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Útdráttur 

Viðfangefni þessarar ritgerðar er klínísk meðferðarvinna með áherslu á hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf. Markmið verkefnisins er að afla vitneskju um menntun og reynslu þeirra 

sem vinna klínísk meðferðarstörf hérlendis, hver sé afstaða þeirra til menntunar og 

þjálfunar og hvaða meðferðarnálgun íslenskir meðferðaraðilar beita í starfi sínu. Einnig 

eru handleiðslumál íslenskra meðferðaraðili kortlögð ásamt viðhorfi þeirra til opinbers 

eftirlits með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum. Til viðmiðunar er staða þessara mála 

skoðuð í Bandaríkjunum og Bretlandi. Sex faghópar svöruðu spurningarlistakönnun og 

niðurstöður eru kynntar með lýsandi tölfræði. Helstu niðurstöður eru að menntunarstig 

íslenskra meðferðaraðila virðist sambærilegt við það sem þekkist í Bandaríkjunum og 

Bretlandi en klínísk reynsla er hins vegar umtalsvert minni hér á landi en í 

viðmiðunarlöndunum. Almennt eru íslenskir meðferðaraðilar sáttir við menntun sína og 

klíníska reynslu. Þeir telja handleiðslu mikilvæga en sækja sér þó ekki reglulega 

handleiðslu nema í helmingi tilfella. Yfirgnæfandi meirihluti íslenskra meðferðaraðila eru 

þeirrar skoðunnar að eftirlit með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum sé ófullnægjandi.  

  

Lykilorð: klínísk meðferð, hjónabands- og fjölskylduráðgjöf, handleiðsla, félagsráðgjöf, 

starfsréttindi, eftirlit. 
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Abstract 

The subject of this paper is clinical therapy with focus on marriage and family therapy. 

The purpose of the paper is to collect information on education and experience of those 

who practice clinical therapy in Iceland, theirs perspective on education and training 

and the therapy approach Icelandic therapists use in their work. Also this paper is to 

explain how Icelandic therapists use and view supervision and further more how they 

view official monitoring of self – employed therapist. For reference the stand on those 

issues in the USA and the UK are reviewed. A quantitative research method was used to 

gather data. Therapist from six different disciplines participates and then descriptive 

statistics is used to analyze the data. The main findings are that Icelandic therapists 

education level is equal to what is known in the USA and the UK but clinical experience 

is considerably less in this country than in the countries of reference. In general 

Icelandic therapists are content with their education and clinical experience, they 

consider supervision to be important but only half of them seek supervision on regular 

basis. A large majority of Icelandic therapists think that monitoring of self-employed 

therapists is inadequate. 

 

 

Key words: clinical therapy, marriage and family therapy, supervision, social work, 

qualifications, monitoring. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Markmið ritgerðarinnar er að afla 

vitneskju um menntun og reynslu þeirra sem vinna klínísk meðferðarstörf hérlendis, hver 

sé afstaða þeirra til menntunar og þjálfunar og hvaða meðferðarnálgun íslenskir 

meðferðaraðilar beita í starfi sínu.  

Leiðbeinandi minn var Sigrún Júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og vil ég þakka henni innilega fyrir ánægjulegt samstarf og faglega leiðsögn. 

Fagfélögunum sem tóku þátt í rannsókninni færi ég einnig mínar bestu þakkir.  

Samnemendum mínum í félagsráðgjöf sem og kennurum þakka ég mjög góða 

viðkynningu og skemmtilegt og gefandi samstarf undanfarin ár. Þá vil ég þakka eiginkonu 

minni, Katrínu Þorsteinsdóttur, og fjölskyldunni allri fyrir ómælda þolinmæði, stuðning og 

hvatningu við gerð þessarar ritgerðar sem og í náminu öllu.  
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um klíníska meðferðarvinnu á Íslandi með sérstakri áherslu á 

hjónbands- og fjölskylduráðgjöf (e. marriage and family therapy). Kannað verður hvaða kröfur 

eru almennt gerðar til þeirra sem sinna slíkri meðferð hérlendis og til að fá samanburð verður 

skoðað hvaða kröfur eru gerðar í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þá er menntun og þjálfun 

meðferðaraðila kortlögð hjá sex faghópum á Íslandi ásamt afstöðu þeirra til eigin menntunar 

og þjálfunar og hugur þeirra til opinbers eftirlits með sjálfsætt starfandi meðferðaraðilum 

hérlendis kannaður. Einnig er spurt út í handleiðslumál íslenskra meðferðaraðila, meðal 

annars um hversu mikilvægt meðferðaraðilar telji það vera að sækja sér handleiðslu og í 

hversu miklum mæli þeir geri það og hvernig handleiðslu þeir sækja. Þá er einnig kannað hvaða 

meðferðarnálgun íslenskir meðferðaraðilar beita helst. Um er að ræða rannsókn á 

fagmennsku og kröfum (e. profession research).  

Það sem mestu réði um efnisval þessarar ritgerðar er einlægur áhugi rannsakanda á 

málefnum fjölskyldunnar og heilbrigði parsambanda, meðal annars út frá reynslu af því að hafa 

unnið innan þessa málaflokks til margra ára og mikilvægis þess innan félagsráðgjafar.  

Félagsráðgjöf tengist beint hjónabands- og fjölskylduráðgjöf þar sem félagsráðgjöf er 

það fag sem helst hefur haft áhrif á þróun fjölskylduráðgjafar, bæði hérlendis og í þeim löndum 

sem notuð eru til að fá samanburð í þessu verkefni. Hjónabands- og fjölskylduráðgjöf á sér 

ekki eins langa sögu á Íslandi og í Bandaríkjunum og því verður helst litið til tengingar fagsins 

við félagsráðgjöf í þessari ritgerð. Því verður í stórum dráttum fjallað um mótun félagsráðgjafar 

og aðkomu félagsráðgjafa að málum fjölskyldunnar og ráðgjöf innan málaflokksins. Vert er að 

taka fram að eingöngu er stiklað á stóru enda af gríðarlega miklu efni að taka þegar fjallað er 

um jafn víðtæka starfs- og fræðigrein og félagsráðgjöf er. Þrátt fyrir að ekki sé rætt um 

afmarkað fag hjónabands- og fjölskylduráðgjafar sem sér svið hérlendis eru margir fagmenn 

úr ólíkum faggreinum sem sinna slíkri ráðgjöf. Meðal annars verður fjallað um Félag fagfólks í 

fjölskyldumeðferð (FFF) en samtökin hafa haft mikil áhrif á fagmennsku í meðferðarvinnu á 

Íslandi. Erlenda fagfélagið American Association on Marriage and Family Therapy (AAMFT) 

verður mest skoðað en stiklað verður á stóru um tilurð og markmið félagsins og hlutverk þess 

í hjónabands- og fjölskyldumeðferð í Bandaríkjunum. Þá verður lítillega gert grein fyrir framlagi 
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nokkurra áhrifamanna í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf og má þar meðal annars nefna 

Nathan Ackerman, Don Jakcson og Ernest Grove. Aðeins verður stiklað á nokkrum mikilvægum 

skrefum í þeirri þróun sem átt hefur sér stað í langri vegferð hjónabands- og fjölskylduráðgjafar 

og í þeirri umfjöllum verður helst litið til Bandaríkjanna en einnig verður lítillega vikið að 

málum i Bretlandi, meðal annars verður sagt frá Tavistock Clinic í London.  

Ritgerðin er hugsuð sem forkönnun (e. pilot study) og undirbúningur fyrir aðra stærri og 

umfangsmeiri könnun. Málefni hjónabands- og fjölskylduráðgjafar hefur lítið verið rannsakað 

hérlendis og enn minna hefur verið fjallað um námskröfur, þjálfun og opinbert eftirlit. Vert er 

að geta þess að við heimildaöflun fannst ekki mikið af nýju efni um þróun á faglegum kröfum 

meðferðaraðila.  

1.1 Tilgangur og notagildi rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvaða menntun og þjálfun þeir fagaðilar sem sinna 

hjónbands- og fjölskyldumeðferð hérlendis hafa, hvaða meðferðarnálgun þeir beita og hvaða 

kröfur eru gerðar til þeirra sem sinna klínískri meðferð á Íslandi. Einnig er rannsókninni ætlað 

að kortleggja afstöðu íslenskra meðferðaraðila til þess eftirlits sem haft er með sjálfstætt 

starfandi meðferðaraðilum hérlendis og kanna hvort þeir telji menntun sína og þjálfun 

fullnægjandi til að geta sinnt klínískri meðferð. Þá er áhugavert að skoða afstöðu íslenskra 

meðferðaraðila til handleiðslu og hvort og þá með hvaða hætti þeir sækja sér handleiðslu og 

hver greiðir fyrir hana. Fróðlegt er að sjá hvernig faglegar kröfur til meðferðaraðila erlendis 

speglast við faglegar kröfur sem gerðar eru hérlendis. Sem hluta af þessu ritgerðarverkefni var 

megindleg rannsókn (e. quantitative research) framkvæmd þar sem einstaklingar úr sex 

faghópum voru spurðir út í fyrrnefnd atriði. Um er að ræða félagsráðgjafa, 

geðhjúkrunarfræðinga, geðlækna, presta, sálgreina og sálfræðinga. Rannsóknin var unnin í 

samstarfi við viðkomandi fagfélög og verður aðferð rannsóknar gerð ítarleg skil í þriðja kafla 

ritgerðarinnar. Eingöngu eru skoðaðir þeir faghópar á sviði meðferðar hérlendis sem lokið hafa 

háskólanámi hvort sem um grunnnám eða framhaldsnám er að ræða, en ekki litið til þeirra 

hópa sem eingöngu byggja á styttri þjálfun eða námi sem ekki er viðurkennt háskólanám.  

Félag fagfólks í fjölskylduráðgjöf (FFF) hefur lengi beitt sér fyrir því að starfsheiti 

fjölskylduráðgjafa verði lögverndað til að tryggja að enginn auglýsi eða bjóði slíka þjónustu án 

þess að hafa þá menntun og þjálfun sem á þarf að halda. Í ritgerðinni verður því fjallað um 

lögverndun starfsheita fjölskylduráðgjafa í Bandaríkjunum. Einnig verður stiklað á stóru um 
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hvaða eftirlit er haft með þessum meðferðaraðilum í Bandaríkjunum, hver veitir þeim 

starfsleyfi og hvaða kröfur um menntun og klíníska reynslu eru gerðar til þessara 

meðferðaraðila.  

Sigrún Júlíusdóttir (2000) framkvæmdi einu könnunina sem gerð hefur verið á bakgrunni 

íslenskra meðferðaraðila hérlendis og verður könnuninni gerð skil annars staðar í ritgerðinni. 

Þeir sem leita sér aðstoðar hjá meðferðaraðila leggja gríðarlega mikið traust á þann einstakling 

og því er ábyrgð meðferðaraðilans mikil. Sá sem gefur sig út fyrir að geta sinnt þessu 

ábyrgðarmikla starfi þarf að geta staðið undir þeirri ábyrgð að vísa veginn á faglegan hátt fyrir 

sína skjólstæðinga. Sá sem leitar sér meðferðar verður með sama hætti að geta treyst því að 

sá sem býður uppá slíka meðferð sé bæði menntaður og þjálfaður til að bera ábyrgð á og sinna 

þessari vinnu.  

Fræðilegt gildi ritgerðarinnar felst í að afla vitneskju um menntun og reynslu þeirra sem 

vinna klínísk störf hérlendis og hvaða meðferðarnálgun íslenskir meðferðaraðilar beita í starfi 

sínu. Einnig hefur það fræðilegt gildi að sjá hversu stórt hlutfall íslenskra meðferðaraðila sinnir 

klínískri vinnu í daglegum störfum sínum. Þá er fróðlegt að vita hvaða afstöðu íslenskir 

meðferðaraðilar hafa til eftirlits og menntunar meðferðaraðila en það hefur ekki verið 

rannsakað áður hérlendis. Einnig er mikilvægt að hafa nýjar upplýsingar um afstöðu íslenskra 

meðferðaraðila til handleiðslu og nýtingu þeirra á því verkfæri.  

Hagnýtt gildi ritgerðarinnar gæti falist í því að renna stoðum undir vitundarvakningu 

þeirra sem leita sér aðstoðar um mikilvægi þess að í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf dugir 

ekki góður vilji og brjóstvit þeirra sem bjóða uppá slíka þjónustu. Gagnlegt er að efla umræður 

um mikilvægi þess að vel sé til þess vandað þegar unnið er með persónur, hvort sem um er að 

ræða einstakling, par eða heila fjölskyldu. Ritgerðin gæti því minnt á hið sígilda máltæki „Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar“.  

 

1.2 Rannsóknarspurningar  

Í rannsókninni sem framkvæmd var í tengslum við vinnslu ritgerðarinnar var lagt upp með þrjár 

rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi til að athuga menntunarlegan bakgrunn meðferðaraðila á 

Íslandi og hvort þeir sem tóku þátt í rannsókninni séu að sinna hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf var eftirfarandi rannsóknarspurning lögð fram:  
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Hvaða menntun og þjálfun hefur þú til að sinna meðferð og út frá hvaða 
meðferðarnálgun starfar þú í klínískri meðferð þinni?  

 

Til að fá afstöðu íslenskra meðferðaraðila til handleiðslu er spurt um þeirra sýn á stöðu hennar 

með eftirfarandi spurningu:  

Telur þú að handleiðsla fyrir fagaðila skipti máli, sækir þú handleiðslu og ef svo er 
hvernig handleiðslu sækir þú, hver greiðir fyrir hana og í hvaða faghóp leitar þú 
eftir handleiðslu?  

 

Fagfólk í fjölskylduráðgjöf hefur frá árinu 2000 barist fyrir því að fá starfsheiti 

fjölskylduráðgjafa lögverndað. Því er gagnlegt að skoða hug fagfólks á Íslandi til þess hvort þeir 

telji menntu sína og þjálfun fullnægjandi og hvort þeir telji að opinbert eftirlit með sjálfstætt 

starfandi meðferðaraðilum á Íslandi sé fullnægjandi. Til að fá svör við því var eftirfarandi 

rannsóknarspurning lögð fram:  

Telur þú að menntun þín og klínísk reynsla séu fullnægjandi til að þú getir sinnt 
meðferð og telur þú að eftirlit með sjálfsætt starfandi meðferðaraðilum hérlendis 
sé fullnægjandi?  
 

Í kafla fjögur er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Um þær er síðan fjallað lið fyrir 

lið í fimmta kafla og þær tengdar við fræðilega umfjöllun og ályktanir dregnar.  

1.3 Skilgreiningar 

Hjónabandsráðgjöf er almennt skilgreind sem hluti af fjölskyldumeðferð á Íslandi. Í gegnum 

árin hefur notkun hugtaka nokkuð breyst þar sem búsetu- og hjúskapar mynstur er annað en 

var um miðja síðustu öld þegar flest langtímasambönd voru innsigluð með vígslu eða 

lagagjörningi. Því hafa margir hjónabandsráðgjafar hætt að nota það orð og nota þess í stað 

orð eins og pararáðgjöf eða sambandsráðgjöf. Sem hefur verið gert til að skapa umhverfi þar 

sem öll parsambönd, gagnkynhneigð sem og samkynhneigð, óháð því hvort sambúðin sé 

innsigluð með brúðkaupi eða ekki eða hvort parið býr saman eða ekki, rúmast í einu hugtaki. 

Þegar fjallað er um hjónabandsráðgjöf í þessari ritgerð er því verið að vísa til allra tegunda 

sambanda tveggja einstaklinga. Þegar hjónabandsráðgjöf fór að ryðja sér til rúms var gert 

nokkuð úr muninum á hjónabandsráðgjöf annars vegar og fjölskylduráðgjöf hins vegar. Þegar 

rætt er um fjölskylduráðgjöf í þessari ritgerð er vísað til almennrar fjölskylduráðgjafar eins og 

hún þekkist í dag og nær hún því til bæði hjónabands- og fjölskylduráðgjafar.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Fræðilegur bakgrunnur er að mestu sóttur í sögu almennrar þróunar á hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf í Bandaríkjunum en einnig lítillega á Bretlandi og Íslandi. Auk þess er fjallað 

um helstu kröfur um fagmennsku, það er menntun og þjálfun meðferðaraðila (e. therapist) í 

hjónabands- og fjölskylduraðgjöf (e. marriage and family therapy) í Bandaríkjunum og á 

Bretlandi. Sá þáttur klínískrar meðferðar hérlendis er ekki lögverndaður og því gagnlegt að 

skoða hvaða reglur gilda annars staðar. Félagsráðgjafar hafa frá upphafi verið í hópi 

áhrifamestu frumkvöðla í fjölskylduráðgjöf og verður því stuttlega fjallað um tilurð 

félagsráðgjafar og áhrif hennar á hjónabands- og fjölskylduráðgjöf í Bandaríkjunum. Þeir 

faghópar sem sinna hjónabands- og fjölskyldumeðferð hérlendis eru helst félagsráðgjafar, 

geðhjúkrunarfræðingar, geðlæknar, prestar, sálgreinar og sálfræðingar. Allir þessir faghópar 

hafa komið að málefnum fjölskyldunnar í gegnum aldirnar. Ekki er þó rými hér til að fjalla um 

alla þessa faghópa heldur afmarkast umfjöllunin við félagsráðgjöf.  

Parasambönd og þörf á pararáðgjöf hefur verið skoðuð talsvert bæði hérlendis og 

erlendis. Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar undanfarna áratugi um árangur og mikilvægi 

fjölskyldumeðferðar. Niðurstaðan er nokkuð samhljóma, ráðgjöf virkar við fjölþættum 

erfiðleikum á sviði einstaklinga og fjölskyldna. Þeir sem leita sér aðstoðar eru mun líklegri til 

að ná árangri við lausn vandamála innan fjölskyldu en þeir sem halda áfram göngunni án 

aðkomu fagaðila á sviði fjölskyldumeðferðar (Crowe og Ridley, 1990; Gottman, 1995). Í þessari 

ritgerð verður því ekki fjallað um ágæti eða árangur af klínískri meðferð heldur verður rakin í 

stórum dráttum þróun hjónabands- og fjölskylduráðgjafar. 

