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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru sjálfsvíg aldraðra. Reynt er að varpa ljósi á hvers 

vegna eldra fólk grípur til þeirra örþrifaráða að taka líf sitt komið á síðasta skeið ævi 

sinnar. Kannaðir eru helstu áhættuþættir í sjálfsvígum aldraðra og fjallað um helstu 

viðbrögð þeirra sem næstir standa þegar sjálfsvíg verður. Komið er inn á hvaða leiðir og 

úrræði samfélagið hefur upp á að bjóða sem gætu komið í veg fyrir þennan dauðdaga. 

Einnig verður kannað hvaða úrræði kirkjan og samfélag hennar hafa upp á að bjóða. Í 

ritgerðinni er farið í grófum dráttum yfir afstöðu kirkjunnar til sjálfsvíga allt til dagsins í 

dag en sú afstaða hefur skipt miklu máli og orsakað höfnun, skömm og sektarkennd hjá 

mörgum þegar þörfin er mest fyrir skilning og stuðning. Þessi afstaða er enn til staðar 

þó margt hafi breyst til batnaðar á síðustu árum.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að vekja athygli á sjálfsvígum aldraðra sem er í senn 

bæði viðkvæmur og dulinn málaflokkur. Sjálfsvíg hefur áhrif á marga, þau eru ekki 

einkamál þess sem kaus sjálfvalinn dauða heldur eru áhrifin á fjölskyldur, vini og 

samfélög margþætt og margvísleg. Hringurinn utan um hvern þann sem fellur fyrir eigin 

hendi getur verið ansi stór, margir verða því fyrir áhrifum og málefnið snerti samfélagið 

allt. Það eru margir sem lifa með sektarkennd og skömm sem eru erfiðar tilfinningar og 

vega ansi þungt í töskunni sem ferðast er með í gegnum lífið. Þess vegna er þörf á 

vandaðri og upplýsandi umræðu um sjálfsvíg þar með talin sjálfsvíg aldraðra. Opin 

vönduð umræða, fræðsla og aukin þekking á málefninu er líkleg til að draga úr tíðni 

sjálfsvíga meðal aldraðra og einnig bæta líðan eftirlifenda.   
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Inngangur 

Tíðni sjálfsvíga fer vaxandi og eru þau ógn sem öllum heiminum stafar hætta af, ógn 

sem þarf að tala upphátt um í upplýsandi og vandaðri umræðu. Það er enginn 

aldurshópur undanskilin sjálfsvígum. Þau geta átt sér stað í hvaða fjölskyldu sem er, 

hvenær sem er, hvar sem er, getur hitt feður, mæður, afa, ömmur, börn, systkini, vini, 

nágranna, ríkt fólk, fátækt fólk, íþróttamenn, vinnufélaga, nágranna, leikara, 

lögreglumenn, lækna, gagnkynhneigða, samkynhneigða, ungt fólk, gamalt fólk, alla.  

Hvers vegna? og af hverju? Aðstandendur og samfélög leita að orsökum og spyrja 

spurninga sem sjaldnast fást svör við og eru órjúfanlegar þeim sára veruleika sem 

skapast þegar einstaklingur velur að taka eigið líf. Það eru margar og margvíslegar 

spurningar sem banka á dyr. Er sjálfsvíg ákjósanlegur valkostur þegar lífið er óbærilegt 

og merkingarlaust? Er sjálfsvíg flóttaleið eða hjáleið á lífsins vegi þegar allar aðrar 

leiðir virðast ófærar? Er sjálfsvíg heigulsháttur eða hugrekki? Hvernig er hægt að koma 

í veg fyrir að sjálfsvíg eigi sér stað? Hver á líf einstaklingsins, er það hann sjálfur, 

samfélagið eða Guð? Stórt er spurt og framangreind dæmi sýnishorn af þeim 

spurningum sem upp koma.  

Þegar tíðni sjálfsvíga eru skoðuð kemur í ljós að sama þróun virðist eiga sér stað 

hér á landi og í öðrum löndum það er að segja með hækkandi aldri eykst tíðni sjálfsvíga. 

Ýmsar breytingar verða í lífi fólks á efri árum sem valda því að flestir finna fyrir 

tómleika og tilgangsleysi. Auk þess sem margir einangrast og finna fyrir vonleysi. Á 

sama tíma minnkar líkamleg geta og færni og þar með tækifærum til að gera hluti sem 

áður auðguðu lífið. Við sjáum það einnig gerast með hækkandi lífaldri að meira er um 

að aldraðir lifi börn sín, börn sem ná miðjum eða jafnvel hærri aldri.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að beina sjónum að þeim sem hafa kosið að taka 

líf sitt sjálfir komnir á seinni hluta lífsins. Leitast er við að fá svör við spurningum um 

hvers vegna eldra fólk velur þessa leið. Hverjir eru í mestri sjálfsvígshættu í þessum 

aldurshópi og helstu viðbrögð þeirra sem næstir standa þegar sjálfsvíg verður. Kannað 

verður hvaða leiðir og úrræði samfélagið hefur upp á að bjóða sem gætu komið í veg 

fyrir þennan dauðdaga því sjálfsvíg er sá dauðdagi sem hægt er að koma í veg fyrir með 
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þverfaglegum forvörnum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO).
1
 

Einnig verður kannað hvaða úrræði kirkjan og samfélag hennar hefur upp á að bjóða. 

Það er dálítið flókið að draga línu í aldri þegar talað er um efri ár en eftir að hafa 

skoðað tölfræði og rannsóknir er niðurstaðan mín sú að draga línuna við sextíu og fimm 

ára aldur og eldri. Það er ekki auðvelt að finna eitt orð sem nær vel yfir þetta þennan 

aldurshóp en í ritgerðinni vel ég að kalla hópinn ,,aldraða“ eða ,,eldra fólk“ til 

einföldunar í umfjöllun svo enginn þurfi að efast um hvaða aldurshóp verið er að fjalla 

um.  

1. Sjálfsvíg fyrr og nú 

Kaflinn fjallar um skilgreiningu á hugtakinu sjálfsvíg, tölfræði sjálfsvíga, sjálfsvíg í 

Biblíunni og afstöðu kirkjunnar til sjálfsvíga.  

1.1 Hugtakið sjálfsvíg 

Skilgreining á hugtakinu sjálfsvíg er sá gjörningur að drepa sjálfan sig.
2
 Hugtakið 

sjálfsvíg snýst um það að einstaklingur tekur ákvörðun um og í framhaldi af því 

framkvæmir verknað sem bindur enda á líf hans.
3
  

Skilgreining félagsfræðingsins Emile Durkheim á sjálfsvígi er á þessa leið: 

,,hugtakið sjálfsvíg er notað um öll dauðsföll sem rekja má beint eða óbeint til 

jákvæðrar eða neikvæðrar aðgerðar fórnarlambsins sjálfs, sem viðkomandi veit að mun 

leiða til þessarar niðurstöðu.“
4
 

Þegar sjálfsvígs hugtakið er skoðað kemur í ljós að íslenskan er rík á orð yfir þetta 

fyrirbæri. Stóra orðabókin um íslenska málnotkun segir svo um hugtakið:  

Fremja sjálfsvíg, fremja sjálfsmorð, fyrirfara sér, fara sér, fara sér sjálfur, 

ráða sér bana, svipta sig lífi, stytta sér aldur, (<hóta því að>) stytta daga 

sína, farga sér, drepa sig, (<hóta að>) kála sér, klára sig, sálga sér, týna sér, 

hengja sig, skjóta sig.
5
 

 

                                                           
1
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), Preventing suicide, A global imperative, Who.int/en/, Geneva: 

World Health Organization, 2014, bls. 1-89, hér bls. 2. Sótt 11.01.15 af  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1  
2
 Óttar Guðmundsson, Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa?, Reykjavík: JPV útgáfa, 2014, bls. 45 

3
 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...hvað svo? Sálgæsla eftir sjálfsvíg, Reykjavík: Muninn bókaútgáfa, 

Íslendingasagnaútgáfan, 1997, bls. 18 
4
 Sama heimild, bls. 18 

5 Snara vefbókasafn, Stóra orðabókin um íslenska málnotkun, veforðabók, Snara.is: sótt 24.06.14 af 

http://snara.is/8/s8.aspx?action=search&sw=sjálfsvíg 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1
http://snara.is/8/s8.aspx?action=search&sw=sjálfsvíg
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Á þessu má sjá að ýmis orð má nota í íslensku til að koma orðum að því þegar fólk 

tekur líf sitt sjálft en í seinni tíð er algengast að nota orðið sjálfsvíg meira en nokkur 

önnur orð yfir verknaðinn. 

1.2 Tölfræði 

Sjálfsvíg eru alvarleg alþjóðleg heilbrigðisvandamál. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar (WHO) sem kom út í september 2014 kemur fram að árlega deyja um 

800.000 manns í heiminum vegna sjálfsvíga og er þá verið að tala um alla aldurshópa. 

Þetta þýðir að einhverstaðar í heiminum tekur ein manneskja líf sitt á hverjum 40 

sekúndum eða 11,4 á hverja 100.000 þúsund manns (15,0 karlar og 8,0 konur). Þessi 

tala er jafnvel talin of lág vegna þess að sjálfsvíg eru viðkvæm mál og gæti því vantað 

upp á skráningu. Má í því sambandi nefna að í sumum löndum eru sjálfsvíg ólögleg og 

því mjög líklega vantalin. Í löndum þar sem skráning er mjög góð eru sum sjálfsvíg 

skráð sem slys eða önnur orsök en sjálfsvíg. Í löndum þar sem áreiðanleiki skráningar er 

minni er talið að sjálfsvíg séu einfaldlega ekki talin með. Áttahundruð þúsund er há tala 

sérstaklega í ljósi þess að hægt er að koma í veg fyrir þessi dauðsföll. Þegar hlutfall 

kynjanna er skoðað kemur fram að í ríkari löndum deyja þrefalt fleiri karlar en konur 

vegna sjálfsvíga. Í fátækum löndum og löndum með meðaltekjur er hlutfallið mun lægra 

eða 1,5 karl á móti 1 konu. Sjálfsvígstíðni er hæst hjá einstaklingum eldri en 70 ára 

bæði hjá konum og körlum og á það við flesta heimshluta. Til samanburðar má nefna að 

á heimsvísu eru sjálfsvíg á aldursbilinu 30-49 ára fimmta algengasta dánarorsökin og 

önnur algengasta hjá fólki 15-29 ára. Lægst er sjálfsvígstíðnin hjá börnum undir 15 ára. 

