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Myrkrið er manna fjandi, 
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varla í þessu landi 
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að ætíð gjörir gott, 

skilninginn minn að skýra, 
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ég þoli ekki þetta dott. 
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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur hennar er að undirbúa rannsókn til að kanna tíðni skammdegisþunglyndis 

meðal frumbyggja á norðurslóðum og einnig skoða hvort sjálfsvíg meðal frumbyggja séu 

algengari yfir myrkasta tíma ársins til að athuga möguleg tengsl þar á milli.  

Á norðurslóðasvæðinu er myrkur nær allan sólarhringinn yfir vetrarmánuðina en þrátt fyrir 

það hefur skammdegisþunglyndi lítið verið rannsakað þar. Skammdegisþunglyndi lýsir sér 

sem geðlægð sem kemur fyrir að vetri til og einkennist meðal annars af þreytu, orkuleysi og 

breytingum á matarlyst. 

Undanfarna áratugi hefur verið mikil breyting á umhverfi og menningu frumbyggja á 

norðurslóðum og eiga þeir við mörg andleg og félagsleg vandamál. Í dag eru sjálfsvíg eitt 

stærsta heilsufarsvandamálið sem frumbyggjar á norðurslóðum glíma við en tíðni sjálfsvíga 

þar eru með því hæsta sem þekkist í heiminum.  

Sú rannsóknaraðferð sem stuðst verður við er lýsandi rannsóknaraðferð sem byggð er á 

megindlegri aðferðafræði. Þátttakendur verða frumbyggjar á aldrinum 16-35 ára af ákveðnum 

svæðum á norðurslóðum, Grænlandi, Alaska og norður-Kanada. Mælitækið sem verður notað 

er í formi spurningalista (SPAQ) og er ætlað til að skima fyrir skammdegisþunglyndi. Við 

greiningu gagna verður SPSS notað og verða niðurstöður bornar saman við fyrirliggjandi 

gögn um tíðni sjálfsvíga á sömu svæðum. 

Málefni norðurslóða hafa verið mikið í umræðunni en oftar en ekki er kastljósi fjölmiðla og 

stjórnmálamanna beint að auðlindum frekar en að fólkinu sem þar býr. Frumbyggjar á þeim 

slóðum búa við sérstæðar aðstæður bæði hvað varðar umhverfi og menningu. Há tíðni 

vímuefnanotkunar, sjálfsvíga og heimilisofbeldis á meðal þeirra er staðreynd sem líta ber 

alvarlegum augum.  
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Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki þegar kemur að forvörnum og heilsueflingu og gæti 

fyrirhuguð rannsókn nýst til þess að varpa ljósi á hver þörfin er á þessum svæðum. Einnig 

teljum við að með aukinni umfjöllun um málefni frumbyggja á norðurslóðum geti opnast dyr 

að nýjum og spennandi tækifærum fyrir hjúkrunarfræðinga í framtíðinni. 

 

Lykilhugtök: Norðurslóðir, frumbyggjar, árstíðabundið þunglyndi, 

skammdegisþunglyndi og sjálfsvíg. 
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Abstract 

This research proposal is a final thesis to a B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. Its purpose is to prepare a study to estimate the incidence of seasonal affective 

disorder (SAD) among the indigenous people of the Arctic and also examine whether suicide 

among indigenous people are common over the darkest time of year to see if there is a 

possible relationship between the two. 

In the Arctic region it is dark almost around the clock over the winter months but there 

haven´t been many studies on SAD in that area. SAD manifests as depression that occurs 

during the winter and its symptoms are amongst other things; fatigue, lack of energy and 

changes in appetite. Over the past few decades there have been big changes in the culture of 

indigenous peoples in the Arctic and they deal with many emotional and social problems. 

Suicide is one of the biggest health problems in the Arctic, with the highest rates known in the 

world.  

The methodology used will be a descriptive research, based on quantitative research method. 

Participants will be indigenous people aged 16-35 years old in certain areas of the Arctic, 

Greenland, Alaska and northern Canada. The instrument that will be used is in the form of a 

questionnaire (SPAQ) that is designed to screen for SAD. In analysis of the data SPSS will be 

used and the results will be compared with available data on the incidence of suicide in the 

same areas. 

Arctic issues have been debated a lot but the spotlight from both the media and politicians has 

been on natural resources rather than the people living there. Indigenous people in the region 

live in unusual circumstances in terms of both the environment and culture. High incidence of 

drug abuse, suicide and violence amongst them is a fact that should be regarded as a serious 

problem.  
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Nurses have a key role when it comes to prevention and health promotion and the proposed 

study could be used to shed a light on the needs of these areas. Also, we believe that increased 

coverage of issues of indigenous people in the Arctic can open the door to a new and exciting 

opportunities for nurses in the future. 

 

Key words: Arctic, indigenous people, seasonal depression, seasonal affective disorder 

and suicide. 
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Þakkarorð 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinanda okkar Sigrúnu Sigurðardóttur fyrir veitta 

leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni við gerð þessarar rannsóknaráætlunar. Einnig viljum við 

koma á framfæri þakklæti til fjölskyldna okkar fyrir það umburðalyndi, þolinmæði og 

stuðning sem þær hafa veitt okkur í náminu. Síðast en ekki síst þökkum við hvor annarri fyrir 

gott samstarf við gerð þessa lokaverkefnis og samfylgdina síðustu fjögur árin.
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1. kafli – Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er unnin sem lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri árið 2015. Verkefnið er unnið af fjórum fjórða 

árs hjúkrunarfræðinemum og leiðbeinandi er Sigrún Sigurðardóttir, lektor við Háskólann á 

Akureyri.  

Í rannsóknaráætluninni er gert grein fyrir skammdegisþunglyndi frumbyggja á 

norðurslóðum og skoðuð hugsanleg tengsl þess við aukna tíðni sjálfsvíga hjá þeim. Bakgrunni 

viðfangsefnis verður gerð skil, ásamt markmiði og tilgangi rannsóknarinnar. Einnig er fjallað 

um val á rannsóknaraðferð, rannsóknarspurningar kynntar og tilgáta sett fram, ásamt því að 

forsendur rannsóknarinnar verða ræddar og hvaða gildi hún hefur fyrir hjúkrun. Að lokum er 

farið yfir gagnasöfnun og helstu hugtök skilgreind.  

 

Bakgrunnur og hugmyndafræðilegur rammi 

Málefni norðurslóða hafa verið mikið í deiglunni undanfarin ár en oft er athyglin meiri 

á samgöngum og auðlindum heldur en á fólkinu sem þar býr (Young og Rawat, 2011). Íbúar 

norðurslóða búa við sérstöðu bæði vegna menningar og staðsetningar og hafa upplifað miklar 

breytingar á sínum samfélögum á síðustu áratugum. Skilgreining á nákvæmri staðsetningu 

norðurslóða er á reiki, en oftast er þó miðað við norðurheimsskautsbaug (66° 33’N). Þau lönd 

sem tilheyra norðurslóðasvæðinu eru m.a. Alaska, Grænland, norður-Kanada og Ísland 

(Arctic Human Development Report, 2004). Mikil árstíðaskipti einkenna veðurfar á þessum 

slóðum en yfir vetrartímann er myrkur nær allan sólarhringinn og yfir sumarmánuðina eru 

næturnar bjartar (National snow and ice data center, 2014). 

Hægt er að flokka íbúa norðurslóða gróflega í tvo hópa, frumbyggja og íbúa af 

evrópskum uppruna. Frumbyggjar eru yfirleitt jaðarhópur í samfélaginu, afkomendur þeirra 

sem upprunalega numu land á viðkomandi svæði og verða oft fyrir fordómum og félagslegri 
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útskúfun í nútímasamfélögum. Talið er að um 10% íbúa á norðurslóðum séu frumbyggjar og 

búa þeir margir hverjir í minni samfélögum þar sem þeir þurfa að treysta á náttúruna til að 

hafa í sig og á (Csonka og Schweitzer, 2004). Eins og fyrr segir hafa orðið miklar breytingar á 

lífsháttum íbúa á norðurslóðum og er þá verið að tala um frumbyggja sem hafa á mörgum 

svæðum þurft að aðlagast vestrænum samfélögum og hröðum breytingum á umhverfi sínu 

sökum loftslagsbreytinga (Bjerregaard og Curtis, 2002; Lehti, Niemelä, Hoven, Mandell og 

Sourander , 2009). 

Skammdegisþunglyndi er form árstíðabundis þunglyndis, einkennist af geðlægð sem 

kemur yfir myrkasta tíma ársins, að minnsta kosti tvö ár í röð. Einkenni eru m.a. orkuleysi, 

aukin svefnþörf, breyting á matarlyst og þyngdaraukning (Rosenthal o.fl., 1984). Við 

greiningu er notast við spurningalista hannaðan af Rosenthal o.fl. (1998). Spurningalistinn er 

ekki gallalaus en hefur reynst gott mælitæki til að skima fyrir umfangi einkenna 

skammdegisþunglyndis því hann er fljótlegur og einfaldur í notkun (Lam, Michalak og 

Swinson, 2005). Tíðni skammdegisþunglyndis hefur mælst hærri norðarlega á hnettinum 

samanborið við lönd í suðri. Fleiri konur en karlar þjást af sjúkdómnum og er tíðnin hæst hjá 

fólki í aldurshópnum 20-40 ára, en sést þó hjá fólki á öllum aldri (Rosenthal, 2013). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á skammdegisþunglyndi til að skoða tíðni og 

áhrifaþætti. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á Grænlandi og í Kanada hafa sýnt fram á að 

því norðar sem dregur á breiddarbaug þeim mun hærri er tíðnin (Haggarty o.fl, 2002; Kegel, 

Dam, Ali og Bjerregaard, 2009). Rannsóknir á Íslendingum sannreyna þó ekki þá kenningu en 

mælst hefur lægri tíðni skammdegisþunglyndis hjá Íslendingum í rannsóknum miðað við íbúa 

á austurströnd Bandaríkjanna þrátt fyrir að Ísland sé á norðlægari breiddargráðu (Magnusson 

og Stefansson, 1993). Í kjölfarið á rannsóknum á Íslendingum og á íbúum Kanada sem eiga 

ættir sínar að rekja til Íslands hefur komið upp sú tilgáta að erfðafræðilegir þættir geri það að 
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verkum að Íslendingar þoli skammdegið betur en aðrir, að ástæður skammdegsþunglyndis séu 

flóknari en skortur á sólarljósi og löngum vetrum (Magnusson og Axelsson, 1993). 

Mjög há tíðni sjálfsvíga er einkennandi fyrir mörg ríki innan norðurslóða og hefur 

vandamálið verið eitt af stærstu heilbrigðisvandamálum ungs fólks á þessum slóðum síðustu 

áratugi (Bjerregaard og Larsen, 2015). Á árunum 1980-1990 var algengi sjálfsvíga á 

Grænlandi  með því mesta sem nokkurn tímann hefur verið skráð í heiminum, um 1500 

manns á hverja 100.000 íbúa. Á vissum stöðum hefur tíðnin nú lækkað verulega á meðan 

önnur svæði hafa staðið í stað (Hicks, 2007). Síðustu ár hefur Nunavut í Kanada verið með 

háa tíðni sjálfsvíga hjá fólki á aldrinum 15-19 ára, að meðaltali 10 manns á ári í 7000 manna 

byggðarlagi (Young Revich og Soininen., 2015). Rannsakendur hafa lengi velt fyrir sér 

ástæðum þess að ungir frumbyggjar kjósi að enda líf sitt og hafa margir þættir komið þar 

fram. Miklar samfélagsbreytingar og iðnvæðing ásamt iðjuleysi og skorti á hlutverkum eru 

taldar þar mikilvægar ástæður. Mikil áfengisneysla og þunglyndi hefur einng verið nefnt í 

þessu samhengi ásamt skorti á samskiptum og kynslóðabili milli foreldra og barna (Krarl, 

Idlout, Minore, Dyck og Kirmayer, 2011; Bjerregaard og Curtis, 2002; Tester og McNicoll, 

2004).  

 

Tilgangur rannsóknaráætlunar 

Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að kanna tíðni skammdegisþunglyndis 

meðal frumbyggja sem búsettir eru á norðurslóðum. Einnig er ætlunin að safna gögnum um 

tíðni sjálfsvíga hjá sama hópi og öðlast meiri innsýn inní það alvarlega vandamál.   

 

Val á rannsóknaraðferð 

Sú rannsóknaraðferð sem stuðst verður við í rannsóknaráætluninni er lýsandi 

rannsóknarsnið sem byggir á megindlegri hugmyndafræði. Notast verður við kerfisbundið 500 
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manna slembiúrtak og verður þátttakendum sendur staðlaður spurningalisti (sjá fylgiskjal 2) 

sem áður hefur verið notaður til rannsókna og skimunar á árstíðabundnu þunglyndi.  

 

Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningar 

1. Hver er tíðni skammdegisþunglyndis á meðal frumbyggja á norðurslóðum? 

2. Eru sjálfsvíg á meðal frumbyggja á norðurslóðum algengari yfir myrkasta tíma ársins? 

Tilgátur 

1. Tíðni skammdegisþunglyndis er há á meðal frumbyggja á norðurslóðum 

2. Tíðni sjálfsvíga á meðal frumbyggja á norðurslóðum er hærri yfir myrkasta tíma ársins 

 

Forsendur rannsóknaráætlunar og gildi fyrir hjúkrun 

Höfundar telja að fyrirhuguð rannsókn muni auka vitneskju um líf og líðan 

frumbyggja á norðurslóðum. Einnig að með þessari rannsókn muni verða til gagnleg þekking 

á sviði heilbrigðisvísinda sem gæti nýst til að bæta almenna heilsu og andlega líðan þessa 

fólks. Íbúar á norðurslóðum búa við skammdegi stóran hluta ársins og er bæði fróðlegt og 

gagnlegt að rannsaka hvort það hafi áhrif á heilsufar þeirra og hve há tíðni 

skammdegisþunglyndis er.  

Niðurstöður fyrri rannsókna á íbúum norðurslóða hafa sýnt fram á háa tíðni sjálfsvíga, 

heimilisofbeldis og misnotkun vímuefna en skammdegisþunglyndi hefur lítið verið skoðað. 

Höfundum þótti áhugavert að nálgast viðfangsefnið með það í huga að andleg vanlíðan sem 

endi með sjálfsvígum gæti mögulega tengst skammdegisþunglyndi. Markmið rannsóknarinnar 

er að skoða tíðni þess en ekki síður að athuga hvort marktæk tengsl séu á milli hárrar tíðni 

sjálfsvíga á tilteknum frumbyggjasvæðum og tíðni skammdegisþunglyndis á sömu svæðum.  
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 Óútreiknanlegt veðurfar, hraðar breytingar á umhverfi sökum loftslagsbreytinga og 

erfiðar félagslegar aðstæður einkenna frumbyggjasamfélög og þykir höfundum mikilvægt að 

fara að setja íbúa norðurslóða í brennidepil í stað veraldlegra hluta. Hjúkrunarfræðingar geta 

haft áhrif í þeim efnum og geta beitt sér m.a. að forvörnum sjálfsvíga og almennri 

heilsueflingu á þessum slóðum. Með því að þekkja einkenni og afleiðingar 

skammdegisþunglyndis geta þeir skimað fyrir því og vísað fólki áfram til meðferðar ásamt því 

að fræða og gera meðvitað um einkennin.  

 

Gagnasöfnun og leitarorð 

Við heimildaleit var notast við gagnasöfnin CINAHL/EBSCO Host (Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature), Pub Med og leitarvél Google Schoolar. Helstu 

leitarorð sem notast var við í gagnaöflun voru eftirfarandi: Arctic, indigenous people, health 

care, suicide, seasonal affective disorder.  

