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Ágrip 

Talið er að u.þ.b. 20% barna og unglinga eigi við vanlíðan eða geðröskun að stríða og fái þau ekki 

aðstoð getur vandinn versnað þegar þau koma á fullorðinsár og því fylgt afleiðingar eins og 

vímuefnamisnotkun og félagsleg einangrun. Stór hluti barnanna fá seint eða ekki viðeigandi meðferð 

við þessum vanda. Það er m.a. vegna þess að þau leita sér ekki aðstoðar, vöntun er á úrræðum og 

biðin eftir þjónustu er löng. Forvarnir og snemmtæk íhlutun í nærumhverfi barnanna ætti að geta aukið 

þjónustu við þessi börn.  

VINIR alla ævi er forvarnaríhlutun og er ætlað að efla geðheilbrigði barna. Íhlutunin byggir á 

hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar. Áhrif hennar hafa verið töluvert rannsökuð og hefur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin viðurkennt hana sem gagnreynda íhlutun sem dregur úr kvíða hjá 

börnum. 

Tilgangurinn með þessari forrannsókn var að forprófa íhlutunina VINIR alla ævi og skoða hvort hún 

geti eflt geðheilbrigði hjá íslenskum skólabörnum. Sérstaklega voru skoðaðar niðurstöður eftir 

íhlutunina hjá börnunum sem skoruðu hátt á matslistunum fyrir íhlutunina, þ.e. börn sem eru komin 

með einkenni geðraskanna skv. skimunum.   

Þátttakendur í forrannsókninni voru 18 börn á aldrinum 10-11 ára. Þátttakendur fengu íhlutunina í 

átta skipti, 70 mínútur í senn yfir átta vikna tímabil. Notað var rannsóknarsniðið hálfstöðluð tilraun með 

fyrir- og eftirsniði án samanburðarhóps. Fjórir matslistar, sem meta geðheilbrigðisvanda, sjálfsmynd, 

þunglyndiseinkenni og kvíðaeinkenni, voru lagðir fyrir áður en íhlutun hófst og eftir hana.  

Marktækur munur var á geðheilbrigði þátttakendanna fyrir og eftir íhlutunina skv. einum matslista, 

þeim sem metur geðheilbrigðisvanda (p<0,05), en ekki skv. hinum þremur matslistunum, sem mátu 

sjálfsmynd, þunglyndiseinkenni og kvíðaeinkenni. Börn sem voru með hækkuð viðmið á matslistunum 

fyrir íhlutun höfðu flest lækkað að henni lokinni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íhlutunin getur að einhverju leyti eflt geðheilbrigði 

íslenskra barna. Þó þarf að rannsaka það betur með stærra úrtaki svo hægt sé að yfirfæra þær á 

þýðið. 

 

Lykilorð: Geðheilbrigði, forvarnir, snemmtæk íhlutun, börn, VINIR alla ævi 
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Abstract 

Approximately 20% of all children and adolescents deal with some type of mental disorder. If left 

untreated, their condition may deteriorate sometimes associated with substance abuse and social 

depriving. These individuals do not always receive appropriate treatment. The reason for this is the 

lack of appropriate resources, long waiting lists or the children won´t seek help. Prevention or early 

interventions in the local community can increase available services for these individuals.  

FRIENDS for life is a preventive intervention that aims to promote children mental health. The 

prevention is based on cognitive behavioral therapy. The benefits of this intervention have been 

established by multiple research and the intervention is acknowledged by the World Health 

Organization as an evidence-based intervention to prevent anxiety disorder in children.  

The aim of this pilot study was to examine if the intervention, FRIENDS for life, had effects on 

mental health of Icelandic schoolchildren. Special emphasis was placed on post-test data of children, 

who had elevated scores on the assessment lists before to the intervention and therefore increased 

risk of mental disorders.  

The sample consisted of 18 participants, children 10-11 years of age. The participants received the 

intervention in eight sessions, for 70 minutes, over a period of eight weeks. A Quasi-experimental, one 

group pre/post – test design was used. Four assessment lists, indicating mental disorders, self-

esteem, depression and anxiety, were administered, both before and after the intervention.   

Analysis showed a significant improvement for the participants mental health following intervention, 

according to one of the assessment lists, the one identifying mental problems in general (p<0, 05). 

Results from the other three more specific lists who indicated self-esteem, depression and anxiety did 

not reach statistical significance. Most of the children having elevated scores before the intervention, 

had lowered score following the intervention.  

The results indicate that FRIENDS for life might strengthen mental health for Icelandic children. 

However, for transferring the results to the population a larger research sample is required.   

 

Keywords: Mental health, prevention, early intervention, children, FRIENDS for life   
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Þakkir 

Leiðbeinendum mínum, Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur og Dr. Helgu Sif Friðjónsdóttur, þakka ég fyrir 

góða leiðsögn, aðstoð við rannsóknina og skrifin á verkefninu. Einnig vil ég þakka öðrum kennurum 

hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands sem hafa veitt mér leiðsögn í gegnum námið og samnemendum 

í náminu sem ég hef lært mjög mikið af. Þá vil ég þakka Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur hjá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir aðstoð og ráðleggingar við úrvinnslu gagna í rannsókninni. 

Þátttakendur í rannsókninni fá þakkir fyrir að taka þátt í þessari forrannsókn. Þau voru dugleg og 

áhugasöm og án þeirra hefði ekki verið hægt að framkvæma rannsóknina. Foreldrum þátttakenda 

þakka ég fyrir að gefa börnum sínum leyfi til að taka þátt í rannsókninni. Þá vil ég þakka stjórnendum 

og kennurum í grunnskólanum þar sem íhlutunin fór fram þeirra velvild í garð rannsóknarinnar og 

aðstoð við val á þátttakendunum. Einnig vil ég þakka Sigrúnu Barkardóttur, yfirhjúkrunarfræðingi og 

Halldóri Jónssyni yfirlækni heilsugæslunnar í Glæsibæ fyrir að veita mér, sem starfsmanni 

stöðvarinnar, leyfi til að gera þetta í starfinu mínu. Sigrúnu og öðrum samstarfsfélögum þakka ég 

stuðning í gegnum allt meistaranámið. Hjúkrunarfélagið veitti styrk fyrir þetta verkefni og fær það 

þakkir fyrir. 

Fjölskyldu minni, manninum mínum, mömmu, pabba og systkinum ásamt Guðrúnu og Sighvati er 

ég þakklát fyrir aðstoðina og stuðninginn undanfarin ár og fyrir yfirlestur á verkefninu. En fyrst og 

fremst þakka ég dætrum mínum, Þórdísi Perlu, Bryndísi Önnu og nýfæddu dóttur minni, fyrir mikla 

þolinmæði í minn garð þegar námið átti hug minn allan.   

Þetta verkefni er tileinkað dætrum mínum en einnig vil ég tileinka það ömmu Stínu sem studdi mig 

alltaf í öllu námi sem ég hef stundað. Hún hafði alltaf trú á mér og ég hefði viljað að hún hefði náð að 

fylgjast með lokametrunum í meistaranáminu mínu og sjá þetta verkefni verða að veruleika. 
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1 Inngangur  
Gott geðheilbrigði (e. Mental health) barna og unglinga skiptir miklu máli. Gott geðheilbrigði er vellíðan 

þar sem einstaklingurinn þekkir getu sína og styrkleika, tekst á við streitu sem getur fylgt daglegu lífi 

og er virkur í samfélaginu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2014) ásamt því að vera laus við 

geðröskun (e. Mental disorder) (Pryjmachuk, Graham, Haddad og Tylee, 2011). Erlendar rannsóknir 

sýna allt að 20% barna og unglinga fást við vanlíðan eða geðröskun, t.d. kvíða og þunglyndi 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Bayer, Hiscock, Morton-Allen, Ukoumunne og Wake, 2007; 

DeSocio, Stember og Schrinsky, 2006; Opler, Sodhi, Zaveri og Madhusoodanan, 2010; Pryjmachuk, 

o.fl., 2011) og líklegt er að fjöldi þeirra sem glíma við þennan vanda sé hærri en rannsóknir sýna því 

ekki segja öll börn og unglingar frá ef þeim líður illa (Neil og Christensen, 2009). Um helmingur allra 

einstaklinga sem greinast með geðraskanir greinast fyrir 14 ára aldur (Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin, 2013; Catania, Hetrick, Newman og Purcell, 2011; Kalra, o.fl., 2012). Talið er að kvíði 

og þunglyndi hjá börnum og unglingum hafi aukist undanfarin ár og er það rökstutt m.a. með aukinni 

notkun geðlyfja hjá þessum hópi og aukinni þjónustuþörf (Sigfusdottir, Asgeirsdottir, Sigurdsson og 

Gudjonsson, 2008). Stór hluti þeirra sem eru með geðröskun fá ekki viðeigandi meðferð (Neil og 

Christensen, 2009; Pinto-Foltz, Logsdon og Myers, 2011; Stallard, Simpson, Anderson, Hibbert og 

Osborn, 2007) og samkvæmt rannsóknarniðurstöðum eru um 30% án meðferðar (Neil og Christensen, 

2009; Pinto-Foltz, o.fl., 2011). Meðal ástæðna sem nefndar eru fyrir því að börn leiti sér ekki aðstoðar 

eru fordómar fyrir geðröskunum (DeSocio, o.fl., 2006; Sanci, Lewis og Patton, 2010) og þekkingarleysi 

á einkennum og úrræðum (DeSocio, o.fl., 2006). Ef börn fá ekki aðstoð getur sjúkdómurinn versnað 

þegar þau verða fullorðin og því fylgt afleiðingar eins og vímuefnamisnotkun, aukin notkun 

heilbrigðiskerfisins, félagsleg einangrun og áhættuhegðun (Browne, Cashin og Graham, 2012; Iizuka, 

Barrett, Gillies, Cook og Miller, 2014; Kendal, Keeley og Callery, 2011; McDougall, 2011; Neil og 

Christensen, 2009; Stallard, o.fl., 2007; Stallard, o.fl., 2014). 

Starfshópur innan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hefur gefið út áætlun í geðheilbrigðis-

málum sem gildir til ársins 2020 ásamt því að setja það markmið að um 80% landa verði búin að 

innleiða áætlunina þá. Þar kemur m.a. fram að betur þurfi að standa vörð um geðheilbrigði barna og 

unglinga og mikilvægi þess að grípa snemma inn í hjá börnum sem eru komin með einkenni 

geðraskana og nota forvarnir (e. Prevention) til að efla geðheilbrigði barna og unglinga í öllum 

heiminum. Sérstaklega er mikilvægt að byrja forvarnir snemma hjá börnum, þar sem um helmingur 

þeirra sem fá geðraskanir greinast fyrir 14 ára aldur, og nota íhlutanir byggðar á gagnreyndri þekkingu 

sem veittar eru í nærumhverfi barnanna (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013). 

Ekki hafa margar rannsóknir verið birtar sem fjalla um líðan íslenskra barna og unglinga og því 

getur verið erfitt að draga ályktun af þeim hvort tíðni íslenskra barna sem fáist við vanlíðan eða 

geðraskanir samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna. Ein skýrsla hefur þó verið gerð á vegum 

starfshóps sem vann fyrir Velferðarráðuneytið (2011). Sú skýrsla sýnir að svipað hlutfall íslenskra 

barna fáist við vanlíðan eða geðröskun og erlendar rannsóknir hafa sýnt, þ.e. allt að 20% en skýrslan 

er m.a. byggð á rannsókn sem Lýðheilsustöð gerði á heilsu og líðan barna á Íslandi árið 2007. Af 

þessum niðurstöðum má álykta að tíðni íslenskra barna sem fást við vanlíðan eða geðraskanir sé 
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svipuð og erlendar rannsóknir hafa bent til. Er hægt að rökstyðja þessa ályktun með niðurstöðum 

fjölda erlendra rannsókna og fullyrðingu Alþjóðaheilbrigðismálstofnunarinnar (2013) sem benda til 

þess að tíðni geðraskanna hjá börnum og unglingum sé allt að tuttugu prósent.  

Árið 2014 voru íslensk börn á aldrinum 0-18 ára 80.040 talsins (Hagstofa Íslands, e.d.) og 

samkvæmt niðurstöðum úr skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011) má álykta að um 16 þúsund íslensk 

börn fáist við vanlíðan eða geðraskanir. Komur á barna- og unglingageðdeild Landspítalans [BUGL] 

árið 2014 voru 6501 talsins, en í því teljast allar komur á hvern einstakling sem er í meðferð hjá þeim, 

og í lok ársins voru 894 börn skráð þar í meðferð. Eitthundrað fimmtíu og fjögur börn voru á biðlista við 

árslok 2014 og hefur börnum á biðlista fjölgað töluvert frá árinu 2011 en þá voru 82 börn á biðlista. 