 

2.1 Félagsráðgjöf 

Þar sem félagsráðgjöf hefur haft mikil áhrif á þróun hjónabands- og fjölskylduráðgjafar er við 

hæfi að hefja fræðilega umfjöllun á því að gera grein fyrir faginu, uppruna þess og helstu 

atriðum í þróun fagsins. Félagsráðgjöf varð til upp úr þar síðustu aldamótum og helst að nokkru 

leyti í hendur við Iðnbyltinguna. Á þessum bernskuárum félagslegrar aðstoðar var mikil gróska 

í smíðum kenninga og prófun aðferða. Iðnbyltingin sem olli svo miklum framförum varð líka 

orsök þess að margir urðu fyrir hremmingum sem þeir náðu ekki að vinna sig úr. Þetta orsakaði 

vaxandi búferlaflutning af landsbyggðinni til þéttbýliskjarna þar sem söfnuðust fyrir stórar 

fjölskyldur í litlum og þröngum húsakynnum. Fjölskyldumynstur og forsendur þess að 
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fjölskyldan héldi saman breyttust mikið við borgarmyndun Iðnbyltingarinnar og skapaðist víða 

mikill vandi, fátækt, húsnæðisskortur og ýmis konar félagsleg vandkvæði (Becvar og Becvar, 

2012; Broderick og Schrader, 1991; Gurman og Fraenkel, 2002). Til þess að koma til móts við 

aukna tíðni margskonar félagslegra vandamála sem fylgdu þessum þjóðfélagsbreytingum 

hófst skipulögð mannúðar- og góðgerðarstarfsemi víða í norðanverðri Evrópu. Það voru ekki 

síst kirkjur og trúarstofnanir sem áttu veg og vanda að slíkri góðgerðarstarfsemi. Starfsemi 

hjálparstofnanna var hins vegar talsvert gagnrýnt og þá ekki síst fyrir að vera óskipulögð og 

tilviljanakennd. Þrátt fyrir að einhverjir starfsmenn slíkra samtaka væru á launum hvíldi megin 

þungi starfsins á herðum ómenntaðra sjálfboðaliða. Gagnrýnin varð til þess að ákveðið var að 

koma einhverju skipulagi á menntun þeirra sem stóðu að hjálparstarfseminni. Í upphafi var 

aðeins boðið upp á stutt námskeið fyrir launaða starfsmenn slíkra samtaka og sjálfboðaliða 

þeirra (Farley, Smith og Boyle, 2003; Juliusdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Fagmennskuhugtak í félagsráðgjöf þróaðist í byrjun 20. aldar. Félagslegt umhverfi var 

ekki það sama í kjölfar iðnbyltingarinnar og gamlar hugmyndir og hugsunargangur varð að 

víkja fyrir nýjum aðferðum og nýrri hugsun. Ölmusugjafir urðu að víkja fyrir þeirri 

hugmyndafræði að allir menn stæðu jafnir og að skjólstæðingum yrði að mæta af virðingu þar 

sem þeir voru staddir. Í þessu umhverfi varð félagsráðgjöf sem faggrein að endurskoða afstöðu 

sína til skjólstæðinga sinna og þeirra verkefna sem við blöstu. Hjá félagsráðgjöfum hafði 

safnast saman mikil þekking á félagslegum aðstæðum og þegar þeir voru farnir að sjá um 

ráðstöfun almannafjár varð krafan stöðugt háværari um að mótuð yrði skýr stefna í 

félagslegum málefnum samfélagsins. Þannig þróaðist félagsráðgjöf frá grasrótar- og 

góðgerðarstarfi í fagmennsku og fræðistarf (Júlíusdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir og Þorlákur 

Karlsson, 2007).  

Eftir því sem leið á 20. öldina styrktist félagsráðgjöf sem faggrein og aukin krafa um 

fagmennsku í félagsráðgjöf varð til þess að stofnaðir voru sérstakir skólar og deildir opnaðar 

innan stórra háskóla til að mennta félagsráðgjafa. Fyrsti sérstaki félagsráðgjafaskólinn var 

opnaður í Hollandi en bandaríkjamenn fylgdu þar fast á eftir, síðan Bretland og Þýskaland. 

Þrátt fyrir talsvert akademískt samstarf á milli stóru háskólanna á norðurlöndum er menntun 

félagsráðgjafa með nokkuð ólíku sniði í þessum löndum. Frá upphafi hefur verið nokkur 

áherslumunur á milli landa á uppsetningu námsins, sem dæmi er námið í Danmörku og Noregi 

kennt á háskólastigi án rannsóknarnálgunar og ekki er krafist framhaldsnáms við háskóla til að 
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vera löggiltur félagsráðgjafi og að auki er mikil áhersla lögð á verknám. Þetta módel hefur verið 

nefnt sérhæft vettvangsnám (e. specialized field model) en Svíþjóð, Finnland og Ísland falla 

undir samþætt rannsóknar líkan (e. intergrated research model). Þar er lögð meiri áhersla á 

akademísk nám og sérfræðiþekkingu. Nemendur þurfa að ljúka bæði grunnnámi og 

framhaldsnámi frá viðurkenndum háskóla til að mega kallast félagsráðgjafi og fá starfsleyfi 

sem slíkur. Það sem er ólíkt með þessum tveimur leiðum   er að í samþætta módelinu er lögð 

meiri áhersla á að tengja námið við rannsóknir en vettvangsnám leggur eins og orðið gefur til 

kynna áherslu á starf á vettvangi (Juliusdottir og Petersson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir, 2008). 

2.2 Handleiðsla 

Handleiðsla er hluti af meðferðarstarfi og snýst um að fagmaðurinn nái að þróa trausta 

sjálfsmynd í starfi sínu. Þar sem mikil áhersla er lögð á handleiðslu í hjónabands- og 

fjölskyldumeðferð verður hér fjallað um þá þróun sem átt hefur sér stað í handleiðslumálum 

á Íslandi. Eins og fram kemur síðar í kaflanum er gerð krafa um að klínískir meðferðaraðilar 

hafi sótt sér faglega handleiðslu og því er mikilvægt að fjalla um hana hér.  

Fyrsti fræðimaðurinn til að skrifa sérstaklega um handleiðslu var félagsráðgjafinn Virginia 

Robinson sem gaf út bókina Supervision in social case work árið 1936. Annar brautryðjandi í 

félagsráðgjöf, Bertha Reynolds, gaf út bókina Learning and Teaching in practice of Social Work 

árið 1942. Báðir höfundarnir eru frumkvöðlar í umræðunni um starfsímynd eða starfssjálf (e. 

professional self). Þær fjalla um hversu mikilvægt það er fyrir hvern og einn fagmann að ná að 

skilja að persónulegt sjálf frá persónu fagmannsins og hvernig handleiðsla nýtist sem mikilvægt 

verkfæri í þessu ferli (Sigrún Júlíusdóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Upphaf formlegrar handleiðslu á Íslandi má rekja til ársins 1978 þegar nokkrir áhugasamir 

sérfræðingar á Geðdeild Landspítalans stofnuðu til samstarfs um handleiðslufræði. Ekki er til 

nein opinber skilgreining á hvað handleiðsla er en Sigrún Júlíusdóttir (2000) talar um að 

„Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði 

þjónustunnar.“ (bls. 52). Handleiðslu er beitt í daglegum störfum fagmannsins þar sem gerðar 

eru miklar kröfur til fagþekkingar á úrlausnum flókinna viðfangsefna þar sem úrræði eru 

takmörkuð. Handleiðsla hefur einnig sannað gildi sitt sem tæki sem notað er til að þróa trausta 

starfsímynd.  
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Framkvæmd var könnun vorið 1996 til að fá heildaryfirlit yfir stöðu handleiðslumála og 

samanburð á reynslu hinna ýmsu faghópa og viðhorfum þeirra til handleiðslu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000). Alls fengu 795 fagmenn spurningarlista og komu þessir aðilar frá sex 

faghópum, það eru félagsráðgjafar, geðhjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, námsráðgjafar, 

sálfræðingar og sjúkraþjálfarar. Svarhlutfall var 56% eða 445 svör. Niðurstöður eru afgerandi 

þegar kemur að mati þátttakenda á gildi og mikilvægi handleiðslu. Alls töldu 97% þátttakenda 

handleiðslu mikilvægt verkfæri fagmannsins og um þriðjungur taldi að handleiðsla sé 

mikilvægust í upphafi starfsferils þegar verið er að læra vinnubrögð og aðferðir. Rétt tæp 100% 

lítur á handleiðslu sem tæki til fageflingar og telja að aðeins sérhæfðir fagmenn eigi að veita 

slíka þjónustu. 

Handleiðarafélag Íslands (HANDÍS) var stofnað árið 2000, markmið félagsins er að stuðla 

að þróun handleiðslu á meðal íslenskra meðferðaraðila og efla hagnýtingu handleiðslu í starfi 

fagstétta. Einnig er félaginu ætlað að viðhalda fræðilegri og verklegri þekkingu á handleiðslu, 

stuðla að samheldni og samstarfi á milli fagaðila og vernda hagsmuni þeirra sem vinna að 

handleiðslu. Félagið var stofnað af nemendum sem lokið höfðu námi í faghandleiðslu og 

handleiðslutækni sem kennt var á vegum Tengsla sf og Endurmenntunarstofnun Háskóla 

Íslands (Handís, e.d.).  

 

2.3  Hjónabands- og fjölskylduráðgjöf 

Einstaklingar í Félagi fagfólks í fjölskyldumeðferð (FFF) hafa verið fremstir hérlendis í að sinna 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf. Nánar verður fjallað um FFF og áhrif félagsins í klínískri 

meðferð hérlendis síðar í ritgerðinni. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upphafi 

hjónabands- og fjölskylduráðgjafar í Bandaríkjunum og lítillega vikið að slíkri ráðgjöf í 

Bretlandi.  

Þeir sem fyrstir fóru að sinna fjölskylduráðgjöf voru fræðimenn og meðferðaraðilar sem 

sérhæfðu sig í rannsóknum og meðhöndlun á geðklofa og afbrotum (Nichols og Schwartz, 

2012). Meðferð á sálarvanda hafði verið einkamál hvers og eins í marga áratugi og þar höfðu 

einstaklingar fengið útrás fyrir ýmiskonar erfiðleika heima fyrir. Pör fóru ekki saman í viðtöl 

heldur fóru einstaklingar einir í ráðgjöf og óþekkt var að börn færu með. Formleg viðtöl við 

fjölskylduráðgjafa hófust hins vegar  ekki fyrr en eftir 1950. Þeir sem unnu að 

einstaklingsráðgjöf trúðu því einlæglega að vandi hvers einstaklings sem leitaði sér aðstoðar 
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væri innra með honum sjálfum. Þeir sem aftur á móti aðhylltust fjölskyldumeðferð trúðu því 

að vandinn væri ekki hjá einstaklingnum sjálfum heldur samspil hans við aðra meðlimi 

fjölskyldunnar, vandinn væri aldrei einstaklingsbundinn.  

Í rannsókn sem birt var árið 1960 í Bandaríkjunum kom fram að rúmlega 40% allra þeirra 

sem leituðu sér aðstoðar vegna sálræns vanda gerðu það vegna vanda í hjónabandi eða því 

tengdu (Gurman og Fraenkel, 2002). Í annarri rannsókn sem birt var árið 1978 kemur fram að 

þeir sem eru í óstöðugum parsamböndum eru líklegri en aðrir til að þróa með sér kvíða, 

þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshættu. Erfiðleikar í samböndum eru einnig líklegir til að valda 

hjartasjúkdómum og ýmsum kvillum í ónæmiskerfi einstaklings og almennt valda slæmri heilsu 

(Bloom, Asher og White, 1978). John Gottman (1995) hefur verið ötull í meðferðastarfi og 

rannsóknum á sviði hjónabanda og fjölskyldna. Á grundvelli rannsókna sinna heldur hann því 

fram að börn sem búa við óstöðugt ástand í samböndum foreldra sinna séu líklegri en önnur 

börn til að glíma við kvíða og depurð og almennt heilsuleysi. Samkvæmt þessu er augljós 

tenging á milli fjölskylduráðgjafar og hjónabandsráðgjafar. 

 Samkvæmt Gurman og Fraenkel (2002) má segja að sú þróun sem orðið hefur í 

hjónabands- og fjölskyldumeðferð skiptist í fjóra fasa. Fyrsti fasinn byrjaði árið 1930 og stóð 

yfir til ársins 1963 og hefur verið nefndur upphaf ófræðilegrar hjónabandsráðgjafar (e. a 

theoretical marriage counseling formation). Næsti fasi kallast sálgreiningartilraunir (e. 

psychoanalytic experimentation) og náði frá árinu 1931 til 1966, liggur svo í láginni til ársins 

1985, kemur þá fram á sjónarsviðið aftur og stendur að hluta til enn. Þriðji fasinn er samfella 

fjölskyldumeðferðar (e. family therapy incorporation) og hófst árið 1963 og stóð til ársins 

1985. Fjórði og síðasti fasinn kallast fágun, framhald, fjölbreytni og sameining (e. refinement, 

extension, diversification and integration). Þessi fasi nær frá árinu 1985 og fram til dagsins í 

dag. Þó svo að þetta sýni meginlínur þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað skarast þessar línur 

talsvert og í raun er ekki hægt að segja að hver fasi hefjist eða ljúki á einhverjum tilteknum 

degi. Þá segja þeir félagar að í gegnum allan þann tíma sem hjónabandsmeðferð hefur verið 

veitt hefur innri glíma aðferðarinnar snúist um aðgreiningu frá fjölskyldumeðferð og annarri 

sáldýnamískri (e. psychodynamic) meðferð. Engu að síður hefur samruni fjölskyldumeðferðar 

og hjónabandsmeðferðar verið með þeim órjúfanlega hætti að í dag er hjónabandsmeðferð 

viðurkenndur hluti af fjölskyldumeðferð. Í upphafi var hjónabandsráðgjöf oft litin hornauga af 

hálfu geðlækna og sálfræðinga sem töldu þessar tilraunir lélega eftirlíkingu á hefðbundnum 

sáldýnamískum meðferðum lækna. Það tók hjónabandsráðgjafa áratugi að rökstyðja málstað 
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sinn og í dag er hjónabands- og fjölskyldumeðferð viðurkennd sem mikilvægur hlekkur í 

almennri heilbrigðisþjónustu Bandaríkjanna (Broderick og Schrader, 1991; Gurman og 

Fraenkel, 2002; Nichols og Schwartz 2012; Wetchler og Hecker, 2014). 

Í upphafi hjónabands- og fjölskylduráðgjafar var algengt að félagsráðgjafar, lögmenn og 

prestar tækju viðtöl við einstaklinga og byggðist ráðgjöfin upp á almennri fræðslu og kennslu 

um ýmislegt sem snerti fjölskylduna í heild sinni. Smám saman fóru þeir sem sinntu slíkri vinnu 

að kalla sig sérfræðinga í fjölskyldumálum þó svo að þeir hefðu enga sérstaka menntun á þessu 

sviði. Almennir borgarar leituðu oft til þessara einstaklinga á tímum stórra viðburða í lífi 

fjölskyldunnar, svo sem fæðingu barna og andláti fjölskyldumeðlima. Ráðgjöf þessara 

sérfræðinga var oftast aðeins uppfræðsla og leiðbeiningar um vandasama hluti í lífinu eða það 

sem snerti daglegt heimilishald en ekki í raun nein fagleg vinna eða úrvinnsla á vandamálum 

sem upp komu innan parsambandsins (Broderick og Schrader, 1991). Eftir því sem leið á þriðja 

áratug aldarinnar fór viðurkenning hjónabandsráðgjafar að verða meira áberandi og 

fræðimenn samtímans fóru að líta svo á að um væri að ræða afmarkaða starfsgrein. Tímamót 

urðu í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf árið 1929 þegar læknarnir og hjónin Abraham og 

Hannah Stone stofnuðu meðferðarstofu sem sinnti sérstaklega hjónabandsráðgjöf. Eins var 

með stofu Stone hjónanna og upphaf félagsráðgjafar að kirkjan átti ákveðinn hlut í máli enda 

var hún sem stofnun oft eina bjargræði þeirra sem áttu minna undir sér. Með þessu skrefi 

Stone hjónanna hófst stofnanabinding (e. institutionalization) hjónabandsráðgjafar sem 

starfsgreinar, það er að segja farið var að vinna eftir ákveðnum faglegum gildum  í 

hjónabandsráðgjöf (Broderick og Schrader, 1991; Nichols og Schwartz, 2012). 

Fjórði áratugur 20. aldar var viðburðaríkur í þróun fjölskylduráðgjafar. Árið 1930 

íhlutaðist Paul Popeno til þess að stofnuð voru samtök í Los Angeles sem fengu nafnið 

American Institute of Family Relation (Goldenberg og Goldenberg, 2012). Popone var 

bandarískur líffræðingur sem hafði sérhæft sig í rannsóknum í erfðafræði.  Stofnunin átti að 

veita pörum ráðgjöf um hjónabandið og síðar meir hóf stofnunin að veita beina 

hjónabandsráðgjöf. Tveimur árum seinna stofnaði Emily Mudd samtök sem kölluðust 

Marriage Counsel of Philadelphia. Mudd lærði á unga aldri arkitektúr en réttindabarátta 

kvenna og hagsmunir fjölskyldunnar áttu alla tíð hug hennar og hjarta. Stofnun Mudd er ennþá 

starfandi undir nafninu The Council for Relationship og hefur verið gríðarlega afkastamikil 

bæði í útgáfu og þjálfun þúsunda meðferðaraðila (Broderick og Schrader, 1991; Wetchler og 

Hecker, 2014). Árið 1934 kallað prófessor Ernest Groves saman nokkra samkennara sína úr 
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Háskólanum í Norður Karólínu ásamt nemendum sem höfðu sérstakan áhuga á málefnum 

fjölskyldunnar. Úr varð fyrsta ráðstefna Groves Conference on Marriage and Family sem 

haldnar hafa verið allar götur síðan (Groves Conference on Marriage and Family, e.d.). 

Ráðstefnan varð að þverfaglegum samtökum sem helga sig rannsóknum og þróun í málefnum 

fjölskyldna. The National Council on Family Relations (NCFR) var síðan stofnað árið 1938 og er 

elsta þverfaglega félag rannsakenda og meðferðaraðila sem enn er starfandi í dag og einbeitir 

félagið sér að rannsóknum og kennslu um málefni fjölskyldna. Helstu frumkvöðlar að stofnun 

NCFR voru Paul Sayer og Ernest Burges ásamt Sidney E. Goldstein. Árið 1942 íhlutuðust 

lykilstjórnendur NCFR og Groves ráðstefnunnar um stofnun samtaka sem fengu nafnið 

American Association for Marriage Counselor (AAMC), en Ernest Grove var síðan kjörinn fyrsti 

forseti samtakanna. Grove var vel að þessu hlutverki kominn enda einn af afkastamestu 

kennimönnum um málefni fjölskyldunnar í Bandaríkjunum. Þar sem aðferðarfræði 

hjónabandsmeðferðar og fjölskyldumeðferðar skarast svo víða breyttu þessi samtök nafni sínu 

í American Association of Family and Marriage Therapy (AAFMT) árið 1978. Það var ekki síst 

viðleitni fræðimanna í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf til að tengjast öðrum 

heilbrigðistéttum sem varð hvatinn að þessari ákvörðun og AAMFT er enn þann dag í dag 

stærsta og öflugasta fagfélag hjónabands- og fjölskylduráðgjafa í Bandaríkjunum (Ackerman - 

Our History, e.d.; Groves Conference on Marriage and Family, e.d.; NCFR, e.d.; Gurman og 

Fraenkel, 2002; Shields, Wynne, McDaniel og Gawinski, 1994). 

Don D. Jackson hafði einnig mikil áhrif á sögu fjölskyldumeðferðar. Hann fæddist í 

Bandaríkjunum árið 1920 og menntaði sig í geðlækningum. Hann ásamt Gregory Bateson og 

fleirum stóðu að stofnun Palo Alto Medical Research Foundation (PAMRF). Á fimmta áratug 

20. aldar hófst hann handa, ásamt fleiri vísindamönnum í Kaliforníu, við að undirbúa stofnun 

rannsóknarstofu sem skoða átti víxlverkandi ferli (e. interactional processes) innan 

fjölskyldunnar. Jackson var í nokkur ár að safna fjármunum en árið 1958 varð draumurinn að 

veruleika og the Mental Research Institute (MRI) var stofnað. MRI var fyrst og fremst hugsað 

sem sá armur PAMRF sem sinna skyldi rannsóknum á málum fjölskyldunnar. Jackson fékk 

fræðimennina Jules Riskin og Virginia Satir til liðs við sig, en þar sem aðstaða í PAMRF var af 

skornum skammti deildu MRI húsnæði með Bateson verkefninu sem þegar var í gangi. Bateson 

sjálfur var aldrei formlegur aðili að MRI þó svo að leiðir þeirra félaga hafi á margan hátt skarast. 