Inntaka lyfja eða eiturefna, henging og skotvopn eru meðal algengustu aðferða. Hafa ber 

í huga að hér er verið að tala um þá sem ná að taka líf sitt en ár hvert eru 

sjálfsvígstilraunirnar miklu fleiri.
6
  

Á vef Hagstofu Íslands má finna upplýsingar um fjölda látinna eftir dánarorsökum 

(ICD-10), kyni og aldri. ICD-10 er byggt á 10. útgáfu flokkunarkerfis 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Þegar árin 1996-2009 eru skoðuð kemur 

í ljós að 478 létust af sjálfskaðandi völdum af þessum fjölda voru 40 einstaklingar 67 

ára og eldri, 30 karlar og 10 konur. Til viðmiðunar létust á þessu tímabili samkvæmt 

                                                           
6
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, Preventing suicide, A global imperative. Who.int/en/, bls. 2 og 7. Sótt 

11.01.15 af  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1
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Hagstofu Íslands 20.614 einstaklingar 67 ára og eldri.
7
 Þær aðferðir sem þessi fjörutíu 

manna hópur notaði til að binda enda á líf sitt eru nefndar þannig: ,,Látnir af völdum 

vísvitandi sjálfseitrunnar af og berskjöldun fyrir og vísvitandi sjálfsskaða.“
8
 

Dánarorsakirnar á umræddu tímabili eru samtals nítján sjá nánar á vef Hagstofunnar. Til 

einföldunar hef ég dregið saman í töflu þær orsakir sem að mínu mati standa ,,næst hver 

annarri“ ef svo má að orði komast sbr. meðfylgjandi töflu. Vísa að öðru leiti í 

upplýsingar á vef Hagstofu Íslands.
9
  

Tafla 1. Látnir af völdum vísvitandi sjálfseitrunar af og berskjöldun fyrir og 

vísvitandi sjálfskaða. Tímabil 1996-2009.
10

  

Látnir af völdum sjálfsvígs og vísvitandi sjálfskaða vegna/af:  karlar  konur 

lyfja 2 4 

lofttegundum, stybbu, ótilgreindum efnum og skaðvænum 1 0 

hengingu, kæfingu og reyringu 8 1 

drukknun og kaffæringu 2 2 

skotvopna 7 0 

reyk, eldi og logum 1 0 

beittum hlut 6 1 

því að stökkva af háum stað 1 2 

því að láta vélknúið flutningatæki rekast á annað flutningatæki á landi 1 0 

öðrum tilgreindum eða ótilgreindum ráðum  1 0 

Samtals 30 10 

Á töflunni má sjá að karlar nota ofbeldisfyllri aðferðir en konur. 

Sjálfsvíg er harmleikur og ekki minni harmleikur hjá öldruðum en öðrum 

aldurshópum. Það sorglega er að það er ekki svo sjaldgæft. Samkvæmt bandarískum 

heimildum kemur fram að á árinu 2003 frömdu tæplega 31.500 Bandaríkjamenn 

sjálfsvíg sem þýðir að sjálfsvíg voru ellefta algengasta dánarorsökin og átjánda hæsta 

dánarorsökin meðal hinna eldri. Tíðni sjálfsvíga var þar hæst meðal eldri karla og 

stöðuga hækkun má merkja með hækkandi aldri. Sjálfsvígstíðni meðal karlmanna 65-69 

ára var 21 á hverja 100.000, hækkaði í 32 á hverja 100.000 á aldrinum 75-79 og í elsta 

                                                           
7
 Hagstofa Íslands, Dánir eftir dánarorsökum (ICD-10), kyni og aldri 1996-2009, Hagstofa.is, sótt 30.júní 

2014 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MA

N05302%26ti=D%E1nir+eftir+d%E1narors%F6kum+%28ICD%2D10%29%2C+kyni+og+aldri+1996%

2D2009++++++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Danir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi  
8
 Sama heimild, sótt 22.03.15 

9
 Sama heimild, sótt 22.03.15 

10
 Sama heimild, sótt 22.03.15 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN05302%26ti=D%E1nir+eftir+d%E1narors%F6kum+%28ICD%2D10%29%2C+kyni+og+aldri+1996%2D2009++++++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Danir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN05302%26ti=D%E1nir+eftir+d%E1narors%F6kum+%28ICD%2D10%29%2C+kyni+og+aldri+1996%2D2009++++++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Danir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN05302%26ti=D%E1nir+eftir+d%E1narors%F6kum+%28ICD%2D10%29%2C+kyni+og+aldri+1996%2D2009++++++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Danir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
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aldurshópnum 85 ára og eldri jókst tíðnin og var nærri 48 á hverja 100.000 sem er meira 

en helmingi hærri tíðni en hjá körlum á aldrinum 18-65 ára.
11

  

Aldraðir eru líklegri til að fyrirfara sér en þeir sem yngri eru vegna þess að þeir eru 

ákveðnari í því, þeim er með öðrum orðum full alvara. Þó svo að í einhverjum tilfellum 

sé verið að kalla eftir hjálp þá eru þessi einstaklingar venjulega ekki að kalla eftir henni 

því þeir vilja deyja. Flestir velja banvæna aðferð og þeim tekst ætlunarverkið í fyrstu 

tilraun. Margir þessara einstaklinga búa einir svo að jafnvel þó að sjálfsvígstilraun 

þeirra hafi verið að kalla eftir hjálp er ólíklegt að þeir finnist í tíma til þess að þeim 

verði bjargað. Þessi hópur er líklegri en aðrir aldurshópar til að nota banvænni aðferðir 

og karlmenn í þessum aldurshópi eru líklegri en konur til að nota byssur. Konur eru 

líklegri til að nota pillur eða einhverskonar eitur. Eldra fólk er einnig líklegra til að nota 

þá aðferð að svelta sig í þeim tilgangi að taka líf sitt eða velja að fara ekki eftir 

ráðleggingum lækna eða hætta að taka nauðsynleg lyf sem auka líkur á að það dragi það 

til dauða.
12

  

1.3 Biblían og sjálfsvíg 

Í Gamla testamentinu má finna sex frásagnir um sjálfsvíg og þar af eru tvö sem njóta 

vafans vegna þess að þau falla ekki undir skilgreiningu á sjálfsvígi.
13

 Einna þekktust 

þessara frásagna er sagan af Sál konungi sem lét fallast á sverð sitt þegar bardaginn við 

Filista á Gilbóafjalli var tapaður. Þeir voru tveir sem féllu þar fyrir eigin hendi því þegar 

skjaldsveinn Sáls sá að hann var látinn fyrirfór skjaldsveinninn sér á sama hátt.
14

 Þessi 

sex tilfelli í Gamla testamentinu tengjast öll ósigrum í bardögum eða því að ekkert var 

framundan annað en hræðileg niðurlæging í formi pyntinga eða dauða.  

Í Nýja testamentinu segir frá einu sjálfsvígi en það er sjálfsvíg Júdasar.
15

 Júdas 

hafði komið sér í það erfiðar aðstæður með því að svíkja Jesú og var því ekki talið 

órökrétt að hann félli fyrir eigin hendi.
16

 Júdas var fordæmdur fyrir að svíkja Jesú en 

hann var ekki fordæmdur fyrir að taka eigið líf.
17

 Á tveimur öðrum stöðum í Nýja 

                                                           
11

 David C. Steffens, Spiritual Considerations in Suicide and Depression Among The Elderly, Southern 

Medical Journal, 01.júlí 2007, árg. 100, hefti 7, bls. 748-749, hér bls. 748. Sótt 30.06.14 af 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=799ae87f-5425-40e7-8081-

c650ba0811b4%40sessionmgr198&vid=1&hid=107 
12

 Eric Marcus, Why Suicide?, New York: HarperCollins, 1996, bls. 78-79 
13

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 25 
14

 Biblían, Heilög ritning, Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag, JPV útgáfa, 2007, 1Sam 31:4-5, bls. 354 
15

 Biblían, Matt 27:5, bls. 40 
16

 Óttar Guðmundsson, Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa?, bls. 16 
17

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 28 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=799ae87f-5425-40e7-8081-c650ba0811b4%40sessionmgr198&vid=1&hid=107
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=799ae87f-5425-40e7-8081-c650ba0811b4%40sessionmgr198&vid=1&hid=107
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testamentinu er talað um sjálfsvíg. Í öðru tilfellinu þegar Gyðingar héldu að Jesú ætlaði 

að fyrirfara sér
18

 og í hinu tilfellinu er sagt frá fangaverðinum sem vildi fyrirfara sér 

með sverði sínu þegar hann hélt að fangarnir hefðu flúið.
19

  

Það er ekki hægt að sjá fordæmingu í Biblíunni á þeim fáu sjálfsvígum sem hún 

fjallar um heldur má merkja að betra var að falla fyrir eigin hendi en hendi óvinarins og 

deyja þannig með sæmd. Talað er um sjálfsvíg sem hvert annað dauðsfall, engin 

vanhelgun eða útskúfun fylgdi þeim og búið um lík þeirra eins og hvert annað lík. Ekki 

er heldur hægt að merkja neina fordæmingu á verknaðinum sjálfum og engin vísbending 

um að sjálfsvíg séu talin synd eða dauðasynd.
20

 Mjög líklega er skilningur okkar í dag á 

sjálfsvígum allt annar en hann var á tímum Biblíunnar og trúlega hefur það verið mjög 

fjarstæðukennt að einstaklingur tæki þá ákvörðun að binda sjálfur enda á líf sitt. Í riti 

Þjóðmálanefndar Þjóðkirkjunnar Um sjálfsvíg kemur fram að rit Biblíunnar túlka og 

sýna þá grundvallarafstöðu að Guð sé höfundur lífsins, sá sem skapaði himinn, jörð og 

manninn. Það sé því ekki á valdi mannsins að taka ákvarðanir um líf eða dauða, það 

vald hefur Guð og enginn annar. Það er því í valdi Guðs að ákveða hvenær skal kalla 

manninn burt úr þessum heimi. Lífið er gjöf frá Guði, það er heilagt og maðurinn hefur 

ekki vald yfir því. Með öðrum orðum maðurinn hefur ekki vald yfir eigin lífi. Þetta er 

grundvallarviðhorf kristindómsins. Með því að taka sér þetta vald í hendur er maðurinn 

að óhlýðnast Guði og gera uppreisn gegn honum. Þetta er regla sem gildir og er þá alveg 

sama hversu hættulegt eða þjáningarfullt lífið er manninum. Líf í þjáningu fær þannig 

innihald og gildi. Samkvæmt þessu biblíulega viðhorfi getur lífið ekki verið 

merkingarlaust. Ef lífið er tilgangslaust þýðir það sama og vantrú eða trúleysi. Þetta 

viðhorf er forsendan fyrir því að innan kristindómsins er talað um sjálfsvíg sem synd.
21

  

1.4 Kirkjan og sjálfsvíg 

Það þarf að skoða sögu kristinnar kirkju og áhrifamikil rök guðfræðinga fyrri alda sem 

höfðu áhrif á menningu og samfélög til dæmis hvað varðar lagasetningar um sjálfsvíg 

og álit almennings á sjálfsvígum. Sumir guðfræðinganna töldu sjálfsvíg vera dauðasynd 

og ögrun við vilja Guðs. Afstaða kirkjunnar til sjálfsvíga orsakaði höfnun, skömm og 

sektarkennd þegar þörfin kallaði eftir skilningi og stuðningi. Er þessi afstaða ennþá til 

                                                           
18

 Biblían, Jóh 8:21-22, bls. 127 
19

 Biblían, Post 16:27, bls. 170 
20

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 27-28 
21

 Þjóðmálanefnd Þjóðkirkju Íslands, Um sjálfsvíg, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1997, bls. 12 -13 
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staðar þótt margt hafi breyst til batnaðar á síðustu árum. Þetta á meðal annars sinn þátt í 

því að sjálfsvíg eru enn þann dag í dag tabú hjá mörgum.  

