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Útdráttur 

Þessi fræðilega samantekt er lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar annars vegar um batastefnuna (e. 

recovery) sem er hugmyndafræði sem hefur þróast innan geðheilbrigðisþjónustunnar og hins 

vegar snemmbúin inngrip (e. early intervention) hjá einstaklingum sem greinast með 

geðklofa. Batastefnan hefur rutt sér til rúms víðs vegar erlendis innan 

geðheilbrigðisþjónustunnar með góðum árangri. Á Íslandi hefur einnig borið á auknum áhuga 

bæði innan geðsviðs Landspítalann, þar sem hugmyndafræðin er nú orðin formleg stefna, sem 

og hjá öðrum stofnunum sem veita geðheilbrigðisþjónustu.  

Í verkefninu er einnig fjallað um snemmbúin inngrip (e. early intervention) fyrir 

einstaklinga sem greinast með geðklofa. Fjallað er um uppruna þessara inngripa, 

meðferðarnálgun og árangur. Jafnframt er leitast við að svara þeirri spurningu hvort markviss 

innleiðing snemmbúinna inngripa gæti hentað íslenskum aðstæðum. Erlendar rannsóknir 

sýndu fram á góðan árangur hjá þeim einstaklingum sem fá snemmbúin inngrip vegna 

geðklofa. Árangurinn felst meðal annars í fækkun geðrofseinkenna, fækkun innlagna á 

geðdeildir og í sumum tilfellum bata.  

Heimildavinna var unnin í gegnum Pubmed, Scopus sem og fræðasetur Google.  

 

 

Lykilorð: Geðklofi, batahugmyndafræði, snemmbúin inngrip, geðheilsulæsi, geðheilsustöðvar.  
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Abstract 

This literature review is a final project for bachelor's degree in the Department of 

Nursing at the University of Iceland. The project focuses both on the recovery model, a 

paradigm which has evolved within the mental health care system and on the idea of early 

intervention for individuals diagnosed with schizophrenia. The recovery model has 

successfully established itself in many countries. Its influence has also affected Iceland as it 

is now a formal policy at the Division of Psychiatry at the University Hospital as well as the 

concept has gained interest within other organizations which provide mental health services. 

The ideology and results of this model will be discussed in this project. 

Early intervention for individuals with shizophrenia will also be discussed; the origins 

of this ideology, treatment approach and results. We will also seek to answer the question 

whether systematic introduction of early interventions could suit local conditions in Iceland. 

Several studies demonstrate positive results for individuals who recieved early treatment for 

schizophrenia. The results showed a reduction of psychotic symptoms, a reduction in 

admissions to psychiatric care and in some cases, full recovery. 

 

 

 

 

Keywords: Schizophrenia, recovery, early intervention, mental health literacy, community mental 

health service. 
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Inngangur  

Frá aldaöðli hefur verið talið að góð geðheilsa sé grundvöllur heilbrigðis og vellíðunar. 

Salómón konungur orti á dögum gamla testamentisins „Glatt  hjarta  veitir  góða  heilsubót  en  

dapurt  geð  skrælir  beinin“ (Biblían, 1981). Þegar andlegt ástand okkar er gott erum við full 

sjálfstrausts og sjálfsvirðingu og göngum ótrauð áfram í átt að þeim markmiðum sem við 

höfum einsett okkur. Hins vegar getur streita og alvarleg áföll haft áhrif á andlega líðan með 

þeim hætti að geðheilsu hrakar og í kjölfar þess geta jafnvel geðrof átt sér stað (Myin-

Germeys og Os, 2007).  

Samkvæmt skýrslu Velferðarráðuneytis (2011a) var heildaralgengi geðraskana hjá fólki 

á aldrinum 20-59 ára á Íslandi 21,2% árið 2009. Þær tölur eru sambærilegar eldri 

niðurstöðum þar sem árið 1994 var heildaralgengi geðraskana sama aldursflokks hér á landi 

einnig 21,2%. Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal (2009) skoðuðu algengi geðraskana hjá 

þremur ólíkum aldurshópum hjá einstaklingum sem eru fæddir árið 1931, 1951 og 1971 og 

voru búsettir á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að tíðni 

geðraskana sé svipuð og jafnvel lægri en fram hefur komið í sambærilegum rannsóknum. 

Þrátt fyrir tiltölulega stöðugt ástand og jákvæða en hæga þróun hefur umræðan um 

geðheilbrigðismál aukist í samfélagi okkar í dag, enda þörfin á úrræðum mikil (Jón 

Kristjánsson, 2005). Á heimsvísu greinast 10-20 einstaklingar á hverja 100.000 íbúa með 

geðklofa á hverju ári (Sutterland o.fl., 2013) eða um það bil 30 einstaklingar hér á landi, ár 

hvert. Ljóst er að geðsjúkdómar, á borð við geðklofa, geta valdið miklum skaða bæði 

tilfinningalega sem og fjárhagslega (Andreasen, 2000), en telja má að samfélagslegur 

kostnaður vegna geðsjúkdóma nemi um þrjátíu milljörðum á ári hér á landi (Geðhjálp, e.d.). 

Ætla má að um 22% þjóðarinnar upplifi geðrof einhvern tímann á ævinni 

(Velferðarráðuneytið, 2001) og benda rannsóknir til þess að um 12-15% ungs fólks stríði við 
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geðrænan vanda, þar af 2-5% þeirra við alvarlega geðröskun (Kristján Már Magnússon, 

2004). Vandinn er því mikill og því rík þörf fyrir öflug inngrip og meðferðarúrræði fyrir 

einstaklinga sem upplifa geðrof.  

Á undanförnum árum hefur heilbrigðisvitund almennings aukist með tilkomu 

upplýsinga- og tæknivæðingar (Ghorbani og Heidari, 2011). Áhugi fólks hefur í meira magni 

beinst að góðri heilsu og hollu líferni auk þess sem aukin meðvitund um lífsstílssjúkdóma og 

kosti hreyfingar hefur rutt sér til rúms. Hins vegar er geðheilsulæsi almennings takmarkað 

(Kelly, Jorm og Wright, 2007). Víða má greina fordóma gagnvart einstaklingum sem greinast 

með geðsjúkdóma og afleiðingin er sú að einstaklingum getur reynst erfitt að takast á við 

sjúkdóm sinn og leita sér hjálpar (Ritsher og Phelan, 2004; Sigrún Ólafsdóttir og Jón Gunnar 

Bernburg, 2010). Einangrun, skömm og hræðsla geta gripið þann sem greinist með 

geðsjúkdóm og endað með því að hann hrökklast út af vinnumarkaði eða hættir námi, 

einangrast félagslega, missir von og veikist frekar (Angermeyer og Dietrich, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að ef heilbrigðisstarfsfólk beitir markvissu forvarnarstarfi með því að 

fræða almenning um einkenni, greiningu og meðferð geðsjúkdóma er hægt að koma í veg 

fyrir að einstaklingar með geðrof veikist illa og jafnvel stuðlað að því að einstaklingar nái 

bata (Brown og McGrath, 2011; Kelly, Jorm og Wright, 2007; Yung o.fl., 2007).  

Geðheilbrigðisþjónusta hefur tekið stakkaskiptum á undanförnum áratugum. Þjónustan 

hefur færst í meira magni út af stofnunum og inn í nærumhverfi notenda 

geðheilbrigðiskerfisins (Drake, Szmukler, Mueser og Thornicroft, 2011). Tilgangur þessara 

breytinga er að draga úr innlagnarkostnaði á geðdeildir, gera notendur geðheilbrigðiskerfisins 

virkari í samfélaginu og draga þannig úr fordómum og stimplun. Í Helsinkisáttmálanum, sem 

samþykktur var á ráðstefnu Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar árið 2005, 

er tekin fram nauðsyn þess að auka velferð þeirra sem eiga við geðrænan vanda að stríða með 
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því að draga úr fordómum og hvetja viðkomandi einstaklinga til virkrar þátttöku í 

samfélaginu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2005). Jón Kristjánsson (2005), þáverandi 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, flutti erindi á ráðstefnu sem haldin var í tilefni alþjóða 

geðheilbrigðisdagsins árið 2005. Í ræðu sinni nefndi hann vaxandi áhuga í samfélaginu á 

málefnum þeirra einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda og taldi það hafa verið 

framþróun í rétta átt. Jafnframt vakti hann athygli á tengslum aukinnar umræðu um 

geðheilbrigði og viðhorfi almennings í garð geðfatlaðra og taldi að dregið hafi úr fordómum í 

garð þeirra sem glíma við geðraskanir í kjölfar þess. 

Hugmyndafræði á borð við valdeflingu hefur rutt sér til rúms á Íslandi og hefur fengið 

aukna umfjöllun undanfarin ár (Lára Björnsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Kristín 

Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011). Valdefling er hugmyndafræði sem felur í sér 

aðferðir sem styrkja einstaklinga og gefa þeim þá hvatningu sem þeir þurfa til þess að öðlast 

trú á sjálfum sér (Chamberlin, 1997; Ryles, 1999). Hugmyndafræðin er skilgreind sem 

persónuleg stjórn einstaklingsins á öllum sviðum lífsins hvort sem það tengist vali á búsetu, 

samböndum eða því sem lýtur að meðferð við sjúkdómsvanda (Corrigan og Mueser, 2012).  

Batahugmyndafræðin er orðin formleg stefna innan geðsviðs Landspítalans (Margrét 

Ófeigsdóttir, 2013) en hugtakið bati hefur þar aðra og dýpri merkingu heldur en víðast hvar 

innan stofnunarinnar þar sem einblínt er á líkamlega sjúkdóma. Þegar sagt er að einstaklingur 

nái bata er almennt litið svo á að hann sé laus við öll einkenni og teikn sjúkdómsins, að hann 

sé læknaður. Þegar við skoðum bata hjá einstaklingum með geðræn vandamál eru áherslur 

aðrar (Drake o.fl., 2011). Fremur en að einstaklingur sé fullkomlega laus við sinn sjúkdóm er 

áhersla lögð á að lífsgæði hans séu fullnægjandi, hann hafi tækifæri til að taka virkan þátt í 

samfélaginu og að hann sé laus við alvarlegustu einkenni síns sjúkdóms (Liberman, 
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Kopelowicz, Ventura og Gutkind, 2002; Robinson, Woerner, McMeniman, Mendelowitz og 

Bilder, 2004).   

Tilgangur þessarar ritgerðar er að gera fræðilega samantekt um batahugmyndafræðina 

(e. recovery) sem hefur notið sífellt meiri vinsælda innan geðheilbrigðiskerfisins víða um 

heim. Hugmyndafræðin er umbylting fyrir þann sem glímir við geðröskun þar sem vonin um 

bata, sem áður var ekki talin möguleg, eflist hið innra með einstaklingnum sem og trú á eigin 

getu. Einnig verður, í samantekt þessari, fjallað um snemmbúin inngrip sem gagnast gætu 

einstaklingum sem eru að upplifa sitt fyrsta geðrof þannig að komið sé í veg fyrir að geðrofið 

þróist út í alvarlegri einkenni, til dæmis geðklofa. Fjallað verður um geðheilsulæsi 

almennings og starfsemi geðheilsustöðva og leitast við að svara spurningunni hvort þörf sé á 

frekari inngripum hér á landi varðandi snemmgreiningu geðklofa, eflingu geðheilsulæsis og 

forvarnarstarfs á meðal ungmenna.  
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Skilgreiningar á hugtökum 

 Batahugmyndafræði (e. recovery) er hugtak sem er notað innan 

geðheilbrigðisþjónustunnar og byggir á þeirri hugmynd að geðsjúkdómar þurfi ekki 

að vera varanlegt ástand. Samkvæmt batastefnunni er hægt að létta á einkennum 

sjúkdómsins eða halda þeim í skefjum til lengri tíma og lögð er áhersla á að styrkja 

einstaklinginn á þeim sviðum sem hann telur vera mikilvægust fyrir sig. Jafnframt er 

lögð áhersla á að efla von fólks um að bati sé mögulegur (Bonney og Stickley, 2008; 

Jacobsson og Greenley, 2001; Mueser o.fl. 2002). 

 Batalíkanið (e. recovery model) byggir á hugmyndum um bata og gengur út á að fólk 

sem glímir við geðsjúkdóma taki virkan þátt í meðferð sinni og verði lykilfólk í því að 

breyta lífi sínu til hins betra. Talið er að með þessum aðferðum geti fólk náð góðum 

bata og endurhæfingu út í samfélagið. Því er bæði hægt að líta svo á að bati sé ferli 

sem fólk fer í gegnum en jafnframt ákveðin útkoma. Bataferlið er alltaf 

einstaklingsbundið og ekki er til ein almenn leið til þess að ná bata heldur verður fólk 

að finna sína leið (Bonney og Stickley, 2008; Jacobsson og Greenley, 2001; Mueser 

o.fl. 2002) 

 Forvarnir (e. prevention). Samkvæmt íslenskri orðabók (2002) felur hugtakið í sér 

„ráðstafanir til að koma í veg fyrir sjúkdóma, slys eða önnur áföll“.  Forvörnum má 

skipta niður í þrjú stig. Markmið fyrsta stigsins (e. primary) er að koma í veg fyrir 

sjúkdóma eða vandamál, til dæmis áhættuhegðun unglinga. Annað stigið (e. 

secondary) miðar að því að greina eða skima eftir sjúkdómum og veita meðferð. Að 

lokum felur þriðja stigið (e. tertiary) í sér endurhæfingu einstaklinga og koma í veg 

fyrir örkuml og dauða (Keller, Strohschein og Schaffer, 2011). Forvarnir skiptast 

einnig niður í þrjá flokka: altækar forvarnir (e. universal) sem miða að því að ná til 

almennings með fræðslu eða valdboði, valkvæðar forvarnir (e. selective) sem beinast 
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að áhættuhópum í samfélaginu, til dæmis börnum foreldra með geðraskanir, og að 

síðustu viðbragðs forvarnir (e. indicated) sem beinast að ákveðnum einstaklingum 

sem eru í yfirvofandi áhættu og felast til dæmis í meðferðum þessara einstaklinga sem 

sýna einkenni og teikn sjúkdóms en hafa ekki fengið staðfesta greiningu. (Yung o.fl., 

2007). 

 Geðheilsulæsi (e. mental health literacy) felur í sér hæfileikann til að þekkja einkenni 

geðsjúkdóma, hafa vitneskju um þau úrræði sem í boði eru innan 

geðheilbrigðiskerfisins og að tileinka sér jákvæð viðhorf sem ýta undir viðurkenningu 

og viðeigandi sjálfshjálparleiðir (Kelly, Jorm og Wright, 2007). 

 Geðheilsustöðvar (e. community mental health services) hafa þann tilgang að efla 

geðheilbrigði almennings með því að veita aðgengilega geðþjónustu, efla styrkleika 

þeirra sem eiga við geðrænan vanda að etja og styðja þá við að ná markmiðum sínum. 

Jaframt veita geðheilsustöðvar öflugt stuðningsnet, þjónustu og úrræði og leggja 

áherslu á þjónustu byggða á gagnreyndri þekkingu og hugmyndafræðinni um bata 

(Drake o.fl., 2011).  

 Geðklofi (e. schizophrenia) er geðrænn sjúkdómur sem einkennist af flóknu samspili 

jákvæðra og neikvæðra einkenna. Jákvæð einkenni eru til dæmis ofskynjanir og 

ranghugmyndir en neikvæð einkenni eru til dæmis skert geta og truflun á hugsunum 

og tilfinningum (Gelder, Mayou og Geddes, 2005). Algengi geðklofa innan Evrópu 

mælist í kringum 1% (Andreasen, 2000).  

 Heilsuefling (e. health promotion) er ferli þar sem fólki er gert kleift að ná betri stjórn 

á eigin heilsu og efla hana. Heilsuefling nær til andlegra, líkamlegra sem og 

félagslegra þátta (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2009).  

 Samfélagsgeðþjónusta (e. assertive community treatment) er geðþjónusta fyrir 

einstaklinga sem stríða við geðrænan vanda og búa úti í samfélaginu en ekki á 
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stofnunum. Þjónustan er þverfagleg þar sem fagfólk úr hinum ýmsu heilbrigðisstéttum 

kemur saman og veitir heildræna þjónustu til sinna skjólstæðinga. Geðþjónustan hefur 

það að markmiði að mynda tengsl milli einstaklinga með geðraskanir við 

heilbrigðiskerfið, draga úr spítalainnlögnum, efla sálfélagslega þætti og stuðla að 

bættum lífsgæðum (Marshall og Lockwood, 2011).  