Ein helsta áhersla MRI svipaði til hjá Ackerman í New York, það var litið á fjölskylduna sem 
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sjálfstætt kerfi og mikilvægt að þegar unnið var með vanda einstaklings í fjölskyldu væri unnið 

með alla fjölskylduna (Don Jackson, e.d.).  

Annar áhrifamaður í sögu og þróun á fjölskylduráðgjafar er fyrrnefndur Nathan W. 

Ackerman. Hann stofnaði The Ackerman Institute for the Family í New York árið 1960 og braut 

þar blað í meðferð á einstaklingum þegar hann fór að vinna með fjölskylduna sem eina heild. 

Ackerman fæddist í Rússlandi árið 1908 en fluttust til New York með foreldrum sínum þegar 

hann var aðeins fjögurra ára gamall. Hann menntaði sig í sálgreiningu í Columbia University en 

upp úr seinni heimsstyrjöldinni snérist áhugi hans að sáldýnamískri nálgun á fjölskyldunni sem 

heild. Hann var einn ötulasti kennimaður þess að besta meðhöndlun á hverjum einstakling 

væri innan rýmis fjölskyldunnar og það skyldi aldrei taka einstaklinginn úr því samhengi. 

Ackerman blandaði saman hefðbundinni sáldýnamískri meðferð og þeirri kenningu að kerfi 

fjölskyldunnar væri órjúfanleg eining. Hann hélt því fram að fjölskyldan gengi í gegnum ákveðið 

þroskaferli rétt eins og hver og einn einstaklingur og lagði ríka áherslu á þátt tilfinninga í því 

ferli. The Ackerman Institute for the Family var ætlað að rannsaka og bjóða uppá aðstoð fyrir 

fjölskyldur sem áttu við andleg veikindi og samskipta vanda að stríða. Stofnunin er enn í fullu 

starfi en hefur víkkað verulega út starfsvettvang sinn og sinnir í dag rannsóknum og ráðgjöf á 

öllum sviðum fjölskyldunnar (Bloch, Robert og Ackerman, 1982).  

 Með tilkomu fjölskyldumeðferðar á borð við það sem boðið var uppá hjá MRI og 

Ackerman stofnuninni var farið að líta á að fjölskyldan væri ástæða þess að einstaklingar ættu 

í vanda og hugsunin þróaðist í þá átt að þróun sambandsins væri ástæða þess að annar eða 

báðir aðilar parsambands ættu við einhvern vanda að stríða. Þetta var staðfesting á því hversu 

vel hjónabandsráðgjöf átti samleið með fjölskyldumeðferð. Með því að meðhöndla vanda í 

parsambandi sáu menn að ýmiss vandi sem átti sér stað innan fjölskyldna, eins og til dæmis 

ýmis veikindi barna, hvarf þegar parinu fór að líða betur (Nichols og Schwartz, 2012; Piercy, 

Sprenkle og Wetchler, 1996; Wetchler og Hecker, 2014). 

 Upphaf hjónbands- og fjölskylduráðgjafar var í Bandaríkjunum en þó fylgdu evrópskir 

fræðimenn hratt í kjölfarið. Til að hefja formlega starfsemi í Bretlandi opnuðu hjónin David og 

Vera Mace, sem þáðu boð Ernest Grove á fyrrnefnda Grove ráðstefnu í Bandaríkjunum, 

miðstöð í London árið 1938 og fékk stofnunin nafnið Marriage Guidance Council. Starfið fór 

rólega af stað en náði mikilli athygli og vinsældum og starfar enn í dag undir merkjum National 

Guidance Council of Great Britain. Stofnunin veitir gríðarlegum fjölda Breta þjónustu á ári 
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hverju í gegnum breska heilbrigðiskerfið (Broderick og Schrader, 1991; Gurman og Fraenkel, 

2002; Wetchler og Hecker, 2014).  

 Í gegnum tíðina hafði sálsýki verið meðhöndlað út frá meinafræðilegum (e. pathology) 

aðferðum. Allt til þessa hefur mikil áhersla verið lögð á þekkingu DSM 

sjúkdómsgreiningarkerfisins í kennslu og þjálfun í meðhöndlum á sálsýki. Hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf hefur að gera með meðhöndlun á vanda sem ekki er hægt að rekja til eins 

aðila eða sjúkdóms hans. Hins vegar er um vandamál á milli tveggja einstaklinga að ræða sem 

samkvæmt meinafræðinni eru báðir heilbrigðir. Í heilbrigðiskerfinu hefur alltaf verið talið 

mikilvægara að meðhöndla vandamál sem má flokka og skilgreina heldur en vanda sem erfitt 

er að setja fingurinn á eins og oft er raunin í fjölskylduráðgjöf. Þar af leiðandi hefur 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf átt svolítið á brattan að sækja gagnvart heilbrigðiskerfinu 

(Bowlby, 1998; Nichols og Schwartz, 2012; Wetchler og Hecker, 2014). 

  Óhætt er að fullyrða að Don Jackson og MRI hafi verið upphafið af fjölskyldumeðferð 

en meðal annarra brautryðjenda má nefna Nathan Ackerman og Ernest Grove sem eiga stóran 

þátt í þróun fagsins. Enn fleiri mætti telja til eins og Murray Bowen, John Elderkin Bell, Jay 

Haley, Virginia Satir, Carl Withaker, Lyman Wynne, Ivan Boszormenyu-Nagy, Christian 

Midelfort og Salvador Minuchin. Í þessari umfjöllun hefur hins vegar aðeins verið stiklað á 

nokkrum mikilvægum vendipunktum í þróun hjónabands- og fjölskylduráðgjafar og er 

umræðan því hvergi nærri tæmd (Nichols og Schwartz, 1991; Piercy o.fl., 1996).  

 

2.4 Lögverndun, starfsréttindi og kröfur fagfélaga 

Lögverndun starfsheitis fjölskylduráðgjafa hefur lengi verið kappsmál FFF. Búið er að lögfesta 

réttindi fagaðila í fjölskylduráðgjöf í Bandaríkjunum og þó ekki sé enn búið að lögvernda 

starfsheiti fjölskylduráðgjafa í Bretlandi þá eru Bretar langt komnir í þessu ferli (Broderick og 

Schrader, 1991; UKCP, e.d.).  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þróun þessara máli í Bandaríkjunum, á 

Bretlandi og Íslandi.  

2.4.1 Bretland 

Sú stofnun sem mestu áhrif hefur haft á þróun hjónabands- og fjölskylduráðgjafar í Englandi 

er Tavistock Clinic í London. Stofnunin á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1920. Eftirköst 

stríðsátaka fyrri heimsstyrjaldarinnar vöktu upp hugmyndir manna um að taugaveiklun væri 
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ekki bara hægt að rekja til stríðsins heldur væri um landlægan og stöðugan heilbrigðisvanda 

nútímasamfélags að ræða. Til að mæta þessum vanda var því ráðist í að koma á fót stofnun 

sem skyldi rannsaka og fást við þessa nýju ógnun við heilsu landsmanna. The Tavistock 

Institute of Medical Psychology varð til og almennt gekk hún undir nafninu Tavistock Clinic. 

Hún var nokkurs konar „mekka“ sálgreiningar og sáldýnamískrar nálgunar þar sem kenningar 

Sigmund Freud og hans samstarfmanna voru í hávegum hafðar.  Margir af þekktustu læknum 

samtímans á sviði sálsýki (e. psychopathology) gengu til liðs við stofnunina og því varð til 

gríðarlega öflug samkoma þaulreyndra fræðimanna, þar á meðal geðlæknar, sálfræðingar og 

taugsérfræðingar og einstaklingar sem höfðu sérhæft sig í samblöndu af mannfræði og 

sálfræði. Má þar meðal annars nefna Melanie Klein, Carl Jung, Wilfred Bion, Donald Winnicott 

og síðar John Bowlby en þau komu öll með einum eða öðrum hætti að Tavistock Clinic á ferli 

sínum. Þar sem menn voru almennt sammála um takmarkaða þekkingu á sviði nýrrar 

dýnamískrar sálfræði varð Tavistock Clinic góður farvegur ólíkra aðferða þar sem allir leituðu 

bestu leiða til að takast á við andleg veikindi þeirra skjólstæðinga sem til þeirra leituðu. Í raun 

má segja að þekkingarþorstinn og einlæg von manna til að finna lausn hafi orðið til þess að 

þanþol fræðimanna gagnvart hver öðrum hafi verið óvenju mikið á þessum tíma. Annars vegar 

voru fylgismenn Freud, Jung og Adler, á hinum vængnum voru geðlæknar sem aðhylltust 

taugaveikisrannsóknir og almennir læknar sem töldu að líkamleg einkenni sjúkdóma væri það 

eina sem líta ætti til (Heath, 1971; Trist, Murray og Beulah, 1990).  

Tavistock naut mikillar velgengni og tugir fagmanna störfuðu þar í á fjórða áratug síðustu 

aldar. Um það bil þegar seinni heimsstyrjöldin hófst hafði stofnunin náð alþjóðlegri fótfestu 

og naut starfsemin virðingar vísindasamfélagsins jafnt austan hafs sem vestan. Áhrifanna gætti 

meðal annars í London University þar sem sex kennarar komu úr röðum Tavistock, sem sýnir 

vel hversu mikil ítök stofnunin hafði. Undir lok stríðsins töldu forsvarsmenn Tavistock Clinic 

mikilvægt að velja nefnd sem skyldi setja fram tillögur að næstu skrefum stofnunarinnar. 

Fagaðilar og vísindamenn sem tekið höfðu þátt í stríðinu voru valdir til starfsins, ákveðið var 

að koma á fót geðheilbrigðisþjónustu sem næði til alls landsins í formi göngudeilda sem höfða 

myndi til félagsvísindalegrar nálgunar. Einnig var ákveðið að partur af stofnuninni myndi 

sérhæfa sig í rannsóknum á félagslegum vandamálum samfélagsins og fékk nafnið Institute of 

Human Relation. Þátttaka stríðsreyndra fagmanna í Tavistock Clinic varð til þess að draga 

athygli leiðtoga mannréttindasamtakanna Rockefeller Foundation stofnunarinnar, sem starfa 

enn í dag. Svo fór að sjóðurinn ákvað að taka þátt í fjármögnun á Tavistock Institue of Human 
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Relation og gerði því stofnuninni kleift að ráða til sín fagaðila og vísindamenn í fullt starf, en 

fram að því höfðu allir sem komu að stofnuninni unnið í sjálfboðavinnu (Heath, 1971; Trist, 

Murray og Beulah, 1990). 

Eftir að stríðinu lauk vildu forsvarsmenn Tavistock Clinic koma stofnunni í samstarf við 

almenna heilbrigðiskerfið í Bretlandi (e. National Health Service). Svo það væri 

framkvæmanlegt varð að búa til meðferðar nálgun sem gerði stofnuninni kleift að sinna 

sjúklingum sínum á sem hagkvæmastan hátt. Reynsla manna frá seinni heimsstyrjöld var að 

hagkvæmast væri að meðhöndla sjúklinga í hópmeðferð og því lagði Tavistock áherslu á þá 

nálgun. Á sama tíma byrjaði John Bowlby að setja fram hugmyndir sínar um fjölskyldutengsl 

og fjölskylduráðgjöf. Stríðsreksturinn hafði ekki aðeins reynst þjóðarbúinu dýrkeypt heldur 

hafði almenningur einnig séð af eigum sínum og margir áttu um sárt að binda. Stjórnvöld 

mættu þessari stöðu með því að koma á einhverskonar vísi að velferðarsamfélagi þar sem 

fátækum yrði mætt með einhverjum hætti. Vandamál í hjónaböndum og fjölskyldum voru 

algeng og opinberum starfmönnum gekk illa að sinna þeim sem til þeirra leituðu. Því var Family 

Discussion Bureau (FDB) stofnað sem sinna skyldi þjálfun og kennslu þeirra sem meðhöndluðu 

fjölskyldur. Þetta var fyrsta skref Breta til að koma á kerfisbundinni þjónustu til fjölskyldna án 

þess að um hefðbundna heilbrigðisþjónustu væri að ræða. FDB varð síðar að Institute for 

Marital Studies og gekk undir því nafnið allt til ársins 2005 þegar stofnunin fékk núverandi nafn 

The Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR). Starfsemi TCCR hefur blómstrað mikið 

undanfarna áratugi og stofnunin er áhrifamikil í allri sáldýnamískri meðferð í Bretlandi, jafnt í 

kennslu og þjálfun meðferðaraðila sem og í almennri meðferð á einstaklingum og fjölskyldum. 

TCCR vinnur meðal annars náið með UKCP sem fjallað er um síðar í þessum kafla  (TCCR, e.d.; 

Trist, Murray og og Beulah, 1990). Félagsráðgjafar voru áberandi og afkastamiklir í 

uppbyggingu TCCR því að helstu hvatamenn og áhrifavaldar í stofnun þess voru 

félagsráðgjafarnir Alison Lyons, Lily Pincus og Enid Balint. Þær gerðu sér snemma grein fyrir að 

meiri dýpri þekkingu skorti á því sem á sér stað innan hjónabands og parsambanda til að geta 

hjálpað þessum einstaklingum. Þær snéru sér því til sálgreiningarkenninga til að geta smíðað 

trausta kenningu sem myndi innihalda nýja meðferðarnálgun og inngrip í sambönd sem áttu 

við vanda að glíma. Verk þessara frumkvöðla hafði veruleg áhrif á vinnu fagaðila, ekki síst 

þeirra sem unnu að félagslegri ráðgjöf og uppbyggingu fjölskyldna því þeir höfðu lengi beint 

sjónum sínum að dýnamíkinni innan parsambands og tóku því þessum nýju vinnuaðferðum 

fagnandi (Tavistock history, e.d., TCCR, e.d.) 
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 Árið 1933 stofnaði sálgreinirinn Edward Glover og afbrotafræðingurinn og 

geðlæknirinn Kate Friedlander klíník sem fékk nafnið Psychopathic Clinic. Fjórum árum síðar 

breyttist nafnið í Portman Clinic og var rekið sem slíkt til ársins 1994 þegar stofan sameinaðist 

the Tavistock Clinic og úr varð Tavistock and Portman NHS Trust. Portman Clinic varð til út frá 

stofnun sem sinnti rannsóknum á afbrotum. Þar var lögð áhersla á að hjálpa þeim sem höfðu 

einhversstaðar misst jafnvægið í lífinu og bauð stofan upp á langtíma sáldýnamíska meðferð. 

Meðal þeirra sem komu að Portman Clinic voru Sigmund Freud og Carl Jung. Tavistock and 

Portman stofnunin er leiðandi aðili í kennslu, þjálfun og meðferð í Bretlandi (Tavistock and 

Portman, e.d.). 

Bretar voru talsvert á eftir Bandaríkjamönnum í lagasetningu og regluverki í kringum 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf. Enn þann dag í dag hefur breska þingið ekki sett lög sem 

verndar starfsheiti hjónabands- og fjölskylduráðgjafa. Hins vegar hefur þróast í gegnum árin 

ákveðin hefð fyrir því að meðferðaraðilar þurfa að vera skráðir í viðurkennd fagfélög til að fá 

leyfi til að starfa innan breska heilbrigðiskerfisins og fá greiðslur frá hinu opinbera fyrir sín 

meðferðarstörf. Það var fyrst í byrjun áttunda áratugar síðustu aldar sem farið var að ræða af 

þunga að koma þyrfti inn í löggjöfina verndun á starfsheitum meðferðaraðila og samræma um 

leið kröfur um faglega þekkingu og þjálfun þeirra. Miklar umræður spunnust um að 

lágmarkskrafa væri að meðferðaraðilar væru skráðir í viðurkennd fagfélög til að geta verið 

hluti af almenna heilbrigðiskerfinu. Fagfélögin ættu síðan að setja eigin reglur varðandi 

menntun og reynslu meðferðaraðila. Menn voru hins vegar ekki á eitt sáttir varðandi skyldu 

meðferðaraðila til að vera skráðir í fagfélög og margir töldu að það myndi skerða sjálfstæði 

þeirra og hindra þróun innan meðferðargeirans. Þeir sem vildu skráningu í fagfélög höfðu á 

endanum betur og árið 1989 var komið á fót ráðstefnu sem fékk nafnið United Kingdom 

Standing Conference for Psychotherapy (UKSCP). Árið 1992 var stofnað öflugt fagfélag sem 

segja má að sé afurð UKSCP. Félagið heitir United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP) 

og er í dag eitt öflugasta og fjölmennasta fagfélag meðferðaraðila í Bretlandi. UKCP býður 

einnig uppá félagaaðild fyrir önnur fagfélög sem vilja tilheyra stærri einingu og eru um 70 

fagfélög meðlimir í UKCP og vel á áttunda þúsund einstaklinga. Til að fá starfsleyfi UKCP til 

meðferðarstarfa þarf viðkomandi að hafa lokið bæði grunn- og framhaldsnámi frá 

viðurkenndum háskóla. Umsækjandi þarf einnig að hafa starfað í minnst fjögur ár undir 

handleiðslu viðurkennds meðferðaraðila eftir að námi líkur, stundað eigin meðferð og sótt sér 

faglega handleiðslu á þjálfunartímanum (Pilgrim, Champion, Hutschemaekers, Garnoussi og 
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Dijk, 2012). Eftirlit með fagfélögum í Bretlandi, þar með talið UKCP, er í höndum Health and 

Care Professions Council (HCPC) sem er opinber stofnun og gætir þess að heilbrigðis-

starfsmenn séu menntaðir og þjálfaðir til að sinna meðferðarvinnu. Sjái stofnunin einhverja 

meinbugi á starfi fagfélaga eða einstaklinga innan fagfélaganna ber samtökunum að bregðast 

við því með viðeigandi hætti (HCPC, e.d.). Þannig getur sá sem ekki er sáttur við þá meðferð 

sem hann fær tilkynnt HCPC um atvikið sem þá kannar málið hlutlaust frá báðum hliðum. 

Komist HCPC að því að fagmaður hafi brotið reglur í starfi sínu getur stofnunin svipt 

meðferðaraðila starfsleyfi sínu (HCPC - Complaints, e.d.). 

Mörg fagfélög meðferðaraðila eru starfandi í Bretlandi enda hefur meðferðargeirinn þar 

í landi blómstrað undanfarna áratugi. Helst ber að nefna The Association for Family Therapy 

and Systemic Practice (AFT) sem eru regnhlífasamtök þeirra sem sinna fjölskylduráðgjöf í 

Bretlandi. Samtökin eru aðilar að UKCP og því þurfa þeir sem vilja tilheyra AFT að uppfylla 

sömu skilyrði og þeir sem tilheyra UKCP (AFT, e.d.).  

