2003a). Efling eða niðurbrot: Kenning um samskiptahætti og áhrif 

þeirra. Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 79(3), 10-16. 

Sigríður Halldórsdóttir (2003b). Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum, (bls. 249-265). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir (2004, 21. apríl). Aðferðafræði rannsókna / Vancouver skólinn í 

fyrirbærafræði. Fyrirlestur fluttur við Háskólann á Akureyri. 



88 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Sigríður Jónsdóttir (2004). Líðan foreldra samkynhneigðra: af hverju er ekki hægt að 

viðurkenna barnið mitt? Óbirt lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Akureyri: Höfundur.  

Sigrún Júlíusdóttir (1997). Fjölskyldulíf: Tryggðabönd, kvaðir og réttlæti. Í Jón Á. 

Kalmansson, Magnús D. Baldursson og Sigríður Þorgeirsdóttir (ritstj.), Fjölskyldan og 

réttlætið, (bls. 171-191). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Sigurður Kristinsson (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum, (bls. 161-179). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurlína Davíðsdóttir (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum, (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 

interaction (2. útg.). London: Sage. 

Strobe, M. S. og Schut, H. (2001) Meaning making in the dual process model of coping with 

bereavement. Í R.A. Neimeyer (Ritstj.), Meaning reconstruction & the experience of loss 

(bls. 55-73). USA: American Psychological Association. 

Vander, A., Sherman, J. og Luciano, D. (2004). Human physiology, the mecanism of body 

function (9. útg.). New York: McGraw-Hill.  

VanItallie, T. B. (2002). Stress: A risk factor for serios illness [Vefútgáfa]. Metabolism, 51(6), 

40-45. Sótt 5. janúar 2005, frá gagnasafninu Science Direct: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WN4-4627013-9-

1&_cdi=6952&_user=713833&_orig=search&_coverDate=06%2F30%2F2002&_sk=99

9489993.7997&view=c&wchp=dGLbVlz-

zSkzk&md5=9172c9223e1423b256e6acccdea08dd6&ie=/sdarticle.pdf 



89 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Vísindasiðanefnd (2004). Reglur um starfshætti Vísindasiðanefndar. Sótt 5. apríl 2004, frá 

vefsíðu Vísindasiðanefndar: http://www.visindasidanefnd.is/ 

Walker, J. G., Littlejohn, G. O., McMurray, N. E. og Cutolo, M. (1999). Stress system 

response and rheumatoid arthritis: a multilevel approach [Vefútgáfa]. Rheumatology, 38,

1050-1057. Sótt 6. febrúar 2005, frá gagnasafninu ProQuest: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=47011024&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6

&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1148054264&clientId=

58032 

Worden, J. W. (1982). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health 

practitioner. New York: Springer. 

World Health Organization (2000). Chronic rheumatic conditions. Sótt 5. desember 2005, frá 

heimasíðu World Health Organization: http://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/ 

 



90 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

Fylgiskjöl 

1. Staðfesting tilkynningar til Persónuverndar 



91 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

2. Samþykki Vísindasiðanefndar 



92 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 



93 
 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll 

3. Auglýsing 

 
Sigríður Jónsdóttir   kt. 220362-2139    Garðarsbraut 2   640  Húsavík 

Sími: 464 1089 / 863 7590  netfang: gbr2@simnet.is 
 

Sigríður Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur og meistaranemandi í heilbrigðisvísindum við 
Háskólann á Akureyri (HA) auglýsir hér með eftir viðmælendum í rannsóknina: 

 
Tengsl áfallastreitu og iktsýki. -Tileinkun útgönguleiða eftir áföll 

hjá fólki með iktsýki.

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er: 
 
Sigríður Halldórsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri, vinnusími: 460-8425  

 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og Persónuvernd hefur verið 
tilkynnt um rannsóknina. 

Þátttakendur eru valdir í samræmi við tilgang rannsóknarinnar, þ.e.a.s. 
einstaklingar sem hafa upplifað áfall á lífsleiðinni og hafa staðfesta sjúkdómsgreiningu 
iktsýki. 

Markmiðið er að auka skilning á tengslum áfallastreitu og iktsýki, ásamt því að 
skoða hvaða leiðir einstaklingar með iktsýki hafa tamið sér við úrvinnslu áfalla. 

Í þátttöku felst samræða / viðtal sem tekur u.þ.b. eina klukkustund, reiknað er með 
að rannsakandi staðfesti síðan greiningu niðurstaðna með þátttakanda með 1-2 styttri 
samtölum.   

Viðtöl eru áætluð í júní – ágúst 2005.  
Ekki verður greitt fyrir þátttöku í rannsókninni.    
 