Biðtíminn eftir þjónustu á BUGL hefur lengst undanfarin ár og getur orðið allt að einu ári eða lengur. 

Komum í bráðateymi BUGL hefur fjölgað undanfarin ár og voru um 330 árið 2014 en til samanburðar 

voru komurnar 241 árið 2011. Oft þurfa þessi bráðamál forgang í meðferð á göngudeild sem aftur 

lengir biðtíma fyrir börn á biðlista eftir þjónustu á BUGL (Unnur Heba Steingrímsdóttir munnleg 

heimild, 30. janúar 2015). Bertrand Lauth (2013) barna- og unglingageðlæknir bendir á það í grein í 

Læknablaðinu að árið 2010 hafi BUGL einungis þjónustað 1,1 % barna á Íslandi og að 

sérfræðiþjónustan í heild hafi verið í kringum 1,2-1,5% sem er einn þriðji af þeim sem þurfa á 

sérfræðiaðstoð að halda. Heilsugæslan, skólasamfélagið, sálfræðingar, geðlæknar á einkastofum og 

fleiri meðferðaraðilar sinna líka börnum með geðrænan vanda en miðað við þessar tölur hér að framan 

má áætla að stór hluti barna sem þurfa aðstoð vegna geðraskana eða vanlíðunar fái ekki aðstoð eða 

þurfi að bíða í langan tíma eftir þjónustu. Það skiptir máli að veita öllum börnum aðstoð sem þess 

þurfa og að biðin eftir þjónustu verði ekki löng (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Börn á Íslandi vilja sjá úrbætur í geðheilbrigðismálum eins og kom fram á fundi ungmennaráðs 

UNICEF, sem skipað er börnum á aldrinum 13-18 ára, og velferðarnefndar Alþingis þann 4.febrúar 

2015 (UNICEF, 2015). Í 3. grein Barnasáttmaála Sameinuðu þjóðanna segir að setja eigi lög og reglur 

sem tryggja börnunum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og að stofanir og þjónusta sem 

annast börn uppfylli reglur m.a. um heilsuvernd. Í 27.grein um lífsskilyrði stendur að börn eigi rétt á að 

búa við aðstæður sem stuðla að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska og felur foreldrum 

þessa ábyrgð en þeim skuli tryggt af ríkinu að þau fái stuðningsúrræði ef þörf krefur (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Umboðsmaður barna á Íslandi byggir réttindi barna á barnasáttmálanum 

og segir í kaflanum um réttindi til heilsuverndar: ,,Börn eiga rétt á að njóta bestu mögulegu 

heilsuverndar sem völ er á og þarf því að tryggja þeim og fjölskyldum þeirra greiðan aðgang að 

þjónustu fagfólks á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu.“ (Umboðsmaður barna, 2014, bls. 1). 

Umboðsmaður barna segir jafnframt að ríkisvaldið sé ábyrgt fyrir mörkun stefnu í heilbrigðismálum. Í 

þriðja málaflokki um heilsu barna segir umboðsmaður barna að heilsugæslan skuli sinna geðvernd 

barna (Umboðsmaður barna, 2014).  

Velferðarráðuneytið gerði drög að heilbrigðisáætlun til ársins 2020 þar sem eitt af markmiðum 

hennar samræmist markmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, þ.e. að efla geðheilbrigði barna 

og unglinga. Áætlunin kveður á um að tíðni barna og unglinga sem meta andlega heilsu sína góða eða 

mjög góða fari úr 81,5% í 90% við árslok 2015 (Velferðarráðuneytið, 2012). Þá var gerð 

þingsályktunartillaga árið 2013 á Alþingi um að bæta geðheilbrigði íslenskra barna og unglinga með 
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því að leggja áherslu á forvarnir, skimarnir, þrepaskiptar meðferðir, stuðning við fjölskyldur og 

samhæfðari þjónustu í nærumhverfi (Þingskjal 866, 2013-2014). Þessar þrjár stofnanir eru allar með 

það markmið að bæta geðheilbrigði barna og unglinga, sem sýnir að þörfin er til staðar til að bæta 

þjónustu og úrræði fyrir börn með geðraskanir, ásamt því að efla forvarnir til að bæta geðheilbrigði 

barna. Tillögurnar samræmast einnig barnasáttmálanum, tillögum umboðsmanns barna og hug-

myndum ungmennaráðs UNICEF. 

Ef rýnt er í tölurnar og heilbrigðisáætlanir sem kynntar hafa verið hér að framan, sýna þær 

mikilvægi þess að finna leiðir til að efla geðheilbrigði barna og unglinga og reyna að koma í veg fyrir 

vanlíðan og geðraskanir, ásamt því að aðstoða þau börn sem eru að glíma við þennan vanda. Há tíðni 

geðraskana og vanlíðunar hjá börnum og unglingum og takmarkaður aðgangur að úrræðum fyrir börn 

með þennan vanda er áhyggjuefni. Því er vert er að skoða hvort forvarnir eða snemmtækar íhlutanir 

(e. Early intervention) séu leiðir sem er hægt að nota í nærumhverfi barnanna til að efla geðheilbrigði 

þeirra. Einnig er þarft að skoða hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga í slíkum forvörnum og snemmtækum 

íhlutunum getur verið.   

1.1 Tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 
Markmið verkefnisins er að skoða geðheilbrigði íslenskra skólabarna og hvað sé hægt að gera til að 

efla geðheilbrigði þeirra. Telja má að tíðni geðraskana hjá börnum og unglingum sé há og þörf fyrir 

inngrip og aukna þjónustu er því til staðar. Skoða þarf hvort og á hvaða hátt ákveðnar forvarnir og 

snemmtækar íhlutanir geta eflt geðheilbrigði, dregið úr einkennum og jafnvel breytt þróun geðröskunar 

til hins betra.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að forprófa forvarnaríhlutunina VINIR alla ævi og skoða hvort 

hún henti sem forvörn til að efla geðheilbrigði hjá 10-11 ára skólabörnum, m.a. með því að styrkja 

sjálfsmynd þeirra og draga úr kvíða- og þunglyndiseinkennum. En börnin sem tóku þátt í rannsókninni 

eiga við óskilgreindan vanda að etja skv. mati fjögurra umsjónarkennara í einum grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Hjúkrunarfræðingur sem er að sérhæfa sig í barna- og unglingageðhjúkrun veitir 

íhlutunina í nærumhverfi barnanna. 

1.1.1 Rannsóknarspurningar 
1. Hvað einkennir þátttakendur í rannsókninni og svörun þeirra á matslistum? 

2. Er marktækur munur á geðheilbrigði barnanna (m.a. tilfinningalegum erfiðleikum og félagslegri 

færni) sem tóku þátt í VINIR alla ævi fyrir og eftir íhlutunina? 

3. Er marktækur munur á: a. Sjálfsmynd barnanna; b. Þunglyndiseinkennum; c. Kvíðaeinkennum 

barnanna sem tóku þátt í VINIR alla ævi, fyrir og eftir íhlutunina? 

4. Er marktækur munur á geðheilbrigði þátttakenda í meðferðarhópi 1 og meðferðarhópi 2, bæði 

fyrir íhlutun og eftir hana? 

5. Er munur á niðurstöðum matslistanna fyrir og eftir íhlutunina hjá börnum sem eru með hækkað 

skor á matslistunum fyrir íhlutunina, og eru þ.a.l. talin í áhættu að fá eða eru komin með 

einkenni geðröskunnar? 
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6. Telja foreldrar þátttakenda í rannsókninni að íhlutunin VINIR alla ævi hafi hjálpað barni þeirra 

eða fjölskyldunni allri á einhvern hátt? 

1.1.2 Gildi rannsóknarinnar 
Gildi rannsóknarinnar felst í því að ef niðurstöðurnar benda til þess að VINIR alla ævi skili árangri í 

bættu geðheilbriði íslenskra skólabarna getur íhlutunin verið ein af þeim sem hægt er að nota sem 

forvörn til að efla geðheilbrigði þeirra. Þessi hugmynd samræmist heilbrigðisáætlun Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar og heilbrigðisáætlun Velferðarráðuneytinsins um forvarnir og snemmtækar 

íhlutanir til að efla geðheilbrigði barna. Þá getur hjúkrunarfræðingur sem hefur sérmenntað sig á sviði 

barna- og unglingageðhjúkrunar starfað í nærumhverfi barnanna og notað VINI alla ævi í starfi sínu 

með þeim. Á Íslandi eru hjúkrunarfræðingar ekki með slík úrræði og gæti það mögulega auðveldað 

öðrum hjúkrunarfræðingum sem vinna með börn, t.d. skólahjúkrunarfræðingum, að vísa í slíkt úrræði 

væri það til staðar. 

1.2 Skilgreiningar á hugtökum 
Börn: Er notað í þessari ritgerð  um börn á aldrinum 0-18 ára, nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Unglingar: Er notað í þessari ritgerð um unglinga á aldrinum 12-18 ára. 

Geðheilbrigði: Er andleg vellíðan þar sem einstaklingurinn þekkir getu sína og styrkleika, tekst á við 

streitu sem getur fylgt daglegu lífi og er virkur í samfélaginu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2014). 

Hugtakið er laust við sjúkdómsástand. Geðheilbrigði getur ekki verið aðskilið líkamlegri, andlegri og 

félagslegri virkni. Geðheilbrigði barna og unglinga er skilgreint út frá sálrænum, tilfinningalegum, 

vitsmunalegum og andlegum þroska þeirra (Leighton og Dogra, 2009). 

Geðröskun/raskanir: Hugtakið er oft notað yfir þætti eins og tilfinningavanda, athyglisbrest og 

ofvirkni. En Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur valið að nota það mun víðar og telur að því fylgi 

minni fordómar en ef orðið geðsjúkdómar er notað. Samkvæmt þeim nær hugtakið yfir allar tegundir 

geðsjúkdóma, persónuleikaraskana, vitsmunalegra frávika, fíknisjúkdóma og viðbragða við áföllum 

ásamt þeim atriðum sem talin eru upp í fyrstu setningu þessarar málsgreinar. Hugtakið er ekki 

sjúkdómsvætt og fellur ekki  að sjúkdómsmódelinu (Leighton og Dogra, 2009). Í þessari ritgerð er 

hugtakið geðröskun/raskanir og geðrænn vandi notað þegar fjallað er um alla þessa þætti sem taldir 

eru upp hér að framan, nema þeir séu tilgreindir sérstaklega.  

Hugræn atferlismeðferð [HAM]: Er meðferðarnálgun sem leitast við að breyta hugsunum sem stuðla 

að einkennum sem valda vanlíðan eða geðröskun og breyta hegðuninni sem viðheldur geðröskuninni. 

Í HAM er unnið með fimm samverkandi þætti; umhverfi, hugsanir, tilfinningar, líkamleg viðbrögð og 

hegðun (Gelder, Mayou og Geddes, 2006; Prochaska og Norcross, 2010).  

Forvörn: Er íhlutun sem getur komið í veg fyrir eitthvað ástand, dregið úr því eða komið í veg fyrir að 

það versni (Mrazek og Haggerty, 1994). 

Nærumhverfi: Er notað í þessari ritgerð yfir nánasta umhverfi einstaklingsins, það sem hann hefur 

auðvelt aðgegni að, t.d. heimilið, skólinn eða heilsugæslan í hverfinu. 
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Grunnþjónusta (1. stigs þjónusta): Er fyrsta nálgun skjólstæðings á greiningu og lækningu 

sjúkdóma og vandamála á byrjunarstigi. Í grunnþjónustunni er oft lögð áhersla á forvarnir og 

snemmtækar íhlutanir. Slík þjónusta fer gjarnan fram í nærumhverfinu, s.s. á heilsugæslustöðvum og í 

skólaumhverfinu (Kristján Már Magnússon, 2004).  

Ýtarþjónusta (2. stigs þjónusta): Býður upp á greiningu og íhlutun sérfræðinga. Þjónustan er 

sérhæfðari og miðast við þarfir skjólstæðingsins og fagsvið sérfræðinganna. Slík þjónusta fer gjarnan 

fram hjá sérfræðingum á stofu, Þroska- og hegðunarmiðstöð heilsugæslunnar eða hjá 

þjónustumiðstöðvum (Kristján Már Magnússon, 2004). 