   

2.4.2 Bandaríkin 

Það er afdráttarlaust að undanfarna áratugi hefur hjónabands- og fjölskylduráðgjöf hlotið 

viðurkenningu jafnt einstaklinga- sem og fræðasamfélagins í Bandaríkjunum. Nú er svo komið 

að hverskonar klínískt meðferðarstarf, hvort sem það er starf félagsráðgjafa, 

fjölskylduráðgjafa, geðlækna, hjónabandsráðgjafa eða sálfræðinga er orðið mikilvægur þáttur 

í heilbrigðisþjónustu Bandaríkjanna. Ljóst er að stofnun fyrrnefndra samtaka hjónabands- og 

fjölskylduráðgjafa AAMFT árið 1978 var mikilvægur vendipunktur í þessari þróun. Eitt af því 

sem samtökin hafa ötullega unnið að er faggilding hjónabands- og fjölskylduráðgjafar og 

lögverndun á starfsheitið „hjónabands- og fjölskylduráðgjafi“ um öll Bandaríkin. 

Hugmyndafræðin hefur gengið út á að mikilvægt sé að þeir sem sinni meðferð séu þeir sem 

hafa til þess reynslu og menntun og að klínískir meðferðaraðilar njóti faglegrar handleiðslu 

reynds meðferðaraðila í starfi sínu. Þannig hefur AAMFT átt mikinn þátt í því að gera 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf að viðkenndu og öflugu verkfæri fagaðila jafnt utan sem 

innan Bandaríkjanna (Berman og Rait, 2000; Lee, Nichols, Nichols og Odom, 2004).  

Kennsluaðferðir og kröfur um fagmennsku meðferðaraðila hafa mikið breyst frá því að 

menn fóru fyrst að vinna með hjónabönd og fjölskyldur. Um leið og meðferðaraðilum hefur 

fjölgað hefur mikilvægi faglegs eftirlits með þeim einnig aukist. Mismunandi er eftir ríkjum 
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Bandaríkjanna hvort eftirlit er í höndum opinberra aðila eða hefur verið fært í hendur fagfélaga 

sem þá aftur eru undir eftirliti hins opinbera. AAMFT var fyrst allra fagfélaga til að veita fagfólki 

viðurkennt starfsleyfi á sviði hjónabands- og fjölskyldumeðferðar. Þegar leið á níunda áratug 

síðustu aldar voru fylkin sjálf farin að gefa út viðurkennd starfsleyfi til meðferðaraðila og ýtti 

sú þróun undir sívaxandi áhuga fagfólks á hjónabands- og fjölskylduráðgjöf. AAMFT var 

leiðandi í menntun og klínískri þjálfun hjónabands- og fjölskylduráðgjafa í Bandaríkjunum og 

bæði opinberir aðilar sem og önnur fagfélög notuðu viðmið samtakanna þegar stefna var 

mótuð um faglegar kröfur um menntun og þjálfun meðferðaraðila. Þegar fylkin sjálf og jafnvel 

ákveðnir einkaskólar voru farnir að gefa út starfsleyfi meðferðaraðila jókst þörfin á 

einhverskonar samhæfingu. Stjórn AAMFT ákvað því að koma á fót samstarfsráði sem vinna 

skyldi að samræmingu á kröfum sem gerðar væru til hjónabands- og fjölskylduráðgjafa. Úr 

þessu varð til Committee on Accreditation en nafninu var síðan breytt í Commission on 

Accreditation for Marriage and Family Therapy Education (COAMFTE). Samstarfsráðið var 

stofnað árið 1974 og vann sjálfstætt og skipti sér ekki ef því sem AAMFT aðhafðist að öðru 

leyti en að sjá um veitingu starfsleyfa þeim sem uppfylltu fagleg skilyrði um menntun og 

klíníska þjálfun sem AAMFT lagði upp með. Árið 1978 veitti Velferðarráðuneyti Bandaríkjanna 

(e. United States Department of Health and Human Services) COAMFTE opinbert vald til að 

veita þeim meðferðaraðilum sem uppfylltu skilyrði AAMFT starfsleyfi. Þetta var stórt skref í átt 

að löggildingu starfsheitis hjónabands- og fjölskylduráðgjafa og mikill áfangi fyrir AAMFT sem 

hafði lengi barist fyrir því að fá starf sitt viðurkennt sem löggilda heilbrigðisþjónustu innan 

Bandaríska heilbrigðiskerfisins, þar með talið greiðsluþátttöku hins opinbera í meðferðarstarfi. 

COAMFTE var falið að sinna eftirliti með kennsluefni sem nota skyldi við þjálfun og kennslu í 

hjónabands- og fjölskyldumeðferð og setti þau skilyrði sem meðferðaraðili þurfti að uppfylla 

ásamt því að ákvarða hvernig handleiðslu skyldi háttað hjá meðferðaraðilum. Kröfur um 

menntun og klíníska þjálfun AAMFT hafa þróast í gegnum árin með þeim hætti að nú þurfa 

allir fagaðilar sem vilja fá starfsleyfi sem hjónabands- og fjölskylduráðgjafi að ljúka grunn- og 

framhaldsnámi (sem er fimm ára nám) frá viðurkenndum háskóla og COAMFTE þarf að 

samþykkja kennsluskrá viðkomandi skóla. Að auki þarf meðferðaraðili að hafa tekið 250 viðtöl 

í áheyrn starfsþjálfunarkennara, veitt 1.000 viðtöl á viðurkenndri meðferðarstofu undir 

leiðsögn starfsþjálfunarkennara og sótt 250 handleiðslutíma á meðan á þjálfun stendur. Bæði 

handleiðari og starfsþjálfunarkennari þurfa að vera viðurkenndir meðferðaraðilar með 
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lágmark þriggja ára reynslu við klíníska meðferð (AAMFT, e.d.; AMFTRB, 2009; Smith og 

Nichlos, 1979; West o.fl., 2013) 

Engum efa er undirorpið að opinber viðurkenning og starfsleyfisveitingar til hjónabands- 

og fjölskylduráðgjafa skiptu miklu máli fyrir fagið. Þar með höfðu meðferðaraðilar lögverndað 

starfsheiti sem þrengdi stöðu þeirra sem vildu sinna meðferð án þess að hafa fengið til þess 

viðurkennda menntun og þjálfun (West o.fl., 2013). Smith og Nichlos (1979) halda því fram að 

það sé gagnkvæmt mikilvægi á milli faggildingar sem AAMFT barðist fyrir að koma á fót og 

lögverndunar sem fékkst með opinberum starfsleyfum. Annað sé öðru háð og bæði þessi atriði 

séu nauðsynleg svo hægt sé að byggja upp faglegt og ábyrgt meðferðarstarf á sviði 

fjölskyldunnar. Þar sem forsvarsmenn AAMFT gerðu sér grein fyrir þessu gagnkvæma 

mikilvægi vildu samtökin gera allt sem þau gátu til að greiða götu opinberra 

starfsleyfisveitingar. Með það í huga að auðvelda hverju og einu ríki Bandaríkjanna lögverndun 

starfsheitis hjónabands- og fjölskylduráðgjafa stofnuðu AAMFT því Department of Divisional 

Affairs (DDA) sem útbjó nákvæman gátlista þar sem kröfur um menntun og faglega þjálfun var 

útlistuð. Þennan gátlista sendu samtökin til þeirra ríkja sem unnu að lögverndun og faggildingu 

til að um væri að ræða samhæfðar kröfur um faglega þekkingu meðferðaraðila. AAMFT áttu 

stóran hlut í að árið 2009 höfðu öll 50 ríki Bandaríkjanna, auk Kolumbíu fylkis (e. District of 

Colombia), innleitt löggildingu starfsleyfa til meðferðaraðila í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf 

(Bergman, 2013; Eriksen, 1999; Everett, 1990; Fretz og Mills, 1981; Smith og Nichlos, 1979).  

2.4.3 Ísland 

Dr. Sigrún Júlíusdóttir er einn af brautryðjendum í fjölskyldumeðferð á Íslandi og hefur lengi 

verið einn öflugasti fræðimaður landsins á þessu sviði. Hún hafði frumkvæði af innleiðslu 

formlegrar handleiðslu á Íslandi sem og stofnun FFF, auk þess að hafa ásamt Nönnu 

Sigurðardóttur og Kristínu Gústavsdóttur beitt sér fyrir kennslu og þjálfun á íslenskum 

meðferðaraðilum (Toby Sigrun Herman, 2014). Fyrsta nám í fjölskyldumeðferð var kennt á 

vegum Tengsla sf. (einkarekinnar ráðgjafastofu) í byrjun níunda áratugsins, þá var boðið uppá 

tveggja ára nám þar fjölskylduráðgjafinn Håkon Oen, norskættaður þjóðverji,  sá um kennslu 

en handleiðsluþáttur námsins var í höndum Sigrúnar Júlíusdóttur. Tengsl stóð eftir þetta fyrir 

tveimur tveggja ára námslotum í fjölskyldumeðferð í samstarfi við Endurmenntunarstofnun 

Háskóla Íslands (EHÍ) á 10. áratugnum og síðan hefur EHÍ og félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands staðið fyrir tveggja ára námi undanfarin ár (munnleg heimild, Sigrún Júlíusdóttir, 11. 
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nóvember 2014). Námið samanstendur af 90 ECTS einingum á meistarastigi og er kennt í 

samstarfi við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, FFF og Rannsóknarstofnun í barna- og 

fjölskylduvernd. Umsækjendur verða að hafa lokið grunnnámi á sviði heilbrigðis- eða 

félagsvísindum og hafa að lágmarki tveggja ára starfsreynslu á sama sviði undir leiðsögn reynds 

fagmanns. Einnig skuli nemendur hafa sótt handleiðslu og eða eigin meðferð í tiltekin tíma 

(Fjölskyldumeðferð - Diplómanám á meistarastigi, e.d.).  

FFF var stofnað í maí 1994 í þeim tilgangi að breiða út þekkingu á fjölskyldumeðferð og 

skapa opinbera og faglega viðurkenningu fyrir slíkri meðferð. Stofnendur félagsins sáu 

tækifæri til að örva samvinnu og tengingu á milli einstaklinga og þeirra hópa sem sinna 

fjölskyldumeðferð. Einnig fannst stofnendum mikilvægt að tengja þá sem sinna kennslu og 

rannsóknum á sviði fjölskyldumeðferðar og fjölskylduvinnu og að auki styðja við rannsóknir og 

aðra faglega þróun í fjölskyldumeðferð. Tengin við sambærileg félög fagfólks í 

fjölskyldumeðferð erlendis var líka eitt af keppikeflum félagsins og á félagið meðal annars 

fulltrúa í International Family Therapy Association (IFTA), European Family Therapy 

Association (EFTA) og European Association for Psychotherapy (EAP). FFF hefur starfað 

ötullega fram á þennan dag og félagar eru orðnir 51 talsins. Gerð er sú krafa til félagsmanna 

að þeir hafi lokið háskólanámi til starfsréttinda, séu eða hafi verið að starfa við 

fjölskyldumeðferð og/eða stunda kennslu og rannsóknir á fagsviðinu. Þeir sem stunda nám í 

fjölskyldumeðferð geta sótt um aukaaðild en þeir hafa ekki atkvæðarétt á aðalfundi en hafa 

hins vegar jafnan tillögurétt og málfrelsi á fundum félagsins. Félagið veitir þó ekki starfsréttindi 

og því þurfa meðferðaraðilar ekki að vera í félaginu til að geta stundað klíníska meðferð á 

Íslandi (FFF, e.d.).  

Í lögum um heilbrigðisstarfsmenn númer 34 (2012) er skilgreint hvaða fagstéttir eru 

lögverndaðar innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Um er að ræða 33 fagstéttir og þar á meðal 

eru félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, læknar og sálfræðingar en einstaklingar innan 

þessara faghópa hafa meðal annars sinnt fjölskylduráðgjöf hérlendis. Hjúkrunarfræðingar og 

sálfræðingar geta fengið starfsleyfi eftir að grunnnámi lýkur en félagsráðgjafar fá ekki 

starfsleyfi nema að afloknu framhaldsnámi í félagsráðgjöf. Aðilar þessara faghópa geta hins 

vegar sótt um sérfræðileyfi og þurfa þá í öllum tilfellum að hafa lokið framhaldsnámi í 

viðkomandi fagi. Auk þess þarf að vera til staðar starfsleyfi samkvæmt reglugerð 

Velferðarráðuneytis og umsækjandi þarf að hafa unnið undir handleiðslu viðurkennds 

fagmanns innan síns svið í að lágmarki tvö ár. Landlæknir sér um veitingu starfsleyfa til allra 
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starfstétta sem tilgreindar eru í lögum og eru þær því sjálfkrafa undir eftirliti Landlæknis. Ekki 

er krafist sérfræðileyfis til að mega stunda hjónabands- og fjölskylduráðgjöf hérlendis og fellur 

slík starfsemi því hvergi inn í ramma laganna. Þar af leiðandi eru ekki um neitt opinbert eftirlit 

með slíkri starfsemi að ræða. Velji fagmaður hins vegar að óska eftir klínísku sérfræðileyfi fellur 

starf viðkomandi undir eftirlit Landlæknis (Heilbrigðisstarfsfólk - Embætti landlæknis, e.d., Lög 

númer 34/2012 - um heilbrigðisstarfsmenn, e.d., Reglugerd um hjúkrunarfræðinga, e.d., 

Reglugerð um félagsráðgjafa, e.d., Reglugerð um sálfræðinga, e.d.). 
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3 Aðferð rannsóknar  

Í þessari rannsókn er stuðst við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research) og til 

að svara rannsóknarspurningum var spurningarlistakönnun lögð fyrir sex faghópa. Nánar er 

fjallað um þátttakendur og spurningarlistann hér á eftir. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar 

eru eftirfarandi: 

Hvaða menntun og þjálfun hefur þú til að sinna meðferð og út frá hvaða 
meðferðarnálgun starfar þú í klínískri meðferð þinni?  

 

Eins og fjallað er um í ritgerðinni er handleiðsla veigamikill hluti í meðferðarstarfi. Til 

að fá fram afstöðu íslenskra meðferðaraðila er því spurt um þeirra sýn á handleiðslu með 

eftirfarandi spurningu:  

Telur þú að handleiðsla fyrir fagaðila skipti máli, sækir þú handleiðslu og ef svo er 
hvernig handleiðslu sækir þú, hver greiðir fyrir hana og í hvaða faghóp leitar þú 
eftir handleiðslu?  

 

Fagfólk í fjölskylduráðgjöf hefur árum saman unnið að því að fá starfsheiti 

hjónabands- og fjölskylduráðgjafa lögverndað. Rannsakandi telur gagnlegt að skoða hug 

fagfólk á Íslandi til opinbers eftirlits með meðferðaraðilum og því er spurt:  

Telur þú að menntun þín og klínísk reynsla séu fullnægjandi til að þú getir sinnt 
meðferð og telur þú að eftirlit með sjálfsætt starfandi meðferðaraðilum hérlendis 
sé fullnægjandi?  

 

Í kafla fjögur er gerð grein fyrir niðurstöðum, það er svörum við þessum 

rannsóknarspurningum. Um þær er síðan fjallað lið fyrir lið í fimmta kafla ritgerðarinnar og 

þær tengdar við fræðilega umfjöllun og ályktanir dregnar.  

Könnunin var sett upp í spurningarkönnunarforritinu Survey Monkey. Forritið býður 

meðal annars upp á að fá gögnin sundurliðuð á Excel sniði, sem var gert og síðan voru útbúin 

gröf og töflur fyrir hverja spurningu fyrir sig. Einnig voru keyrðar allmargar krossfærslur á þeim 

breytum sem rannsakanda þótti gagnlegt að skoða nánar. Með því móti var hægt að greina á 

milli þátta, til dæmis finna út hversu margir félagsráðgjafar sækja sér handleiðslu með 

reglubundum hætti og hvaða meðferðarnálgun er algengust hjá ólíkum faghópum. 

Framsetning og túlkun gagna er sett fram í töflu og myndaformi og hver mynd útskýrð í helstu 

atriðum. Þegar búið var að vinna gögnin var þeim eytt samkvæmt almennum siðareglum í 

akademískum rannsóknum.  
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3.1 Megindleg rannsókn  

Við framkvæmda þessara rannsóknar varð strax ljóst að best væri að beita megindlegri 

rannsóknaraðferð í þessu viðfangi þar sem sú aðferð leyfir rannsakanda að safna mælanlegum 

upplýsingum frá mörgum aðilum með fljótlegum hætti (Laufey Tryggvadóttir, 2003; Neuman, 

2009; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003)Neuman, 2009; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari 

rannsókn var því settur saman stuttur spurningarlisti út frá rannsóknarspurningu til að kanna 

hvaða menntun, þjálfun og reynslu íslenskir meðferðaraðilar hafa yfir að búa, ásamt því að 

spyrja út í handleiðslumál og meðferðarnálgun. Einnig var spurt út í þátttöku í fagfélagi og 

hvaða afstöðu viðkomandi hefur til eftirlits á meðferðarstarfi hérlendis.  

Rannsóknin er hugsuð sem forkönnun (e. pilot study) eða gagnlegur undirbúningur fyrir 

aðra stærri og umfangsmeiri rannsókn þar sem skoðað yrði með mun meiri nákvæmni og 

eftirfylgd svara hverjir sinna klínískri meðferð á Íslandi með sérstakri áherslu á hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf. Þá myndi rannsakandi nota þær upplýsingar sem fást úr þessari rannsókn 

sem leiðarljós og mætti því einnig læra af mistökum og hindrunum sem fram komu í 

framkvæmd þessarar rannsóknar (Leon, Davis og Kraemer, 2011).  

 

3.2 Lýsandi tölfræði 

Fljótlega varð ljóst við vinnslu rannsóknar að svarhlutfall yrði ekki eins gott og vonast var til og 

rætt er um síðar í þessum kafla. Þegar um er að ræða megindlega rannsókn með tiltölulega 

lítið úrtak eða litla svörun er lykilatriði að setja niðurstöðurnar fram með lýsandi tölfræði (e. 

descriptive statistics) sem er gert hér. Þess ber þó að geta að þar sem svarhlutfall er svo lágt 

sem raun ber vitni hefur það áhrif á hvernig hægt er að meta niðurstöðurnar, hvaða ályktanir 

má draga af þeim og hversu mikið má yfirfæra niðurstöðurnar á allt þýðið.  

Lýsandi tölfræði er notuð þegar lýsa á einhverju fyrirfram ákveðnu fyrirbæri og mæla 

tengsl og styrkleika gagna. Með lýsandi tölfræði er einnig gott að lýsa einkennum einstaklinga 

eða hópa þar sem gögnum er safnað jafn óðum. Í þessari rannsóknaraðferð er rannsakandinn 

sjálfur hlutlaus og er því í þessari rannsókn einungis leitast við að alhæfa niðurstöður 

þátttakenda út frá meðferðaraðilum almennt (Polit og Beck, 2008). Niðurstöðum rannsóknar 

sem á að skýra með lýsandi tölfræði er oft sett fram með töflum og myndum þar sem það er 

góð leið til að sýna dreifingu breytna sem verður einnig gert hér (Amalía Björnsdóttir, 2003).  
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Í allri rannsóknarvinnu skipta trúverðugleiki og gæði rannsóknar miklu máli. Því þarf jafnt 

í megindlegum rannsóknum sem öðrum að huga að innra og ytra réttmæti rannsóknarinnar. 

Innra réttmæti þessarar rannsóknar snýst um hversu vel svörin, sem fengust með 

spurningarlistakönnuninni, hafa svarað þeim spurningum sem rannsakandi vildi fá svör við. 

