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ÁGRIP 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvaða áhrif geðræn veikindi fjölskyldumeðlims 

hafa á daglegt líf og líðan annarra í fjölskyldunni og varpa ljósi á hvernig geðheilbrigðiskerfið 

mætir aðstandendum fólks með geðræna sjúkdóma. Settar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: a) Hvað einkennir daglegt líf og líðan aðstandenda fólks með geðræna 

sjúkdóma? og b) Hver er upplifun og reynsla aðstandenda af geðheilbrigðiskerfinu? Notuð var 

eigindleg rannsóknaraðferð og gagna aflað með viðtölum við níu einstaklinga sem áttu það 

sameiginlegt að eiga uppkomin börn með geðræn veikindi, sem þeir höfðu fylgt eftir frá 

barnsaldri. Í viðtölunum var stuðst við opinn, óstaðlaðan viðtalsramma. Viðtölin voru afrituð 

orðrétt og textinn kóðaður og greindur í þemu. Fjögur meginþemu urðu til: Eigið líf og líðan, 

Opinbera þjónustukerfið, Þátttaka í grasrótarsamtökum og Framtíðarvonir. Aðstandendur 

fundu fyrir miklu álagi, vegna veikinda ættingja sinna sem gat leitt til þess að fólk 

einangraðist félagslega og hafði minni tíma og orku fyrir aðra fjölskyldumeðlimi. Viðhorf 

þátttakenda til opinbera þjónustukerfisins var mismunandi en flestir voru sammála um að of fá 

úrræði væru í boði og of mikil áhersla væri lögð á notkun geðlyfja í stað langtíma 

endurhæfingar. Nauðsynlegt væri að fjölga búsetuúrræðum fyrir fólk með geðraskanir og efla 

þá til þátttöku í samfélaginu. Aðstandendur höfðu allir reynslu af þátttöku í 

grasrótarsamtökum, þar sem þeir fengu faglega handleiðslu og jafningjastuðning sem reyndist 

þeim mjög mikilvægur. Þar gátu þeir sótt ráð til fólks sem þekkti aðstæður þeirra, jafnframt 

því sem þeir gátu lagt sitt af mörkum þegar þeir höfðu náð betri tökum á kringumstæðunum. 

Framtíðarvonir þátttakenda snérust m.a. um að hugarfarsbreyting ætti sér stað í samfélaginu, 

þannig að hætt yrði að einblína á þá stimplun sem geðgreining hefur í för með sér. Þeir vildu 

leggja áherslu á einstaklingsmiðaðar lausnir og að horft væri á manneskjuna á bak við 

sjúkdóminn. 

Lykilhugtök: Ge⇥ræn veikindi, ge⇥heilbrig⇥is�jónusta, a⇥standendur. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore the effect of a mental illness of an individual on 

daily life and wellbeing of his family and how the mental health system is meeting the 

relatives´ needs. The following research questions were asked: A) "How is a mental illness of 

an individual affecting the daily life and wellbeing of his relatives?" and B) "What are the 

relatives´ experiences of the mental health system?" A qualitative research design was applied 

and data gathered by interviewing nine individuals who all had grown-up children suffering 

from mental illness. An open, non-standardized interview guide was used. The interviews 

were transcribed and the text coded and analyzed thematically. Four main themes emerged: 

Own life and wellbeing, Public service system, Participation in user organizations and Hopes 

for the future. The participants experienced quite a lot of stress in relation to their relative´s 

illness that could lead to social isolation and less time and energy being available to care for 

other family members. Their attitude towards the public healthcare system varied, but 

generally they thought that too few resources were available for people with mental illness 

and too much emphasis placed on medication instead of long-term rehabilitation. 

Furthermore, the availability of different living arrangements for mental health clients needed 

to be increased as well as implementation of active strategies to enable their participation in 

society. All the parents had participated in user organizations where they received 

professional guidance and support from other people with similar problems. Advice from 

people who could relate to and understand their situation was helpful and they also 

appreciated to be able to make some contributions themselves once they had gained sufficient 

concentrated on 

changing the general attitudes towards mental health issues in society. Emphasis should be 

placed on individualized solutions focusing on the person behind the disease.  

Keywords: Mental illness, mental health service, relatives 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Á síðustu árum hafa geðraskanir verið ein af algengustu ástæðum þess að fólk fer á 

örorku á Íslandi. Tölur um öryrkja á Íslandi sýna að 41,5% karla og 33.1% kvenna sem fengu 

örorkubætur árið 2009 voru með geðröskun sem fyrstu eða helstu greiningu (Sigurður 

Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2009). Eitt af því sem eykur líkur á bata þessara 

einstaklinga er  stuðningur frá umhverfinu, en rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þátttöku 

aðstandenda í meðferð fólks með geðraskanir (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007; van de 

Bovenkamp og Trappenburg, 2010). Talið er að bak við hvern veikan fjölskyldumeðlim séu 

fjórir til tíu aðstandendur sem fá oft ekki nægilega fræðslu eða upplýsingar um meðferð 

ættingja sinna en þó er ætlast til að þeir séu til staðar og hlúi að þeim (Guðbjörg Sveinsdóttir 

og Salbjörg Bjarnadóttir, 2006). Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir því að veikindi 

einstaklingsins hafa ekki einungis áhrif á líf hans heldur allra þeirra sem að honum standa. Þar 

af leiðandi er áríðandi að starfsmenn geðheilbrigðiskerfisins hugi að líðan aðstandenda og 

þörfum þeirra fyrir stuðning og fræðslu sem getur eflt þá í samskiptum við veika 

fjölskyldumeðliminn. 

Aukin áhersla á samfélagsgeðþjónustu fyrir fólk með geðraskanir, með tilheyrandi 

fækkun innlagna á geðdeildir, getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, sé þeirri þróun 

ekki fylgt eftir með auknum úrræðum innan samfélagsins. Lengri biðlistar geta til að mynda 

gert það að verkum að veikur ættingi dvelur lengur heima hjá aðstandendum sínum en 

æskilegt er fyrir fjölskylduna. Þá fær hann ekki þá meðferð sem hann þarfnast og verður 

álagið á aðstandendur oft og tíðum óviðráðanlegt. Algengt er að aðstandendur viti ekki hvað 

þeir eigi til bragðs að taka í erfiðum aðstæðum. Oft þurfa þeir að fækka starfsstundum eða 

hagræða starfsháttum sínum til að vera til staðar á neyðarstundum til að styðja veikan ættingja 

sem getur haft alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar fyrir þá og aðra fjölskyldumeðlimi (de 
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Oliveira Borba, Schwartz og Kantorski, 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að ef 

aðstandendur eiga ekki völ á persónulegum stuðningi eru þeir verr í stakk búnir til að styðja 

við veika ættingja sína og eru jafnframt í hættu á að þróa sjálfir með sér geðraskanir 

(Stjernswärd og Östman, 2008; Steele, Maruyama og Galynker, 2010). Þessar aðstæður geta 

því verið víxlverkandi vítahringur, ekki aðeins fyrir aðstandendur heldur einnig samfélagið í 

heild sinni. 

Undanfarin ár hefur markvisst verið tekin sú stefna að fækka innlögnum á geðdeildir 

og útskrifa skjólstæðinga eins fljótt og auðið er. Þrátt fyrir að velferðarkerfið hafi ákveðnar 

skyldur gagnvart skjólstæðingum sínum vill raunin verða sú að umönnun og stuðningur við 

einstaklinga sem glíma við geðræn veikindi hvíla að miklu leyti á herðum aðstandenda þeirra 

(Wright og Leahey, 2005; Thome og Skúladóttir, 2005). Fjölskyldan er yfirleitt sú sem fyrst 

veitir því athygli að eitthvað ami að og að ættinginn þurfi á hjálp að halda, ásamt því að hvetja 

hann til að leita sér aðstoðar. Oft og tíðum þegar einstaklingar eru innritaðir á sjúkrahús eða 

stofnun, og fá þjónustu frá fagfólki, upplifa fjölskyldumeðlimir sig sem gesti eða áhorfendur. 

Algengt er að þeir séu ekki spurðir út í aðstæður sínar eða líðan og ekki hafðir með í ráðum 

hvað varðar ákvarðanir, t.d. með skipulag og tímasetningu á heimferðum og önnur atriði sem 

geta haft áhrif á fjölskylduna (Wright og Leahey, 2005). Á seinni stigum er algengt að 

aðstandendur taki ábyrgð á fjármálum veiks ættingja síns, sjái um heimilisverk fyrir hann, 

reyni að ýta undir virkni hans í daglegu lífi og hafi eftirlit með lyfjagjöf (van de Bovenkamp 

og Trappenburg, 2009).  

Rannsakendur hafa allir verið í vettvangsnámi á geðsviði og hafa mikinn áhuga á 

málefnum fólks með geðræna sjúkdóma og aðkomu og hlutverki aðstandenda þeirra. Með 

þessari rannsókn vilja rannsakendur öðlast aukna þekkingu á sýn aðstandenda og aðstæðum 

þeirra.  
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Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. Megintilgangurinn er að kanna hvaða áhrif geðræn 

veikindi fjölskyldumeðlims hafa á daglegt líf og líðan annarra í fjölskyldunni og varpa ljósi á 

hvernig geðheilbrigðiskerfið mætir aðstandendum, séð með þeirra augum, ásamt því að skoða 

hvaða stuðning þeir hafa fengið til að takast á við hlutverk sitt. Einnig er sjónum beint að 

framtíðarsýn aðstandenda og hvaða breytingar þeir vilja sjá á þjónustu geðheilbrigðiskerfisins. 

Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hva⇥ einkennir daglegt líf og lí⇥an a⇥standenda fólks me⇥ ge⇥ræn veikindi? 

Hver er upplifun og reynsla a⇥standenda af ge⇥heilbrig⇥iskerfinu? 

Til að svara spurningunum eru tekin viðtöl við níu einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að eiga eitt eða fleiri uppkomin börn með geðraskanir. 

Í rannsókninni er lögð áhersla á að skoða líf aðstandenda og samskipti þeirra við 

geðheilbrigðiskerfið, hvaða áhrif geðræn veikindi geta haft á aðstandendur og hvaða viðmóti 

þeir hafa mætt hjá starfsmönnum geðheilbrigðiskerfisins. Með aukinni áherslu á stuðning frá 

aðstandendum er mikilvægt að beina sjónum að þeim sjálfum og hvers konar stuðningur er að 

þeirra mati gagnlegastur (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007; van de Bovenkamp og 

Trappenburg, 2010). Ekki er stuðst við ákveðna hugmyndafræði við uppbyggingu 

ritgerðarinnar en rannsóknin er gerð með ákveðna hugmyndafræði í huga. Rannsóknin tekur 

mið af hugmyndafræði valdeflingar og fjölskyldumiðaðrar þjónustu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; MacKean o.fl., 2012). Sú hugmyndafræði hefur verið að ryðja sér til 

rúms innan geðheilbrigðiskerfisins. Aukin þekking á þessu sviði er gagnleg fyrir 

iðjuþjálfunarfagið og aðra velferðarþjónustu, en með henni er unnt að hlúa betur að 

aðstandendum og vinna á uppbyggilegan hátt að þjónustu við fólk með geðraskanir. 

Rannsóknir á hlutdeild aðstandenda geta verið gagnlegar í áframhaldandi þekkingarleit á 

mikilvægi þátttöku þeirra í geðþjónustu náinna fjölskyldumeðlima.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar eru m.a. þær að þátttakendur eru allir foreldrar fólks 

með geðraskanir og kann það að gefa einsleita sýn á stöðu aðstandenda. Þeir eru valdir með 

hentugleikaúrtaki í gegnum grasrótarsamtökin Hugarafl sem gæti litað afstöðu þeirra í garð 

annarra. Ennfremur skal tekið fram að rannsakendur eru allir reynslulitlir og hafa ekki unnið 

slíka rannsókn áður, sem gæti haft áhrif á framsetningu niðurstaðna. 

Meginhugtök rannsóknarinnar eru geðræn veikindi, geðheilbrigðisþjónusta og 

aðstandendur og eru þau skilgreind hér á eftir. 

Ge⇥ræn veik indi: Hugtakið vísar til víðs sviðs af vandamálum sem tengjast 

skaplyndi, kvíða, hvatvísi og andlegri hugrænni skynjun (Family of Mental Health 

Alliance, 2006). Hér er átt við ástand sem skapast við langvarandi, alvarlega 

geðröskun sem leiðir af sér skerta færni til sjálfstæðrar búsetu og/eða atvinnu og þörf 

fyrir fjölþætta þjónustu og stuðning (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Ge⇥heilbrig⇥is� jónusta: Almenn eða sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, heilsugæsla, 

lækningar, hjúkrun og þjónusta heilbrigðisstarfsmanna, innan eða utan stofnana sem 

veitt er í því skyni að efla geðheilbrigði, koma í veg fyrir, greina eða meðhöndla 

geðsjúkdóma og endurhæfa einstaklinga með geðraskanir (Landlæknisembættið, 

2009). 

A⇥standendur: Orðin lýsa fólki sem er bundið sterkum tengslum og getur átt við 

tilfinningaleg, sálræn og efnahagsleg bönd sem eru óháð sambandi þeirra. Dæmi um 

þetta eru foreldrar, börn, systkini, makar, afar og ömmur (skilgreining rannsakenda).  

Í öðrum kafla er rakin saga geðheilbrigðiskerfisins hér á landi sem og erlendis og 

breyttum áherslum innan geðheilbrigðisþjónustu gerð skil. Þá er gerð grein fyrir helstu 

áherslum í hugmyndafræðilegri nálgun sem snýr að aðstandendum ásamt rýningu í 

rannsóknargreinar sem fjalla um sama málaflokk. Síðast í kaflanum er sagt frá þeim 
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stuðningsúrræðum sem aðstandendum geðfatlaðra hér á landi bjóðast. Í þriðja kafla er gerð 

grein fyrir aðferðafræðinni sem unnið er eftir og í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram. Að 

síðustu er umræðukafli þar sem niðurstöður eru skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda um 

málefnið og ræddar í samhengi við rannsóknarspurningarnar. Einnig er þar fjallað um hagnýtt 

gildi þeirra fyrir iðjuþjálfun og almenna velferðarþjónustu.  
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Í þessum kafla er fjallað um aðstandendur fólks með geðræn veikindi og skoðað hvaða 

áhrif geðræn veikindi fjölskyldumeðlims geta haft á aðstandendur. Aðkoma aðstandenda að 

málefnum fólks með geðraskanir er skoðuð í sögulegu samhengi og sagt frá hugmyndafræði 

valdeflingar og fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Því næst er fjallað um áhrif veikindanna á 

daglegt líf og líðan aðstandenda og hver upplifun þeirra og reynsla er af 

geðheilbrigðiskerfinu. Að síðustu er gerð grein fyrir þeim þjónustuúrræðum sem eru í boði á 

Íslandi fyrir aðstandendur fólks með geðraskanir. 

Sögulegt samhengi 

Í bókinni Kleppur í 100 ár (2007) stiklar Óttar Guðmundsson á stóru í sögu geðveikra 

á Íslandi. Þar kemur fram að geðsjúkir menn hafi ávallt verið til hér á landi og í Grágás, elstu 

lögbók Íslendinga, megi finna ákvæði um aðstandendur geðsjúkra. Þar segir: 

Ef annað hjóna fær gæslusótt, þá skal það færa frændum ef hitt hefur eigi 
liðskost til varðveislu, nema það auki hjú sín til. Ef því hjóna batnar heilsa er 
vitfirring hafði, svo annmarkalaust sé tvö misseri eða lengur, þá skal það 
hverfa til félaga síns og til hjúskapar. 

Menn vissu að veikindin gátu orðið langvinn og það gæti þurft að fá heimilisaðstoð 

vegna þeirra en það var í höndum aðstandenda að sjá þeim veika farborða þar til hann hefði 

náð fullum bata. Þegar kom fram á 19. öld voru ættingjar og aðrir aðstandendur áfram ábyrgir 

fyrir framfærslu ættmenna sinna en sveitarfélaginu bar að sjá um framfærslu þeirra sem ekki 

áttu í önnur hús að venda. Þetta var oft þungur baggi fyrir sveitarfélögin sem þurftu að borga 

vandalausum fyrir að vista þetta fólk, oft sem ódýrt vinnuafl. 

Geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi hófst formlega með stofnun Kleppsspítala 

árið 1907. Með stofnuninni átti að létta kostnaði við umönnun geðsjúkra af sveitarfélögunum 

og minnka erfiðleika og áhyggjur aðstandenda þeirra. Litið var á Klepp sem hæli eða athvarf 
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frekar en sjúkrahús. Ekki var reiknað með að margir mundu læknast heldur voru þeir lagðir 

inn til langframa. Talið var að best væri fyrir geðsjúklinga að lifa í fallegu umhverfi, utan 

skarkala daglegs lífs og því var ákveðið að hafa hælin einangruð frá samfélaginu. Þetta var 

gert að fyrirmynd sambærilegra stofnana sem byggðar voru á sautjándu og átjándu öld, víða í 

Evrópu, þar sem utangarðsmönnum var safnað saman til að losa samfélagið við þá til 

langframa (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Skortur var þó á sjúkrarýmum, en árið 1964 urðu þáttaskil í þessum málaflokki þegar 

göngudeild Kleppsspítala var stofnuð. Með opnuninni fækkaði innlögnum og sjúklingar voru 

útskrifaðir út í samfélagið eins fljótt og kostur var og á sama tíma var leitað eftir félagslegum 

búsetuúrræðum utan sjúkrahúsa sem var í takt við þá þróun sem átti sér stað erlendis. 

Geðdeild Borgaspítalans tók til starfa sumarið 1968 og geðdeild Landspítalans árið 1979 og 

sameinaðist Kleppsspítala. Árið 2005 ákvað ríkisstjórn Íslands að leggja umtalsverða fjármuni 

til félagslegra búsetuúrræða fyrir geðsjúka með það að markmiði að efla geðþjónustu utan 

sjúkrahúsa og auka virkni sjúklinga og aðstandenda þeirra. Aukin áhersla var lögð á 

samfélagsgeðlækningar og þverfaglega teymisvinnu og aðlögun þjónustunnar að þörfum 

sjúklinga og aðstandenda þeirra (Hannes Pétursson, 2007). 

Saga samfélagslækninga er rakin í grein sem birtist í blaði Geðverndar (Páll 

Matthíasson, 2007). Árið 1963 urðu þáttaskil í geðheilbrigðismálum í Bandaríkjunum þegar 

tekin var sú stefna að meðhöndla einstaklinga með geðræn vandarmál sem mest utan 

sjúkrastofnana. Þar með voru mynduð fag- og samfélagsteymi sem lögðu áherslu á að vinna 

með skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra. Markmið þeirra var að vinna úti í samfélaginu og 

fara í heimilisvitjanir sem færði skjólstæðingana aftur nær aðstandendum. Þjónusta með 

svipaða hugmyndafræði spratt fljótt upp í öðrum löndum. Sem dæmi má nefna að í Bretlandi 

voru sett lög um samfélagsgeðþjónustu árið 1990 og myndaðir vinnuhópar með fulltrúum 

notenda, faghópa, aðstandenda, stjórnvalda, sjúkrahúsa og sveitarfélaga. Vinnuhóparnir höfðu 
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það hlutverk að komast að samkomulagi um þau meginmarkmið sem stefna ætti að með 

breytingunum. 

Hugmyndafræ⇥i 

Nútímahugmyndir um þátttöku aðstandenda í umönnun og bata veikra ættingja er sótt 

til hugmyndafræði valdeflingar og nálgana í þjónustu sem taka mið af þörfum fjölskyldnanna 

í heild. Rík áhersla er lögð á samstarf fjölskyldna, fagfólks og annarra er málið varðar.  

Valdefling. Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) fjallar um valdeflingarhugtakið en 

það hefur verið notað í ýmsum vettvangi frá því á sjöunda áratug, síðustu aldar, s.s. í 

réttindabaráttu kvenna og annarra minnihlutahópa. Á seinni árum hefur það æ oftar verið 

notað í réttindabaráttu einstaklinga og samtaka fólks sem glímir við fötlun  eða einhvers konar 

röskun

sjálfsefling en flestum fræðimönnum ber þó saman um að það snúist um að fólk öðlist betri 

stjórn á eigin lífi. Hanna Björg vísar í skrifum sínum í Hagner og Marrone, sem árið 1995 

skilgreindu þá þætti sem fela í sér valdskerðingu fatlaðs fólks. Þar má nefna að þjónustan sé 

svo stofnanamiðuð að fólk hafi ekkert val í sambandi við þá þjónustu sem það fær, s.s. hvar 

það býr og í hvers konar húsnæði. Fagfólki hætti til að einblína á skerðingu einstaklingsins og 

gerir því ekki ráð fyrir að hann taki þátt í ákvörðunum sem snerta hans eigið líf. Algengt er að 

fagfólk skilgreini þarfir og aðstæður þessa fólks og vegna stöðu þeirra vegi skoðanir þeirra á 

þörfum skjólstæðinganna þyngra en orð þeirra sjálfra. Þjónustuaðilar leggja mikið upp úr því 

að notendur þjónustunnar séu samvinnuþýðir og þakklátir og verðlauna gjarnan slíka hegðun. 

Að lokum er nefnt að tengsl starfsfólks sem vinnur saman getur orsakað að það eigi erfitt með 

að ganga gegn vilja samstarfsmanna sinna sem getur leitt til þess að samskiptin við annað 

fagfólk verður mikilvægara en að tala máli skjólstæðingsins. 

Í fræðilegri samantekt um valdeflingu sem þeir Masterson og Owen gerðu (2006) er 

talað um tvö mismunandi stig (e. level) valdeflingar. Annars vegar er einstaklingsstigið (e. 
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individual level), sem miðar að því að auka þekkingu, færni og sjálfstraust einstaklingsins 

þannig að hann sé fær um að taka ákvarðanir sem snerta framtíð hans og nái tökum á eigin 

lífi. Hins vegar er talað um valdeflingu á félagslegu stigi (e. social level) sem snýst um að efla 

og styrkja hópa fólks sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta. Með valdeflingunni öðlast 

slíkir hópar styrk til að berjast gegn mismunun, svo sem möguleikum til starfa, menntunar eða 

fræðslu. Undir þetta stig falla einnig grasrótarsamtök geðsjúkra á Íslandi sem vinna undir 

merkjum valdeflingar. Þau eiga sér fyrirmyndir víða erlendis þar sem þau hafa barist gegn 

neikvæðri birtingarmynd geðsjúkdóma og afstöðu samfélagsins til einstaklinga sem glíma við 

þá.  

F jölskyldumi⇥u⇥ nálgun. Í þjónustu sem beinist að fjölskyldum er horft til þess að 

hún þekkir best þá sem tilheyra henni og besta leiðin til að auka færni skjólstæðings sé að hlúa 

að fjölskyldunni og nærumhverfi hennar sem einni heild. Mikilvægt er að meðlimir hennar 

taki virkan þátt í ákvörðunum er varða meðferð og úrræði og áhersla lögð á að mæta þörfum 

skjólstæðingsins og fjölskyldunnar í sameiningu í stað þess að þau þurfi að laga sig að 

heilbrigðiskerfinu (Law o.fl., 2005). Fjölskyldur eru eins mismunandi og þær eru margar og 

því er mikilvægt fyrir fagfólk að vinna með styrkleika hvers og eins og hafa í huga að 

menning, gildi og þarfir geta verið einstaklings- og fjölskyldubundnar (Snæfríður Þóra 

Egilson, 2007). 

Það sem sérstaklega einkennir fjölskyldumiðaða nálgun er að skjólstæðingurinn og fjölskylda 

hans eru meginkjarninn í öllum ákvörðunum er lúta að þjónustu. Ekki er einblínt á 

sjúkdómsgreininguna heldur er horft á skjólstæðinginn sem einstakling í samhengi við 

fjölskylduna og umhverfið. Litið er á þau sem sérfræðinga þegar þarfir þeirra og gildi eru 

metin og þau studd til virkrar þátttöku og ákvarðanatöku um meðferðina. Þróuð eru 

raunveruleg tengsl þar sem samvinna og samstarf milli heilbrigðisstarfsmanna, skjólstæðings 
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og fjölskyldu hans byggja á gagnkvæmri virðingu allra aðila (MacKean, Thurston og Scott, 

2005). 

 Tafla 1.  

Samanbur⇥ur á fjölskyldumi⇥a⇥ri nálgun og fjölskyldua⇥laga⇥ri nálgun 

F jölskyldumi⇥u⇥ nálgun  F jölskyldua⇥lögu⇥ nálgun 

Skjólstæðingurinn og fjölskyldan eru 
sérfræðingar í eigin málum og virkir 
þátttakendur í öllum þáttum þjónustunnar 
sem og ákvörðunum um meðferð. 

Fagfólk er sérfræðingar í þeim málum sem 
snerta skjólstæðinginn og fjölskyldu hans en 
fjölskyldan getur hins vegar veitt fagfólkinu 
aðstoð. 

Skjólstæðingurinn, fjölskyldan og fagfólk 
búa yfir mismunandi styrkleikum og 
úrræðum sem nýtast í samstarfinu. 

Skjólstæðingurinn og fjölskylda hans búa 
yfir mikilvægum persónulegum upplýsingum 
sem þau deila með fagfólkinu. 

Meðferðarstarfið er samstarf sem byggir á 
trausti, virðingu, hreinskilni og opnum 
samræðum. Skjólstæðingurinn, fjölskyldan 
og fagmaðurinn vinna í sameiningu að því að 
takast á við þarfir og áhyggjur viðkomandi. 

Fagfólkið er vingjarnlegt, sýnir fjölskyldunni 
virðingu og vill eiga jákvætt samstarf við 
hana. Íhlutunin er í brennidepli þegar 
fjölskyldan er upplýst. 

Tilgangurinn með íhlutun er valdefling 
skjólstæðingsins og fjölskyldu hans. 

Tilgangurinn með íhlutun er framfarir fyrir 
skjólstæðinginn og fjölskylduna frá 
sjónarhóli fagfólksins. 

Fjölskyldan er með í ráðum frá því fyrstu 
samskipti eiga sér stað. 

Þátttaka fjölskyldunnar hefst eftir innritun og 
mat en áður en til vistunar kemur. 

Í samstarfi er unnið að greiningu á áhyggjum 
og þörfum fjölskyldunnar ásamt styrkleikum 
og bjargráðum frá ýmsum fagaðilum. 

Leitað er eftir hugmyndum skjólstæðingsins 
og fjölskyldunnar um langtíma markmið en 
fagfólkið hefur frumkvæði að allri 
ákvarðanatöku um íhlutun. 

Það að horfa á hlutina út frá þörfum 
skjólstæðingsins og fjölskyldu hans, krefst 
sveigjanleika í skipulagningu og þess að 
leitað sé mismunandi leiða til að takast á við 
niðurstöður. 

Fjölskyldan er upplýst um þá þjónustu og 
stofnanir sem eru til staðar. 

 

Hver ný samskipti eru tækifæri fyrir 
skjólstæðingana og fjölskyldur þeirra til að 
nýta hæfileika sína, getu og styrkleika. 

Styrkleikar fjölskyldunnar eru greindir í 
matsferlinu en ekki nýttir til hjálpar í 
áframhaldandi samskiptum. 

 

Óformlegt stuðningsnet er byggt upp í 
kringum skjólstæðingana og fjölskyldurnar í 
stað þess að treysta eingöngu á þjónustu 
fagfólks. 

Fagfólk sér til þess að upplýsingar séu 
tiltækar hjá ýmsum aðilum í þjónustunni eða 
fela öðrum aðilum innan þjónustunnar að 
styðja skjólstæðinga og fjölskyldur eins og 
lög eða reglur gera ráð fyrir. 

(MacKean o.fl., 2012) 
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MacKean og félagar birtu árið 2012 fræðilega samantekt úr 68 greinum um hugtakið 

fjölskyldumi⇥a⇥a nálgun (e. Family-centred approach) í geðmeðferð barna. 42 þeirra höfðu 

verið birtar í ritrýndum tímaritum en 26 í öðrum tímaritum. Tekið er fram í umfjölluninni að 

þó þarna sé talað um börn og fjölskyldur þeirra, eigi flest af þessu við eftir að 

skjólstæðingarnir eru komnir á unglings- eða fullorðinsár. Fram kemur að hugtakinu er oft 

ruglað saman við önnur hugtök með svipuð heiti. Í greininni er sýnt fram á hvað þarf að vera 

til staðar til að þjónusta geti talist fjölskyldumiðuð og það hugtak borið saman við hugtakið 

fjölskyldua⇥lögu⇥ nálgun (e. Family-focused approach). Í Töflu 1 er þetta tvennt borið saman. 

Ávinningurinn af fjölskyldumiðaðri nálgun (Tafla 2) er líka viðfangsefni MacKean og 

félaga (2012). 

Tafla 2. 

Ávinningur sem fæst me⇥ fjölskyldumi⇥a⇥ri nálgun. 

Ávinningur sk jólstæ⇥ingsins og f jölskyldu 
hans 

Ávinningur heilbrig⇥is- og félags� jónustu. 

Eykur þekkingu og virkni skjólstæðingsins 
og fjölskyldu hans. 

Eykur stöðugleika við núverandi aðstæður. 

Bætir faglega þekkingu. 

Markvissari lyfjameðferð. 

Skjótari bati af geðsjúkdómum og fíkn. 

Dregur úr streitu hjá 
fjölskyldu/umönnunaraðilum. 

Eykur atvinnusókn hjá 
fjölskyldu/umönnunaraðilum. 

Dregur úr samskiptum við löggæslu. 

Minnkar hættu á dauðsföllum vegna 
fíkniefnaneyslu og sjálfsvíga. 

Eykur ánægju hjá skjólstæðingum og 
fjölskyldum þeirra. 

Eykur vellíðan og bætir heilsu hjá 
skjólstæðingnum og fjölskyldunni. 

Bætir hagkvæmni í þjónustu. 

Skilvirkari notkun á úrræðum 
heilbrigðisþjónustu. 

Skjótari aðgangur að þjónustu. 

Minnkar tiltrú á heilbrigðisþjónustuna. 

Fækkar vistunum utan heimilis. 

Fækkar endurinnlögnum og minnkar líkur á 
hrösun. 

Eykur gæði umönnunar og þjónustu. 

Eykur faglega ánægju. 

Með fleiri tækifærum til umræðna, dregur úr 
fordómum 
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Áhrif á daglegt líf og lí⇥an a⇥standenda 

Áhrif geðrænna veikinda einstaklings á líf og líðan aðstandenda hans hafa verið 

rannsökuð á undanförnum árum. Ennfremur hefur upplifun þeirra á þjónustu 

geðheilbrigðiskerfisins verið skoðuð og reynt að finna út hvers konar stuðningur komi þeim 

helst að gagni. 

Álag og streita. Ogilvie, Morant og Goodwin (2005) gerðu fræðilega úttekt á helstu 

byrði (e. burden) eða álagi sem umönnunaraðilar einstaklinga með geðhvarfasýki upplifa. 

Sjálfsmynd umönnunaraðila er eitt af því sem virðist hafa áhrif á álagið, en einkenni 

veikindanna breyta ekki bara lífi sjúklingsins, heldur einnig annarra fjölskyldumeðlima og 

náinna vina. Eðli sambandsins milli þess sem er veikur og aðstandenda hans er eitt af því sem 

skiptir máli fyrir umönnun og því er líklegt að umönnunarhlutverk foreldra sé öðruvísi en 

hlutverk maka. Félagsleg staða og menningarlegar væntingar hafa einnig áhrif á hvers eðlis og 

hversu íþyngjandi umönnunarhlutverkið er. Mikið álag getur einnig skapast vegna versnandi 

fjárhags, þurfi umönnunaraðilar að taka sér leyfi frá vinnu eða minnka vinnuhlutfall vegna 

veikindanna. 