 

Skilgreining á hugtökum 

Norðurslóðir: Svæði við norðurheimskautssbaug (66° 33’N) sem nær yfir Alaska, hluta 

Kanada, Grænland, Ísland, Færeyjar, nyrstu hluta Noregs, Svíþjóðar og Finnlands ásamt þeim 

hlutum Rússlands sem liggja næst norðurheimskautsbaugnum (Arctic Human Development 

Report, 2004). 

Frumbyggjar: Frumbyggjar (e. indigenous people) eru skilgreindir sem jaðarhópur fólks 

sem voru fyrstir til að nema land á ákveðnum svæðum eða ríkjum og skilgreina sig sjálfir sem 

frumbyggja (Einarsson o.fl., 2004). 

Árstíðabundið þunglyndi: Þunglyndi sem er lýst sem blöndu af líffræðilegum og 

geðrænum truflunum (Byrne og Brainard, 2008). Helstu einkenni eru geðlægð tengd árstíðum 

sem kemur fyrir á sama tíma árs og minnst tvö ár í röð (Rosenthal o.fl., 1984). 
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Skammdegisþunglyndi: Algengasta gerð árstíðabundins þunglyndis og kemur fyrir á 

veturna, yfir myrkasta tíma ársins. Einkennist af geðlægð, orkuleysi, aukinni svefnþörf ásamt 

breytingum á matarlyst og þyngdaraukningu (Rosenthal o.fl., 1984). 

Sjálfsvígshegðun röð endurtekinna hugsana um það að enda eigið líf, gera áætlun um 

það og fylgja henni eftir þar sem endapunkturinn er dauði einstaklingsins (Young og Rawat, 

2011). 

 

Samantekt  

Í þessari rannsóknaráætlun er byrjað á því að fjalla almennt um norðurslóðir og 

útskýra hvað einkennir það svæði. Fjallað er um frumbyggja á norðurslóðum og skoðað hvað 

hefur helst áhrif á heilsufar þeirra. Skammdegisþunglyndi er skilgreint og farið yfir helstu 

einkenni, tíðni sjúkdómsins, greiningu, meðferðarleiðir og skoðaðar rannsóknir um mögulegar 

orsakir. Einnig er farið í fræðilega umfjöllun um tíðni sjálfsvíga á meðal frumbyggja á 

norðurslóðum, mögulega áhrifavalda, orsakir og hvað hægt sé að gera til að sporna gegn 

þessari þróun. Í aðferðafræðikaflanum er sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu útskýrð 

og rökstudd og sagt frá tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar settar fram.   
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2. kafli - Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er farið í almenna umfjöllun um norðurslóðasvæðið og þau svæði sem 

tekin verða fyrir í þessari rannsóknaráætlun. Skoðað verður hvað aðgreinir norðurslóðir frá 

öðrum heimssvæðum, hvaða breytingar hafa orðið þar á síðustu áratugum og hvernig það 

hefur haft áhrif á heilsufar íbúa sem þar búa. Einnig verður farið í umfjöllun um 

skammdegisþunglyndi, greiningu þess, einkenni, mögulegar orsakir, meðferð og tengsl við 

aðra sjúkdóma og ástand. Að lokum verður fjallað um sjálfsvíg meðal frumbyggja á 

norðurslóðum.  

 

Norðurslóðir 

Ekki virðist vera til ein ákveðin skilgreining á því hvar mörk norðurslóða nákvæmlega 

liggja. Oftast er þó miðað við norðurheimsskautsbaug (66° 33’N) en einnig er miðað við 

trjálínu í norðri, meðalhitastig yfir 10 gráður í júli og við mörkin þar sem kalt Norður Íshafið 

mætir hlýjum straumum úr suðri (Utanríkisráðuneytið, 2004). Samkvæmt Þróunarskýrslu 

norðurslóða (e. Arctic Human Development Report, 2004) nær Norðurskautssvæðið yfir allt 

bandaríska fylkið Alaska, Kanada norðan við 60°N, ásamt Norður-Quebec og Labrador, allt 

Grænland í heild sinni sem og Ísland, Færeyjar og nyrstu sýslur Noregs, Svíþjóðar og 

Finnlands. Þeir hlutar Rússlands sem tilheyra Norðurskautssvæðinu eru Murmansk Oblast, 

Nenets, Yamalo-Nenets, Taimyr, Chukotka Autonomus Okrugs, Vorkuta City í Komi 

Republic, Norilsk og Igsrka í Krasnoyarsky Kray og partar af Sakha Republik sem liggja næst 

Norðurheimskautsbaugnum. Norðurskautssvæðið sjálft nær yfir um það bil 40 milljón 

ferkílómetra og þekur því um 8% af yfirborði jarðar. Stærstur hluti þessa svæðis er þó hið 

ískalda Norður-Íshaf. Íbúar á Norðurskautssvæðinu eru um fjórar milljónir eða minna en 1 % 

af íbúum jarðarinnar. Nær helmingur þess fjölda er búsettur innan rússneska ríkisins og eru að 

stærstum hluta frumbyggjar (Csonka og Schweitzer, 2004). 
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Norðurslóðasvæðið er stórt og strjálbýlt svæði sem skartar fjölbreyttri og stórbrotinni 

náttúru. Þar mætast margir ólíkir menningarheimar og mannlífið jafn fjölskrúðugt og svæðið 

sjálft. Þar sjást til að mynda lítil frumbyggjasamfélög sem þróast hafa í gegnum tengsl sín við 

náttúruna, háþróuð stórborgarsamfélög og allt þar á milli (Utanríkisráðuneytið, 2004). 

Veðrið á norðurslóðum er afar breytilegt á milli svæða. Eins getur það tekið 

stökkbreytingum á milli daga sem og mánaða eins og annarsstaðar í heiminum. Þrátt fyrir 

allan sinn fjölbreytileika er þó eitt og annað sem er einkennandi fyrir svæðið og veðurfarið í 

heild sinni. Kalt og þurrt loftslag er einkennandi og árstíðaskipti eru mikil. Samgöngur á 

þessum slóðum geta oft verið mjög erfiðar. Bæði vegna þess hversu óstöðugt veðurfarið 

gjarnan er og einnig vegna þess hve langar vegalengdir eru á milli byggðra landssvæða. Þetta 

leiðir til þess að heilu samfélögin eru einangruð frá umheiminum yfir hörðustu 

vetrarmánuðina (Young og Rawat, 2011). 

Norðurslóðasvæðið er einnig einstakt vegna þeirra þátta sem hafa áhrif á veðurfarið. 

Sólin er þar einn helsti áhrifaþátturinn og yfir vetrartímann er sólin lítt sjáanleg, myrkrið og 

skammdegið verður allsráðandi. Á sumrin er sólin hinsvegar á lofti nær allan sólarhringinn og 

bjartar sumarnætur taka við. Norðurslóðasvæðinu er gjarnan skipt í tvö mismunandi svæði 

með tilliti til veðurfars. Við sjávarsíðuna er útsjávarloftslag ríkjandi. Í Alaska, Norður 

Rússlandi, Skandinavíu og Íslandi er veturinn stormasamur og úrkoma mikil í formi rigningar 

og snjókomu. Á sumrin er gjarnan skýjaður himinn og meðalhiti oftast ekki mikið hærri en 

10°C. Þegar vikið er burt frá sjávarsíðunni og komið inn á meginlandið eru veturnir þurrari 

með minni snjó og sumrin sólrík. Vetrarveðrið getur þó verið ansi kalt þar sem frost getur 

farið allt niður í -40°C á vissum svæðum (National snow and ice data center, 2014). 
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Frumbyggjar á norðurslóðum 

Á norðurslóðum er fjölskrúðugt mannlíf og oft er íbúum þar skipt í tvo hópa. Annar 

hópurinn samanstendur af einstaklingum af evrópskum uppruna og hinn hópurinn inniheldur 

frumbyggja. Skiptingin er þó ekki alltaf svo klippt og skorin (Csonka og Schweitzer, 2004). 

Frumbyggjar eru skilgreindir sem jaðarhópur fólks sem voru fyrstir til að nema land á 

ákveðnum svæðum eða ríkjum og skilgreina sig sjálfir sem frumbyggja. Frumbyggjar eru 

minnihlutahópar sem tala annað tungumál og menning þeirra er frábrugðin þeirri sem er á 

öðrum landssvæðum. Oft er þeim mismunað og verða þeir gjarnan fyrir fordómum. Það sem 

aðgreinir frumbyggja frá öðrum samfélagshópum er að þeir treysta mikið á umhverfi sitt og 

náttúru sem lífsviðurværi. Talið er að um 10% allra íbúa á norðurslóðum séu frumbyggjar og 

af þeim séu um 40 ólíkir hópar með mismunandi menningu (Arctic centre, e.d.). Ekki búa 

frumbyggjar í öllum löndum á norðurslóðum, t.d. eru ekki frumbyggjar á Íslandi eða 

Færeyjum en samfélög frumbyggja finnast á ákveðnum svæðum í Norður Rússlandi, 

Skandinavíu, Grænlandi, Kanada og Alaska (Csonka og Schweitzer, 2004). 

Í þessari rannsóknaráætlun verður einungis fjallað um frumbyggja á Grænlandi, Alaska og 

Norður Kanada. 

 

Grænland. Landsvæði Grænlands er gríðarlega stórt og nær yfir tvo milljón 

ferkílómetra en rúm 80% landsvæðisins er undir ís. Landfræðilega tilheyrir Grænland Norður-

Ameríku en íbúar eiga uppruna sinn að rekja til Mið-Asíu (Norden, e.d.). Íbúar eru aðeins um 

það bil 57.000 og um 90% íbúa eru inúítar (Snodgrass, 2013).  Höfuðstaður Grænlands er 

Nuuk en þar búa um 15.000 manns. Opinbert tungumál Grænlands er grænlenska en þar er 

einnig töluð danska enda Grænland hluti af konungsríkinu Danmörku (Norden, e.d.). 

Tungumál og menning inúíta í Grænlandi svipar að mörgu leyti til þess sem tíðkast hjá 

frumbyggjum í Norður-Ameríku (Snodgrass, 2013). Aðal atvinnugreinar Grænlendinga eru 
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fiskveiðar, sel- og hvalveiðar ásamt skotveiði. Líkt og á öðrum svæðum á norðurslóðum er 

ferðamannastraumur að aukast sem leiðir af sér meiri atvinnumöguleika í ferðamannaþjónustu 

(Norden, e.d.).  

Á síðustu 50 árum hafa orðið efnahagslegar og félagslegar breytingar á Grænlandi líkt 

og á öðrum svæðum þar sem frumbyggjar eru í meirihluta. Töluvert er um félagsleg og andleg 

vandamál en samkvæmt rannsóknum er þar hærri tíðni sjálfsvíga en í öðrum nágrannalöndum, 

einnig er þar mikil áfengisneysla og heimilisofbeldi (Bjerregard og Curtis, 2002).  

 

Alaska. Norðvestanlega í Norður-Ameríku er stórt fylki sem ber nafnið Alaska. Fylkið 

sem er um 1,5 milljón ferkílómetrar er afar strjálbýlt en þar búa aðeins um 736.000 manns 

(Snodgrass, 2013). Höfuðborg Alaska er Juneu og er enska opinbert tungumál þar líkt og 

annarsstaðar í BNA (Encyclopedia britannica, 2015). Frumbyggjar í Alaska eru tæplega um 

20% íbúa fylkisins en þeim er skipt í inúíta, aleúta og indíána. Flestir inúítar treysta enn á 

landið í kringum sig til að afla sér lífsviðurværis, eru veiðmenn og safnarar. Inúítar í Alaska 

eru um 47.000 og eru stærstu hópar innan inúíta; Inupiat og Yupík (Snodgrass, 2013).  

Um miðja síðustu öld urðu talsverðar efnahagslegar og samfélagslegar breytingar á 

lifnaðarháttum íbúa í Alaska líkt á öðrum svæðum á norðurslóðum. Enn í dag býr þó stærstur 

hluti frumbyggja í Alaska í litlum, afskekktum samfélögum (Snodgrass, 2013). Meðal 

frumbyggja í Alaska hefur mælst mjög há tíðni sjálfsvíga, sérstaklega hjá ungu fólki og er 

tíðnin með þeim hærri í heiminum. Einnig er misnotkun vímuefna þekkt hjá frumbyggjum 

ásamt ýmsum félagslegum vandamálum (Lehti, o.fl.,2009). 

Norður Kanada. Þau svæði sem tilheyra norðurhluta Kanada eru Nunavut og Yukon, 

ásamt eyjasvæðinu í norðvestri (Northwest Territories). Svæði þetta er um 40% af landsvæði 

Kanada, þekur um 3.8 milljón ferkílómetra og á því búa um 130.000 manns.  
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Þessi nyrsti hluti Kanada var tiltölulega einangraður allt fram á miðja 20. öld en í kringum 

1950 fór það að breytast í takt við efnahagslega þróun og aukna þéttbýlismyndun. Um 

helmingur af íbúum þessa strjálbýla svæðis eða um 66.000 manns eru frumbyggjar. Nokkrir 

frumbyggjahópar eru þar þekktir en þar má nefna inúíta, Dene First Nations hópana og métis. 

Hópur inúíta er þar fjölmennastur og samanstendur af um 51.000 manns. Flestir þessara inúíta 

eru búsettir í byggðarlaginu Nunavut (Snodgrass, 2013). 

 

Heilsufar frumbyggja á norðurslóðum og mögulegir áhrifaþættir 

Á síðustu áratugum hefur áhugi á norðurslóðasvæðinu farið hratt vaxandi víðsvegar í 

heiminum. Áhugi manna var þó til að byrja með mestur í tengslum við nýtingu þeirra 

náttúruauðlinda sem norðurslóðasvæðið býður uppá, sumar af stærstu náttúruauðlindum jarðar 

er þar að finna, þ.á.m. jarðefnaeldsneyti, málma, eðalsteina, skóglendi og fiskimið 

(Utanríkisráðuneytið, 2004). Á síðastliðnum áratug hefur hinsvegar áhugi manna farið að 

beinast í meira mæli að lífi þeirra sem búsetu eiga á norðurslóðum, en ýmis utanaðkomandi 

öfl hafa nú ógnað þar bæði lífríki svæðisins og heilsu þeirra sem þar búa (Young og Rawat, 

2011). 

Almennt heilsufar frumbyggja á norðurslóðum er afar mismunandi eftir hópum og 

landssvæðum. Þó svo að einhverjar upplýsingar séu til um heilsu fólksins eru þau gögn ekki 

talin vera fullnægjandi þar sem framboð af þeim er afar takmarkað og margar eyður þar 

ófylltar. Þetta er þó einnig misjafnt eftir landssvæðum og er til dæmis eftirlit og utanumhald í 

kringum gagnasöfnun mun betri í Alaska og í Norður Kanada heldur en á Grænlandi og á 

norðanverðu Rússlandi (Snodgrass, 2013).  

Við áherslu á uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og samfélagsins er vellíðan í forgrunni 

hjá frumbyggjasamfélögum, eins og annarsstaðar. Þrátt fyrir það glíma frumbyggjar við mun 

fleiri og stærri heilsufarsleg vandamál en aðrir íbúar á norðurslóðum. Þar má helst nefna lægri 
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lífslíkur, hærri dánartíðni, hærri tíðni ungbarnadauða, hærri tíðni sýkinga, bráðra og 

langvinnra veikinda (Willox o.fl, 2015). Algengur mælikvarði við samanburð á almennri 

heilsu fólks eru lífslíkur þess frá fæðingu. Á meðal frumbyggjahópa er afar breitt bil á milli 

tíðnitalna. Lífslíkur á meðal sami frumbyggja eru til að mynda fremur háar eða um 75-80 ár á 

meðan frumbyggjar í Síberíu geta aðeins vænst þess að lifa í að meðaltali 50-55 ár. Þá eru 

lífslíkur inúíta ættbálksins 4,6-12,6 árum lægri en meðal lífslíkur eru hjá öðrum 

frumbyggjahópum á norðurslóðasvæðinu. Einnig má nefna að ungbarnadauði er mun hærri 

meðal frumbyggja. Á svæðum eins og Nunavut og á Grænlandi er dánartíðni ungbarna allt að 

tvisvar til þrisvar sinnum hærri en annarsstaðar (Snodgrass, 2013; Young og Rawat, 2011). 