Sérþjónusta (3. stigs þjónusta): Er þjónusta sem veitt er á sjúkrahúsum eða öðrum sérhæfðum 

stofnunum. Þessu stigi þjónustu er einungis ætlað að sinna erfiðustu tilfellunum. Slík þjónusta fer 

gjarnan fram á barna- og unglingageðdeild Landspítalans, meðferðarheimilum eða öðrum sérhæfðum 

stofnunum (Kristján Már Magnússon, 2004).   

1.3 Börn og geðheilbrigði 
„Þroski (e. Development) vísar til aukins hæfileika eða virkni. Færni í þroska skýrist með flóknum 

samskipum milli meðfæddra hæfileika barnsins, getu þess til að þróast með áreitum og stuðningi úr 

umhverfinu.“ (Ball og Bindler, 2006, bls. 130). 

Geðheilbrigði barna og unglinga er skilgreint út frá sálrænum, tilfinningalegum, skapandi, vitsmuna 

og andlegum þroska þeirra (Leighton og Dogra, 2009). Börn sem eru með gott geðheilbrigði eru 

líklegri til að þroskast á eðlilegan hátt, mynda góð samskipti við aðra, njóta einveru, skynja muninn á 

réttu og röngu, setja sig í spor annara og leysa vandamál sem koma upp og læra af því (McDougall, 

2011). 

Börn fara í gegnum nokkur þroskaskeið og er mikilvægt að þekkja þau til að átta sig á frávikum í 

þroska sem geta bent til geðraskana af einhverju tagi (Ball og Bindler, 2006; Cho og Shin, 2013; 

Gelder, o.fl, 2006). Margir fræðimenn hafa komið með kenningar um þroskaskeið barna og er ekki til 

einhver ein kenning sem nær til alls þess sem tengist þroska barna. Flestir þeirra hafa þó skipt 

þroskaskeiðunum eftir aldri barnsins og athugað hegðun þeirra á hverju skeiði. Kenningar Freuds og 

Piaget um þroskaskeið barna eru meðal þeirra kenninga sem eru töluvert þekktar (Ball og Bindler, 

2006). Í þessari umfjöllun eru þroskaskeiðin ekki skoðuð út frá einni ákveðinni hugmyndafræði heldur 

eru tekin sameiginleg atriði úr mörgum þeirra. 

 Á fyrstu tveimur árunum eykst hreyfiþroski barns hratt, það lærir t.d. að sitja, stjórna hreyfingum og 

ganga. Það byrjar að tengja saman hegðun og afleiðingar og myndar tilfinningatengsl við foreldra og 

fjölskyldu. Málþroski byrjar og barnið myndar nokkur orð. Einnig fer það að gera ákveðnar kröfur sem 

getur leitt til reiðikasta ef barnið fær ekki það sem það vill (Ball og Bindler, 2006; Catania, o.fl., 2011; 

Gelder, o.fl., 2006; Leighton og Dogra, 2009). Á aldrinum 2-5 ára verður barnið örlítið sjálfstæðara, 

orðaforði þess eykst og vitsmunaþroski tekur ákveðið stökk. Barnið er mjög forvitið á þessum árum og 

spyr margra spurninga um umhverfið. Félagsþroski barnsins eykst og það hefur meiri þörf fyrir 

félagsleg tengsl ásamt því að það verður áttað um kynjaskiptingu. Ímyndunarafl og hlutverkaleikir eru 

stór hluti af þessu þroskaskeiði og leika þau oft við önnur börn í slíkum leikjum (Ball og Bindler, 2006; 
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Gelder, o.fl., 2006; Leighton og Dogra, 2009). Á þessum þroskaskeiðum eru algengustu geðrænu 

vandamálin tengd svefni, mat, útilokun og uppreisn (Gelder, o.fl., 2006).  

Frá 5 ára aldri að unglingsárunum sem eru við 12 ára aldur þroskast félagsleg tengsl við önnur 

börn og fullorðna utan fjölskyldunnar. Vitsmunaþroski eykst töluvert á þessum árum og börnin læra 

muninn á réttu og röngu. Á þessum aldri byrja börnin að þroska tilfinningar til sjálfs síns og teikna upp 

eigin sjálfsmynd. Algengustu geðrænu vandamálin á þessu þroskaskeiði eru kvíði og afbrigðileg 

hegðun, t.d. athyglisbrestur, ofvirkni og mótþróahegðun (Gelder, o.fl., 2006). Þroskaskeið unglinga er 

víðtækt, þeir eru að breytast líkamlega og ganga í gegnum kynþroskaskeið og því fylgja breytingar á 

tilfinningum og félagslegri hegðun sem er hluti af þessu þroskaskeiði. Uppreisnarhegðun er algeng á 

þessum aldri og unglingurinn er að máta sig við skoðanir sínar, tilfinningar og tengsl við annað fólk 

(Ball og Bindler, 2006; Catania, o.fl., 2011; Gelder, o.fl., 2006). Stundum getur verið erfitt að greina á 

þessum aldri hvað er hluti af þroskaferli unglingsins og hvað eru frávik þar sem það getur skarast. En 

algengustu frávikin eru tilfinningaerfiðleikar, átraskanir, aðlögunarvandi og vímuefnamisnotkun 

(Gelder, o.fl., 2006).  

Frávik í þroska getur bent til geðraskana. Barn fer í gegnum mikinn þroska fyrstu ár ævinninar og 

stundum getur verið erfitt að þekkja hvað er hluti af eðlilegum þroska og hvað er frávik. Það er því 

mjög mikilvægt að þekkja þroskaskeiðin sem börnin fara í gegnum til að geta metið hvort frávik er til 

staðar.  

1.3.1 Hugtök tengd geðheilbrigði og geðröskunum  
Eins og kafli 1.3. greinir frá skýrist geðheilbrigði einstaklingsins af mörgum eiginleikum sem hann 

þroskar með sér og tengist mörgum þáttum. Þrír þeirra verða skilgreindir í þessum kafla, ásamt 

tveimur algengum geðröskunum.  

Sjálfsmynd (e. Self-esteem) er sú ímynd sem við höldum að við séum, hvað við teljum að við 

getum gert, hvað við teljum að aðrir hugsi um okkur og hvernig við sjálf viljum að við séum. 

Sjálfsmyndin hefur áhrif á líkamlega, andlega og félagslega líðan (Mruk, 2013). Góð sjálfsmynd eykur 

vellíðan einstaklingsins og gerir hann færari að takast á við erfiðar tilfinningar (Willie, Bettge og 

Ravens-Sieberer, 2008). 

Tilfinningaseigla (e. Emotional resilience) er hæfileiki til þess að takast á við áreiti og streitu með 

heilbrigðum viðbrögðum (Ball og Bindler, 2006; McDougall, 2011). Erfðir og fjölskylduumhverfið, s.s. 

umönnun foreldra, jákvæð tengsl og menntun, styrkja seiglu barna (Kieling, o.fl., 2011). Allir hafa 

tilfinningaseiglu en misjafnt er hvort og hvernig einstaklingur getur notað hana. Þrátt fyrir að 

einstaklingur hafi mikla tilfinningaseiglu getur hann samt sem áður upplifað neikvæðar tilfinningar og 

hugsanir og átt erfitt með að takast á við einhverja hluti. Seiglan gerir hann hins vegar færari að takast 

á við þessar tilfinningar. Tilfinningaseigla getur verið lærð og þroskast með einstaklingnum (Ball og 

Bindler, 2006) og jákvæðir og neikvæðir lífsviðburðir hafa áhrif á hvernig hún myndast. Börn sem eru 

með góða tilfinningaseiglu eru oftar glaðari, heilsuhraustari og duglegri í skóla en þau börn sem eru 

með takmarkaða tilfinningaseiglu (McDougall, 2011).  

Félagsleg færni (e. Social skills) er hæfileiki sem einstaklingur notar þegar hann er í samskiptum 

við aðra og geta verið yrt eða óyrt. Félagsleg færni þroskast með samskiptum við aðra og hvaða 
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hegðun er viðurkennd fer eftir umhverfinu. Góð félagsleg færni er að vera meðvitaður um eigin 

samskipti við aðra og hvernig skilaboð eru viðeigandi í ákveðnum aðstæðum. Félagsleg færni getur 

þroskast með einstaklingnum (Skills you need, 2014). 

Kvíði (e. Anxiety) er tilfinning sem allir finna fyrir á einhverjum tíma og er viðbragð við ógnvekjandi 

aðstæðum. Kvíði er óeðlilegur eða geðröskun þegar tilfinningin kemur í aðstæðum sem eru ekki 

ógnandi. Einkenni kvíða geta bæði verið líkamleg s.s. aukinn hjartsláttur, sviti í lófum, skjálfti eða 

svimi, og andleg s.s. áhyggjufullar hugsanir, lítil einbeiting, eirðarleysi og ótti (Ball og Bindler, 2006; 

Gelder, o.fl., 2006). Kvíði er algengasta geðröskunin hjá börnum og koma einkennin oft fram á unga 

aldri. Yfir helmingur þeirra sem greinast með kvíða greinast fyrir 14 ára aldur (Anticich, Barrett, 

Silverman, Lancherez og Gillies, 2013; Catania, ofl., 2011). Óeðlilegur kvíði hefur neikvæð áhrif á 

lífsgæði t.d. námslega frammistöðu, félagsleg tengsl og sjálfsmynd (Fisak, Richard og Mann, 2011; 

Neil og Christensen, 2009; Rodgers og Dunsmuir, 2015). Kvíði skiptist í nokkra undirflokka og tengist 

oft aðstæðunum sem kvíðinn birtist í. Almenn kvíðaröskun á við um þegar einkennin eru stöðug og 

koma fram án utanaðkomandi áreitis. Fælniröskun skiptist í félagsfælni, víðáttufælni eða fælni tengda 

ákveðnum atriðum, s.s. köngulóm. Ofsahræðsluröskun getur birst í öllum aðstæðum. Áráttu-

þráhyggjuröskun þar sem kvíðinn tengist endurtekinni hegðun eða hugsun sem einstaklingur hefur á 

einhverju ákveðnu atriði (Ball og Bindler, 2006; Gelder, o.fl., 2006; Rodgers og Dunsmuir, 2015).  

Þunglyndi (e. Depression) er ekki eins algengt hjá börnum en tíðnin eykst hjá unglingum. Oft getur 

kvíði hjá börnum haft það í för með sér að þau þrói með sér þunglyndi þegar þau eldast (Allison, 

Nativio, Mitchell, Ren og Yuhasz, 2014; Barrett, Farrell, Ollendick og Dadds, 2006). Algengt er að 

fyrstu einkenni þunglyndis birtist um 15 ára aldur (Arnarson og Craighead, 2009) og er talið að um 4-

8% unglinga þjáist af þunglyndi (Cho og Shin, 2013) en allt að 20% unglinga finni fyrir klínískum 

einkennum þunglyndis á einhverjum tíma fyrir 18 ára aldur (Arnarson og Craighead; 2009; Cho og 

Shin, 2013). Þunglyndi er geðsjúkdómur sem hefur áhrif á getu og líðan einstaklingsins. Einkenni 

þunglyndis er depurð, neikvæðar hugsanir, orkuleysi, leiði, áhugaleysi og svefntruflanir. Heilbrigðir 

einstaklingar geta fundið fyrir þessum einkennum þegar þeir lenda í erfiðri lífsreynslu eins og missi 

einhvers nákomins en þeir jafna sig oftast sjálfir á því. Þegar þessi einkenni eru til staðar án ástæðu 

eða eru langvarandi er viðkomandi kominn með einkenni eða greiningarskilmerki þunglyndis (Gelder, 

o.fl., 2006). Ef einkenni kvíða eða þunglyndis eru til staðar án ástæðu og ekkert að gert eru meiri líkur 

á því að einkennin aukist og verði að greinanlegum sjúkdómi sem varir fram á fullorðinsár (Kuo, 

Vander Stoep, Herting, Grupp og McCauley, 2013; Neil og Christensen, 2009). Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin telur að þunglyndi sé einn af stærstu áhrifaþáttum vangetu fólks í heiminum og sé fjórða 

stærsta sjúkdómsbyrgðin. Af þessum ástæðum er félagslegur- og efnahagslegur kostnaður af völdum 

þunglyndis gríðarlega mikill (Kuo, o.fl., 2013). 