Þegar saga kristinnar kirkju er skoðuð sést að í fornkirkjunni voru sjálfsvíg tengd 

píslavætti því þeir sem dóu fyrir kristna trú áttu sæluvist í vændum í Guðsríki og urðu 

að dýrlingum ef þeir dæju fyrir trúna. Það var því freistandi að ganga viljandi í dauðann. 

Ágústínus kirkjufaðir frá Hippo (354-480) leist illa á þessa þróun og talaði um sjálfsvíg 

sem ögrun við vilja Guðs og varaði við slíkum dauðdaga.
22

 Hann sagði að enginn skyldi 

binda enda á líf sitt til að öðlast betra líf eftir dauðann og taldi að þeir sem gerðu slíkt 

ættu ekki aðgang að betra lífi eftir dauðann. Hann taldi sjálfsvíg einnig vera brot gegn 

fimmta boðorðinu. Að það sneri ekki einungis að því að ekki mætti deyða annan mann 

heldur líka að ekki mætti deyða eigið líf.
23

 Á almennu kirkjuþingi árið 533 fordæmdu 

leiðtogar kirkjunnar sjálfsvíg og oftar eftir það.
24

  

Viðhorf kirkjunnar byggðist á grundvallarafstöðu Biblíunnar um Guð sem höfund 

lífsins og viðbrögð hennar einkenndust af því sem og að halda uppi aga, koma á 

skipulagi og reglu. Guðfræðingurinn Tómas frá Aquinas (1225-1274) mótaði afstöðu 

kirkjunnar gagnvart sjálfsvígum. Hans álit var að sjálfsvíg væru brot gegn fimmta 

boðorðinu.
25

 ,,Samkvæmt honum var sjálfsvíg ,,dauðasynd“, versta synd sem hægt var 

að drýgja, vegna þess að sjálfsvegandinn deyðir ekki aðeins líkama sinn heldur einnig 

sálu sína og fyrirgerir þar með sálarheill sinni.“
26

 Tómas frá Aquinas áleit að sjálfsvíg 

væru einnig brot gegn samfélaginu, náttúrunni og Guði. Því Guð var sá sem skapaði 

lífið og því sá eini sem hafði rétt til að ráða yfir lífi og dauða. Því var það dauðasynd að 

fremja sjálfsmorð og af öllum syndum var dauðasyndin sú versta.
27

  

Fleiri áhrifamenn innan kirkjunnar létu í sér heyra varðandi sjálfsvíg og má þar 

nefna Martein Lúther (1483-1546) sem taldi sjálfsvíg vera verk Satans. Maður sem 

fyrirfer sér eða gerir til þess tilraun gerði það ekki af frjálsum vilja heldur væri það verk 

Satans. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) taldi sjálfsvíg vera synd vantrúarinnar og hann 

ásamt Karl Barth (1886-1968) töldu að það væri Guðs að dæma um hvort sjálfsvíg væri 

                                                           
22

 Sama heimild, bls. 13 
23

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 31-32 
24

 Þjóðmálanefnd Þjóðkirkjunnar,  Um sjálfsvíg, bls. 13 
25

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 33 
26

 Þjóðmálanefnd Þjóðkirkjunnar,  Um sjálfsvíg, bls. 13 
27

 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, bls. 33 
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rangt eða ekki, það væri ekki í mannlegu valdi að dæma um slíkt.
28

 Það má því kannski 

segja að fordæming sjálfsvíga megi fyrst og fremst rekja til forsvarsmanna kristinnar 

kirkju sem uppi voru á öldum áður. 

Kirkjan reyndi margt til að koma í veg fyrir sjálfsvíg meðal annars með því að hóta 

sjálfsvegendum eilífri fordæmingu og vísum stað í helvíti. Samkvæmt kanónískum rétti 

kaþólsku kirkjunnar eiga sjálfsvegendur ekki að fá kirkjulega útför né leg í vígðri mold. 

Sjálfsvíg féllu undir refsilög og voru sjálfsvegendur fordæmdir sem sýndi sig í 

vanvirðingu á líkamsleifum þeirra til dæmis í formi limlestinga og í því að minning um 

þá var vanheiðruð. Dönsk lög Kristjáns V sem giltu hér á landi höfðu samskonar 

ákvæði. Tekið skal fram að þessi lög eru úr gildi fallin.
29

 

Í nútímanum er munur á kaþólsku kirkjunni og kirkju mótmælenda varðandi 

sjálfsvíg. Algilt bann við sjálfsvígum er ennþá við líði hjá kaþólsku kirkjunni. Þar eru 

sjálfsvíg fordæmd sem synd og siðferðilega röng. Í vissum tilfellum viðurkennir hún þó 

að þau sé hægt að réttlæta og jafnvel eru þau talin dyggð í einhverjum tilfellum til 

dæmis ef eigin lífi er fórnað til þess að bjarga lífi annarra. Flest lönd mótmælenda hafa 

fallið frá því að sjálfsvíg heyri undir hegningarlög og eru sjálfsvíg frekar álitin vera 

félagslegt vandamál og mannlegur harmleikur frekar en viðfangsefni sem krefst 

skilgreininga guðfræðinnar eða heimspekinnar. Opinber fordæming og útskúfun er 

smátt og smátt að víkja fyrir umburðarlyndi, skilningi og mannúð. Aukin þekking á 

geðrænum og félagslegum þáttum er varða sjálfsvíg hefur haft áhrif á það hvernig 

kirkjan fjallar um og tekst á við sjálfsvíg. Þó svo almenna afstaðan sé að sjálfsvíg sé 

siðferðilega rangt þá nær fyrirgefningin sem kristin trú boðar einnig til sjálfsvíga og því 

að kristin kærleikur fer ekki í manngreinarálit heldur nær til allra manna. Skiptir þá ekki 

máli hvar og hvernig þeir standa í lífinu. Kirkjan veitir stuðning og býður upp á 

uppbyggjandi aðgerðir. Umburðarlyndi kirkjunnar er því orðið meira gagnvart 

sjálfsvígum og hlutverk kirkjunnar í þessum efnum snýst meira um sálgæslu en 

trúfræði. 
30

 

                                                           
28

 Sama heimild, bls. 33 
29

 Þjóðmálanefnd Þjóðkirkjunnar, Um sjálfsvíg, bls. 13-14 
30

 Sama heimild, bls. 14-15 
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2. Orsakir, áhættuþættir, rauðu flöggin og þunglyndi aldraðra 

Í kaflanum verður farið yfir helstu orsakir sjálfsvíga bæði almennt og hjá eldra fólki 

sem og helstu áhættuþætti hjá eldra fólki. Fjallað um viðvörunarbjöllur eða rauð flögg 

ásamt umfjöllun um þunglyndi aldraðra. 

2.1 Orsakir 

Sjálfsvíg eru í sjálfu sér óskiljanleg en almennt eru orsakir sjálfsvíga raktar til flókins 

samspils geðrænna, sálrænna, lífeðlisfræðilegra og félagslegra þátta. Þeir þættir sem eru 

mest afgerandi eru geðraskanir, þar með talið þunglyndi, tilfinningaleg vandamál, 

skaðleg notkun áfengis og fíkniefna, atvinnumissir, fjárhagslegur missir, vonleysi, 

bjargarleysi, langvinnir verkir og veikindi, fjölskyldusaga um sjálfsvíg og gena- og 

líffræðilegir þættir.
31

 Einnig er talið að tengsl séu á milli sjálfsvíga og 

þjóðfélagsbreytinga, breytinga á stöðu kynjanna og atvinnu.
32

 Í bók Óttars 

Guðmundssonar Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa? kemur fram að þunglyndi sem 

einkennist af örvinglun og vonleysi sé langalgengasta ástæða sjálfsvíga eða 60-80% og 

eigi það við um alla aldurshópa.
33

 

2.2 Áhættuþættir 

Þó sjálfsvíg séu ekki fyrirsjáanleg þá má merkja ákveðna áhættuþætti þeirra. Skýrsla 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) sýnir ákveðna áhættuþætti sjálfsvíga og 

eiga þeir við um alla aldurshópa. Hætta á sjálfsvígi getur verið fyrir hendi hjá 

einstaklingum sem upplifa sig varnarlausa og duglitla og geta einstaklingar með þessa 

líðan þróað með sér sjálfsvígshegðun. Þeir sem hafa reynt sjálfsvíg eru í meiri áhættu en 

aðrir og einu ári eftir sjálfsvígstilraun er jafnvel enn mikil hætta á sjálfsvígi eða öðrum 

ótímabærum dauða. Hætta á sjálfsvígshegðun eykst með hærri tíðni geðraskana og 

einstaklingar með fleiri en eina geðröskun eru í meiri hættu en aðrir. Skaðleg neysla 

áfengis og annarra vímuefna eykur hættu á sjálfsvígum. Að vera án atvinnu og óvissa 

eða erfiðleikar í fjármálum leiða til aukinnar hættu. Efnahagskreppa getur aukið hættuna 

og vonleysi er einn af áhættuþáttunum. Það að fá ekki hvatningu og hafa ekki væntingar 

til einhvers veldur í flestum tilfellum þunglyndi sem aftur getur leitt til sjálfsvígshættu. 

Langvinnir verkir og veikindi eru miklir áhættuþættir þegar kemur að 

                                                           
31

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), Preventing suicide, A global imperative, bls. 40-41. Sótt 

11.01.15 af  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1 og 

Sigurður Páll Pálsson, Virkt for-varnarstarf mikilvægt, Mbl.is, 18. janúar 2000, sótt 24.06.2014 af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513756/  
32

 Sigurður Páll Pálsson, Virkt for-varnarstarf mikilvægt, sótt 24.06.2014 af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513756/   
33

 Óttar Guðmundsson, Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa?, bls. 56 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513756/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513756/
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sjálfsvígshugleiðingum og hegðun. Fjölskyldusaga um sjálfsvíg hefur áhrif sem og gena 

og líffræðilegir þættir.
34

  

Sjálfsvíg aldraðra hefur löngum verið tabú og virðist vera vanrækt efni. Lítill áhugi 

virðist vera fyrir hendi á þessum málaflokki og rannsóknir ekki áberandi um málefnið. 