Sigríður Jónsdóttir veitir nánari upplýsingar um rannsóknina, sími: 4641089, GSM: 

8637590 eða með tölvupósti gbr2@simnet.is,
því fylgja að sjálfsögðu engar skuldbindingar um þátttöku í rannsókninni.  
 
Með von um góðar undirtektir, 
 
_____________________________           ____________________________ 
Sigríður Halldórsdóttir, prófessor           Sigríður Jónsdóttir, hjúkrunarfr. 
 Símar: 464-1089 og 863-7590 
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4. Upplýsingatexti til þátttakenda 

 

Upplýsingatexti vegna rannsóknarinnar: 
Tengsl áfallastreitu og iktsýki. 

- Tileinkun útgönguleiða eftir áföll hjá fólki með iktsýki. 

Ábyrgðarmaður:  
Sigríður Halldórsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri (HA),  
s: 460-8000, gsm: 8614911, netfang: sigridur@unak.is 
Rannsakandi:  
Sigríður Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við HA.  
s: 4641089 /4643628, gsm: 8637590, netfang: gbr2@simnet.is 
Inntak eðli og markmið rannsóknar 

Rannsóknin miðar að því að kanna áhrif áfallastreitu á fólk sem hefur 
sjálfsónæmissjúkdóminn iktsýki og tileinkun útgönguleiða eftir áföll hjá iktsjúkum. 
Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun þín af áhrifum áfalla á iktsýkina og hvaða 
leiðir hefur þú notað við úrvinnslu tilfinninga samfara áfalli ? Markmið rannsóknarinnar 
er að dýpka skilning á áhrifum áfallastreitu á iktsýki og tileinkun útgönguleiða eftir áföll 
hjá iktsjúkum, með það í huga að bæta þjónustu við iktsjúka. Rannsóknin hefur verið 
samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. 

Það sem felst í því að taka þátt í rannsókninni  
Öflun þátttakenda miðast við tilgangsúrtak, auglýst var á nokkrum stöðum eftir 

þátttakendum sem eru með staðfesta sjúkdómsgreininguna iktsýki og hafa upplifað áfall á 
lífsleiðinni. Í auglýsingunni er þeim boðið að setja sig í samband við rannsakanda ef þeir 
óska eftir nánari upplýsingum um rannsóknina með hugsanlega þátttöku í huga.  

Þátttakendur gefa kost á samræðu við rannsakanda sem er hljóðrituð og tekur samtalið 
u.þ.b. eina klukkustund. Gagnaúrvinnsla fer fram í tölvu rannsakanda, gögn eru geymd 
þar undir lykilorði sem hann einn hefur aðgang að. Að aflokinni gagnagreiningu staðfestir 
rannsakandi greiningu þema með þátttakendum með 1-2 styttri samtölum, til að tryggja að 
skilningur á niðurstöðum sé réttur. Að gagnaúrvinnslu lokinni mun rannsakandi þurrka út 
allar upptökur með samtölum. 

Rætt verður við 10-20 einstaklinga, fjöldi samræðufélaga miðast við að ná ákveðinni 
mettun í þeim þemum sem kunna að koma fram. Áætlað er að samtöl fari fram eftir 
samkomulagi á tímabilinu júní til ágúst 2005. Rannsakandi sér einn um alla vinnu við 
framkvæmd rannsóknarinnar, útprentuð gögn verða geymd í læstri hirslu sem rannsakandi 
og ábyrgðarmaður hafa einir aðgang að. Að rannsókn lokinni verða niðurstöður birtar í 
ræðu og riti. Farið verður eftir kröfum Vísindasiðanefndar og persónuverndarlögum nr. 
77/2000 til að tryggja að nafn eða önnur persónuauðkenni komi hvergi fram í 
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rannsóknargögnum, hvorki birtum né óbirtum. Þátttakendur geta hætt þátttöku í 
rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er, án skýringa eða eftirmála1.

Þátttaka er án greiðslu eða útgjalda, ávinningur þátttakenda er helst fólginn í því að 
upplýsingarnar sem koma fram munu bæta við þekkingu á áhrifum áfalla og samspili 
langvarandi áfallastreitu og iktsýki, ásamt því að varpa ljósi á margbreytileika 
úrvinnsluaðferða eftir áföll.  