1.4 Forvarnir og snemmtæk íhlutun 
Öll umræða undanfarinna kafla um algengi geðraskana hjá börnum og unglingum, afleiðingar þess, 

þjónustuþörf, aðgengi að þjónustu hjá sérfræðingum í faginu og heilbrigðisáætlanir velferða-

ráðuneytisins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar styður þá hugmynd að skoða þurfi 
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hugmyndafræði forvarna og snemmtækrar íhlutunnar og á hvaða hátt slíkar aðferðir geti bætt 

geðheilbrigði barna og jafnvel líka þjónustu við börn sem þurfa á henni að halda.   

Hugmyndafræði forvarna sækir rætur í margar fræðigreinar, s.s faraldsfræði, heilbrigðisvísindi, 

félagsfræði og sálfræði og hefur þróast úr módelum þeirra (Greenberg, Domitrovich og Bumbarger, 

2000; Mrazek og Haggerty, 1994). Hugmyndafræðin er alltaf sú sama þó svo að skilgreiningarnar geti 

haft mismunadi áherslur en forvörn er íhlutun sem getur komið í veg fyrir eitthvað ástand, dregið úr því 

eða komið í veg fyrir að það versni (Barrett og Turner, 2001; Durlak og Wells, 1997; Mrazek og 

Haggerty, 1994). Um miðja síðustu öld skilgreindi Caplan hugtakið forvörn fyrst út frá sjúkdómum og 

skipti því í þrjú undirhugtök. Fyrsta stigs forvörn er skilgreind sem íhlutun til að koma í veg fyrir 

sjúkdóma hjá hópum eða einstaklingum, annars stigs forvörn er skilgreind sem íhlutun til að draga úr 

sjúkdóm sem einstaklingur er kominn með eða að koma í veg fyrir að hann versni. Þriðja stigs forvörn 

er skilgreind sem íhlutun til að koma í veg fyrir þróun sjúkdóma (O´Connell, Boat og Warner, 2009; 

Mrazek og Haggerty, 1994). Snemmtæk íhlutun á við þegar einstaklingur er kominn með einkenni 

sjúkdóms og byggir á því að grípa snemma inní og veita úrræði til að draga úr líkum þess að hann fái 

greinanlegan sjúkdóm og koma í veg fyrir að hann valdi honum skaða (Christensen, Pallister, Smale, 

Hickie og Calear, 2010; Neil og Christensen, 2009; Reinke, Splett, Robeson og Ofutt, 2009; Stallard, 

o.fl., 2007)  

Robert S. Gordon (1983) gagnrýndi hvernig forvörn hafði verið skilgreind og skipt upp um miðja 

síðustu öld. Honum fannst bilið milli fyrsta og annars stigs forvarnar vera of langt. Þar sem fyrsta stigs 

forvörn nær yfir alla heilbrigða einstaklinga en annars stigs forvörn er íhlutun hjá einstakling sem þegar 

er komin með sjúkdóm og í þessum skilgreiningum er hvergi gert ráð fyrir einstaklingum eða hópum 

með einkenni eða áhættuþætti fyrir sjúkdómum. Hann lagði því til að forvörnum væri skipt í þrjá þætti: 

almenna (e. Universal) forvörn, valda (e. Selective) forvörn og sértæka (e. Indicated) forvörn og notaði 

áhættuþætti sem hluta af skilgreiningunni (Barrett og Turner, 2001; Christensen, o.fl., 2010; Mrazek og 

Haggerty, 1994). Gordon byggði hugtakið á áhættu-ávinningi og sagði að að áhætta einstaklingsins á 

því að fá sjúkdóm yrði að vega á móti kostnaði og óþægindum af forvarnaríhlutuninni (Gordon, 1983; 

Mrazek og Haggerty, 1994).  Institute of Medicine [IOM] notaði skilgreiningu Gordon og aðlagaði að 

forvörnum innan geðheilbrigðis. Inn í skilgreininguna komu svo veigamiklir þættir um áhættuþætti og 

verndandi þætti einstaklingsins sem er mikilvægt að þekkja þegar unnið er með forvarnir til að efla 

geðheilbrigði (Greenberg, o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994; O´Connell, o.fl., 2009). 

Orsakasamhengi þessara þátta liggja oft til grundvallar þróun geðraskana. Þegar forvörn beinist 

sérstaklega að því að draga úr áhættuþáttum og/eða styrkja verndandi þætti skilar hún meiri árangri í 

bættu geðheilbrigði (Mrazek og Haggerty, 1994; Opler, o.fl., 2010). Þegar rætt er um forvarnir á 

geðheilbrigði eða geðröskunum innan forvarnarvísinda er oftast notaðar skilgreiningar IOM 

(Greenberg, o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994; O´Connell, o.fl., 2009) og liggja þær til grundvallar 

í þessari umfjöllun. 

Almenn forvörn er íhlutun sem er hugsuð fyrir fjöldann, t.d. öll börn sem eru í sama bekk í 

grunnskóla fá sömu íhlutunina og er ekki sérstaklega horft til þess hvort einstaklingarnir séu í áhættu á 

að fá geðsjúkdóma eða ekki (Cho og Shin, 2013; Greenberg, o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994). 

Það þarf ekki endilega sérfræðing til þess að veita íhlutunina þar sem hún er hugsuð sem almenn 
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forvörn og á við um allan fjöldann (Gordon, 1983). Sem dæmi um almenna forvörn má nefna fræðslu 

um geðraskanir fyrir ákveðinn aldurshóp í grunnskóla. Öll börnin sem eru í aldurshópnum fá þá sömu 

fræðsluna um geðraskanir (O´Connell, o.fl., 2009).  

Valin forvörn er fyrir þá sem eru í aukinni áhættu að þróa með sér geðrænan vanda, þau sem eru í 

þessum hópi eiga eitthvað sameiginlegt, t.d. aldur, kyn, heimilisaðstæður, foreldra í áhættuhópum eða 

aðrar aðstæður sem tengir þau saman og veldur því að þau eru í aukinni áhættu (Christensen, o.fl., 

2010; Gordon, 1983; Greenberg, o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994; O´Connell, o.fl., 2009). Dæmi 

um þetta eru börn sem eiga foreldra með geðsjúkdóm en þau eru í aukinni áhættu fyrir því að fá 

geðrænan vanda ef ekki er gripið inn í. Þessi börn fá þá valda forvarnaríhlutun sem miðar að því að 

draga úr líkunum á því að þau fái sjálf geðsjúkdóm. Einnig geta þetta verið börn fráskildra foreldra en 

þau eru einnig í aukinni áhættu fyrir geðsjúkdómum, s.s. kvíða, þau fá þá valda forvarnaríhlutun sem 

miðar að því að styðja þau í þessum aðstæðum til að reyna að koma í veg fyrir að þau fái 

kvíðaeinkenni eða önnur slík einkenni (O´Connell, o.fl., 2009).  

Sértæk forvörn er fyrir þá sem samkvæmt skimunum eru í mikilli áhættu fyrir geðröskunum og 

jafnvel komin með einhver einkenni en ná ekki greiningarviðmiðum, t.d. þeir sem skora hátt á 

kvíðakvörðum. Þessir einstaklingar fá þá íhlutun sem þeir þurfa áður en þeir fá greinanlegan sjúkdóm. 

Stundum er einstaklingunum veitt meðferð við sjúkdómnum út frá áhættuþáttum þó svo að engin 

einkenni séu til staðar (Christensen, o.fl., 2010; Gordon, 1983; Mrazek og Haggerty, 1994; Neil og 

Christensen, 2009; O´Connell, o.fl., 2009; Opler, o.fl., 2010). Óneitanlega skarast hugtökin forvörn og 

snemmtæk íhlutun og má segja að snemmtæk íhlutun er í raun hluti af valinni og sértækri forvörn 

(Christensen, o.fl., 2010). Oft eru óljós skil á milli forvarnar og meðferðar en IOM aðgreinir það með 

því að segja að forvarnir eru víðtækari en meðferð. Í meðferð er einblínt á sjúkdóminn og fær 

einstaklingurinn langvarandi aðstoð og eftirfylgd við að draga úr honum (Greenberg, o.fl., 2000; 

Mrazek og Haggerty, 1994). 

Kostir almennrar forvarnar eru að þær eru ódýrt úrræði, eru fyrir allan hópinn og geta þ.a.l. náð til 

barna sem annars hefðu líklega ekki fengið aðstoð eða fengið hana of seint (Greenberg, o.fl., 2000; 

O´Connell, o.fl., 2009). Það getur líka dregið úr fordómum því allir fá íhlutun en ekki bara þeir sem eru 

með einkenni skv. skimunum eða í áhættu fyrir geðröskunum. Til viðbótar er vert að nefna að almenn 

forvörn getur aukið vellíðan hjá öllum og styrkt tilfinningaseiglu þeirra sem hana fá. Helsta gagnrýni á 

almenna forvörn er að mikið er lagt í íhlutun fyrir börn sem þurfa ekki á slíku úrræði að halda og tekur 

þannig athyglina af þeim sem virkilega þurfa á íhlutun að halda. Almenn forvörn er oftast veitt í litlu 

magni, t.d. í eitt skipti, og skilar sér því ekki eins vel og aðrar nálganir fovarnar, s.s. endurtekið inngrip 

(Greenberg, o.fl., 2000). Þrátt fyrir að allt samfélagið þurfi forvarnir til að efla geðheilbrigði þarf engu 

að síður að forgangsraða út frá innihaldi úrræða, tíma sem tekur að veita forvörn og nýtingu fjármagns 

(Kalra, o.fl., 2012). 

Kostir valinnar og sértækrar forvarnar eru þeir að sýnt hefur verið fram á meiri árangur af slíkum 

forvörnum en almennum og hefur það verið rökstutt með því að þeir sem fá slíka íhlutun eru í meiri 

þörf fyrir hana og þ.a.l. meira svigrúm til breytinga hjá þeim einstaklingum. Þeir sem þurfa valda eða 

sértæka forvörn eru þá annað hvort í áhættu á að fá geðraskanir eða komnir með einkenni og meiri 

líkur á því að íhlutunin dragi úr einkennum hjá þeim en þeim sem ekki eru komnir með þau (Neil og 
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Christensen, 2009). Gallar við valda og sértæka forvörn er hættan á að ekki fái allir íhlutunina sem 

þurfa á henni að halda, sem getur verið allt að einum þriðja barna (Iizuka, o.fl., 2014). Þá getur líka 

verið að erfitt er að skilgreina hvaða börn tilheyra þessum hópi og hvort það sé til úrræði sem henti 

þessum ákveðna hópi (Kieling, o.fl., 2011). Ásamt því er meiri kostnaður við þessar tegundir forvarna 

(O´Connell, o.fl., 2009). 

Þörfin fyrir íhlutanir er til staðar og talið er að um 80% barna sem þurfa á íhlutun að halda fái hana 

ekki (Anticich, o.fl., 2013). U.þ.b. 5% barna þurfa sértæka forvörn, 15% þurfa valda forvörn og 80% 

þurfa almenna forvörn (Reinke, o.fl., 2009). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að tækifærin á eflingu 

geðheilbrigðis, með forvörnum og snemmtækum íhlutunum, felist í því að einblína á börn og unglinga. 

Sýnt hefur verið fram á að mestur árangur náist sé einblínt á þennan aldurshóp (Catania, o.fl., 2011). 

Forvörn er veigamikill þáttur í eflingu geðheilbrigðis hjá börnum og unglingum. Eftir því sem börn fá 

hana fyrr þeim mun meiri árangur er af henni. Það þarf að velja hvaða nálgun hentar hverju sinni, 

almenn, valin eða sértæk, því takmörkun er á þjónustu og úrræðum. Börn sem ekki þurfa á valinni eða 

sértækri forvörn að halda ættu því ekki að fá hana. 