Í yfirliti van der Voort, Goossens og van Der Bijl frá árinu 2007 eru teknar saman 

niðurstöður 16 rannsóknagreina, þriggja eigindlegra, ellefu megindlegra og tveggja 

samantektargreina. Markmiðið með samantektinni var að skoða helstu þætti sem hafa áhrif á 

þá byrði sem aðstandendur upplifa, aðlögunina (e. coping) sem þeir ganga í gegnum og 

stuðninginn sem þeir veita nánum ættingjum með geðhvarfasýki. Niðurstöðurnar eru 

samhljóma ályktun Ogilvie og félaga (2005) um að hlutverk foreldra og maka eru oft ólík og 

breytileg eftir menningarheimum. Ýmsir þættir, s.s. byrði umönnunar, stuðningurinn sem 

umönnunaraðili fær og andleg vellíðan hans, hafa áhrif á getu umönnunaraðilans til að ráða 

við aðstæður. Höfundar benda á að í hinum vestræna heimi er algengt að eitt af hlutverkum 
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fullorðinna kvenna á heimilum sé að annast aðra fjölskyldumeðlimi og því líklegt að 

umönnunarhlutverkið sé léttara fyrir þær en aðra í fjölskyldunni. Ef hins vegar konurnar 

veikjast getur umönnunarhlutverkið orðið mjög íþyngjandi fyrir aðra fjölskyldumeðlimi 

sökum þess að þeir eru ekki vanir því.  

De Oliveira Borba, Schwartz og Kantorski (2008) rannsökuðu sligun aðstandenda 

fólks með geðræn veikindi í Brasilíu. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl 

við tíu manns. Niðurstöður þeirra sýndu að sligunin birtist á þrjá ólíka vegu, þ.e. sem 

fjárhagsleg sligun, umönnunarsligun og líkamleg og tilfinningaleg sligun. Fjárhagsleg sligun 

gat stafað af auknum útgjöldum og minnkandi tekjum sem hafði áhrif á alla 

fjölskyldumeðlimi. Umönnunarsligunin var tákn fyrir hið erfiða hlutverk, en kröfur þess veika 

voru oft miklar og stuðningur annarra fjölskyldumeðlima ekki endilega til staðar. 

Tilfinningaleg og líkamleg sligun varð þegar aðstandendur fórnuðu óskum sínum og 

skuldbindingum til að sinna þörfum ættingja sinna sem voru þeim stundum algerlega háðir. 

Aðstandendur voru oft úrvinda af þreytu sökum svefnleysis eða þeirra erfiðu aðstæðna sem 

þeir réðu ekki við og líkamleg sligun fylgdi gjarnan í kjölfar langvarandi andlegs álags. Það 

var ályktun rannsakenda að líkamleg og andleg sligun sé keðjuverkandi og að erfitt sé að rjúfa 

þann vítahring og aðskilja þetta tvennt. Þetta sé auk þess sú sligun sem sé líklegust til að hafa 

afgerandi áhrif á lífsgæði aðstandenda því hún geti orðið til þess að þeir veikist sjálfir og gert 

bjargráð þeirra að engu. Því sé nauðsynlegt að huga að aðstandendum á sama tíma og lögð er 

áhersla á samfélags- eða afstofnanavæðingu. Talið var að fjölskyldur þyrftu að læra hvernig 

þær gætu lifað í sátt og samlyndi þrátt fyrir mikið álag og mikilvægt væri að umönnunaraðilar 

ættu sitt eigið líf og gætu sinnt því betur.  

Stjernswärd og Östman (2008) rannsökuðu áhrif þess á aðstandendur að búa með 

einstaklingi með þunglyndi auk þess að skoða upplifun þeirra af þátttöku sinni í meðferð 

ættingja síns og samskipti þeirra við fagfólk. Rannsóknin var eigindleg og tekin viðtöl við 18 
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aðstandendur, ýmist eina sér eða í rýnihópum. Niðurstöðurnar voru settar fram í fjórum 

flokkum: Að lifa sínu eigin lífi, Jafnvægi í samböndum, Að aðlaga og endurmeta aðstæður og 

Að vera talsmaður eða rödd. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja það sem áður hefur 

komið fram um áhrif geðrænna veikinda á líf aðstandenda. Jafnframt kom fram að 

aðstandendur upplifðu oft að erfitt væri fyrir þá að láta rödd sína heyrast, bæði hjá 

heilbrigðiskerfinu og úti í samfélaginu sjálfu, þannig að mark væri tekið á þeim. Mörgum 

aðstandendum fannst þeir ekki hafa svigrúm til að lifa sínu eigin lífi heldur einkenndist líf 

þeirra af stöðugum ótta og áhyggjum af hinum veika. Áhrifa þessa gætti ekki einungis í 

einkalífi þeirra heldur einnig félagslega og í starfi og gat litað samskipti þeirra við ættingja, 

vini og aðra, t.d. heilbrigðisstarfsmenn og yfirvöld. Stöðug streita gat þar að auki tekið sinn 

toll af andlegri og líkamlegri heilsu þeirra sem margir hverjir fundu fyrir auknum kvíða og 

þunglyndi og þurftu á þjónustu innan geðheilbrigðiskerfisins að halda af þeim sökum. 

Niðurstöðurnar leiddu ennfremur í ljós að margir aðstandendur glímdu við einmanaleika, 

örmögnun, örvæntingu og löngun til að gefast upp. Þeir skömmuðust sín vegna þeirrar 

stimplunar að sjúkdómurinn gæti verið arfgengur og margir óttuðust að hegðun eða aðstæður 

þeirra sjálfra ættu á einhvern hátt sök á veikindunum. Tilfinningar sem þessar minnkuðu þó 

eða hurfu jafnvel alveg með aukinni þekkingu þeirra á sjúkdómnum. Aðstandendur upplifðu 

margir hverjir sorg yfir ástandi ættingja sinna og söknuðu þeirrar manneskju sem viðkomandi 

var áður en hann veiktist. Þá höfðu þeir áhyggjur af þeirri óvissu sem einkenndi líf 

ættingjanna og hvernig úr myndi rætast. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar álykta höfundar 

að aðstandendur séu í mikilli hættu á að upplifa sjálfir geðraskanir, hvort sem um er að ræða 

arfgengi, áhrif umhverfisþátta eða það álag sem umönnun geðfatlaðs ættingja krefst 

(Stjernswärd og Östman, 2008).  

Van der Voort, Goossens og van der Bijl (2009), gerðu eigindlega rannsókn á byrði og 

bjargráðum aðstandenda og þörf þeirra fyrir stuðning. Rannsóknin náði til 15 þátttakenda, níu 
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kvenna og fimm karla, sem allir áttu það sameiginlegt að eiga maka eða fyrrverandi maka 

með geðhvarfasýki, sem þeir höfðu annast um árabil. Niðurstöður sýndu að þeim fannst þeir 

oft einir með tilfinningar sínar og upplifðu bæði sektarkennd og reiði. Þeir sátu oftast einir 

uppi með ábyrgð á heimilishaldi og uppeldi barna sinna auk þess sem þeir höfðu áhyggjur af 

breyttu geðslagi maka síns.  

Daglegt líf og verkefni. Niðurstöður úr áðurnefndri rannsókn Stjernswärd og Östman 

(2008) leiddu einnig í ljós að hlutverk aðstandandans var oft að taka ábyrgð á lífi og umhverfi 

hins veika sem skerti orku og tíma hans til eigin tómstunda og áhugamála. Stór hluti 

aðstandenda upplifði skilnings- og stuðningsleysi frá öðrum ættingjum, vinum og 

starfsfélögum sem gerði það að verkum að þeir forðuðust samskipti og einangruðu sig. 

Atvinnufyrirkomulag margra aðstandenda breyttist og höfðu sumir þurft að skipta um starf 

eða minnka starfshlutfall til að eiga auðveldara með að vera heima við. Margir höfðu neyðst 

til að taka sér veikindafrí eða jafnvel hætta að vinna með stuttum fyrirvara til að sinna þörfum 

þess veika eða aðstoða hann í neyðartilvikum. Sumir aðstandendum fannst veikir ættingjar 

þeirra hafa lítinn áhuga á að sækja þá faglegu aðstoð sem þeir þurftu á að halda við daglegar 

athafnir. En það var líka algengt að aðstandendur veltu fyrir sér hvort þeir væru að ofvernda 

þá veiku og gæfu þeim ekki tækifæri til að bera ábyrgð á eigin lífi. 

A⇥ a⇥lagast og endurmeta k ringumstæ⇥ur . Í rannsókn van der Voort og félaga 

(2009) sem lýst er hér að framan nefndu aðstandendur þrjár leiðir til að takast á við hinar 

erfiðu tilfinningar og álagið sem þeir upplifðu. Sú fyrsta var að reyna að endurbyggja 

sambandið við makann og deila tilfinningum sínum með honum. Næsta var að sækja stuðning 

og aðstoð til ættingja, vina eða fagfólks og ræða við þá um reynslu sína og tilfinningar. 

Síðasta leiðin var að auka persónulegt svigrúm sitt með því að draga sig út úr hinum erfiðu 

aðstæðum, t.d. með því að vinna eða slaka á, hvort sem var innan heimilis eða utan. Rannsókn 

de Oliveira Borba og félaga (2008) sýndi líka fram á að aðstandendur þurftu oft að 
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endurskipuleggja starfshagi sína og samskipti við ættingja og vini auk þess sem þeir urðu að 

endurskoða fjárhagsáætlanir vegna breyttra aðstæðna. En reynsla aðstandenda var ekki 

eingöngu neikvæð. Aðstandendurnir í rannsókn Stjernswärd og Östman (2008) lýstu ýmsum 

jákvæðum atriðum þrátt fyrir mikið álag. Mörgum fannst þeir hafa vaxið persónulega vegna 

reynslu sinnar af tengslum við veikan fjölskyldumeðlim og öðlast aukinn innri styrk þegar 

þeim tókst að ráða við aðstæður. Tilkoma og viðvera geðsjúkdóms hafði gert það að verkum 

að aðstandendur fóru að endurskoða líf sitt og endurmeta forgangsröðun sína og gildi. 

Persónuleg bjargráð (e. coping strategies) voru talin mikilvæg, t.d. að hugleiða og stunda 

líkamsrækt, leita eftir faglegum stuðningi, iðka félagslíf og hitta fólk sem var í svipuðum 

aðstæðum. Einnig var talið áríðandi að halda í vonina, en hún virkaði sem hvatning til að 

finna viðeigandi meðferð, góðan lækni eða leið til að öðlast góða framtíð og lífsgæði.  

Upplifun og reynsla a⇥standenda af ge⇥heilbrig⇥is� jónustu . Eigindleg rannsókn 

Nordby, Kjønsberg og Hummelvoll var gerð í Noregi (2010) og samanstóð af átta rýnihópum 

með fjórum til tíu einstaklingum í hverjum. Í hópunum voru ýmist aðstandendur eingöngu eða 

aðstandendur og starfsfólk saman. Rannsóknin var hluti af stærra verkefni og markmiðið með 

henni var að kanna og lýsa hvernig mætti bæta aðstæður svo að aðstandendur gætu tekið meiri 

þátt í meðferð og bataferli veikra ættingja sinna. Niðurstöður sýndu að áríðandi var að 

aðstandendur fengju tækifæri til að taka þátt í meðferð, bæði til að miðla reynslu sinni og 

vitneskju um hinn veika til heilbrigðisstarfsmanna og til að fá tækifæri til að ræða opinskátt 

við heilbrigðisstarfsfólk í einrúmi. Þegar upplýsingagjöf og samvinna voru skoðuð kom í ljós 

að aðstandendur töldu áríðandi að þeir væru hafðir með í ráðum frá upphafi meðferðar. Þeim 

fannst erfitt að meðtaka upplýsingar sem voru veittar í belg og biðu þegar þeir voru illa 

fyrirkallaðir og jafnvel í hálfgerðu áfalli, en vildu frekar fá upplýsingarnar í minni skömmtum 

og að þær væru endurteknar. Einnig vildu þeir fá að vita hversu alvarlegt vandamálið væri en 
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ekki að það væri fegrað fyrir þeim og fannst mikilvægt að sérfræðingar lofuðu ekki einhverju 

sem þeir gátu ekki efnt.  

Í eigindlegri rannsókn sem van de Bovenkamp og og Trappenburg (2010) gerðu í 

Hollandi voru tekin viðtöl við 27 einstaklinga. Flestir voru aðstandendur fólks með 

langvarandi geðræna sjúkdóma en einnig var rætt við einstaklinga með geðraskanir og fagfólk 

á geðheilbrigðisstofnunum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna samskipti aðstandenda og 

fagfólks og að skoða hvers konar stuðningur væri í boði fyrir aðstandendur. Niðurstöður 

sýndu að aðstandendur gegndu mikilvægu hlutverki í umönnun en þeir þurftu stuðning frá 

fagfólki til að ráða við verkefnið. Oft voru vandkvæði í samskiptum heilbrigðisstarfsmanna og 

aðstandenda og nefndu þeir t.d. skort á ráðgjöf, upplýsingum og stuðningi.  

Tilgangurinn með eigindlegri rannsókn Páls Biering, Lindu Kristmundsdóttur, Helgu 

Jörgensdóttur og Þorsteins Jónssonar (2006) var að kanna reynslu foreldra sem átt höfðu börn 

á legudeildum barna- og unglingageðdeildar LSH og skoða hvernig mætti bæta þjónustuna 

þar með því að takaviðtöl við 15 foreldra. Neikvæð upplifun aðstandenda af samskiptum við 

heilbrigðisstarfmenn voru meðal annars ásakanir starfsmannanna í garð aðstandenda um að 

þeir ættu einhverra hluta vegna sök á veikindunum. Aðstandendum þótti traust og persónulegt 

viðmót mikilvægt í þessum samskiptum en fannst hins vegar oft vanta sveigjanleika og 

eftirfylgni í þjónustu. 

Meirihluti aðstandenda í rannsókn Stjernswärd og Östman (2008) taldi sig útilokaðan 

frá þátttöku um leið og börn þeirra öðluðust sjálfræði en þetta gat verið þeim mikil hindrun 

við að aðstoða þau í bataferlinu. Þátttakendur í rannsókn van de Bovenkamp og Trappenburg 

(2010) tóku í sama streng og sögðu jafnframt að starfsmenn bentu stundum á að 

trúnaðarskylda þeirra kæmi í veg fyrir að þeir gætu haft aðstandendur með í ráðum. 

Þátttakendur álitu þessa útskýringu hins vegar vera afsökun til að þurfa ekki að hafa samskipti 

við þá. Algengt var að það kæmi í hlut heilbrigðisstarfsfólks að taka mikilvægar ákvarðanir 
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fyrir veika ættingja án þess að upplýsa aðstandendur um þær eða að útskýra af hverju þessar 

ákvarðanir voru teknar. Allir þátttakendurnir í þessari rannsókn höfðu upplifað neikvæð 

samskipti við heilbrigðisstarfsmenn á geðheilbrigðissviðinu og það kom mest niður á þeirri 

ráðgjöf, stuðningi og upplýsingum sem aðstandendur áttu að fá. Höfundar benda á mikilvægi 

þess að bæta samskiptin á milli þessara aðila og að starfsmennirnir ættu frekar að koma fram 

við aðstandendur sem samstarfsfólk sem þeir gætu ráðfært sig við og stutt í 

umönnunarhlutverkinu.  

Aðstandendurnir í rannsókn Páls Biering o.fl. (2006) kvörtuðu yfir að hafa þurft að 

hafa samskipti við of margt fagfólk. Þeir töldu áríðandi að samskiptin væru við einn ákveðinn 

aðila sem héldi utan um öll málefni hvers einstaklings og fjölskyldu hans. Hann myndi þá 

fylgja málunum eftir og gæta að réttindum þeirra. Aðstandendunum í rannsókn Nordby og 

félaga (2010) þótti mikilvægt að það væri ávallt hægt að snúa sér til tengiliðar án formlegheita 

ef upp kæmu einhvers konar áhyggjur. Þetta, ásamt þekkingu á aðstæðum gæti minnkað 

streitu meðal fjölskyldumeðlima og dregið úr tilfinningaþrungnu andrúmslofti. Að auki mundi 

það auðvelda aðstandendum að leggja sitt að mörkum í bataferlinu. Ættingjar sem höfðu 

reynslu af samfellu í þjónustuteymum og höfðu ákveðna aðgerðaráætlun milli handanna, voru 

þakklátir þeirri þjónustu þar sem hún auðveldaði þeim að fá viðeigandi hjálp ef upp kæmi 

bakslag hjá veikum ættingja. 