Mikið misræmi er í þeim gögnum sem til eru um andlega heilsu frumbyggja á norðurslóðum. 

Gögnin eru í fyrsta lagi afar takmörkuð og í öðru lagi hafa rannsakendur átt í erfiðleikum með 

að skilgreina andleg veikindi og geðræna heilsu með tilliti til samfélagslegs breytileika á milli 

frumbyggjahópanna. Frekari rannsóknir á andlegri heilsu íbúa á frumbyggjasvæðum 

norðurslóða eru því afar mikilvægar (Hicks, 2007; Kral o.fl., 2011; Lehti o.fl., 2009; Willox 

o.fl, 2015). Það eru nokkrir þættir sem taldir eru hafa áhrif á geðheilbrigði íbúa á 

norðurslóðum, þeir búa við sérstakar aðstæður sem eru að mörgu leyti frábrugðnar aðstæðum 

á öðrum stöðum. Í fyrsta lagi má nefna hnattræna hlýnun, íbúar á norðurslóðum eru 

berskjaldaðri en margir aðrir íbúar á öðrum breiddargráðum fyrir breytingum á meðalhitastigi 

í heiminum. Í öðru lagi má nefna erfitt veðurfar, langa og myrka vetur, kulda og dreifða 

búsetu (Lehti o.fl., 2009). Í þriðja lagi hafa orðið miklar félags- og menningarlegar breytingar 

í samfélögum frumbyggja þar sem afskipti vestrænna þjóða er sífellt að verða meiri og íbúar 

norðurslóða hafa margir hverjir þurft að hverfa frá sínum hefðum og aðlagast nútímalegri 

lífstíl (Bjerregaard og Curtis, 2002; Lehti o.fl., 2009) 
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Áhrif hnattrænnar hlýnunar og loftslagsbreytinga. Ein stærsta ógnin sem heimurinn 

stendur frammi fyrir eru loftslagsbreytingar og hnattræn hlýnun en erfitt er að spá fyrir 

nákvæmlega hvaða áhrif þau muni hafa. Loftslagsbreytingar eru afleiðingar aukinnar losunar 

á gróðurhúsalofttegundum af mannavöldum sem orsaka hnattræna hlýnun. Vísindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC) hefur varað við því að hitastig á jörðinni 

gæti hækkað á bilinu 1,8-4,0°C á næstu hundrað árum (Umhverfisstofnun, e.d.-a). 

Loftslagsbreytinga geta haft margvísleg áhrif, bráðnun jökla, hækkað yfirborð sjávar og aukin 

flóðahætta eru meðal áhyggjuefna vísindamanna. Einnig gæti orðið umbylting á lífsskilyrðum 

í sjó í kjölfar breytinga á sýrustigi, seltu og hafstraumum af völdum gróðurhúsalofttegunda. 

Hætta er á vatnsskorti og þurrkum á ákveðnum svæðum heimsins ásamt aukinni hættu á 

skógareldum (Umhverfisstofnun, e.d.-b). 

Hnattræn hlýnun hefur í för með sér breytingar á lífsstíl og lifnaðarháttum frumbyggja 

á norðurslóðum, umfang breytinganna er og mun verða mismunandi eftir svæðum og margar 

breytur geta haft áhrif á hversu miklar þær verða (Parkinson og Evengård, 2009). Íbúar á 

strjálbýlum og afskekktum svæðum á norðurslóðum eru sérstaklega viðkvæmir fyrir öllum 

breytingum af völdum hnattrænnar hlýnunar, þeir treysta mikið á umhverfi sitt sem uppsprettu 

fæðu, lífsviðurværis og ekki síður menningu (Larsen o.fl., 2014; Willox o.fl, 2015). 

Í skýrslu IPCC frá árinu 2014 um loftslagsbreytingar eru nefnd dæmi um bein og óbein 

áhrif loftslagsbreytinga á heilsufar íbúa á norðurslóðum. Sem dæmi um bein áhrif má nefna 

óútreiknanlegt veður sem getur gert aðgengi að heilbrigðisþjónustu og fæðuöflun erfiða, 

ásamt því að búist er við aukinni tíðni slysa og dauðsfalla af völdum snjóflóða, aurskriðna og 

annarra breytinga á landsvæðum í kjölfar hlýnunar (Brubaker o.fl., 2011; Larsen o.fl., 2014). 

Bráðnun jökla og breytingar á hafís og fljótum hafa áhrif á öryggi veiðimanna og hindra 

aðgang að dýrahjörðum og fiskveiðisvæðum (Larsen o.fl., 2014). 
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Óbein áhrif á heilsufar íbúa á norðurslóðum koma vegna breytinga á umhverfi, 

vistkerfum, plöntu- og dýrategundum í kjölfar loftslagsbreytinga, einnig vegna breytinga á 

mataræði, aðgengi að hreinu vatni og aukinni mengun (Larsen o.fl., 2014). Hnattræn hlýnun 

getur einnig óbeint aukið tíðni sýkinga ef vatnsból mengast eða möguleikar frumbyggja að 

hreinu vatni takmarkast að einhverju leyti (Brubaker, Berner,Chavan og Warren, 2011; 

Parkinson og Evengård, 2009). Íbúar á norðurslóðum treysta mikið á veiðar til að afla sér 

fæðu og eru þeir þannig útsettari fyrir smitsjúkdómum sem smitast frá dýrum (Larsen o.fl., 

2014). Ekki síður er hætta á að fleiri sníkjudýr lifi af veturinn og breiði út smitsjúkdóma með 

stungum og/eða bitum (Parkinson og Evengård, 2009). 

Með hækkandi hitastigi er hefðbundnum geymsluaðferðum frumbyggja á fæðu stefnt í 

hættu, raki gerir þeim erfiðara fyrir að þurrka kjöt og fisk og aukin hætta er á að fæða mengist 

ef hún helst ekki frosin (Brubaker o.fl., 2011; Parkinson og Evengård, 2009). Takmarkanir á 

aðgengi að hefbundinni fæðu ásamt almennri alþjóðavæðingu neyðir því frumbyggja til að 

sækja meira í vestræna fæðu sem er að mörgu leyti óhollari og getur aukið tíðni nútíma 

sjúkdóma líkt og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og offitu (Brubaker o.fl., 2011, Larsen 

o.fl., 2014). 

 

Áhrif veðurfars, myrkurs og kulda. Kuldi og myrkur einkenna veðurfar á 

norðurslóðum en eins og fyrr segir er þar myrkur stóran hluta sólarhringsins yfir vetrartímann 

(Young og Rawat, 2011). Myrkur virðist hafa margvísleg áhrif á líðan fólks en algengt er að 

fólk kvarti yfir meiri þreytu yfir vetrartímann miðað við aðrar árstíðir (Johnsen, Wynn og 

Bratlid, 2012). Rannsókn Friborg, Rosenvinge, Whynn og Gradisar, (2014) sýndi fram á 

marktækan mun á þreytu fólks milli árstíða en samkvæmt niðurstöðum hennar var þreyta 

meiri yfir vetrartímann. Meiri munur var á líkamlegri þreytu en andlegri þreytu milli árstíða. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Johnsen o.fl. (2012) í Noregi var enginn marktækur 
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munur á svefnvandamálum og andlegum erfiðleikum þátttakenda milli árstíða. Tíðni 

svefnleysis var þó hærri yfir vetrartímann en yfir sumarið og svefnvenjur voru breytilegar eftir 

árstíðum. Heildar svefntími hélst sá sami allt árið um kring en yfir myrkasta tíma vetrarins 

fóru þátttakendur seinna að sofa en þegar bjart var og áttu einnig í erfiðleikum með að vakna á 

morgnana.  

 Kuldi getur haft áhrif á heilsufar og líðan ekki síður en myrkur. Hættan á áverkum af 

völdum kulda líkt og kals eða ofkælingar eykst eftir því sem hitastig lækkar. Einnig eykst 

tíðni sjúkdóma í öndunarvegum og hafa rannsóknir í norður Rússlandi gefið vísbendingar um 

tengsl milli lágs hitastigs, streitu og tilfella af sjúkdómum í hjartavöðva (e. cardiomyopathy) 

(Larsen o.fl., 2014). Hinsvegar gæti hlýnun á norðurslóðum haft þau áhrif að dauðsföll í 

kjölfar sjúkdóma sem orsakast beint eða óbeint af kulda gætu fækkað en á sama tíma hafa 

vísindamenn áhyggjur af aukinni mengun og hærri tíðni dauðsfalla tengd háum hita, þá 

sérstaklega í stórum borgum í Rússlandi (Shaposhnikov, Revich, Meleshko, Govorkova og 

Pavlova, 2010). Íbúar á norðurslóðum búa einnig margir hverjir við erfitt veðurfar þar sem 

hætta er á snjóflóðum og vetur eru stormasamir með tilheyrandi hættu á slysum og áverkum af 

þeirra völdum (Larsen o.fl., 2014). 

 

Áhrifaþáttur félagslegra og menningarlegra breytinga. Þegar fjallað er um 

norðurslóðir er ekki hægt að komast hjá því að minnast á hversu hraðar breytingar hafa og eru 

að eiga sér stað þar. Bæði hvað varðar hnattræna hlýnun eins og minnst hefur verið á hér ofar 

og ekki síður menningarlegar og félagslegar breytingar sem hafa átt sér stað á undanförnum 

áratugum hjá samfélögum frumbyggja (Csonka og Schweitzer, 2004). Frá því um miðja 

síðustu öld hefur menning frumbyggja orðið fyrir miklum áhrifum frá vestrænum þjóðum. 

Áður lifðu frumbyggjar sjálfstætt en urðu mjög skyndilega hluti af efnahagskerfi heimsins 

(Kral o.fl., 2011). 
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Nýlendustefna vestrænna þjóða á norðurslóðum hefur haft bæði jákvæðar og 

neikvæðar afleiðingar fyrir íbúa svæðisins. Með bættri heilbrigðisþjónustu og betra aðgengi 

að henni ásamt betra húsnæði og öðrum þáttum hefur tíðni ákveðinna heilsufarsvandamála 

minnkað á meðan andleg vandamál eru orðin algengari (Bjerregard og Curtis, 2002). Miklar 

breytingar á menningu og lífi frumbyggja er talin vera einn stærsti orsakavaldur hárrar tíðni 

andlegra vandamála. Aukning sjálfsvíga er stærsta heilsufarsvandamálið á norðurslóðum, 

einnig eru tíðni heimilisofbeldis, kynsjúkdóma og misnotkun vímuefna með því hæsta sem 

vitað er um í heiminum (Kral, 2012). 

 Gerð var rannsókn meðal inúíta í Nunavut Kanada til að skoða m.a. hvernig þeir 

upplifðu breytingar á samfélaginu síðustu áratugi. Tekin voru viðtöl við 50 inúíta á aldrinum 

14-94 ára í tveim samfélögum í Nunavut, Igloolik og Qikiqtarjuaq. Algengast var að 

viðmælendur nefndu að samfélögin væru að stækka og einnig að samskipti innan fjölskyldna 

væru að minnka, minni samræður ættu sér stað innan fjölskyldna og heimsóknum til 

fjölskyldumeðlima hefðu fækkað. Einnig var oft minnst á breytingar á hefðbundnum 

menningarlegum gildum, mikilvægi þess hefði minnkað og í kjölfarið sæust breytingar á 

tungumálinu, minni veiði og meiri vímuefnaneysla. Rannsóknin sýndi að breytingar á 

fjölskyldulífi hefði mest áhrif, aukið bil væri á milli kynslóða og minni samskipti. Breytingar 

á samfélögunum virtust einnig leiða af sér atvinnuleysi, fjárhagsvandamál og upplifði unga 

fólkið sig vera „fast“ milli tveggja menningarheima (Kral, o.fl., 2011). 

 

Sjálfsvíg meðal frumbyggja á norðurslóðum 

Sjálfsvíg hafa síðustu ár og áratugi verið eitt stærsta heilbrigðisvandamál meðal ungra 

frumbyggja sem búa á norðurslóðum (Bjerregaard og Larsen, 2015). Hingað til hefur 

vandamálið lítið dvínað þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar með það markmið 

að skilja ástæður vandans og ýmis inngrip reynd til að sporna við honum (Young, Revich og 
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Soininen, 2015). Þó að gögnin sem til eru um sjálfsvíg frumbyggja séu fremur takmörkuð 

sýnir grundvallar tölfræðin okkur hvað er nú þegar að gerast og hvað hefur verið að gerast 

varðandi sjálfsvígstíðni inúíta síðustu áratugi. Í þeim umdæmum norðurslóða þar sem gögn 

um sjálfsvíg eru til sést að á sumum landsvæðum er algengi mun hærra en annarstaðar og í 

dag er tíðnin hæst í norð-vestur Alaska .Á Grænlandi á árunum 1980-1990 var tíðni sjálfsvíga 

meðal ungra karlkyns inúíta um 1500 á ári á hverja 100.000 íbúa sem er hæsta sjálfsvígstíðni 

sem nokkurntíman hefur verið staðfest í heiminum. Á þeim svæðum sem mest þróun hefur átt 

sér stað hefur tíðnin farið lækkandi og er Nuuk á Grænlandi einn þeirra staða þar sem 

sjálfsvígum hefur farið fækkandi síðustu 25 ár. Á vesturströnd Grænlands hefur tíðnin 

hinsvegar staðið í stað á meðan sjálfsvígum hefur farið fjölgandi á austurströndinni (Hicks, 

2007). 

Við athugun á heilsufarsgögnum inúíta í Kanada á árunum 2007-2008 kom í ljós að 

48% fullorðinna í Nunavut höfðu haft alvarlegar sjálfsvígshugsanir einhverntíman á 

lífsleiðinni og 14% á ársbilinu. Um 28% höfðu reynt sjálfsvíg yfir ævina og um 5% reyndu 

sjálfsvíg á þessu eina ári (Young o.fl., 2015). Á afskekktu svæði í norð-vestur Alaska þar sem 

um 7000 frumbyggjar búa er tíðni sjálfsvíga mjög há hjá ungu fólki á aldrinum 15-19 ára, eða 

um 185/100.000 sem er að meðaltali 10 manns á ári, sem er meira en sextán sinnum hærra en 

meðaltal allrar þjóðarinnar í heild (Young o.fl,, 2015). 

Sjálfsvíg hafa verið ríkjandi fyrirbæri hjá karlmönnum á norðurslóðum sem og 

annarstaðar í heiminum. Á Grænlandi á árunum 2000-2011 voru karlmenn í öllum 

aldurshópum í meirihluta þeirra sem frömdu sjálfsvíg. Algengasti aldursflokkurinn var 20-24 

ára og voru um 416 karlmenn á móti 97 konum sem frömdu sjálfsvíg á þessum árum. 

Hinsvegar voru konur í meirihluta í öllum aldurshópum þegar kom að sjálfsvígshugsunum á 

árunum 2005-2010 hjá aldurshópnum 20-24 ára, 183 konur á móti 136 körlum. Munurinn á 

algengi sjálfsvíga milli kvenna og karla á aldrinum 20-24 ára má mögulega skýra að hluta 
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vegna þeirra aðferða sem notaðar eru. Karlmenn virðast velja róttækari aðferðir við að enda líf 

sitt en konur gera oftar tilraun til sjálfsvíga en mistekst ætlunarverkið (Bjerregaard og Larsen, 

2015).  

Orsakir og áhrifaþættir. Sjálfsvíg voru óalgeng á Grænlandi í kringum 1891-1930. 