Ytra réttmæti snýst um hversu vel svör þátttakenda er hægt að staðfæra á íslenska 

meðferðaraðila, það er hvort hægt sé, út frá rannsókninni, að setja fram líkan sem gildir 

almennt fyrir meðferðaraðila á Íslandi (Laufey Tryggvadóttir, 2003; Neuman, 2009). Einnig er 

nauðsynlegt að gæta að áreiðanleika rannsókna, en það snýst um hvort rannsakandi fái sama 

svar við endurtekinni spurningu. Í þessari rannsókn snýst innra réttmæti um hvort svör 

meðferðaraðilana hafa sagt til um þjálfun og undirbúning þeirra að meðferðarstarfi og ytra 

réttmæti segir til um hversu vel svörin eiga við alla þá meðferðaraðila sem sinna klínískri 

meðferð á Íslandi (Neuman, 2009). 

 

3.3 Þátttakendur 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var leitað til sex fagfélaga um þátttöku í rannsókninni, 

það eru félags geðhjúkrunarfræðinga, Félagsráðgjafarfélags Íslands, Geðlæknafélag Íslands, 

presta Þjóðkirkjunnar, Sálfræðingafélag Íslands og sálgreina. Í slíkum tilfellum er oft notast við 

svokallað fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling) þar sem úrtakið er valið á grundvelli 

þýðingar þess fyrir rannsóknarspurninguna (Neuman, 2009). Þar sem stærsti hluti 

félagsmanna viðkomandi félaga fékk spurningarlistann í hendur er þó í raun hæpið að tala um 

úrtak í þessari rannsókn. Markhópurinn voru þeir sem sinna klínískri meðferð á Íslandi og var 

álitið að fyrrnefnd fagfélög væru líkleg til að metta þann hóp. Til stóð að fá fyrrnefnt fræðilegt 

úrtak úr þýðinu (öllum klínískum meðferðaraðilum) en í vinnslu verkefnisins varð úr að listinn 

var sendur á svo gott sem allt þýðið. Alls fengu því 1,221 einstaklingar spurningarlistann og 

svarhlutfall var 22% eða 264 einstaklingar (N=264). Í Félagsráðgjafafélagi Íslands eru 450 

félagsmenn og fengu allir félagsmenn spurningarlistann sendan óháð því hvort þeir væru með 

sérréttindi sem meðferðaraðilar. Séð í baksýnisspeglinum hefði mátt standa öðruvísi að vali á 

félagsráðgjöfum. Hérlendis eru 474 sálfræðingar með starfsréttindi, sem eru þeir sem lokið 

hafa að lágmarki grunnnámi í sálfræði. Sömu mistök voru gerð og í tilfelli félagsráðgjafa en 

listinn var sendur á alla þessa einstaklinga. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að einstaklingur sem 

aðeins hefur lokið grunnnámi sé að vinna klíníska vinnu og því hefði verið betra að senda 
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aðeins á þá sem eru í beinni meðferðarvinnu. Nokkuð meiri nákvæmni var í sendingum á 

geðlækna sem eru samtals 75 hér á landi. Hluti þeirra eru ekki starfandi svo að alls fengu 55 

starfandi geðlæknar sendan spurningarlista. Alls eru 151 félagar í félagi 

Geðhjúkrunarfræðingar og réttmætt þótti að senda listann á allan þann hóp. Starfandi prestar 

á Íslandi eru 120 en mun fleiri hafa lokið embættisprófi. Eins og eðlilegt er hafa einhverjir látið 

af störfum og einhverjir hafa aldrei fengið prestvígslu þrátt fyrir að hafi lokið embættisprófi. 

Úr varð að 70 prestum var sendur listinn og var val á úrtaki í höndum prestafélagsins.  

 Fjallað er um framkvæmd rannsóknarinnar síðar í þessum kafla en í byrjun október var 

þessum 1,221 fagaðilum sent kynningarbréf þar sem mikilvægi rannsóknarinnar var kynnt og 

leitað eftir þátttöku í rannsókninni. Um miðjan október voru fagfélögin beðin að koma á 

framfæri ítrekun þar sem enn var bent á mikilvægi þátttöku sem flestra þátttakenda.  

Spurningarlistinn sem lagður var fyrir félagsmenn þessara félaga var á rafrænu formi 

þannig að rannsakandi sendi eingöngu slóð á könnunina til forsvarsmanna viðkomandi 

fagfélaga og sáu félögin sjálf um að senda könnunina til sinna félagsmanna. Gögnin voru 

þannig órekjanleg og rannsakandi veit ekki hvaða einstaklingar fengu spurningarlistann. 

Þátttakendur samþykktu þátttöku sína sjálfkrafa með því að senda inn svör sín en það var gert 

með því að styðja á hnapp í lok könnunarinnar.  

 Í fjórða kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar og í fimmta kafla er 

fjallað um þær út frá rannsóknarspurningum og fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar og 

ályktanir dregnar.  

 

3.4 Spurningarlistar  

Við smíði spurningarlistans var kappkostað að nota eins einfalt orðalag og hægt var, sem er 

gert til að auka líkur þess að þátttakandi skilji spurninguna eins og rannsakandi hugsar hana. 

Eingöngu er spurt um eitt atriði í hverri spurningu og þess gætt að ekki væri um að ræða 

skammstafanir eða slangur í spurningum. Spurningarlistinn er stuttur og þess gætt að hann 

væri orðaður efnislega út frá rannsóknarspurningum. Alls voru tuttugu og tvær spurningar á 

listanum, þar af leiðandi var honum ekki skipt upp í kafla eins og oft er gert með slíkar kannanir. 

Spurningarnar voru með þrennskonar móti, opnar spurningar, lokaðar spurningar með 

nokkrum svarmöguleikum og síðan spurningar þar sem þátttakendur áttu að segja til um 

hversu sammála eða ósammála þeir væru ákveðnum fullyrðingum. Spurningarlistinn hefði 
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mátt vera meira orðaður með fullyrðingum sem þátttakandinn síðan tekur afstöðu til og einnig 

hefði mátt spyrja beinskeittara út í hverjir eru sérstaklega að sinna hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf   

Spurningarlistinn var hannaður til að svara því hvaða faghópi viðkomandi þátttakendur 

tilheyrðu og hver menntun þeirra og klínísk reynsla væri. Einnig var spurt um starfsreynslu og 

hversu mörg ár meðferðaraðilinn hefur verið við störf og hversu hátt starfshlutfall viðkomandi 

meðferðaraðili er í. Þá er einnig spurt út í afstöðu meðferðaraðila til eigin menntunar og 

klínískrar þjálfunar, það er að segja hvort þeir telji menntun sína fullnægjandi eða ekki. Spurt 

er um hvort viðkomandi sé skráður félagi í fagfélagi og þá hvaða fagfélagi og hvort viðkomandi 

sæki sér handleiðslu. Sú spurning er meðal annars sett inn til að hægt sé að bera saman við 

fyrri rannsóknir á þessu sviði. Að lokum er spurt út í hvaða meðferðarnálgun viðkomandi 

meðferðaraðili nýtir sér (Spurningarlistann má sjá í viðauka 2). 

3.5  Aðferðafræðileg álitamál og takmarkanir 

Aðferðarfræðileg álitamál snúast fyrst og fremst um að svarhlutfall er lágt eða aðeins 22% af 

þeim sem fengu listann sendan. Sem gerir það að verkum að ekki er hægt að alhæfa út frá 

rannsókninni og dregur það úr marktæki hennar, áreiðanleika og grundvöll til að draga 

ályktanir út frá rannsókninni (Neuman, 2009). Takmarkanir rannsóknarinnar eru þannig 

talsverðar og byggjast fyrst og fremst á gagnasöfnunarferlinu og dræmri þátttöku í 

gagnasöfnun. Ekki er óalgengt að svarhlutfall sé innan við 30% í netspurningarlistum sem 

þessum (Curtis og Drennan, 2013). Hægt er að hugsa sér að þeir sem ekki sinni klínískri 

meðferð hafi frekar sleppt því að svara könnuninni en slíkt byggist eingöngu á getgátum og 

ómögulegt er að fullyrða um slíkt. Betra hefði verið að velja mun þrengra úrtak úr þeim 

faghópum sem tóku þátt, til dæmis hefði í hópi félagsráðgjafa og sálfræðinga (sem voru 

stærstu hóparnir) verið gott að takmarka úrtak við þá sem sinna eingöngu klínískri meðferð. 

Það hefði bæði auðvelda gagnaöflun og að öllum líkindum skilað betri svörun sem hefði þá 

einnig aukið trúverðugleika rannsóknarinnar.  Spurningarlistinn hefði ef til vill átt að vera meira 

orðaður með fullyrðingum sem þátttakandinn síðan tekur afstöðu til og einnig kom í ljós við 

vinnslu upplýsinga að betur hefði átt að orða spurningu sem snýr að beinni klínískri 

meðferðarvinnu. Þessi atriði er eitthvað sem þarf að hafa í huga og lagfæra ef gerð verður 

framhaldsrannsókn af þessari rannsókn.  
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3.6 Siðferðisleg álitamál  

Siðferðislegar kröfur í rannsóknum eru ekki síður mikilvægar en aðferðafræðilegar kröfur. 

Jafnt gildir hvort sem um er að ræða lítið úrtak eða stórt. Rannsakandi þarf því að vera vel 

kunnugt um sinn eigin bakgrunn og þau áhrif sem lífsreynsla hans og viðhorf geta haft. Einnig 

er mikilvægt að þátttakandi í slíkri rannsókn sé alltaf upplýstur með réttum hætti og sé aldrei 

undir neinum kringumstæður blekktur eða upplýsingum haldið frá honum. Þáttakandi verður 

líka að vera viss um að gögn sem hann útvegar rannsakanda sé ekki dreift til annarra aðila og 

að gögnum sé örugglega eitt með réttum hætti þegar rannsókn lýkur (Neuman, 2009; Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

Tenging rannsakanda til umhverfis meðferðaraðila á Íslandi og eigin reynsla hans af 

meðferðarstarfi getur talist siðferðislegt álitamál í þessari rannsókn. Rannsakandi hefur um 

áraráðir starfað við klíníska meðferð og getur sú reynsla litað afstöðu hans til niðurstöðunnar 

og þar með túlkun hans á þeim. Einnig getur reynsla hans haft áhrif á hvaða spurningar verða 

á spurningarlistanum. Rannsakandi er mjög meðvitaður um þessar hættur og naut góðrar 

leiðsagnar leiðbeinanda síns í skrifum verkefnisins.  

Ekki reyndist nauðsynlegt að fá leyfi Vísindasiðanefndar né Persónuverndar fyrir 

rannsókninni þar sem ekki var unnið með persónurekjanleg gögn. Eingöngu þurfti að tilkynna 

Persónuvernd um rannsóknina og var það gert þann 8. september 2014.  

 

3.7 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2014 þegar rannsakandi var á fjórða ári í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þá var komið að því að velja rannsóknarefni fyrir 

meistararitgerð og lá strax fyrir í upphafi að skrifað yrði um málefni tengd hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf. Í maí 2014 var gerð rannsóknaráætlun í samráði við leiðbeinanda. Í júní og 

júlí las rannsakandi margskonar skýrslur og greinar um viðfangsefnið og undirbjó þannig 

fræðilega hluta verkefnisins. Í ágúst var síðan hafist handa við gerð spurningarlista og rætt við 

forsvarsmenn fagfélaganna um þátttöku þeirra. Hönnun spurningarlistans tók meiri tíma en 

gert hafði verið ráð fyrir og einnig komu upp tæknileg mistök sem töfðu talsvert fyrir að 

spurningalistinn yrði sendur út. Spurningarlistinn var sendur út þann 7. október eftir að 

Persónuvernd hafði gefið svar og fylgdi með könnuninni bréf þar sem rannsóknin var vel kynnt 

og tekið fram hversu mikilvægt væri að góð svörun bærist (sjá viðauka 1). Gefnar voru fjórar 
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vikur fyrir þátttakendur til að svara könnuninni sem var rafræn og öll unnin á Survey Monkey 

vefnum. Um miðjan október var svartími lengdur um tvær vikur í samráði við þau fagfélög sem 

tóku þátt og var þá sent út ítrekunarbréf til allra sem fengu spurningalistann. Unnið var að 

fræðilega hluta ritgerðarinnar í október á meðan beðið var svara frá þátttakendum. Í byrjun 

nóvember hófst úrvinnsla og túlkun gagna úr rannsókninni sem gerð er grein fyrir í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Í framhaldi var umræðukafli ritgerðarinnar skrifaður þar sem 

túlkun gagna og fræðilegur hluti var til umfjöllunar.  
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4 Niðurstöður 

Hér er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr spurningarlistakönnun sem lögð var fyrir 1.221 

fagmenn í sex faghópum. Alls bárust 264 svör (N = 264) eða um 22% svarhlutfall.  

Á mynd 1 sést kynjaskipting þátttakenda en áberandi munur var á kynjahlutföllum í 

svörum. Konur voru 81% svarenda og 19% voru karlar.  

 

 

Mynd 1.  Kynjaskipting þátttakenda  

 

Mynd 2 sýnir aldursdreifingu allra þátttakenda. Flestir eru á aldrinum 41-50 ára eða 29%, 

en 28% þátttakenda eru 31-40 ára, 15% eru 61 árs eða eldri en 8% eru yngri en 30 ára.  

 

 

Mynd 2.  Aldursskipting þátttakenda 
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Í töflu 1 er aldri þátttakanda skipt niður á faghópa, þá sést að í yngsta aldurshópnum eru 

flestir svarendur eða 77% félagsráðgjafar og 23% svarenda í þessum aldurshópi  eru 

sálfræðingar. Í aldurshópnum 31-40 ára eru sálfræðingar í meirihluta eða 53% svarenda og 

félagsráðgjafar eru 35%. Sálfræðingar eru einnig flestir í 41-50 ára aldurshópnum eða 40% en 

félagsráðgjafar eru 36% svarenda. Í aldurhópi 51-60 ára eru flestir úr hópi félagsráðgjafa eða 

39% en í elsta hópnum eru sálfræðingar flestir eða 35%. Einn þátttakandi sleppti þessari 

spurningu. Alls svöruðu 263 einstaklingar þessari spruningu.  

 

Tafla 1.  Aldursskipting eftir faghópum  

Aldur  < 30 31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára 61+ 

Faghópur  N % N  % N % N % N % 

Félagsráðgjafi 17 77% 25 35% 28 36% 20 39% 11 28% 

Geðlæknir 0 0% 1 1% 2 3% 1 2% 4 10% 

Geðhjúkrun. 0 0% 5 7% 7 9% 10 20% 4 10% 

Prestur 0 0% 3 4% 8 11% 8 17% 6 11% 

Sálfræðingur 5 23% 39 53% 31 40% 12 24% 14 35% 

Sálgreinir 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 

Alls 22 100% 73 100% 77 100% 51 100% 40 100% 

 

 

Mynd 3 sýnir hvernig yngsti aldurshópur svarenda skiptist niður eftir faghópum. Alls eru 

77% þess aldurshóps félagsráðgjafar og 23% sálfræðingar.  

 

Mynd 3.  Faghópar í yngsta aldurshópnum 
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Mynd fjögur sýnir skiptingu í elsta aldursþrepinu, 61 árs og eldri. Þar er 27% þátttakenda 

félagsráðgjafar, 35% sálfræðingar og 15% eru prestar.  

 

Mynd 4.  Faghópar í elsta aldurshópi 

 

Tafla 2 sýnir að 45% karla í úrtakinu eru sálfræðingar en 46% kvenna eru félagsráðgjafar. 

Einnig sést að konur dreifast meira á alla faghópa á meðan karlar eru flestir sálfræðingar eða 

prestar og konur eru síst geðlæknar eða aðeins 2%. Fimm einstaklingar völdu að svara ekki 

þessari spurningu. Alls bárust 259 svör við þessari spurningu.  

 

Tafla 2.  Skipting kynja eftir faghópum  

Kyn  Karlar Konur 

Faghópur  N % N % 

Félagsráðgjafi 4 8% 96 46% 

Geðlæknir  4 8% 4 2% 

Geðhjúkrun. 1 2% 24 11% 

Prestur 12 24% 12 6% 

Sálfræðingur 27 54% 73 35% 

Sálgreinir 2 4% 0 0% 

Alls 50 100% 209 100% 
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Mynd 5 sýnir hvernig heildarhópur svarenda skiptist eftir faghópum. Hnífjöfn skipting á 

milli félagsráðgjafa og sálfræðingar eða 38% í hvorum faghópi. Sitt hvor 10% koma síðan úr 

röðum geðhjúkrunarfræðinga og presta. 

 

 

Mynd 5.  Þátttakendur flokkaðir eftir faghópum  

 

Mynd 6 sýnir að mikil breidd var í því hvernig svarendur skýrðu starfsheiti sitt. Flestir 

svarendur eða 18% bera starfsheitið „sálfræðingur“, 16% „sérfræðingur“ og 11% bera 

starfsheitið „félagsráðgjafi“.   

 

Mynd 6.  Starfsheiti þátttakenda  
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Flestir þátttakendur eða 71% sinna að einhverju leiti klínískri meðferð í sínum störfum 

en 23% sinnir engri meðferð eins og sýnt er á mynd 7.  

 

 

Mynd 7.  Hlutfall þeirra sem sinna klínískri meðferð sem aðalstarf  

 

Hlutfall þeirra þátttakenda sem vinna sjálfstætt á eigin stofu er 28% eins og sést á mynd 

8. Stærsti hluti þess hóps eða 19% vinnur einnig aðra vinnu en 9% eru í fullu starfi á eigin stofu.  

 

 

Mynd 8.  Hlutfall þeirra sem starfa á eigin stofu 
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Í töflu þrjú er búið að skipta upp í faghópa þeim þátttakendum sem vinna sjálfstætt á 

eigin stofu og þar sést að 36% sálfræðinga eru í hlutastarfi á eigin stofu en 19% þeirra í fullu 

starfi á eigin stofu. Félagsráðgjafar eru í 1% tilfella í fullu starfi en 8% í hlutastarfi á eigin stofu. 

Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu (N=264).  

 

Tafla 3.  Sjálfstæður rekstur eftir faghópum  

Faghópur  Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  

Sjálfstæður rekstur N % N % N % N % N % N % 

Já - í fullu starfi  1 1% 2 25% 0 0% 1 4% 19 19% 1 50% 

Já - að hluta til  8 8% 1 13% 4 15% 1 4% 36 36% 0 0% 

Nei  92 91% 5 62% 22 85% 16 64% 44 43% 1 50% 

Á ekki við  0 0% 0 0% 0 0% 7 28% 2 2% 0 0% 

Alls 101 100% 8 100% 26 100% 25 100% 101 100% 2 100% 

 

 

Á mynd 9 er sýnt hversu mörgum klukkustundum þátttakendur sinna beinni klínískri 

vinnu. 27% sinna meðferð í 5-10 klukkustundir á viku, 24% sinnir meðferð í 11-20 

klukkustundir en 10% eru að sinna 31 eða fleiri klukkustundum í viku í meðferð.  