Aðstandendurnir í rannsókn Stjernswärd og Östman (2008) töldu sig oft ekki vera 

tekna alvarlega af heilbrigðisstarfsfólki, upplifðu að ekki væri hlustað á þá og fengu litlar sem 

engar upplýsingar frá fagfólki um meðferð ættingja síns. Gagnrýni fagfólksins á ofverndun 

aðstandenda á þeim veika gat auk þess ýtt undir ójafnvægi í samskiptum þeirra á milli og var 

iðulega túlkuð sem skortur á stuðningi við aðstandendur og skilningsleysi í þeirra garð.   

Niðurstöður rannsókna benda til þess að mikilvægt sé að veita aðstandendum ráðgjöf 

og skiptast á upplýsingum við þá til að efla þá í umönnunarhlutverki sínu (van de Bovenkamp 
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og Trappenburg, 2010; Nordby o.fl., 2010; de Oliveira Borba o.fl., 2008). Einnig töldu 

þátttakendur að allur stuðningur sem þeir fengju til að ráða við hlutverkið væri þeim 

mikilvægur. Sá stuðningur gæti komið í veg fyrir að aðstandendur upplifðu andlega eða 

líkamlega kvilla sjálfir sökum álags (van de Bovenkamp og Trappenburg, 2010). Þátttakendur 

í rannsókn Nordby og félaga (2010) töldu að skortur á þekkingu þeirra og reynslu á því 

hvernig þeir gætu ráðið við aðstæður ýttu undir vonleysi þeirra. Fjölskyldumeðlimir 

þörfnuðust hjálpar bæði til að takast á við erfiðar tilfinningar og praktísk atriði. Mikilvægt var 

talið að styðja þá í glímu við þau vandamál, áhyggjur og almennar daglegar athafnir (e. 

practical everyday responsibility) sem þau mættu hverju sinni. 

Umbætur og stefna. De Olivera Borba og félagar (2008) drógu þá ályktun að 

fjölskyldur þyrftu á ákveðinni stefnumörkun að halda, að geta treyst á skipulagða 

samfélagsaðstoð, sem uppfyllti kröfur og eftirspurn aðstandenda og styddi við þá. Þannig 

gætu þeir betur gert sér grein fyrir og aukið sinn innri styrk og þar með þolað betur 

óútreiknanlega hegðun ættingja sinna. Brýnt væri að koma fjölskyldunni í tengsl við 

stuðningshópa, þar sem hægt væri að ræða erfið málefni tengd aðstæðum, til að sýna þeim 

fram á að þeir stæðu ekki einir í því að veita umönnunina og að aðrir aðstandendur ættu við 

sömu erfiðleika að glíma. Þá þyrftu þeir einnig veigamikla fræðslu um atferli einstaklinga og 

einkenni geðsjúkdóma, meðferðarform, lyf og aukaverkanir. 

Þátttakendur í rannsókn Stjernswärd og Östman (2008) tjáðu áhuga sinn á því að 

styðja aðra í sömu aðstöðu til að halda í rétt sinn og leita úrræða. Margir óskuðu einnig eftir 

opnari umræðu í þjóðfélaginu til að berjast gegn fordómum og auka skilning á 

geðsjúkdómum. Það var einnig ósk þeirra að hægt væri að snúa sér til ákveðins tengiliðar sem 

hefði það hlutverk að svara spurningum, ráðleggja þeim og upplýsa þá um reglur varðandi 

trúnað, þagnarskyldu og nauðungarvistun. Í niðurstöðum Nordby og félaga (2010) kom einnig 

fram hve mikilvægt það væri að aðstandendur upplifðu traust í samskiptum sínum við 
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heilbrigðisstarfsmenn og að þeir gætu tjáð sig um vanmátt sinn og sársaukafulla lífsreynslu á 

opinskáan hátt. Flestir þátttakendur þeirrar rannsóknar vildu fá viðtöl við starfsfólk í einrúmi, 

þ.e.a.s. án þess að veikur ættingi væri til staðar, til þess að geta tjáð sig opið um erfiða reynslu 

sína og áhyggjur af framhaldinu. 

Bæði Nordby og félagar (2010) og de Oliveira Borba og félagar (2008) leggja áherslu 

á að árangursrík meðferð felist m.a. í því að hlusta á reynslu og skoðanir aðstandenda. 

Nauðsynlegt sé að veikur einstaklingur og aðstandendur hans séu virkir þátttakendur í 

meðferð, til þess að fá greinargóða mynd af þróun sjúkdómsins og geta veitt bestu umönnun 

sem völ er á og áríðandi er að heilbrigðisstarfsmenn komi fram við aðstandendur sem 

jafningja í öllu samstarfi.  

Aðstandendurnir í rannsókn Páls Biering og félaga (2006) voru sammála um að það 

sem einkenndi góða þjónustu væri traust og skilningur í samskiptum, viðmót og framkoma 

fagfólks, fagleg vinnubrögð, góður aðbúnaður og að tekið væri tillit til sjónarmiða veikra 

ættingja og aðstandenda þeirra. Þá var hlýtt viðmót talið eitt það jákvæðasta sem fólk upplifði. 

Af þessum niðurstöðum má draga þann lærdóm að starfsfólk í heilbrigðisþjónustu þurfi 

starfsþjálfun og stuðning til að halda uppi góðri þjónustu. Fræðsla til starfsfólksins þarf að 

innihalda upplýsingar um hve alvarleg áhrif geðraskanir geta haft á aðstandendur, ekki síst 

foreldra veikra barna sem oft eru viðkvæmir fyrir framkomu fagfólks og kenna sér jafnvel um 

veikindi barna sinna.  

↵ jónustuúrræ⇥i fyrir a⇥standendur á Íslandi 

Ýmis úrræði eru í boði fyrir einstaklinga sem glíma við geðræn vandamál. Á 

geðdeildum Landspítalans og Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri er veitt bráða-, göngu- og 

dagdeildarþjónusta af læknum og hjúkrunarfræðingum og unnt af vísa skjólstæðingum til 

ýmissa annarra sérfræðinga, s.s. sálfræðings, félagsráðgjafa eða iðjuþjálfa. Einnig bjóða staðir 

eins og Reykjalundur, Janus, Hlutverkasetur, Klúbburinn Geysir og Hvítabandið upp á ýmiss 
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konar stuðning og endurhæfingu fyrir þá veiku. Hins vegar er minna um stuðning fyrir 

aðstandendur. Oft glíma einstaklingar með geðræn vandamál líka við fíkn og vímuefnavanda 

og er því ekki óeðlilegt að aðstandendur leiti sér að stuðningsúrræðum sem tengjast því. Hér á 

eftir er úrræðum fyrir aðstandendur gerð nánari skil. 

Landspítali Háskólasjúk rahús býður upp á F jölskyldubrú sem er 

forvarnarstuðningur á geðdeild spítalans. Úrræðið er ætlað fyrir einstaklinga sem eru í 

meðferð og fyrir foreldra sem eru í góðu sambandi við meðferðaraðila. Stuðningurinn felst í 

því að fagfólk aðstoðar foreldra við að ræða við börnin sín um geðrænu veikindin og 

samanstendur af fjölskyldufundum og eftirfylgdarviðtölum (Eydís K. Sveinbjarnadóttir, 

Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir, 2008). 

Barna- og unglingage⇥deild Landspítalans starfrækir stuðningshóp sem kallast 

Foreldrahópur BUGL. Hópurinn samanstendur af sjö til átta foreldrum og hver hópur hittist í 

sex skipti. Markmið með hópnum er að foreldrar geti deilt upplifun sinni og fundið samkennd, 

aukið jafnvægi í sínu daglega lífi og upplifað gefandi samskipti ásamt því að minnka 

vanlíðan. Sækja þarf um aðgang í hópinn á göngudeild BUGL (Unnur Heba Steingrímsdóttir, 

2013). 

H eilsugæslan í G rafarvogi og Gar⇥abæ starfrækja geðmeðferðarteymi barna. 

Teymin leggja áherslu á að vinna fyrirbyggjandi starf og ná til barna og fjölskyldna þeirra 

áður en vandamál verða það viðamikil að þörf er á sérhæfðari þjónustu. Meðferðarformið 

byggist á fjölskyldu- og einstaklingsviðtölum, fræðslu, ráðgjöf og eftirfylgd (Heilsugæslan, 

e.d.-a; Heilsugæslan, e.d.-b)  

Ge⇥heilsa-E ftirfylgd er úrræði fyrir einstaklinga með geðræna erfiðleika og 

aðstandendur þeirra sem taka þátt í fjölskyldufundum. Þjónustan er öllum opin og geta 

einstaklingar nálgast hana á eigin forsendum (Heilsugæslan, e.d.-c). 
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Hugarafl er geðræktarmiðstöð og starfar í náinni samvinnu við Geðheilsu-eftirfylgd. 

Lögð er áhersla á að vinna í samstarfi við fjölskyldu, fagfólk og aðra er málið varða. 

Þjónustan er sniðin að þörfum skjólstæðinga og aðstandenda þeirra og boðið uppá viðtöl, 

hópastarf, vitjanir og fræðslu. Allir sem eiga eða hafa átt við geðtengda sjúkdóma að stríða, 

ásamt aðstandendum þeirra er velkomið að kynna sér starf Hugarafls og eru haldnir 

kynningafundir reglulega. Að fundi loknum getur fólk skráð sig í gegnum síma 

(Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd, 2011; Hugarafl, e.d.).  

Ge⇥hjálp eru hagsmunasamtök geðsjúkra og aðstandenda þeirra. Boðið er upp á 

aðstandendahópa, þar sem fólk getur deilt sameiginlegri reynslu. Áhersla er lögð á samkennd 

og virðingu og að fólk geti nýtt sér stuðning annarra sem glíma við svipuð vandamál og fer öll 

starfsemi fram á jafningjagrunni. Hóparnir eru öllum opnir og eru starftækir víðsvegar um 

landið (Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 2006; Geðhjálp, e.d.).  

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁ Á) býður upp á 

fjölskyldumeðferð þar sem fram fer fræðsla um fíknisjúkdóma, einkenni þeirra og 

birtingarmynd og helstu áhrif sem fíkn getur haft á aðstandendur og bata. SÁÁ sér líka um 

fræðslu á Vogi fyrir foreldra barna sem eru í neyslu eða hafa grun um neyslu þeirra. Þeim sem 

sækja fræðsluna er síðan gefinn kostur á að skrá sig í stuðningshópa þar sem þeir geta deilt 

reynslu sinni með öðrum foreldrum sem glíma við svipuð vandamál (Samtök áhugafólks um 

áfengis- og vímuefnavandann, e.d.).  

Al-Anon eru samtök ættingja og vina alkóhólista sem starfrækja fjölskyldudeildir, þar 

sem fólki gefst kostur á að hittast og deila reynslu, styrk og vonum og leysa sameiginleg 

vandamál. Aðaltilgangur samtakana er að hjálpa fjölskyldum alkóhólista. Unnið er samkvæmt 

reynslusporunum tólf (Al-Anon, e.d). 

Rau⇥i k ross Íslands. Hjálparsími Rau⇥a krossins 1717 er gjaldfrjáls þjónusta fyrir 

alla landsmenn. Markmiðið með hjálparsímanum er að veita ráðgjöf og stuðning fyrir fólk 
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sem glímir við ýmis konar áhyggjur eins og t.d. þunglyndi, kvíða, vanlíðan, erfiðar 

heimilisaðstæður og annað sem á við hverju sinni (Rauði krossinn, e.d.-a) 

F jölskyldumi⇥stö⇥in er rekin af Rauða krossi Íslands með aðkomu velferðasviðs 

Reykjavíkurborgar. Aðalmarkmið miðstöðvarinnar er að veita forvarnarstuðning og aðstoða 

foreldra barna sem glíma við vímuefnavanda og samskipta- og hegðunarörðugleika. 

Stuðningurinn fer fram í hópastarfi þar sem lagt er upp með að styrkja foreldrana í hlutverkinu 

sínu (Rauði krossinn, e.d.-b). 

F jölskyldurá⇥gjöf í Foreldrahúsi er þjónusta fyrir foreldra og börn í vanda. 

Ráðgjafar, sálfræðingar og annað fagfólk veita foreldrum og börnum þeirra ráðgjöf og 

meðferð vegna hegðunar, áfengis- og vímuefnanotkunar, eineltis og samskiptaerfiðleika. 

Foreldrahópar hittast í Foreldrahúsi aðra hverju viku en auk þess er boðið uppá 

fyrir feður og stjúpfeður barna í neyslu (Vímulaus æska, e.d.-a). 

Vímulaus æska starfrækir Foreldrasímann og hefur gert það frá árinu 1986. Foreldrar 

geta hringt inn og fengið ráðgjöf og leiðbeiningar varðandi drykkju og vímuefnanotkun barna 

sinna. Ráðgjafar veita upplýsingar um hvað skal gera og hvert á að leita (Vímulaus æska, e.d.-

b). 

Samantekt 

Geðræn veikindi einstaklings hafa mikil áhrif á líf og líðan annarra fjölskyldumeðlima. 

Sýnt hefur verið fram á að þátttaka aðstandenda er mikilvæg í bataferli einstaklinga og 

byggist nútímahugmyndafræði í geðheilbrigðismálum á því. Mikil áhersla hefur verið á að 

fækka innlögnum á sjúkrastofnunum en meðhöndla fólk þess í stað út í samfélaginu, sem 

hefur leitt til þess að umönnun einstaklinga hefur í vaxandi mæli komið í hlut aðstandenda. 

Rannsóknir sýna að þessu fylgir hins vegar mikið álag og streita og að aðstandendur eru oft 

illa í stakk búnir til að takast á við þetta hlutverk. Álagið gat leitt til þess að þeir hefðu minni 
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tíma fyrir sjálfa sig og sín áhugamál. Reynsla þeirra varð oft til þess að þeir skoðuðu líf sitt og 

forgangsröðun að nýju og fundu sér bjargráð til að styrkja sig. Niðurstöður sýndu fram á að 

mikilvægt er að styrkja samskipti á milli aðstandenda og fagfólks en til þess að aðstandendur 

geti ráðið við þetta verkefni þarf öflug þjónusta að vera fyrir hendi, s.s. fræðsla, ráðgjöf og 

stuðningur frá fagfólki og jafningjum.  
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Kafli III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við rannsóknina og greint 

frá rannsóknarsniðinu og framkvæmd hennar. Gerð er grein fyrir hvernig þátttakendur voru 

valdir ásamt því að gagnasöfnun og greiningu gagna er lýst. Að endingu er fjallað um siðfræði 

rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif geðræn veikindi 

fjölskyldumeðlims geta haft á daglegt líf og líðan annarra í fjölskyldunni og skoða upplifun 

aðstandenda á þeirri þjónustu sem er til staðar á geðsviði og snýr að þeim. Í rannsókninni er 

því leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvað einkennir daglegt líf og líðan aðstandenda fólks með geðræn veikindi?   

2. Hver er upplifun og reynsla aðstandenda af þjónustukerfinu? 

Rannsóknarsni⇥ 

Í þessari rannsókn var unnið út frá eigindlegri rannsóknaraðferð sem hentar vel þegar 

skoða á reynslu fólks á ákveðnum sviðum. Rannsóknin byggir á að kanna upplifun 

þátttakenda frá þeirra sjónarhóli með því að setja sig inn í reynsluheim þeirra og þó 

umræðuefnið sé ákveðið af rannsakanda er þess gætt að mæta viðmælendum á 

jafningjagrundvelli (Helga Jónsdóttir, 2003). Með eigindlegum viðtölum er markmiðið að ná 

djúpri umfjöllun um efnið sem rannsóknin snýst um og leitast við að skoða það frá mögum 

sjónarhornum en tilgangur rannsóknarinnar er alltaf hafður að leiðarljósi (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Fjallað er um félagslegt ferli sem skiptir viðmælandann máli og snertir 

rannsóknina, t.d. tilfinningar, hegðun, skynjun, vonir, hugrenningar, atburði og væntingar. 