1.4.1 Áhættuþættir og verndandi þættir 
Eins og áður hefur komið fram eru áhættuþættir og verndandi þættir veigamiklir þættir í forvörnum til 

að efla geðheilbrigði (Mrazek og Haggerty, 1994). Áhættuþættir og verndandi þættir hafa áhrif á 

hvernig barnið eða unglingurinn tekst á við vanda og skipta þar persónuleiki einstaklingsins, 

fjölskyldan, umhverfið og félagsleg tengsl máli (Catania, o.fl., 2011; D´Arcy og Meng, 2014; 

Greenberg,o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994).  Áhættuþættir eru mælanlegir eiginleikar ákveðinna 

atriða sem spá fyrir um tengsl við geðraskanir (Evans, 2009; Mrazek og Haggerty, 1994).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn sem verða fyrir áfalli, lenda í einelti, eru með lélega sjálfsmynd 

eða alast upp í erfiðum aðstæðum séu að upplifa áhættuþætti sem auka líkur á vanlíðan og 

geðröskun. Erfiðar uppeldisaðstæður geta verið fátækt, að búa hjá foreldri með geðsjúkdóm eða að 

búa við ofbeldi (Evans, 2009; Greenberg, o.fl., 2000; Kieling, o.fl., 2011; Patel, Flisher, Hetrick og 

McGorry, 2007; Wille, o.fl., 2008). Tilfinningatengsl sem myndast milli barns og umönnunaraðila á 

fyrstu æviárum barnsins er veigamikill þáttur og getur skipt sköpum. Ef tengslin eru ekki jákvæð og 

sterk getur það haft neikvæð áhrif á geðheilbrigði barnsins á öllum þroskaskeiðum þess og jafnvel 

langt inn í fullorðinsár (Catania, o.fl., 2011; Leighton og Dogra, 2009). Þetta er ekki tæmandi listi 

áhættuþátta en veigamiklir engu að síður og eftir því sem áhættuþættirnir eru fleiri aukast líkurnar á 

þróun geðröskunar (Mrazek og Haggerty, 1994; Wille, o.fl., 2008). Það er þó ekki þannig að ef barn 

eða unglingur hefur einn eða fleiri þessara áhættuþátta þá valdi það geðröskun eða vanlíðan hjá þeim. 

Það er heldur ekki einhver einn þáttur veigameiri en annar til að meta áhættuna (Brown, o.fl., 2012; 

Greenberg, o.fl., 2000).  

Verndandi þættir eru eiginleikar hjá einstaklingi sem geta minnkað líkur á vanlíðan hjá honum 

(Evans, 2009). Þeir geta aukið aðlögunarhæfni einstaklingsins og komið í veg fyrir vanlíðan eða 

geðröskun (Greenberg, o.fl., 2000; Mrazek og Haggerty, 1994; Wille, o.fl., 2008). Rannsóknir sýna að 

seigla, góð sjálfsmynd, hæfileiki til að leysa vanda, góð fjölskyldutengsl, stuðningur í fjölskyldu og 

sterk vinatengsl geta verið meðal þeirra þátta sem styrkja einstaklinginn og gera hann færari að takast 
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á við erfiðleika (D´Arcy og Meng, 2014; McDougall, 2011; Patel, o.fl., 2007; Willie, o.fl., 2008). 

Mikilvægt er að þekkja þessa þætti, bæði áhættuþætti og verndandi þætti, þannig að forvörnin eða 

íhlutunin taki mið af þeim, styrki þá eða dragi úr þeim, eftir því sem við á (Greenberg, o.fl., 2000). Væri 

það ekki gert væri forvörnin ómarkviss og líklegt að ávinningurinn af henni yrði ekki mikill. Þá hefur 

verið sýnt fram á að forvörn sem beinist sérstaklega að verndandi þáttum og áhættuþáttum hafi 

jákvæðari áhrif en þegar einblínt er á einkennin sjálf (Gordon, 1983; Mrazek og Haggerty, 1994; Opler, 

o.fl., 2010). 

Áhættuþættir og verndandi þættir skarast og vega á móti hvorum öðrum og vitað er að þeir geta 

haft áhrif á líðan. Þeir búa til ákveðin viðmið fyrir íhlutanir sem miða að því að draga úr áhættuþáttum 

eða auka vægi verndandi þátta. Ekki er vitað hvaða áhrif hver þáttur veldur og hvernig þeir þurfa að 

skarast til að valda geðröskunum eða til að koma í veg fyrir þá og þarf að rannsaka þessi tengsl betur 

til að fá meiri skilning á því (D´Arcy og Meng, 2014; Evans, 2009).  

Áhættuþættir og verndandi þættir eru mikilvægir hlutar af skilgreiningu forvarna til að efla 

geðheilbrigði. Það þarf að taka mið af þeim þegar íhlutun er veitt og skoða hverjir eru í áhættu og 

þurfa að fá íhlutunina eða hvað er hægt að styrkja hjá þeim. Forvörnin gengur oft út á að draga úr eða 

styrkja þessa þætti, eftir því hvað við á. Niðurstöður rannsókna hafa bent á mögulega áhættuþætti 

geðröskunar, s.s. erfiðar heimilisaðstæður, geðsjúkdómar hjá foreldrum eða einelti, og verndandi þætti 

sem koma í veg fyrir geðröskun, s.s. góð sjálfsmynd, stuðningur í fjölskyldu, tilfinningaseigla og sterk 

vinatengsl. 

1.4.2 Skimanir 
Skimun á geðheilbrigði er stutt mat á því hvort einstaklingur sé í áhættu á að fá geðraskanir eða 

kominn með einkenni sem síðar leiða til greinanlegs sjúkdóms. Oftast tekur skimunin stuttan tíma og 

er megin tilgangur hennar að greina geðheilbrigðisvandamál. Greiningarviðtöl eru notuð og/eða 

réttmæt og áreiðanleg skimunartæki til að greina vandann (Cho og Shin, 2013). Það er kjörinn 

vettvangur að gera þetta í fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu eða umhverfi barnanna, þ.e. í skólanum  og 

bent hefur verið á að hjúkrunarfræðingar í skólum geti sinnt þessu (Allison, o.fl., 2014; Evans, 2009) 

Skimanir á áhættuþáttum og/eða einkennum geðröskunnar geta hjálpað til við að efla geðheilbrigði 

barna. Með því að skima öll börn á ákveðnum aldri fyrir áhættuþáttum og/eða einkennum 

geðraskanna er hægt að ná til barna sem eru komin með þennan vanda en hefðu ekki verið greind án 

skimunarinnar (Allison, o.fl., 2014; Evans, 2009). Heilbrigðisstarfsfólk greinir einungis 20-40% barna 

sem eru að fást við geðraskanir og um einn fjórði þeirra sem þurfa aðstoð við þessum vanda fær 

viðeigandi meðferð. Þegar skimunin hefur farið fram og ef niðurstöðurnar leiða í ljós að barnið er í 

áhættu fyrir að fá geðraskanir eða er komið með einkenni þeirra er hægt að vísa þeim í viðeigandi 

þjónustu hjá sérfræðingum. Ekki hefur fundist fullnægjandi aðferð eða ákjósanlegur aldur sem hentar 

slíkum skimunum (Sanci, o.fl., 2010) en ef innleiða á skimanir í heilbrigðisþjónustu eða skólaumhverfið 

þarf að gera það gætilega svo börnin vilji taka þátt í þeim og fordómar myndist ekki (Cho og Shin, 

2013). Þá þarf að ákveða út frá gagnreyndri þekkingu hvernig slík skimun myndi fara fram, hvaða 

skimunaraðferð yrði notuð, hvar hún væri gerð, af hverjum og fyrir hvaða aldur. 
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Ekki verður nánar fjallað um skimanir í þessu verkefni en mikilvægt er þó að vita að þær geta spilað 

stórt hlutverk í forvörnum og snemmtækri íhlutun til að efla geðheilbrigði barna og unglinga og eru oft 

hugsaðar sem fyrsta skrefið í snemmtækri íhlutun (Cho og Shin, 2013; Evans 2009). Því með því að 

skima fyrir þekktum áhættuþáttum eða einkennum geðraskana væri hægt að bjóða þeim sem þurfa á 

því að halda, eru með hækkuð viðmið á skimunarlistunum og þ.a.l. í aukinni áhættu eða komin með 

einkenni geðraskana, að fá valda eða sértæka forvörn til að efla geðheilbrigði þeirra. 

1.5 Íhlutanir/úrræði til eflingar geðheilbrigðis 
Þegar íhlutun er veitt er mikilvægt að byggja hana á ákveðinni hugmyndafræði þannig að hún skili 

árangri (Greenberg, o.fl., 2000). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á forvörnum og snemmtækum 

íhlutunum sem leiðum til að efla geðheilbrigði barna og unglinga og hafa niðurstöður sýnt að þær geta 

skilað árangri í bættu geðheilbrigði (Arnarson og Craighead, 2009; Fisak, o.fl., 2011; Kieling, o.fl., 

2011; Woodhouse, 2010), m.a. með því að draga úr kvíða og þunglyndi eða bæta sjálfsmynd 

(Christensen, o.fl., 2010; Opler, o.fl., 2010). Áhrifarík íhlutun skiptir máli og þörf er á slíku úrræði til að 

efla geðheilbrigði barna og unglinga (Briesch, Sanetti og Briesch, 2010). Börn mótast frá fæðingu, þau 

eru mjög móttækileg fyrir öllu í kringum sig og allir lífsviðburðir hafa áhrif á þau. Strax á ungaaldri geta 

þau myndað seiglu sem getur hjálpað þeim að takast á við erfiðar aðstæður (D´Arcy og Meng, 2014). 

Það þarf því að huga að því að byrja að efla geðheilbrigði barna meðan þau eru enn ung (Catania, 

o.fl., 2011; Kendal, o.fl., 2011; Opler, o.fl., 2010). Hugsanleg ástæða þess að forvörn er ekki 

árangursrík er að börnin eru e.t.v. að fá hana of seint (Neil og Christensen, 2009; Pinto-Foltz, o.fl., 

2011).  

Durlak og Wells (1997) gerðu fræðilega samantekt um rannsóknir á 177 forvarnaríhlutunum og 

þrátt fyrir að hugmyndafræði forvarnanna væri eins, þá voru íhlutanirnar ekki alltaf þær sömu. 

Niðurstöðurnar leiddu m.a. í ljós að forvörn væri áhrifarík leið til að efla geðheilbrigði barna og 

unglinga og að mismunandi íhlutanir geta skilað árangri. Fleiri fræðilegar samantektir á slíkum 

rannsóknum styðja þessar niðurstöður og sýna að meirihluti íhlutana beri árangur í bættu geðheilbrigði 

(Christensen, o.fl., 2010; Fisak, o.fl., 2011; Neil og Christensen, 2009; Opler, o.fl., 2010).  

Allar nálganir forvarna skila árangri, þ.e. almenn, valin og sértæk forvörn. Það sem skiptir meira 

máli er að setja markmið með forvörninni, þ.e. hverju henni er ætlað að koma í veg fyrir eða draga úr. 

Áhrifarík leið til árangurs er að forvörn hjá börnum hafi skýr markmið, íhlutunin sé til langs tíma eða í 

einhverjar vikur, hún sé tengd við skólaumhverfið og námið og aðkoma foreldra sé til staðar (D´Arcy 

og Meng, 2014) ásamt því að huga að hvaða eiginleikum og þörfum íhlutunin þurfi að beinast að. 

Íhlutanir sem styrkja verndandi þætti einstaklingsins eru áhrifaríkari en íhlutanir sem einblína einungis 

á að draga úr neikvæðum einkennum en báðar nálganirnar skila samt árangri í bættu geðheilbrigði 

(Browne, Gafni, Roberts, Byrne og Majumdar, 2004). 

 Íhlutanir sem forvarnir skila árangri í bættu geðheilbrigði barna og unglinga og því fyrr sem þau fá 

slíka íhlutun þeim mun betri er árangurinn. Sýnt hefur verið fram á að stór hluti barna með vanlíðan 

eða geðraskanir fær ekki aðstoð eða þarf að bíða í lengri tíma eftir henni og þá geta íhlutanir sem 

forvarnir skipt töluverðu máli fyrir þessi börn. Það þarf þó að nota íhlutanir sem eru byggðar á 

gagnreyndri þekkingu og sýnt hefur verið fram á að virki eins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
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leggur áherslu á. VINIR alla ævi (e. Friends for life) er ein slík íhlutun en hún hefur ekki verið í boði á 

Íslandi fram til þessa. Nú eru í notkun nokkrar forvarnaríhlutanir hér á landi. Þessum íhlutunum verða 

gerð skil í næstu köflum. 