Þetta er sérstakt áhyggjuefni í ljósi geðsjúkdóma þ.m.t. þunglyndis og líkamlegra 

vanheilsu. Í grundvallaratriðum er sjálfsvígstíðni í flestum iðnríkjunum að aukast með 

hækkandi aldri sérstaklega hjá öldruðum karlmönnum.
35

 

Tafla 2. Helstu áhættuþættir í sjálfsvígum aldraðra.
36

  

Hár aldur 

Karlmenn 

Búa einir 

Missir maka (sérstaklega karlmenn) 

 

Geðrænir sjúkdómar 

       Þunglyndi 

       Misnotkun áfengis 

       Saga um sjálfsvígstilraunir 

       Viðkvæmir persónuleikar 

 

Líkamlega veikindi 

       Verkir 

     

Þeir sem taldir eru vera í mestri sjálfsvígshættu eru hvítir eldri karlmenn og er þá 

verið að tala um 75 ára og eldri sem þjást af langvinnum sjúkdómum, þunglyndi, eru 

ekklar, fráskildir eða einhleypir, skorti sterka trú og hafa ekki sterkt félagslegt net í 

kringum sig.
37

 Þessi aldurshópur hefur hæstu tíðni sjálfsvíga í nær öllum iðnvæddum 

                                                           
34

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), Preventing suicide, A global imperative, bls. 40-41. Sótt 

11.01.15 af  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1  
35

 Howard Cattell, Suicide in the elderly, Apt.rcpsych.org/, Advances in Psychiatric Treatment, 2000, 

hefti 6, bls. 102-108, hér bls. 103. Sótt 30.06.2014 af  

http://apt.rcpsych.org/content/aptrcpsych/6/2/102.full.pdf 
36

 Sama heimild, bls.103 
37

 Eric Marcus, Why Suicide?,  bls. 85  

Daniel Michael James Harwood, Keith Hawton, Tony Hope, Robin Jacoby, Suicide in Older People; 

Mode of Death, Demographic Factors, and Medical Contact before Death, International Journal of 

Geriatric Psychiatry, 1.ágúst 2000, Int. J.Geriatr. Psychiatry 15, bls. 736-743, hér bls. 736. Sótt 

30.06.2014 af http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d09c8854-0edc-4085-8408-

69dc50575d9d%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4107 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1
http://apt.rcpsych.org/content/aptrcpsych/6/2/102.full.pdf
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d09c8854-0edc-4085-8408-69dc50575d9d%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4107
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d09c8854-0edc-4085-8408-69dc50575d9d%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4107
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löndum og meðal margra þessara landa hækkar tíðnin með hækkandi aldri. Hlutfallið 

milli kynjanna hjá öldruðum vegna sjálfsvíga er í kringum 3 karlar á móti 1 konu.
38

   

Eins og að framan greinir eru þeir sem eru í hvað mestri áhættu þeir sem eru 

einangraðir til dæmis vegna þess að þeir búa einir. Þeir sem þjást af einhverskonar 

geðrænum sjúkdómum eins og til dæmis þunglyndi eða geðklofa eða eiga við lyfja-, 

fíkni- og/eða áfengisvanda að stríða. En af hverju þessir menn frekar en aðrir? Þó þessir 

aðilar hafi það oft gott fjárhagslega þá eru þeir komnir á þann stað í lífinu að vegna 

aldurs þá eru þeir að missa stöðu sem hefur veitt þeim ákveðið sess í lífinu og tengist 

vinnu og heilsu. Þó svo að það megi segja að allir á þessum aldri séu að takast á við 

þetta sama þá virðist það vera þannig að hvítir karlmenn hafa minni reynslu og þá þol til 

að takast á við vonbrigði og áföll, eru jafnvel staðnaðir í þeirri stöðu sem þeir eru í dag 

og hafa minna stuðningsnet í kringum sig það er að segja færri ættingja að leita til en 

aðrir.
39

  

Almennt má segja að félagsleg einangrun og einmanaleiki hafi mikil áhrif. 

Hjúskaparstaða meðal eldra fólks hefur gríðarleg áhrif og virðist hjúskaparstaða eldri 

karlmanna hafa meiri áhrif á þá en eldri kvenna.
40

 Að missa náinn ástvin eins og maka 

hefur mikil áhrif og sjálfsvígstilraunir styðja við það. Eldri karlar virðast vera 

sérstaklega viðkvæmir og er fyrsta árið eftir missi maka viðkvæmasti tíminn.
41

 Gift fólk 

er í minni sjálfsvígshættu en fráskildir og þeir sem hafa misst maka sinn eru í mestri 

sjálfsvígshættu. Þeir sem hafa aldrei gifst eru mitt á milli þessara hópa.
42

  

Hugmyndir um að flest sjálfsvíg eldra fólks séu skynsamlegur verknaður til að 

bregðast við óafturkræfum breytingum og aðstæðum og séu því skiljanlegar er ekki 

studd af niðurstöðum klínískra rannsókna. Má greina í sjálfsvíghegðun hjá öldruðum að  

að ráðist er í verkið af meiri ásetningi en hjá yngri aldurshópum, að ásetningurinn sé 

eindreginn og að verknaðurinn leiði til dauða.
43
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2.3 Rauðu flöggin 

Það er mikilvægt að vera meðvituð um þær viðvörunarbjöllur sem hringja þegar kemur 

að sjálfsvígum. Sjálfsvígstilraun aldraðs einstaklings ætti alltaf að taka alvarlega því 

líklegt er að það endurtaki sig. Þetta tengist gjarnan hárri tíðni þunglyndis, alvarlegu 

þunglyndi og miklum líkamlegum veikindum sem auka líkurnar verulega. 

Sjálfsvígstilraunir hjá öldruðum eru mun líklegri til að segja til um að þær endurtaki sig 

samanborið við yngri aldurshópa.
44

  

Það eru ákveðin merki sem gefa vísbendingar um sjálfsvígshættu hjá eldra fólki. 

Eitt þessara merkja er að draga sig út úr vinahópum og frá vandamönnum. Annað þegar 

fólk fer að gefa frá sér eigur sínar eins og dýrgripi til afkomenda og frændfólks. Sumir 

leita til lögmanna til að gera erfðaskrá eða endurgera hana. Merkin eru fleiri, fólk talar 

um að það vilji deyja, áhugi þess dvínar á að sinna uppáhalds iðju sinni og áhugamálum, 

dæmi eru um að fólk hættir að taka lyfin sín, það undirbýr sjálfsvígið með því að verða 

sér út um lyf, eiturefni eða áhöld sem á að nota eins og skotvopn eða hníf. Fjölskylda og 

vinir eru líklegir til að leiða hjá sér merki um sjálfsvígshegðun hjá eldra fólki. Flestum 

finnst það ekkert óeðlilegt að aldraður einstaklingur tali um að vilja deyja, vera 

þunglyndur eða vilji ganga frá lausum endum. Margir tengja slíka hegðun við 

gamalsaldur.
45

  

2.4 Þunglyndi aldraðra 

Þunglyndi aldraðra er talið algengt vandamál en talið er að á hverjum tíma sé hér á landi 

um 8% aldraðra þunglyndir. Þunglyndi er talið erfitt í greiningu meðal þessa aldurshóps 

og er ástæðan einangrun þessa hóps í þjóðfélaginu og að vonleysi aldraðs einstaklings 

sé talin af aðstandendum eðlilegur hluti þessa æviskeiðs og er því ekki leitað aðstoðar.
46

 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum sýna að þunglyndi er algengt hjá 

öldruðum og hæsta tíðni sjálfsvíga séu meðal eldri þunglyndra einstaklinga.
47

  

Þunglyndi er því mikill áhættuþáttur í sjálfsvígum aldraðra. Það eru margir þættir 

sem geta leitt til eða aukið þunglyndi aldraðra. Má þar nefna þætti eins og missir maka 
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og það að einangrast frá öðrum. En einangrun getur leitt til þunglyndis og 

sjálfsvígshugsana. Missir vina og félaga getur aukið hættu á þunglyndi. Fólk lifir lengur 

og nær hærri aldri og þá gerist það oftar að aldraðir foreldrar lifa miðaldra börn sín. 

Fyrir utan ástvinamissi er fólk að upplifa missi sem tengist minnkandi getu vegna 

líkamlegra veikinda, umönnunnar og þess að hætta á vinnumarkaði. Að takast á við 

minnkandi líkamlega getu, til dæmis vegna heilaáfalls, hjartaáfalls, langvinnra verkja, 

missir sjónar eða heyrnar eða minni hæfni til daglegra athafna tekur á tilfinningalega og 

getur valdið gremju, vonbrigðum og eymd. Heilsuleysi getur haft áhrif á maka sem þarf 

að taka á sig nýtt hlutverk það er að segja hlutverk umönnunaraðila. Þeir sem veita 

ástvini sínum umönnun eru meðal þeirra sem hafa hæstu tíðni þunglyndis. Önnur 

umskipti verða þegar eftirlaunaaldri er náð og annað hvort hjóna eða bæði hætta 

störfum. Aðlögun hins nýja lífs getur tekið á. Minnkandi innkoma sem og meiri tími 

saman og minna skipulagður tími er yfirleitt mikið álag í hjúskap. Allir þessir þættir 

geta leitt eldri einstakling til að finnast hann vera í aðstæðum sem ekki er auðvelt að 

vinna úr og yfirstíga. Við þetta bætist vitundin um að tíminn hér á jörðu er farinn að 

styttast og dauðinn sem óhjákvæmilegt skref nálgast hægt og hljótt. Þetta er það sem 

eldra fólk stendur frammi fyrir, bæði eigin dauða og einnig dauða samferðamanna og 

getur það verið mikil glíma.
48

  

Hvað er til ráða ef við höldum að eldri einstaklingur sé í sjálfsvígshættu? Það er að 

tala um það við hann og spyrja spurninga eins og ,,ertu með sjálfsvígshugsanir?“ Sumir 

halda að með því að spyrja slíkra spurninga þá sé verið að ýta undir eða hvetja til 

sjálfsvígs en það er mýta. Þetta ýtir viðkomandi ekki út af brúninni en næsta skref er að 

leita eftir hjálp og fá vin, fjölskyldumeðlim, lækni, sálfræðing, prest eða djákna til tala 

við viðkomandi.
49

 

3. Félagsskapur, hlutverk og tilgangur 

Kaflinn fjallar um mikilvægi þess að eiga í samskiptum við aðra, að hafa hlutverk og 

tilgang. 

3.1 Sjálfsvíg og félagsskapur 

Í bókinni Aging, Spirituality and Religion er meðal annars fjallað um sjálfsvíg sem 

harmleik og það sorglegasta er að það á sér oftast stað í miðju þunglyndisástandi, það er 
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að segja þegar þunglyndið er mjög viðráðanlegt. Þar er einnig sagt frá 

félagsfræðingnum Emile Durkheim (1858-1917) sem greindi frá því fyrir rúmri öld 

síðan (1897) að tíðni sjálfsvíga væri hæst meðal fólks sem væri félagslega einangrað. 