Aðaláhersla er lögð á hvað gerist og hvernig og hvaða breytingar hafa orðið. Rannsakandi 
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ákveður umræðuefnið en kappkostar að koma fram við viðmælandann á jafningjagrunni og 

skilja reynslu hans (Helga Jónsdóttir, 2003). 

↵átttakendur 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var notast við tilgangsúrtak. Með tilgangsúrtaki 

er átt við að viðmælendur séu valdir vegna þekkingar þeirra og reynslu af viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Ekki er ákveðið fyrirfram hversu margir þátttakendur verða og er nýjum 

bætt við, meðan það þjónar tilgangi til að dýpka niðurstöður (Creswell, 2003). 

Stofnað var til samstarfs við forsvarsmann geðræktarsamtakanna Hugarafls sem tók að 

sér að útvega viðmælendur í rannsóknina. Hjá Hugarafli er unnið samkvæmt hugmyndafræði 

valdeflingar og fjölskyldumiðaðri nálgun og því litið á þátttöku aðstandenda sem mikilvægan 

þátt í daglegu lífi einstaklinga með geðraskanir. Skilyrði fyrir þátttöku voru að viðmælendur 

ættu a.m.k. einn náinn fjölskyldumeðlim sem greinst hefði með geðræn veikindi. Alls voru 

þátttakendur níu, sjö konur og tveir karlar, og áttu allir sameiginlegt að eiga einn eða fleiri 

ættingja með geðraskanir, sem þeir höfðu fylgt eftir um langt skeið, jafnvel áratugi. 

Þátttakendur voru frá því að vera um fimmtugt til þess að vera um sjötugt og voru allir 

foreldrar uppkominna barna sem glímdu við geðræn vandamál.  

F ramkvæmd rannsóknar  

 Við gagnaöflun voru notuð viðtöl sem er grundvallaratriði til að þátttakendur geti tjáð 

sig á þann hátt sem þeim finnst þægilegast þrátt fyrir að nauðsynlegt sé að halda 

umræðuefninu innan þeirra marka sem skapast af tilgangi rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram (Helga Jónsdóttir, 2003). Ýmist var rætt við 

einstaklinga eða hjón og var notast við óstaðlaðan viðtalsramma (Fylgiskjal 1). 

Viðtalsramminn, sem rannsakendur hönnuðu sjálfir, var eingöngu hafður til hliðsjónar þegar 

viðtölin voru tekin en hann snerist um þætti eins og kynni viðmælenda af 
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geðheilbrigðisþjónustunni, áhrifa veikindanna á aðra fjölskyldumeðlimi og persónuleg 

bjargráð sem hver og einn nýtti sér. Þá var einnig lögð áhersla á að fá fram upplýsingar um 

þjónustu og stuðning sem aðstandendum hafði staðið til boða og hvernig samskipti við 

heilbrigðisstarfsfólk höfðu verið og hvort fólk hafði mætt fordómum í þeim samskiptum eða 

úti í samfélaginu. Einnig var rætt um framtíðarsýn aðstandenda m.t.t. geðheilbrigðisþjónustu 

og hverju þeir hefðu helst viljað breyta. Viðmælendur fengu frjálsar hendur í samræðunum en 

viðtalsramminn var notaður sem gátlisti fyrir rannsakendur yfir það sem æskilegt var að ræða 

um. Ef viðtalsrammi er of bundinn getur það takmarkað möguleika viðmælandans á frjálsri 

tjáningu og komið í veg fyrir eðlilegar samræður. Óstöðluð viðtöl teljast til 

gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði og henta vel til að fá fólk til að lýsa 

reynsluheimi sem er sammannlegur (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Viðtölin, sem voru sjö, voru tekin á tímabilinu 20. febrúar til 26. mars 2013, ýmist í 

húsnæði Hugarafls eða á öðrum stað sem viðmælandi valdi. Þau voru mislöng, allt frá 46 

mínútum upp í 100 mínútur. Leiðbeinandi kaus að taka sjálfur eitt viðtal og nýta það til 

leiðbeiningar fyrir viðtöl rannsakenda. Sjö viðtöl voru við einstaklinga en í tvö skipti var talað 

við hjón í sama viðtalinu.  

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Við greiningu gagna var stuðst við vinnulag 

um grundaða kenningu, til að finna þá þætti sem samhljóma voru í máli þátttakenda og tengja 

þá saman (Kvale og Brinkmann, 2009). Rannsakendur lásu gögnin, hver í sínu lagi og kóðuðu 

þau opið, en þá eru gögnin bútuð niður og grandskoðuð. Það er gert til að rannsakendur séu 

með opinn huga í stað þess að gefa sér ákveðnar hugmyndir fyrirfram (Creswell, 2003). Þá 

lásu þeir gögnin í sameiningu, yfirfóru kóðin og báru þau saman og flokkuðu í þemu eftir efni 

þeirra. Rannsakendur voru vakandi fyrir öðrum upplýsingum en þeim sem spurt var um í 

viðtalsramma þegar þeir kóðuðu viðtölin (Mynd 1). 
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Að þessu loknu skiptu rannsakendur þemunum á milli sín og lásu viðtölin á ný, með 

hvert þeirra sérstaklega í huga og gerðu á þeim öxulkóðun. Með öxulkóðun eru 

upplýsingarnar skipulagðar og þemum skipt upp í undirþemu sem gerir fínni greiningu á 

eiginleikum þeirra mögulega (Strauss og Corbin, 1998). Eftir nánari skoðun og samanburð 

milli þema stóðu eftir fjögur meginþemu sem hvert um sig hafði tvö til fjögur undirþemu. 

Meginþemun voru: Eigi⇥ líf og lí⇥an, Opinbera �jónustukerfi⇥, ↵átttaka í grasrótarsamtökum 

og F ramtí⇥arvonir. Rannsakendur báru saman bækur sínar í gegnum allt ferlið til að fá sem 

traustasta greiningu á gögnunum (Mynd 1).  

 

Mynd 1. Greiningarferlið 

Si⇥fræ⇥i rannsóknar 

Til að rannsókn geti staðið undir nafni er ekki nóg að hún uppfylli aðferðarfræðilegar 

kröfur, heldur er nauðsynlegt að hún uppfylli einnig ákveðnar siðferðilegar kröfur. Sigurður 

Kristinsson (2003) vísar í bandaríska reglugerð í leiðbeiningum sínum um siðfræði rannsókna. 

Megininntakið er að það má ekki misnota fólk, t.d. með því að fá það til þátttöku í rannsókn á 

fölskum forsendum. Til að geta tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku þarf viðkomandi að hafa 

nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar. Hann þarf að vita hver stendur fyrir 

rannsókninni, hver tilgangurinn er, hver ávinningur og áhætta af þátttöku er og hvenær 
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rannsóknin á að fara fram. Hann þarf einnig að vita hvað er gert til að draga úr áhættunni, til 

hvaða ráða megi grípa ef viðkomandi telur sig hafa orðið fyrir skaða, hvernig 

persónuupplýsingar verði meðhöndlaðar og hvernig birtingu niðurstaðna verði hagað. Viðtöl 

geta orsakað tilfinningalegt rót hjá þátttakendum og er nauðsynlegt að rannsakendur séu 

vakandi fyrir vísbendingum um það og hafa áætlun um, hvernig skuli bregðast við í þeim 

tilfellum (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Hugsanlegir þátttakendur fengu sent kynningarbréf, þar sem efni og tilgangur 

rannsóknarinnar voru útskýrð og grein gerð fyrir meðhöndlun rannsóknargagna (Fylgiskjal 2). 

Í bréfinu voru einnig upplýsingar um rannsóknaraðilana, tilgang rannsóknarinnar og 

hugsanlegan ávinning. Einnig var tekið fram að ekki væru neinir þekktir áhættuþættir samfara 

þátttöku. Að endingu var fólki bent á að setja sig í samband við forsvarsmann Hugarafls ef 

viðtalið kæmi róti á huga þeirra, sem hafði samþykkt að vísa mætti á hann ef til kæmi. Ef 

viðkomandi samþykkti þátttöku í rannsókninni fengu rannsakendur nafn hans og símanúmer 

og höfðu í kjölfarið samband við hann símleiðis til að finna hentugan tíma fyrir viðtal. 

Þátttakendur undirrituðu, ásamt rannsakanda, upplýst samþykki (Fylgiskjal 3), í tveimur 

eintökum, áður en viðtal hófst en þar kom m.a. fram að þeir gætu hætt við þátttöku á hvaða 

stigi sem væri, án útskýringa. Viðmælandi hélt eftir öðru eintakinu en rannsakandi hinu. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (Fylgiskjal 4) sem gerði ekki athugasemd við 

rannsóknina. Þegar viðtölin voru afrituð, var þátttakendum gefið dulnefni en auk þess voru 

allar persónuupplýsingar afmáðar og staðháttum breytt. Þetta var gert til að gera þátttakendur 

óþekkjanlega en rannsakendur og leiðbeinandi þeirra höfðu einir aðgang að gögnunum. 

Persónulegur bakgrunnur þátttakenda var ekki skráður né heldur hvernig geðsjúkdóma 

ættingjarnir glímdu við. Að rannsókninni lokinni var bæði upptökum og afritunum eytt. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þemunum lýst. 

Niðurstöðurnar eru settar fram í fjórum meginþemum sem hvert um sig greinist í nokkur 

undirþemu, þ.e. Eigið líf og líðan, Opinbera geðheilbrigðiskerfið, Þátttaka í 

grasrótarsamtökum og Framtíðarvonir (Mynd 2). 

  

Mynd 2. Yfirlit yfir þemu og undirþemu. 

E igi⇥ líf og lí⇥an 

Flokkurinn lýsir lífi og tilfinningum þátttakenda, úrræðum og verkefnum sem féllu í 

þeirra hlut vegna veikindanna. Undirþemun eru fjögur: Brostnar vonir og barátta, Daglegt líf 

og verkefni, Fjölskyldutengsl og Aðlögun og bjargráð. 

Brostnar vonir og barátta. Sjúkdómsgreiningin var mikið áfall fyrir fjölskylduna. 

Þátttakendur lýstu djúpri sorg yfir örlögum barna sinna, vonleysi og kvíða. Ekki voru endilega 
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gefnar miklar vonir um bata og draumarnir sem foreldrarnir höfðu haft um framtíð barna 

sinna urðu að engu. 

...auðvitað er það alltaf áfall þegar börnin manns veikjast og alvarlega og 
hvaða sjúkdómur sem það væri og það er kannski erfiðast að horfa upp á það 
að að hérna, að framtíðardraumarnir hrynja til grunna og verða að engu... að 
þeir sem veikjast alvarlega af andlegum sjúkdómi, þeir verða náttúrulega 
kannski ekki eins fleygir og færir eins og eins og hinir, hin börnin. (Sunna) 

 

Foreldrarnir þekktu alla jafna lítið til geðsjúkdóma fyrir fram og töldu að það hefði aukið enn 

frekar á kvíða þeirra og óöryggi. 

Úrræði sem börnunum buðust vöktu vonir hjá foreldrunum og það voru því mikil 

vonbrigði þegar þau nýttu þau ekki eða virtust gefast upp á að takast á við sjúkdóminn. Margir 

voru ráðalausir yfir stöðu sinni og barna sinna gagnvart hinu opinbera kerfi.  

... okkar vanlíðan að vita ekki hvar við stöndum... hvar hann stendur og 
hvaða möguleika hann á í... hvaða batavonir hann á í kerfinu. Og eftir öll 
þessi ár, þær batavonir fara alltaf minnkandi. (Gunnar) 

 

Einnig höfðu foreldrarnir áhyggjur af afkomu barna sinna þegar þeirra nyti ekki lengur við en 

vonuðust til að þau gætu öðlast sem mestan bata, orðið sjálfbjarga og notið sem mestra 

lífsgæða upp á eigin spýtur.  

Álagið sem hvíldi á herðum foreldranna var íþyngjandi og sumir fundu fyrir 

líkamlegum og andlegum kvillum sem rekja mátti til langvarandi streitu og álags. Álagið var 

einna mest hjá þeim sem höfðu lítinn stuðning eða stóðu jafnvel einir uppi með veikt barn sitt. 

Þessir einstaklingar lýstu stöðugum erfiðleikum og áhyggjum og voru alltaf á varðbergi. 

Skilningsleysi og jafnvel fordómar annarra ýttu undir upplifun þeirra af því að þeir stæðu einir 

í baráttunni. 

Maður er orðins svo illa tættur að það má ekki orðið hringja sími, ekki á 
vitlausum tíma, þá hrekkur maður við, nú er það eitthvað, það var alltaf 
hringt nótt sem degi að dóttir mín væri eitthvað... fólk þarf mest að passa og 
þarf að geta leitað aðstoðar að einangrast ekki með þessum veiku 
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hefur engan til að sko sem skilur þetta. (Vala) 

 

Aðstandendur áttu líka í innri baráttu og veltu fyrir sér hvort þeir ættu á einhvern hátt 

sök á veikindum barna sinna og hefði mistekist í uppeldi þeirra. Stundum komu ásakanirnar 

frá öðrum aðilum, t.d. læknum eða óumbeðnar ráðleggingar frá öðrum, t.d. vinum eða 

stjórna 

börnum sínum betur a⇥ �a⇥ ætti a⇥ drífa barni⇥ upp  láta 

  

... það er líka eins og fólk var að segja við mann, að bara fullorðið fólk, bara 
henda því úr hreiðrinu. ... þetta er ekki svo einfalt, þú hendir ekki fólki, 
veiku fólki út á götu, ha. Því þau hafa ekki sömu möguleika til að taka flugið 
eins og aðrir. ... svo náttúrulega margir sem hafa ekki verið í þessum sporum 
og það er svo gott eða auðvelt fyrir aðra að vera að koma með eitthvað 
svona, þau vita í rauninni ekkert hvað þau eru að tala um. (Þórunn) 
 

Aðstandendur þurftu líka að horfast í augu við sína eigin fordóma og berjast gegn 

þeim, t.d með því að taka meðvitaða ákvörðun um að ræða opinskátt um veikindi barna sinna, 

eins og um hver önnur líkamleg veikindi væri að ræða. 

Það er bara, tölum um þetta og ég leysti þetta hjá sjálfum mér þannig bara að 
í staðinn fyrir að segja geðveiki, þá sagði ég sykursýki. Hvað mundi ég segja 
ef ég væri að tala um sykursýki... sykursýki kemur ekki af því ég er of seinn 
heim eða eitthvað..? Og þar með tók maður tilfinningarnar í burtu og þannig 
losaði ég mig við tilhugsunina um fordómana. (Þórarinn) 

 

Foreldrarnir voru líka í baráttu við veik börn sín um að fá þau til að viðurkenna fordómalaust 

hvers eðlis veikindi þeirra voru og að þau þyrftu á aðstoð að halda. Þeir upplifðu vonbrigði og 

álag vegna þess að börnin gáfust fljótt upp á meðferðunum, útskrifuðu sig sjálf út af 

geðdeildum og vildu sjálf oft enga ábyrgð bera á sínum högum. Þetta gat aukið vonleysi 

foreldranna sem sáu ekki fram á að börn þeirra næðu bata í nánustu framtíð.  
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Daglegt líf og verkefni. Flestir töldu það skyldu sína að styðja við veik börn sín og 

hlúa að þeim þrátt fyrir mikið álag og foreldrarnir væru þar af leiðandi oft og tíðum úrvinda 

sökum þess. Álagið bitnaði í flestum tilvikum á þeim sjálfum og gerði það að verkum að 

margir þeirra höfðu hvorki tíma né orku til að sinna sínum áhugamálum né félagslífi. Allur 

frítími fór í að sinna málum barnanna, þ.e. að mæta á fundi, eltast við fagaðila, sinna 

tryggingamálum o.s.frv. Nokkrir voru þakklátir fyrir að hafa getað minnkað við sig vinnu, 

verið heimavinnandi eða átt sitt eigið fyrirtæki til að geta hagrætt vinnu sinni vegna álags í 

kringum mál barnanna. Þá var reynslan talin breyta fólki og forgangsröðun þess. 