 

 

Mynd 9.  Klukkustundir þátttakenda í beinni klínískri vinnu  
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Tafla 4 sýnir hvernig klukkustundir í meðferð skiptist niður á faghópa. Þar sést að 50% 

þeirra geðlækna sem tóku þátt sögðust verja meira en 31 klukkustund í viku í klíníska meðferð 

ásamt 16% geðhjúkrunarfræðinga og 12% sálfræðinga. Félagsráðgjafar reka lestina en 6% 

þeirra sem svöruðu sinna klínískri meðferð í 31 klukkutíma eða lengur á viku hverri. Af þeim 

félagsráðgjöfum sem svara verja 17% engum tíma vikunnar í klíníska meðferð og 16% 

geðhjúkrunarfræðinga eru í sömu sporum. Alls bárust 255 svör við þessari spurningu.  

 

Tafla 4.  Fjöldi klukkustunda í meðferð  

Faghópur  Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  
Klst. í meðferð  N % N % N % N % N % N % 

Engar 17 17%  0% 4 16% 1 4% 3 3%  0% 

1-4 klst. 20 20%  0% 1 4% 4 17% 7 7% 1 50% 

5-10 klst. 31 33%  0% 10 40% 9 38% 18 18%  0% 

11-20 klst. 16 16% 3 38% 3 12% 9 37% 30 31%  0% 

21-30 klst. 8 8% 1 12% 3 12% 1 4% 28 29%  0% 

31 klst. eða fleiri 6 6% 4 50% 4 16%  0% 12 12% 1 50% 

Alls 98 100% 8 100% 25 100% 24 100% 98 100% 2 100% 

 
 

Mynd 10 sýnir menntunarstig þátttakenda, 63% eru með framhaldsnám frá háskóla, 4% 

hafa lokið doktorsnámi á sviði meðferðar og aðeins 6% hafa eingöngu lokið grunnnámi í 

háskóla.  

 

Mynd 10.  Menntunarstig meðferðaraðila  

 

Á mynd 11 er sést hversu margir svarenda telja að menntun þeirra sé nægileg svo þeir 

geti sinnt klínískri meðferð. Sammála eru 37% aðspurðra og 40% eru mjög sammála. Mjög 

ósammála eru 4% þátttakenda og 15% eru ósammála fullyrðingunni.  

6%
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Mynd 11.  Fagleg menntun fullnægjandi til að sinna meðferðarstarfi 

 

 

Í töflu 5 er búið að skipta svörum um ánægju með menntun niður á faghópa. Þá sést að 

50% þeirra geðlækna sem tóku þátt eru sammála og 50% eru mjög sammála því að menntun 

þeirra sé nægileg. Félagsráðgjafar eru í 47% tilfella sammála fullyrðingunni og 16% eru mjög 

sammála. Af geðhjúkrunarfræðingum eru 46% sammála og 38% mjög sammála og 

sálfræðingar eru 33% sammála og 61% mjög sammála. Sex einstaklingar sátu hjá og svöruðu 

þessari spurningu ekki. Við þessari spurningu bárust 258 svör.  

 

Tafla 5.  Afstaða til menntunar eftir faghópum  

Faghópur  Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  

M. fullnægandi N % N % N % N % N % N % 

Mjög ósammála 6 6% 0 0% 1 4% 3 12% 1 1% 0 0% 

Ósammála 24 25% 0 0% 1 4% 10 40% 4 4% 0 0% 

Á ekki við 6 6% 0 0% 2 8% 2 8% 1 1% 0 0% 

Sammála 45 47% 4 50% 12 46% 8 32% 33 33% 1 50% 

Mjög sammála 15 16% 4 50% 10 38% 2 8% 62 61% 1 50% 

Alls 96 100% 8 100% 26 100% 25 100% 101 100% 2 100% 

 

Þegar mynd 12 er skoðuð sést hversu marga klukkutíma þátttakendur hafa fengið í 

klínískri þjálfun sést að 17% þeirra hafa fengið 401 klukkustund eða meira, sitt hvor 7% hafa 

fengið 201-300 klukkustundir og 301-400 klukkustundir, 13% hafa fengið 101-200 
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ósammála
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klukkustundir, 16% hafa fengið 51-100 klukkustundir, 27% hafa fengið 1-50 klukkustundir og 

13% hefur ekki fengið neina slíka þjálfun.  

 

 

Mynd 12.  Fjöldi klukkustunda í klínískri þjálfun 

 

Þegar sama spurning er skoðuð og svörum skipt niður á faghópa þá sést að þeir 

geðlæknar sem svöruðu eru með áberandi flestar klukkustundir undir leiðsögn kennara eða 

322 talsins og félagsráðgjafar reka þar lestina með tæpa 80 klukkutíma undir leiðsögn. 

Sálfræðingar og sálgreinar eru með allt að þrisvar sinnum meiri verklega þjálfun en 

félagsráðgjafar þegar kemur að klínískri meðferð (sjá mynd 13).  

 

Mynd 13.  Klukkustundir í verklega þjálfun skipt niður á faghópa  

Engar
13%

1-50
27%

51-100
16%

101-200
13%

201-300
7%

301-400
7%

401 eða fleiri
17%

79,3

322,6

152,7
110,5

206,9 213,3



52 

 

Á mynd 14 sést hversu margar klukkustundir þátttakendur hafa tekið í eigin meðferð þá 

sést að 29% hafa aldrei sótt slíka meðferð og 34% hafa minna en 50 tíma. Aðeins 6% hafa fleiri 

en 400 tíma í eigin meðferð. 

 

Mynd 14.  Fjöldi klukkustunda í eigin meðferð  

 

Á mynd 15 sést að þeir sálgreinar sem tóku þátt eru duglegastir við að sinna eigin 

meðferð og félagsráðgjafar reka lestina með áberandi fæstu klukkustundirnar í vegnu 

meðaltali. 

 

Mynd 15.  Klukkustundir í eigin meðferð skipt á faghópa  

 

Enga
29%

1-50
34%

51-100
19%

101-200
6%

201-300
4%

301-400
2%

401 eða fleiri
6%

36,8

97,3 108,1 110,5
68,6

225,8



53 

Mynd 16 sýnir hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru um hvort klíníska 

þjálfun þeirra sé fullnægjandi til að geta sinnt meðferð. Alls telja 75% þátttakenda klíníska 

þjálfun sína vera fullnægjandi en 25% eru því ósammála eða mjög ósammála.  

 

 

Mynd 16.  Fagleg þjálfun fullnægjandi til að sinna meðferðarstarfi 

 

 

Tafla 6 sýnir að geðlæknar og sálgreinar sem tóku þátt telja sig í nær öllum tilfellum vel 

þjálfaða en rétt tæp 90% sálfræðinga og geðhjúkrunarfræðinga telja að klínísk þjálfun þeirra 

sé nægileg. Þá telja 60% félagsráðgjafa klíníska þjálfun sína nægilega og prestar reka lestina 

en aðeins 45% þeirra telja að þjálfun þeirra séu fullnægjandi svo þeir geti sinnt klínískri 

meðferð. Alls bárust 256 svör við þessari spurningu.  

 

Tafla 6.  Afstaða til klínískrar þjálfunar 

Faghópur Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr. 

Þjálfun nægileg  N % N % N % N % N % N % 

Mjög ósammála 6 6% 0 0% 1 4% 4 16% 1 1% 0 0% 

Ósammála 29 31% 0 0% 2 8% 8 32% 10 10% 0 0% 

Á ekki við 8 8% 1 12% 1 4% 3 12% 0 0% 0 0% 

Sammála 41 43% 3 38% 13 50% 5 20% 39 39% 1 50% 

Mjög sammála 11 12% 4 50% 9 36% 5 20% 50 50% 1 50% 

Alls 95 100% 8 100% 26 100% 25 100% 100 100% 2 100% 
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Þegar spurt var um afstöðu þátttakenda til handleiðslu þá voru svörin afdráttarlaus, 96% 

eru sammála eða mjög sammála um mikilvægi hennar (sjá mynd 17).  

 

Mynd 17.  Afstaða meðferðaraðila til mikilvægis handleiðslu  

 

Spurt var hversu oft á ári þátttakendur sækja sér handleiðslu og mynd 18 sýnir að 9% 

þátttakenda fara aldrei í handleiðslu á meðan 24% fara mánaðarlega og 19% eftir þörfum. Alls 

sækja 13% sér vikulega handleiðslu en í 22% tilfella er það reglulegt.  

 

Mynd 18.  Hlutfall þeirra sem sækja sér handleiðslu 

 

Þegar spurt er hversu oft þátttakendur sækja sér handleiðslu og svörum skipt eftir 

faghópum sést að reglulega handleiðslu sækja í félagsráðgjafar í 43% tilfella 47% sálfræðingar, 

57% geðhjúkrunarfræðingar og 45% prestar. Sálfræðingar sækja sér í 55% tilfella reglulega 
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handleiðslu (sjá töflu 7). Athygli vekur að alls slepptu 17 þátttakendur þessari spurningu 

(N=247).  

 

Tafla 7.  Tíðni handleiðslu eftir faghópum 

Faghópar Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  
Handleiðsla nú  N % N % N % N % N % N % 

Mánaðarlega 23 25% 0 0% 5 20% 6 27% 26 26% 0 0% 
Sjalnar en mán. 12 13% 2 29% 2 8% 3 14% 11 11% 1 50% 
Vikulega 8 9% 2 29% 3 12% 1 5% 17 17% 1 50% 
Óreglulega 24 26% 1 14% 5 20% 9 40% 14 15% 0 0% 
Eftir þörf 12 13% 1 14% 7 28% 2 9% 26 26% 0 0% 
Aldrei  13 14% 1 14% 3 12% 1 5% 5 5% 0 0% 

Alls 92 100% 7 100% 25 100% 22 100% 99 100% 2 100% 

Reglulega 43 47% 4 57% 10 40% 10 45% 54 55% 2 100% 
Ekki reglulega 49 53% 3 43% 15 60% 12 55% 45 45% 0 0% 

Eins og sjá má á mynd 19 að þegar skoðað er hvernig handleiðslu þátttakendur sækja 

sér er það bæði hóphandleiðsla og einstaklingshandleiðsla, en hlutfall þeirra sem hafa notað 

hvorutveggja er 66%. Aðeins 28% hefur eingöngu fengið einstaklingshandleiðslu.  

 

 

 

Mynd 19.  Tegund handleiðslu sem þáttakendur sækja sér 
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Blönduð handleiðsla er lang algengasta fyrirkomulag í handleiðslumálum en flestir 

svarendur hafa sótt sér bæði einstaklings- og hóphandleiðslu eða 53% félagsráðgjafa, 57% 

geðhjúkrunarfræðinga, 60% presta og 62% geðlækna.  Hóphandleiðsla er minnst áberandi en 

aðeins 1% þeirra félagsráðgjafa sem svöruðu hafa eingöngu sótt hóphandleiðslu og sama 

hlutfall var hjá sálfræðingum. Einstaklingshandleiðslu sóttu 41% þeirra félagsráðgjafa sem 

tóku þátt og 31% geðhjúkrunarfræðinga. Alls bárust 262 svör við þessari spurningu (sjá töflu 

8).  

Tafla 8.  Tegund handleiðslu eftir faghópum  

Faghópur Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  
Tegund handleiðslu N % N % N % N % N % N % 

Einstaklings handleiðslu 41 41% 2 25% 8 31% 5 20% 16 16% 0 0% 

Hóp handleiðslu 1 1% 0 0% 3 12% 3 12% 1 1% 0 0% 

einstaklings- og hóp handl. 53 53% 5 63% 15 57% 15 60% 84 83% 2 100% 

Á ekki við 5 5% 1 12% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 

Alls 100 100% 8 100% 26 100% 25 100% 101 100% 2 100% 

 

Á mynd 20 sést að 72% þeirra þátttakenda sem sækja sér handleiðslu leita til 

sálfræðinga, 40% leita til félgasráðgjafa og 17% leita til geðlækna eftir handleiðslu.  

 

Mynd 20.  Faghópar sem veita handleiðslu  

 

Í töflu 9 er sýnt hvert þátttakendur sækja sér handleiðslu. Þar kemur fram að 

sálfræðingar fara mest til síns eigin hóps en sækja einnig talsvert út fyrir eigin hóp. 73% 
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sálfræðinga hafa sótt handleiðslu til geðhjúkrunarfræðinga og 52% þeirra hafa sótt til 

félagsráðgjafa. 82% félagsráðgjafa hafa sótt handleiðslu til síns eigin hóps, 50% þeirra hafa sótt 

til sálgreina og 40% til presta. Alls hafa 88% geðlækna sótt handleiðslu í sinn eigin hóp. Einn 

þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu (N=263).  

  

Tafla 9.  Hvert er sótt eftir handleiðslu? 

Faghópur  Félagsr. Geðl. Geðhj. Prestur Sálfr. Sálgr.  

Hvert leitar þú handl.  N % N % N % N % N % N % 

Félagsráðgjafa 83 82% 0 0% 3 12% 10 40% 7 7% 1 50% 

Geðlæknir  10 10% 7 88% 5 19% 4 16% 18 18% 0 0% 

Geðhjúkrunarfræðingur  2 2% 0 0% 17 65% 2 8% 1 1% 0 0% 

Presti 4 4% 1 13% 5 19% 16 64% 2 2% 0 0% 

Sálfræðingi 53 52% 3 38% 19 73% 12 48% 101 100% 1 50% 

Sálgreini 8 8% 2 25% 1 4% 3 12% 4 4% 1 50% 

Öðrum en hér er getið 3 3% 4 50% 0 0% 5 20% 5 5% 2 100% 

Á ekki við 5 5% 1 13% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Alls 101  8  26  25  101  2  

 

 

Þegar spurt er hver greiði fyrir handleiðslu kemur í ljós að í 72% tilfella greiðir 

atvinnurekandi fyrir handleiðsluna en í aðeins 14% tilfella greiðir viðkomandi allan kostnað 

sjálfur fyrir handleiðsluna (sjá mynd 21).  

 

Mynd 21.  Greiðandi handleiðslunnar 
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Eins og sést á mynd 22 voru alls 76% þátttakenda sem töldu að eftirlit sé ekki nægilega 

mikið en 24% töldu það fullnægjandi.  

 

 

Mynd 22.  Eftirlit með sjálfstætt starfandi meðferðaraðila er fullnægjandi 

 

 

Tafla 10 sýnir hvernig viðhorf til eftirlits er mismunandi á milli faghópa. Þar sést að 43% 

geðlækna sem tóku þátt telja eftirlit vera fullnægjandi. Sálgreinar voru einróma um að eftirlit 

væri ekki fullnægjandi og geðhjúkrunarfræðingar voru þar fast á eftir þar sem 86% töldu að 

eftirlit væri ekki nægilega mikið. Félagsráðgjafar, prestar og sálfræðingar voru samstiga en 73-

78% töldu eftirlit ábótavant. Brottfall í þessari spurningu er áberandi hátt eða alls slepptu 18 

einstaklingar spurningunni (N=246).  

  

Tafla 10.  Afstaða til eftirlits með sjálfstætt starfandi meðferðaraðila 

Faghópur  Félagsr. Geðl.  Geðhj.  Prestur Sálfr Sálgr.  
Eftirlit er fullnægjandi N % N % N % N % N % N % 

Mjög ósammála 27 28% 1 13% 5 21% 4 17% 23 24% 1 50% 

Ósammála 35 37% 3 38% 13 54% 12 52% 40 43% 1 50% 

Á ekki við 16 17% 1 11% 3 12% 2 9% 8 9% 0 0% 

Sammála 16 17% 2 25% 3 13% 3 13% 19 20% 0 0% 

Mjög sammála 1 1% 1 13% 0 0% 2 9% 4 4% 0 0% 

Alls 95 100% 8 100% 24 100% 23 100% 94 100% 2 100% 

Ósammála  62  78%  4  57%  18  86%  16  76%  63  73%  2  100% 
Sammála  17  22%  3  43%  3  14%  5  24%  23  27%  0  0% 

Tafla 11 sýnir hvernig meðferðarnálgun skiptist á milli faghópa. Félagsráðgjafar sem 

svöruðu eru í 49% tilfella að beita lausnarmiðaðri meðferð, 75% geðlækna beita sál-dýnamískri 
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aðferð og 46% geðhjúkrunarfræðinga nota lausnarmiðaða aðferð eins og félagsráðgjafar og 

36% presta nota sömu aðferð. Sálfræðingar eru afgerandi í notkun hugrænnar 

atferlismeðferðar en 92% beita þeirri nálgun, sálgreinar beita jafnt frásagnarnálgun og 

lausnarmiðaða nálgun (N=263).  

Tafla 11.  Meðferðarnálganir skipt eftir faghópum 

Faghópur  Félagsr. Geðl. Geðhj.  Prestur Sálfr. Sálgr. 
Meðferðarnálgun  N % N % N % N % N % N % 

Frásagnarnálgun 26 26% 1 13% 6 23% 6 24% 4 4% 1 50% 
Formgerðarkenning  3 3% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 
Hugræn atferlismeðferð  26 26% 4 50% 11 42% 7 28% 93 92% 0 0% 
Hús hins trausta samb. 2 2% 0 0% 1 4% 3 12% 3 3% 0 0% 
Jákvæð sálfræði  18 18% 2 25% 2 8% 5 20% 29 29% 1 50% 
Kerfiskenning  24 24% 2 25% 5 19% 1 4% 12 12% 0 0% 
Lausnarmiðuð meðferð  49 49% 3 38% 12 46% 9 36% 24 24% 1 50% 
Sál-dynamísk nálgun  10 10% 6 75% 8 31% 3 12% 11 11% 0 0% 
Sálgreining  1 1% 1 13% 1 4% 1 4% 1 1% 0 0% 
Tengslakenningar  28 28% 2 25% 5 19% 2 8% 13 13% 1 50% 
Tengslamyndunarkenning  23 23% 2 25% 5 19% 3 12% 4 4% 0 0% 
Tilfinningam. meðferð  6 6% 1 13% 6 23% 2 8% 18 18% 2 100% 
Tjáskiptakenning  4 4% 0 0% 1 4% 1 4% 2 2% 1 50% 
Annað en hér er getið 16 16% 4 50% 11 42% 5 20% 34 34% 1 50% 
Á ekki við 21 21% 1 13% 3 12% 4 16% 1 1% 0 0% 

Alls 101   8   26   25   101   2   

 

Þegar meðferðarnálganir allra þátttakenda eru skoðaðar er hugræn atferlismeðferð 

algengasta nálgunin en 54% hópsins beitir henni. Lausnarmiðaða nálgunin er í öðru sæti þar 

sem 37% meðferðaraðila beita henni og 22% beita jákvæðri sálfræði (sjá mynd 23).  

 

 

Mynd 23. Meðferðarnálganir  
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5 Umræða 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður rannsóknarspurningum svarað hverri fyrir sig með tilliti 

til umfjöllunar í fræðilega hluta ritgerðarinnar og fyrri rannsóknar á handleiðslumálum á 

Íslandi. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:  

Hvaða menntun og þjálfun hefur þú til að sinna meðferð og út frá hvaða 
meðferðarnálgun starfar þú í klínískri meðferð þinni?  

 

Telur þú að handleiðsla fyrir fagaðila skipti máli, sækir þú handleiðslu og ef svo er 
hvernig handleiðslu sækir þú, hver greiðir fyrir hana og í hvaða faghóp leitar þú 
eftir handleiðslu?  

 

Telur þú að menntun þín og klínísk reynsla séu fullnægjandi til að þú getir sinnt 
meðferð og telur þú að eftirlit með sjálfsætt starfandi meðferðaraðilum hérlendis 
sé fullnægjandi?  