1.5.1 VINIR alla ævi 
VINIR alla ævi er íhlutun sem byggir á hugrænni atferlismeðferð [HAM]. Íhlutunin er félagsfærni- og 

tilfinningaseigluþjálfun og er notuð sem forvörn til að efla geðheilbrigði barna og unglinga, m.a. með 

því að gera þau færari að takast á við erfiðar tilfinningar, auka tilfinningaseiglu, efla sjálfsmynd þeirra, 

bæta félagslega færni og draga úr kvíða- og/eða þunglyndiseinkennum. Íhlutunin tekur mið af 

verndandi þáttum og áhættuþáttum barnsins en það er hluti af forvörninni (Barrett, 2012; Barrett, 

Sonderegger og Xenos, 2003; Liddle og Macmillan, 2010). Höfundur VINA alla ævi er sálfræðingurinn 

Dr. Paula Barrett en hún hefur veitt íhlutunina og rannsakað áhrif hennar í rúm 17 ár (Pathways, 

e.d.a). Upphaflega er efnið byggt á íhlutun sem nefnist Coping Cat (Barrett og Turner, 2001).  

VINIR alla ævi er snemmtæk íhlutun og var í upphafi hugsuð sem sértæk forvörn þar sem börn 

sem eru með einkenni geðraskanna fengu íhlutunina en síðar var áherslunni breytt í almenna forvörn 

sem hentar fyrir öll börn. Ástæða þess var m.a. sú að höfundurinn taldi að væri hún einungis notuð 

sem sértæk forvörn myndi hún ekki ná til allra barna sem þyrftu aðstoð (Briesch, o.fl., 2010; Iizuka, 

o.fl., 2014). Eins og áður hefur komið fram segja ekki öll börn frá vanlíðan eða einkennum og hluti 

þeirra barna sem greinir frá þeim fær ekki aðstoð við sinni líðan (Neil og Christensen, 2009). Hún 

getur verið almenn, valin og sértæk forvörn, en líka notuð sem meðferð við kvíða og sá sem veitir 

íhlutunina velur hvaða nálgun hann notar. Það hentar að veita hana bæði í skólaumhverfinu þar sem 

börnin verja stórum hluta vikunnar og í klínísku umhverfi (Kösters, o.fl., 2012; Rodgers og Dunsmuir, 

2015).   

VINIR alla ævi er 10 skipta hópþjálfun sem kennir börnum á aldrinum 8-11 ára félagsfærni og 

tilfinningaseiglu. Sá sem veitir íhlutunina þarf þjálfun í efninu frá fagaðila sem hefur lært að kenna það 

(Pathways, e.d.b). Hver tími byggir á þjálfun ákveðins efnis og er mikilvægt að hafa tímana í réttri röð 

til að það skili sem mestum árangri. Í tímunum læra börnin m.a. að þekkja tilfinningar, jákvæða 

styrkingu, lausnamiðaða hugsun og slökun. Þjálfuninni fylgja tveir eftirfylgdartímar, einum og tveimur 

mánuðum eftir síðasta tímann ásamt tveimur hóptímum fyrir foreldra á tímabilinu (Barrett, 2012; 

Briesch, o.fl., 2010; Liddle og Macmillan, 2010). 

Orðið VINIR með broskall að endingu (J) byggir á skammstöfun sem auðveldar börnunum að 

muna  og læra innihald tímanna. V-Virða tilfinningar, I – Innri ró, N – Nú get ég þetta, I-Í leit að lausn, 

R – Reyndu að verðlauna þig, J - Æfðu þig daglega og brostu! (Barrett, 2012; Rodgers og Dunsmuir, 

2015). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á VINUM alla ævi og hefur höfundur efnisins gert margar 

þeirra. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þjálfunin bætir geðheilbrigði barna, dregur úr kvíða- og/eða 

þunglyndiseinkennum, eflir sjálfsmynd þeirra og kennir þeim að takast á við tilfinningar (Barrett og 

Turner, 2001; Iizuka, o.fl., 2014; Liddle og Macmillan, 2010; Stallard, o.fl., 2014; Stallard, o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á börnum, sem eru í aukinni áhættu að fá 

geðraskanir skv. skimunum, benda allar til þess að íhlutunin skili árangri í bættu geðheilbrigði hjá 
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þeim. Þau börn sem mælast yfir eðlilegum viðmiðum á sjálfsmatslistum fyrir íhlutun eru í áhættuhóp 

en eftir að hafa fengið íhlutunina minnka einkenni barnanna og þau færast úr áhættuhópi yfir í að vera 

með eðlileg viðmið (Barrett og Turner, 2001; Iizuka, o.fl., 2014; Stallard, Simpson, Anderson og 

Goodard, 2008). Iizuka, o.fl., (2014) gerðu rannsókn á börnum sem voru í áhættu á að þróa með sér 

einkenni geðraskanna. Til að meta einkenni barnanna voru þau látin svara matslistum, fyrir og eftir 

íhlutunina. Niðurstöðurnar urðu þær að börn sem skoruðu hátt á matslistum fyrir íhlutunina og voru 

metin í áhættu skoruðu mun lægra eftir hana og voru ekki lengur talin í áhættu, þar sem verulega hafði 

dregið úr einkennum. Niðurstöður norskrar rannsóknar benda til þess að eitthvað dragi úr klínískum 

einkennum kvíða við að taka þátt í VINUM alla ævi en einkennin eru þó enn til staðar samkvæmt 

sjálfsmatslistum sem þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu fyrir og eftir íhlutunina (Martinsen, 

Aalberg, Gere og Neumer, 2010). 

Langtímarannsóknir á VINUM alla ævi sýna líka jákvæðar niðurstöður í átt að bættu geðheilbrigði 

og benda til þess að áhrif íhlutunarinnar vari í langan tíma eftir að henni lýkur. Í rannsókn sem 

Rodgers og Dunsmuir (2015) gerðu á áhrifum VINA alla ævi á kvíða sýndu niðurstöðurnar að verulega 

dró úr kvíðaeinkennum barna sem höfðu fengið þjálfunina og enn var að draga úr kvíðaeinkennum 

fjórum mánuðum eftir að henni lauk. Niðurstöður langtímarannsókna benda til þess að íhlutunin hafi 

enn áhrif á bætt geðheilbrigði barna 12 mánuðum eftir að henni lýkur (Barrett, Lock og Farrell, 2005; 

Stallard, o.fl., 2008), 24 og 36 mánuðum eftir að henni lýkur, m.a. í minnkuðum kvíða samkvæmt 

mælingum (Barrett, o.fl., 2006).  

Vegna fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á VINUM alla ævi, sem búa til gagnreynda þekkingu 

á íhlutuninni, og jákvæðra niðurstaðna í þeim hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin viðurkennt að 

VINIR alla ævi sé gagnreynd íhlutun sem dragi úr kvíðaröskunum hjá börnum (Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin, 2004; Briesch, o.fl., 2010; Kösters, o.fl., 2012). VINIR alla ævi er notað sem forvörn til að 

efla geðheilbrigði barna og unglinga víðsvegar í heiminum af mismunandi fagfólki, t.d. sálfræðingum, 

kennurum og hjúkrunarfræðingum. M.a. er það notað í Svíþjóð, Hollandi, Bretlandi, Mexíkó og Ástralíu 

(Pathways, e.d.a). Um miðjan mars 2014 var VINIR alla ævi viðurkennt sem gagnreynd íhlutun í 

geðheilbrigðismálum hjá National registry of eveidence-based programs and practices í 

Bandaríkjunum (NREPP, e.d.). 

Niðurstöður rannsóknanna sem lýst er hér að ofan benda allar til þess að íhlutunin skili árangri í 

bættu geðheilbrigði barna ásamt því að börnin halda áfram að nýta sér þjálfunina mörgum mánuðum 

eftir að henni lýkur. Engar rannsóknarniðurstöður hafa sýnt fram á, svo vitað sé, áhættu af íhlutuninni 

eða að hún hafi ekki skilað neinum árangri. Framangreindar upplýsingar styðja þá hugmynd að skoða 

hvort VINIR alla ævi geti verið hentug leið sem forvörn til að efla geðheilbrigði íslenskra barna.  

1.5.2 Þjónusta og íhlutanir á Íslandi  
Árið 2004 gerði Velferðarráðuneytið skýrslu með heilbrigðisáætlunum til ársins 2010 og er þar m.a. 

áætlun um að efla geðheilbrigði barna og unglinga. Þar kemur fram að um 20% barna þurfi úrræði við 

geðröskunum eða vanlíðan og ættu a.m.k. 15% barna að geta fengið þjónustu í nærumhverfinu. Til 

þess að slíkt sé mögulegt þurfi að efla grunnþjónustuna og ýtarþjónustuna, m.a. með því að styrkja 

heilsugæsluna, skólahjúkrunina og íhlutanir sérfræðinga, ásamt því að samhæfa þjónustu fyrir þessi 
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börn (Kristján Már Magnússon, 2004). Árið 2012 gerði Velferðarráðuneytið aftur drög að 

heilbrigðisáætlun til ársins 2020 með svipuð markmið og höfðu áður verið sett, þ.e. að efla 

geðheilbrigði barna með því að samþætta þjónustu heilsugæslunnar og félagsþjónustunnar (Velferðar-

ráðuneytið, 2012). Þingsályktunartillaga í málaflokki um geðheilbrigði barna var svo lögð fyrir Alþingi 

árið 2013 þar sem aðaláherslan er á forvarnir, skimun grunnskólanema, þrepaskipta meðferð, 

stuðning við fjölskyldur og samhæfingu þjónustu. Einn af meginþáttum tillögunnar er að börnum sem 

eru yfir klínískum viðmiðunum skv. skimunarlistum verði boðið námsskeið byggt á gagnreyndri 

þekkingu, s.s. hugrænni atferlismeðferð, í sínu nærumhverfi (Þingskjal 866, 2013-2014). Þessar 

hugmyndir samræmast hugmyndum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um þjónustu fyrir þennan 

hóp.  

Þrátt fyrir að vakning hafi orðið í eflingu gunn- og sérfræðiþjónustu fyrir börn með geðrænan vanda 

hefur tilvísunum á BUGL fjölgað, biðlistar lengst og skortur er á meðferðarúrræðum fyrir þennan hóp 

(Bertrand Lauth, 2013). Til að mæta þessari þjónustuþörf hafa verið stofnuð samráðsteymi 

heilsugæslunnar, þjónustumiðstöðvar og BUGL á u.þ.b. 5 heilsugæslustöðvum á höfuðborgar-

svæðinu. Markmið teymanna er svipuð, þ.e. að þjónusta börn með geðraskanir og vanlíðan en 

starfsemi þeirra er ólík (Sigrún Barkardóttir munnleg heimild, 11.febrúar 2015). Eitt þeirra er 

Fjölskylduteymið í Langholts- og Vogahverfi sem var formlega stofnað árið 2008 og sinnir 

skjólstæðingum sem eru búsettir á þjónustusvæði heilsugæslunnar í Glæsibæ. Fjölskylduteymið sinnir 

börnum með geðrænan vanda og vinnur eftir hugmyndafræðinni um snemmtæka íhlutun. Með því að 

hafa slíkt teymi er sérfræðiþekking og úrræði þessara þriggja stofnanna nýtt til að aðstoða barnið og 

fjölskyldu þess. Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á starfsemi teymisins, önnur var könnun á mati 

foreldra og hin var rýnihóparannsókn um viðhorf starfsfólks sem tengist teyminu á starfsemi þess. 

Niðurstöður beggja rannsóknanna voru jákvæðar og bentu til gagnsemi teymisins. Niðurstöður fyrri 

rannsóknarinnar sýndu jákvæðan árangur í þágu barnanna þar sem foreldrar mátu að meðferð eða 

úrræði sem barnið hafði fengið hjá teyminu hafði hjálpað því. Niðurstöður seinni rannsóknarinnar 

sýndu fram á ávinning af teyminu fyrir fagfólk teymisins og starfsfólk skólanna í hverfinu þar sem því 

þótti teymið bæta þjónustu fyrir börnin og auðvelda eigið aðgengi að sérfræðiaðstoð milli stofnanna. 

Tekið var sérstaklega fram í rýnihóparannsókninni hversu mikilvægur skólahjúkrunarfræðingur væri í 

teyminu m.a. vegna þess að hann er staðsettur í skóla barnanna og þekkir þau oft vel og er mikilvæg 

tenging milli skóla og teymis (Sigrún Barkardóttir, Kristín Inga Grímsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir og 

Kristján Guðmundsson, 2012). 

Klókir krakkar (e. Cool kids) er íhlutun sem er boðið uppá á Íslandi og sálfræðingar veita. Þetta er 

hópmeðferð byggð á HAM og miðar að því að draga úr kvíða hjá börnum á aldrinum 7-13 ára. Yfirleitt 

þurfa þátttakendurnir að vera með töluverð einkenni kvíða eða uppfylla greiningarviðmið kvíða skv. 

skimunum til að fá þessa íhlutun eða að geta nýtt sér hana. Niðurstöður íslenskra rannsókna benda til 

jákvæðs árangurs af íhlutuninni, þ.e. það dregur úr kvíða hjá börnunum sem fá íhlutunina. 