Lægsta tíðni sjálfsvíga væri hjá þeim sem væru virkir í félagslegum samskiptum. Með 

þessu var Durkheim að sýna fram á að félagslegi þátturinn og félagsleg samskipti skiptu 

miklu máli þegar kemur að sjálfsvígshættu. Þetta sýndi sig sérstaklega meðal hópa sem 

ættu saman samfélag og hefðir eins og til dæmis kirkjan. Í bókinni er einnig fjallað um 

rannsóknir sem könnuðu tengsl milli trúarbragða og sjálfsvíga hjá eldra fólki og eru 

sumar þeirra eftirtektarverðar. Ein þessara rannsókna kannaði hegðun fimmtíu og átta 

langveikra fyrrum hermanna sem dvöldu á sjúkrahúsum. Lífsógnandi hegðun þeirra 

snerist um að neita að taka lyf, draga út æðaleggi sem gáfu þeim næringu og aðrar 

sjálfskaðandi athafnir. Niðurstaða rannsóknarinnar þótti benda til að styrkur og játning 

trúar drægi úr sjálfskaðandi hegðun. Þá er vitnað í rannsókn sem var gerð meðal 

þunglyndra karlmanna sjötíu ára og eldri er lágu á sjúkrahúsum. Af þrjúhundruð þrjátíu 

og einum sjúklingi voru fjörutíu og fjórir með þunglyndisröskun en af þeim voru 46% 

með sjálfsvígshugsanir. Það var ekki óalgengt að þessir menn svöruðu því að það var 

fyrst og fremst trú þeirra á Guð sem héldi þeim frá því að framkvæma sjálfsvíg. Af 

þessu þótti merkja að trúarbrögð geti haft mikil áhrif til að koma í veg fyrir sjálfsvíg, 

sérstaklega meðal meðlima þeirra trúarbragða sem setja sig upp á móti sjálfsvígum 

(kristni, gyðingdómur og íslam).
50

   

3.2 Hlutverk 

Það má kannski segja sem svo að þjóðfélög hafi brugðist í því að þróa merkingarbært 

hlutverk aldraðra í fjölskyldum og samfélögum. Þetta hafi átt sinn þátt í að stuðla að 

aldurshroka og margskonar vandamálum sem hafa orðið þess valdandi að margir óttast 

að verða gamlir. Óttinn snýst til dæmis um að vera skilinn eftir með lítinn félagslegan 

og tilfinningarlegan stuðning. Í áranna rás hefur orðið breyting á hlutverki aldraðra. 

Þegar rætur menningarsamfélaga hér áður fyrr eru skoðaðar sést löng hefð fyrir því að 

staða eldra fólks var önnur en við þekkjum í nútímanum. Áður fyrr var hlutverk þeirra 

mikilvægt og gildi þeirra meira. Borin var virðing fyrir reynslu þeirra og þekkingu sem 

var viðurkennd af samfélögum. Ætlast var til þess af eldra fólki að það hefði áhrif á 

virkni og andlega velferð yngra fólks á þann hátt að hinir eldri fylgdust með hegðun og 
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framförum þeirra yngri. Eldra fólk var álitið vera viskubrunnur, af þeim var hægt að 

læra og var þannig viðurkenning á því að með hækkandi aldri jókst þekkingin. Með 

iðnvæðingunni brenglaðist hlutverk hinna eldri og samfélögin misstu sjónar á mikilvægi 

þeirra því með henni kom gríðarleg áhersla á vísindi og tækni á kostnað mannlegs 

innsæis og reynslu og efahyggjan jókst. Með þessu breyttist menningin og fólk sótti 

þekkinguna annað en til foreldra og forfeðra. Með því að hætta að læra af þeim eldri 

jókst einnig einstaklingshyggjan. Niðurstaðan af þessu öllu saman var minnkandi gildi 

hinna eldri sem hefur ýtt undir þunglyndi og tilgangsleysi.
51

  

Samfélög leggja mikla áherslu á atvinnuþátttöku fólks og er það svo gegnum 

gangandi allt líf einstaklingsins en þegar á efri ár er komið og fólk hættir störfum þá 

verður snöggur endir á því hlutverki. Að hætta á vinnumarkaði hefur mikil áhrif á líf 

fólks sem reynist mörgum streituvaldur og finnst mörgum þeir vera að yfirgefa 

almenningsvettvang. Vinnan sem tók þátt í að sinna grunnþörfum mannsins eins og til 

að mynda félagslegri þátttöku og að uppfylla þörfina fyrir samskipti við aðra er kippt í 

burtu. Vinnan sem byggði upp sjálfsmynd og gildi einstaklingsins er ekki lengur fyrir 

hendi og nú þarf einstaklingurinn að finna undirstöður þessa grunnþáttar í einkalífinu á 

meðal fjölskyldu, vina og tómstunda. Þetta kann að veitast mörgum erfitt. Konur eiga 

oft betur með að aðlagast á þessu sviði en karlmenn því í gegnum árin hafa þær yfirleitt 

náð að þróa fleiri félagsleg hlutverk í sínu einkalífi.
52

  

Dæmi um það hversu mikil áhrif vinnan hefur í lífi fólks kemur gjarnan fram í 

svörum við spurningunni: Hvað gerir þú? Tilfinning mín er sú að spurningunni sé frekar 

svarað með því að nefna nafn vinnustaðar og starfsheiti en ekki með því að segja frá því 

hvað viðkomandi gerir í frítíma sínum. 

3.3 Tilgangur 

Albert Camus höfundur, heimspekingur og Nóbelsverðlaunahafi sagði eitt sinn eitthvað 

á þessa leið: ,,það er aðeins eitt sannkallað alvarlegt vandamál og það er að dæma um 

hvort líf sé þess virði eða ekki þess virði að lifa því.“
53

 Tilvistarkreppa kemur 
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undantekningarlaust fram hjá fólki þegar það eldist. Þá vakna spurningar um tilvistina, 

spurningar á borð við: er það þess virði að eldast? Hver er tilgangur lífsins hjá 

öldruðum? Hef ég einhvern tilgang kominn á síðasta stig lífsins? Til þess að svara 

slíkum spurningum þarf eitthvað meira en læknavísindin hafa svör við því hún er 

kraftlaus þegar kemur að því að svara spurningunni um hvaða tilgang við höfum í 

lífinu.
54

 Óttar Guðmundsson bendir í bók sinni Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa? á að 

þó svo við trúum á vísindin þá erum við oft ráðalaus við spurningum sem ekki verður 

svarað og þá eigi trúin og kirkjan stundum svör við spurningum sem læknisfræðin getur 

ekki svarað.
55

 Það eru auknar vísbendingar sem benda til kreppu sem fylgifisk öldrunar 

og að verða gamall sé kreppa. Langlífi er afleiðing gífurlegra ávinninga í læknis- og 

tæknifræðum. En víðtæk andleg vanlíðan helst í hendur við þessar framfarir og rugla 

merkingu og tilgang lífsins, sérstaklega hjá eldra fólki. Sífellt fleira fólk lifir lengur í 

dag en finnur ekki þýðingu þess að lifa. Í gegnum líftíma einstaklingsins hefur hann 

hvata til að leita að og finna merkingu í mannlegri tilveru sinni en eftir því sem árin 

bætast við er erfiðara að sjá tilganginn.
56

  

Vandamál varðandi tilgang og að tilheyra einhverju eða einhverjum geta verið 

sérstaklega mikill hjá eldra fólki. Fjárhagserfiðleikar og skerðing á líkamlegri færni 

samfara því að eldast geta aukið á vandamálin og rýrt lífsgildi efri ára. Auk þess að 

takast á við minnkandi getu þarf eldra fólk oft að takast á við erfiðleika vegna maka, 

vina, langvarandi sjúkdóma, örorku eða dauða ástvina. Sú byrði sem bætist við það að 

annast aðra og raunverulegur missir, ekki einungis vegna dauða ástvinar heldur einnig 

vegna missis á getu til daglegra athafna eins og að keyra bíl eða að spila á hljóðfæri geta 

orðið að alvarlegum vandamálum þegar horft er til sálfræðilegra, félagslegra og 

andlegra þátta hjá mörgum eldri einstaklingum.
57

  

Hækkandi tíðni sjálfsvíga meðal eldra fólks er til merkis um brenglaðan lífsvilja og 

lýsir tilvistarkreppu en það er sameiginleg reynsla margra eldri einstaklinga á síðustu 

árum þeirra lífs. Sjálfsvíg hefur orðið að lausn hjá sumu eldra fólki þar sem lífið hefur 

ekki lengur tilgang þegar missir og breytingar koma endurtekið fyrir í miklu mæli og af 

krafti. Innra tómið sem kemur í kjölfar missis og sorgar veldur miklu þunglyndi og 

örvæntingu. Áhrifaríkasta leiðin til að bæta ástandið gæti því verið að hjálpa þunglyndu 
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eldra fólki þannig að það hafi eitthvað til að lifa fyrir. Með því að stuðla að eða taka þátt 

í vægðarlausri umræðu um það að eldast og verða gamall sé ekki ákjósanlegur kostur er 

merki um skort á táknum, siðum og venjum sem gefa jákvæðar myndir af síðustu árum 

lífsins. Að horfa algjörlega framhjá helgisiðum, trúar- og íhugunartáknum sem auðvelda 

baráttuna við að eldast og viðurkenna náttúrulegan feril öldrunar og dauða, leita menn 

allt hvað þeir geta að lausnum í lækna- og tæknivísindum. Tilvistarkreppa nútímans 

kallar eftir táknum eða merkjum sem skipta einstaklingana máli nú þegar þeir lifa lengur 

og lífslíkur þeirra aukast. Trúarsamfélög bera ábyrgð á því að setja slík tákn í trúarlega 

myndir og á tilbeiðslu helgisiða. En helgisiðir er ein af þeim leiðum sem hafa meira 

gildi eftir því sem við eldumst.
58

 

4. Aðstandendur  

Í þessum kafla verður fjallað um viðbrögð aðstandenda þegar náinn ættingi eða vinur 

fellur fyrir eigin hendi. Viðbrögðin eru mörg og margvísleg og erfiðar tilfinningar 

brjótast fram sem burðast þarf með um lengri eða skemmri tíma. Þeir sem eftir standa 

eru í mikilli þörf fyrir að vita ástæðu verknaðarins og að skilja eitthvað sem þeir geta 

ekki skilið.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Í bókinni Life after Suicide fjallar E. Betsy Ross um viðbrögð aðstandenda við 

sjálfsvígum. Hún segir að fyrstu viðbrögð aðstandenda séu áfall og afneitun. Áfallið eða 

lostið er ekki einungis vegna dauða náins aðstandenda heldur einnig vegna þess hvernig 

dauðann bar að, ónáttúrulegur og óvæntur. Alla jafna er reiknað með að fólk deyi á 

gamals aldri, vegna veikinda, slysa eða jafnvel í stríðsátökum en ekki að það falli fyrir 

eigin hendi. Í fyrstu reyna aðstandendur að takast á við áfallið með afneitun og bælingu. 