... maður náttúrulega hugsar öðruvísi, maður svona forgangsraðar öðruvísi. 

... litlu hlutirnir skipta meira máli vegna þess að það sko snýst allt um það að 
reyna að betrumbæta og gera lífið svona auðveldara fyrir hina. (Vala) 
 

Aðstandendur vörðu bæði tíma og orku í að sinna málum barna sinna sem oft voru ekki fær 

um að gera það sjálf vegna veikinda. Oft var þó erfitt að finna meðalveginn, þ.e. hve mikinn 

stuðning þau áttu að veita og hvenær ætti að láta kyrrt liggja. Verkefnin gátu verið fjölbreytt, 

allt frá því að aðstoða börnin við að fá meðferð, sækja um örorku eða semja við ýmis fyrirtæki 

til að létta á fjárhagslegri byrði þeirra.  

... og svo er það nú enn annað sko að maður hérna, við vorum nánast ég og 
dóttir mín þarna á tímabili í fullu starfi við að að eitthvað að rekast í hans 
málum sko og þú veist og fara að sækja þessi vottorð og hin. (Sunna)  

 

Flestir aðstandendur þurftu að styðja við veik börn sín fjárhagslega þar sem 

örorkubætur duguðu ekki í leigu og uppihald. Dæmi voru um að foreldrar borguðu leigu eða 

hluta af henni fyrir börn sín, fjárfestu í húsnæði fyrir þau eða létu þau hafa bíl til umráða.  

Sko það er náttúrulega bara þannig að eins og þessar örorkubætur eru, það er 
nú hvorki hægt að lifa né deyja á þeim sko. ...Þannig að sko, það er í 
rauninni gert ráð fyrir því að þeir sem hafa fengið eða eru geðsjúkir að þeir 
lifi þá bara við einhver alger fátækramörk. (Sunna) 
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Sjálfræðissviptingar voru öllum aðstandendum áhyggjuefni og hið erfiða verkefni að 

svipta uppkomið barn sitt sjálfræði, lenti oftast á foreldrunum. Þetta gat haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér og höfðu margir reynslu af því. Fólk vissi ekki í hvaða farveg 

sjúkdómurinn ætti eftir að þróast og óttaðist ásakanir og heift barna sinna seinna meir.  

...í upphafi þurfum við að láta svipta hann tvisvar og það verðum við að gera 
sjálf... Það var ekki auðvelt...Hann hataði okkur... hataði okkur, sérstaklega 
þegar hann var verstur og lét sem mest, svona neikvætt frá sér, að þá var það 
lykillinn að öllu saman, að við höfðum látið svipta hann. Við reyndum að 
gera... hann tók engum rökum með það, að við hefðum gert það sem við 
hefðum haldið að væri honum fyrir bestu þegar hann gat ekki tekið ákvörðun 
sjálfur. (Gunnar) 

 

Aðstandendur veltu því einnig fyrir sér hvenær væri réttlætanlegt að svipta einstakling og með 

hvaða hætti. Þó það mætti líta á það sem mannréttindabrot að svipta einstakling sjálfræði og 

loka hann inni, væri það stundum nauðsynlegt, t.d. til að koma í veg fyrir að hann ráfaði um, 

illa til reika og nyti ekki læknisaðstoðar. Fram kom að hægt væri að leita ýmissa annarra leiða 

til að svipta einstaklinga sjálfræði, t.d. með hjálp lækna og félagsþjónustu, en þær aðferðir 

þóttu mörgum ómannúðlegar. Einn viðmælandi taldi betra að sjálfræðissviptingin færi fram af 

aðstandendum heldur en ókunnugum fagaðilum, svo að þeir sem fyrir henni yrðu ættu meiri 

möguleika á því að fá útrás fyrir þá reiði sem þeir upplifðu í kjölfarið.  

Eitthvert fólk sem hann þekkir ekki neitt á einhverri skrifstofu út í bæ, af 
hverju á það að vera svipta hann sjálfræði skilurðu. ... Og ég bara fór og 
leyfði honum bara að hella sér yfir mig og bara rífast við mig og ég bara segi 

og þetta væri bara alger neyðarráðstöfun og ég sk
(Sunna) 

 

F jölskyldutengsl. Geðræn veikindi barns höfðu óhjákvæmilega áhrif á heimilislífið, 

en aðstandendur reyndu að hlúa að fjölskyldunni í heild og lifa sem eðlilegustu lífi. Margir 

höfðu áhyggjur af öðrum börnum sínum og að þeim hefði ekki verið sinnt nægilega mikið þar 

sem mikill tími fór í að huga að þeim veiku. Foreldrarnir töldu að börnin hefðu lært að bjarga 
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sér sjálf og orðið sjálfstæðari. Foreldrar áttu það einnig til að færa hluta byrðarinnar yfir á þau 

en með tíð og tíma áttuðu þeir sig á því að það væri ekki annarra systkina að bera ábyrgðina 

og reyndu að gefa þeim aukið svigrúm og frelsi. Áhrifin á önnur börn voru þó ekki alltaf rædd 

innan fjölskyldunnar, en þeir þátttakendur sem höfðu tekið þátt í fjölskyldufundum með 

börnum sínum eða hitt ráðgjafa með fjölskyldunni fannst það hafa hjálpað mikið. 

... hún tók okkur í nokkur viðtöl... Og það var grátið og allir gátu bara opnað 
sig og það hreinsaði óskaplega mikið útúr, þessi særindi sem voru komin. 
(Jóna) 

 

Jafnframt voru dæmi um að aðrir í fjölskyldunni hvettu foreldrana til að leita sér aðstoðar, 

hlífðu þeim með því að veita þeim ekki allar upplýsingar um aðstæður barnanna eða reyndu á 

annan hátt að draga úr byrði þeirra í von um að minnka líkamlegt og andlegt álag. 

Veikindin og erfiðleikar í kringum þau höfðu einnig áhrif á hjónabandið þó 
að hjónin reyndu gjarnan að dreifa álaginu og skipta með sér verkum. Í 
sumum tilfellum gat þetta álag orðið það mikið að sundraði hjónabandinu en 
í öðrum tilfellum töldu þátttakendur að samband þeirra hefði styrkst.  
 

A⇥lögun og bjargrá⇥. Aðstandendur töldu mikilvægt að hafa skilning á aðstæðum og 

að hægt væri að læra af reynslunni og þar með að skilja hlutina smám saman betur. Jafnframt 

höfðu þeir orð á að áríðandi væri að finna jafnvægi í samskiptum við börn sín, læra að setja 

þeim mörk og sleppa tökunum þó það gæti reynst erfitt til að byrja með. Með tíma og reynslu 

áttuðu aðstandendur sig líka á því hve mikilvægt það væri að þau hlúðu að sjálfum sér og 

samskiptum sínum við aðra og fundu ýmsar leiðir til þess. Flestir töldu að því meira sem þeir 

sinntu sér og sínum áhugamálum, því betur væru þeir í stakk búnir til að styðja börn sín. 

Margir töluðu um hve áríðandi það væri að hvíla sig, lifa heilbrigðu lífi og stunda hreyfingu, 

s.s. að hjóla og synda, ganga á fjöll, skokka, stunda jóga og fara á skíði en einnig að stunda 

félagslíf. Hugleiðsla og listsköpun hjálpaði sumum til að öðlast hugarró og vinna úr erfiðum 
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tilfinningum. Önnur úrræði og bjargráð höfðu gagnast öðrum, s.s. að kaupa sér landskika í 

verulegri fjarlægð frá borginni til að geta fengið frið. 

Við kaupum okkur land, austur í sveit, rúman hektara... Við vorum búin að 
vera stundum hjá þeim [vinum] og fundum hvað þetta var mikil útrás, að 
demba sér í einhvern túnslátt eða drullumokstur eða hvað það var. Svo við 
gerum þetta, og þetta er búið að vera haldreipið okkar, algerlega... Eins og 
núna, við fórum í sveitina, bara til þess að hvíla okkur svona, andlega og 
líkamlega ...innan við klukkutíma keyrsla úr bænum og maður hefur verið 
alveg svoleiðis grenjandi, öskuillur og reiður, að keyra... Og svo þegar 
maður er kominn austur, þá bara púff. (Gunnar) 
 

Viðmælendur höfðu allir leitað sér aðstoðar s.s. á aðstandendafundum og í ráðgjöf hjá 

sérfræðingum, þar sem þeir gátu rætt opinskátt um aðstæður sínar og þar af leiðandi létt á sér 

og lært af reynslu annarra.  

Þátttakendur höfðu áttað sig á að það ylti á börnunum sjálfum hvernig til tækist. 

Börnin yrðu sjálf að bera ábyrgðina því foreldrarnir gætu hvort eð er engu stjórnað um 

framtíðina. Flestir höfðu smám saman lært að sleppa tökunum og draga sig út úr málefnum 

barna sinna. Viðmælendur lögðu áherslu á að þeir þyrftu að læra að gleðjast og njóta þess 

þegar vel gengi. 

Við vitum það að við breytum honum ekki, en við getum bara breytt okkur, 
okkar hugarfari og látið okkur líða vel og... Þannig hefur ábyggilega síðasta 
ár verið, við höfum verið jákvæðari, gagnvart honum og það hefur vonandi 
skilað sér. (Jóna) 

 

Upplifun og reynsla foreldranna af veikindum barna sinna hafði auk þess gefið 

mörgum nýja og víðari sýn á lífið og þrátt fyrir erfiðleikana hafði þeim tekist að temja sér 

jákvætt hugarfar. Margir töluðu um að reynslan hefði verið lærdómsríkt ferli sem hefði styrkt 

þá.  

... kannski það að maður kann betur að meta það sem maður hefur  það er 
það sem að það er kannski það jákvæða sem að ég hef lært að taka að því að 
áður var bara allt að en nú er ég farin að taka hvern dag fyrir sig. (Vala) 
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Opinbera � jónustukerfi⇥ 

Þessi flokkur lýsir reynslu aðstandenda af þeirri geðheilbrigðisþjónustu sem rekin er af 

hinu opinbera. Annars vegar er fjallað um þau þjónustuúrræði sem aðstandendur höfðu kynnst 

og hins vegar upplifun þeirra af samskiptum við fagfólk. 

↵ jónustuúrræ⇥i. Viðmælendur höfðu mislanga reynslu af geðheilbrigðiskerfinu. Allir 

höfðu átt einhver samskipti við það og sumir þegið ýmis sérúrræði er tengdust eftirfylgd og 

stuðningi. Þátttakendur voru almennt sammála um að þjónusta geðheilbrigðisstofnana væri 

mun betri í dag heldur en fyrr á árum en þó ekki fullnægjandi. Mörgum fannst of fá úrræði 

standa til boða og löng bið vera eftir þjónustu. Þeir höfðu orð á því að eftir að veikir ættingjar 

þeirra hefðu útskrifast af bráðadeild, eftir tveggja til þriggja vikna legu, hefði engin meðferð 

tekið við. Sérstaklega var bent á hversu erfitt er að fá geðlækna í dag vegna þess að þeir taka 

helst ekki við nýjum skjólstæðingum. Allir voru sammála um að betri þjónusta væri í boði 

fyrir einstaklinga sem glíma við líkamlega sjúkdóma eða þroskaraskanir. 

Já það hefði held ég auðveldað hlutina ef það væri svona aðeins skýrara... 
eins og með líkamleg veikindi. Ég meina þú færð krabbamein og það er bara 
öll fjölskyldan tekin og það bara er farið yfir það hvað er framundan... ég 
held að það valdi meiri kvíða og kannski óöryggi ef að enginn einhvern 
veginn bara veit hvað er á seyði eða hvað er framundan. (Sunna) 

 

Því var einnig velt upp hvort minna væri af fagmenntuðu starfsfólki inni á geðdeildum en á 

öðrum sviðum og einnig var nefnt að umhverfið þar mætti vera heimilislegra. 

Af því að maður sér þetta ekki mikið á öðrum sjúkradeildum eða 
sjúkrahúsum, að það sé svona allt orðið úrelt og gamalt og úr sér gengið... 
svona miðað við bara það sem ég er vön og var búin að sjá á öðrum 
sjúkrahúsum og svona fannst mér þetta bara ljótt og óaðlaðandi umhverfi. 
(Sunna) 

 

Viðmælendum fannst eftirfylgd vera of lítil og að fólk væri útskrifað of fljótt af 

geðdeildum og einnig oft óþægilegt að fólk, 18 ára og eldra, gæti útskrifað sig sjálft þrátt fyrir 
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að hafa ekki náð bata. Þeir foreldrar sem áttu börn með tvíþátta greiningu, þ.e. bæði 

geðsjúkdóm og fíkn bentu á að oft væri erfitt að greina þarna á milli. Fíknin spillti oft fyrir 

þeirri meðferð sem fólki stæði til boða við geðsjúkdómum og öfugt, þ.e. að geðrænu veikindin 

torvelduðu einstaklingum baráttuna við fíknina og voru dæmi um að þeir útskrifuðu sig hvað 

eftir annað af geðdeild eftir viku innlögn vegna þess. 

Okkur hefur fundist hann hafa átt tiltölulega greiðan aðgang að lyfjum í 
gegnum lækni, en ekki kannski afvötnun eða skjóli til þess að losna við lyf 
og vera kannski bara á því sem hann gæti lifað með í lágmarki. (Gunnar) 

 

Mismunandi sjónarhorn voru á þá afþreyingu sem er í boði inni á deildunum og að 

fólk hefði of lítið fyrir stafni. Þátttakendum fannst meðferðin oft vera ómarkviss og ekki 

nægileg áhersla á að efla einstaklinga til að auðvelda þeim að takast á við lífið eftir útskrift. 

Það er svo sorglegt að endurhæfingin, sem sagt þessi andlega endurhæfing, 
þessi verklega endurhæfing, það eru margir sem njóta góðs af henni og hann 
hefur notið góðs af henni líka. Að hafa svona eitthvað við að vera, en þessi 
andlega endurhæfing, að hún virðist vera dálítið útundan. (Gunnar) 

 

Sumir voru þó sáttir við þá þjónustu sem bauðst börnum þeirra. 

þá sjálfstæða. Hann, af því að honum finnst hann vera alkóhólisti, hann fór á 
fundi, þá voru þeir keyrðir í það. (María) 

 

Mörgum fannst fjárhagsaðstoð frá hinu opinbera ekki nægileg og flestir studdu veik 

börn sín fjárhagslega til að þau gætu lifað betra lífi. Fólki fannst lítil áhersla lögð á sjálfstæða 

búsetu og menntun og að biðlistar eftir þjónustuíbúðum fyrir fólk með geðraskanir væru 

langir. Það kom einnig fram að aðbúnaðurinn í íbúðum fyrir geðfatlaða væri ekki alltaf 

sæmandi. En það voru líka dæmi um ánægju með þessa þjónustu þar sem það hafði skipt 

sköpum fyrir þann veika að komast í sjálfstæða búsetu. Einnig var lýst góðum stuðningi 

fagfólks við að komast í starfsþjálfun og ánægja með þjónustu samfélagsgeðteymis, þar sem 

fagfólk fer heim til einstaklinga og aðstoðar það við persónuleg málefni. Áberandi var hversu 
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margir nefndu að kerfið væri flókið og fram kom að nokkrir ættingjar hafi þurft að þeytast út 

um allan bæ til að ná í ýmis vottorð og skjöl.  