Sagnfræðin segir frá öldruðum eða veikum einstaklingum sem að eigin ósk enduðu líf sitt eða 

fengu aðra til þess, í þeim tilgangi að tryggja afkomu hinna í fjölskyldunni, ef skortur var á 

fæðu (Björkstén, Bjerregaard og Kripke, 2005; Kral, 2012). 

Frumbyggjar á norðurslóðum hafa þurft að horfast í augu við hraðar breytingar á 

samfélagi sínu síðustu áratugi. Nýlendustefna og nútímavæðing margra af afskekktustu 

svæðum Kanada, Alaska og Grænlands hefur haft gríðarleg áhrif á lifnaðarhætti fólksins sem 

þar býr. Eftir þúsundir ára af sjálfsnægtum hafa inúíta samfélögin þurft að aðlagast alþjóðlegu 

efnahagskerfi og margir þættir í lífi fólksins hafa breyst verulega. Heilu samfélögin þurftu að 

aðlaga matarræði sitt, veiðar minnkuðu og hirðingja lífið þurfti að víkja fyrir framfærslu 

fjölskyldunnar í formi launaðrar atvinnu (Kral, Idlout, Minore, Dyck og Kirmayer, 2011). 

Meðal frumbyggja Nunavut í Kanada þar sem sjálfsvígstíðni er með hæsta móti er 

menntunarstig mun lægra en hjá öðrum íbúum þjóðarinnar, ungbarnadauði er hærri og 

lífslíkur eru að meðaltali 12 árum styttri. Þar er einnig mikill húsnæðisskortur og stórar 

fjölskyldur þurfa að búa við þröngan kost. Atvinnuleysi er þar einnig mikið og hefur verið á 

bilinu 15% til 72% (Kral o.fl, 2011). 

Rannsakendur hafa bent á að þessa háu sjálfsvígstíðni ungra frumbyggja megi skýra 

að hluta til vegna samfélagslegrar sundrungar og streitu við að aðlagast breyttum 

lifnaðarháttum (Wexler, 2006). Streita sem fylgir samfélagsbreytingum hefur verið talin ýta 

undir vandamál eins og hrakandi geðheilsu, sjálfsvígshegðun, ofneyslu lyfja og 

heimilisofbeldi (Bjerregaard og Curtis, 2002). Í rannsókn Wexler (2006) kom fram að margt 

ungt fólk eigi erfitt með að skilgreina hlutverk sitt í samfélaginu, vegna atvinnuleysis hefur 
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það of mikinn frítíma, mun minni tími fari í veiðar, höggva við, hugsa um dýrin og útvega 

mat. Ungt fólk talar einnig um að þrátt fyrir grunnskólamenntun telja fæstir sig tilbúna til að 

fara í framhaldsskóla, sem minnkar líkurnar á því að innfæddir séu ráðnir í störf á svæðinu. 

Vegna iðjuleysis er þunglyndi algengt og leitun í áfengi og lyf er mikil.  

Misnotkun áfengis er alvarlegt heilsufars- og samfélagslegt vandamál á meðal 

frumbyggja og hefur neysla þess aukist verulega síðustu áratugi. Árið 1950 var meðal neysla á 

100% alkóhóli á mann um sjö lítrar á ári. Árið 1987 jókst áfengisneyslan í um 22 lítra á ári en 

fór minnkandi á árunum 1993-98 niður í um 12-13 lítra á ári. Talið er að þessi mikla 

áfengisneysla sé stór orsakaþáttur í hárri sjálfsvígstíðni á norðurslóðum. Kannabisneysla er 

einnig útbreidd en engin áreiðanleg tölfræði er til staðar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að aðrir 

áhættuþættir sjálfsvíga séu heimili þar sem fjölskyldufaðirinn er atvinnulaus, fátækt, 

kynferðislegt ofbeldi, að eiga foreldra með áfengisvandamál og eiga vin sem hefur framið 

sjálfsvíg (Bjerregaard og Curtis, 2002). 

Margar kynslóðir frumbyggja hafa upplifað líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi 

sem börn og ungir einstaklingar. Slík upplifun getur stuðlað að reiði, vanrækslu foreldra 

gagnvart börnum sínum, misheppnuðum ástarsamböndum, alkóhólisma, sjálfsvígum og 

annarskonar sjálfsskaðandi hegðun. Slík reynsla getur einnig valdið skömm og haft áhrif á 

samskipti einstaklingsins við fjölskyldu sína og getur verið áhrifaþáttur þeirra fjölmörgu 

vandamála sem núverandi kynslóð frumbyggja er að glíma við (Tester og McNicoll, 2004). 

Í gegnum tíðina hafa nokkrar rannsóknir bent til þess að tíðni sjálfsvíga aukist 

verulega í byrjun sumars. Sú staðreynd hefur valdið vísindamönnum miklu hugarangri þar 

sem reynsla fólks er yfirleitt sú að það upplifi frekar ákveðna geðlægð yfir haust og 

vetrarmánuði (Bjerregaard og Curtis, 2002). Í rannsókn sem birt var árið 2002 var 

tilgangurinn að sanna þá tilgátu að sólskin auki hættuna á sjálfsvígum. Í rannsókninni voru 

skoðuð fyrirliggjandi gögn um tíðni sjálfsvíga í löndum innan efnahags og framfarastofnunnar 
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(OECD) og var magn og lengd sólskinsdaga mælt með ákveðnum hætti í hverju landi fyrir 

sig. Af þeim 20 löndum sem rannsóknin náði til voru 18 þeirra á norðurhveli jarðar 

(Austurríki, Kanada, Tékkland, Danmörk, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, 

Ungverjaland, Írland, Japan, Mexíkó, Holland, Noregur, Spánn, Svíþjóð, Sviss og Bandaríkin) 

og tvö þeirra á suðurhveli (Ástralía og Nýja- Sjáland). Niðurstöður sýndu að í þessum tilteknu 

löndum varð marktæk aukning á tíðni sjálfsvíga í kringum júnímánuð í þeim löndum sem 

tilheyra norðurhveli jarðar og í kringum desembermánuð í þeim löndum sem tilheyra 

suðurhveli. Eykst áhættan um allt að 50% í hæstu toppunum hjá sumum af þessum löndum. 

Niðurstöðurnar voru þær fyrstu sem birtust um efnið og mörkuðu ákveðin tímamót í 

rannsóknum á áhrifaþáttum sjálfsvíga. Ekki er auðvelt að útskýra eða greina hvers vegna 

sólarljós hefur áhrif á ákvörðun einstaklinga um að taka eigið líf. Hugmyndir hafa verið um 

að hormón eins og melatonin geti haft þar áhrif en ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á 

því sérstaklega. Rannsakendur benda þó á í umræðukafla sínum að sjálfsvígshegðun og tíðni 

taki verulegum breytingum eftir því sem nær dregur norðurheimskautsbaug og líklega séu 

þættir eins og félagslegar aðstæður og aðrir samverkandi þættir sem spili þar inn í. Telja þeir 

þá ólíklegt að þessir þættir hafi árstíðabundið mynstur og eru því ekki líklegir til þess að geta 

endurspeglað sjálfsvígsmynstur á öðrum stöðum í heiminum (Petridou, Papadopoulos, 

Frangakis, Skalkidou og Trichopoulos, 2002). 

 

Forvarnir. Þörfin fyrir forvarnaráætlun gegn sjálfsvígum hjá frumbyggjum er 

óvéfengjanleg, hvaða leið er best að fara til að ná markmiðum er ekki ljós. Það sem stendur 

helst í veginum fyrir að hinar dæmigerðu íhlutanir virki er sennilega tengt menningarlegum 

mun og skilningi á sjálfsvígum og ástæðum þeirra. Oft eru sjálfsvíg meðal frumbyggja tengd 

menningarlegum missi, nýlendustefnu stjórnvalda og félagslegum ástæðum. Forvarnir fyrir 



21 
 

frumbyggja þurfa að byggja á þeirra menningarlega grunni, á hverju svæði fyrir sig, og þeim 

hræringum sem eiga sér stað innan þess menningarheims (Wexler og Gone, 2012). 

Í rannsókn Wexler (2006) skoðaði hún hvernig frumbyggjar í 12 þorpum í Alaska 

upplifðu þessa háu tíðni sjálfsvíga, ástæður þeirra og hvað væri til ráða. Þar kemur fram að 

frumbyggjarnir töldu sjálfir þessa sjálfseyðingarhvöt stafa af samfélagslegum breytingum, 

tapi þeirra á eigin menningu og að veruleikinn endurspeglaðist í alkóhólisma, misnotkun og 

vanrækslu. Frumbyggjarnir töldu brýnt að snúa við þessum harmleik, þétta hópinn og standa 

saman í stað þess að gefast upp í vonleysi, hætta að horfa alltaf til fortíðar og reyna frekar að 

skapa bjartari framtíð. Þeir töldu að skólarnir væru að búa til stærra kynslóðabil með því að 

kenna ekki börnum frumbyggja um eigin menningu og tungumál og þar með rofnuðu tengslin 

á milli þess gamla og þess nýja, því þurfi að breyta. Það þurfi að búa til samfellu á milli 

upprunans og menningarinnar og þeirra nýju hefða og menningar sem mótast við breyttar 

aðstæður. Yngri kynslóðin þarf að þekkja og skilja sögu sína til að búa til tengsl við fortíðina, 

læra um eldri kynslóðina, hvernig menning þeirra var og þekkja uppruna sinn. Með 

einhverjum hætti þarf að finna leið til að brúa kynslóðabilið. Á þeim grunni væri hægt að 

takast á við framtíðina, þar sem menningin tekur breytingum með því þjóðfélagi sem hver 

einstaklingur býr í. 

Kral (2012) fjallar um íhlutanir sem hafa reynst vel í forvörnum gegn sjálfsvígum á 

einstaka svæðum frumbyggja í Kanada. Í samfélagi sem fyrir íhlutun hafði hæstu tíðni 

sjálfsvíga meðal frumbyggja í Kanada, hafði ekki verið tilkynnt um sjálfsvíg í fjögur ár. Í 

þessu samfélagi höfðu íbúar komið saman og rætt um sjálfsvíg og hvað væri hægt að gera í 

forvarnarskyni. Hjúkrunarfræðingur hjálpaði íbúum að setja saman umræðufundi þar sem 

unnið var að forvörnum. Annað sem var gert í forvarnarskyni var að fjarlægja þann búnað úr 

öllum húsum sem helst hafði verið notaður til sjálfsvíga, í þessu tilfelli voru það slár í 

skápum. Þannig var verið að senda út þau skilaboð að sjálfsvígum yrði að linna. Með því að 
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tala um og vekja fólk til vitundar um sjálfsvíg og að fjarlægja helstu aðferðaleið, ásamt því að 

hafa eftirlit með þeim sem helst voru í sjálfsvígshættu, varð tíðni sjálfsvíga engin. Í öðru 

samfélagi var opnuð félagsmiðstöð þar sem ráðgjafi var til staðar, hægt var að horfa á 

bíómyndir, spila á spil, eldri kynslóðin var með fræðslu og ýmislegt annað æskulýðsstarf var í 

gangi. Í þessu samfélagi urðu engin sjálfsvíg í tvö ár þar til fjárhagsvandræði urðu til þess að 

miðstöðinni var lokað. Með því fór sjálfsvígum aftur að fjölga og héldu áfram þar til önnur 

miðstöð opnaði og þeim tók að fækka á ný. Frumbyggjasamfélögin á þessum stöðum höfðu 

með góðum árangri fléttað saman nútímalegum aðferðum gegn sjálfsvígum ásamt 

hefðbundum og menningarbundnum aðferðum. 

Vestrænar aðferðir einar og sér hafa ekki gefið góða raun í forvarnarstarfi gegn 

sjálfsvígum frumbyggja. Ástæður þess eru taldar vera meðal annars þau sértæku vandamál 

sem samfélögin glíma við, s.s. áhrif loftslagsbreytinga á samfélögin sjálf og samfélagslegar 

breytingar sem orðið hafa á högum frumbyggja (Wexler, 2006). 

 

Heilbrigðisþjónusta á norðurslóðum 

Búseta á norðurslóðum er mjög dreifð og samgöngur geta verið erfiðar á milli svæða 

vegna veðurs og aðstæðna. Dæmi eru um að heilu samfélögin einangrist frá umheiminum í 

nokkrar vikur til mánuði yfir veturinn (Young og Rawat, 2011). Það getur heft aðgengi íbúa 

að almennri heilbrigðisþjónustu, einnig hefur reynst erfitt að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa á 

svæðum þar sem er strjálbyggt (Skaalvik, Gaski og Norbye, 2014). Samkvæmt skýrslu 

Alþjóða heilbrigðisstofunarinnar (WHO) um heilbrigðisþjónustu í dreifbýli frá árinu 2010 er 

talað um að helmingur mannkynsins búi í dreifbýli en aðeins 38% hjúkrunarfræðinga þjónusti 

þennan hóp, aðrir starfa í borgum og bæum þar sem er þéttbýlt. Vandamálið á þó ekki 

einungis við um hjúkrunarfræðinga. Í Kanada eru aðeins 9,3% lækna starfandi í dreifbýli þar 

sem um 24% þjóðarinnar býr (WHO, 2010). Í gegnum tíðina hafa nýútskrifaðir 
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hjúkrunarfræðingar ekki skilað sér nógu vel til starfa í dreifbýli, þeir virðast frekar kjósa 

atvinnu á stærri spítölum og heilsugæslum í þéttbýli. Það er einna helst ef 

hjúkrunarfræðinemar komi úr dreifbýli og hafi hugsað sér að búa þar áfram sem þeir ákveða 

að starfa á minni stofnunum að útskrift lokinni (Norbye og Skaalvik, 2013). 

Í Háskólanum í Tromsø í Norður Noregi hefur gefist vel að bjóða upp á fjarnám í 

hjúkrunarfræði til þess að fjölga hjúkrunarfræðingum á dreifbýlum svæðum. Svipuð verkefni 

hafa gengið vel í Bandaríkjunum (Norbye og Skaalvik, 2013). Það er ekki ólíkt því sem 

Háskólinn á Akureyri býður upp á, þar er hægt að læra hjúkrunarfræði í fjarnámi og hægt að 

vera í klínísku námi að stórum hluta á sjúkrahúsum, heilsugæslum og öldrunarstofnunum úti á 

landi (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

Tilgangur þess að bjóða upp á háskólanám í hjúkrunarfræði í fjarnámi er í raun 

tvíþættur. Annarsvegar að geta boðið íbúum á dreifbýlum svæðum upp á háskólanám, sem 

vegna fjölskylduaðstæðna eða skyldna til samfélagsins hafa ekki tök á eða vilja ekki flytja í 

þéttbýli, hins vegar að fjölga heilbrigðisstarfsfólki á strjálbýlum svæðum (Norbye og 

Skaalvik, 2013). Einnig hefur verið unnið að því að bæta aðgengi að framhaldsnámi fyrir 

hjúkrunarfræðinga sem starfa í dreifbýli. Samkvæmt rannsókn Skaalvik, Gaski og Norbye 

(2014) finna þeir hjúkrunarfræðingar fyrir þörf til þess að sérhæfa sig í fleiri en einni 

námsgrein, þeir þurfa oft að vera mjög sjálfstæðir í störfum sínum og vera tilbúnir til að 

bregðast við öllum mögulegum tilfellum í starfi sínu. 