 Snemmbúin inngrip (e. early intervention) flokkast sem annars stigs forvörn þar sem 

reynt er að skima fyrir einstaklingum með forstigseinkenni og veita þeim meðferð 

áður en sjúkdómurinn ágerist og veldur tjóni (Johnson, 2002). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að snemmbúin inngrip og fræðsla til almennings um þann ávinning sem fylgir 

því að leita sér viðeigandi úrræða í upphafi veikinda (e. early help-seeking) styttir 

þann tíma sem geðrofið er ómeðhöndlað og eykur þar með líkur á bata (Yung o.fl., 

2007). Jafnframt sýna rannsóknir fram á markvisst meiri árangur af snemmbúnum 

inngripum heldur en af hefðbundinni veikindameðferð (Hastrup o.fl., 2013).  

 Valdefling (e. empowerment) er hugmyndafræði sem snýst um það að skapa aðstæður 

sem gera einstaklingum kleift að sjá að þeir hafi val til þess að taka ákvarðanir um líf 

sitt. Valdefling getur átt sér stað með því að fræða einstaklinga, efla sjálfsmynd þeirra 

og stuðla að aukinni sjálfsvirðingu. Með valdeflingu er unnt að styrkja félagslega 

stöðu einstaklinga með geðraskanir og gera þeim kleift að vera virkir 

samfélagsþegnar. Þannig getur valdefling haft áhrif á lífsgæði fólks til hins betra og 

bætt líf þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða. (Chamberlin, 1997; Ryles, 

1999). 
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Fræðileg Samantekt 

Valdefling (e. empowerment) 

Valdefling er aðferð sem snýst um það að skapa aðstæður þar sem einstaklingar upplifa 

að þeir hafi vald til að taka ákvarðanir um sína velferð. Forræðishyggja hefur lengi tíðkast 

innan heilbrigðiskerfisins og getur hún haft neikvæð áhrif á framgang valdeflingar. 

Valdefling getur átt sér stað með því að fræða og efla sjálfsmynd einstaklinga, með 

markvissri styrkingu sjálfstrausts og sjálfsvirðingar hjá þeim auk þess að bæta félagslega 

stöðu þeirra. Valdefling getur haft áhrif á lífsgæði til hins betra og bætt líf þeirra einstklinga 

sem eiga við geðræn vandamál að stríða (Chamberlin, 1997; Ryles, 1999). 

Í tímaritsgrein sem Kári Halldórsson (2007) skrifaði í Morgunblaðið greinir hann frá 

reynslu sinni af geðklofa og valdeflingu. Greinin er mótsvar við grein þar sem íslenskur 

geðlæknir dregur upp neikvæða mynd af geðklofa og fullyrðir að það séu litlar líkur á bata 

hjá þeim einstaklingum sem glíma við þann sjúkdóm. Þar fjallar Kári um sitt eigið bataferli 

og samtökin Hugarafl sem byggja á hugmyndafræðinni um bata og jafningjastuðning. Í 

greininni segir hann:  

Valdefling er það að hafa vald til að taka ákvarðanir um eigið líf. Þetta þýðir 

meðal annars að sjúklingurinn/notandinn tekur virkan þátt í sinni meðferð, hann 

hefur vald til að velja eða hafna meðferð, hann vinnur með sínum meðferðaraðila 

og   er   studdur   við   að   taka   ákvarðanir   um   hvaða   leið   sé   farsælust   hverju   sinni…  

Valdefling er því ferli sem m.a. á sér stað þegar fólk nær tökum á eigin lífi, hefur 

áhrif á sitt umhverfi og upplifir að það sé þátttakandi í samfélaginu (Kári 

Halldórsson, 2007). 

Árið 2011 kom út skýrsla sem fjallar um norrænt verkefni varðandi valdeflingu í 

geðheilbrigðisþjónustu. Í skýrslunni er leitast við að skoða hvort og hvernig stofnanir og 
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frjáls félagasamtök beita valdeflingu til að bæta færni og vinna gegn einangrun einstaklinga 

með geðraskanir. Fordómar og neikvætt viðhorf samfélagsins í garð einstaklinga með 

geðrænan vanda auka áhrif geðraskana. Þetta veldur því að lífsgæði einstaklinga skerðast 

verulega og líkur aukast á örorku. Talið er að af öllum sjúkdómsflokkum valdi geðraskanir 

mestu vinnutapi og samfélagslegum kostnaði (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Til þess að 

takast á við þetta vandamál hefur meðal annars verið reynt að stuðla að valdeflingu meðal 

notenda geðheilbrigðiskerfisins. Það hefur sýnt sig að mögulegt er að beita valdeflingu á 

flestum sviðum geðheilbrigðiskerfisins. Jafnframt hefur valdefling nýst til að efla þekkingu 

og klíníska færni  heilbrigðisstarfsfólks við þjónustu við einstaklinga með geðvanda. Færni í 

valdeflingu veitir starfsfólki aukna getu til að styðja við einstaklinga sem glíma við 

geðraskanir og leiðbeina þeim til að takast á við eigið heilsufar og aðstæður. Efling 

skjólstæðinganna getur farið fram með félagslegum stuðningi, þjónustu og markvissri 

meðferð. Einnig eru notendur þjónustunnar hvattir til þess að taka þátt í starfsemi 

félagasamtaka líkt og starfsmenn gera. Með þessu móti finna þeir tilgang innan þess 

samfélags sem samtökin eru og það eflir þá í sínum eigin bata. Í þátttökunni getur falist að 

taka þátt í félags- eða fræðslustarfi og að vera hluti af skipulagningu og mótun þess (Lára 

Björnsdóttir o.fl., 2011). 

Það sem er einkennandi fyrir valdeflingu er að það eru ekki einungis þjálfaðir 

meðferðaraðilar sem hjálpa fólki, heldur getur hún farið fram sem jafningjafræðsla. 

Einstaklingar geta styrkt hvern annan með því að deila reynslu sinni til annarra og gefið fólki 

von um að bati sé mögulegur. Oft er sú hugmynd ríkjandi meðal notenda 

geðheilbrigðisþjónustunnar að sálfélagslegar endurhæfingarmeðferðir muni einungis mæta 

þörfum þeirra ef þær eru notendastýrðar (Ahern og Fisher, 2001). 
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Leitast hefur verið eftir því að valdefla einstaklinga í því að taka ákvarðanir varðandi þá 

þjónustu sem þeir þiggja og gera þá með þeim hætti ábyrga fyrir sínu lífi. Valdefling á 

þjónustu (e. service empowerment) er hugtak sem varpar ljósi á það að hversu miklu leyti 

notendur taka þátt í ákveðinni þjónustu og að hversu miklu leyti virðing og gagnkvæmni ríkir 

í sambandi notenda og málastjóra hans (Crane-Ross, Lutz og Roth, 2006).  

Rannsóknir á valdeflingu 

Fáar rannsóknir virðast vera til um valdeflingu. Flestar rannsóknir sem skoðaðar voru 

reyndust eigindlegar og studdust ekki við staðlaða matskvarða heldur huglægt mat 

einstaklinga sem þáðu geðheilbrigðisþjónustu. Samanburður á matstækjum sem mæla áhrif 

valdeflingar hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma hefur leitt í ljós að þó að þau mæli öll 

einhvern þátt valdeflingar hefur hugtakið valdefling of víðtæka og óskýra merkingu 

(Castelein, Gaag, Bruggeman, Busschbach og Wiersma, 2008; Phillips, Cooke, Cooke og 

Peters, 2006). Því er erfitt að fullyrða um áreiðanleika niðurstaðnanna og þörf er á frekari 

rannsóknum á valdeflingu og árangri hennar. Eigindlegar rannsóknir hafa sýnt fram á 

huglægt mat þeirra á batatengdum þáttum eins og lífsgæði, félagslegum stuðningi og 

alvarleika einkenna (Corrigan, Faber, Rashid og Leary, 1999; Crane-Ross, Lutz og Roth, 

2006; Resnick, Fontana, Lehman og Rosenheck, 2005). 

 Í fræðilegum greinum varðandi valdeflingu koma fram þrjú matstæki sem hafa verið 

notuð til að meta árangur valdeflingar en þeir eru Sjálfseflingarkvarðinn (e. Empowerment 

Scale), Persónulegi sjálfseflingakvarðinn (e. Personal Empowerment Scale) og Sjálfstrausts-

geðheilsu kvarðinn (e. Mental Health Confidence Scale) en þeir mæla allir valdeflingu út frá 

mismunandi áherslum. Í Sjálfseflingarkvarðanum er metin sjálfsgeta (e. self-efficacy) og 

félagsleg valdefling (e. societal empowerment) einstaklinga (Rogers, Chamberlin, Ellison og 

Crean, 1997). Í Persónulega sjálfseflingarkvarðanum er áhersla lögð á stjórn á aðstæðum 
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einstaklingsins og því valdi sem hann hefur yfir þeim (Segal, Silverman og Temkin, 1995). 

Sjálfstrausts-geðheilsukvarðinn mælir aftur á móti valdeflingu tengda persónulegu 

sjálfsöryggi (Carpinello, Knight, Markowitz og Pease, 2000). Þessi þrjú matstæki voru 

skoðuð í hollenskri rannsókn Castelein o.fl. (2008) og þar kom í ljós að innra samræmi 

Sjálfstrausts-geðheilsukvarðans var gott en hinir tveir kvarðarnir töldust undir þeim mörkum 

sem ásættanlegt er talið. Sjálfseflingarkvarðann er hægt að nota til að meta valdeflingu í 

víðari samhengi. Í rannsókninni var reynt að komast að því hvaða mælitæki væri hentugast til 

þess að mæla valdeflingu hjá einstaklingum með geðræn vandamál. Mælitækin reyndust öll 

gagnleg en náðu ekki til sömu þátta. Í rannsókninni kom í ljós að það var neikvæð fylgni á 

milli valdeflingar og alvarleika einkenna, sem bendir til þess að valdefling hefur jákvæð áhrif 

á einkennastjórnun geðsjúkdóma (Castelein o.fl., 2008).  

 Þegar sambandið á milli valdeflingar í þjónustu og bata er skoðað kemur í ljós að 

notendur túlka hugtakið ekki á nákvæmlega sama hátt og þeir einstaklingar sem veita 

þjónustuna (Crane-Ross, Lutz og Roth, 2006; Crane-Ross, Roth og Lauber, 2000; 

Klinkenberg, Cho og Vieweg, 1998). Með því að styrkja samband milli notenda þjónustunnar 

og málastjóra þeirra næst betri samvinna og notandinn nær betur að þróa aðferðir sem 

auðvelda honum að ná bata  (Crane-Ross, Lutz og Roth, 2006). Stærsti kosturinn við 

valdeflingu er að árangurinn af notkun hennar bendir til að einstaklingar, þrátt fyrir fordóma í 

samfélaginu, hafa jákvæðara sjálfsviðhorf og aukna trú á eigin getu. Í stað neikvæðs 

sjálfsviðhorfs og vonleysi upplifa þeir tilgang með lífinu. Tilgangurinn felst meðal annars í 

því deila reynslu sinni og upplifun af veikindum og þannig leitast við að draga úr fordómum 

samfélagsins. Það er yfirleitt einkennandi viðhorf þeirra einstaklinga sem hafa verið í 

valdeflandi meðferð að þeir líti björtum augum á framtíð sína (Corrigan, Faber, Rashid og 

Leary, 1999). 
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Valdefling og batahugmyndafræðin eru tvö hugtök sem eru nátengd en þau eiga það 

sammerkt að efla einstaklinginn í átt að persónulegum markmiðum (Ahern og Fischer, 2001). 

Notendur geðheilbrigðisþjónustu og aðstandendur þeirra hafa verið hvattir til þess að taka 

þátt bæði í skipulagningu á þeirri þjónustu sem notandinn hlýtur sem og stefnumótun 

þjónustunnar. Það er eitt af einkennum batahugmyndafræðinnar að notendur eru virkir 

þátttakendur við mótun, skipulagningu og mat á þeirri þjónustu sem þeir síðan þiggja (Crane-

Ross, Lutz og Roth, 2006).  

Batahugmyndafræði (e. recovery)  

Lengi hefur verið talið að fólk sem þjáist af alvarlegum geðsjúkdómum eigi aldrei eftir 

að ná sér af veikindum sínum. Eina leiðin sem beri árangur sé að leggja fólk ítrekað inn á 

geðdeild og draga úr einkennum með lyfjum. Í okkar samfélagi þykir það mjög neikvætt að 

vera með geðraskanir og enn eru miklir fordómar gagnvart einstaklingum sem glíma við 

andleg veikindi. Það að vera stimplaður „geðveikur“  veikir sjálfsmynd viðkomandi og getur 

orðið þess valdandi að sá hinn sami leiti sér ekki viðeigandi hjálpar (Ritsher og Phelan, 

2004). Í rannsókn Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen og Phelan (2001) þar sem 

upplifun 70 einstaklinga, með alvarlegar geðraskanir, á fordómum var skoðuð sýndu 

niðurstöður að fordómar hafa skaðleg áhrif á sjálfstraust margra þeirra sem þjást af þessum 

röskunum. Ef að einstaklingur sem þjáist af geðröskun trúir því að aðrir líti niður á sig og að 

fólki með geðraskanir sé mismunað óttast hann líklega að verða fyrir slíkri höfnun. Rannsókn 

Link o.fl (2001) sýndi einnig að fordómar leiða til þess að einstaklingar finna fyrir 

tilfinningum um vanþóknun eða andúð á sjálfum sér sem eykur hættu á því að þeim finnist 

þeir ekki hafa vald á aðstæðum sínum. Ein helstu viðbrögð þátttakendanna við þessum ótta 

var að flýja aðstæður og forðast félagsleg tengsl af ótta við mögulega höfnun. Þetta ferli getur 

að miklu leyti útskýrt hvers vegna einstaklingar sem eru haldnir geðröskunum draga sig í hlé 
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og einangra sig frá samfélaginu. Flestum þátttakendanna þótti einfaldara að vingast við fólk 

sem var í eða hafði verið í sömu sporum og það sjálft, sem endurspeglar mikilvægi þess að 

nálgast fólk á jafnréttisgrundvelli. Fordómar gagnvart geðröskunum og sjálfsmat fólks með 

geðraskanir eru því þættir sem þarf að hafa í huga og vinna með þegar fagfólk styður 

einstaklinga á ferðalagi þeirra í átt að bata. (Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen og 

Phelan, 2001). Lágt sjálfsmat einstaklinga með geðraskanir getur haft áhrif á hæfni þeirra til 

þess að taka virkan þátt í samfélaginu og getur leitt til þess að þeir dragi sig í hlé og 

einangrist. Það er því mikilvægt að efla sjálfstraust þeirra og vekja hjá þeim von um að öðlast 

bata (Marchinko og Clarke, 2011).  

Rannsóknir á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hafa sýnt fram á að það eru 

mun fleiri sem ná bata af geðröskun í þróunarlöndum en í hinum vestræna heimi (Jablensky 

o.fl., 1992; Cohen, Patel, Thara og Gureje, 2008). Það þykir líklegt að þetta megi rekja til 

þess að þar er litið á geðraskanir eins og hvern annan vefrænan sjúkdóm og gert ráð fyrir því 

að einstaklingar nái bata líkt og af öðrum sjúkdómum. Stuðningur frá fjölskyldu og 

þolinmæði gagnvart þeim sem glíma við geðraskanir virðist jafnframt vera meiri í 

vanþróðuðum löndum heldur en því sem við þekkjum í hinum vestræna heimi. Af þessu má 

álykta að viðhorf samfélagsins hefur töluverð áhrif á hvernig einstaklingi reiðir af í sínu 

sjúkdómsferli og persónulegum bata. Undirstrika niðurstöður rannsókna Cohen o.fl. (2008) 

og Jablensky o.fl. (1992) mikilvægi þess að fræða almenning um geðheilbrigði og stuðla að 

jákvæðara viðhorfi gagnvart þeim sem glíma við geðrænan vanda.  

Þrátt fyrir þær hugmyndir sem ríkja í samfélaginu um að geðröskun sé óafturkræft  

ástand er þó mögulegt að ná bata. Með réttri þjónustu og viðhorfi getur fólk náð bata af 

geðsjúkdómum og samfélagslegri hæfni þrátt fyrir að sjúkdómseinkenni séu til staðar að 

einhverju leyti (Ahern og Fisher, 2001; Liberman o.fl., 2002). Bataskólinn er dæmi um slíka 
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þjónustu en hann er samstarf á milli geðsviðs Landspítalans, Geðheilsustöðvar Breiðholts og 

Heilbrigðisstofnunnar Suðurnesja.  Skólinn er byggður á breskri fyrirmynd og er staðsettur á 

jarðhæð Klepps. Starfsemin sem fer þar fram byggir á batahugmyndafræðinni og þeirri stefnu 

sem verið er að innleiða hérlendis og mun verða nokkurs konar miðpunktur fyrir innleiðingu 

hugmyndafræðinnar. Skólinn býður uppá fræðslu og námskeið sem munu leitast við að styðja 

við einstaklinga eftir veikindi og styðja þá á leið sinni að bata (Landspítalinn, e.d.). 