Eitt vottorð í einu og svo kannski skattkort og það og þú veist og bara allt 
sem þarf að sýna og svona og, hérna, og já og hérna þá hugsar maður einmitt 
sko Guð minn góður, hvernig ætli þetta sé fyrir fólk sem hefur bara engan til 
að snúast í þessu fyrir sig. Það hlýtur að vera alveg svakalegt. (Sunna) 

 

Samskipti vi⇥ fagfólk . Almennt höfðu viðmælendur frekar góða reynslu af 

heilbrigðisstarfsfólki og voru sammála um að fagfólk væri yfir höfuð allt af vilja gert til að 

hjálpa þeim sem voru veikir. Hins vegar fannst þátttakendum að aðstandendum væri of lítið 

sinnt. Nokkrir höfðu ekki fengið neinar upplýsingar eða fræðslu og voru dæmi um að fólk 

hafði ekki vitað að það átti kost á námskeiði eða aðstandendaviðtali fyrr en mörgum árum 

seinna. 

Alla jafna veitti fagfólk ekki upplýsingar af fyrra bragði um hvers konar meðferð 

kæmi til greina og voru aðstandendur ekki hafðir með í ráðum þegar slíkar ákvarðanir voru 

teknar. Þá voru allir sammála um að of mikil áhersla væri lögð á lyfjameðferð, en upplýsingar 

um áhrif lyfja og aukaverkanir þeirra voru takmarkaðar. 

Já, en okkur var ekki sagt að hann væri, eða breyttist það mikið að við 
hefðum nú átt að fá að vita pínulítið um það, segi ég. (María) 

 

Upplýsingar sem foreldrar áttu að fá gátu líka tapast í ferlinu og dæmi voru um að farist hafði 

fyrir að láta foreldrana vita að eitthvað alvarlegt væri að hjá barninu þeirra. Einnig gat það 

gerst að foreldrum væri tilkynnt að þeir þyrftu að leita aðstoðar fyrir barnið, en ekki hvað þeir 

ættu að biðja um eða hvert skyldi leitað. Stundum var fagfólk ónærgætið við aðstandendur og 

höfðu sumir þátttakendur upplifað virðingarleysi og höfnun, bæði gagnvart sér og þeim sem 

var veikur.  
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meira svona skylda að hitta okkur en skipti minna máli hvað kæmi út úr því. 
(Þórunn) 

 

Margir nefndu líka að fagfólk ætti misauðvelt með að ná til skjólstæðinga sinna og að 

stundum örlaði á fordómum eða skilningsleysi í þeirra garð. Reynsla Esterar af liðveislu sem 

dóttir hennar fékk, var ekki góð: 

væri feit og hún þyrfti að gera þetta og hún þyrfti að gera hitt.  

 

Viðmælendum þótti slæmt að fá ekki neinar upplýsingar um meðferð og veikindi eftir 

að börn þeirra höfðu náð sjálfræðisaldri nema þau gæfu sérstakt leyfi til þess.  

En það þykir alveg einstakt þegar maður er svona í þessum kreðsum, að fá 
svona, fólk er að berjast til að fá svona upplýsingar til að geta hjálpað, en svo 
neitar einstaklingurinn og þá getur þú ekkert gert. (Vala) 

 

Flestir foreldrar höfðu fengið slíkt leyfi og sumir tóku þátt í fjölskyldufundum eða fengu 

sérstök viðtöl við fagfólk. En oft vissu aðstandendur ekki um hvað þeir áttu að spyrja og 

fagfólk var líka misviljugt til að veita upplýsingar.  

að ég komst ekkert þangað inn, mér kom þetta ekkert við. (Ása) 

 

Viðmælendur bentu á að  og nauðsynlegt væri fyrir það að 

hlusta á og taka mark á aðstandendum, því það væru þeir sem þekkja best til einstaklingsins 

sem glímir við veikindin. 

... og maður heyrir svo vel frá öðrum sem eru líka í sömu [aðstæðum] að 
hvað það er búið að lenda í af því að það [fagfólkið] heldur alltaf að 
læknarnir hafi rétt fyrir sér. (Vala) 

 

Flestum fannst að fagfólk þyrfti að vera duglegra að benda aðstandendum á úrræði 

sem þeim stæðu til boða til að styrkja sig, en oftast þurfti fólk sjálft að hafa upp á slíkum 
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upplýsingum. Mikið var um mannabreytingar sem bitnuðu ekki bara á þeim sem voru veikir 

heldur líka á samskiptunum við aðstandendur. 

Já og það náttúrulega er það versta sem gerist hjá svona fólki eins og henni, 
að það sé alltaf verið að breyta. Þurfi alltaf að vera að segja söguna aftur og 
aftur og aftur. (Ester) 

 

Sjaldgæft var að aðstandendur hefðu sérstakan tengilið innan geðheilbrigðiskerfisins, 

en þeir reyndu alla jafna að vera í samskiptum við sama starfsfólkið þegar möguleiki gafst. 

↵átttaka í grasrótarsamtökum 

Þátttakendur höfðu allir tekið þátt í starfi Hugarafls og auk þess höfðu nokkrir verið í 

tengslum við Geðhjálp. Þá voru einnig dæmi um að fólk hafði leitað til annarra 

hjálparsamtaka. Sumir höfðu verið lengi í tengslum við samtök af þessu tagi, jafnvel í áratugi. 

Þátttakendur voru sammála um kosti þess að ræða við fólk sem var í svipuðum sporum og það 

sjálft auk þess sem þeir áttu þarna kost á faglegri handleiðslu, fræðslu og aðstoð við að taka á 

sínum málum. Í þessum kafla um þátttöku í grasrótarsamtökum eru undirþemun 

Jafningjastuðningur, Fagleg handleiðsla og Að leggja sitt af mörkum. 

Jafningjastu⇥ningur . Það skipti þátttakendur miklu að hitta aðra í svipuðum sporum 

og sem höfðu persónulega reynslu af geðheilbrigðismálum. Önnur hjónin höfðu verið í 

foreldraklúbb með tvennum öðrum hjónum um 17 ára skeið, og hittust þau einu sinni í 

mánuði til að deila reynslu sinni og styðja hvert annað. Eitt af því sem fólk nefndi, var að það 

þyrfti fræðslu eða leiðbeiningar um það sem fólk ætti í vændum og hvernig væri best að haga 

samskiptum við veika einstaklinginn. Þá höfðu allir tekið þátt í stuðningshópi fyrir 

aðstandendur hjá Hugarafli tvisvar í mánuði í sama tilgangi. Hugmyndafræðin sem byggt er á 

þar féll viðmælendum vel í geð og þeir fundu að þarna var verið að nota aðrar aðferðir en þeir 

höfðu áður þekkt. Það var viðmælendum mikils virði að hitta fólk sem vildi tala við þá og 
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finna að þeir væru ekki einir í þessum aðstæðum. Þarna var ekki einungis um hughreystingu 

að ræða því þeir fengu þeir líka ábendingar um leiðir til að leysa úr ýmsum málum. 

Ja, það er bara, maður er, getur sagt það sem manni - eins og manni líður, 
fengið aðstoð með það sem maður er að fara að gera. Maður fær stuðning og 
hvatningu ef maður þarf að breyta einhverju...Ég tala - og tala yfirleitt ekki 
neitt mikið um hann en þarna fannst mér ég bara þurfa að gera það... Og svo 
þegar maður gerir það sem að er rétt og gott að þá fær maður klapp á bakið 
og þetta náttúrlega hjálpar manni að gera það sem að þarf að gera. (Ester) 

 

fólk koma á fyrstu fundi me⇥ allar heimsins syndir á 

 en eftir nokkra fundi hafi þeir hinir sömu verið farnir að skila af sér til hinna. 

Þetta er alveg sko, þetta er frábært og þetta er svo nauðsynlegt fyrir 
aðstandendur... Þetta er svona eins og öryggisventill sem að fær að hleypa 
þrýstingi af. (Þórarinn) 

 

Foreldrarnir sögðu frá því að með þátttöku í grasrótarstarfi hefðu þeir öðlast betri skilning á 

vanda barna sinna og lært hvernig lifa mætti með honum. 

Og þar inni, já, og gerðum okkur grein fyrir því að eftir því sem við 
kæmumst nær vandamálinu, án þess að taka þátt í því sjálfu, þá gætum við 
lært hvernig við gætum brugðist við því og lifað með það... En við ætluðum 
þó alla vega að læra það að umgangast eða skilja þann pakka og umgangast 
hann eins og við mögulega gátum gert í daglegu lífi. Og gerum það með því 
að taka heilmikinn þátt í starfi með Geðhjálp. (Gunnar) 

 

Feðurnir höfðu átt erfitt með að finna sér farveg innan hins hefðbundna kerfis og 

sumum konunum fannst þær hafa staðið svolítið einar í leit sinni að aðstoð, því mennirnir 

þeirra hefðu ekki fylgt þeim eftir. Þeir fundu sig hins vegar vel hjá grasrótarsamtökunum. 

... mér fannst það skipta sköpun þegar við fórum að koma hér í Hugarafl og í 
aðstandendahóp. Og það líka það sem gerðist að mér fannst ég svolítið hérna 
þurfa að draga vagninn og mér fannst maðurinn minn svolítið hérna farin að 
fara inn í sig og var orðin rosalega þreyttur en svo þegar hann fór að fara 
með mér reglulega hingað að þá náði hann að vinna sig líka út úr því. 
(Þórunn) 
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Fyrir suma viðmælendur var erfitt að finna sér stað, þar sem stuðningur af þessu tagi var 

fáanlegur, enda vissu þeir oft ekki hvert þeir átti að leita 

Fagleg handlei⇥sla. Hjá Hugarafli áttu aðstandendur einnig kost á persónulegri 

handleiðslu fagfólks. Nokkrir höfðu fengið viðtöl fyrir aðra fjölskyldumeðlimi sem líka þurftu 

á leiðsögn að halda og sumir höfðu aðgang að tengilið, sem þeir gátu hringt í þegar eitthvað 

kom upp á. Fagfólkinu sem stóð að þessari þjónustu var hrósað fyrir umhyggjusemi og 

kærleiksríka vinnu. Þó kom fram að fólk átti misjafnlega auðvelt með að leita eftir þessari 

handleiðslu eins og fram kom hjá Völu: 

... að ég vildi ekki viðurkenna að ég þyrfti á hjálp að halda sem er komið að 
núna sko af því að nú er farið að hægja svo vel um og þá einhvern veginn, 
það er eins og alltaf eftir mikið, að þá kemur spennufall...  

 

A⇥ leggja sitt af mörkum. En það var ekki bara jafningjastuðningurinn sem skipti 

sköpum, heldur fannst aðstandendum ekki síður mikilvægt að gefa af sér og miðla reynslu 

sinni til annarra sem væru komnir skemur á veg í þessari göngu. Jóna lagði áherslu á 

mikilvægi þess að mæta þyrfti fólki með jákvæðni þegar það er að stíga fyrstu skrefin í að 

fylgja veikum ættingjum sínum. Hún hafði jafnframt orð á því að stundum væri hún þó hrædd 

við að segja sína sögu, þegar það kæmu nýliðar á fundi og óttaðist að það drægi úr von þeirra 

vegna þess hversu lengi hennar barn hefur glímt við sín veikindi. 

Nokkrir töluðu um að það væri þeim líka mikils virði að taka þátt í réttindabaráttunni 

sem fram fer hjá grasrótarsamtökunum. Sunnu fannst að um leið og hún færi að berjast fyrir 

einhverju þá fylgdi því einhvers konar valdefling, hún fylltist einhverri orku og það væri betra 

en að sitja og vera í einhverju áfalli.  

Og það er kannski með því betra sem maður gerir að að hérna að svona hitta 
aðra aðstandendur og berjast eitthvað fyrir réttindamálum og það svona 
hefur verið mín reynsla að það sé gott vegna þess að um leið og þú ferð að 
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Sú hugmynd hafði komið upp að mynda einhvers konar aðstandendateymi sem gæti 

gripið inn í og komið öðrum aðstandendum til hjálpar þegar á þyrfti að halda. Þetta fólk býr 

yfir mikilli reynslu og hefur sjálft upplifað svipaðar kringumstæður en það er sjaldnast tilfellið 

með fagfólkið.  

F ramtí⇥arvonir  

Þátttakendur vonuðust til að þeir ættu eftir að sjá breytingar á þjónustu við fólk með 

geðræn veikindi og aðstandendur þeirra og var augljóst að það kallaði eftir 

endurskipulagningu og auknum úrræðum. Í þessum hluta er sagt frá framtíðarvonum þeirra 

undir þemunum Geðheilbrigðisþjónusta, Samfélagsþátttaka og Fræðsla og stuðningur. 

Ge⇥heilbrig⇥is� jónusta. Mikilvægt þótti að efla bráðadeild, bæði með því að eyða 

biðlistum og efla meðferðina inn á deildunum. Þá væri ekki síður mikilvægt að bæta 

eftirfylgni og samfellu í áframhaldandi meðferð.  

... eftirfylgnin þyrfti að vera dálítið ákveðin. Og þú veist, hugsanlega á 
einhverri endurhæfingardeild sem væri bara hugguleg og huggulegt að vera 
á. (Sunna) 

 

Þátttakendur vildu leggja áherslu á að þjálfa fólk til að komast aftur út í lífið og verða 

sjálfstætt. Til að það gæti orðið þyrfti að draga úr notkun lyfja en leggja þess í stað meiri 

áherslu á annars konar meðferð. Þá þótti brýnt að á bak við hvern veikan einstakling stæði 

teymi fagmanna og það kæmi ekki í hlut eins aðila að meta hvort hann væri hæfur til útskriftar 

af bráðadeild og þar af leiðandi út í samfélagið á ný. 

Í fyrsta lagi að það má ekki einn maður taka við geðveikum manni og 
ákveða af eða á, út eða inn, það má ekki, vegna þess að ef að sjúklingurinn er 
nógu klár þá spilar hann með manninn eða ef þeir falla ekki saman. Það 
verður að vera fleiri en einn aðili sem tekur við sjúklingnum og sér um að 
hann sé í farvegi, ekki að hann fái pillu og sé útskrifaður og málið leyst. 
(Þórarinn)  
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Jafnframt lögðu þau til að störf geðdeilda legðust ekki niður í allt að sex vikur á sumrin því að 

fólk er líka veikt yfir sumartímann og þyrfti því að geta leitað þangað allt árið. 

Viðmælendur vildu sjá einstaklingsmiðuð úrræði í eftirmeðferð og meiri samfellu í 

þjónustu þar sem eitt úrræði tæki við af öðru. T.d. að eftir að dvöl á bráðadeild lyki færi fólk í 

endurhæfingu í nokkrar vikur og þar á eftir í búsetukjarna með þjónustumiðstöðvum fyrir fólk 

með geðraskanir. Þjónustan yrði þá sniðin að þörfum hvers og eins, þar sem fólk væri eflt til 

sjálfshjálpar. Einnig fannst þeim að efla þyrfti endurhæfingardeild með góðri aðstöðu, í 

notalegu húsnæði og í fallegu umhverfi því þetta gæti ýtt undir vilja veikra einstaklinga til að 

sækja þá meðferð sem í boði væri.  

Fram kom að þörf væri á að veita veikum einstaklingum fræðslu um úrræði í 

samfélaginu og öll þau grasrótarsamtök sem störfuðu innan þess. Áríðandi væri að tengja þau 

við önnur samtök og um leið að styrkja þau til að halda áfram að sækja þjónustu úti í 

samfélaginu. Þá þyrfti einnig að vera til staðar tengiliður eða talsmaður sem héldi utan um 

mál hvers einstaklings.  

F ræ⇥sla og stu⇥ningur . Þátttakendurnir létu allir í ljós ósk um að upplýsingagjöf og 

fræðsla um veikindi ættingja væri efld, hvort sem um væri að ræða á bráðadeild, 

endurhæfingardeild eða hjá öðrum sem veittu fólki með geðraskanir og aðstandendum þeirra 

þjónustu. Brýnt væri að halda fjölskyldufundi þar sem mál væru ítarlega útlistuð, t.d. hvernig 

best væri að haga samskiptum sínum við þann veika, hvað gæti verið í vændum, hvernig 

meðferðarferlið yrði og hvaða úrræði væru í boði á sjúkrastofnunum og úti í samfélaginu. Þá 

var það einnig talið geta hjálpað aðstandendum ef þeir fengju sjálfir tíma hjá geðlækni eða 

sálfræðingi. Nauðsynlegt þótti að geta komist í samband við ráðgjafa, þar sem hægt væri að 

tala opinskátt um aðstæður sínar og líðan.  
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geta rætt þetta án þess að skammast mín fyrir það eða sem sagt sko, hvað á 
ég að segja að af því að maður er sjálfur dálítið með fordóma. (Vala) 

 

Viðmælendur töldu að fjölskyldumeðferð ætti að standa til boða og að hún ætti m.a. að fela í 

sér upplýsingagjöf um hvert væri hægt að leita eftir mismunandi úrræðum, sem og hvaða rétt 

fólk hefði til þeirra. 