Heilbrigðisþjónusta á hverju svæði norðurslóða litast af mörgum þáttum eins og 

efnahag landsins, stjórnmálalegum þáttum og mismunandi uppsetningu heilbrigðiskerfis. Auk 

þess er einangrun margra frumbyggja mikil og aðgengi þeirra að heilbrigðiþjónustu af 

skornum skammti. Fjarlægð, samgönguleiðir, miklar vegalengdir og smæð þeirra samfélaga 

sem frumbyggjar tilheyra á sumum svæðum móta aðgengi og gæði þeirrar heilbrigðisþjónustu 

sem frumbyggjar á norðurslóðum hafa (Inuit circumpolar council Canada, 2011).  
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Erfitt aðgengi er ekki eina áskorunin þegar kemur að því að veita heilbrigðisþjónustu 

til þessara afskekktu svæða sem inúítar byggja. Einnig rekast saman mismunandi menning og 

viðhorf, andleg geðheilsa og úrræði. Innfæddir geta upplifað að verið sé að þvinga upp á þá 

viðhorfum hinna vestrænu ríkja án þess að til staðar sé víðtæk þekking og skilningur á 

menningu þeirra, umhverfi og félagslegri stöðu (Wexler og Gone, 2012). 

Stærsta áskorunin í því að veita frumbyggjum heilbrigðisþjónustu er ráðning 

heilbrigðisstarfsmanna sem eru viljugir til þess að vinna í afskekktu og einangruðu samfélagi. 

Einnig er stór áskorun fólgin í því að tryggja að þeir heilbrigðisstarfsmenn sem ráðnir 

eru til starfa hafi víðtæka þekkingu á heilbrigðisvandanum, menningunni og þeim úrræðum 

sem viðeigandi eru fyrir viðkomandi samfélag (Inuit circumpolar council Canada, 2011). 

Að takast á við loftslagsbreytingar og geðræn vandamál eru tvö stærstu viðfangsefnin 

sem þarf að sinna innan samfélags frumbyggja á norðurslóðum. Þegar áhrif loftslagsbreytinga 

eru skoðuð í samhengi við þau geðrænu vandamál sem eru til staðar er framtíðin áhyggjuefni, 

sé ekki gripið til viðeigandi ráðstafana til að bæta ástandið. Meðal annars má rekja geðræn 

vandamál frumbyggja til nýlendustefnu og kynslóðabreytinga og áföllum þeim tengdum, 

ásamt aukinni iðnvæðingu. Ætla má að loftslagsbreytingar muni halda áfram og jafnvel aukast 

í framtíðinni. Þetta er áhyggjuefni, vegna þeirra geðrænu vandamála sem þegar eru til staðar 

og undirstrika þann skort á heilbrigðisþjónustu sem er á sumum svæðum. Mikilvægt er að 

skilja áhrif loftslagsbreytinga á geðræna heilsu frumbyggja og afleiðingar þeirra (Willox o.fl., 

2015). 

 

Skammdegisþunglyndi 

Vitneskja um þunglyndi sem tengist árstíðum má rekja allt til Hippocrates um 400 ár 

fyrir Kristsburð. Hann ritaði „hver sá sem vill stunda árangursríkar læknisfræðilegar 

rannsóknir skyldi byrja á að skoða árstíðir og afleiðingar þeirra hverrar um sig“ (Rosenthal, 
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2013). Margir rannsakendur hafa lýst tengslum á milli árstíða og tilfella þunglyndis, 

sjálfsvígstilrauna og sjálfsvíga en það var ekki fyrr en 1984 sem árstíðabundnu þunglyndi var 

fyrst lýst og skilgreint af Norman Rosenthal og samstarfsfólki hans. Þeir gerðu fyrst 

prufurannsókn á einum einstakling sem virtist hafa árstíðabundnar skapsveiflur. Geðlægð sem 

hófst að hausti þegar dimma tók og rénaði að vori þegar sólin hækkaði á lofti, ásamt því að 

einkennin hurfu ef einstaklingurinn flutti sig til sólríkari landa yfir vetrartímann. Rannsóknin 

fór þannig fram að ljósameðferð var beitt í ákveðinn tíma og fylgst var með andlegri líðan á 

meðan. Niðurstöður sýndu fram á að geðlægðin hvarf með notkun meðferðarinnar.  

Þessar rannsóknarniðurstöður urðu til þess að stærri prufurannsókn var gerð á 29 

einstaklingum sem féllu undir þau viðmið sem sett voru varðandi einkenni. Ljósameðferð var 

beitt í þessari rannsókn til að skera úr hvort að um skammdegisþunglyndi væri að ræða. Það 

var fyrst eftir þessa stærri rannsókn sem árstíðabundnu þunglyndi var lýst og það skilgreint. 

Árstíðabundnu þunglyndi er nú skipt í skammdegisþunglyndi og sumarþunglyndi og er 

skammdegisþunglyndi algengara. Einnig er til vægari útgáfa af skammdegisþunglyndi sem er 

mildara form og hefur ekki áhrif á virkni einstaklingsins (Partonen og Lönnqvist, 1998). Í 

þessari rannsóknaráætlun verður fjallað um það form árstíðabundins þunglyndis sem kallast 

skammdegisþunglyndi. 

Einkenni. Það sem einkennir einstaklinga sem greinast með skammdegisþunglyndi er: 

geðlægð, orkuleysi, aukin svefnþörf, breytingar á matarlyst, þyngdaraukning og löngun í 

kolvetnisríkan mat. Þessi einkenni eru árstíðabundin og til þess að falla undir 

greiningarviðmiðin þurfa einkennin að koma fram á vissum tíma árs og að minnsta kosti tvö 

ár í röð (Rosenthal o.fl., 1984). 

Greining. Skammdegisþunglyndi er ein gerð röskunar á andlegri líðan og er 

undirflokkur almenns þunglyndis samkvæmt greiningar og flokkunarkerfi bandaríska 
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geðlæknafélagsins (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 1994). Einnig má finna 

skammdegisþunglyndi í alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, sem kallast ICD-10 í daglegu tali og flokkunarkerfið er gefið út af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, 1993). Í flokkunarkerfinu skiptir ekki máli á hvaða 

árstíð þunglyndið er til staðar, eingöngu að það sé árstíðabundið ástand. Einnig er þekkt að 

einstaklingar upplifi þunglyndi yfir sumartímann á sama hátt og þeir sem þjást af 

skammdegisþunglyndi yfir vetrartímann (Byrne og Brainard, 2008).  

Þrátt fyrir að greiningarskilmerkin eigi við allar árstíðir þá virðist sem 

skammdegisþunglyndi sé algengara en sumarþunglyndi, því getur verið öðruvísi háttað á 

suðrænni slóðum þar sem hiti og raki er mikill yfir sumartímann. Í rannsókn þar sem bornir 

voru saman tveir hópar, annars vegar á Ítalíu og hinsvegar á Indlandi kom í ljós að tíðni 

sumarþunglyndis var hærra á Indlandi en á Ítalíu var skammdegisþunglyndi algengara Talið 

er að þetta megi rekja til veðurfarsins, þar sem raki og hiti getur valdið miklum óþægindum á 

Indlandi á sama hátt og skammdegi og kuldi hefur sömu óþægindi í för með sér yfir 

vetrartímann á Ítalíu. Þetta er í samræmi við þá tilgátu sem sett var fram við upphaf 

rannsóknarinnar og sýnir fram á að sumarþunglyndi er algengara í löndum þar sem heitt 

loftslag er og getur það haft mikil óþægindi í för með sér (Tonetti, Sahu og Natale, 2012). 

Notast hefur verið við spurningalista við greiningu á skammdegisþunglyndi. Það voru 

þeir Rosenthal og samstarfsmenn hans, þeir sömu og fyrst skilgreindu árstíðabundið 

þunglyndi, sem hönnuðu þennan lista árið 1987 (Rosenthal, 1998). Ekki eru allir á eitt sáttir 

með notkun listans og hefur hann verið gagnrýndur fyrir að vera ekki nægilega nákvæmur og 

áreiðanleiki hans ekki nægur. Vegna þessa gerðu Merch o.fl. (2004) samanburðarrannsókn 

þar sem þeir báru saman fjóra hópa. Í fyrsta hópnum voru einstaklingar sem þegar höfðu verið 

greindir með skammdegisþunglyndi samkvæmt DSM greiningarviðmiðum. Hópur tvö 

samanstóð af einstaklingum sem höfðu verið greindir með almennt þunglyndi, í þriðja 
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hópnum voru þeir sem ekki náðu greiningarviðmiðum þunglyndis. Í fjórða og síðasta hópnum 

voru einstaklingar sem svöruðu auglýsingu í blaði varðandi þátttöku í rannsókninni. 

Niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar sýndu fram á að spurningalista Rosenthal skorti 

næmni á greiningu á milli almenns þunglyndis og skammdegisþunglyndis. Margir sem voru 

þunglyndir óháð árstíð voru að greinast með skammdegisþunglyndi. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum telst spurningalistinn gott skimunartæki en dugir ekki einn og sér sem 

greiningartæki skammdegisþunglyndis. 

Spurningalistinn er gott mælitæki til að skima fyrir umfangi einkenna eins og 

breytingum á svefni, félagslegu athæfi, geðslagi, þyngd, matarlyst og orku. Hann er einfaldur 

og fljótlegur í notkun (Lam, Michalak og Swinson, 2005). 

 

Tíðni. Allir geta fengið skammdegisþunglyndi burtséð frá aldri, kyni, kynþætti eða 

stétt. Tíðni þess hefur verið mikið rannsökuð frá því að það var skilgreint fyrst. 

Skammdegisþunglyndi er algengt og má til að mynda finna hjá um 9% af Bandaríkjamönnum 

sem búa norðarlega í landinu og einnig í öðrum löndum sem liggja norðarlega eins og 

Skotlandi. Hinsvegar lækka þessar tíðnitölur eftir því sem sunnar dregur og eru komnar niður 

í 1,9% hjá íbúum Flórída. Hvað kynin varðar þá eru mun fleiri konur en karlar sem þjást af 

skammdegisþunglyndi, eða fjórum sinnum fleiri. Hvað varðar aldur, þá er algengi mest hjá 

einstaklingum á aldrinum 20-40 ára en sést vel í öðrum aldurshópum, bæði hjá börnum og 

eldra fólki (Rosenthal, 2013).  

 

Orsakir. Faraldsfræði skammdegisþunglyndis hefur verið mikið rannsökuð og tengsl 

hennar við ýmsa þætti. Margar kenningar hafa verið settar fram hvað varðar orsakir 

skammdegisþunglyndis en þær virðast vera flóknari en svo að ein ástæða geti útskýrt hvers 

vegna einstaklingur greinist með sjúkdóminn. Áhrifaþættir virðast helst vera búseta hvað 
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varðar breiddargráðu en einnig virðast erfðir og hormónastarfsemi hafa eitthvað að segja 

varðandi næmni einstaklinga fyrir skammdegisþunglyndi (Flaskerud, 2012).  

Rannsóknir benda til og kenningar hafa verið settar fram því tengdu að tíðni 

skammdegisþunglyndis aukist eftir því sem norðar dregur á breiddarbaug (Potkin, Zetin, 

Stamkovic, Kripke og Bunney, 1986; Rosen o.fl., 1990).  

Árið 2002 var gerð rannsókn á frumbyggjum búsettum í Kanada á 70. breiddargráðu. 

Rannsóknin náði til 111 íbúa og voru þátttakendur valdir af handahófi. Þegar niðurstöðurnar 

eru skoðaðar, má sjá að 22,6% greindust með þunglyndi, eða einn af hverjum fimm. Af 

þessum 22,6% voru 6,3% með skammdegisþunglyndi. Þetta eru hærri tíðnitölur en 

sambærilegar rannsóknir á lægri breiddargráðum hafa áður sýnt fram á (Haggarty o.fl, 2002).   

Sambærilegar niðurstöður má sjá í rannsókn sem gerð var á Grænlandi. Þar náði 

rannsóknin til 6021 einstaklings og voru niðurstöðurnar bornar saman við svæði á 

mismunandi breiddargráðum. Tíðni skammdegisþunglyndis jókst eftir því sem norðar dró og í 

norður Grænlandi, í borginni Qaanaaq, sem er á 77. breiddargráðu, sýndi rannsóknin fram á 

að um 18,9 % kvenna sem svöruðu spurningalistanum féllu undir greiningarviðmið 

skammdegisþunglyndis. Þessar tölur eru þær hæstu sem hafa mælst í heiminum. Á þessu 

landssvæði sést ekki til sólar í 14 vikur yfir vetrartímann. Í Nuuk, sem er á 64. breiddargráðu 

sést til sólar part úr degi allan veturinn. Þar mældist skammdegisþunglyndi kvenna vera um 

12,1 % (Kegel, Dam, Ali og Bjerregaard, 2009).  

Samkvæmt þeirri kenningu að skammdegisþunglyndi aukist með hærri breiddargráðu 

ætti tíðni skammdegisþunglyndis að vera há á Íslandi. Svo virðist ekki vera samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á íslensku þjóðinni. Magnusson og Stefansson (1993) 

gerðu rannsókn á tíðni skammdegisþunglyndis á Íslandi. Rannsóknin náði til 1000 

einstaklinga á aldrinum 17-67 ára. Niðurstöður sýndu fram á lægri tíðnitölur en í Mantgomery 

á austurströnd Bandaríkjanna, þrátt fyrir að Ísland liggi mun norðar á breiddargráðu. Ef bornar 
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eru saman þessar tvær rannsóknir má sjá að tíðni í Montgomery var 17,2% en 11,3 % á 

Íslandi. Þessar niðurstöður voru óvæntar þar sem skortur á sólarljósi hefur verið talin helsta 

orsök skammdegisþunglyndis og því komu fram getgátur um það að Íslendingar hafi þróað 

með sér aukið þol gegn skammdeginu.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar fór í gang önnur rannsókn þar sem könnuð var sú getgáta 

hvort erfðafræðilegir þættir gætu ráðið því að Íslendingar þoli myrkur og kulda betur en aðrar 

þjóðir. Úrtakið var brottfluttir Íslendingar sem höfðu sest að í Kanada og forfeður allra í þessu 

úrtaki mátti rekja aftur til ársins 1840. Niðurstöðurnar voru bornar saman við 

rannsóknarniðurstöður frá Íslandi og Bandaríkjunum þar sem gerðar voru sambærilegar 

rannsóknir. Þar kom í ljóst að tíðni skammdegisþunglyndis var lægra á meðal brottfluttu 

Íslendinganna í Kanada og hjá íbúum Íslands heldur en þeim sem bjuggu  Bandaríkjanna. 

Ástæður skammdegisþunglyndis virðast því vera fjölþættari og flóknari heldur en eingöngu 

kuldi og skortur á sólarljósi (Magnusson og Axelsson, 1993). 

Kuldinn og myrkrið sem einkennir norðurslóðasvæðið veldur einnig ýmsum 

breytingum á starfsemi innkirtlakerfisins og þá sérstaklega í sambandi við boðaefnastjórnun á 

milli undirstúku, heiladinguls og skjaldkirtils. Slíkt ástand hafa vísindamenn nefnt T3 

heilkennið og hafa getgátur verið á lofti um að bein tenging sé á milli þess og vanvirkni 

skjaldkirtils (e.hypothyrodism), sem er algengur sjúkdómur á meðal íbúa norðurslóða. 

Vanvirkum skjaldkirtli fylgir oft ýmis vitsmunaleg og andleg vandamál eins og til dæmis 

þunglyndi og kvíði. Í ljósi þess hversu algeng slík vandamál eru á norðlægum slóðum hefur 

áhugi vísindamanna á tengslum vanvirkni í skjaldkirtli við landfræðilega þætti farið hratt 

vaxandi á síðustu árum (Young og Rawat, 2013). 

Erfðir sem áhrifaþáttur í skammdegisþunglyndi hafa einnig verið skoðaðar. Í Ástralíu 

var gerð rannsókn þar sem úrtakið var 2997 pör af tvíburum á aldrinum 25-89 ára. Notaður 

var SPAQ spurningalistinn sem Rosenthal og félagar þróuðu. Niðurstöður sýndu fram á 
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veruleg erfðafræðileg áhrif á öllum þáttum í einkennum skammdegisþunglyndis. Reyndust 

erfðafræðileg tengsl vera til staðar í að minnsta kosti 29% tilvika í rannsókninni, hjá bæði 

körlum og konum. Þessi rannsókn sýndi því fram á tilhneigingu þess að 

skammdegisþunglyndi erfist innan fjölskyldu og virðist það vera að stærstum hluta vegna 

líffræðilegra þátta (Madden, Heath, Rosenthal og Martin, 1996).  