 

5.1 Bakgrunns upplýsingar  

Kynjaskipting þátttakenda í rannsókninni var mjög ójöfn en 81% þátttakenda voru konur og 

karlar því aðeins 19%. Ekki kemur það á óvart þar sem vel þekkt er til dæmis í félagsráðgjöf að 

konur hafa verið í meirihluta hér á landi frá upphafi fagsins. Heldur hefur þó bæst í hóp þeirra 

karla sem velja að stunda nám í félagsráðgjöf og eru karlar að jafnaði 10% þeirra sem stunda 

meistaranám í félagsráðgjöf. Þegar rýnt er í aldur þátttakenda út frá faghópum sést að í yngsta 

aldurshópnum, yngri en 30 ára, er áberandi hátt hlutfall félagsráðgjafa eða 77% en í elsta 

hópnum eru aðeins 28% félagsráðgjafar. Áhugavert væri að fylgja þessari aldursþróun eftir í 

komandi rannsóknum og sjá hvort félagsráðgjöf haldi áfram að höfða til ungra nemenda eins 

og þessi rannsókn gefur ákveðnar vísbendingar um. Rannsakandi telur að full ástæða sé til 

þess að félagsráðgjafar taki í auknum mæli þátt í klínískri meðferð á Íslandi. Einnig kemur fram 

í rannsókninni að mikill kynjamunur er á milli þátttakenda eftir faghópum. Þannig eru 54% 

karlkyns þátttakenda sálfræðingar, 24% karla eru prestar en aðeins 8% félagsráðgjafar sem 

rímar vel við það sem áður hefur verið fjallað um. Dreifing kvennanna í faghópunum er heldur 

jafnari, 46% þeirra eru félagsráðgjafar, 36% sálfræðingar og 11% geðhjúkrunarfræðingar. 

Áhugavert væri að kanna hver kynjaskipting meðferðaraðila í Bandaríkjunum og Bretlandi er 

og bera saman við hlutföllin hér á Íslandi. Skipting þátttakenda á meðal faghópa var nokkuð 

fyrirsjáanleg en 38% eru félagsráðgjafar og hlutfall sálfræðinga er jafn mikið. Það eru ekki síst 

þessar stéttir sem sinna hjónabands- og fjölskyldu meðferð hérlendis þó svo að geðlæknar og 
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geðhjúkrunarfræðingar komi þar einnig mikið að máli ásamt prestum og sálgreinum. Þessi 

skipting á milli faghópa kristallast vel í spurningunni um starfsheiti en 18% svarenda bera 

starfsheitið „sálfræðingur“ og 16% bera starfsheitið „sérfræðingur“ sem er nokkuð algengt 

bæði á meðal félagsráðgjafa og sálfræðinga. Einungis 11% bera starfsheitið „félagsráðgjafi“ og 

því hægt að velta því fyrir sér hvort þessi svör sýni að sálfræðingar séu „öruggari“ en 

félagsráðgjafar með fagheiti sitt þar sem hnífjöfn þátttaka var á meðal þessara tveggja 

faghópa.  

5.2 Menntun meðferðaraðila  

Í fyrstu rannsóknarspurningu ritgerðarinnar eru spurt um hver menntun meðferðaraðila 

hérlendis er. Kröfur um faglega menntun meðferðaraðila hefur vaxið stöðugt frá því að byrjað 

var að vinna markvisst með hjónabönd og fjölskyldur og eins og fjallað hefur verið um eru 

almennt gerðar þær kröfur til meðferðaraðila í Bandaríkjunum og Bretlandi að þeir hafi lokið 

grunn- og framhaldsnámi í viðurkenndum háskóla, að lágmarki fimm ára nám.  

Ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar má ætla að menntunarstig íslenskra 

meðferðaraðila sé í flestum tilfellum vera sambærilegt við það sem þekkist í Bandaríkjunum 

og Bretlandi. Alls reyndust 63% hafa lokið grunn- og framhaldsnámi í háskóla og 4% hafa 

aukinheldur lokið doktorsprófi. Þetta kemur ekki á óvart þar sem aðeins þeir faghópar sem 

lokið hafa háskólanámi voru þátttakendur í rannsókninni. Hins vegar er áhugavert að sjá að 

aðeins 6% hafa eingöngu lokið grunnnámi í háskóla. Árið 2006 varð sú breyting á 

námsfyrirkomulagi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands að krafist er meistaranáms til að fá 

starfsréttindi sem félagsráðgjafi. Fram að því var um að ræða fjögurra ára nám í háskóla og 

ekki þurfti framhaldsgráðu til að öðlast starfsréttindi. Sálfræðingar fá starfsleyfi eftir að hafa 

lokið grunnnámi þannig að í hópi þátttakenda hefði getað verið mun stærri hópur sem ekki 

hefur lokið framhaldsnámi (Reglugerð um félagsráðgjafa, e.d., Reglugerð um sálfræðinga, 

e.d.). Það hversu hátt hlutfall hefur lokið framhaldsnámi sýnir að menntunarstig íslenskra 

meðferðaraðila er að aukast.  

Hægt er að mennta sig í fjölskyldumeðferðarfræðum hérlendis hjá EHÍ sem kennir 

meðferðina sem 90 ECTS eininga diplómanám í samstarfi við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands, FFF og Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd (Fjölskyldumeðferð - 

Diplómanám á meistarastigi, e.d.). Nemandi sem sækir um nám í fjölskyldumeðferðarfræðum 

hjá EHÍ þarf að hafa lokið grunnnámi á félagsvísinda- eða heilbrigðissviði og unnið í að lágmarki 
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tvö ár undir handleiðslu fagaðila. Því má ætla að þeir meðferðaraðilar sem komi úr því námi 

séu vel undir það búnir að sinna klínískri meðferð. Hins vegar hefur ekki verið hægt að stunda 

grunnnám (til BA gráðu) í hjónabands- og fjölskyldumeðferð hérlendis. Mikilvægt er að bæta 

úr því með þeim hætti að einstaklingur sem vill helga sig vinnu með fjölskyldum í beinni 

klínískri meðferð geti sótt fullt nám hérlendis og fengið viðeigandi þjálfun. Það yrði gott lóð á 

vogarskálar þeirra sem barist hafa fyrir löggildingu starfsheitis „hjónabands- og 

fjölskylduráðgjafi“ og ætla mætti að með þeim hætti væri hægt að koma á skipulögðu og 

heilbrigðu eftirliti hins opinbera með þeim sem sinna meðferðarstarfi hérlendis. Nánar verður 

fjallað um eftirlit með meðferðaraðilum síðar í kaflanum en spurt er út í þau mál í einni af 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar.  

Áhugavert þótti að kanna hug þátttakenda til menntunar sinnar. Fram kemur að allir 

faghópar, að prestum undanteknum, telja sig vera vel menntaða til að sinna klínískri meðferð. 

Sálgreinar og geðlæknar telja sig í öllum tilfellum hafa nægilega menntun, sálfræðingar og 

geðhjúkrunarfræðingar telja sig í kringum 95% tilfella vel menntaða en félagsráðgjafar telja sig 

aðeins í 63% tilfella nægilega vel menntaða. Umhugsunarvert er að félagsráðgjafar skuli telja 

sig verr undirbúna en geðhjúkrunarfræðingar og sálfræðingar til að sinna klínískri meðferð og 

væri áhugavert að rannsaka frekar afstöðu félagsráðgjafa til menntunar sinnar.  

Í Bandaríkjunum og Bretlandi þurfa meðferðaraðilar ekki aðeins að hafa lokið tilheyrandi 

námi, þeir þurfa líka að hafa verið í eigin meðferð, sótt sér handleiðslu og unnið all lengi undir 

leiðsögn starfskennara. Auk þess þurfa þeir að tilheyra viðkenndum fagfélögum til að fá 

meðferðarréttindi. Nánar verður fjallað um réttindi og eftirlit með meðferðaraðilum, þjálfun 

og handleiðslu meðferðaraðila síðar í þessum kafla. 

 

5.3 Klínísk reynsla meðferðaraðila  

Í fyrstu og þriðju rannsóknarspurningu er spurt um klíníska þjálfun meðferðaraðila hérlendis, 

hversu mikil klínísk reynsla er og hvort þátttakendur telji reynslu sína vera fullnægjandi til að 

viðkomandi geti sinnt klínískri meðferð. Þegar klínísk þjálfun þeirra meðferðaraðila sem tóku 

þátt í rannsókninni er skoðuð kemur í felstum tilfellum upp mikið ósamræmi við það sem 

þekkist bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi. Almennt er gerð sú krafa í Bandaríkjunum að 

meðferðaraðili þurfi að lágmarki að hafa stundað 250 klukkustundir í þjálfun hjá 

starfsþjálfunarkennara, hafi tekið 1.000 klukkustundir í klínískri meðferðarvinnu undir 
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handleiðslu starfsþjálfunarkennara og sótt sér 250 klukkustundir í eigin meðferð (Broderick og 

Schrader, 1991; West o.fl., 2013).  

 Í rannsókninni kom fram að aðeins 17% þátttakenda eiga að baki 400 klukkustundir 

eða fleiri í klínískri þjálfun, en það fer nokkuð nærri lágmarks kröfum sem gerðar eru í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Því er það hátt hlutfall þeirra hafa mun minni klíníska reynslu en 

gert er ráð fyrir í viðmiðunarlöndum rannsóknarinnar. Af þeim sem hafa fengið þjálfun þá er 

hún í 27% tilfella innan við 50 klukkustundir sem er langt undir viðmiðunarmörkum í 

viðmiðunarlöndum rannsóknarinnar og athygli vekur að 13% hefur aldrei fengið slíka þjálfun. 

Önnur 16% hafa fengið 100-200 klukustundir í slíka þjálfun og sitt hvor 7% hafa fengið 201-

300 og 301-400 klukkustundir í þjálfun. Sú krafa sem gerð er til klínískrar reynslu 

meðferðaraðila í viðmiðunarlöndum er sett fram af góðum og gildum ástæðum. Þeir sem 

ruddu brautina í faginu telja að ekki sé vinnandi vegur að sinna klínískri meðferð án þess að 

hafa slíka reynslu. Því má álykta að auka verði til muna faglegar kröfur um klíníska reynslu 

meðferðaraðila og heppilegt væri að gera þann hluta að skyldunámi meðferðaraðila hérlendis.  

Hluti rannsóknarspurningarinnar snérist um hversu sáttir meðferðaraðilar eru við 

þjálfun sína og hvort þeir telji hana fullnægjandi til að geta sinnt klínískri meðferð. Prestar og 

félagsráðgjafar telja að bæta megi við klíníska þjálfun sína en 60% félagsráðgjafa telja hana 

nægilega en aðeins 45% presta. Það er umhugsunarefni hversu sáttir íslenskir meðferðaraðilar 

eru með þjálfun sína þegar hún er borin saman við lágmark í viðmiðunarlöndum 

rannsóknarinnar en 75% telur að fagleg þjálfun sín sé fullnægjandi. Af niðurstöðum er hægt 

að álykta að íslenskir meðferðaraðilar uppfylli í fæstum tilfellum samanburð starfsfélaga sinna 

í Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem kröfur um eigin meðferð helst í hendur við almennar 

menntunar og þjálfunarkröfur. Ekki er í þessari rannsókn spurst fyrir um af hverju það eru ekki 

gerðar meiri kröfur til klínískrar þjálfunar meðferðaraðila hérlendis en raun er og áhugvert að 

rannsaka það frekar.  

5.4 Handleiðsla 

Ein af rannsóknarspurningum ritgerðarinnar snýr að handleiðslu, hversu mikilvæg handleiðsla 

er, hvort meðferðaraðilar sæki sér handleiðslu og þá hvernig handleiðslu og hver greiðir fyrir 

þjónustuna. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar var farið í gegnum hvaða kröfur eru gerðar um 

fagmennsku og handleiðsla er þar nefnd sem eitt af skilyrðum fyrir því að einstaklingar geti 

sinnt klínískri meðferð. Eigin meðferð (e. training terapy) og leiðsögn reyndari fagmanna er 
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talin vera nauðsynlegur hluti af því að geta orðið góður fagmaður. Handleiðsla og það að vinna 

í eigin meðferð styrkir fagsjálfið og stuðlar að fagmennsku og dregur úr líkum á kulnun í starfi. 

Því er nauðsynlegt að allir fagmenn hafi skilning á mikilvægi handleiðslu og nýti sér þetta 

verkfæri. Handleiðsla er mikilvægur þáttur í að fagmaður nái að þróa heilbrigða sýn á sjálfan 

sig, fái faglegt sjálfstraust og nái að aðskilja fagmanninn frá persónulegu lífi sínu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000).  

Í rannsóknarspurningu er spurt hvort þátttakandi telji að handleiðsla sé mikilvæg fyrir 

fagmanninn. Í rannsókninni kom fram að 97% er þeirrar skoðunar að handleiðsla sé mikilvæg. 

Einnig var spurt hvort viðkomandi sæki sér handleiðslu og þá kemur í ljós að aðeins 50% sækja 

sér reglulega handleiðslu. Því er ljóst að viðhorf eru ekki í samræmi við framkvæmd þeirra 

fagaðila sem tóku þátt í könnuninni. Árið 1996 sögðust 88% félagsráðgjafa nýta sér handleiðslu 

og þar hefur hlutfallið haldist því að í þessari rannsókn segjast 86% nýta sér handleiðslu. Þegar 

skoðaðir eru allir faghópar árið 1996 kemur fram að 42% sækja sér aldrei handleiðslu eftir að 

námi lýkur. Í þessari rannsókn er þetta hlutfall komið niður í 9% sem verður að teljast góð 

þróun þó svo að regluleg handleiðsla þyrfti að aukast til muna. Hægt er að segja að dropinn 

hafi þar holað steininn en margir fræðimenn hafa lagt mikla áherslu á gildi og mikilvægi 

handleiðslu.  

Þegar skoðað er út frá faghópum hversu margir nýta sér handleiðslu reglulega eru það 

yfirleitt í kringum helmingur hvers faghóps. Sálgreinar skera sig úr með fullt hús stiga en líta 

verður til þess hversu fáir sálgreinar tóku þátt í rannsókninni. Af þeim geðlæknum sem tóku 

þátt sækja 57% reglulega handleiðslu, 55% sálfræðinga sækja reglulega handleiðslu og 34% 

þeirra félagsráðgjafa sem tóku þátt. Það vekur athygli hversu fáir félagsráðgjafar sækja sér 

handleiðslu reglulega þar sem mikið er lagt upp úr því verkfæri í námi félagsráðgjafa. Prestar 

sækja sér í 45% tilfella handleiðslu reglulega og geðhjúkrunarfræðingar reka lestina en 40% 

þeirra sækja sér reglulega handleiðslu. Áhugavert er að sjá til hvaða faghópa þátttakendur 

leita með handleiðslu, það er að segja, hvort þeir leiti til síns eigin faghóps eða leiti út fyrir 

hann. Fram kom að sálfræðingar gera minnst af því að leita sér handleiðslu til annarra faghópa 

en síns eigin en það er breyting frá því sem fram kom í rannsókninni árið 1996. Af þeim 

sálfræðingum sem svöruðu könnuninni árið 1996 voru 61% sem sóttu sér handleiðslu fyrir 

utan sinn eigin faghóp en hlutfall þeirra sem svöruðu núna og leita út fyrir sinn eigin faghóp 

eftir handleiðslu er 73%. Sálfræðingar eru hins vegar líka duglegastir við að leita í sinn eigin 

faghóp því að allir hafa þeir leitað þangað á einhverjum tímapunkti. Félagsráðgjafar leita mest 
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til síns eigin hóps eða 82% þátttakenda og síðan til sálfræðinga. Árið 1996 leituðu 51% 

félagsráðgjafa út fyrir sinn eigin faghóp en í þessari rannsókn kemur fram að 84% þeirra 

félagsráðgjafa sem tóku þátt hafa leitað út fyrir sinn eigin faghóp eftir handleiðslu. Geðlæknar 

eru líklegir til að leita til sálfræðinga, sálgreina eða annarra en þeirra sem getið er í 

rannsókninni, geðhjúkrunarfræðingar sem tóku þátt eru líklegastir til að leita til sálfræðinga 

og síðan í sinn eigin hóp, prestar leita í sinn eigin hóp og síðan í til félagsráðgjafa og 

sálfræðinga. Þegar allir hóparnir eru spurðir þá eru það sálfræðingar sem veita mest 

handleiðslu og þar á eftir eru það félagsráðgjafar.  

Til að svara þeim hluta rannsóknarspurningar um hvaða tegund handleiðslu var sótt var 

spurt með svarmöguleikunum „einstaklingshandleiðsla“, „hóphandleiðsla“ eða „bæði hóp- og 

einstaklingshandleiðsla“. Alls reyndust 66% þátttakenda sækja bæði í einstaklings- og 

hóphandleiðslu. Þegar skoðað er hvernig handleiðslu þátttakendur sækja sér og svörin flokkuð 

eftir faghópum sést að blönduð handleiðsla er lang algengsta fyrirkomulag í handleisðlumálum 

en flestir svarendur hafa sótt sér bæði einstaklings- og hóphandleiðslu eða 53% félagsráðgjafa, 

57% geðhjúkrunarfræðinga, 60% presta og 62% geðlækna.  Hóphandleiðsla er minnst áberandi 

en aðeins 1% þeirra félagsráðgjafa sem svöruðu hafa eingöngu sótt hóphandleiðslu og sama 

hlutfall var hjá sálfræðingum. Einstaklingshandleiðslu sóttu 41% þeirra félagsráðgjafa sem 

tóku þátt og 31% geðhjúkrunarfræðinga Einnig voru þátttakendur spurðir út í hver greiði fyrir 

handleiðslu og í 72% tilfella eru það atvinnurekendur sem greiða fyrir handleiðslu sinna 

starfsmanna.  

Einnig var skoðað hversu hátt hlutfall meðferðaraðila hafi sótt sína eigin meðferð (e. 

training therapy) sem talin er mikilvægur og jafnvel nauðsynlegur þáttur í uppbyggingu 

fagmanns í klínískri meðferð. Þar kemur fram að 29% hafa aldrei farið í eigin meðferð og 34% 

hafa sótt minna en 50 klukkustundir af slíkri meðferð. Sem þýðir að 63% hafa mjög takmarkaða 

reynslu af eigin meðferð og má álykta að það spegli að einhverju leiti færni þeirra í klínískri 

meðferðarvinnu. Áhugavert er að sjá að þegar þessar tölur eru flokkaðar eftir faghópum, sést 

að munurinn á hæstu og lægstu gildum er næstum því tífaldur. Sálgreinar sem tóku þátt hafa 

flestar klukkustundir í eigin meðferð eða 226 að meðaltali en félagsráðgjafar hafa fæstar 

klukkustundir eða 37 að jafnaði.  

 Því er ekki jafnvægi á milli menntunar og þjálfunar á milli íslenskra meðferðaraðila og 

bandarískra eða breskra ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar. Nú verður enn að vekja 

athygli á því að svarhlutfall var mjög lágt í rannsókninni, þannig að setja verður fyrirvara um 
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ályktanir sem draga má af henni. Þó má leiða að því líkum að staðan sé ekki nógu góð, almennt 

er það þannig að þegar einstaklingur útskrifast með meistarapróf úr íslenskum háskóla er ekki 

um að ræða klíníska þjálfun í því námi nema að verulega litlu leyti. 