Samkvæmt Jacobson og Greenley (2001) á bati sér stað þegar að fólk finnur styrkleika 

sína og getu til þess að ná persónulegum markmiðum og styrkir í kjölfarið sjálfsvitund sína. 

Þessu er hægt að ná fram með því að milda einkenni geðrofsins eða halda því í skefjum til 

lengri tíma. Lögð er áhersla á að styrkja einstaklinginn á þeim sviðum sem hann telur vega 

þyngst í sinni persónulegu vegferð í átt að bata. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Shea 

(2010) skiptir sjálfsvitundin miklu máli á leið einstaklingsins að bata en með eflingu 

sjálfsvitundar er unnt að hvetja til sjálfsbjargar og sjálfsþekkingar.  

Batalíkanið gengur út á að fólk sem glímir við geðsjúkdóma taki virkan þátt í meðferð 

sinni og verði lykilmanneskjan í því að breyta lífi sínu til hins betra. Rannsóknir hafa sýnt að 

með þessum aðferðum hafi fólk náð góðum bata og endurhæfingu út í samfélagið. Því er 

hægt að líta svo á að bati sé bæði ferli sem fólk fer í gegnum en jafnframt ákveðin útkoma. 

Bataferlið er alltaf einstaklingsbundið og ekki ein leið til þess að ná bata heldur verður fólk 

að finna sína eigin leið. Það sem skiptir máli er því ferðalag hvers og eins í átt að bata og hin 

persónulega merking sem hver og einn setur í hugtakið (Bonney og Stickley, 2008; Jacobsson 

og Greenley, 2001; Mueser o.fl., 2002)  

Erfitt hefur reynst að bægja frá þeim hugmyndum almennings að geðsjúkdómurinn ráði 

ferðinni yfir lífi fólks og að það sé ekkert annað í myndinni en að setja líf sitt í hendur lækna 

og láta þá stjórna meðferðinni. Veikindastjórnun (e. illness management) er hugtak sem er 
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skilgreint sem inngrip þar sem einstaklingum með geðrænan vanda er auðveldað að vinna 

með fagfólki til að meðhöndla veikindi sín, takast betur á við einkenni og draga úr tíðni 

bakslaga (Mueser o.fl., 2002). Veikindastjórnun og batahugmyndafræðin eru nátengd að því 

leyti að áhersla er lögð á að einstaklingar þekki einkenni veikinda sinna auk þess sem það 

stuðlar að bættum lífsgæðum og þátttöku í samfélaginu. Aðal áhersla veikindastjórnunar snýr 

að því að minnka einkenni og draga úr bakslögum á meðan batahugmyndafræðin aðstoðar 

einstaklinga í því að þróa persónuleg markmið og ná þeim (Mueser o.fl., 2002). Rannsóknir 

hafa sýnt að einstaklingur hafi meiri ávinning af því að vera virkur þátttakandi og fái að taka 

lykilákvarðanir um sína meðferð (Jacobson og Greenley, 2001). Eflir það sjálfstraust fólks og 

þá von um að bati sé mögulegur. Með bata reynir einstaklingurinn að gefa lífi sínu nýja 

merkingu og tilgang og þar með yfirstíga þau einkenni sem hann upplifir. Jafnframt því að 

upplifa mildun á einkennum sínum getur einstaklingur náð félagslegum árangri og hlotið 

persónulegan ávinning á þeim sviðum sem hann telur vera nauðsynleg (Mueser o.fl., 2002). 

Þó eru vissulega aðrir þættir sem hafa áhrif á bata einstaklinga. Eftir því sem neikvæð 

einkenni geðrofs eru alvarlegri, líkamsþyngdarstuðull hærri og virkni lyfjameðferðar minni 

dregur úr líkum á að bati náist (Novick, Haro, Suarez, Vieta og Naber, 2009). Staðreyndin er 

samt sú að fólk hefur náð bata af alvarlegum geðröskunum. Þar á meðal er dr. Daniel Fisher 

en hann greindist ungur með geðklofa. Eftir að Fisher náði bata gerðist hann sjálfur geðlæknir 

og hefur unnið að því að aðstoða fólk við að ná persónulegum bata og unnið að rannsóknum 

og þróun á sviði batahugmyndafræðinnar. Hann hefur, ásamt dr. Laurie Ahern, sett saman 

vegvísi í átt að bata þar sem þau skrifa um þær aðferðir og þau fræði sem þau telja að stuðli 

að bata. Þessar aðferðir kalla þau persónulega samfélagsþjónustu (e. PACE) og eru fræðin á 

bak við þjónustuna byggð á batahugmyndafræðinni (Ahern og Fischer, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að með viðeigandi stuðningi og jákvæðu viðhorfi geta sjúklingar 

náð bata af geðsjúkdómum. Samkvæmt Ahern og Fisher eru fimm meginþættir sem skipta 
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máli þegar fólk sem hefur fengið geðsjúkdóm nær bata. Í fyrsta lagi þarf einstaklingurinn að 

hafa von um og trúa því að hann geti náð bata og náð tökum á lífi sínu svo það sé 

merkingarbært. Í öðru lagi þurfa einstaklingar að mynda traust sambönd við annað fólk sem 

byggist á gagnkvæmri virðingu og skilningi. Það getur veitt einstaklingum stuðning að finna 

að það er einhver annar sem trúir því að bati þess sé mögulegur. Þriðji þátturinn sem skiptir 

máli er að viðhalda og þróa áfram þá færni sem einstaklingurinn þarf til að ná bata. Hér þykir 

mikilvægt að öðlast færni í að tengjast öðrum tilfinningaböndum. Einnig er átt við þróun á 

færni til sjálfshjálpar, að taka ábyrgð á sjálfum sér, sjálfsfyrirgefning, markmiðssetning og að 

tjá tilfinningar sem þykja óþægilegar. Fjórði þátturinn er að endurheimta fyrri mynd af 

sjálfum sér með því að yfirstíga þá hugmynd að viðkomandi sé brotin og einangruð persóna 

en endurheimti þess í stað þá tilfinningu að vera heill. Að líta á sjálfan sig sem einstakling en 

ekki geðsjúkling, að sjá árangurinn og framfarirnar og að yfirstíga fordóma sem fylgja 

geðröskunum. Fimmti og síðasti þátturinn er að vera einstaklingur í bata sem hefur hlutverk 

og er hluti af samfélagi (Ahern og Fisher, 2001).  

Í átt að bata þykir sérstaklega mikilvægt að einstaklingur öðlist þá von að honum sé 

batinn raunverulega mögulegur (Jacobson og Greenley, 2001). Nauðsynlegt er að hann setji 

sér persónuleg markmið sem hægt er að yfirstíga til þess að ná valdi á sjúkdómnum. 

Mikilvægt er að fræða einstaklinga um eðli sjúkdómsins, þekkja viðvörunarbjöllur sem 

hringja við endurkomu einkenna og veita fólki aðstoð við að ná ákveðnu valdi yfir eigin 

sjúkdómi. Þannig verður einstaklingurinn besti sérfræðingurinn í eigin aðstæðum (Ahern og 

Fisher, 2001).  

Rannsóknir á árangri batahugmyndafræðinnar  

Því hefur um árabil verið haldið fram að þeir einstaklingar sem þjást af geðklofa geti 

ekki náð bata af sínum sjúkdómi og eftir því sem árin líða verði horfur fyrir þessa 
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einstaklinga sífellt lakari (Andreasen, 2000). Þeirri spurningu hvort bati hjá einstaklingum 

með geðklofa sé raunverulega mögulegur hefur margoft verið varpað fram í rannsóknum um 

efnið. Einnig hefur verið leitast við að skoða þá forspár- og áhrifaþætti sem skipta máli fyrir 

möguleika fólks til að ná bata (Harrow, Grossman, Jobe, og Herbener, 2005; Lambert o.fl., 

2006 ; Novick, Haro, Suarez, Vieta og Naber, 2009). Bati hefur hingað til ekki verið 

skilgreindur á skýran hátt og eru rannsóknaraðilar ekki ætíð sammála um hvað raunverulega 

felst í bata. Þeir lykilþættir sem virðast vera mikilvægastir í rannsóknum er sú hugmynd að til 

þess að hægt sé að telja að einstaklingur sé í bata hafi hann upplifað bætt lífsgæði, rénun á 

einkennum og samfélagslega hæfni í að minnsta kosti tvö ár (Harrison o.fl., 2001; Liberman, 

o.fl., 2002; Novick, Haro, Suarez, Vieta og Naber, 2009; Robinson o.fl., 2004). Með nýrri 

rannsóknum hefur glæðst vonarneisti um bata hjá einstaklingum með geðklofa. 

Samanburðurrannsóknir sem kanna mismun batatímabila einstaklinga með geðklofa og 

einstaklinga með annars konar geðraskanir hafa leitt í ljós lakari útkomu og batahorfur fyrir 

þá sem hafa greiningu geðklofa (Harrow o.fl., 2005; Harding, Brooks, Ashikaga, Strauss og 

Breier, 1987). Þrátt fyrir það hafa nýjar rannsóknir glætt vonarneista um mögulegan bata og 

bætt lífsgæði hjá einstaklingum með geðklofa (Harrison o.fl., 2001; Novick o.fl., 2009). 

Í langtímarannsókn Desisto, Harding, McCormick, Ashikaga og Brooks, (1995) voru 

skoðaðir 269 einstaklingar í tveimur fylkjum í Bandaríkjunum. Úrtakinu var skipt í tvo hópa 

sem voru sambærilegir hvað varðar aldur, kyn, greiningu og lengd sjúkrahúsdvalar. Leitast 

var við að bera saman útkomu hjá einstaklingum með svipað alvarlegar geðraskanir sem 

fengu ekki sömu meðferð. Rannsóknarhópurinn fékk meðferð sem byggði á endurhæfingu 

þar sem einstaklingnum var gert kleift að öðlast meiri sjálfsbjörg á meðan 

samanburðarhópurinn fékk hefðbundna meðferð og eftirfylgni. Í ljós kom að þær aðferðir 

sem notaðar voru í rannsóknarhópnum og byggðu á sjálfstæði, sjálfsákvörðunarrétti og 
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endurhæfingu einstaklinga út í samfélagið höfðu marktækt meiri árangur en aðferðir 

samanburðarhópsins.  

Í bandarískri langtímarannsókn Harrow o.fl. (2005) sem stóð yfir í 15 ár var tíðni þeirra 

tímabila þar sem einstaklingur upplifði bata af sínum sjúkdómi skoðuð (e. interval of 

recovery). Bati einstaklinganna var alls metinn fimm sinnum á þessu 15 ára tímabili og taldist 

einstaklingur hafa náð bata ef hann hafði upplifað rénun alvarlegra einkenna og var vinnufær 

í eitt ár eða lengur. Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman líkur á bata hjá 

einstaklingum með geðklofa og einstaklingum með annars konar geðraskanir. Í úrtakinu voru 

274 þátttakendur á aldrinum 17-30 ára sem voru komnir skammt í sínu sjúkdómsferli og 

höfðu engar eða fáar innlagnir á geðdeild að baki. Með því að hafa þessar takmarkanir í 

úrtakinu var reynt að minnka þá áhrifaþætti sem taldir eru að hafi áhrif á bata. Þessir þættir 

eru meðal annars langtímaáhrif meðferða á stofnunum og áhrif ómeðhöndlaðs geðrofs til 

lengri tíma. Annar þáttur sem gæti haft áhrif á batahorfur einstaklinga með geðklofa er að 

dregið gæti úr seiglu og aðlögunarhæfni í samfélaginu eftir því sem að sjúkdómsmynd 

geðklofans ágerist. Þessar takmarkanir leiða til þess að batafærni þeirra verður hægari og þeir 

viðkvæmari fyrir alls kyns áföllum og áreitum. Rannsóknin var gerð með það í huga að kanna 

hversu stórt hlutfall einstaklinga með geðklofa upplifðu tímabil þar sem sjúkdómur þeirra var 

í rénun. Einnig könnuðu rannsakendur hvort að munur væri á milli algengi bata eftir 

mismunandi geðröskununm. Sérstaklega voru einstaklingar með geðklofa og einstaklingar 

með geðklofalíka röskun (e. schizophreniform) bornir saman. Leitast var við að kanna hvort 

bati væri hægari hjá einstaklingum með geðklofa en annarra geðraskana og hvort geðrof væri 

áhættuþáttur sem hefði áhrif á bataferli einstaklinga. Rannsóknin sýndi fram á það að meira 

en 40% af þeim einstaklingum sem voru með geðklofa upplifðu eitt eða fleiri batatímabil. Hjá 

mörgum af þessum einstaklingum stóð batinn yfir í að minnsta kosti nokkur ár (Harrow o.fl., 

2005). 
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Þó svo að hlutfall bata hjá þeim einstaklingum sem glíma við geðklofa sé töluvert lægra 

en hlutfall þeirra sem eiga við aðrar geðraskanir að etja eru þessar tölur samt hærri en áður 

var talið. Því er ljóst að hærra hlutfall einstaklinga með geðklofa búa við þann möguleika að 

upplifa batatímabil þar sem sjúkdómurinn og einkenni hans eru í rénun á einhverjum tíma á 

lífsferli þeirra. Mikill minnihluti þátttakenda í rannsókn Harrow o.fl. (2005) reyndist hafa 

samfellu í einkennum og þar af leiðandi með langvinnan geðsjúkdóm. Einnig sýndi 

rannsóknin að félagsleg einangrun einstaklinga með geðklofa var ekki eins mikil og áður 

hafði verið talið. Rannsakendur notuðu stöðluð viðtöl og matskvarða til þess að meta alvarleg 

einkenni (neikvæð-, jákvæð-, tilfinningaleg einkenni og kvíða), sjálfshjálpargetu, félagslega 

virkni, vinnufærni, þátttöku og virkni fjölskyldunnar og endurinnlagnir einstaklinganna. Allir 

þátttakendur voru metnir bæði í upphafi og eftir 15 ár. Það var merkilegt að í byrjun 

rannsóknarinnar var útkoma þessara einstaklinga verri en þegar þeir voru metnir að 15 árum 

liðnum. Líkur á því að einstaklingur næði tímabilum með bata voru mun minni á fyrstu árum 

eftir geðrof heldur en eftir lengri tíma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tveimur árum 

liðnum upplifðu 10% einstaklinga tímabil með bata en þetta hlutfall var 19% eða hærra á 

seinni hluta rannsóknartímabils. Þetta brýtur því í bága við þær kenningar sem fyrr höfðu 

verið á lofti um að einkenni og sjúkdómsþróun einstaklinga með geðklofa verði verri eftir því 

sem árin líða.  

Sjúkdómsferli einstaklinga með geðklofa getur verið mjög persónubundið og í raun er 

ekki hægt að setja þessa einstaklinga undir sama hatt. Meðferð þeirra er því afskaplega 

einstaklingshæfð vegna þess hve misjafnt það er hvað hentar sjúkdómsmynd hvers og eins. 

Það getur því verið erfitt að bera saman meðferð og bata milli einstaklinga (Harrow o.fl. 

2005). Bati hjá fólki með geðraskanir spáir því ekki fyrir um hvort bati muni halda áfram í 

framtíðinni og eru margir persónubundnir þættir sem geta haft áhrif á þær horfur. Það fer eftir 
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persónubundnum þáttum einstaklinga hvernig horfurnar eru, hvers konar meðferð 

einstaklingurinn fær og hinu náttúrulega sjúkdómsferli hvers og eins (Harrow o.fl. 2005).  

Samfélag okkar er sífellt að breytast og breyttar áherslur í heilbrigðiskerfinu hafa þar 

mikil áhrif. Aukin áhersla er lögð á þjónustu út í samfélagið og dregið hefur úr innlögnum inn 

á bráðageðdeildir. Einstaklingar þurfa því að vera mun veikari til þess að til innlagnar komi. 

Auk þess hefur ekki verið sýnt fram á að árangur endurinnlagna einstaklinga á stofnun beri 

þann árangur sem lagt var upp með í byrjun. Er lengd fyrri innlagna talinn áhættuþáttur fyrir 

endurkomu einkenna og endurinnlögn (Rabinowitz, Lichtenberg, Kaplan, Mark, Nahon og 

Davidson, 2001).  Stefnt er að því að minnka stofnanavist einstaklinga eins og mögulegt er og 

reyna að bæta frekar þau úrræði sem standa til boða utan veggja spítalans. Með því móti er 

hægt að styrkja einstaklingana í sínu nærumhverfi og veita þeim þá þjónustu og meðferð sem 

þeir þurfa (Landspítalinn, e.d.).  