Sálfræðingar veita þessa íhlutun (Lydia Ósk Ómarsdóttir og Unnur Vala Guðbjartsdóttir, 2008).  

Annað úrræði á Íslandi er Vinir Zippýs (e. Zippy´s friends) sem er geðræktarnámsskeið fyrir börn á 

aldrinum 5-7 ára. Hugmyndafræði námsskeiðisins byggir á því að börn eru stöðugt í samskiptum við 

aðra og fer líðan þeirra að miklu leyti eftir hvernig til tekst í þeim. Börnunum er kennt að bjarga sér í 
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samskiptum og leysa úr erfiðleikum sem koma upp í daglegu lífi. Kennarar sem hafa fengið þjálfun í 

efninu kenna börnum það í skólanum og fær allur árgangurinn þá námsskeiðið yfir veturinn. 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt að börn sem hafa tekið þátt í Vinir Zippýs sýndu framför við 

að takast á við vandamál á jákvæðan hátt (Embætti Landlæknis, 2014). 

Hjúkrunarfræðingar í skólum sinna almennum förvörnum til að efla geðheilbrigði barna og eru með 

fræðslur í grunnskólum. Þeir fara í hvern árgang einu sinni til tvisvar yfir árið og fræða, t.d. um 

sjálfsmynd, samskipti, félagsfærni og tilfinningar (6H Heilsunnar, 2009). 

Foreldrahús er með sjálfsstyrkingarnámsskeið fyrir börn og unglinga í 5.-10.bekk. Þar er lögð 

áhersla á sjálfsþekkingu og félagsleg tengsl (Foreldrahús, Vímulaus æska, e.d.). 

Þessi upptalning á íhlutunum fyrir börn á Íslandi til að efla geðheilbrigði þeirra er ekki tæmandi 

enda ekki hægt að vita um allar íhlutanir sem notaðar eru í minna mæli, t.d. námskeið námsráðgjafa í 

einstaka grunnskólum eða hjá einkaaðilum. Reynt var að fjallað um helstu íhlutanirnar sem þekking er 

á hér á landi, eru reglulega í boði og fundust við leit á internetinu. Líklegt er að fleiri námsskeið sem 

ætlað er að efla geðheilbrigði barna séu í boði og þá í umsjá einkaaðila. 

Þörf fyrir þjónustu og snemmtækar íhlutanir á Íslandi er svo sannarlega til staðar ásamt vilja 

stjórnvalda til að efla það. Fjölskylduteymi sem sinna börnum með vanlíðan og/eða geðraskanir eru 

mikilvæg þjónusta sem skilað hefur árangri fyrir þennan hóp og þyrfti slíkt teymi að vera til staðar á 

þjónustusvæði hverrar heilsugæslustöðvar á landinu. Margar góðar íhlutanir eru til fyrir börn á Íslandi 

en aðgengi að þessum íhlutunum er misjafnt og áherslur til að efla geðheilbrigði barna ólíkar. 

1.6 Hjúkrunarfræðingar og hlutverk þeirra í forvörnum á geðröskunum 
Hugmyndafræði hjúkrunar byggir á því að horfa heildrænt á einstaklinginn og er hluti af því 

heilsuefling, m.a. sem forvörn (Clinton og Nelson, 1999; Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). 

VINIR alla ævi fellur því undir þessa hugmyndafræði hjúkrunar, sem forvörn, ásamt því að falla undir 

kenningar fjölskylduhjúkrunnar. Fjölskylduhjúkrun horfir á einstaklinginn sem hluta af stærri heild og 

það er ekki hægt að vinna einungis með hann án þess að taka tillit til þeirra sem eru í kringum hann 

(Wright og Leahey, 2009). Hugmyndir Peuplau um mikilvægi samskipta, að andlegum þörfum 

skjólstæðinga sé sinnt og hlutverk hjúkrunarfræðinga í fræðslu með áherslu á gagnkvæma virðingu 

(Kristín Björnsdóttir, 2005) styðja það enn fremur að hjúkrunarfræðingar séu kjörnir til að veita 

íhlutunina VINIR alla ævi og hún falli vel að starfi þeirra þrátt fyrir að höfundur hennar sé sálfræðingur. 

Forvarnir til eflingar geðheilbrigðis er eitt af mikilvægum hlutverkum hjúkrunarfræðinga 

(Woodhouse, 2010). Hjúkrunarfræðingar í skólum eru í kjöraðstæðum til að sinna forvörnum. Þeir eru í 

nánd við börnin og unglingana og eiga auðvelt með að ná til þeirra í skólanum sem er því kjörinn 

vettvangur fyrir slíka íhlutun (Allison, o.fl., 2014; Browne, o.fl., 2012; Haddad, Butler og Tylee, 2010; 

Kuo, o.fl., 2013; McDougall, 2011; Neil og Christensen, 2009; Pryjmachuk, o.fl., 2011; Puskar og 

Bernardo, 2007). Hjúkrunarfræðingar hafa, menntunar sinnar vegna, þekkingu á einkennum 

vanlíðunar og geðraskanna og eru því tilvaldir til að bera kennsl á þennan vanda hjá börnunum 

(Allison, o.fl., 2014; Haddad. O.fl., 2010; Pryjmachuk, o.fl., 2011; Puskar og Bernardo, 2007) og/eða 

skima fyrir honum með skimunartækjum í skólanum (Allison, o.fl., 2014, Evans, 2009; Puskar og 

Bernardo, 2007). Hjúkrunarfræðingar í skólum sem hafa sérmenntað sig á sviði geðheilbrigðismála 
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eru enn betur í stakk búnir til að sinna þessu, m.a. vera með fræðslu um geðraskanir til að draga úr 

fordómum og veita sérhæfðari íhlutanir og 2. stigs þjónustu (Allison, o.fl., 2014). Áherslan er ekki 

endilega á að greina geðraskanir frekar að gera hjúkrunargreiningu hjá börnum í áhættu eða sem hafa 

einkenni þeirra (Puskar og Bernardo, 2007). 

Mörg börn leita til hjúkrunarfræðinga með líkamlegar kvartanir en eru í raun með andlega vanlíðan 

og geta ekki útskýrt það. Börnin vilja fá aðstoð í skólanum og leita gjarnan til skólahjúkrunarfræðings 

því hann er heilbrigðisstarfsmaður skólans, er á tiltölulega hlutlausum vettvangi og nýtur því ákveðins 

trausts hjá þeim (Allison, o.fl., 2014).  Skólahjúkrunarfræðingar ættu að setja geðheilbrigði í forgang í 

vinnu sinni. Þeir þurfa að þekkja hvað er bráðamál og hvað ekki og vita hvernig þeir bregðast við í 

hvert skipti, t.d. hvort þeir fylgist með börnunum og fái þau aftur fljótlega í viðtal, hringi í foreldra eða 

sendi þau áfram í þjónustu hjá bráðageðteymi  (Puskar og Bernardo, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að 

það sem helst hefur komið í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar sinni börnum með geðraskanir og 

vanlíðan er að þeim finnst þeir óöruggir við það og ekki hafa næga þekkingu, þjálfun eða tíma til þess 

(Haddad, o.fl., 2010; Pryjmachuk, o.fl., 2011). Þeir vilja hins vegar fá meiri þekkingu og sjálfstraust til 

að sinna þessum málaflokki, þeir leggja áherslu á að vera færari að þekkja einkenni þunglyndis og 

kvíða og vita hvernig á að bregðast við sjálfsskaðandi hegðun barna og unglinga (Haddad, o.fl., 2010). 

Á Íslandi sinna hjúkrunarfræðingar heilsuvernd í grunnskólum þar sem markmiðið er að stuðla að 

heilbrigði og vellíðan barnanna. Hjúkrunarfræðingarnir eru starfsmenn heilsugæslunnar en eru 

staðsettir í skólanum og sinna m.a. skimunum (hæð, þyngd og sjón), einstaklingsviðtölum, 

slysamóttöku, börnum með vanlíðan eða annan geðrænan vanda og eru með heilsueflingu inni í 

bekkjum (Embætti Landlæknis, e.d.). Þeir sinna geðheilsuvernd að einhverju leiti og eru þ.a.l. með 

almenna forvörn og fara með fræðslu fyrir nokkra árganga m.a. um tilfinningar, sjálfsmynd og 

samskipti, en þeir eru ekki með samræmdar aðferðir eða þjónustu sem þeir geta notað til að sinna 

börnum í áhættu eða með einkenni geðræns vanda. Öll börn í 1., 4., 7. og 9. bekk fara í 

einstaklingsviðtöl þar sem þau eru m.a. spurð um líðan og sjálfsmynd. Það getur hjálpað til við að 

finna börn sem eru með vanlíðan og þá er hægt að grípa strax inn í hjá þeim og finna úrræði (6H 

Heilsunnar, 2009). Oft er það hjúkrunarfræðingurinn sem tekur viðtalið sem veitir fyrsta úrræðið. En 

stundum þarf að vísa í sérhæfðara úrræði ef ekkert slíkt er til staðar í skólanum sem 

hjúkrunarfræðingurinn getur notað (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir munnleg heimild, 23. Febrúar 2015). 

Þá er mikilvægt fyrir þá að geta vísað í úrræði eins og VINIR alla ævi sem hjúkrunarfræðingur sem 

hefur sérmenntað sig í barna- og unglingageðhjúkrun veitir.  

Ekki eru til margar rannsóknir á skólahjúkrun og geðheilbrigði (Pryjmachuk, o.fl., 2011) en Stallard, 

o.fl. (2007) gerðu rannsókn á því hvort breskir skólahjúkrunarfræðingar geti veitt börnum í skólum 

íhlutunina VINIR alla ævi og var ályktað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að skólahjúkrunar-

fræðingar væru færir um að veita íhlutunina að undangenginni þjálfun. Þeir þekkja börnin í skólanum 

og eiga að þekkja merki vanlíðunar eða einkenni geðraskanna og geta þá veitt snemmtæka íhlutun á 

hlutlausum vettvangi innan skólans. Nýleg rannsókn Stallard, o.fl., (2014) styðja þessa niðurstöðu enn 

fremur þar sem niðurstöðurnar benda til þess að íhlutunin skili enn meiri árangri í bættu geðheilbrigði 

ef menntaður heilbrigðisstarfsmaður, þar með talinn hjúkurnarfræðingur, veitir hana heldur en ef 

kennari eða annar faglærður starfsmaður skólans gerir það.  
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Forvarnir er stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og fellur vel að hugmyndafræði þeirra. 

Hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu og í skólunum eru í lykilhlutverki þegar kemur að forvörnum til að 

efla geðheilbrigði barna. Allir hafa þeir grunnþekkingu úr náminu á einkennum vanlíðunar og 

geðraskana og ættu því að vera vel til þess fallnir að sinna almennri forvörn og einnig að einhverju leiti 

börnum sem eru í áhættu að fá geðraskanir eða eru komin með einkenni. Hjúkrunarfræðingar í skólum 

þurfa þó að hafa gott aðgengi að barna- og unglingageðhjúkrunarfræðingi sem getur veitt þeim ráðgjöf 

eða hefur sérhæfð úrræði, t.d. íhlutunina VINIR alla ævi, til að sinna börnum sem eru í áhættu að fá 

geðraskanir. Hjúkrunarfræðingar með sérfræðimenntun á sviði barna- og unglingageðhjúkrunar geta 

verið með valda og sértæka forvörn og veitt snemmtækar íhlutanir fyrir grunnskólabörn. Tilvalin 

staðsetning fyrir barna- og unglingageðhjúkrunarfræðinginn væri í heilsugæslunni en hann ætti líka að 

hafa möguleika á því að sinna börnunum úti í grunnskólunum.   

1.7 Samantekt  
Há tíðni vanlíðunar og geðraskana hjá börnum og unglingum er áhyggjumál. Það er ljóst að vöntun er 

á þjónustu fyrir þennan hóp, þar sem úrræði eru fá og bið eftir þjónustu löng. Forvarnir og 

snemmtækar íhlutanir í nærumhverfi barna geta skilað árangri í að efla geðheilbrigði þeirra og hjálpað 

börnum sem eru í áhættu að fá geðraskanir eða eru komin með einkenni. Hjúkrunarfræðingar geta 

spilað stórt hlutverk með því að sinna þessu í nærumhverfi barnanna, jafnvel í skólanum.  