 

Meðferðarleiðir. 

Ljósameðferð (Bright light therapy). Meðferðin sem helst hefur verið notuð við 

skammdegisþunglyndi er ljósameðferð. Sú meðferð hefur mikið verið rannsökuð síðan fyrst 

var farið að skilgreina skammdegisþunglyndi á áttunda áratugnum (Rosenthal, 2013). Ekki er 

nákvæmlega vitað hvernig ljósameðferðin virkar á heilann en helstu kenningar eru þær að 

ljósið minnki seytingu á melatonin, auki virkni taugaboðefnanna serotonin, dopamine og 

norepinephrine og komi reglu á starfsemi dægursveiflna. Þessi boðefni gegna veigamiklu 

hlutverki í skammdegisþunglyndi vegna áhrifa þeirra á tilfinningar, líðan og geðsveiflur (Pail 

o.fl., 2011). 

Ljósameðferðin felur í sér að einstaklingurinn situr í 30-90 mínútur á dag fyrir framan 

lampa með flúorljósum sem líkir eftir dagsbirtu. Þessum tíma má skipta niður í styttri lotur 

yfir daginn (Rosenthal, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að ljósameðferðin virki best, sé hún 

notuð snemma að morgni. Það getur bæði verið kostur og galli, því mörgum þeirra sem þjást 

af þunglyndi getur reynst erfitt að vakna snemma að morgni til þess að hefja meðferð. Ef 

ljósin eru notuð seint að kvöldi getur það truflað eðlilegan svefn (Pjrek o.fl., 2004). Yfirleitt 

verður vart við mun á einkennum til batnaðar innan viku frá byrjun meðferðar og er algengt 

að hún standi yfir í tvær til þrjár vikur og ætti þá að vera orðið ljóst hvort hún hafi áhrif eða 

ekki. Best er að byrja meðferð um leið og einkenna skammdegisþunglyndis verður vart, áður 
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en þau verða alvarleg. Misjafnt er milli einstaklinga hvenær að vetri einkenni koma fram. Hjá 

sumum geta þau birst í ágúst en hjá öðrum í janúar (Eagles, 2009). 

Almennt er ljósameðferð vel þolanleg en þekkt er að sumir einstaklingar finni fyrir 

aukaverkunum sem yfirleitt eru vægar (Pjrek o.fl., 2004). Sjaldgæft er að einstaklingur geti 

ekki notað ljósameðferð vegna aukaverkana en ef þeirra verður vart eru algengustu einkennin 

höfuðverkur, augnþreyta, svefnleysi, ógleði og augnþurrkur (Rosenthal, 2013). Í rannsókn 

sem gerð var á aukaverkunum voru 46 einstaklingar látnir vera í ljósalampa í 30 mínútur á 

dag í fimm daga. Niðurstöðurnar sýndu að hjá 20% þátttakenda var höfuverkur algengasta 

aukaverkunin og þar á eftir í 18% tilfella, voru sjón og augnvandamál algengust. Aðrar 

aukakaverkanir sem komu fram en voru ekki algengar voru ógleði, þreyta og pirringur. Í 

öllum tilfellum voru einkennin væg og stóðu stutt yfir (Kogan og Guilford, 2014). 

Kostir ljósameðferðarinnar eru helst, hversu örugg hún er, hentar flestum og krefst engra 

lyfjainngripa (Pail o.fl., 2011). Hinsvegar, þar sem einstaklingur þarf að sitja fyrir framan 

ljósið í að lágmarki 30 mínútur á dag hafa helstu ókostir meðferðarinnar verið að hún krefst 

samvinnu og meðferðarheldni skjólstæðingsins (Michalak, Murray, Wilkinson, Dowrick og 

Lam, 2007; Pail o.fl., 2011). Mikilvægt er að gefa greinargóð fyrirmæli um hvernig og hversu 

lengi á að nota ljósið dag hvern, til þess að meðferðin hafi þau áhrif sem henni er ætlað (Pail 

o.fl., 2011). Í gegnum árin hefur ljósameðferð verið borin saman við meðferð samfara 

þunglyndislyfjum hvað varðar meðferðarheldni. Í niðurstöðum rannsóknar Michalak o.fl. 

(2007) kom fram að meðferðarheldni ljósameðferðar og þunglyndislyfja var mjög svipuð. Af 

þeim 19 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni voru einungis tveir sem hættu í 

meðferðinni og fjórir kláruðu aðeins hluta hennar. Um 59% þátttakenda luku allri meðferðinni 

Ályktanir um niðurstöður voru þær að ljósameðferðin hefði mun færri og vægari aukaverkanir 

en meðferð með lyfjum og að viðhorf þátttakenda til ljósameðferðarinnar var almennt 

jákvæðara en til þunglyndislyfja (Michalak o.fl., 2007). 
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Lyfjameðferð. Í alvarlegum tilfellum skammdegisþunglyndis eru þunglyndislyf góður 

kostur, ein sér eða með ljósameðferð, báðar meðferðir hafa sýnt góða virkni (Eagles, 2009; 

Lam o.fl, 2006). Notkun á þunglyndislyfjum sem meðferð hefur ekki verið rannsökuð í sama 

mæli og ljósameðferð en þær rannsóknir sem til eru sýna að SSRI (Selective Serotonin- 

Reuptake Inhibitors) lyfin sertraline, citalopram og fluoxetine hafi sýnt góða verkun við 

notkun gegn skammdegisþunglyndi. Virkni lyfjanna er að auka magn boðefnisins serotonins í 

heilanum (Lam o.fl, 2006). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem bera saman notkun á 

þunglyndislyfjum og ljósameðferð hvað varðar verkun. Ein slík rannsókn var gerð árið 2006 

og tilgangur hennar var að bera saman þunglyndislyfið fluoxetine við ljósameðferð. 

Niðurstöðurnar sýndu að klínísk svörun við báðum meðferðum var að mestu sú sama en færri 

aukaverkanir fylgdu ljósameðferðinni og hún byrjaði fyrr að virka. Að öðru leyti sýndu báðar 

meðferðir jákvæða svörun við þunglyndinu (Lam o.fl, 2006).  

 

Hugræn atferlismeðferð. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að hugræn 

atferlismeðferð (HAM) hefur reynst áhrifarík við þunglyndi. Meðferðin hefur einnig virst 

draga úr hættu á bakslagi (e. relapse) og getur verið jafn árangursrík við sumum tegundum af 

þunglyndi og lyfjameðferð (Hollon, Thase og Markowitz, 2002). Meðferðin gengur út á að 

vinna með hugsanir og atferli sem valda vanlíðan hjá einstaklingnum. Honum er kennt að bera 

kennsl á þessar hugsanir og meta hvaða áhrif þær hafa á líðan og tilfinningar (Silvía 

Ingibergsdóttir, 2010). Vísbendingar hafa verið fyrir því að HAM geti gagnast einstaklingum 

með skammdegisþunglyndi þar sem ákveðnir atferlisþættir séu þar hluti af einkennum 

(Rohan, Lindsey, Roecklein og Lacy, 2004). 

Í rannsókn Rohan o.fl. (2004) var tilgangurinn að athuga hvaða áhrif HAM og 

ljósameðferð hefðu á skammdegisþunglyndi. Niðurstöður leiddu í ljós að meðferðirnar, báðar 
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saman og í sitthvoru lagi, sýndu marktæka minnkun á einkennum skammdegisþunglyndis. 

Einnig bentu þær til að HAM, ásamt ljósameðferð gætu bætt langtímahorfur hvað varðar 

alvarleika einkenna og bakslag.   
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3. kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð verður við rannsóknina og val á 

henni rökstudd. Gerð verður grein fyrir vali á þátttakendum og úrtaki. Fjallað verður um það 

mælitæki sem var valið til að nota í rannsókninni, réttmæti þess og áreiðanleika. Úrvinnsla 

gagna útskýrð og rætt um siðferðislegar hliðar rannsóknarinnar og að lokum samantekt á efni 

kaflans.  

Markmið með rannsókninni er að svara tveimur rannsóknarspurningum sem eru eftir 

farandi:  

1. Hver er tíðni skammdegisþunglyndis á meðal frumbyggja á norðurslóðum? 

2. Eru sjálfsvíg á meðal frumbyggja á norðurslóðum algengari yfir myrkasta tíma ársins? 

Tilgátur okkar eru einnig tvær:  

1. Tíðni skammdegisþunglyndis er há á meðal frumbyggja á norðurslóðum.  

2. Tíðni sjálfsvíga á meðal frumbyggja á norðurslóðum er hærri yfir myrkasta tíma ársins.  

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir eru grundvöllur framfara og undirstaða vísinda. Með formlegum og 

kerfisbundnum hætti er upplýsingum safnað, þær eru síðan eru greindar og túlkaðar. Með 

rannsóknum er hægt að bæta eða sannreyna þekkingu sem fyrir er, til að svo megi verða þurfa 

þær að vera vandaðar, nákvæmar og trúverðugar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Mikilvægt er 

að velja viðeigandi aðferð við upplýsingaöflun. Við vinnslu vísindalegra rannsókna er hægt að 

notast við tvennskonar rannsóknaraðferðir, megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. 

qualitative). Rannsóknaráætlun þessi miðar að því að gerð verði rannsókn með megindlegri 

rannsóknaraðferð, sú aðferð á sér áralanga hefð í vísindarannsóknum og með henni er hægt að 

fá yfirlit yfir veruleikann og margskonar samanburð sem ekki er hægt að fá með eigindlegum 

aðferðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Megindlegar rannsóknir einkennast af því að gögnum er safnað á kerfisbundinn, 

hlutlægan hátt á tölulegu formi (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Kosturinn við þessa 

rannsóknaraðferð er sá að hægt er að fá yfirlit yfir veruleikann og gera margskonar samanburð 

sem ekki er hægt að gera með eigindlegum rannsóknum. Mögulegt er að draga ályktanir um 

stóran hóp út frá minni hópum. Margir telja þann kost stærstan við megindlegar 

rannsóknaraðferðir að hægt er að skoða hvernig ýmsar breytur tengjast í rannsókninni. Helsti 

ókostur megindlegra rannsóknaraðferða er að ekki er hægt að fara jafn djúpt í efnið og ef um 

eigindlega rannsóknaraðferð væri að ræða og tengsl rannsakenda við þátttakendur eru 

takmörkuð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í þessari rannsókn verður notað lýsandi rannsóknarsnið þar sem verið er að lýsa 

ástandi ákveðins hóps og margar breytur verða mældar en aðeins einu sinni hver. Markmiðið 

er að lýsa með mælingum ákveðnum fyrirbærum eins og þau koma fyrir (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

 

Mælitæki 

Mælitækið sem verður notað í rannsókninni nefnist Seasonal Pattern Assessment 

Questionnaire (SPAQ) og er ætlað til þess að skima fyrir skammdegisþunglyndi og 

svokölluðu sub-syndromal þunglyndi sem er undirflokkur hins fyrrnefnda (Young, Blodgett 

og Reardon, 2003). Þetta er mat í formi spurningalista sem var hannaður og þróaður af 

Norman E. Rosenthal og samstarfsmönnum hans árið 1987. Spurningalistinn er meðal annars 

notaður til að athuga hvernig hugarástand og atferli einstaklingsins breytist eftir árstíðum 

(Rosenthal, 2013). Helstu styrkleikar hans eru hversu stuttur hann er, réttmæti og 

próffræðilegir eiginleikar (e. psychometric properties). Vegna þessa hefur spurningalistinn 

verið helsta undirstaða rannsókna á skammdegisþunglyndi og undirflokkum þess (Young, 

Blodgett og Reardon, 2003). Spurningalistinn metur umfang, magn og tíðni árstíðabundinna 
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einkenna skammdegisþunglyndis. Skimað verður fyrir einkennum eins og breytingum á 

svefni, félagslegu athæfi, geðslagi, þyngd, matarlyst og orku. Þó að listinn sé góður við 

skimun á skammdegisþunglyndi þá hentar hann ekki vel til að greina vandann algjörlega, til 

þess þarf klínískar greiningaraðferðir. Spurningalistinn hefur verið þýddur á kínversku, þýsku, 

ítölsku, japönsku, spænsku og fjölmörg norður evrópsk tungumál og er bæði til fyrir börn og 

fullorðna (Lam, Michalak og Swinson, 2005).  

 

Áreiðanleiki og réttmæti 

Spurningalistinn er mikilvægt tæki í rannsókninni. Hann safnar þeim upplýsingum 

sem nauðsynlegar eru til að vinna rannsóknina og fá niðurstöður. Hann þarf að vera vel 

uppbyggður og auðvelt að skilja hann og svara honum. Með því má betur tryggja nákvæmni 

hans (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Til að fá niðurstöður sem eru áreiðanlegar þurfa rannsóknargögnin að vera góð. Tvö 

hugtök eru notuð sem mælikvarði þegar verið er að meta gæði gagna, það eru réttmæti og 

áreiðanleiki. Réttmæti er mælikvarði á það hvort próf er að mæla það sem við ætlum að mæla. 

Áreiðanleiki segir til um stöðugleika útkomunnar, þ.e.a.s. hvort sama próf myndi gefa sömu 

niðurstöðu ef það yrði gert aftur. Til að tölfræðileg mæling geti verið réttmæt, þarf hún að 

vera áreiðanleg. Réttmætið er grundvallaratriði þess að mæling geti talist einhvers virði. Próf 

telst ekki réttmætt nema mælingarnar séu áreiðanlegar. Hægt er að ganga úr skugga um að 

mælingar séu áreiðanlegar með nokkrum aðferðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Samkvæmt Young o.fl. (2003) er endurtekin prófun (e. test-retest) þekkt aðferð til að 

skoða áreiðanleika SPAQ spurningalistans. Þá er sami spurningalistinn lagður fyrir aftur eftir 

tiltölulega stuttan tíma og áreiðanleikastuðullinn er fundinn með því að athuga fylgni milli 

fyrri og seinni fyrirlagnar. Slík prófun er næm fyrir áhrifum tíma, þ.e.a.s breytingum á 
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aðstæðum, fyrirlögn og ástandi próftaka og er því mikilvægt að hvorki líði of langur né of 

stuttur tími milli prófana. Ef of stuttur tími líður er hætta á að próftaki muni svör sín frá fyrri 

prófun og ef of langur tími líður aukast líkur á því að þátttakendur hafi raunverulega breyst og 

því sé fremur verið að mæla stöðugleika mælinganna en áreiðanleika þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn mun spurningalistinn 

aðeins vera lagður fyrir einu sinni og erum með því að draga úr áreiðanleika þeirra gagna sem 

við söfnum.  

 

Þýðing á spurningalista 

Algengt er að rannsóknir á sviði heilbrigðisvísinda séu gerðar í mörgum löndum á 

sama tíma og hefur það færst í aukana. Mikil vitundarvakning hefur orðið í heiminum 

varðandi heilbrigðan lífstíl og þá þætti sem hafa áhrif á lífsgæði fólks (Sperber, 2004). Þetta 

hefur meðal annars orðið til þess að lífshættir og aðrir heilsutengdir þættir verða sífellt 

algengara rannsóknarefni á sviði heilbrigðisvísinda. Mikilvægt er þegar rannsóknir teygja sig 

til nokkurra landa í einu, með mismunandi tungumál og menningu að vandað sé til verka við 

þýðingu spurningalista. Þeir heilbrigðisstarfsmenn og rannsakendur sem ætla sér að fara þá 

leið að ná til mismunandi landa í einu í rannsóknum sínum þurfa að þekkja þá aðferðafræði 

sem liggur til grundvallar við þýðingar (Acquadro, Conway, Hareendran og Aaronson, 2008; 

Sperber, 2004). Orðaval og orðalag þarf að falla að þeirri menningu sem er á hverjum stað til 

að réttmæti sé eins á milli landa. Ýmis vandamál geta komið upp sem mikilvægt er að vera 

meðvitaður um, til að mynda er mikilvægt að þýðandi hafi þekkingu á því sviði sem nota á 

mælitækið á, eins og í læknisfræði ef um læknisfræðilegan texta er að ræða (Sperber, 2004). 