5.5 Afstaða meðferðaraðila til eftirlits  

Í þriðju rannsóknarspurningu er spurt um afstöðu þátttakenda til opinbers eftirlits á sjálfstætt 

starfandi meðferðaraðilum hérlendis. Allir þeir faghópar sem tóku þátt í þessari rannsókn 

vinna undir eftirliti hins opinbera. Prestar skera sig úr að því leyti að þeir eru ekki 

heilbrigðisstarfsmenn og falla því ekki undir lög númer 34 frá 2012 um heilbrigðisstarfsmenn. 

Þeir eru hins vegar undir eftirliti Biskupsstofu og kirkjan hefur sínar eigin leiðir til að veita 

sínum þjónum félagslegt og siðferðislegt taumhald. Hinar stéttirnar, utan sálgreina, eru allar 

lögverndaðar heilbrigðisstéttir og falla því undir eftirlit Landlæknis eins og fjallað var um í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar (Heilbrigðisstarfsfólk - Embætti landlæknis, e.d., Lög númer 

34/2012 - um heilbrigðisstarfsmenn, e.d.). Landlæknir starfar eftir sérstökum lögum sem 

skylda hann til að fylgjast með starfsmönnum og stofnunum sem undir hann heyra. Finnist 

einhverjum að fagmaður innan heilbrigðiskerfisins sé ekki að sinna vinnu sinni sem skyldi getur 

sá og hinn sami kært starfsmanninn og fer þá fram rannsókn á áreiðanleika kærunnar 

(Heilbrigðisstarfsfólk - Embætti landlæknis, e.d.).  

Það hefur lengi verið baráttumál þeirra sem sinna fjölskylduskyldumeðferð hérlendis að 

fá starfsheitið lögverndað til þess að tryggja að enginn sinni slíku starfi nema hafa til þess 

tilhlýðilega menntun og þjálfun og að meðferðaraðilar séu undir eftirliti hins opinbera með 

störf sín. Í rannsóknarspurningu er spurt hvort eftirlit með sjálfstætt starfandi 

meðferðaraðilum hérlendis sé fullnægjandi. Niðurstaðan er skýr, 76% telja að ekki sé fylgst 

nægilega vel með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum. Í rannsókninni kom fram að það eru 

helst geðlæknar sem skera sig úr varðandi þessa afstöðu en aðeins 43% þeirra telja að eftirlit 

sé ekki fullnægjandi. Sálgreinar voru hins vegar einróma þeirrar skoðunar að ekki væri 

nægilega vel fylgst með þessum málum og hinir faghóparnir voru í 73-78% tilfella á því að 

eftirlit væri ekki nægilega mikið. Það er því afdráttarlaust skoðun þeirra að eftirlit með 

meðferðaraðilum sé ábótavant hérlendis. Þetta styður vel við það sjónarhorn sem FFF hefur 

haldið á lofti að mikilvægt sé að lögvernda starfsheiti hjónabands- og fjölskylduráðgjöf til að 

fyrirbyggja að einstaklingar sem ekki hafa menntun og reynslu til að sinna meðferð bjóði uppá 

meðferð hérlendis.  
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5.6 Klínísk meðferð og meðferðarnálganir 

Í fyrstu rannsóknarspurningu er spurt út í meðferðarnálgun þátttakenda. Út frá 

meðferðarnálgun má álykta hvort viðkomandi sé að sinna fjölskyldum og pörum eða 

einstaklingum. Til dæmis er það ólíklegt að hugræn atferlismeðferð sé notuð mikið í 

fjölskyldumálum þó að það sé ekki útilokað. Lausnarmiðuð nálgun er hins vegar mjög líkleg til 

að vera verkfæri meðferðaraðila sem sinnir fjölskyldu eða pari og eins tengslakenningar og 

tenslamyndunarkenningar. Í ljós kom að 71% þátttakenda sinnir að einhverju leiti klínískri 

meðferð í daglegum störfum sínum en 23% sinna engri slíkri meðferð. Þegar spurt er hversu 

marga klukkutíma meðferðaraðili notar á viku í klíníska meðferð kemur í ljós að flestir eða 27% 

eru að nota 5-10 klukkustundir á viku í meðferð og 24% eru að nota 11-20 klukkustundir. 

Aðeins 10% þeirra vinna meira en 31 klukkustund, sem myndi teljast meira en full vinna, við 

meðferð. Þegar þetta er brotið upp á faghópa kemur í ljós að 50% geðlækna sem tóku þátt 

verja meira en 31 klukkustund í viku í klíníska meðferð, 16% geðhjúkrunarfræðinga og 12% 

sálfræðingar. Félagsráðgjafar reka lestina en 6% þeirra sem svöruðu sinna klínískri meðferð í 

31 klukkutíma eða lengur á viku hverri. Alls reyndust 17% félagsráðgjafa verja engum tíma 

vikunnar í klíníska meðferð og 16% geðhjúkrunarfræðinga eru í sömu sporum. Ekki kemur á 

óvart að geðlæknar skuli vera með flestar stundir í meðferð þar sem starfs umhverfi þeirra er 

niðurnjörvaðra en til dæmis félagsráðgjafa. Því er áhugavert að sjá hversu hátt hlutfall 

meðferðaraðila vinni sjálfsætt á eigin stofu, í fullu starfi eða hlutastarfi. Í ljós kom að 28% 

aðspurðra starfa sjálfsætt, 19% í fullu starfi og 9% að hluta til. Þegar þetta er skoðað út frá 

faghópum kemur í ljós að það eru helst sálfræðingar sem reka eigin stofur, en 36% þeirra eru 

í eigin rekstri og 19% í fullu starfi. Hlutfall félagsráðgjafa í eigin rekstri getur talist full lágt eða 

1% aðspurðra eru í fullu starfi og 8% í hluta starfi. Fróðlegt þykir að sjá hversu margir sinna 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf beint og verður nú reynt að rýna í það út frá 

meðferðarnálgunum sem þátttakendur beita.  

Hugræn atferlismeðferð er algengasta nálgunin en 54% beita henni í klínískri meðferð. 

Eins og áður sagði er ólíklegt að sú nálgun sé notuð mikið í fjölskylduvinnu. Leiða má að því 

líkum að í rúmlega helmingi tilfella sé ekki um fjölskylduráðgjöf að ræða. Næst algengasta 

nálgunin er lausnarmiðuð meðferð en 37% ráðgjafa beita henni. Líklegt er að hluti þess sé 

unnið í fjölskyldumeðferð og einnig er líklegt að hluti frásagnarnálgunar sé notuð með 

fjölskyldum en 17% þátttakenda beitir henni. Fyrrnefnd tengslakenning og 

tengslamyndunarkenning eru verkfæri sem oft er notað í fjölskylduvinnu og 33% beita þeirri 
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nálgun í sinni klínísku vinnu. Annað algengt meðferðarform í hjónabands- og fjölskylduráðgjöf 

er tilfinningamiðuð meðferð sem notuð er af 13% þátttakendum og kenningin um hús hins 

trausta sambands er næstum undantekningarlaust notuð í hjónabandsvinnu. Hins vegar eru 

ekki nema 3% þátttakenda sem beita þeirri aðferð. Þegar svörin eru skoðuð eftir faghópum 

sést að í hópi félagsráðgjafa eru 49% að beita lausnarmiðaðri meðferð, 75% geðlæknar beita 

sáldýnamískri aðferð og 46% geðhjúkrunarfræðinga nota lausnarmiðaða aðferð og 36% presta 

nota sömu aðferð. Sálfræðingar eru afgerandi í notkun hugrænnar atferlismeðferðar en 92% 

beita þeirri nálgun, sálgreinar beita jafnt frásagnarnálgun og lausnarmiðaða nálgun. 

Tengslakenningar og tengslamyndunarkenningar eru algengar hjá félagsráðgjöfum (51%), 

sálgreinum (100%) og geðlæknum (50%) en frásagnarnálgun er algeng á meðal presta (24%), 

félagsráðgjafa (26%), sálgreina (50%) geðhjúkrunarfræðinga (23%). 

 Ómögulegt er að segja til um með einhverri vissu hversu margir af þátttakendum 

stunda hjónabands- og fjölskylduráðgjöf út frá þessu en ekki er ólíklegt að það sé um 30-40% 

tilfella. Eins og fram kom í fræðilega hlutanum þá skýrir vandi í parsambandi oft ýmis líkamleg 

veikindi og aðra sálfélagslega og samskiptaleg vandamál sem upp kemur í fjölskyldum 

(Gottman, 1995). Gagnlegt væri að rannsaka enn frekar hjónabands- og fjölskylduráðgjöf 

hérlendis.  

 

5.7 Frekari rannsóknir og umhugsunarefni 

Eins og fram hefur komið er hér um að ræða forkönnun (e. pilot study) og áætlað er að 

framkvæma mun ítarlegri könnun í nálægri framtíð. Þar er margt sem mætti skoða nánar, til 

dæmis væri gagnlegt að spyrja nánar út í hverjir eru sérstaklega að vinna með hjónabands- og 

fjölsklduráðgjöf og í hvaða faghóp eru viðkomandi meðferðaraðilar. Þá væri í framhaldi af því 

áhugavert að vita hvaða meðferðarnálganir meðferðaraðilar eru að beita í slíkri vinnu. Einnig 

er áhugavert að rannsaka það misræmi sem kemur í ljós á meðal þátttakenda þessarar 

rannsóknar á afstöðu til handleiðslu og þess hversu margir nýta sér ekki það verkfæri sem þeir 

sjálfir telja svo mikilvægt. Gagnlegt væri að spyrja nánar út í af hverju meðferðaraðilar nýta 

ekki verkfærið betur og hvað það væri hindri þá. Einnig er fróðlegt að athuga af hverju 

meðferðaraðilar í ákveðnum faghópum sinna ekki eigin meðferð (e. training therapy) þar sem 

sá þáttur er almennt talinn mikilvægur þáttur í mótun fagmannsins. Að sama skapi er 

áhugavert að skoða frekari afstöðu meðferðaraðila til eigin þjálfunar þar sem hún var ekki í 
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samræmi við það sem þekkist í viðmiðurnarlöndum rannsóknarinnar, en þátttakendur voru 

samt sem áður almennt sáttir við   þá litlu klínísku þjálfun sem þeir hafa fengið og telja hana 

fullnægjandi. Gagnlegt væri að skoða nánar afstöðu félagsráðgjafa til menntunar sinnar og 

færni til að sinna klínísku meðferðarstarfi.  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hvaða faglegu kröfur eru gerðar til meðferðaraðila 

hérlendis og til viðmiðunar hefur verið gert grein fyrir kröfum sem gerðar eru til 

meðferðaraðila í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þá hefur verið gerð grein fyrir þróun á 

hjónabands- og fjölskylduráðgjöf í þessum tveimur viðmiðunarlöndum ásamt því að fjalla um 

tengingu félagsráðgjafar við hjónabands- og fjölskylduráðgjöf. Einnig hefur verið fjallað um 

handleiðslumál íslenskra meðferðaraðila, meðferðarnálganir þeirra og þeir spurðir út í afstöðu 

sína til opinbers eftirlits með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum.  

Fram kemur í rannsókninni að menntunarstig íslenskra meðferðaraðila er hátt en 63% 

aðspurðra hafa lokið grunn- og framhaldsnámi í háskóla og 4% hafa aukinheldur lokið 

doktorsprófi. Klínísk þjálfun er ekki í samræmi við það sem þekkist í þeim löndum sem borin 

hafa verið saman við Ísland í þessari rannsókn. Aðeins 17% þátttakenda búa yfir 400 

klukkustundum eða fleiri í klínískri þjálfun, en það fer nokkuð nærri lágmarks kröfum sem 

gerðar eru í Bandaríkjunum og Bretlandi. Athygli vekur að 13% svarenda hefur aldrei fengið 

slíka þjálfun og af þeim sem hafa fengið slíka þjálfun er hún í 27% tilfella innan við 50 

klukkustundir sem er langt undir viðmiðunarmörkum í viðmiðunarlöndum rannsóknarinnar. 

Geðlæknar skera sig talsvert úr í þessum efnum en meðaltími þeirra undir handleiðslu er 

sagður 322 klukkustundir á móti 79 klukkustundum að meðaltali hjá félagsráðgjöfum. Ef marka 

má niðurstöður rannsóknarinnar er menntunarstig meðferðaraðila hérlendis sambærilegt við 

það sem þekkist í Bandaríkjunum og Bretlandi en klínísk reynsla íslenskra meðferðaraðila er 

umtalsvert minni en reynsla meðferðaraðila í viðmiðundarlöndunum. Þegar spurt er um 

afstöðu þátttakenda til eigin menntunar og klínískrar reynslu kemur fram að allir þátttakendur 

nema prestar telja sig vera vel menntaða til að sinna klínískri meðferð. Sálgreinar og geðlæknar 

telja sig í öllum tilvikum hafa nægilega menntun, sálfræðingar og geðhjúkrunarfræðingar telja 

sig í kringum 95% tilfella vel menntaða en félagsráðgjafar telja sig aðeins í 63% tilfella nægilega 

vel menntaða. Einnig eru þátttakendur ánægðir með klíníska þjálfun sína en 75% telja sig 

nægilega vel þjálfaða. Þó eru helst prestar og félagsráðgjafar sem telja að bæta megi við 

klíníska þjálfun sína en 60% félagsráðgjafa telja hana nægilega og 45% presta.  

Spurt er um hvaða meðferðarnálgun er notuð í klínísku meðferðarstarfi hérlendis. 

Rannsóknin sýnir að hugræn atferlismeðferð er algengasta meðferðarnálgun þátttakenda en 

54% alls hópsins segist beita henni í meðferðarstarfi sínu. Lausnarmiðuð nálgun er í öðru sæti 

en 37% beita henni og 22% beita jákvæðri sálfræði.Út frá svörum þátttakenda er ekki hægt að 
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segja með neinni vissu hversu margir af þátttakendum stunda hjónabands- og 

fjölskylduráðgjöf, en ekki er ólíklegt að það sé í um 30-40% tilvika.  

  Þátttakendur telja í 97% tilfella að handleiðsla sé mikilvæg og því vekur athygli að 

aðeins 50% sækja sér reglulega handleiðslu. Einnig kom fram að um 72% segja   

atvinnurekanda greiða fyrir handleiðsluna en 14% að einstaklingurinn greiði hana sjálfur. 

Sálfræðingar leita síst út fyrir sinn eigin faghóp eftir handleiðslu. Félagsráðgjafar leita mest til 

síns eigin hóps eða um  82% og síðan til sálfræðinga. Geðlæknar eru líklegir til að leita til 

sálfræðinga, sálgreina eða annarra en þeirra sem getið er í rannsókninni. 

Geðhjúkrunarfræðingar eru líklegastir til að leita til sálfræðinga og síðan í sinn eigin hóp, en 

prestar leita í sinn eigin hóp og síðan til félagsráðgjafa og sálfræðinga. Sálfræðingar veita 

mestu handleiðsluna og þar á eftir koma félagsráðgjafar. Alls reyndust 28% þátttakenda 

eingöngu sækja einstaklingshandleiðslu, 3% eingöngu hóphandleiðslu og 66% höfðu sótt bæði 

hóp- og einstaklingshandleiðslu.  

Þegar spurt er um afstöðu til eftirlits með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum telja 76% 

þátttakenda að ekki sé fylgst nægilega vel með þessum þáttum. Í rannsókninni kom fram að 

það eru helst geðlæknar sem skera sig úr varðandi afstöðu til eftirlits en aðeins 43% þeirra 

telja að eftirlit sé ekki fullnægjandi. Sálgreinar voru hins vegar einróma þeirrar skoðunar að 

ekki væri nægilega vel fylgst með og 73-78% meðal hinna faghópanna sögðuað eftirlit væri 

ekki nægilega mikið.  

Áhugavert væri að framkvæma ítarlegri rannsókn á starfi íslenskra meðferðaraðila með 

það að markmiði að kortleggja með meiri nákvæmni meðferðar nálganir ólíkra faghópa og afla 

þekkingar á hverjir eru sérstaklega að sinna hjónabands- og fjölskylduráðgjöf og þá hvaða 

nálgun helst er beitt í þeirri vinnu. Þá væri fróðlegt að rannsaka það misræmi sem kemur fram 

í afstöðu til handleiðslu og því að sækja sér handleiðslu í reynd. Af svörum þátttakenda  má 

álykta að klínísk þjálfun meðferðaraðila sé ekki nægilega mikil hérlendis og að auka þurfi eftirlit 

með sjálfstætt starfandi meðferðaraðilum á Íslandi. Ein leið til að bregðast við þessu væri að 

bjóða upp á heildstætt nám í hjónabands- og fjölskyldumeðferð hérlendis og lögvernda 

starfsheiti þeirra  sem stunda þá  meðferð.  

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1. Kynningarbréf  

Háskóli Ísland 7. október 2014  

  

Ágæti viðtakandi.  

Ég heiti Theodór Francis Birgisson og er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla 

Íslands. Þessar vikurnar er ég að vinna að meistaraverkefni mínu sem fjallar um klíníska 

meðferðarvinnu á Íslandi.  

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á þann hóp fagaðila sem vinna að  klínískri meðferð á 

Íslandi, hverjir eru í þessum hópi, hver er menntun þeirra og hvaða þjálfun hafa þeir hlotið. Einnig er 

leitað eftir upplýsingum frá oinberum aðilum um hver sinnir eftirliti með meðferðarstarfi hérlendis.  

Því fylgir mikil ábyrgð að veita klíníska meðferð og því sjálfsagður réttur þeirra sem leita sér slíkrar 

meðferðar að þeir sem kalla sig meðferðaraðila séu til þess menntaðir og hafi fengið tilhlýðilega 

Þjálfun. Það er von mín að með rannsókn þessari fái fræðasamfélagið betri yfirsýn yfir þá sem sinna 

meðferðarstarfi og að almenningur geti betur áttað sig á mikilvægi þess að meðferðaraðili sé bæði 

menntaður og þjálfaður til að sinna slíku starfi.  

Þátttakendur í rannsókn þessari eru fagaðilar úr ólíkum faghópum. Rannsakandi veit ekki til  

þess að gerð hafi verið slík rannsókn hérlendis áður. Ef allt gengur að óskum má gera ráð fyrir að 

niðurstöður rannsóknarinnar liggi fyrir og verði kynntar í lok þessa árs.  

Áætlað er það taki um  5-7 mínútur að svara listanum. Þér er ekki skylt að svara einstökum 

spurningum eða spurningalistanum í heild, en þátttaka þín er afar mikilvæg fyrir könnunina og 

gagnsemi hennar. Vonast er því til að þú sjáir þér fært að svara listanum í heild. Könnuninni lýkur þann 

30. október n.k. en þá hefst úrvinnsla gagna. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Farið 

verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram við úrvinnslu. Að lokinni 

úrvinnslu  er gögnunum eytt. 

Ef einhverjar spurningar vakna eða ef þú hefur athugasemdir við rannsóknina eða framkvæmd 

hennar þá er þér velkomið að hafa samband við mig í síma 858-1795 eða senda mér t-póst á netfangið 

theodor@lausnin.is. Einnig getur þú haft samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar og leiðbeinanda 

minn dr. Sigrúnu Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands á netfangið sigjul@hi.is. 

 

Með fyrirfram þakklæti,  

 

Theodor Francis Birgisson  
Sólvellir 1 
800 Selfoss  
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Viðauki 2. Spurningarlisti  
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