Samfélags�átttaka. Þátttakendur báru allir í brjósti sér von um að fólk með geðræn 

veikindi gæti verið hluti af samfélaginu eins og aðrir og haft hlutverk þar. Flestir tóku fram að 

brýnt væri að efla búsetuúrræði og að leiguíbúðir á viðráðanlegum kjörum væru fáanlegar. 

Það væri líklegt til að hjálpa fólki með geðraskanir til frekara sjálfstæðis, þannig að þessir 

einstaklingar þyrftu ekki að vera upp á aðra komnir.  

Þróun samfélagsgeðteyma þar sem fagmenn mættu heim til viðkomandi og aðstoðuðu 

hann t.d. við almenna umhirðu og lyfjainntöku og reyndu jafnvel að virkja hann í að hreyfa 

sig eða til annarrar þátttöku var talin vera æskileg þróun. Einn viðmælandi vildi sjá fólk 

virkjað til útiveru og til að hreyfa sig meira en einnig þótti mikilvægt að þeir ættu kost á 

starfsendurhæfingu. Þá var talið brýnt að setja á laggirnar neyðarteymi aðstandenda sem hægt 

væri að leita til á ögurstundum og gæti aðstoðað þann veika og aðstandendur hans og jafnvel 

komið í veg fyrir innlögn. 

Foreldrar vildu að aðgerðir stuðluðu að hugarfarsbreytingu í samfélaginu með aukinni 

umræðu um geðsjúkdóma. Það yrði að hætta að einblína á sjúkdómana og horfa í staðinn á 

manneskjurnar á bak við þá. Með því væri hægt að minnka fordóma og auka þekkingu í 

samfélaginu, en það myndi auka líkur á þátttöku og bata fólks með geðraskanir.  

...því að það er svo sko hætta að einblína á þessa stimplun, sjúkdómana, 
heldur sjá þetta frekar í lausnum og að sjá ekki fólk sem geðveikt... Ég meina 
þetta eru persónur og eru svo óheppnar að vei
það er þessi greining, hún er allt of afgerandi því að margur hefur þarna sko 
unnið sig út úr þessu og þegar þú ert, þú ert ekki veikur alltaf ha. (Þórunn) 
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Í kaflanum eru helstu niðurstöður dregnar saman og þær bornar saman við aðrar 

fræðilegar rannsóknir og heimildir. Þá er fjallað um hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir 

iðjuþjálfun og aðra velferðarþjónustu auk þess sem takmörkunum hennar eru gerð skil. Í lokin 

er velt upp hugmyndum að framtíðarrannsóknum.  

Umfjöllun um ni⇥urstö⇥ur  

Geðræn veikindi einstaklings hafa veruleg áhrif á líf nánustu aðstandenda hans. 

Þátttakendur lýstu djúpri sorg, vonleysi og kvíða yfir örlögum barna sinna auk þess sem þeir 

töldu vanþekkingu sína á geðsjúkdómum hafa haft svipuð áhrif. Algengt var að ættingjar 

notuðu alla sína orku og tíma í að sinna þeim veika og hans málum og því varð oft minni tími 

til að sinna eigin þörfum og öðrum fjölskyldumeðlimum. Mismunandi upplifun var á þjónustu 

geðheilbrigðiskerfisins. Flestir voru sammála um að fagfólk væri allt að vilja gert til að 

aðstoða en of fá úrræði væru í boði og of mikil áhersla væri lögð á notkun geðlyfja í stað 

langtímaendurhæfingar. Aðstandendur höfðu allir reynslu af grasrótarsamtökum, þar sem þeir 

fengu faglega handleiðslu og stuðning jafningja, en þeir töldu þetta hvoru tveggja mjög 

mikilvægt. Framtíðarvonir viðmælenda snérust um einstaklingsmiðaðri þjónustu þar sem 

áhersla væri lögð á eftirfylgni og samfeldni í meðferð. Þátttakendur töldu nauðsynlegt að efla 

fræðslu og upplýsingagjöf til aðstandenda auk þess sem þeir vildu verða hluti af hjálparteymi, 

þar sem þeir gætu miðlað reynslu sinni og aðstoðað aðrar fjölskyldur í vanda. 

Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var fram var um hvað einkenndi daglegt líf og 

líðan aðstandenda fólks með geðræn veikindi. Aðstandendur upplifðu mikið álag vegna 

veikinda ættingja sinna og lýstu m.a. kvíða, vonleysi og ótta. Oft upplifðu þeir líka 

stuðningsleysi og erfiðleika við að takast á við umönnunarhlutverkið. Þeim varð einnig tíðrætt 
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um málefni er snertu þjónustu veikra ættingja sinna í stað þess að ræða alfarið þá þjónustu 

sem þeir hefðu fengið sjálfir. Þá er mikilvægt að hafa í huga að eitt getur leitt af öðru, því 

minni stuðning og þjónustu sem fólk með geðraskanir fær því meiri getur byrðin á 

aðstandendur þeirra orðið. Þetta getur leitt til mikils álags á aðstandendur sem sitja uppi með 

verkefni sem annars hefði verið sinnt af hinu opinbera. Í rannsókn de Oliveira Borba og félaga 

(2008) kom fram að byrði sem lagðist á aðstandendur í þessum sporum væri þríþætt. Fyrst má 

telja fjárhagslega byrði sem kom til vegna aukinna útgjalda og minnkandi tekna. Í öðru lagi 

var talað um byrði sem tengdist umönnun en oft var lítill utanaðkomandi stuðningur til að 

sinna þeim kröfum sem umönnun þess veika hafði í för með sér. Þriðji þátturinn snérist um 

andlegar og líkamlegar afleiðingar af álaginu en aðstandendur voru oft úrvinda af þreytu 

sökum svefnleysis eða þeirra erfiðu aðstæðna sem þeir réðu ekki við. Oft fylgdu líkamlegir 

kvillar í kjölfar langvarandi andlegs álags. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar en þessir þættir komu allir fram hjá þátttakendum hennar. 

Sumir fundu fyrir skömm og sektarkennd og veltu fyrir sér hvort þeir ættu á einhvern 

hátt sök á veikindum barna sinna. Þeir fundu fyrir innri fordómum og þurftu að berjast gegn 

þeim á meðvitaðan hátt með því að ræða opinskátt um veikindi barna sinna eins og um hvern 

annan líkamlegan sjúkdóm væri að ræða. Niðurstöður Stjernswärd og Östman (2008) koma 

líka inn á skömmina sem aðstandendur upplifa í kjölfar geðgreiningar en þar kom fram að 

tilfinningar sem þessar minnkuðu eða hurfu með aukinni þekkingu aðstandenda á 

sjúkdómnum.  

Seinni rannsóknarspurningin snérist um upplifun og reynslu aðstandenda af 

geðheilbrigðiskerfinu. Samkvæmt hugmyndafræði fjölskyldumiðaðrar þjónustu er gengið út 

frá því að fjölskyldan þekki best þá sem tilheyra henni og til að auka færni skjólstæðingsins sé 

nauðsynlegt að hlúa að fjölskyldunni og nærumhverfi hennar sem einni heild. Einnig er talið 

mikilvægt að fjölskyldan sé virk í ákvarðanatöku er varðar meðferð hans (Law o.fl., 2005). 
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Niðurstöður rannsóknar Nordby og félaga (2010) styðja þessa hugmyndafræðilegu sýn og 

sýna fram á hve mikilvægt það er að leggja áherslu á upplýsingagjöf og samvinnu við 

aðstandendur og að þeir séu hafðir með í ráðum frá upphafi meðferðar. Viðmælendur í þessari 

rannsókn taka undir þetta en þeir höfðu almennt jákvæða reynslu af samskiptum sínum við 

heilbrigðisstarfsfólk og höfðu orð á því að fagfólk væri yfirleitt allt af vilja gert til að aðstoða 

þá sem glímdu við geðræn veikindi. Aðstandendur töldu þó að þeim hefði ekki verið nægilega 

sinnt og þeir fengið litlar upplýsingar og fræðslu um meðferð ættingja sinna. Rannsókn van de 

Bovenkamp og félaga (2010) tók í sama streng hvað mikilvægi þátttöku aðstandenda snerti en 

samkvæmt niðurstöðum þeirra höfðu allir þátttakendur upplifað neikvæða reynslu af 

samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Þeir töldu að þetta hefði komið koma niður á þeirri 

ráðgjöf, stuðningi og upplýsingum sem þeir áttu að fá.  

Viðmælendur voru sammála um að þátttaka í grasrótarsamtökum hafði reynst þeim 

vel, t.d. að ræða við fólk sem glímdi við svipaðar aðstæður auk þess að eiga kost á faglegri 

handleiðslu, fræðslu og aðstoð við að taka á sínum málum. Rannsókn de Oliveira Borba og 

félaga (2008) rennir stoðum undir þetta en þar kom fram að brýnt væri að koma fjölskyldunni 

í samband við stuðningshópa þar sem hægt væri að ræða við aðila með sambærilega reynslu.  

Í rannsókn Stjernswärd og Östman (2008) kom fram að mikilvægt væri að koma á 

hugarfarsbreytingu í samfélaginu með aukinni umræðu um geðræn veikindi til að minnka 

fordóma, draga úr þekkingarleysi og auka batalíkur fólks með geðraskanir. Þátttakendur í 

þessari rannsókn voru sömu skoðunar og vonuðust til að hætt yrði að einblína á þá stimplun 

sem geðgreining hefði í för með sér en frekar yrði horft á einstaklinginn bak við sjúkdóminn. 

Gildi rannsóknarinnar og takmarkanir 

Töluvert er til af erlendum rannsóknum sem skoða upplifun aðstandenda af 

geðheilbrigðiskerfinu og áhrif geðrænna veikinda á aðra fjölskyldumeðlimi, en fáar slíkar 

rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á Íslandi. Í ljósi áherslubreytinga í meðferð 
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einstaklinga með geðræna sjúkdóma, þar sem kappkostað er að draga úr innlögnum á 

sjúkrastofnanir, er nauðsynlegt að byggja þjónustuna þannig upp að aðstandendur fái þann 

stuðning sem þeir þurfa á að halda, svo þeir geti tekist á við hlutverk sitt í umönnun og 

samskiptum við einstaklinga með geðraskanir. Það er því mikilvægt að afla eins mikillar 

þekkingar og hægt er á því hvernig æskilegast er að standa að þessari þjónustu í framtíðinni 

og geta rannsóknir eins og þessi nýst bæði iðjuþjálfunarfaginu og öðrum heilbrigðisstéttum í 

þeirri þekkingarleit. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fjölga þarf úrræðum fyrir fólk 

með geðraskanir til að minnka álagið á aðstandendur. Einnig þarf að stytta biðlista og laga 

meðferðina að þörfum þeirra einstaklinga sem á henni þurfa að halda. Aðgengi að stuðningi 

og fræðslu fyrir fjölskyldur í heild þarf að bæta, hvort heldur sem er hjá hinu opinbera eða hjá 

grasrótarsamtökum. Þá er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái þjálfun í framkomu við 

aðstandendur fólks með geðraskanir og stuðning til að halda uppi góðri þjónustu gagnvart 

þeim. Ef ekki verða gerðar úrbætur á þessu sviði er hætt við að aðstandendur ráði ekki við 

hlutverk sitt í framtíðinni. 

Við val á þátttakendum var notast við tilgangsúrtak til að ná til hóps sem hafði reynslu 

af samskiptum við fólk með geðræna sjúkdóma. Fyrir tilviljun leiddi þetta til þess að 

eingöngu var rætt við fólk sem var foreldrar uppkominna barna sem þeir höfðu fylgt í gegnum 

veikindin í tíu til tuttugu ár. Þar af leiðandi tókst ekki að skoða hvort upplifunin hefði 

hugsanlega verið önnur ef um maka eða foreldra þátttakendanna hefði verið að ræða. Allir 

viðmælendur í þessari rannsókn voru félagar í geðræktarsamtökunum Hugarafli og er 

hugsanlegt að það hafi áhrif á það hvaða málefni eru þeim hugleiknust. Það er líka vert að 

geta þess að eingöngu var rætt við aðstandendur sem höfðu sótt sér stuðning og má því ætla 

að hópurinn hafi aðra upplifun en aðstandendur fólks með geðraskanir hafa almennt. Þá er 

einnig vert að hafa í huga að sumir atburðir sem fólk lýsti í viðtölunum áttu sér stað fyrir 

mörgum árum. Því er ekki víst að þeir séu lýsandi fyrir þjónustuna eins og hún er í dag. 
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Ljóst er að vinna þarf að áframhaldandi rannsóknum á hlutverki og mikilvægi þátttöku 

aðstandenda í geðmeðferð nánustu ættingja sinna. Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi 

rannsóknir: 

 Rannsaka betur mikilvægi þátttöku fjölskyldunnar í geðmeðferð nánustu 

ættingja sinna. 

 Rannsaka hvernig heilbrigðisstarfsfólk getur á sem skilvirkastan hátt unnið 

með fjölskyldum fólks með geðraskanir. 

 Rannsaka mikilvægi grasrótarsamtaka í þjónustu við fólk með geðraskanir og 

fjölskyldur þeirra. 

Lokaor⇥ 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við þær erlendu rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á áhrifum geðrænna veikinda einstaklings á líf og líðan annarra fjölskyldumeðlima 

og upplifun þeirra af geðheilbrigðiskerfinu. Áhrifin geta verið bæði andleg og líkamleg og 

haft alvarlegar afleiðingar ef ekki er brugðist við í tæka tíð.  

Það er fólki oftast mikið áfall ef einhver sem er þeim nákominn greinist með geðrænan 

sjúkdóm. Fólk upplifir oft sorg, vonleysi og kvíða og gerir sér jafnvel ekki miklar vonir um 

bata. Fyrstu árin einkennast iðulega af óöryggi, ekki síst vegna takmarkaðrar þekkingar á 

geðsjúkdómum og innri fordómum. Aðstandendur mæta líka oft skilningsleysi og fordómum 

frá samfélaginu á sama tíma og þeir reyna eftir fremsta megni að styðja ættingja sína til bata. 

Oft þurfa aðstandendur að verja miklum tíma til að berjast fyrir úrbótum fyrir þá veiku og 

takast á við ýmis verkefni sem þeir eru ekki öfundverðir af, t.d. því að svipta fullorðinn 

einstakling sjálfræði svo koma megi honum undir læknishendur. 

Geðræn veikindi í fjölskyldunni geta raskað hefðbundnu fjölskyldulífi og verið 

þolraun á hjónabönd en stundum standa fjölskyldumeðlimir eftir sem sterkari einstaklingar. 
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Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að aðstandendur eigi kost á stuðningi til að takast á 

við það erfiða verkefni sem þeir hafa fengið. Sá stuðningur getur komið víða að, t.d. er fagleg 

handleiðsla geðheilbrigðisstarfsmanna oft mjög árangursrík. Þá hefur verið sýnt fram á að 

jafningjastuðningur, þar sem aðstandendur hitta annað fólk með svipaða reynslu, þar sem þeir 

geta hvort heldur sem er fengið stuðning eða notað sína reynslu til að styðja aðra sem eru 

reynsluminni, hefur nýst fólki í þessum aðstæðum mjög vel.  

Geðheilbrigðiskerfið er í stöðugri þróun þó sumir eigi einhverjar slæmar minningar 

um þjónustu þar. Nútímahugmyndafræði á því sviði snýst hins vegar um að skoða þurfi þarfir 

einstaklinga í samhengi við fjölskyldu hans og umhverfi sem gefur von um jákvæðar 

breytingar á komandi árum.  
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