Þeir eru ráðvilltir, finna fyrir kvíða, ótta og jafnvel hryllingi, eru fullir mótsagna og 

ímyndunaraflið fer á flug. Sumir vilja ekki ræða dauða viðkomandi og lifa í 

einhverskonar hálfsannleika um atburðinn. Aðrir neita að atburðurinn hafi átt sé stað, 

halda fast í að um slys hafi verið að ræða eða saka jafnvel lögreglu um að leyna 

staðreyndum.
59

 

Aðstandendur upplifa gríðarlega þörf fyrir að vita ástæðu sjálfsvígsins. Þegar 

dauðsfall verður af völdum veikinda eða slysa þá er vitað um ástæðuna jafnvel þó 
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dauðann hafi borið óvænt að. En þegar sjálfsvíg verður, jafnvel þó svo að viðkomandi 

hafi skilið eftir kveðjubréf, þá er erfitt að vita nákvæma ástæðu. Það vakna spurningar, 

nagandi sjálfsásakandi spurningar. Af hverju vissi ég ekkert? Af hverju hlustaði ég ekki 

á hann/hana? Af hverju var ég ekki þar? Hvað átti ég að gera öðruvísi? Sumir eru í 

mikilli þörf fyrir að segja frá því sem gerðist og greina atburðinn og flestir fara í 

gegnum atburðinn aftur og aftur leitandi að svörum við hvers vegna spurningum. Þessi 

leit að svörum er mikilvægur hluti af því að skilja það sem gerðist áður en viðkomandi 

byrjar til hlítar að höndla missinn og fara í gegnum sorgarvinnuna. Aðstandendur eru í 

þörf fyrir að losna undan skömm og sektartilfinningu og endurheimta tilfinningu fyrir 

virðingu hins látna og þörfinni fyrir að endurbyggja sitt eigið mölbrotna sjálfsálit. Þessi 

leit blandast saman við höfnun, sekt, skömm, reiði, leynd, flótta undan félagslegum 

stuðningi og stuðningi fjölskyldu, lúmskar sjálfsásakanir, smán og tabú, skort á huggun 

og tækifærum til að deila sorginni með öðrum. Þetta hefur eyðileggjandi áhrif og út úr 

þessu kemur óunnin sorg sem getur einkennst af langvarandi þunglyndi og 

sjálfsniðurrifi. Margskonar tilfinningar geta komið fram til dæmis sjálfshatur, 

sinnuleysi, flótti, depurð, örvænting, reiði og mýgrútur af hegðunum sem beinist að því 

að vanrækja sjálfan sig. Þessi sjálfseyðilegging stafar af ómættri þrá og óunninni sorg.
60

 

Í bland við efa og tortryggni er þörfin fyrir að vera á meðal fólks. Fólk hungrar eftir því 

að finnast það vera velkomið á meðal annarra og fá að vera með en samt getur reynst 

erfitt að taka þátt í samtölum og vera virkur í samskiptum við aðra því það getur tekið of 

mikla orku. Mörgum finnst þeir hafa misst tilfinningalegan og félagslegan stuðning 

þegar þeir þurfa mest á honum að halda.
61

  

Reiði er erfið tilfinning og aðstandendur geta átt í baráttu við margskonar reiði eins 

og reiði út í sjálfa sig fyrir að hafa ekki á einhvern hátt komið í veg fyrir þennan 

dauðdaga. Reiði út í sjálfsvegandann fyrir að skilja þá eftir með erfiðar tilfinningar að 

burðast með eins og tilfinningu sektar, einangrunar og örvæntingar. Reiði út í 

samfélagið fyrir að bregðast félagslega eða reiði vegna útskúfunar. Reiði fyrir að hafa 

ekki fengið tækifæri til á að grípa inn í, reiði fyrir að neyðast til að horfast í augu við ný 

og gömul vandamál eða reiði vegna þess að þurfa að breyta eða endurbyggja lífstíl sinn. 

Reiðin getur beinst að Guði eða kringumstæðunum eða starfsfólki sjúkrastofnanna.
62
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Aðstandendur geta gengið í gegnum tímabil þar sem þeir samsama sig 

sjálfsvegandanum. Þeir telja sig vita nákvæmlega hvernig hinum látna leið eða hvernig 

hann hugsaði rétt fyrir dauða sinn. Þessi samsömun getur gengið mjög langt allt til þess 

að herma eftir verknaðinum. Sumum finnst þeir þurfa að bæta fyrir vanrækslu sína 

gagnvart sjálfsvegandanum með því að afrita sjálfsvígshugsanir. Þessi samsömun getur 

verið mjög kröftug ef sambandið við þann látna var brenglað eða einkenndist af átökum 

eða ef eftirlifandi var háður hinum látna vegna sjálfsmyndar sinnar.
63

 

Aðstandendur leggja jafnan mikla áherslu á dánardag sjálfsvegandans og hversu 

langt er liðið frá þeim degi. Erfiðustu tímarnir eru fyrstu sex mánuðirnir, þegar eitt ár er 

liðið, átján mánuðir og fyrir suma fyrstu tvö árin. Þeir annað hvort óttast dánardaginn 

eða búa sig undir hann eins og dag sorgarinnar.
64

  

Það sem fólk skilur eftir sig þegar það fellur fyrir eigin hendi er beinagrindin af sér 

í tilfinningaskáp aðstandenda sem þurfa að kljást við margskonar neikvæðar 

tilfinningar. Aðstandendur þurfa að fást við hugsanir sínar um mögulegt hlutverk sitt í 

því að hafa haft áhrif á verknað hins látna eða hafa mistekist að koma í veg fyrir hann. 

Þetta getur verið mikil byrði að bera. Þessi mikla byrði er kölluð arfur sjálfsvígsins. 

Arfur sem er réttur til afkomanda, ekki upp til foreldra eða yfir til systkina, heldur niður 

til barna sem eru nánustu viðtakendur. Margar rannsóknir og kannanir snúast um að 

arfur sjálfsvígs afhendist til barna, sem í samræmi við það eru í mestri hættu fyrir 

sjálfsvígum. En systkini, makar, foreldrar og samfélagið eru ekki undanskilin því allir fá 

sinn skerf af arfinum.
65

   

Margir aðstandendur segja að þeim finnist þeir vera tilfinningalega naktir, ófærir 

um að réttlæta hugmyndina um að einhver valdi frekar að deyja en að búa með þeim. 

Þeim finnst oft að aðrir felli þennan sama dóm yfir þeim og stundum er það þannig. 

Þetta skilur fólk eftir með laskaða sjálfsmynd og höfnunar tilfinningu því að hin 

manneskjan valdi að fara. Aðstandendur leita eftir einhverju eða einhverjum til að 

ásaka. Er það sjálfsvegandinn, vinir, fjölskylda? Einhver annar eða þeir sjálfir? Heilsan 

eða fjármálin? Það eru ráðvilltar hugsanir og spurningar sem hringsnúast í höfðinu. Af 

hverju vissi ég ekki? Vissi ég? Ég hefði getað komið í veg fyrir þetta en ég gerði það 

ekki. Af hverju ekki? Ég vissi ekki að hann var svo niðurdreginn, en ég hefði átt að vita 
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það. Ég finn fyrir svo mikilli sekt vegna þess að hann bað um hjálp en ég tók hann ekki 

alvarlegan. Góði Guð þarf ég að lifa með þetta? Þetta er hræðileg byrði fyrir 

aðstandendur að bera. Upplifanirnar eru margskonar, sumir upplifa til dæmis 

sjálfsásökun yfir því að finna ekki til sektar. Foreldrum, börnum og mökum líður eins 

og þeir séu ábyrgir. Einnig er það til að sumir finna fyrir miklum létti því stress og kvíði 

sem hefur verið einkennandi undanfarnar vikur, mánuði eða ár hefur tekið enda. Þetta 

getur verið ef til dæmis sjálfsvegandinn hefur endurtekið hótað sjálfsvígi þannig að 

fjölskyldan finnur fyrir létti þegar þeim stressþætti er lokið.
66

 

5. Trúarleg viðhorf, sálgæsla og verndarþættir 

Kaflinn fjallar um trúarleg viðhorf og sálgæslu og fyrir hvað hún stendur. Hvernig 

trúarlegt viðhorf og sálgæsla geta komið til hjálpar þeim sem eiga erfitt því það eru 

fæstir sem komast í gegnum lífið án þess að þjást og finna til. Einnig er komið inn á 

verndarþætti það er að segja þætti sem vernda einstaklinginn fyrir sjálfsvígshættu. 

5.1 Trúarleg viðhorf 

Hvernig aldraðir geta tekist á við allar þær breytingar sem fylgja því að eldast byggist 

mikið á hvernig þeim hefur vegnað að takast á við breytingar á fyrri skeiðum lífsins sem 

og viðhorfum sínum til lífsins. Hjá mörgum öldruðum nær þetta bæði til andlegrar og 

trúarlegar víddar en með því er til dæmis átt við hvernig þeir nýta trú sína til að takast á 

við mótlæti. Rannsóknir í Bandaríkjunum benda til að samband milli trúarlegra viðhorfa 

og heilsu er einna sterkust hjá öldruðum. Þær sýna einnig að aldraðir einstaklingar eru 

venjulega mjög trúaðir. Í greinum um þessi málefni er talað um að heilbrigðisstarfsfólk 

þurfi að geta stigið út fyrir þægindarammann með því að spyrja um andleg málefni eins 

og trú og trúarlega þátttöku.
67

  

Rannsóknir sem snúa að trú og aldri sýna að venjulega breytist trúarþátttaka 

aldraðra ekki þó skerðing eða missir heilsu verði þessa valdandi að fólk geti síður sótt 

guðþjónustur þá dragi það ekki úr því að það iðki trúa sína í einrúmi. Rannsóknir hafa 

sýnt að trúarleg þátttaka hafi sterk jákvæð áhrif á heilsu. Opinber trúarleg þátttaka hinna 

eldri hafði veruleg verndandi áhrif á þann hátt að hún hjálpaði trúendum til að takast á 

við þunglyndi eða varð til þess að fólk fékk síður þunglyndi. Rannsóknir hafa einnig 
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sýnt að hjá mjög trúuðu eldra fólki sem sýndi trúnni hollustu hélst trú og efi í hendur hjá 

mörgum við virka leit að tilgangi. Stefnumarkandi leit hjálpar til við að efla fólk til að 

takast á við umbreytingu efri ára. Trúrækni og trúarsamfélag hafa meira félagslegt vægi 

í lífi eldra fólks en það leggur meiri áherslu á andleg og mannleg tengsl þegar 

samfélagið hefur ýtt þeim út úr heimi vinnumarkaðar og inn í þeirra einkaheim.
68

  

5.2 Sálgæsla 

,,Sálgæslan er nokkurs konar brúargerð, tenging á milli Guðs og manns og manns og 

annars. Hlutverk hennar er að græða, hugga, styrkja, sætta og leiðbeina.“
69

 Þannig 

kemst Sigfinnur Þorleifsson að orði í bók sinni Í nærveru, nokkrir sálgæsluþættir. 