Við þýðingu á spurningalistanum þurfa rannsakendur að taka tillit til mismunandi tungumála 

sem töluð eru á þeim svæðum sem rannsóknin nær til. Listinn verður þýddur yfir á það 

tungumál sem á við hverju sinni. 
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Þátttakendur og framkvæmd 

Skilgreining á þýði (e.population): allir þeir sem uppfylla skilyrði sem sett eru fyrir 

þátttöku í rannsókn.  

Skilgreining á úrtaki (e. sample): sá hluti af þýðinu sem valinn er til að taka þátt í 

rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

Þýðið í þessari fyrirhuguðu rannsókn er frumbyggjar á norðurslóðum. Í úrtakinu sem 

verður 500 manna kerfisbundið slembiúrtak verða frumbyggjar á aldrinum 16-35 ára af 

ákveðnum svæðum norðurslóða. Þau svæði sem urðu fyrir valinu eru Grænland, Alaska og 

norður Kanada. Ástæða þess að við völdum þessi svæði er sú að stærsti hluti íbúa þeirra eru 

frumbyggjar. Í hverju byggðarlagi fáum við hjúkrunarfræðing til þess að koma 

spurningalistanum til þátttakenda rannsóknarinnar sem mun svo safna gögnunum saman og 

koma þeim aftur til rannsakenda.  

 

Úrvinnsla gagna 

Gögnum frá öllum landsvæðum verður safnað saman og með hjálp frá fagaðila verður 

búinn til gagnagrunnur til að halda utan um þau.Við tölfræðilega úrvinnslu og greiningu 

gagnanna sem fást með spurningalistunum verður notaður hugbúnaðurinn Statistical Package 

for Social Science (SPSS). Lýsandi greining verður notuð og stuðst við aðhvarfsgreiningu til 

að lýsa sem best einkennum sem koma fram og finna mögulegan mun milli undirþátta. 

Lýsandi tölfræði verður notuð í þessari rannsóknaráætlun því hún hentar vel þegar nota á 

gögn sem liggja fyrir í ákveðnum gagnagrunnum og einnig til að draga saman og lýsa 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Amelía Björnsdóttir, 2013). Bornar verða saman tíðnitölur 

skammdegisþunglyndis meðal frumbyggjahópanna við fyrirliggjandi gögn um tíðni sjálfsvíga 

hjá sömu hópum. 
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Siðfræði rannsóknar og rannsóknarleyfi 

Rannsakendur hafa siðferðislegum skyldum að gegna við gerð rannsókna til að vernda 

þátttakendur og tryggja réttindi þeirra og velferð. Fjórar meginreglur eru lagðar til grundvallar 

í vísindarannsóknum. Þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan. Þessum grundvallarreglum er ætlað að tryggja að þátttakendur verði ekki fyrir 

skaða, þjáningu eða mismunun á nokkurn hátt. Rannsakendum er ennfremur skylt að sýna 

þátttakendum virðingu, vera heiðarlegir og gæta trúnaðar. Þáttur í því að tryggja réttindi 

þátttakenda er að afla tilskilinna leyfa áður en rannsókn fer fram og þau verða sótt til 

Persónuverndar og til viðeigandi siðanefnda. Heilbrigðisstéttir starfa undir strangri 

þagnarskyldu varðandi upplýsingar um skjólstæðinga sína, þar sem oft er um viðkvæmar 

persónuupplýsingar að ræða (Sigurður Kristinsson, 2013). Öll gögn í rannsókninni verða 

meðhöndluð sem trúnaðarmál. Með hverjum spurningalista fylgir upplýsingabréf (sjá 

fylgiskjal 1), þar sem rannsóknin verður kynnt, þátttakendum kynntur réttur sinn, trúnaði 

heitið og þeim upplýsingum komið á framfæri við þátttakendur að þeir geti hafnað þátttöku í 

rannsókninni. Þeir sem ekki hafna þátttöku og svara spurningalistanum hafa með því gefið 

upplýst samþykki fyrir þátttöku. Eingöngu rannsakendur munu hafa aðgang að gögnum á 

meðan á rannsókninni stendur og verður þeim eytt eftir að úrvinnsla hefur átt sér stað.  

 

Samantekt 

Rannsóknaraðferðin sem notuð verður við framkvæmd rannsóknarinnar er lýsandi 

rannsóknarsnið. Fjallað var um helstu kosti og galla þessa rannsóknarsniðs og val á sniði 

rökstutt. Mælitækið sem notað verður í rannsókninni er spurningalistinn SPAQ, hann hefur 

verið kynntur og réttmæti hans rökstutt. Fjallað var um þau siðferðislegu atriði sem 

rannsakendur þurfa að tryggja að séu í lagi.  
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Þau eru helst að gæta hagsmuna þátttakenda og tryggja rétt þeirra. Að lokum voru 

lagðar fram upplýsingar um það hvernig úrvinnsla gagna mun fara fram, en til þess verður 

notast við tölfræðiforritið SPSS. 
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4. kafli – Umræður 

Í þessum kafla er umfjöllun um þá fræðilegu samantekt sem gert var grein fyrir í kafla 

tvö. Því næst verða tekin saman þau atriði sem höfundar telja að hafi mest gildi fyrir 

hjúkrunarfræði og í lokin verður gerð stutt samantekt úr efni kaflans.  

 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

 Eftir lestur heimilda urðu höfundar meðvitaðri um þau hörðu lífsskilyrði sem íbúar á 

norðurslóðum búa við. Ekki er eingöngu um að ræða erfitt veðurfar stóran hluta úr ári heldur 

hafa orðið miklar breytingar á lífi frumbyggja síðustu áratugi, bæði hvað varðar 

loftslagsbreytingar sem og samfélagslegar breytingar (Parkinson og Evengård, 2009; 

Einarsson o.fl. 2004). Einnig varð höfundum ljóst að tíðni andlegra og félagslegra vandamála 

auk sjálfsvígstíðni er mun hærri hjá frumbyggjum en þeir gerðu sér grein fyrir, sérstaklega ef 

tekið er tillit til þess að aðeins 1 % af heiminum flokkast undir norðurslóðir (Einarsson, 

Larsen, Nilson og Young, 2004).  

Ástæður þessara andlegu vandamála má rekja til margra þátta, bæði umhverfis og 

samfélagslegra. Gríðarleg breyting á lifnaðarháttum frumbyggja síðustu áratugi með tilkomu 

aukinnar iðnvæðingar hefur sett sitt mark á samfélögin og er það talinn mikilvægur þáttur í 

slæmri geðheilsu. Að auki má nefna einangrun, myrkur og kulda sem áhrifaþætti frá 

umhverfinu (Lehti o.fl., 2009; Kral o.fl., 2011). Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á 

tíðni skammdegisþunglyndis hjá frumbyggjum, en þær sem áður hafa verið gerðar benda til 

hárrar tíðni (Haggarty o.fl, 2002; Kegel, Dam, Ali og Bjerregaard, 2009). Er það von okkar að 

niðurstöður úr þessari fyrirhugaðri rannsókn gefi okkur hugmynd um hversu algengt 

skammdegisþunglyndi sé hjá ákveðnum hópum frumbyggja. Tíðnitölur sýna að sjálfsvíg 

meðal ungs fólks á norðurslóðum er með því hæsta sem þekkist í heiminum (Lehti o.fl., 

2009). Tölurnar eru sláandi og má sjá í gögnum að á afskekktu svæði í norð-vestur Alaska er 
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tíðni sjálfsvíga mjög há eða um 10 manns á ári að meðaltali í 7000 manna byggðarlagi 

(Young o.fl., 2015). Þessi mikli fjöldi sjálfsvíga vekur upp spurningar hjá höfundum um hvort 

há tíðni skammdegisþunglyndis gæti tengst hárri tíðni sjálfsvíga hjá frumbyggjum. 

Skammdegisþunglyndi er vandamál sem er ekki einungis bundið við norðurslóðir. 

Rannsóknir hafa sýnt að árstíðabundið þunglyndi finnst víðar í heiminum meðal annars á 

Ítalíu og Indlandi þar sem mikill hiti og rakt loftslag getur haft áhrif á geðslag á sama hátt og 

myrkur og kuldi (Tonetti, Sahu og Natale, 2012). Hinsvegar hafa komið fram margar 

rannsóknir sem benda til þess að skammdegisþunglyndi aukist eftir því sem norðar dregur á 

breiddargráðu (Potkin o.fl., 1986; Rosen o.fl., 1990).  

Við heimildaöflun ráku höfundar sig á áhugaverðar rannsóknir sem tengjast 

skammdegisþynglyndi hjá Íslendingum. Magnusson og Stefansson (1993) gerðu rannsókn 

sem sýndu fram á að Íslendingar hafi lægri tíðni skammdegisþunglyndis heldur en 

breiddargráðan segi til um. Einnig var gerð rannsókn um brottflutta Íslendinga sem sest höfðu 

að í Kanada og sýndu niðurstöður að miðað við breiddargráðu var tíðni 

skammdegisþunglyndis lág hjá þessum hópi. Niðurstöðurnar benda því til þess að fleiri þættir 

en landfræðileg búseta hafi áhrif á tíðni skemmdegisþunglyndis og voru erfðafræðilegir þættir 

nefndir í því sambandi (Magnusson og Axelsson, 1993). Áhugavert gæti verið að skoða þessa 

þætti betur með frekari rannsóknum.  

 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun 

Fræðileg umfjöllun sýnir hækkandi tíðni skammdegisþunglyndis eftir því sem norðar 

dregur á breiddarbaug og einnig háa sjálfsvígstíðni hjá ungu fólki á norðurslóðum. Forvarnir 

hafa verið af skornum skammti en í einstaka samfélögum frumbyggja hafa 

hjúkrunarfræðingar verið í forsvari fyrir forvarnarstarfi sem hefur gefist vel. Í kjölfarið 

fækkaði sjálfsvígum á þessum svæðum eða hurfu með öllu. Við teljum það mikilvægt skref í 
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fækkun sjálfsvíga að rannsaka orsakaþætti til að geta með markvissum hætti unnið að 

forvörnum. Hjúkrunarfræðingar sjá að miklu leyti um að þjónusta þessi svæði og þurfa að 

treysta á eigin þekkingu og hæfni. Allar rannsóknir sem auka þekkingu á heilsufari 

frumbyggja gætu nýst til þróunar á bættri heilbrigðisþjónustu.  

Við álítum að hjúkrunarfræðingar geti gegnt mikilvægu hlutverki í þessari vinnu og 

teljum að fyrirhuguð rannsókn okkar muni auka vitneskju á andlegri líðan frumbyggja. 

Niðurstöðurnar gætu verið hvatning að frekari rannsóknum á heilbrigði íbúa á þessum 

afskekktu svæðum og aukið áhuga heilbirgðisstarfsfólks á málefnum þeirra. 

 

Samantekt 

Tíðni sjálfsvíga og andlegra erfiðleika er há á vissum svæðum á norðurslóðum og er eitt 

stærsta heilbrigðisvandamál meðal ungra frumbyggja. Margar ástæður eru fyrir þessum 

tíðnitölum, loftslags- og samfélagslegar breytingar eru þar stór orsakaþáttur. Iðnvæðingin 

hefur haft í för með sér miklar breytingar á lífsháttum þessa fólks. Kynslóðabil hefur aukist og 

hefðbundin menningarleg gildi hafa breyst þar sem unga fólkið upplifir sig fast á milli tveggja 

menningarheima og litla aðstoð er að fá með þá andlegu erfiðleika sem af þessu geta skapast. 

Mörg þessara samfélaga eru afskekkt og heilbrigðisþjónusta af skornum skammti. 

Hjúkrunarfræðingar gegna meðal annars mikilvægu hlutverki í að sporna gegn sjálfsvígum og 

auka andlega vellíðan á afskekktum svæðum norðurslóða. Niðurstöðum fyrirhugaðrar 

rannsóknar er ætlað að auka þekkingu á andlegu heilbrigði frumbyggja, bæði fyrir 

hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk.   
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Lokaorð 

Eins og fram hefur komið í þessari fræðilegu samantekt eru sjálfsvíg eitt stærsta 

heilsufarsvandamálið sem frumbyggjar á norðurslóðum glíma við. Há tíðni sjálfsvíga er mikið 

áhyggjuefni og ástæða til að líta það alvarlegum augum. Áhugavert verður að sjá hvort 

skammdegisþunglyndi sé mögulegur áhrifaþáttur sjálfsvíga og hver tíðnin er meðal þessara 

sérstæðu hópa. Flestir sem hafa upplifað að búa við skammdegi stóran hluta ársins geta verið 

sammála um þau slæmu áhrif sem það getur haft á andlega líðan og hversu góð tilfinning það 

er þegar daginn tekur að lengja á ný. Það er því mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga á þeim 

svæðum þar sem skammdegi er mikið að vera vakandi fyrir einkennum 

skammdegisþunglyndis, geta skimað fyrir því og brugðist við ef grunur leikur á að um þennan 

sjúkdóm sé að ræða. 

Þörfin fyrir forvarnir og heilsueflingu á meðal frumbyggja á norðurslóðum er mikil og 

endurspeglast hún í þeim heilsufars- og félagslegu vandamálum sem þeir gjarnan glíma við.  

Mikilvægt er að fara að huga að inngripum til að fyrirbyggja sjálfsvíg og andlega vanlíðan og 

hjúkrunarfræðingar gegna þar lykilhlutverki. Höfundar hafa velt upp þeirri hugmynd við 

gagnaöflun hvort viðbrögð alþjóða samfélagsins væru önnur og meiri ef um væri að ræða 

álíka vandamál í vestrænum samfélögum. Að öllum líkindum væri búið að grípa til róttækra 

aðgerða ef tíðnitölur sjálfsvíga væru jafn dramatískar þar. 

Höfundar vonast því til að aukin umfjöllun um málefni frumbyggja á norðurslóðum 

muni opna augu stjórnvalda og almennings og í kjölfarið yrði farið í aðgerðir til að bæta 

lífskjör þeirra. Einnig gæti aukin umfjöllun og þekking opnað dyr að nýjum og spennandi 

tækifærum fyrir hjúkrunarfræðinga í framtíðinni.  



45 
 

Heimildaskrá 

Acquadro, C., Conway, K., Hareendran, A. og Aaronson, N. (2008). Literature review of 

methods to translate health‐related quality of life questionnaires for use in multinational 

clinical trials. Value in Health, 11(3), 509-521. 

Amelía Björnsdóttir. (2013). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókn  (bls.169-182). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorder: DSM-IV (4. útgáfa). Washington, DC: American Psychiatric Press. 

Arctic centre. (e.d.). Arctic indigenous peoples. Sótt af: 

http://www.arcticcentre.org/EN/SCIENCE-COMMUNICATIONS/Arctic-region/Arcti c-

Indigenous-Peoples 

Bjerregaard, P. og Curtis, T. (2002). Cultural change and mental health in Greenland: The 

association of childhood conditions, language, and urbanization with mental health and 

suicidal thoughts among the inuit of Greenland. Social Science and Medicine, 54(1), 

33-48. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00005-3 

Bjerregaard, P. og Larsen, C. (2015). Time trend by region of suicides and suicidal thoughts 

among Greenland inuit. International Journal of Circumpolar Health, 74(0). 