Nokkur áhætta felst í samræðu, þar sem um er að ræða upprifjun á úrvinnslu áfalla, 
upprifjun getur komið róti á tilfinningar. En samræðan getur ekki síður leitt til fyllri 
skilnings einstaklingsins á sjálfum sér og aðstæðum sínum. Áhættan er lágmörkuð með 
því að vísa á fagfólk sem hefur gefið kost á sér til ráðlegginga. Ef upp kemur vanlíðan í 
kjölfar samtals geta þátttakendur leitað til Margrétar Kaldalóns félagsráðgjafa við 
Landspítala háskólasjúkrahús lyflækningasvið s: 5439774, Hafdísar Gunnarsdóttur 
hjúkrunarfræðings á Gigtar- og verkjadeild á Reykjalundi, Valgerðar Valgarðsdóttur 
hjúkrunarfræðings og djákna við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri s: 4630100 /4630834 
eða Áslaugar Halldórsdóttur hjúkrunarfræðings við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga s: 
8607736. 

Niðurstöður hafa ekki alhæfingargildi en munu væntanlega undirstrika mikilvægi þess 
að fagfólk sé vakandi fyrir einkennum langvarandi áfallastreitu og bendi á úrræði til handa 
þeim sem á þurfa að halda. Niðurstöður rannsóknarinnar geta þannig styrkt stoðir 
þverfaglegrar samvinnu og heildrænnar nálgunar, þegar langvinnir sjúkdómar á borð við 
iktsýki verða lífsförunautar fólks. 

Rannsakandi heitir fullum trúnaði við þátttakendur, því til staðfestingar skrifar hann 
ásamt þátttakanda undir upplýst samþykki, þátttakandi heldur eftir hjá sér öðru af tveimur 
eintökum upplýsts samþykkis ásamt upplýsingatexta um rannsóknina. 

 
Akureyri dags:__________ 

 

___________________________                                        
Prófessor Sigríður Halldórsdóttir,  
ábyrgðarmaður, s: 460-8000, gsm: 8614911,  
netfang: sigridur@unak.is 
 

_______________________________ 
Sigríður Jónsdóttir, rannsakandi,  
meistaranemi í heilbrigðisvísindum við HA 
s: 4641089 /4643628, gsm: 8637590,  
netfang: gbr2@simnet.is 

 

1 Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 
rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar,  

Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
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5. Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar: 

Tengsl áfallastreitu og iktsýki. 
-Tileinkun útgönguleiða eftir áföll hjá fólki með iktsýki. 

Hér með samþykki ég að taka þátt í rannsókninni Tengsl áfallastreitu og iktsýki. -Tileinkun 
útgönguleiða eftir áföll hjá fólki með iktsýki sem gerð verður af undirritaðri Sigríði Jónsdóttur 
hjúkrunarfræðingi. Rannsóknin beinir sjónum að útgönguleiðum einstaklinga eftir áföll og að 
samspili áfallastreitu og iktsýki.  

 
Ég hef fengið skriflegar og munnlegar upplýsingar um rannsóknina í meðfylgjandi 

upplýsingatexta sem undirritaður er af prófessor Sigríði Halldórsdóttur ábyrgðarmanni 
rannsóknarinnar og Sigríði Jónsdóttur rannsakanda. Ég er sátt /(-ur) við allt sem þar kemur fram 
varðandi rannsóknina og mig sem þátttakanda.  

Ég er meðvituð/(-aður) um að mér er frjálst að neita eða hætta þátttöku í rannsókninni á 
hvaða stigi hennar sem er, án skýringa eða eftirmála2.

Staður og dagsetning ____________________________ 

__________________________                            
Sigríður Jónsdóttir rannsakandi                          
 

__________________________ 
Þátttakandi 

 

2 Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 
rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, 
fax: 551-1444. 
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6. Þakkarbréf til meðrannsakenda 

 
Sigríður Jónsdóttir   kt. 220362-2139    Garðarsbraut 2   640  Húsavík 

Sími: 464 1089 / 863 7590  netfang: gbr2@simnet.is

Þakkarbréf vegna rannsóknarinnar: 

Tengsl áfallastreitu og iktsýki. -Tileinkun útgönguleiða eftir áföll hjá fólki með iktsýki.

Akureyri:_________________ 

 

Kæri viðtakandi ! 

 

Undirritaðar þakka þér kærlega fyrir þátttöku í rannsókninni:  

 

Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll: 
Fyrirbærafræðileg rannsókn frá sjónarhóli iktsjúkra. 

Rannsóknin var lokaverkefni Sigríðar Jónsdóttur til meistaragráðu í heilbrigðisvísindum við 

Háskólann á Akureyri. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar var prófessor Sigríður Halldórsdóttir.  

Þátttaka í rannsóknum sem þessari er undirstaða góðra og marktækra niðurstaðna sem munu 

vonandi nýtast til hagsbóta fyrir iktsjúka og þá sem verða fyrir alvarlegum sálrænum áföllum. 

 

Kær kveðja ! 

 

________________________________ 

Sigríður Jónsdóttir  

 

________________________________ 

Sigríður Halldórsdóttir, ábyrgðarmaður 