Fyrirmynd sálusorgarans er Frelsarinn, hinn miskunnsami Samverji sem mætir 

manninum þar sem hann er staddur með kærleika, kærleika sem ætlast ekki til neins. Í 

sálgæslunni leiðir Kristur einstaklinginn til samfélags við sinn innsta kjarna, sína innstu 

verund.
70

 

Í bókinni Aging, Spirituality og Religion er fjallað um táknrænt kerfi sem er laust 

við að ala á og auka sektarkennd, skömm, einangrun og firringu þeirra sem hafa gleymt 

sáttmálsloforði Guðs, misst samband við hann og tjáninguna á heimili trúarinnar þannig 

að úr hefur orðið þjáning sem hefur hvorki tilgang né gildi. Talað er um ábyrga og 

skapandi sálgæslu sem notar græðandi og frelsandi tákn kristinna hefða sem sameinar 

og inniheldur skilning á sektarkennd, þjáningu og dauða og boðar kærleika Krists og 

birtist í verki. Tilkoma slíkra táknrænna kerfa um tilgang og merkingu mitt í 

þjáningunni afneitar ekki raunveruleika þjáningar sem er óhjákvæmileg heldur er frekar 

skörinni fyrir ofan hana. Sálgæsla og það að hlúa að öldruðum er ein áhrifaríkasta leiðin 

til að ná inn í líf þeirra, ekki með háþróaðri tækni eða klókum kerfum heldur snýst hún 

um innsæi, skilning og miðlun á upprunamerkingu sem á sér rætur í náð Guðs. Hún er 

frelsandi tákn og er rík uppspretta merkingar um trú og mótun tilvistarlegs tilgangs.
71

  

Sálgæsla er hjálparaðferð og árangursrík leið til að sjá tilgang með iðkun trúar. 

Ábyrg og nærandi kirkja með öldruðum kannar mannlegar víddir og dregur fram 

reynslu aldraðra. Hún rannsakar innri sem ytri virkni öldrunar. Markmiðið er að kanna 

sérstaklega persónulega reynslu aldraðra af landamærum sem sífellt þrengjast og 

gríðarlegum breytingum og missi sem setur mark sitt á lífshring einstaklingsins. Kirkjan 
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nærir aldraða í þeim tilvikum sem kærleikur Guðs tengir við það sem hefur mest áhrif í 

lífi einstaklingsins. Öldrunarfræðingurinn James Birren hefur talað um trú á æðri mátt 

sem aðaltilgang og til þess að vera drifkraftur í persónulegum og félagslegum tilgangi. 

Trúarleg stofnun eins og kirkja aldraðra hefur einstakt og mikið tækifæri til að vera í 

aðalhlutverki í föstum gildum og virði einstaklinga á öllum stigum lífsins og 

framkvæmir hlutverk sitt með því að vera þungamiðjan í persónulegum og félagslegum 

skilningi. Eldri einstaklingar þurfa tilfinningalega merkingu til þess að geta haldið 

áfram glímunni og til að takast á við minnkandi og skerta getu sem er fylgifiskur 

öldrunar og hækkandi aldurs. Eins og sáttmáli samfélags trúaðra segir til um hefur 

samfélag trúaðra leiðir og kjarna í merkingu lífsins með því að boða og viðhalda 

kærleika Guðs.
72

 

Áhersla sálgæslunnar er að það sem skiptir raunverulega máli er að sinna þörfum 

einstaklinga, jafnt djúpum sem grunnum. Að mæta þeim hvar sem þeir eru staddir í 

lífinu hvort sem það er í sársauka eða von, óláni eða bæn, hungri eftir tilgangi eða 

þorsta eftir mikilvægum tengslum eða í leit að sjálfum sér eða eftir náð. Sálgæsla og 

fagleg ráðgjöf eru dýrmæt tæki sem kirkjan á til að sinna þörfum mannsins. Hún er 

verkfæri í samskiptum og býður græðandi hjálp til manns sem er í baráttu við einangrun 

og örvæntingu. Sálgæsla er ómissandi leið sem kirkjan hefur til að vera hjálparstöð og 

sjúkrahús og forgarður að andlegu lífi. Hún er ráðgjöf sem getur bjargað fólki af þeim 

svæðum þar sem það hefur orðið skipsreka í stormi hins daglega lífs, brotið af erfiðum 

kvíða, sekt eða skorti á heiðarleika. Sálgæsla og fagleg ráðgjöf stuðla að, viðheldur og 

endurnýjar styrk og tækifæri kirkjunnar til að veita einstaklingum hjálp við að byggja 

sig upp bæði með einstaklingsráðgjöf eða hópráðgjöf. Með því að draga úr 

takmörkunum fólks til að gefa og þiggja kærleika, getur ráðgjöfin hjálpað til að vera 

kirkja, samfélag þar sem kærleikur Guðs verður raunverulegur og byggir á samskiptum, 

bæði við Guð og aðra.
73

  

Sálgæsla sem fagleg ráðgjöf er tæki til áframhaldandi endurnýjunar sáttar, hjálpar 

til við að græða okkar erfiðu samskipti og tilfinningar við okkur sjálf, fjölskyldu okkar, 

vini og vandamenn og aðra samferðamenn, jafnt trúaðra sem vantrúaðra og til vaxandi 

sambands við Guð. Þetta getur opnað glugga að nýrri vitund, endurheimt sýn sem áður 
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var blinduð vegna kvíða okkar, sektar eða sjálfsáhyggjuefnis, harmleiks, væntinga eða 

sársauka. Ráðgjöfin getur þannig orðið til þess að við uppgötvum nýjar ferskar víddir í 

okkur sem manneskjum. Hún getur opnað fyrir áreiðanleika og tilvist. Hún getur frelsað 

hefta sköpun og sköpunarhæfileika sem býr í hverri manneskju. Með því að endurnýja 

okkur sem einstaklinga, getur ráðgjöfin eflt okkur til að verða endurnýjaðar manneskjur 

í kirkjunni og í samfélagi þar sem er mikil þörf á endurnýjun.
74

  

Með þessu getur sálgæslan hjálpað fólki að gera þær róttæku breytingar á lífi sínu 

sem þarf til að loka sjálfsvígshugsanir út. Í breyttu lífi fólks getur kirkjan hjálpað því að 

taka stjórnina á eigin lífi með hjálp Guðs og góðra manna. Þannig getur sálgæslan 

hjálpað fólki að finna leið til lífsins á ný með því að leita til æðri máttar og finna styrk í 

trú og bæn.  

5.3 Verndarþættir 

Það er mikilvægt að styrkja og efla þá þætti sem draga úr áhættuþáttum sjálfsvíga með 

forvörnum. En það er jafn mikilvægt að huga að og styrkja þætti sem auka dug og hagi 

einstaklingsins og vernda þá gegn sjálfsvígshegðun. Þrautseigja einstaklingsins virkar 

sem höggdeyfir á sjálfsvígshættu. Einstaklingar sem hafa mikla seiglu eru í minni hættu 

fyrir sjálfsvígum og sjálfsvígshegðun en aðrir. Sterk persónuleg samskiptatengsl skipta 

miklu máli. Hætta á sjálfsvígshegðun er meiri hjá fólki sem á í misklíð eða átökum við 

aðra. Ræktun og að viðhalda heilbrigðum nánum samböndum við aðra getur aukið 

þrautseigju og virkar sem verndandi þáttur gegn sjálfsvígum. Tengsl einstaklingsins við 

sína nánustu til dæmis fjölskyldu, vini og samstarfsmenn er mikið stuðningsnet og getur 

virkað sem stuðningsmeðferð á erfiðum tímum í lífi einstaklingsins. Vinir og fjölskylda 

eru uppspretta að félagslegum, tilfinninglegum og fjárhagslegum stuðningi og getur 

verið mikil vörn gegn streitu og er þetta afar mikilvægt unglingum en ekki síður 

öldruðum.
75

  

Mikilvægt er að sýna varkárni þegar kemur að trúarlegum og andlegum viðhorfum 

sem veitir vörn gegn sjálfsvígum. Trúin sjálf getur verið verndandi þáttur vegna þess að 

hún er yfirleitt uppbyggilegt trúarkerfi og getur verið talsmaður hegðunar sem er 

gagnleg bæði líkamlega og andlega. Það sem þarf að hafa í huga eru hin mörgu 

trúarlegu og menningarlegu viðhorf og hegðun sem geta leitt til fordóma sem tengjast 
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sjálfsvígum vegna siðferðilegrar afstöðu þeirra til sjálfsvíga. En þetta getur valdið því 

að fólk leitar sér síður hjálpar með hugsanir og vangaveltur sínar. Verndandi áhrif 

trúarbragða og andleg viðhorf einstaklingsins geta veitt aðgang að félagslegum hópum 

og stuðningsmeðferðum samferðamanna með sameiginlegt mengi. Margir trúarhópar 

banna áhættuþætti sem auka hættu á sjálfsvígum eins og áfengisneyslu á meðan aðrir 

trúarhópar hvetja til sjálfsfórna. Þetta þýðir að trúarleg og andleg viðhorf geta boðið upp 

á vörn gegn sjálfsvígum en síðan getur það oltið á menningu, starfsháttum og túlkunum 

samfélaga hvernig málum er háttað.
76

  

Andleg og persónuleg líðan, jákvæðni og árangursrík aðstoð eru verndandi gegn 

sjálfsvígum. Velferð sem er mótuð af góðum persónuleikaeinkennum gegn varnarleysi 

er góð vörn gegn streitu og áföllum. Tilfinningalegur stöðugleiki, bjartsýni og mótuð 

sjálfstæð sjálfsmynd hjálpa til við að takast á við erfiðleika lífsins. Gott sjálfsálit, 

sjálfsgeta og skilvirk lausnagefandi færni sem fela í sér hæfni til að leita sér hjálpar 

þegar þörf er á, geta mildað áhrif streitu og mótlæti æskunnar sem hefur áhrif inn í 

framtíð einstaklingsins og oft á tíðum inn á fullorðinsár. Vilji til að leita sér hjálpar 

vegna geðrænna vandamála getur ráðist af persónulegum viðhorfum sem getur valdið 

því að fólk er tregt til að leita sér hjálpar. Fólk sem er ólíklegt til að leita sér hjálpar 

getur blandað andlegum vandamálum sínum við líkamlega heilsu sína og aukið þar með 

hættu á sjálfsvígum sem það gæti annars komið í veg fyrir með því að leita sér aðstoðar. 

Heilbrigður lífstíll er val sem stuðlar að andlegri og líkamlegri velferð meðal annars 

með reglulegri og fullnægjandi hreyfingu, góðum svefni og matarræði, heilbrigðum 

samböndum, félagslegri þátttöku og árangursríkri stjórnun gegn streitu.
77

  

6. Forvarnir 

Sjálfsvíg eru alþjóðleg vandamál sem snertir öll lönd og er Ísland þar engin 

undantekning. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) kemur fram að 

hægt er að koma í veg fyrir sjálfsvíg með þverfaglegum forvörnum. Til þess að svo 

megi verða þarf að eiga sér stað samstarf margra aðila jafnt þeirra sem eru á opinberum 

vettvangi og þeirra sem starfa á öðrum sviðum í þjóðfélaginu. Samfélög og fjölmiðlar 

gegna veigamiklu hlutverki meðal annars með ábyrgri upplýsingagjöf um sjálfsvíg. 