Björkstén, K. S., Bjerregaard, P. og Kripke, D. F. (2005). Suicides in the midnight sun - a 

study of seasonality in suicides in west Greenland. Psychiatry Research, 133(2–3), 205-

213. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2004.12.002 

Brubaker, M., Berner, J., Chavan, R. og Warren, J. (2011). Climate change health assessment: 

a novel approach for Alaska Native communities. International Journal of 

Circumpolar Health, 70(3), 266-273. 

http://www.arcticcentre.org/EN/SCIENCE-COMMUNICATIONS/Arctic-region/Arcti%20c-Indigenous-Peoples
http://www.arcticcentre.org/EN/SCIENCE-COMMUNICATIONS/Arctic-region/Arcti%20c-Indigenous-Peoples
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00005-3
http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2004.12.002


46 
 

Byrne, B. og Brainard, G. C. (2008). Seasonal affective disorder and light therapy. Sleep 

Medicine Clinics, 3(2), 307-315. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsmc.2008.01.012 

Csonka, Y. og Schweitzer, P. (2004). Societies and cultures: Change and persistence. Í 

Einarsson, N., Larsen, J. N., Nilson, A. og Young, O. R. (ritstjórar), Arctic human 

development report. Akureyri: Stefansson Arctic Institute. 

Eagles, J. M. (2009). Light therapy and seasonal affective disorder. Psychiatry, 8(4), 125-129. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.mppsy.2009.01.005 

Encyclopædia Britannica. (2015). Alaska. Sótt af  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/12252/Alaska 

Flaskerud, J. H. (2012). Seasonal affective disorders. Issues in Mental Health Nursing, 33(4), 

266-268. doi:10.3109/01612840.2011.617028 

Friborg, O., Rosenvinge, J. H., Wynn, R. og Gradisar, M. (2014). Sleep timing, chronotype, 

mood, and behavior at an Arctic latitude (69°N). Sleep medicine, 15.  

Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu og 

framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 

453-472). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Haggarty, J. M., Cernovsky, Z., Husni, M., Minor, K., Kermeen, P. og Merskey, H. (2002). 

Seasonal affective disorder in an arctic community. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

105(5), 378-384. doi:10.1034/j.1600-0447.2002.1o185. 

Háskólinn á Akureyri. (e.d.). Fjarnám í hjúkrunarfræði. Sótt af  

http://www.unak.is/heilbrigdisvisindasvid/hjukrunarfraedideild/fjarnam-i-

hjukrunarfraedi. 

Hicks, J. (2007). The social determinants of elevated rates of suicides among inuit youth. 

Indigenous affairs, 4(7). 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsmc.2008.01.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.mppsy.2009.01.005
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/12252/Alaska
http://www.unak.is/heilbrigdisvisindasvid/hjukrunarfraedideild/fjarnam-i-hjukrunarfraedi
http://www.unak.is/heilbrigdisvisindasvid/hjukrunarfraedideild/fjarnam-i-hjukrunarfraedi


47 
 

Hollon, S. D., Thase, M. E. og Markowitz, J. C. (2002). Treatment and prevention of  

depression. Psychological Science in the Public Interest, 3(2), 39-77. 

Inuit circumpolar council Canada. (2011). Health systems serving inuit communities across 

the Arctic. Sótt af 

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalcircumpolarinuitheal

thsystems.pdf 

Johnsen, M.T., Wynn, R. og Bratlid, T. (2012). Is there a negative impact of winter on mental 

distress and sleeping problems in the subarctic: The Tromsø study. BMC Psychiatry, 

12(225). 

Kegel, M., Dam, H., Ali, F. og Bjerregaard, P. (2009). The prevalence of seasonal affective 

disorder (SAD) in Greenland is related to latitude. Nord J Psychiatry, 63(4), 331-335. 

doi:10.1080/08039480902799040 

Kogan, A. O. og Guilford, P. M. (2014). Side effects of short-term 10,000-lux light therapy. 

The American Journal of Psychiatry, 155(2), 293-294. 

Kral, M. J. (2012). Postcolonial suicide among inuit in Arctic Canada. Culture, Medicine, and 

Psychiatry, 36(2), 306-325. 

Kral, M. J., Idlout, J., Minore, B., Dyck, R.J. og Kirmayer, L.J. (2011). Unikkaartuit: 

Meanings of well-being, unhappiness, health, and community change among Inuit in 

Nunavut, Canada. American Journal of Community Psychology, 48(3-4). 

Lam, R. W., Levitt, A. J., Levitan, R. D., Enns, M. W., Morehouse, R., Michalak, E. E. og  

Tam, E. M. (2006). The can-SAD study: A randomized controlled trial of the 

effectiveness of light therapy and fluoxetine in patients with winter seasonal affective 

disorder. The American Journal of Psychiatry, 163(5), 805-812. 

 

 

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalcircumpolarinuithealthsystems.pdf
http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalcircumpolarinuithealthsystems.pdf


48 
 

 

Lam, R.W., Michalak, E. E. og Swinson, R. P. (2005). Í Burns A. (ritstjóri), Assessment  

scales in mania, depression and anxiety: Part of the assessment scales in psychiatry 

series. United Kingdom: Taylor & Francis. 

Larsen, J. N., Anisimov, O. A., Constable, A., Hollowed, A. B., Maynard, N., Prestrud, P., …  

Stone, J. M. R. (2014). Polar regions. Í Ananicheva, M. og Chapin, F. S. (ritstjórar), 

Climate change 2104: Impacts, adaption and vulnerability (bls. 1567-1612). 

Cambrigde: Cambridge University Press. 

Lehti, V., Niemelä, S., Hoven, C., Mandell, D. og Sourander, A. (2009). Mental health, 

substance use and suicidal behaviour among young indigenous people in the Arctic: A 

systematic review. Social Science and Medicine, 69(8), 1194-1203. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.07.045 

Madden, P. A., Heath, A. C., Rosenthal, N. E. og Martin, N. G. (1996). Seasonal changes in 

mood and behavior: The role of genetic factors. Archives of General Psychiatry, 53(1), 

47-55. 

Magnusson, A. og Axelsson, J. (1993). The prevalence of seasonal affective disorder is low 

among descendants of icelandic emigrants in Canada. Archives of General Psychiatry, 

50(12), 947-951. 

Magnusson, A. og Stefansson, J. G. (1993). Prevalence of seasonal affective disorder in 

Iceland. Archives of General Psychiatry, 50(12), 941-946. 

Mersch, P. P. A., Vastenburg, N. C., Meesters, Y., Bouhuys, A. L., Beersma, D. G. M., van 

den Hoofdakker, R. H. og den Boer, J. A. (2004). The reliability and validity of the 

seasonal pattern assessment questionnaire: A comparison between patient groups. 

Journal of Affective Disorders, 80(2–3), 209-219. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0327(03)00114-9 

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.07.045
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0327(03)00114-9


49 
 

Michalak, E. E., Murray, G., Wilkinson, C., Dowrick, C. og  Lam, R. W. (2007). A pilot 

study of adherence with light treatment for seasonal affective disorder. Psychiatry 

Research, 149(1–3), 315-320. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2006.05.005 

National snow and ice data center. (e.d). Climate VS. weather. Sótt af  

https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_vs_weather.html 

Norbye, B. og Skaalvik, M. W. (2013). Decentralized nursing education in northern Norway: 

Towards a sustainable recruitment and retention model in rural Arctic healthcare 

services. International Journal of Circumpolar Health, 72. 

Norden. (e.d.). Facts about Greenland. Sótt af  

http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/the-nordic-countries-the-faroe-islands-

greenland-and-aaland/facts-about-greenland 

Pail, G., Huf, W., Pjrek, E., Winkler, D., Willeit, M., Praschak-rieder, N. og Kasper, S. 

(2011). Bright-light therapy in the treatment of mood disorders. Neuropsychobiology, 

64(3), 152-62. doi:http://dx.doi.org/10.1159/000328950 

Parkinson, A. J. og Evengård, B. (2009). Climate change, its impact on human health in the 

Arctic and the public health response to threats of emerging infectious diseases. Global 

Health Action, 2. doi:10.3402/gha.v2i0.2075 

Partonen, T. og Lönnqvist, J. (1998). Seasonal affective disorder. The Lancet, 352(9137),  

1369-1374. 

Petridou, E., Papadopoulos, F. C., Frangakis, C. E., Skalkidou, A. og  Trichopoulos, D.  

(2002). A role of sunshine in the triggering of suicide. Epidemiology, 13(1), 106-109. 

Pjrek, E., Winkler, D., Stastny, J., Konstantinidis, A., Heiden, A. og  Kasper, S. (2004). 

Bright light therapy in seasonal affective disorder – does it suffice? European 

Neuropsychopharmacology, 14(4), 347-351. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2003.11.003 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2006.05.005
https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_vs_weather.html
http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/the-nordic-countries-the-faroe-islands-greenland-and-aaland/facts-about-greenland
http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/the-nordic-countries-the-faroe-islands-greenland-and-aaland/facts-about-greenland
http://dx.doi.org/10.1159/000328950
http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2003.11.003


50 
 

Potkin, S.G., Zetin, M., Stamkovic, V., Kripke, D. og Bunney, W. E. (1986). Seasonal 

affective disorder: Prevalence of seasonal affective with latitude and climate. Clinical 

Neurophamacology, 9, 181-183.  

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð rannsóknaráætlnar og 

yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls. 377-392). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Rohan, K. J., Lindsey, K. T., Roecklein, K. A. og Lacy, T. J. (2004). Cognitive-behavioral  

therapy, light therapy, and their combination in treating seasonal affective disorder. 

Journal of Affective Disorders, 80(2–3), 273-283. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0327(03)00098-3 

Rosen, L. N., Targum, S. D., Terman, M., Bryant, M. J., Hoffman, H., Kasper, S. F., . . . 

Rosenthal, N. E. (1990). Prevalence of seasonal affective disorder at four latitudes. 

Psychiatry Research, 31, 131-144. 

Rosenthal, N. E. (1998). Winter blues: Seasonal affective disorder-what it is and how to 

overcome it. New Yourk: The Guilford Press. 

Rosenthal, N. E. (2013). Winter blues: Everything you need to know to beat seasonal affective 

disorder (4. útgáfa). New York: Guilford Press. 

Rosenthal, N. E., Sack, D. A., Gillin, J. C., Lewy, A. J., Goodwin, F. K., Davenport, Y., . . . 

Wehr, T. A. (1984). Seasonal affective disorder. A description of the syndrome and 

preliminary findings with light therapy. Archive of General Psychiatry, 41, 72-80. 

Shaposhnikov, D., Revich, B., Meleshko, V., Govorkova, V. og Pavlova, T. (2010). Climate 

change may reduce annual temperature-dependent mortality in Subarctic: A case study 

of Archangelsk, Russian Federation. Environment and Natural Resources Research, 

1(1), 75-91. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0327(03)00098-3


51 
 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Inngangur að aðferðafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 17-30). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók 

í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri). Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229-237). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Skaalvik, M. W., Gaski, M. og Norbye, B. (2014). Decentralized nursing education in 

northern Norway: A basis for continuing education to meet competence needs in rural 

Arctic healthcare services. International Journal of Circumpolar Health, 73. 

Snodgrass, J. (2013). Health of indigenous circumpolar populations. Annual Review of 

Anthropology, 42, 69-87. 

Sperber, A. D. (2004). Translation and validation of study instruments for cross-cultural 

research. Gastroenterology, 126, 124-128. 

doi:http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2003.10.016 

Sylvía Ingibergsdóttir. (2010). Hjúkrunarfræðingar og árangur hugrænnar atferlismeðferðar.  

Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 86(1), 28-31. 

Tester, F. J. og McNicoll, P. (2004). Isumagijaksaq: Mindful of the state: Social constructions 

of inuit suicide. Social Science and Medicine, 58(12), 2625-2636. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2003.10.016


52 
 

Tonetti, L., Sahu, S. og Natale, V. (2012). Cross-national survey of winter and summer 

patterns of mood seasonality: A comparison between Italy and India. Comprehensive 

Psychiatry, 53(6), 837-842. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2011.11.010 

Umhverfisstofnun. (e.d.-a). Loftslagbreytingar. Sótt af 

http://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/ 

Umhverfisstofnun. (e.d.-b). Áhrif á jörðina. Sótt af 

http://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/ahrif-a-jordina/ 

Utanríkisráðuneytið. (2004). Við ystu sjónarrönd. Sótt af 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/acia_-_ia_LOWRES.pdf 

Wexler, L. M. (2006). Inupiat youth suicide and culture loss: Changing community 

conversations for prevention. Social Science and Medicine, 63(11), 2938-2948. 

Wexler, L. M. og Gone, J. P. (2012). Culturally responsive suicide prevention in indigenous 

communities: Unexamined assumptions and new possibilities. American Journal of 

Public Health, 102(5), 800. doi:10.2105/AJPH.2011.300432 

WHO. (1993). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Diagnostic 

criteria for research. Geneva: WHO. 

WHO. (2010). Increasing access to health workers in remote and rural areas through 

improved retention. Global policy recommendations. Geneva: WHO. 

Willox, A. C., Stephenson, E., Allen, J., Bourque, F., Drossos, A., Elgarøy, S., … Pearce, T. 

(2015). Examining relationships between climate change and mental health in the 

circumpolar north. Regional Environmental Change,15(1), 169-182. 

Young, M. A., Blodgett, C. og Reardon, A. (2003). Measuring seasonality: Psychometric 

properties of the seasonal pattern assessment questionnaire and the inventory for seasonal 

variation. Psychiatry Research, 117(1), 75-83. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0165-

1781(02)00299-8 

http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2011.11.010
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/acia_-_ia_LOWRES.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1781(02)00299-8
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1781(02)00299-8


53 
 

Young, T. K. og Rawat, R. (2011). Circumpolar health atlas. University of Toronto Press. 

Young, T. K., Revich, B. og Soininen, L. (2015). Suicide in circumpolar regions: An 

introduction and overview. International Journal of Circumpolar Health, 74. 

  



54 
 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Drög að kynningarbréfi   

 

Akureyri dagsetning xxxx, 2015 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsókn 

Skammdegisþunglyndi 

Ágæti viðtakandi  

 

Við undirritaðar, 4. árs nemar í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri, viljum með bréfi þessu óska eftir 

þátttöku þinni í rannsókn okkar á skammdegisþunglyndi. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á tíðni 

skammdegisþunglyndis á tilteknum svæðum norðurslóða, með það að markmiði að bæta þekkingu og þjónustu á 

þessum svæðum. Gagna verður aflað með stöðluðum spurningalista. Að fengnu samþykki þínu mun tengiliður 

okkar á þínu svæði afhenda þér spurningalistann sem við biðjum þig um að svara.  

 

Svörin eru unnin með tölvuforriti og verður á engan hátt hægt að rekja spurningalistana til einstakra þátttakenda. 

Allar upplýsingar sem þú gefur í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 

nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. 

 

Svar við spurningalistanum gildir sem upplýst samþykki þitt fyrir þátttöku. Þér er frjálst að hætta þátttöku á hvað 

tímapunkti sem er í rannsókninni án afleiðinga fyrir þig.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar innan Háskólans á Akureyri auk þess sem ætlunin er að birta 

niðurstöður rannsóknarinnar í tímariti á sviði heilbrigðisvísinda. Við yrðum þér mjög þakklátar fyrir þátttöku 

þína, þar sem hver þátttakandi skiptir máli í rannsókninni. Þér er velkomið að leita eftir frekari upplýsingum um 

rannsóknina með því að skrifa okkur póst á netfangið xxx eða hafa samband við tengilið okkar á þínu svæði sem 

mun svara spurningum eftir bestu getu.  

 

Með fyrirfram þökkum, Birna Blöndal, Birna María Einarsdóttir, Hugrún Birna Bjarnadóttir, Jóna Margrét 

Guðmundsdóttir. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, 

Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Sími: 551 7100, tölvupóstfang: vsn@vsn.is 
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