Geðklofi (e. schizophrenia) 

Þegar litið er til fortíðar og saga mannsins skoðuð gefur að líta ýmsa einstaklinga sem 

voru andlega veikir og illa á sig komnir vegna geðraskana. Sjúkdómurinn geðklofi var fyrst 

skilgreindur árið 1887 af þýska geðlækninum Emil Kraepelin og lýsti hann sjúkdómnum 

þannig að sá sem veikist missir vitsmunalega getu fyrir aldur fram og nefndi sjúkdóminn: 

„dementia  praecox“. Rúmum 20 árum síðar, árið 1911, lýsti svissneski geðlæknirinn Eugen 

Bleuler sjúkdómnum þannig að heili þess sem veikist sé brotinn eða klofinn í tvennt og 

nefndi hann sjúkdóminn geðklofa (Andreasen, 2000). 
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Einkenni geðklofa 

Einstaklingur sem greinist með fyrstu einkenni geðklofa upplifir ákveðið geðrof sem 

samanstendur af flóknu samspili jákvæðra, neikvæðra og hugrænna einkenna. Jákvæð 

einkenni samanstanda af truflaðri skynjun, ranghugmyndum, ofskynjunum eða 

hugsanatruflunum (Gelder o.fl., 2005). Með neikvæðum einkennum er átt við truflun á 

vitrænni og starfrænni getu þar sem viðkomandi upplifir minnkaða færni til að framkvæma, 

truflun á geðslagi, einbeitningarskort og hugsanafátækt. Erfitt getur reynst að meta hugræn 

einkenni geðklofa sem oft eru dulin og því erfið til greiningar. Sem dæmi um birtingarmynd 

umræddra einkenna má nefna athyglisbrest, skerta getu til að skilja og greina upplýsingar sem 

og vinna úr þeim (Gelder o.fl., 2005; Milev, Ho, Arndt og Andreasen, 2005; Stuart, 2009).   

Samkvæmt rannsóknum valda neikvæðu einkennin meiri skaða og hafa djúpstæðari 

áhrif á athafnir daglegs lífs einstaklinga heldur en jákvæðu einkennin (Milev o.fl., 2005). 

Ástæðan er sú að erfitt getur reynst fyrir meðferðaraðila að meðhöndla neikvæð einkenni 

geðrofs hjá einstaklingum og tekur það talsvert lengri tíma heldur en meðhöndlun jákvæðra 

einkenna (Velligan, Alphs, Lancaster, Morlock og Mintz, 2009). Dæmi um neikvæð einkenni 

geðrofs eru meðal annars tilfinningaleg flatneskja, áhugaleysi, fálæti og framkvæmdarleysi 

(Foussias og Remington, 2010). Í upphafi veikinda geta neikvæð einkenni verið dulin ólíkt 

því ef um jákvæð einkenni væri að ræða (Thorup o.fl., 2005). Auk þess virðast geðlyf virka 

betur á jákvæð einkenni geðrofs, svo sem ranghugmyndir og ofskynjanir, heldur en á 

neikvæð einkenni (Arango o.fl., 2004). Samkvæmt rannsóknum er meðferðarheldni við 

lyfjainntöku meiri hjá þeim sem hafa jákvæð einkenni heldur en hjá þeim sem eru með 

neikvæð einkenni (Baloush-Kleinman o.fl., 2010). 
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Algengi og afleiðingar geðklofa 

Árlega greinast um það bil tíu til tuttugu af hverjum 100.000 einstaklinga með 

sjúkdóminn geðklofa (Gelder o.fl., 2005). Á alheimsvísu eru geðrofssjúkdómar taldir vera 

þriðji algengasti sjúkdómurinn sem veldur fötlun en einstaklingar með geðklofa upplifa mikla 

skerðingu á eigin getu og hugsunum. Að sama skapi veldur þessi sjúkdómur miklu álagi á 

heilbrigðiskerfi sem og hagkerfi þjóðfélaga (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2001).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2001) eru sjúkdómar á borð við 

geðklofa umfangsmikil þjóðfélagsbyrði sem herjar mest á ungt fólk, skerðir lífsgæði þeirra og 

veldur í flestum tilfellum örkuml. Algengi örorku vegna geðraskana hefur aukist verulega á 

undanförnum árum hér á Íslandi og er hlutfall ungmenna í flokki öryrkja, vegna geðraskana, 

hærra en á hinum Norðurlöndunum (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán 

Ólafsson, 2007). Samkvæmt skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011b) er hlutfall þeirra sem fá 

örorkulífeyri vegna geðraskana um 37% miðað við að algengi örorku vegna stoðkerfisvanda 

er 28% (Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur Birgisson og 

Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010). Að sama skapi hefur notkun geðlyfja hér á landi farið ört 

vaxandi undanfarin ár og telst mikil miðað við önnur Norðurlönd (Velferðarráðuneytið, 

2011b).  

Algengt er að fyrstu einkenni geðrofs komi fram á snemmfullorðinsárum þegar 

heilaþroski er á mikilvægu og viðkvæmu stigi (Andreasen, 2000; Gogtay, Vyas, Testa, Wood 

og Pantelis, 2011; Wittchen o.fl. 2011). Samkvæmt rannsóknum er meðalaldur 

snemmkominna geðrofseinkenna 19 ár og benda rannsakendur á mikilvægi þess að beina 

athyglinni að þessum aldri með áhættuþætti geðrofs í huga (Gogtay o.fl., 2011). Áhættuþættir 

eru taldir erfðafræðilegir að hluta (Andreasen, 2000) en einnig tengdir umhverfisþáttum þar 

sem mikið álag, skert félagsfærni og kannabisneysla á viðkvæmum stigum heilaþroska getur 
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haft þau áhrif að einstaklingur verður viðkvæmur fyrir geðrofi (Gelder o.fl., 2005; Os, Kenis 

og Rutten, 2010). Sjúkdómurinn virðist vera jafnalgengur milli kynjanna en konur veikjast 

heldur seinna en karlar auk þess hafa þær betri batahorfur (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 

2001). 

Samkvæmt rannsóknum Häfner o.fl. (1998) er munur á milli kynjanna varðandi upphaf 

og einkenni en algengara er að karlmenn upplifi geðrof fyrr á æviskeiði sínu og greinist með 

fleiri neikvæð og alvarleg einkenni heldur en konur, eins og félagslega skerðingu og 

einangrun (Thorup o.fl., 2005). Ástæðan er að hluta til lífeðlisfræðileg en skyndileg hækkun á 

kvenhormóninu estrógeni í blóði á kynþroskaskeiði unglingsstúlkna hækkar þröskuldinn fyrir 

upphafi geðrofa og seinkar einkennum. Að sama skapi eru konur viðkvæmari fyrir geðrofi í 

lok breytingarskeiðs þegar estrógenmagn í blóði lækkar skyndilega (Häfner o.fl., 1998). 

Geðheilsulæsi (e. mental health literacy) 

Þrátt fyrir að almenn þekking fólks á vefrænum sjúkdómum sé að jafnaði talin góð þá 

virðist vera lítil þekking á geðrænum veikindum (Jorm, 2000). Þær upplýsingar sem 

almenningur fær um geðsjúkdóma í gegnum hina ýmsu frétta- og afþreyingarmiðla eru oft 

brenglaðar og afskræmdar sem gerir þeim sem veikist erfiðara um vik að horfast í augu við 

sjúkdóm sinn (Stuart, 2006). Fordómar og samfélagsleg stimplun bitnar mest á þeim sem 

glímir við geðvandann og getur hindrað bataferil viðkomandi og endurhæfingu út í 

samfélagið (Corrigan og Mueser, 2012).  

Í Bretlandi var framkvæmd rannsókn á þekkingu almennings á geðsjúkdómum og 

hvernig almennt viðhorf fólks er gagnvart einstaklingum sem glíma við geðraskanir. 

Samkvæmt niðurstöðum sögðust 32% þátttakenda fá helstu upplýsingar um geðsjúkdóma í 

gegnum fjölmiðla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á tengsl milli 
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þekkingarleysis og fordóma gagnvart einstaklingum með geðröskun, sérstaklega hjá eldra 

fólki (Wolff, Pathare, Craig og Leff, 1996). Jafnframt var gerð rannsókn á geðheilsulæsi 

Þjóðverja og hvernig þeir líta á einstaklinga með geðrænan vanda. Niðurstöður sýndu að 

Þjóðverjar hafa almennt neikvætt viðhorf gagnvart einstaklingum með geðröskun, 64% 

almennings sögðust hafa lesið um einstakling með geðrof sem hafði framið hræðilegan glæp, 

50% sögðust hafa lesið um einstakling sem varð í kjölfar veikinda sinna háður ávanabindandi 

lyfjum, til dæmis  en aðeins 17% hafði heyrt um einstakling með geðröskun sem gat lifað 

góðu og eðlilegu lífi með réttri lyfjanotkun og meðferðarheldni (Jorm, 2000; Hillert o.fl., 

1999). Erfitt getur reynst einstaklingum að átta sig á vanda sínum og takast á við geðræn 

einkenni. Margir fara jafnvel á milli lækna í langan tíma án þess að viðurkenna eða átta sig á 

hver rót vandans er. Viðhorf almennings gagnvart geðrænum sjúkdómum smitar út frá sér og 

getur hamlað því að einstaklingar í geðrænum vanda leiti sér viðeigandi aðstoðar og 

viðurkenni líðan sína (Jorm, 2000). 

Samkvæmt samanburðarrannsókn Sigrúnar Ólafsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg 

(2010), sem framkvæmd var í þremur löndum varðandi fordóma og geðræn vandamál, kom í 

ljós að neikvætt viðhorf almennings í garð einstaklinga sem glíma við geðraskanir skerðir 

verulega lífsgæði þeirra og dregur úr líkum á bata. Jafnframt benda niðurstöður rannsóknar 

Sigrúnar Ólafsdóttur (2011) á mikilvægi orðræðunnar í samfélaginu en tengsl voru á milli 

neikvæðs viðhorfs almennings og skilgreiningu geðræns vanda sem sjúkdóms. Ljóst er að 

þörf er á breyttu viðhorfi almennings sem og réttri og viðeigandi orðanotkun til þess að unnt 

sé að sporna við ríkjandi fordómum gagnvart þeim sem eiga við geðrænan vanda að etja og 

samfélagslegri stimplun sem viðkomandi einstaklingar upplifa oft í tengslum við veikindi sín 

(Byrne, 2000).  
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 Með tilkomu tæknivæðingu nútímans sem og veraldarvefsins er auðveldara fyrir 

almenning að nálgast upplýsingar um heilbrigði og forvarnir. Ef litið er til Ástralíu sýna 

rannsóknir að ákveðin vitundarvakning hefur orðið þar í landi varðandi heilbrigði og 

sjúkdóma, til dæmis hefur dregið úr tíðni nýgreindra HIV-smitaðra einstaklinga auk þess sem 

að dánartíðni ungmenna hefur lækkað. Hins vegar hafa vaknað þungar áhyggjur af geðheilsu 

barna og unglinga þar sem yfir fimmtungur ungmenna á aldrinum 12-16 ára eru með 

geðröskun og 27% ungs fólks á aldrinum 18-24 ára (Burns og Rapee, 2006). Samkvæmt 

bandarískri rannsókn Olsson og Kennedy (2010) sem könnuðu geðheilsulæsi ungmenna þar í 

landi leiddu niðurstöður í ljós litla þekkingu á einkennum geðsjúkdóma. Hins vegar leiddi 

rannsóknin í ljós að þeir unglingar sem þekktu einkenni geðrænna vanda voru þrisvar til 

fjórum sinnum líklegri til að leita sér hjálpar, til dæmis með því að segja einhverjum 

fullorðnum frá vanda sínum. Ljóst er að efling geðheilsulæsis getur auðveldað almenningi að 

leita sér hjálpar og stuðlað þannig að snemmtækum greiningum, viðeigandi meðferð og 

meðferðarheldni (Lysaker, Buck, Salvatore, Popolo og Dimaggio, 2009).  

Geðheilsustöðvar (e. community mental health services) 

Geðheilbrigðiskerfið hefur tekið stakkaskiptum á undanförnum áratugum. Upp úr árinu 

1960 fór áherslan að breytast, geðþjónustan færðist í meira mæli út í samfélagið og 

einkenndist meðferð af einkennastjórnun í þeim tilgangi að fækka innlögnum á spítala. 

Hugmyndin um endurhæfingu fólks með geðraskanir fæddist í kringum árið 1980 og var þá 

markmiðið að gera einstaklinga hæfa til vinnu, efla félagsfærni þeirra og gera þeim kleift að 

vera virkir samfélagsþegnar (Drake, 2003).  

Afstofnanavæðingin hófst á sjötta áratugnum og miðaði að því að fækka innlögnum inn 

á spítala og stytta þann tíma sem einstaklingar dvöldust þar hverju sinni. Í kjölfarið jókst 

þörfin fyrir aukna samfélagsgeðþjónustu sem myndi sinna helstu þörfum einstaklinga með 
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geðraskanir (Doub, Morrison og Goodson, 2010). Stjórn Landssamtaka um geðheilbrigði 

(NIMH) í Bandaríkjunum ákvað þá að setja á laggirnar samfélagsstuðningskerfi (e. 

community support system) sem myndi sinna þörfum einstaklinga með langvinna 

geðsjúkdóma. Samfélagsstuðningskerfið þar í landi sýndi góðan árangur en þeir sem fengu 

stuðning áttu auðveldara með að eflast félagslega og aðlagast samfélaginu, auk þess að 

innlögnum á spítala fækkaði (Anthony, 1993). Samþykkt var á ráðstefnu Evrópudeildar 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar árið 2005 að nauðsynlegt væri að stuðla að aukinni 

þjónustu til þeirra sem eiga við geðrænan vanda að stríða í því nærumhverfi sem þeir búa í 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2005; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Hér á landi hefur 

samfélagsþjónusta sem notendum geðheilbrigðiskerfisins stendur til boða aukist þó að 

meirihluti fjármuna ætluðum geðheilbrigðismálum sé varið til stofnana og geðdeilda spítalans 

(Lára Björnsdóttir o.fl., 2011).  

Tilgangur geðheilsustöðva er ekki eingöngu að sinna líkamlegum og sálrænum þáttum 

tengdum sjúkdómi notenda, heldur að mæta félagslegum þörfum hvers og eins sem og stuðla 

að persónulegum markmiðum tengdum bata. Þessi áhersla, sem lögð er á bata, gerir 

einstaklingum kleift að horfa lengra til framtíðar en því sem nemur veikindunum. Hún kveikir 

von í brjósti ásamt því að stuðla að virkri þátttöku í samfélaginu (Drake o.fl., 2011). Sýnt 

hefur verið fram á að þegar einstaklingur með geðröskun upplifir ákveðna stjórn á sínu lífi og 

er í sínu eðlilega umhverfi með utanaðkomandi stuðningi eru meiri líkur á meðferðarheldni 

og bata (Coldham, Addington og Addington, 2002; Nelson, Lord og Ochocka, 2001).  

Víða um heim hafa sprottið upp geðheilsustöðvar með það að markmiði að sinna 

einstaklingum með geðrænan vanda. Í Ástralíu var til dæmis stofnuð miðstöð árið 1992 sem 

hefur það að markmiði að sinna einstaklingum með geðrofseinkenni á frumstigi. Markmið 

stöðvarinnar er að veita þessum einstaklingum meðferð eins fljótt og auðið er og stytta þannig 
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þann tíma sem geðrofið er ómeðhöndlað (McGorry, 1999). Þar að auki hefur geðheilsustöðin 

verið reglulega með fræðslur fyrir almenning um geðraskanir, snemmkomin geðrof og 

meðferðir. Einnig var sett í stofn sérstakt teymi sem sérhæfir sig í að skima eftir 

einstaklingum sem sýna fyrstu einkenni geðrofs og vísa þeim áfram til viðeigandi 

meðferðaraðila. Í teyminu starfa geðheilbrigðisstarfsfólk sem hefur opinn símatíma allan 

sólarhringinn og er viðbúið að meta hvort einstaklingur sé í áhættu fyrir geðrof eða ekki. Ef 

matið reynist jákvætt er reynt að koma einstaklingi strax í viðeigandi meðferð og þannig 

draga úr líkum á alvarlegu geðrofi (Johannessen o.fl., 2001).  

Hér á landi hefur verið sett á laggirnar ný geðheilsustöð sem hefur það að markmiði að 

efla geðþjónustu við nærsamfélagið Breiðholt (Reykjavíkurborg, e.d.) en samkvæmt 

upplýsingum frá Landspítalanum eru íbúar í Breiðholti, í póstnúmeri 109 og 111, stærsti hluti 

þeirra sem leggjast inn á bráðageðdeildir Landspítalans (Heimaþjónusta Reykjavíkur, 2012). 