Stefna ætti að bættu eftirliti og stefnumótandi aðgerðum er varðar andlega heilsu og 
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takmarka aðgang að banvænum efnum, skotvopnum og lyfjum.
78

 Internetið er 

uppspretta af upplýsingum um sjálfsvíg og sjálfsvíghegðanir og er hægt að nota 

internetið til forvarna en einnig getur það stuðlað að og ýtt undir sjálfsvíg og 

sjálfsvígtilraunir. Mikilvægt er að draga úr fordómum gagnvart þeim sem leita sér 

hjálpar við sjálfsvígshegðun og geðheilsuvandamálum.
79

 Þetta snýr mikið að 

heilbrigðisþjónustu, fræðslu og þar með uppeldis- og menntakerfinu og félagslega 

kerfinu. Forvarnir, snemmgreining og árangursrík stjórnun er lykillinn að því að fólk fái 

þá umönnum og meðhöndlun sem það þarf. Samfélög gegna lykilhlutverki í 

sjálfsvíghegðun. Þau geta veitt félagslegan stuðning þeim einstaklingum sem eru 

varnarlausir og brotnir og eru í hvað mestri hættu. Samfélög geta og eiga að taka þátt í 

umönnum og meðferðarúrræðum, þau geta barist gegn neikvæðni og veitt stuðning 

þeim sem eru í sjálfsvígshættu.
80

  

Forvarnir þurfa að ná til flestra áhættuþátta til að þær hafi tilgang og skili 

verulegum árangri. Þeir þættir sem skipta mestu er að efla fræðslu og efla þannig 

einstaklingsvitund og samkennd meðal manna. Ræða málin, sjálfsvíg eiga ekki að vera 

tabú hjá neinum aldurshópum. Byrja þarf á grunninum það er að segja í uppeldi og 

menntun því lengi býr að fyrstu gerð. Með því að styrkja varnir á yngri árum 

einstaklingsins nær það ekki einungis til unglingsára eða fyrri hluta æviskeiðsins heldur 

eykur möguleika og styrk einstaklingsins til að glíma við og takast á við vandamál á 

síðari lífskeiðum.
81

  

Niðurstaða 

Almennt eru orsakir sjálfsvíga raktar til flókins samspils geðrænna, sálrænna, 

lífeðlisfræðilegra og félagslegra þátta. Hjá eldra fólki eru ástæðurnar oftast tengdar 

vanheilsu eins og til dæmis geðröskunum, þar með töldu þunglyndi, langvarandi 

verkjum, hræðslu við að lifa börnin sín, fjárhagserfiðleikum, dauða maka og 

einmanaleika. Allir þessir þættir geta einnig stuðlað að þunglyndi og vonleysi. Þegar 

eldra fólk ákveður að taka líf sitt er það eins og hjá öðrum aldurhópum að það er ekki 

hægt að setja stimpil á eina ákveðna ástæðu sem orsakavald þess að fólk velur að taka 
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líf sitt heldur er um að ræða félagslega, sálfræðilega, menningarlega þætti sem og fleiri 

þættir sem geta leitt til sjálfsvígs og sjálfsvígshegðunar.  

Hár aldur, karlmenn, þeir sem búa einir, þeir sem hafa misst maka (sérstaklega 

karlmenn), þeir sem hafa geðræna sjúkdóma svo sem þunglyndi, misnota áfengi, eiga 

sögu um sjálfsvígstilraunir, viðkvæmir persónuleikar og þeir sem hafa langvarandi 

líkamlega verki eru í mestri sjálfsvígshættu meðal aldraðra.  

Sjálfsvíg hefur áhrif á marga, þau eru ekki einkamál þess sem kaus sjálfvalinn 

dauða heldur eru áhrifin á fjölskyldur, vini og samfélög margþætt og margvísleg. 

Öflugustu áhrifin eru á þá sem næstir standa sem lifa við ýmsar erfiðar tilfinningar, 

sektarkennd og skömm, oft í langan tíma á eftir. Fyrstu viðbrögð aðstandenda eru áfall 

og afneitun. Aðstandendur eru í gríðarlegri þörf fyrir að vita ástæðu sjálfsvígsins og þeir 

leita ástæðunnar. Þessi leit blandast saman við reiði, höfnun, sekt, sjálfsásakanir og 

margskonar erfiða líðan. Margir finna fyrir skorti á huggun og tækifærum til að deila 

sorginni með öðrum þegar þörfin er mest fyrir skilningi og stuðningi vegna þess að 

sjálfsvíg eru ennþá tabú hjá svo mörgum.  

Sjálfsvíg aldraðra er málefni sem snertir samfélagið allt og þurfa því allir að taka 

höndum saman og vera með til að koma í veg fyrir slíkan atburð það er að segja 

heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið, menntakerfið og kirkjan. Það þarf til dæmis að 

fræða almenning um sjálfsvíg aldraða og fá betri þjálfun og menntun fyrir þá sem sinna 

öldruðum. Það þarf að koma til breytinga í samfélaginu um að eldra fólk finnist það 

hafa meira vægi og gildi og hafi fleiri tækifæri til að vera með í merkingarbæru 

hlutverki í samfélagi sínu. Það þurfa að verða breytingar til að draga úr einmanaleika, 

örvinglun og vonleysi sem helst í hendur við þunglyndi sem svo margir þurfa að takast á 

við. Rjúfa einangrun og huga sérstaklega að þeim sem eiga einhverra hluta vegna erfitt 

með að sækja sér aðstoð og félagsskap. 

Mikil breyting hefur orðið á hlutverki eldra fólks í áranna rás. Í nútímanum hefur 

áherslan á þátttöku fólks á vinnumarkaði verið mikil og hjá mörgum hefur það verið 

stór þáttur í að sinna félagslegri þátttöku og tengslum við aðra. Starfslok og að hverfa af 

vinnumarkaði getur verið gríðarlega erfitt fyrir marga sem hafa ekki að miklu að hverfa 

og finnst þeir hafa misst hlutverk sitt sem hefur þau áhrif að þeir fyllast þunglyndi. Þarft 

er því að skoða hlutverk aldraðra og hver þau ættu að vera þegar á þennan stað í lífinu er 

komið. Það eru ótal margar leiðir sem samfélög geta boðið upp á, ein þeirra er að veita 



29 
 

andlegri heilsu meiri gaum. Seinni hluti lífsins ætti kannski að snúast um að þroska og 

efla enn frekar innra líf, sköpunarkraft, visku og dómgreind. Það mætti til dæmis hugsa 

sér samfélag sem bendir meðlimum sínum á að leita til æðri máttar og eyða meiri tíma 

til að hugleiða, biðjast fyrir og endurspegla sjálfan sig í öðru og öðrum. Það eru mikil 

tækifæri fyrir aðila til að læra meira af hvort öðru og tengja lífssögu sína við sögu 

trúarlegra hefða og eða sögur annarra innan samfélagsins.  

Kirkjan og samfélag hennar hefur verkfæri og tækifæri til að mæta fólki hvar sem 

það er statt og sinna andlegum þörfum þess. Sálgæsla er dýrmætt verkfæri í samskiptum 

og græðandi hjálp til þeirra sem eru í vanda staddir og birtist í innsæi, skilningi og 

kærleik. Sálgæslan sem græðir, huggar, styrkir, sættir og leiðbeinir.  

Lokaorð 

Að vera einskis virði og öðrum byrði er óásættanleg líðan og engum ætti að líða þannig. 

Alveg sama hver á í hlut og hvar hver og einn er staddur í aldri eða í sínum lífshring.  

Vonin er mikilvægur þáttur hjá öllu fólki og til þess að lifa af er nauðsynlegt að 

eiga von. Að eiga von gerir einstaklinginn betur í stakk búinn að takast á við þær 

aðstæður og breytingar sem upp koma í lífinu, sama á hvaða aldursskeiði það verður. 

Von og tilgangur haldast í hendur og án vonar hefur lífið lítinn tilgang.  

Að eldast og verða gamall er hluti af lífinu, jafn mikill hluti eins og að vera ungur, 

rétt eins og hverjum morgni fylgir síðdegi og síðan kvöld. Við þurfum að geta horfst í 

augu við hið flókna og erfiða í lífinu. Við þurfum að átta okkur á hvað við viljum gera 

þegar öll sund virðast vera lokuð. Það sem virðist stundum vera auðveldasta leiðin er 

ekki endilega sú rétta, það þarf átak til að leita sér hjálpar og að fá hjálp frá öðrum þegar 

komið er á botninn. En við þurfum að hafa í huga að sú vinna er skref upp á við, skref 

upp úr djúpinu, skref í átt til ljóssins sem stundum virðist vera svo óralangt í burtu og 

erfitt að ná til. En það er samt hægt, það er alltaf hægt.    

Að deyja er einn partur af lífinu. Það er samt ekki svo auðvelt að tala um dauðann, 

allavega ekki eigin dauða. Dauðinn er fjarlægur mörgum og í hugum margra er hann 

eitthvað sem kemur fyrir aðra, rétt eins og sú ríkjandi hugsun að slys og ófarir hendi 

aðeins aðra. Dauðinn verður líka oftast á framandi stað eins og inn á sjúkrahúsum og 

það fjarlægir okkur frá honum. Ef við eigum erfitt með að tala um náttúrulegan 

dauðdaga þá er ekkert undarlegt að sjálfvalinn dauði sé tabú. Við þurfum að staldra við 
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og opna á umræðuna um sjálfsvíg. Það er þörf á heiðarlegri og kjarkaðri umræðu um 

sjálfsvíg aldraðra því staðreyndin er að þau gerast og því er ekki hægt að stinga 

hausnum í sandinn. Þetta er dulinn vandi sem snýr ekki einungis að aðstandendum 

heldur samfélaginu öllu og því þarf að rúlla frá hyljandi teppinu og viðurkenna þennan 

samfélagsvanda sem ógnar andlegri velferð og heilsu eftirlifenda og hefur áhrif á 

samfélagið allt. Sjálfsvíg eru ekki einkamál því áhrif þess gætir á marga ekki einungis 

þá sem næstir standa. Hringurinn utan um hvern þann sem fellur fyrir eigin hendi getur 

verið ansi stór og margir verða því fyrir áhrifum. Það eru margir sem lifa með 

sektarkennd og skömm sem eru erfiðar tilfinningar og vega ansi þungt í töskunni sem 

ferðast er með í gegnum lífið. Með opinni umræðu, fræðslu og aukinni þekkingu um 

málefnið er líklegra til að draga úr tíðni sjálfsvíga meðal aldraðra sem og bæta líðan 

eftirlifenda. Með aukinni þekkingu og viðurkenningu kemur fram vitundin um að við 

erum ekki eyland. Það er hægt að fá hjálp í vanda, hvað hjálpin hefur upp á að bjóða og 

hvar hana er að finna. Ennfremur að það er ekkert að því að þiggja hjálpina og taka í 

útrétta hönd.   
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