Stöðin sinnir símaráðgjöf, geðheilbrigðisfræðslu og stýrir virkri þjónustu geðteymis 

Heimaþjónustu Reykjavíkur. Geðteymið var stofnað árið 2004 með það að markmiði að vitja 

þeirra einstaklinga sem greinst hafa með geðsjúkdóm og hjálpa þeim að takast á við daglegar 

athafnir. Í geðteyminu starfar þverfaglegt teymi þar sem geðhjúkrunarfræðingar, 

hjúkrunarfræðingur, sjúkraliðar, iðjuþjálfi og sálfræðingur vinna saman við að veita stuðning 

og eftirfylgd þeim sem þurfa þess við (Lára Erlingsdóttir og Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, 

2007). Ákveðið var að efla geðþjónustu Breiðholtsbúa með tilkomu þessarar nýju 

geðheilsustöðvar sem mætt gæti þörfum almennings með öflugri samfélagsþjónustu þar sem 

íbúar gætu fengið stuðning, fræðslu og ráðgjöf í sínu nærumhverfi. Áhersla er lögð á 

gæðaþjónustu samkvæmt gagnreyndri þekkingu og er unnið markvisst eftir 

batahugmyndafræðinni þar sem notandanum er mætt á jafnréttisgrundvelli og honum hjálpað 

að öðlast trú á sjálfum sér og sínum bata (Heimaþjónusta Reykjavíkur, 2012).  
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Forvarnir (e. prevention) 

Andleg vellíðan og heilbrigði er auðlind (Nutbeam, 1998) sem huga þarf að þar sem 

hún hefur áhrif á lífsgæði okkar og framtíðarhorfur. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

skilgreinir heilbrigði sem „líkamleg, andleg og félagsleg velmegun en ekki aðeins það að vera 

laus  við  sjúkdóma  eða  veikindi“ (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998; Nutbeam, 1998) en 

samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga er kjarni hjúkrunar einmitt meðal annars fólginn í 

því að efla heilbrigði almennings (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Með því að beita 

óbeinum og beinum forvörnum út í samfélagið getur heilbrigðisstarfsfólk stuðlað að auknu 

heilbrigði, dregið úr fordómum og aukið geðheilsulæsi almennings (Yung o.fl., 2007; Brown 

og McGrath, 2011).  

Samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytisins um velferð barna (2011b) er þörf á aukinni 

áherslu á árangursríkar forvarnir, snemmbúin inngrip og úrræði ef sporna á við þeim aukna 

geðvanda sem börn og unglingar horfast í augu við í dag. Í umræddri skýrslu (2011b) er bent 

á þann misbrest í heilbrigðiskerfinu að skortur hefur verið á samfellu í þjónustu milli stofnana 

ásamt því að einstök mál hafa verið lengi í vinnslu sem hefur bitnað á þeim sem hvað mest 

þurfa þjónustunnar við.  

Í Bretlandi var gerð samanburðarrannsókn á tveimur hópum 14-15 ára unglinga í þeim 

tilgangi að skoða árangur geðheilbrigðisfræðslu á skilning og hluttekningu unglinga í garð 

þeirra sem glíma við geðvanda. Annar hópurinn fékk sex kennslustundir þar sem þeir voru 

fræddir um þunglyndi, sjálfskaðandi hegðun, átraskanir, einelti og námserfiðleika á meðan að 

hinn hópurinn fékk enga fræðslu. Í kjölfar þessa var skilningur og hluttekning unglinganna 

skoðaður á tveimur tímabilum og leiddu niðurstöðurnar í ljós að sá hópur sem fékk sex 

kennslustunda fræðslu um geðheilbrigði sýndi meiri samhygð og hluttekningu í garð þeirra 

sem áttu við geðrænan vanda að stríða heldur en sá hópur sem fékk enga fræðslu. 
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Nemendurnir mátu kennsluna gagnlega og sögðust hafa öðlast meiri skilning í garð þeirra 

sem glíma við geðrænan vanda (Naylor o.fl., 2009). 

Ljóst er að almennar forvarnir þurfa að vera markvissar og hnitmiðaðar til að þær beri 

ávöxt sem aukinn skilningur í garð þeirra sem glíma við geðraskanir. Leggja þarf aukna 

áherslu á fræðslu inn í skólakerfinu, auka samhyggð og hluttekningu barna og unglinga og 

stuðla þannig að sameiginlegri ábyrgð gagnvart hvert öðru. Rannsóknir eins og þær sem 

framkvæmdar voru í Bretlandi sýna fram á árangur af því að fræða unglinga um geðraskanir 

og með því að auka þekkingu ungs fólks á geðrænum vanda er unnt að draga úr fordómum og 

samfélagslegri stimplun og stuðla að jákvæðu viðhorfi (Naylor o.fl., 2009).  

Árið 1996 var opnuð geðþjónusta í Kanada sem einblínir á forvarnir og þjónustu við 

einstaklinga sem upplifa sitt fyrsta geðrof (e. The Early Psychosis Treatment Service). 

Ákveðið var að hafa þjónustuna aðgengilega og notendavæna með það að markmiði að 

snemmgreina veikindi, draga úr dauðsföllum af völdum geðraskana og koma í veg fyrir 

endurkomu einkenna. Geðþjónustan veitir einnig fræðslu til þeirra sem vinna sérstaklega með 

unglingum sem hafa það að markmiði að efla geðheilsulæsi heilbrigðisstarfsmanna, svo sem 

skólahjúkrunarfræðinga og annarra þeirra sem vinna mikið með unglingum. Með því að 

fræða almenning og þá sem vinna náið með börnum og unglingum er unnt að taka eftir 

hegðunarbreytingum einstaklinga á forstigi geðrofs, til dæmis þegar vart verður við 

skyndilega félagslega einangrun. Rannsóknir hafa sýnt fram á árangur þess að grípa inn í með 

því að vísa einstaklingum á forstigum geðrofs til lækna og í kjölfarið veita þeim viðeigandi 

meðferð (Yeo, Berzins og Addington, 2007). 
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Snemmbúin inngrip (e. early intervention) 

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi snemmbúinna inngripa hjá einstaklingum sem 

upplifa sitt fyrsta geðrof þar sem seinkuð meðferð getur haft alvarlegar afleiðingar á lífsgæði 

og afkomu þess sem veikist (Addington o.fl., 2002). Snemmbúin inngrip eykur líkur á árangri 

í meðferð og minnka líkurnar á því að einstaklingur verði fyrir sálfélagslegum skaða sem 

leiðir til félagslegrar fötlunar (Pelosi og Birchwood, 2003). Seinkuð meðferð getur orðið þess 

valdandi að félagslegt tengslanet viðkomandi einstaklings, sem glímir við fyrstu einkenni 

geðrofs, hrynur í kringum hann sem gerir honum erfiðara um vik að öðlast bata í veikindum 

sínum. Ómeðhöndlað geðrof til langs tíma getur aukið alvarleika einkenna, endurkomu 

geðrofstímabila og dregið úr svörun við lyfjameðferð þegar meðferð er loks veitt (Addington 

og Addington, 2000).  

Við nánari skoðun á áhættuþáttum geðrofs, og hvernig útkoma þess verður fyrir þann 

sem fer í gegnum geðrofið, sést að hægt er að koma í veg fyrir slæmar afleiðingar þess. 

Forvarnir á borð við að veita einstaklingi í áhættuhópi nánari eftirtekt með því að vera 

vakandi fyrir breytingum á hegðun hans geta minnkað líkur á alvarlegum veikindum og 

endurkomu einkenna ef brugðist er rétt við. Hegðunarbreytingar til dæmis rofin tengsl við 

jafningja og fjölskyldu hringja aðvörunarbjöllum sem og skyndileg ásókn í að vilja vera einn 

með sjálfum sér. Leggja þarf ríkari áherslu á nauðsyn þessara forvarna sem hluta af meðferð 

til að draga úr eða koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar geðvandans (McGorry, Killackey 

og Yung, 2008). 

Snemmbúin inngrip við fyrstu einkennum geðrofsástands á uppruna sinn að rekja til 

Ástralíu. Á níunda ártatugnum var þar sett á laggirnar ákveðið þjónustukerfi hugsað sem 

viðbót við hina hefðbundnu nálgun geðheilbrigðiskerfisins sem byggði þá á veikinda- og 

einkennastjórnun. Tilgangur þjónustukerfisins var að höfða til ungs fólks á aldrinum 14-35 
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ára með forstigseinkenni geðrofs. Meðferð þeirra fólst í snemmbúnu inngripi í formi 

lyfjagjafar og sálfélagslegrar íhlutunar með þarfir ungs fólks í huga (McGowan, Iqbal og 

Birchwood, 2009). Í kjölfarið vaknaði áhugi erlendis fyrir sams konar þjónustu og áhrif 

snemmbúinna inngripa teygði brátt anga sína til Bretlands, Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu 

(McGorry, Killackey og Yung, 2008).  

Ákveðin vitundarvakning um kosti snemmtækra inngripa hjá einstaklingum í geðrofi 

átti sér stað upp úr níunda áratugnum. Árið  1998  voru  alþjóðlegu  samtökin  „The  International 

early psychosis association“   stofnuð   sem   hafa   það   að   markmiði   að   efla   þekkingu   á  

forstigseinkennum geðrofs, hjúkrun einstaklinga í geðrofi ásamt því að leggja til umbætur í 

þjónustu þeirra sem greinast með geðsjúkdóm. Í dag telja samtökin 3.000 meðlimi frá 60 

ólíkum löndum (McGorry, Killackey og Yung, 2008).  

Í Danmörku eru snemmbúnum inngripum beitt með nálgun sem nefnist OPUS og 

samanstendur af markvissri samfélagsgeðþjónustu, geðheilbrigðisfræðslu fyrir aðstandendur 

og félagsfærniþjálfun. Einstaklingur sem þiggur þessa þjónustu fær meðferð í að minnsta 

kosti tvö ár. Hann fær vitjanir heim eftir þörfum, auk þess að hann mætir reglulega á 

geðheilsustöð í viðtöl. Einnig fær hver einstaklingur neyðaráætlun (e. crisis plan) til þess að 

grípa í ef viðkomandi upplifir vonleysi og bugun (Hastrup o.fl., 2013). 

Birchwood og Fiorillo (2000) settu fram kenningu   um   „mikilvæga   tímabilið“   sem  

byggir á langtímarannsóknum og samkvæmt þeim skiptir snemmbúin inngrip, á fyrstu 3-5 

árum frá fyrstu einkennum geðrofs, miklu máli og hefur forspárgildi um virkni og 

meðferðarheldni skjólstæðings næstu 20 árin. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þeirrar 

tímalengdar sem geðrof reynist ómeðhöndlað og framvindu sjúkdóms en snemmbúin inngrip 

sem varna því að geðrof þróist í alvarleg veikindi hafa sýnt fram á langtímaárangur. 

Niðurstöður benda til þess að því lengur sem einstaklingur glímir við geðrof án 
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meðhöndlunar því lakari eru horfur á bata (Crumlish o.fl., 2009; Riecher-Rössler o.fl., 2006). 

Samkvæmt Birchwood (2000) ætti að vera hvað auðveldast að grípa inn í þegar einkenni 

fyrsta geðrofs kemur fram hjá einstaklingi þar sem birtingarmynd þess er yfirleitt skýr og 

óumdeilanleg. Jafnframt bendir hann á að á fyrstu þremur árunum, frá fyrsta geðrofi, er 

„opinn  gluggi“ hjá þeim sem veikist og getur það skipt sköpum um framvindu sjúkdómsins 

hvort að einstaklingur fái meðferð eða ekki. Á hann þar við að einstaklingur í geðrofi sé hvað 

viðkvæmastur fyrir á þeim tíma sem forstigseinkenni geðrofs gera vart við sig og sé 

móttækilegri fyrir inngripum heldur en seinna þegar veikindin hafa þróast í alvarlegra og 

illviðráðanlegra ástand. Því er rík ástæða að beina athygli að þessu tímabili og leggja kapp á 

að reyna grípa inn í með viðeigandi meðferð, sem í kjölfarið stuðlar að aukinni 

sjúklingaánægju, minni útlögðum kostnaði fyrir ríkið og síðast en ekki síst að auknum bata 

(Birchwood og Fiorillo, 2000). Samkvæmt rannsóknum Bertolote og McGorry (2005) geta 

snemmbúnar íhlutanir dregið úr líkum þess að geðrofseinkenni endurtaki sig um 50%. Hins 

vegar er raunin sú að fæstir fá meðferð snemma í sjúkdómsferlinum og rannsóknir sýna að 

algengt er að einstaklingar fá ekki meðferð fyrr en 1-2 árum eftir að fyrstu einkenni geðrofs 

koma fram (Johannessen o.fl., 2001). Þeir einstaklingar eru í meiri áhættu á að einangrast 

félagslega, detta út af vinnumarkaði og verða ómeðferðarheldnir þegar þeir loks leita til 

heilbrigðiskerfisins. Því er nauðsynlegt að beita snemmtækum inngripum með því að skima 

fyrir þeim einstaklingum sem sýna forstigseinkenni geðrofs, veita þeim viðeigandi meðferð 

og hindra framþróun geðrofsins (Riecher-Rössler o.fl., 2006).  

Rannsóknir á snemmbúnum inngripum  

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar varðandi það hvort snemmbúin inngrip geti 

dregið úr þróun geðrofseinkenna yfir í geðklofa. Fjölmargar niðurstöður hafa sýnt fram á 

góðan árangur þess og hafa niðurstöðurnar leitt í ljós að snemmbúin inngrip geta bætt 
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lífsgæði, rénun sjúkdómseinkenna og leiddi jafnvel í sumum tilfellum til bata (Pelosi og 

Birchwood, 2003). Dr. Thomas McGlashan sem er einn fremsti rannsakandi snemmbúinna 

inngripa, leggur áherslu á mikilvægi þess að beina sjónum almennings, sem og stjórnvalda, 

að snemmtækum inngripum hjá einstaklingum sem upplifa sín fyrstu geðrof þar sem árangur 

þess er óumdeilanlegur (California Council of Community Mental Health Agencies, 2001). 

Craig o.fl. (2004) gerðu rannsókn í Bretlandi á árangri snemmbúinna inngripa fyrir 

einstaklinga í sínu fyrstu og öðru geðrofi. Þátttakendur voru 144 talsins á aldrinum 16-40 ára 

og var hópnum skipt í tvennt.  Annar hópurinn fékk hefðbundna meðferð frá 

samfélagsgeðþjónustu á meðan hinn hópurinn fékk snemmbúna meðferð með lyfjameðferð 

og sálfélagslegum inngripum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós færri bakslög og 

endurkomu einkenna hjá hópnum sem fékk snemmbúna meðferð og færri endurinnlagnir á 

geðdeildir.  

Í Danmörku var gerð samanburðarrannsókn (OPUS) á tveimur hópum fólks sem voru 

með greiningu geðklofa, geðklofalíka röskun eða aðra röskun tengd ofskynjunum og geðrofi. 

Þátttakendur voru 547 talsins á aldrinum 18-45 ára og áttu það sameiginlegt að hafa ekki 

fengið lyfjameðferð í lengur en tvær vikur. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig 

samþætt meðferð virkar á neikvæð og óregluleg einkenni hjá einstaklingum sem eru að 

upplifa sitt fyrsta geðrof. Hópnum var skipt í tvennt, annar hópurinn fékk samþætta meðferð 

og hinn fékk hefðbundna meðferð. Samþætta meðferðin samanstóð af samfélagsgeðþjónustu, 

sameiginlegum fjölskyldufundum, geðsjúkdómafræðslu og félagsfærniþjálfun. Samkvæmt 

niðurstöðum dró samþætt meðferð bæði úr jákvæðum og neikvæðum einkennum geðrofs, auk 

þess var marktækt meiri árangur af henni heldur en af hefðbundnu meðferðinni. 

Rannsóknarniðurstöðurnar sýndu fram á mikilvægi þess að veita einstaklingum sem eru að 

upplifa sitt fyrsta geðrof samþætta meðferð en hún miðar að því að mæta einstaklingnum þar 
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sem hann er staddur, efla vonina um bætt lífsgæði og hvetja aðstandendur til virkrar þátttöku í 

meðferð (Thorup o.fl., 2005).  

Coldham, Addington og Addington (2002) rannsökuðu meðferðarheldni einstaklinga 

sem greindir voru með forstigseinkenni geðrofs. Þátttakendur voru 200 talsins og tóku þátt í 

meðferð ætluðum einstaklingum í sínu fyrsta geðrofi. Niðurstöður leiddu í ljós skort á 

meðferðarheldni hjá 39% þátttakenda en þeir einstaklingar áttu það sameiginlegt að vera 

frekar ungir að árum við greiningu ásamt því að hafa veikt stuðningsnet í kringum sig. Sýnir 

það mikilvægi þess að hafa aðstandendur viðkomandi einstaklinga með í meðferð og efla 

utanaðkomandi stuðning ef vænta á árangurs í meðferð einstaklinga með geðrof (Addington, 

Collins, McCleery og Addington, 2005). Sýnt hefur verið fram á minnkun neikvæðra 

einkenna hjá einstaklingum í geðrofi þegar aðstandendur fá reglulega fjölskyldufundi með 

öðrum aðstandendum í sömu stöðu. Ástæðan kann að vera sú að aukinn skilningur og 

hluttekning styrkja tengsl og draga úr þeim miklu vonbrigðum og vonleysi sem aðstandendur 

hafa upplifað í gegnum veikindin (Dyck o.fl., 2000). Ber það saman við  niðurstöður OPUS 

rannsóknarinnar (Thorup o.fl., 2005) en sameiginlegir aðstandendafundir báru góðan árangur 

þar sem endurspeglun, hvatning og samhyggð virtist draga úr neikvæðum einkennum og jók 

meðferðarheldni einstaklinga í geðrofi.  

Á Norðurlöndum var gerð framsæ (e. prospective) klínísk rannsókn á þremur 

geðþjónustumiðstöðvum í Noregi og Danmörku sem sinna einstaklingum sem eru að upplifa 

sitt fyrsta geðrof. Tilgangurinn var að kanna áhrif skimunar sem og inngripa með heildrænni 

geðsjúkdómafræðslu. Markmiðið var að reyna stytta þann tíma sem geðrofsástandið er 

ómeðhöndlað hjá einstaklingum (e. duration of untreated psychosis) með því að beina 

fræðslu til almennings, heilbrigðisstarfsmanna og skólakerfisins með það fyrir augum að efla 

þekkingu þeirra á forstigseinkennum geðrofs. Geðteymi skimuðu eftir einstaklingum í sínu 
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fyrsta geðrofi og völdu í kjölfarið einstaklinga til meðferðar eins fljótt og hægt var. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á styttingu þess tíma sem geðrofið var ómeðhöndlað 

um að meðaltali 1,5 ár frá því sem áður var. Rannsóknin sýndi mikilvægi þess að skima fyrir 

einstaklingum í geðrofi með því að auka markvissa og alhliða fræðslu til almennings, 

heilbrigðisstarfsmanna og skólakerfisins og veita strax meðferð (Johannessen o.fl., 2001). 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Ástralíu á snemmbúnum skimunum unglinga með 

geðrofseinkenni er unnt að greina mun fleiri einstaklinga með væg einkenni geðrofs á 

aldrinum 15-19 ára og meðhöndla áður en veikindin þróast út í alvarlegra geðrofsástand. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að fara fyrr af stað með 

forvarnarfræðslu til unglinga og reyna markvisst að leita uppi þá sem hafa einangrað sig og 

sýna einkenni geðrofs. Batalíkur þeirra sem fá meðhöndlun strax í  upphafi eru betri og draga 

úr líkum þess að forstigseinkenni geðrofs þróist út í alvarlegri einkenni (Amminger o.fl., 

2006).  

Í Bretlandi starfar teymi sem sérhæfir sig í snemmbúnum íhlutunum og vinnur með ungt 

fólk á aldrinum 14-35 ára sem hefur sýnt fyrstu einkenni geðrofs. Teymið býður upp á margs 

konar íhlutanir á borð við lyfjagjafir sem og sálfélagsleg inngrip með hinar ólíku þarfir 

einstaklinga í huga. Áhersla er lögð á þörfina fyrir snemmgreiningu og virkri þátttöku hvers 

og eins í sinni eigin meðferð. Athygli er beint að áhrifum þess að grípa inn í þróun 

sjúkdómsins og stuðlað er að jákvæðu viðhorfi fólks gagnvart þeim möguleika að ná bata. 

Breska þjónustumódelið, sem teymin starfa eftir, grundvallast af tveimur mikilvægum 

meginreglum. Í fyrsta lagi þarf sá tími sem það tekur frá fyrstu einkennum geðrofs að birtast 

fram að því að einstaklingur hlýtur árangursríka meðferð að vera eins stuttur og mögulegt er. 

Í öðru lagi þarf íhlutun í átt að bata og virkjun skjólstæðings í félagslegu umhverfi að vera 
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veitt út í samfélaginu, en ekki inni á stofnunum, á fyrstu þremur árunum frá því að fyrstu 

einkenni geðrofs gera vart við sig (McGowan, Iqbal og Birchwood, 2009). 

Víðamikil rannsókn var framkvæmd í Evrópu (EPOS) á snemmbúnum skimunum fyrir 

þeim sem eru í áhættu á að fá geðrof og var veitt snemmtæk íhlutun í kjölfarið. Rannsóknin 

var framsæ samanburðarransókn þar sem sex geðþjónustuteymi voru skoðuð víða í Evrópu og 

fylgt eftir í eitt og hálft ár. Tilgangur rannsóknarinnar var að þróa mismunandi 

skimunarmódel sem spá fyrir um þróun forstigseinkenna geðrofs yfir í geðrofsástand 

(Ruhrmann o.fl., 2010). Samkvæmt rannsakendum skiptir máli að beita forvörnum sem 

beinist þá alfarið að þeim sem eru með forstigseinkenni geðrofs en hafa ekki fengið staðfesta 

greiningu á geðvanda sínum. Jafnframt bentu rannsakendur á mikilvægi þess að yfirvöld 

standi að baki innleiðingu snemmtækra inngripa þar sem viðhorf og atferli almennings 

breytist ekki nema valdboðinn setji fram skýra stefnu (Klosterkötter o.fl., 2005; Ruhrmann, 

2010).  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur og meðferðaraðilar skoðað árangur hugrænnar 

atferlismeðferðar (HAM) og þá með snemmbúna íhlutun í huga fyrir einstaklinga sem sýna 

forstigseinkenni geðrofs (Addington og Lecomte, 2012; Gumley o.fl., 2003; Häfner og 

Maurer, 2006). Samkvæmt bresku rannsókninni SoCRATES, sem var aðferðarfræðilega vel 

unnin og nákvæm, gagnast hugræn atferlismeðferð í bland við styðjandi meðferð í upphafi 

fyrsta geðrofs, marktækt betur heldur en hefðbundin meðferð (Tarrier o.fl., 2004). Hugræn 

atferlismeðferð er gagnleg að því að leyti að unnt er að vinna með félagsfærni einstaklinga, 

sjálfstraust og eflingu bjargráða (Gumley o.fl., 2003). Auk þess gefur þessi meðferð þann 

möguleika að vinna með ungt fólk sem hefur dregið sig í hlé félagslega og sýnir einkenni sem 

gætu þróast út í geðrof, án þess að grípa fyrst til lyfjameðferðar (Addington, 2012). 
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Ýmsar áhyggjur hafa þó vaknað um mögulegan skaða sem snemmbúin inngrip gætu 

valdið hjá þeim einstaklingum sem sýna væg einkenni geðrofs en eru ekki með 

geðklofavanda í grunninn (Pelosi og Birchwood, 2003). Skaðinn felst í því að meðhöndla 

þessa einstaklinga með til dæmis geðlyfjum sem þekkt eru fyrir að valda verulegri 

þyngdaraukningu, tilfinningalegri flatneskju og kyndeyfð. Einnig er hætta á að einstaklingar 

upplifi fordóma frá öðrum sem og sjálfum sér og verði stimplaðir til lengri tíma og því ber að 

fara varlega í greiningu og meðhöndlun þessara einstaklinga (Corcoran, Malaspina og 

Hercher, 2005). Hugræn atferlismeðferð gæti því reynst góður kostur sem fyrsta meðferð við 

forstigseinkennum geðrofs með því að efla félagslega virkni og bjargráð, draga úr streitu og 

veita fræðslu um samband hugsana, tilfinninga og hegðunar (Fisher, Loewy, Hardy, 

Schlosser og Vinogradov, 2013).  

Í Kanada var þróað ákveðið meðferðarform sem hefur þann tilgang að veita 

einstaklingum með einkenni geðrofs snemmbúin inngrip og var árangur þess skoðaður innan 

stöðva samfélagsgeðþjónustu. Árangur meðferðarinnar var metinn að ári liðnu og sýndu 

niðurstöður hennar að einstaklingar sem fengu snemmbúna meðferð þurftu minni 

lyfjaskammta auk þess sem að stór hluti þeirra upplifðu sjúkdómshlé og bata í veikindum 

sínum. Margir þeirra sem fengu snemmbúin inngrip töldu sig hafa öðlast bætt lífsgæði sem 

og bætta hugræna starfsemi. Sá tími sem sjúkdómurinn var ómeðhöndlaður styttist um meira 

en helming sem í kjölfarið jók batalíkur þeirra sem fengu snemmbúna skimun og meðferð 

umtalsvert (Malla, Norman, McLean, Scholten og Townsend, 2003).  

Í grein Lárusar Helgasonar (1990) fjallar hann um langtímarannsókn, sem var 

framkvæmd hér á Íslandi, með áherslu á mögulegar forvarnir í tengslum við geðraskanir. 

Samkvæmt greininni sóttu 2.388 einstaklingar sína fyrstu geðheilbrigðisþjónustu á árunum 

1966 og 1967 og af þeim voru 107 einstaklingar sem fengu greiningu geðklofa. Var þeim 
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fylgt eftir til ársins 1987 og bentu niðurstöður til þess að meirihluti þeirra upplifði skert 

lífsgæði í kjölfar veikindanna, margir lentu í hjónaskilnuðum og höfðu takmarkaðan 

félagslegan stuðning. Einungis 29% þeirra sem fengu meðferð öðluðust bætta heilsu en 

áberandi skortur var á seiglu og meðferðarheldni hjá þessum einstaklingum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er mikil þörf á forvörnum líkt og snemmbúnum inngripum á 

Íslandi (Helgason, 1990).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á kostnaði snemmtækra inngripa og þeirri spurningu verið 

velt upp hvort að slík íhlutun borgi sig til lengri tíma. Benda rannsóknir til þess að 

snemmbúin inngrip, sérstaklega ætluð einstaklingum með forstigseinkenni geðrofs, séu 

kostnaðarminni fyrir samfélagið og stuðli að betri batahorfum heldur en hin hefðbundna 

geðheilbrigðisþjónusta (Mihalopoulos, Harris, Henry, Harrigan og McGorry, 2009). Cullberg 

o.fl. (2006) rannsökuðu kosti og kostnað þess að veita einstaklingum með fyrstu einkenni 

geðrofs snemmbúna meðferð á móti þeim kostnaði sem fylgir hinni hefðbundnu meðferð. 

Rannsóknin stóð yfir í þrjú ár og voru þrír hópar skoðaðir, einn hópurinn fékk snemmbúna 

meðferð á meðan hinir tveir hóparnir fengu hefðbundna meðferð. Niðurstöður voru skoðaðar 

að ári liðnu og leiddu í ljós minni geðrofseinkenni og minni útlagðan kostnað við meðferð hjá 

hópnum sem fékk snemmbúna meðferð. Ástæðuna má rekja til þess að sá hópur sem fékk 

þjónustu í sínu nærumhverfi þurfti færri innlagnir á geðdeildir. Mihalopoulos, McGorry og 

Carter (1999) gerðu rannsókn í Ástralíu sem hafði þann tilgang að meta kostnað snemmtækra 

inngripa hjá einstaklingum í geðrofsástandi. Rannsóknin stóð yfir í eitt ár og voru 

þátttakendur alls 102 talsins, 51 þátttakandi fengu snemmbúna meðferð og 51 þátttakandi 

voru í samanburðarhópnum og fékk hann hefðbundna meðferð. Niðurstöður sýndu fram á 

minni samfélagslegan kostnað að ári liðnu auk þess sem afgerandi árangur var af 

snemmbúnum meðferðum miðað við hina hefðbundnu meðferð. Árangurinn fólst í fækkun 

einkenna og sparnaðurinn í fækkun innlagna á geðdeildir. 
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Aðferðir 

Við heimildaleit var notast við gagnasöfnin Pubmed, Scopus og fræðasetur Google. 

Helstu leitarorðin voru snemmbúin inngrip (e. early intervention), forvarnir (e. prevention), 

geðklofasjúkdómur (e. schizophrenia), batahugmyndafræði (e. recovery), 

batahugmyndafræðimódelið (e. recovery model), valdefling (e. empowerment), heilsuefling 

(e. health promotion), geðheilsulæsi (e. mental health literacy), geðheilsustöðvar (e. 

community mental health service). Við heimildaleit voru viðmiðunartakmarkanir settar við 

íslenskt og enskt leitarmál. Við heimildaleit að greinum varðandi geðklofa og 

batahugmyndafræði var reynt að leita að frumheimildum sem gáfu fræðilega úttekt á 

viðkomandi hugmyndafræði.  
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Umræður  

Vitundarvakning hefur orðið undanfarin ár varðandi geðheilbrigðismál í þjóðfélaginu. 

Ýmsar hreyfingar á borð við Geðhjálp, Hugarafl og Hlutverkasetur hafa rutt sér til rúms og 

látið að sér kveða í málefnum þeirra sem eiga við geðrænan vanda að etja. Ljóst er að mikill 

áhugi er víða fyrir bættri þjónustu fyrir þá sem greinast með geðsjúkdóma enda þörfin fyrir 

úrræði mikil. Víða erlendis hafa stór skref verið tekin í átt að bættri þjónustu sem miða að 

bata. Geðsvið Landspítalans hefur nýlega hafið innleiðingu á batamiðaðri þjónustu með það 

að markmiði að einstaklingar sem eru greindir með geðsjúkdóm öðlist bætt lífsgæði og nái 

bata af veikindum sínum. Þjónustan byggir á fræðilegri þekkingu og styðst við þær aðferðir 

sem gagnast hafa við innleiðingu batahugmyndafræðinnar erlendis. Áhugi á 

batahugmyndafræðinni hefur kviknað víða meðal þeirra sem veita geðheilbrigðisþjónustu og 

er vitað til þess að starfsfólk sem sinnir einstaklingum í geðvanda hafi tileinkað sér 

hugmyndafræðina við störf sín (Landspítalinn, e.d.). 

Árið 2011 kom út skýrsla á vegum velferðarráðuneytis um bætta heilbrigðisþjónustu og 

heilbrigði ungmenna hér á landi (Velferðarráðuneytið, 2011b). Í skýrslunni er lögð rík áhersla 

á mikilvægi þess að gefa ungu fólki gaum sem er félagslega einangrað og hafa hætt 

skyndilega námi. Fyrsta geðrof hjá einstaklingum kemur yfirleitt fram á 

snemmfullorðinsárum (Andreasen, 2000; Gelder o.fl., 2005) en það  skeið er mótandi tími í 

lífi einstaklinga þar sem sjálfsmynd þeirra er fremur ómótuð og viðkvæm (Kroger, 2006). 

Einstaklingar með geðklofa virðast eiga erfiðara með félagsleg samskipti við annað fólk og 

þar með getur það reynst þeim þungur róður að taka þátt í samfélaginu, til dæmis að stunda 

nám eða atvinnu. Þessi einangrun gæti mögulega útskýrt það hvers vegna einstaklingar með 

geðklofa ná almennt minni árangri í bata heldur en einstaklingar með aðrar geðraskanir 

(Harrow o.fl., 2005). Ástæðan gæti verið sú að þegar einstaklingur er í geðrofi á hann erfitt 
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með að skynja raunveruleika sinn og þau mörk sem þykja samfélagslega sjálfsögð 

(Stanghellini og Fusar-Poli, 2012). Þjálfun í félagsfærni og efling tengsla við umheiminn er 

því mikilvægur hluti endurhæfingar hjá einstaklingum með greiningu geðklofa (Gelder o.fl., 

2005). Því er vert að skoða nánar og þróa aðferðir sem geta aðstoðað einstaklinga sem upplifa 

geðrof að missa ekki þá félagslegu færni sem þeir búa yfir þegar sjúkdómurinn er í rénun. 

Það hefur komið fram í rannsóknum bæði Harrow o.fl. (2005) og Novick o.fl. (2009) að þeir 

einstaklingar sem voru með greiningu geðklofa en áttu meðal til góð félagsleg samskipti voru 

ekki jafn viðkvæmir fyrir þessari félagslegri skerðingu. 

Ef unnt er að greina einstaklinga skömmu eftir að fyrstu einkenni geðrofs gera vart við 

sig og hefja markvissa og árangursríka meðferð, er hægt að draga úr líkum á alvarlegum 

veikindum, endurkomu einkenna og jafnvel gera einstaklingum fært að öðlast bata (Ahern og 

Fisher, 2001;). Það er því brýnt verkefni að styrkja sjálfsmynd og félagslega virkni ungmenna 

landsins áður en einstaklingar veikjast sem og að fræða almenning betur um einkenni 

geðraskana almennt og auka samábyrgð einstaklinga í samfélaginu (Kelly, Jorm og Wright, 

2007). Í rannsókn Novick o.fl. (2009) kom einmitt fram að félagsleg virkni einstaklinga við 

upphaf rannsóknarinnar hafði aukið forspárgildi um það hvort einstaklingar næðu bata.  

Rannsóknir hafa sýnt að minni líkur eru á bata hjá einstaklingum með geðklofa miðað 

við aðrar geðraskanir en hins vegar er hægt að bæta lífsgæði þeirra til muna með aðferðum 

batahugmyndafræðinnar og eflingu sjálfsbjargar (Ahern og Fisher, 2001). Slíkar persónulegar 

framfarir eru mikilvægar fyrir einstaklinginn en hafa einnig víðtækari áhrif fyrir aðstandendur 

þar sem dregið er úr tilfinningalegum viðbrögðum auk þess sem að kostnaðarbyrði 

sjúkdómsins minnkar (Birchwood og Fiorillo, 2000; Hastrup o.fl., 2013). Væntingar til 

framfara geta verið gríðarlega áhrifamikill þáttur í bata og nauðsynlegt þykir að einstaklingar 

með geðklofa, aðstandendur og meðferðaraðilar tileinki sér þessa hugmyndafræði (Harrison 
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o.fl., 2001). Veikindastjórnun, aukin lífsgæði og það að upplifa sig sem hluta af samfélaginu 

og geta tekið þátt í því sem aðrir telja vera sjálfsagðan hlut getur einnig haft meðferðalegt 

gildi og minnkað líkur á innlögnum (Mueser o.fl., 2002). Samkvæmt þessum niðurstöðum er 

ástæða til að efla þessa þætti í auknum mæli hérlendis og rannsóknir sem þessar væri hægt að 

nýta til áætlanagerðar á endurhæfingu einstaklinga í kjölfar geðrofs. 

Eitt af markmiðum batahugmyndafræðinnar er að draga úr stofnanavist einstaklinga og 

styrkja þau úrræði sem standa til boða utan veggja spítalans. Með því móti er hægt að efla 

einstaklinga í sínu nærumhverfi og veita þeim þá meðferð sem þeir hafa þörf á. Þetta er 

vissulega í þróun hérlendis með aukinni heimaþjónustu, dag- og göngudeildarþjónustu sem 

og öðrum úrræðum. Hér virðist vera komið kjörið tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga innan 

geðheilbrigðiskerfisins að hasla sér völl og taka í auknu mæli upp hjúkrunarstýrða þjónustu í 

svipaðri mynd og Hrund Helgadóttir (2008) fjallar um í grein sinni um hjúkrunarstýrða 

heilbrigðisþjónustu. Bendir hún á þá auknu ábyrgð og vald sem hjúkrunarfræðingar geta 

gegnt til þess að hafa áhrif á meðferð sinna skjólstæðinga. Rannsóknir á hjúkrunarstýrðri 

þjónustu sýna fram á aukna sjúklingaánægju, aukin gæði og minni samfélagslegan kostnað.  

Bætt geðheilsulæsi er mikilvæg leið til valdeflingar þar sem aukin þekking á einkennum 

og sjúkdómum sem og hugrekki til að taka ábyrgð á sínu lífi og vellíðan sem stuðlar að 

auknum bata (Nutbeam, 1998). Efla þarf geðheilsulæsi ungs fólks með aukinni fræðslu um 

geðheilbrigði og upplýsingum um þau úrræði sem í boði eru. Með geðheilbrigðisfræðslu er 

unnt að efla samhyggð og hluttekningu almennings og þannig stuðla að jákvæðu viðhorfi 

gagnvart þeim sem upplifa geðræn veikindi (Kelly, Jorm og Wright, 2007). Ef hægt er að 

draga úr fordómum og samfélagslegri stimplun er auðveldara fyrir þann sem veikist að leita 

sér hjálpar og viðurkenna vanda sinn og öðlast í kjölfarið bata í veikindum sínum (Kelly, 

Jorm og Wright, 2007; Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen og Phelan, 2001). Fordómar 
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gagnvart einstaklingum sem greindir eru með geðsjúkdóm og vanþekking á eðli veikindanna 

eru þættir sem er þekkt í samfélaginu. Það hefur sýnt sig að orðræða almennings og viðhorf 

gagnvart þeim sem glíma við geðrænan vanda hefur áhrif á það hvernig einstaklingum með 

geðsjúkdóm vegnar í lífinu og tekst á við tilveru sína (Corrigan og Mueser, 2012). Það er því 

ljóst að breytinga er þörf á viðhorfi almennings í samfélaginu en til þess að unnt sé að sporna 

frekar við fordómum og samfélagslegri stimplun þurfa breytingarnar líka að koma til dæmis 

frá stjórnvöldum (Johnson, 2003; Klosterkötter o.fl., 2005; Ruhrmann, 2010).  
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Lokaorð  

Ef gripið er nógu snemma inn í sjúkdómsferlið er hægt að sporna við því að 

einstaklingar með fyrstu einkenni geðrofs veikist og í sumum tilfellum er hægt að snúa 

ferlinu við með þar til gerðum inngripum. Til þess að auka möguleikann á slíkum árangri þarf 

vitundarvakningu út í samfélagið. Efla þarf fræðslu, hafa greiðari aðgang að úrræðum fyrir 

ungt fólk með forstigseinkenni geðrofs og efla geðheilsulæsi almennings. Yfirvöld sem og 

samfélagið í heild þarf að gera sér grein fyrir þörfinni fyrir aukinni umræðu og fræðslu um 

geðsjúkdóma.  

Snemmbúin inngrip þurfa að vera hluti af heilbrigðisstefnu stjórnvalda þar sem spornað 

er við sjúkdómsvæðingu og reynt að grípa inn í með árangursríkum hætti þegar 

forstigseinkenni geðrofs gera vart við sig. Stytta þarf þann tíma sem geðrof reynist 

ómeðhöndlað með snemmbúnum inngripum og stuðla þannig að auknum batahorfum. Beina 

þarf sjónum að geðheilsulæsi almennings með það að markmiði að draga úr fordómum, 

kveikja von í brjósti þeirra sem greinast sem og aðstandendum þeirra að bati sé raunverulegur 

möguleiki og þannig spara ríkinu þann kostnað sem fer í innlagnir, lyfjakostnað og 

örorkubætur.  

Batastefnan og sú hugmyndafræði sem hún byggir á hefur þegar sýnt fram á aukinn 

árangur og bata erlendis. Með upptöku batastefnunnar hér á landi getum við bundið vonir við 

að slíkur árangur náist einnig hér. Notendastýrð starfsemi sem er uppbyggð eftir þörfum 

einstaklinga og sniðin að því hvernig þeir vilja hafa þjónustuna er sífellt að aukast hérlendis. 

Hreyfingar og stofnanir sem veita einstaklingum þjónustu í samfélaginu og aukinn stuðning í 

nærumhverfi eru í takt við afstofnanavæðingu geðsjúkdóma og að vonum skref í rétta átt.  
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Við vinnu þessa verkefnis komu upp ýmsar hugmyndir um það hvernig væri hægt að 

bæta þjónustu og auka sjálfbærni einstaklinga með geðklofagreiningu. Við vonumst til þess 

að aukin umræða og vitundavakning í samfélaginu eigi eftir að ýta undir þekkingu 

almennings á eðli geðsjúkdóma og draga þar með úr fordómum í garð einstaklinga sem eru 

greinast. Hugmyndir komu upp um að auka samábyrgð í samfélaginu,  að  við  „pössum  uppá  

hvert   annað“.   Þetta   er   meðal   annars   mögulegt   með   því   að   efla   þekkingu   starfsfólks   og  

nemenda í grunn- og framhaldsskóla á forstigseinkennum geðrofs sem og öðrum einkennum 

geðsjúkdóma. Starfsfólk og samnemendur eru þeir einstaklingar sem standa oft á 

hliðarlínunni og geta fyrstir séð þær breytingar sem verða á fasi einstaklinga sem upplifa sitt 

fyrsta geðrof. Þarna sjáum við tækifæri til þess að grípa snemma inn í og sporna við frekari 

þróun geðrofs yfir í geðklofa.  

Með aukinni áherslu á bætta geðheilsu verður bæði mikill persónulegur ávinningur fyrir 

einstaklinga samfélagsins sem og samfélagið í heild sinni. Endurhæfing einstaklinga út í 

samfélagið styrkir þá í hversdagslegum þáttum sem varðar fjölskyldu og atvinnu auk þess 

sem hún hefur jafnframt jákvæð áhrif fyrir útgjöld ríkisins og getur dregið úr fjárhagslegum 

stuðningi sem einstaklingar þiggja vegna örorku.  
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Viðauki a 

Í september árið 2012 fórum við ásamt leiðbeinanda okkar, Jóhönnu Bernharðsdóttur 

lektor, og Hildi Sigurðardóttur, lektor, í námsferð til Danmerkur. Markmið ferðarinnar var að 

kynnast þeirri samfélagsgeðþjónustu sem Danir veita í þeirri von að ferðin myndi auka 

innsýn okkar á starfsemi geðheilsustöðva. Áður en haldið var út höfðum við kynnt okkur 

helstu úrræði í geðheilbrigðisþjónustunnar hér á Íslandi og skoðað þær framtíðaráætlanir sem 

lágu og liggja fyrir í geðheilbrigðisþjónustu, til dæmis stofnun geðheilsustöðvar Breiðholts. 

3. september: Heimsókn í Frederiksberg Community Mental Health Center  

Kynningarferðin hófst á því að heimsækja geðheilsustöðina í Frederiksberg. Þar tók 

Tine Limkilde, klínískur sérfræðingur í hjúkrun, á móti okkur og sagði okkur lauslega frá 

starfsemi stofnunarinnar.  Í kjölfarið settumst við niður með John Hagel Mikkelsen yfirlækni 

stöðvarinnar og Charlotte Bøttger hjúkrunarforstjóra og fengum að heyra sögu 

geðheilsustöðvarinnar í Fredriksberg og um starfsemina sem þar fer fram. Meðal annars er 

þar að finna teymi sem sérhæfir sig í snemmbúnum inngripum fyrir ungt fólk með 

forstigseinkenni geðrofs (OPUS) auk almennrar samfélagsgeðþjónustu (e. assertive 

community treatment). Að þeirri heimsókn lokinni færðum við okkur um set og fengum 

kynningu á geðspítalanum í Fredriksberg. Þar fór Lise Foli, gæðastjóri, í þær aðferðir sem 

notaðar eru þar varðandi  útfærslu hugrænna grunnatriða í hjúkrun. Má til dæmis nefna 

markvissa samtalsmeðferð (d. therapist) sem veitt er af hjúkrunarfræðingum.  

Marhópur þjónustunnar í Fredriksberg eru fullorðnir einstaklingar með geðrænan vanda 

og eru auk þess félagslega einangraðir. Áhersla er lögð á að ná til þeirra sem geta ekki notfært 

sér þjónustu að eigin frumkvæði. Á hverri stöð eru 400-600 sjúklingar og hefur hver 

starfsmaður 20-30 sjúklinga sem hann sinnir en teymunum er skipt upp eftir aldri og 

staðsetningu. Bráðateymi eru starfandi í þeim tilgangi að reyna að draga úr innlögnum með 
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því að veita snemmbúin inngrip. Starfsmenn í þeim teymum fara heim til þeirra einstaklinga 

sem skortir sjúkdómsinnsæi (d. opsögende psykiatriteam) og reyna að mynda 

meðferðarsamband sem byggist fyrst og fremst á því að mynda tengsl en ekki að tala um 

geðlyf eða einkenni sjúkdóma. Meðferðirnar eru margs konar en aðalatriðið er að mynda 

teymi í kringum hvern einstakling, félagsleg staða hans er metin og honum veitt viðeigandi 

meðferð bæði á lyfjaformi sem og með viðtölum. Hver einstaklingur hefur sinn tengilið í sínu 

teymi og einn lækni sem hefur yfirumsjón með meðferðinni. Áhersla er lögð á líkamsrækt en 

hún er talin góð fyrir geðheilsuna auk þess að sporna við þyngdaraukningu sem getur verið 

aukaverkun geðlyfja.  

4. september: Heimsókn í District Psychiatric Center á Strandboulevarden. 

Seinni daginn heimsóttum við geðheilsustöð í úthverfi Kaupmannahafnar. Þar fengum 

við kynningu frá Jóhönnu Eiríksdóttur iðjuþjálfa og teymisstjóra um þá 

samfélagsgeðþjónustu sem veitt er þar. Per Michael Jensen yfirhjúkrunarfræðingur sýndi 

okkur síðan stöðina og kynnti starfsemi stöðvarinnar.  Samfélagsgeðþjónustan byggir á 

vettvangsteymum sem fara heim til einstaklinga og veita þeim þjónustu í sínu nærumhverfi. 

Þar er starfandi þverfaglegt OP-teymi með tíu starfsmönnum og vinnur teymið eftir Madison 

módelinu. Notendur þjónustunnar eru á aldrinum 18 til 65 ára. Í þjónustunni er áhersla lögð á 

bata og bætt lífsgæði með valdeflandi hætti og mikið starfað í anda batahugmyndafræðinnar. 

Þörf er á sveigjanleika þó unnið sé markvisst í anda batastefnunnar og stundum er þörf á að 

fara aðrar leiðir ef fólk er alvarlega veikt. Teymið er því í nánu samstarfið við 

félagsmálastofnun og sjúkrahús í nágrenninu og reynt er að hafa samfellu í þjónustunni. 

Leitast er við að fylgjast með notendum þjónustunnar þó að til innlagnar komi og er náið 

samstarf við spítala vegna inn- og útskrifta notenda. Teymið fær til sín veikustu 

einstaklingana sem eiga erfitt með að nota kerfið og þjálfa þá í að nýta sér þau úrræði sem 
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kerfið býður uppá. Markhópur teymisins eru einstaklingar með geðklofa, geðklofalíka röskun 

og geðhvörf. Jafnframt er veitt tveggja ára meðferð fyrir unga einstaklinga sem greinast með 

forstigseinkenni geðrofs. Í þeirri þjónustu felst meðal annars félagsfærniþjálfun og 

hópmeðferð fyrir fjölskyldur, þar sem þær geta rætt sín á milli og veitt stuðning. Einnig er 

lagt upp með sjúkdómsfræðslu og áhersla lögð á það hvað notendum finnst mikilvægt að fá 

að vita. Áhersla er lögð á að hver einstaklingur er sérfræðingur í sínum sjúkdómi og notast er 

við hvetjandi samtalsmeðferðir. 

Námsferð þessi var einstaklinga lærdómsrík og áhugaverð þar sem við fengum að 

kynnast batahugmyndafræðinni og snemmbúnum inngripum fyrir einstaklinga með 

forstigseinkenni geðrofs af fyrstu hendi. Okkur fannst þessi nálgun spennandi og kjörin fyrir 

íslenskar aðstæður þar sem þörfin fyrir úrræði er mikil. Af þessum sökum völdum við að 

beina verkefni okkar í þessa átt og fjalla nánar um batahugmyndafræðina og snemmbúin 

inngrip í þeirri von um að aukin umfjöllun og áhugi annarra á efninu myndi aukast. 
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Viðauki b 

Heimildagreining – Batahugmyndafræði og snemmbúin inngrip 

Höfundar Grein Tilgangur Innihald  Rannsóknarsnið Niðurstöður 

DeSisto, Harding, 
McCormick, Ashi
kaga og Brooks 

 

The Maine and Vermont 
three-decade studies of 
serious mental illness. I. 
Matched comparison of 
cross-sectional outcome. 

 

Tveir mismunandi hópar 
fengu sitt hvora meðferðina 
og voru bornir saman. 
Skoðað var hvort munur 
væri á útkomu milli 
mismunandi meðferðarhópa. 

 

Rannsóknarhópurinn fékk 
meðferð sem byggði á sjálfstæði, 
sjálfsákvörðunarrétti og 
endurhæfingu einstaklinga út í 
samfélagið á meðan 
samanburðarhópurinn fékk 
hefðbundna meðferð. Byggðist 
hún á lyfjagjöfum og eftirfylgni 
með lítilli eða engri endurhæfingu 
út í samfélagið. 

Þátttakendur voru 269 
einstaklingar sem voru 
sambærilegir hvað varðar 
aldur, kyn, greiningu og 
lengd spítaladvalar. 
Rannsóknin var blind og 
vissu meðferðaraðilar 
ekki forsögu 
einstaklinganna sem tóku 
þátt í meðferðinni. 

Þær aðferðir sem notaðar voru í 
rannsóknarhópnum og byggðu á sjálfstæði, 
sjálfsákvörðunarrétti og endurhæfingu 
einstaklinga út í samfélagið höfðu 
marktækt meiri árangur en hin hefðbundna 
meðferð sem samanburðarhópurinn fékk. 

Harrow, 
Grossman, Jobe 
og Herbener 

Do patients with 
schizophrenia ever show 
periods of recovery? A 
15-year multi-follow-up 
study. 

Einstaklingar með geðklofa 
voru bornir saman við 
einstaklinga með annars 
konar geðsjúkdóm með tilliti 
til batatímabila í hvorum 
hópi fyrir sig. 

Ungir einstaklingar á aldrinum 
17-30 ára voru skoðaðir. Allir 
voru þeir komnir tiltölulega stutt í 
sínum sjúkdómsferli, með fáar 
eða engar innlagnir að baki. 

Allir einstaklingarnir voru metnir 
við innlögn og svo reglulega á 15 
ára tímabili. 

Þátttakendur 
rannsóknarinnar voru alls 
274 ungir einstaklingar 
með geðræn vandamál. 

64 þeirra voru greindir 
með geðklofa og 210 
voru greindir með annars 
konar geðsjúkdóm. 

15 ára langtímarannsókn 
með reglulegu mati alls 5 
sinnum á 15 árum. 

Lakari batahorfur reyndust hjá 
einstaklingum með geðklofa en 
einstaklingum með annars konar 
geðraskanir. 

Flestir einstaklingar með geðklofa sýndu 
ekki eins mikla félagslega einangrun sem 
áður var talin vera til staðar. 

Meira en helmingur einstaklinganna með 
geðklofa voru ekki með samfellu í 
sjúkdómnum og komu einkenni 
sjúkdómsins í tímabilum, voru tíðari og 
alvarlegri og bati var hægari en hjá 
einstaklingum með annars konar 
geðsjúkdóma. 

http://bjp.rcpsych.org/search?author1=M+J+DeSisto&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=C+M+Harding&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=R+V+McCormick&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=R+V+McCormick&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=T+Ashikaga&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=T+Ashikaga&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=G+W+Brooks&sortspec=date&submit=Submit
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Höfundar Grein Tilgangur        Innihald      Rannsóknarsnið        Niðurstöður 

Lambert, 
Schimmelmann, 
Naber, Schacht, 
Karow, Wagner 
o.fl.  

Prediction of remission 
as a combination of 
symptomatic and 
functional remission and 
adequate subjective well-
being in 2960 patients 
with schizophrenia. 

 

 

 

Rénun einkenna, starfsvirkni 
og lífsgæði einstaklinga sem 
höfðu greiningu geðklofa 
voru metin.  

Hlutfall og forspárþættir á rénun 
einkenna og starfsvirkni 
einstaklinga með geðklofa sem og 
vellíðan þeirra var skoðuð 

2960 einstaklingar með 
geðklofa tóku þátt í 
rannsókninni.  Til að 
sjúkdómurinn teldist vera 
í rénun þurftu 
einstaklingar að hafa 
upplifað sjúkdómshlé og 
tjá huglæga vellíðan á 6 
mánaða tímabili 

46.7% upplifðu rénun einkenna  

26.6% upplifðu aukna starfsvirkni 

42.2% tjáðu vellíðan  

Meiri hluti sjúklinganna uppfylltu ekki öll 
þrjú skilyrðin til þess að sjúkdómurinn 
gæti talist í rénun. Þetta má að hluta rekja 
til lítillrar starfsvirkni, þá sérstaklega 
atvinnuleysis.  

 

 

Marchinko og 
Clarke 

 

The Wellness Planner: 
Empowerment, Quality 
of Life, and Continuity 
of Care in Mental Illness. 

 

Kannaður var árangur af 
nýstárlegri nálgun sem 
byggir á sjálfsbjargargetu 
einstaklinga. Nálgunin fer 
fram með því leiðbeina 
einstaklingum og aðstoða þá 
við að hafa yfirsýn yfir eigin 
sjúkraskráningu og þeim 
veitt neyðar- áætlun á formi 
bæklings.  

 

Þátttakendur lögðu mat á 
valdeflingu, samfellu í þjónustu, 
lífsgæði og ánægju með 
þjónustuna við upphaf rannsóknar 
og að 3 mánuðum liðnum.  

 

50 notendur 
geðheilbrigðisþjónustu 
tóku þátt í rannsókninni. 
Árangur og 
sjúklingaánægja var 
metin fyrir og eftir 
inngrip.  

42 einstaklingar luku við 
rannsóknina.  

Að þremur mánuðum liðnum var marktæk 
aukning á sjálfsstyrkingu einstaklinga, 
samfellu í umönnun og ánægju með 
þjónustu með notkun leiðbeininga.  

 

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu 
jákvætt viðhorf til leiðbeininganna og 
hugsanlegt notagildi er fyrir slíkar 
leiðbeiningar innan 
geðheilbrigðisþjónustunnar.  
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Höfundar Grein Tilgangur          Innihald       Rannsóknarsnið             Niðurstöður 

Novick, Haro, 
Suarez, Vieta og 
Naber.  

Recovery in the 
outpatient setting: 36-
month results from the 
Schizophrenia 
Outpatients Health 
Outcomes. 

Leitast var við að athuga 
hvaða þættir hefðu áhrif á 
mögulegan bata hjá 
einstaklingum sem greindir 
eru með geðklofa.  

Rannsóknin stóð yfir í 3 ár og 
voru langvarandi rénun einkenna, 
aukning á starfsvirkni og bætt 
lífsgæði könnuð.  

Þessir þættir þurftu að vera í 
rénun í að minnsta kosti 24 
mánuði til að einstaklingurinn 
teldist hafa upplifað batatímabil.  

 

Gögn voru greind hjá 
6642 einstaklingum með 
greiningu geðklofa.  

Rannsóknin var 
alþjóðleg 3ja ára 
langtímarannsókn sem 
var gerð í 10 
Evrópulöndum. 

 

 

  

 

33% upplifðu rénun einkenna til lengri 
tíma. 

13% upplifðu aukningu á starfsvirkni til 
lengri tíma. 

27% upplifðu aukin lífsgæði til lengri 
tíma.  

4% upplifðu bata á þessum 3 árum.  

Félagsleg virkni við upphaf rannsóknar s.s. 
atvinna og sjálfstæð búseta hafði sterk 
tengsl við bata einstaklinga.  

Eftir því sem neikvæð einkenni geðrofs eru 
alvarlegri, líkamsþyngdarstuðull hærri og 
virkni lyfjameðferðar minni dregur úr 
líkum á að bati náist. 

Robinson, 
Woerner, 
McMeniman, 
Mendelowitz og 
Bilder. 

Symptomatic and 
functional recovery from 
a first episode of 
schizophrenia or 
schizoaffective disorder. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að að skoða bata sem á 
sér stað snemma á 
sjúkdómsferli einstaklinga 
með geðklofa, hversu oft 
sjúklingar nái bata, hverjir 
forspárþættir eru fyrir bata 
snemma á sjúkdómsferli, 
hvort munur sé á 
forspárþáttum þeirra sem ná 
fullum bata og þeirra sem 
sýna rénun einkenna.  

Lagt var mat á einstaklinga í 
upphafi geðrofs og svo eftir að 
þeir höfðu fengið lyfjameðferð. 
Til að einstaklingur teldist hafa 
náð bata urðu neikvæð og jákvæð 
einkenni að hafa rénað og 
samfélagsleg virkni að vera til 
staðar.   

Þátttakendur voru 118 
einstaklingar sem voru 
að upplifa sitt fyrsta 
geðrof. Gögnum var 
safnað um einstaklinga á 
13 ára tímabili og voru 
einstaklingar metnir 
reglulega á þeim tíma. 
Mat á sumum 
einstaklingum stóð yfir í 
allt að 9 ár. 

 

Eftir 5 ár höfðu 47,2% upplifað rénun 
einkenna og 25,5% aukna félagslega 
virkni. Aðeins 13.7% uppfylltu kröfur sem 
þurfti til að teljast hafa náð fullum bata. 

Þó að sumir sjúklingar sem voru að upplifa 
sitt fyrsta geðrof upplifðu rénun á 
einkennum og aukna virkni var 
heildarhlutfall bata á fyrstu árum 
sjúkdómsins lágt. 
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Höfundar Grein Tilgangur Innihald  Rannsóknarsnið Niðurstöður 

Craig, Garetym 
Power, Rahaman, 
Colbert, Fornells- 
Ambrojo. 

 

The Lambeth Early 
Onset (Leo) Team: 
randomised controlled 
trial of the effectiveness. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að skoða áhrifamátt 
meðferða við forstigs-
einkennum geðrofs 

144 þátttakendur á aldrinum 16-
40 ára sem sóttu geðheilbrigðis- 
þjónustu í fyrsta eða annað sinn 
með forstigseinkenni geðrofs. 
Annar hópurinn fékk hefðbundna 
meðferð frá geðheilsustöð en hinn 
hópurinn fékk snemmbúna 
meðferð með lyfjameðferð og 
sálfélagslegum inngripum frá 
samfélagsgeðþjónustu. 

 

 

 

 

Tilviljanaháð rannsókn 
(e. randomized 
controlled clinical trial) 

Hópurinn sem fékk samþætta samfélags- 
geðþjónustu sýndi betri meðferðarárangur, 
höfðu færri innlagnir á geðdeildir, færri 
bakslög og voru ólíklegri að hætta þátttöku 
í rannsókninni heldur en 
samanburðarhópurinn sem fékk 
hefðbundna meðferð. 

Gumley, 
O’Grady,  McNay,  
Reilly, Power, og 
Norrie 

 

Early intervention for 
relapse in schizophrenia: 
results of a 12-month 
randomised controlled 
trial of cognitive 
behavioural therapy 

 

 

 

Markmiðið var að skoða 
áhrif snemmbúinna inngripa 
með hugrænni 
atferlismeðferð á endurkomu 
einkenna hjá einstaklingum 
með forstigseinkenni 
geðklofa 

144 þátttakendur með geðklofa 
eða geðklofatengda röskun sem 
var skipt í hópa með slembiúrtaki. 
Annar hópurinn fékk hefðbundna 
meðferð en hinn hópurinn 
hugræna atferlismeðferð að auki. 
Eftirfylgd í 1 ár. 

Tilviljanaháð rannsókn 
(e. randomized 
controlled trial) 

Rannsóknin sýndi fram á marktækt betri 
árangur af snemmbúnum inngripum með 
hugrænni atferlismeðferð hjá 
einstaklingum með snemmkomin einkenni 
geðrofs heldur en af hinni hefðbundnu 
meðferð. Sá hópur sem fékk hugræna 
atferlismeðferð sýndi fækkun jákvæðra og 
neikvæðra einkenna, upplifðu aukið 
sjálfstæði og voru félagslega virkari. 
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Höfundar Grein Tilgangur Innihald Rannsóknarsnið Niðurstöður 

Hastrup, 
Kronborg, 
Bertelsen, 
Jeppesen, 
Jorgensen, 
Petersen o.fl. 

 

Cost-effectiveness of 
early intervention in 
first-episode psychosis: 
economic evaluation of a 
randomized controlled 
trial (the OPUS study). 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að skoða kostnaðarbyrði 
snemmbúinna inngripa 
(OPUS) hjá einstaklingum 
með geðrof miðað við 
hefðbundna meðferð. 

Þátttakendur voru 547 talsins, á 
aldrinum 18-45 ára, sem sýndu 
fyrstu einkenni geðrofs. Þeim var 
fylgt efti í 5 ár og kostnaður 
skoðaður og greindur. 

Stigvaxandi 
kostnaðargreining (e. 
incremental cost-
effectiveness analysis) á 
tilviljanaháðri rannsókn  

Kostnaðargreining á snemmbúnum 
inngripum (OPUS) sýndi fram á minni 
kostnað og betri árangur í 70% tilfella  

Klosterkötter, 
Ruhrmann, 
Schultze-Lutter, 
Salokangas, 
Linszen, 
Birchwood o.fl. 

 

The European Prediction 
of Psychosis Study 
(EPOS): Integrating 
early recognition and 
intervention in Europe.  

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að skoða hvernig 
einstaklingur í áhættu fyrir 
geðrofi sækir sér 
geðheilbrigðis-þjónustu og 
hvaða atriði benda til þess að 
hætta er á geðrofi. 

 

 

 

 

 

Þátttakendur á aldrinum 16-35 ára 
sem sóttu sér 
geðheilbrigðisþjónustu voru 
metnir og skipt í þrjá hópa. Einn 
hópurinn fékk snemmbúin inngrip 
á meðan hinir tveir hóparnir fengu 
hefðbundna meðferð. 

Alhliða greining/skoðun 
og eftirfylgni, að 9 
mánuðum liðnum og 18 
mánuðum liðnum. 
Skoðaðir voru þættir eins 
og geta til sjálfsumhirðu, 
lífsgæði, hamlanir auk 
þess sem geðræn 
einkenni, persónuleiki, 
taugaeinkenni og 
höfuðskann með MRI 
var framkvæmt. 

Niðurstöður sýndu að árangursríkast er að 
beita forvörnum sem beinast að þeim sem 
eru ekki með greiningu geðklofa en sýna 
forstigseinkenni geðrofs (e. indicated 
prevention).  

 

 

 

 

 

 



74 

 

Höfundar Grein Tilgangur Innihald Rannsóknarsnið Niðurstöður 

Mihalopoulos, 
Harris, Henry, 
Harrigan og 
McGorry. 

 

Is early intervention in 
psychosis cost-effective 
over the long term? 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að skoða hvort 
snemmbúin inngrip séu 
kostnaðarminni þegar til 
lengri tíma er litið 

 

 

 

Rannsóknin er framhald af annarri 
rannsókn sem skoðaði 
kostnaðarbyrði EPPIC teymisins 
sem veitir snemmbúna meðferð 
fyrir einstaklinga með fyrstu 
einkenni geðrofs. 
Samanburðarhópur fékk 
hefðbundna meðferð og var þeim 
fylgt eftir í 8 ár. 

 

 

Langtíma 
samanburðarrannsókn. 

Sérhæfð snemmbúin inngrip veita 
marktækt meiri líkur á bata og eru 
kostnaðarminni heldur en hefðbundin 
meðferð. Þeir sem fengu snemmbúin 
inngrip frá EPPIC teyminu sýndu færri 
jákvæð einkenni, færri bakslög og 55% 
þeirra gátu verið í launaðri vinnu miðað 
við 33% þeirra sem voru í 
samanburðarhópnum. Snemmbúin 
meðferð til lengri tíma er allt að þriðjungi 
kostnaðarminni heldur en hefðbundin 
meðferð. 

Riecher-Rössler, 
Gschwandtner, 
Borgwardt, Aston, 
Pflüger og 
Rössler. 

Early detection and 
treatment of 
schizophrenia: how 
early? 

Tilgangur greinarinnar er að 
kanna árangur þess að veita 
einstaklingum með 
forstigseinkenni geðrofs 
meðferð eins fljótt og hægt 
er. 

 Fræðileg samantekt. 

.  

 

  

 

Niðurstöður benda til þess að því lengur 
sem einstaklingar glíma við geðrof án 
meðhöndlunar því lakari eru horfur á bata, 
Þeir eru í meiri áhættu á að einangrast 
félagslega, detta út af vinnumarkaði og 
verða ómeðferðarheldnir þegar þeir loks 
leita til heilbrigðiskerfisins. Rannsóknir 
sýna  nauðsyn þess að beita snemmbúnum 
inngripum með því að skima fyrir þeim 
einstaklingum sem sýna forstigseinkenni 
geðrofs, veita þeim viðeigandi meðferð og 
hindra framþróun geðrofsins 
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Höfundar Grein Tilgangur Innihald Rannsóknarsnið Niðurstöður 

Ruhrmann, 
Schultze-Lutter, 
Salokangas, 
Heinimaa, 
Linszen, 
Dingermans o.fl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prediction of psychosis 
in adolescents and young 
adults at high risk: 
results from the 
prospective European 
prediction of psychosis 
study. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að þróa mismunandi 
skimunarmódel sem spá 
fyrir um þróun 
forstigseinkenna geðrofs yfir 
í geðrofsástand 

Þátttakendur voru 245 
einstaklingar sem leituðu sér 
aðstoðar vegna geðrofseinkenna 

Framsæ faraldsfræðileg 
rannsókn sem var fylgt 
eftir í 18 mánuði. Skoðuð 
voru sex teymi sem veita 
snemmbúin inngrip í 
Þýskalandi, Hollandi, 
Finnlandi og Englandi. 

Skimunarmódel var þróað sem skoðaði 
þróun jákvæðra einkenni, truflun á hugsun, 
svefntruflanir, geðklofalík einkenni, 
félagsleg virkni undanfarið ár og 
menntunarstig. Niðurstöður bentu til þess 
að mikilvægt sé að beita forvörnum sem 
beinist alfarið að þeim sem eru með 
forstigseinkenni geðrofs og sýndi notkun 
skimunarmódelsins góðan árangur í að 
skima eftir einstaklingum í yfirvofandi 
hættu.  

 

 

 

 

 

 
 