Vöntun er á úrræðum til að efla geðheilbrigði barna og taka stjórnvöld á Íslandi og Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin undir það. Eitt af úrræðum sem vert er að skoða betur er gagnreynda 

íhlutunin VINIR alla ævi sem hefur sýnt að skili árangri í bættu geðheilbrigði barna, hvort sem hún er 

notuð sem almenn, valin eða sértæk forvörn. Þessi rannsókn miðar að því að forprófa íhlutunina 

VINIR alla ævi og sjá hvaða áhrif hún hefur á íslensk skólabörn. 
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2 Aðferðir 
Í eftirfarandi kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst en aðferðin sem var notuð í þessari 

rannsókn er megindleg (e. Quantitative) aðferð. Forvarnaríhlutunin VINIR alla ævi var forprófuð (e. 

Pilot study) til að skoða hvort hún geti eflt geðheilbrigði barna, bætt sjálfsmynd þeirra og jafnvel dregið 

úr kvíða- og/eða þunglyndiseinkennum séu þau til staðar.   

Megindlegar aðferðir eru rannsóknir sem byggja á hugmyndafræði pósitívisma þar sem áhersla er 

lögð á að skilja hverjar ástæður eru fyrir einhverju ákveðnu fyrirbæri (Polit og Beck, 2012). Megindleg 

aðferð notar mælanlegar leiðir til að útskýra tengsl milli fyrirbæra, í hvaða magni fyrirbæri tengjast í 

ákveðnum aðstæðum (Brink og Wood, 1998) og notaðir eru stærðfræði útreikningar, sem lýsa 

sambandinu á hlutlausan hátt (Agresti og Finlay, 2009). 

Forprófun er lítil rannsókn og er undirbúningur fyrir stærri rannsóknir. Hún er gjarnan notuð þegar 

verið er að prófa nýjar íhlutanir og fá innsýn í hvort hún geri gagn í raunverulegum aðstæðum. Algengt 

er að nota hálfstaðlaða tilraun með fyrir og eftirsniði án samanburðarhóps í forprófun (Polit og Beck, 

2012). Í þessari rannsókn verður íhlutunin VINIR alla ævi forprófuð á 10 - 11 ára börnum. 

2.1 Rannsóknarsnið 
Aðferðin sem er notuð í þessari rannsókn er hálfstöðluð tilraun (e. Quasi experiment) með upphafs- og 

eftirsniði án samanburðarhóps. Hálfstaðlaðar tilraunir fela alltaf í sér einhverja íhlutun, þar sem 

íhlutunin er frumbreytan og verið er að meta áhrif hennar á ákveðnar fylgibreytur í rannsókninni, en 

úrtakið er ekki tilviljunarkennt (Levy og Ellis, 2011; Polit og Beck, 2012). Hálfstaðlaðar tilraunir leitast 

við að lýsa hvort íhlutun hafi áhrif á breytingar frá einum tíma til annars og nauðsynlegt er að nota 

matstæki til að meta hvort breytingar hafi átt sér stað. Hálfstaðlaðar tilraunir eru taldar eiga vel við á 

starfsvettvangi ásamt því að vera gjarnan notaðar þegar íhlutanir eru forprófaðar (Polit og Beck, 

2012). Verið er að meta hvort forvarnaríhlutunin VINIR alla ævi geti eflt geðheilbrigði barna með því að 

leggja matslista fyrir þátttakendur í rannsókninni fyrir og eftir íhlutunina og metið að mestu með 

tölfræðiprófum hvort breytingar hafi átt sér stað. Því hentar þetta rannsóknarsnið vel fyrir þessa 

rannsókn.  

2.2 Úrtak  
Úrtakið var hentugleikaúrtak (e. Convenience sampling), en þá verða fyrir valinu einstaklingar sem 

auðvelt aðgengi er að og henta vel fyrir rannsóknina (Polit og Beck, 2012). Í þessari rannsókn var valið 

að nota nálgunina valda og sértæka forvörn, þar sem kennarar völdu börn sem voru með einkenni 

vanlíðunnar eða töldu að þyrftu á íhlutuninni að halda umfram önnur börn. Þó getur verið að einhver 

hluti hópsins hefði fallið undir skilgreiningu um almenna forvörn sem hefði ekki gerst ef skimað hefði 

verið inn í úrtakið.   

Íhlutunin er ætluð fyrir börn á aldrinum 8-12 ára en í úrtakið fyrir þessa rannsókn voru valin börn úr 

4. og 5. bekk, á aldrinum 10-11 ára, úr einum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því var 

að úrtakið var lítið og því var ákveðið að hafa lítið aldursbil á þátttakendunum í þessari rannsókn. Fjórir 

umsjónarkennarar þessa aldurshóps, allir með um 10 ára starfsreynslu eða meira, völdu börnin í 
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rannsóknina eftir að hafa fengið fyrirlestur frá rannsakanda um geðheilbrigði og íhlutunina VINIR alla 

ævi og voru þeir beðnir að velja 20 börn í rannsóknina. Í úrtakið voru valin 10 börn úr 4. bekk og 10 

börn úr 5. bekk sem voru, að mati kennaranna, með einkenni vanlíðunnar eða voru talin geta nýtt sér 

íhlutunina. Kennararnir hringdu í foreldra barnanna sem komu til greina í rannsóknina, útskýrðu fyrir 

þeim út á hvað hún gengi og buðu þeim að barnið þeirra tæki þátt í henni. Allir foreldrarnir voru 

áhugasamir um þátttöku barnsins síns og fengu þeir þá sent kynningarbréf um rannsóknina (fylgiskjal 

1) og upplýst samþykki (fylgiskjal 2) sem þeir skrifuðu undir ef þeir samþykktu þátttöku. Alls skrifuðu 

foreldrar 18 barna undir upplýst samþykki, eitt barn var erlendis hluta af tímabilinu sem íhlutunin var 

veitt og gat því ekki tekið þátt og skilaði ekki upplýstu samþykki og eitt foreldri neitaði þátttöku fyrir 

barnið sitt.  

Höfundur efnisins mælir með því að hafa að hámarki 10 börn í einum hópi og því var ákveðið skipta 

þátttakendunum í tvo meðferðarhópa þar sem þeir voru 18 talsins. Hóparnir voru handahófsvaldir af 

rannsakanda en reynt var að hafa jafna skiptingu aldurs og kyns í hópunum, þ.e. jafnmarga 10 og 11 

ára í hvorum hóp fyrir sig og svipað kynjahlutfall í hópunum. Í meðferðarhópi 1 [hópur 1] voru 10 börn 

og í meðferðarhópi 2 [hópur 2] voru átta börn. Þar sem töluvert er um að tveir og tveir vinni saman í 

tímunum var það haft í huga við skiptingu í hópanna frekar en að hafa jafn marga í hópunum.    

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að börnin hefðu íslensku að móðurmáli og þau væru ekki í 

meðferð hjá sálfræðingi eða öðrum slíkum fagaðila á sama tíma og íhlutunin færi fram.     

2.3 Gagnaöflun 
Gagna var aflað með svörun matslista á tíma 1 [T1], fyrir íhlutunina og á tíma 2 [T2], eftir íhlutunina, 

og liðu 9 vikur á milli T1 og T2. Fjórir matslistar voru lagðir fyrir, fyrst á T1 og næst á T2 og svöruðu 

börnin þremur þeirra og foreldrar einum. Ásamt því svöruðu foreldrar bakgrunnsspurningarlista á T1 

og einni opinni spurningu um íhlutunina á T2. Lögð var áhersla á það að sama foreldrið svaraði 

matslistanum á T1 og T2. Svörun matslistanna og bakgrunnsspurninganna var 100% en 17 foreldrar 

af 18 svöruðu opnu spurningunni á T2. Einnig urðu tölvupóstar sem rannsakandi fékk senda frá 

foreldrum á íhlutunartímabilinu um skoðun þeirra á íhlutuninni hluti af gagnaöflun. 

Rannsakandi hafði umsjón með gagnasöfnun fyrir rannsóknina og skipulagði hana. Börnin svöruðu 

þremur matslistum í skólanum með aðstoð skólahjúkrunarfræðings bæði á T1 og T2. Foreldrarnir 

fengu sendan heim einn matslista fyrir og eftir íhlutunina ásamt bakgrunnsspurningum á T1 og einni 

opinni spurningu á T2 og skiluðu þeim í lokuðu umslagi til rannsakanda. Bæði börnin og foreldrarnir 

svöruðu öllum listunum þremur til fjórum dögum fyrir fyrsta tíma íhlutunarinnar á T1 og viku eftir að 

síðasta tímanum lauk á T2.  

Svörun matslistanna og undirskrifaða upplýsta samþykkið var geymt í læstum skjalaskáp 

rannsakanda. Matslistunum sem þátttakendur og foreldrar svöruðu var eytt að úrvinnslu lokinni. 

Frumbreytan í þessari rannsókn er íhlutunin VINIR alla ævi en fylgibreyturnar eru geðheilbrigði, 

sjálfsmynd, þunglyndi og kvíði. Þó eru líka skoðaðar aðrar fylgibreytur sem eru undirþættir 

geðheilbrigðisvanda, þunglyndis og kvíða sem eru: hegðunarvandi, tilfinningavandi, samskiptavandi, 

ofvirkni, félagsvandi, neikvætt skap, leiði, vanvirkni, neikvætt sjálfsmat, líkamleg einkenni kvíða, 

forðun, félagskvíði og aðskilnaðarkvíði. 
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2.3.1 Matslistar 
Það sem skiptir máli er að matslistar sem eru notaðir séu áreiðanlegir og réttmætir og þeir mæli það 

sem þeir eiga að mæla (Levy og Ellis, 2011; Polit og Beck, 2012). Var það haft í huga við val á 

matslistum fyrir þessa rannsókn og eins og áður kemur fram voru notaðir fjórir matslistar auk 

spurningarlista um bakgrunnsupplýsingar og spurningarlisti með einni opinni spurningu. Allir listarnir 

eru sjálfsmatslistar.  

Spurningar um styrk og vanda (e. Strengths and difficulties questionnaire) [SDQ] er 25 atriða 

sjálfsmatslisti sem metur hegðun og geðheilbrigði og er fyrir börn á aldrinum 4-17 ára. Undirþættir 

listans eru 5 og meta hegðunarvanda, tilfinningavanda, ofvirkni, samskiptavanda og félagsvanda 

ásamt því að reiknuð eru heildarstig fyrir svörun listans. Fyrir utan heildarstig eru svo skoðuð áhrif 

vandans á börnin. Til eru þrjár útgáfur af listanum, einn fyrir kennara, einn fyrir foreldra og einn fyrir 

unglinga. Við hverri spurningu eru gefnir þrír svarmöguleikar. Svörin eru sett í tölvuforrit sem gefur 

niðurstöðurnar. Heildarstig frá 0-13 teljast eðlileg, 14-16 stig er á mörkunum og 17-40 stig er óeðlilegt. 

Einnig er hægt að skoða stig hvers undirþáttar fyrir sig til að sjá hvar vandinn liggur. Innra réttmæti og 

áreiðanleiki enska foreldralistans er ágætt og hefur verið á bilinu alpha 0,57-0,84 (Goodman, 1997; 

Haggerty, Elgin og Woolley, 2011). SDQ matslistinn er hannaður af Goodman árið 1994 og þýddur á 

íslensku af Agnesi Hrafnsdóttur, Urði Njarðvík, Páli Magnússyni, Stefáni Steinssyni og Ólafi O. 

Guðmundssyni (Youth in mind, 2014). Í þessari rannsókn var notaður foreldralistinn en nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar á áreiðanleika íslensku útgáfu foreldralistans og voru niðurstöður einnar 

þeirra að hann væri með alpha 0,835 og annarar alpha 0,79 (Ragnheiður Dísa Gunnarsdóttir og 

Vilborg María Alfreðsdóttir, 2011).     

Rosenberg sjálsvirðingarlistinn er sjálfsmatskvarði sem metur sjálfsmynd barna. Hann er 10 

spurninga listi með fjórum svarmöguleikum. Heildarstig geta verið á bilinu 0-30 og eftir því sem stigin 

eru fleiri bendir það til betri sjálfsmyndar. Eðlileg mörk eru á bilinu 15-25 en undir 15 stigum bendir til 

lélegrar sjálfsmyndar. Helmingur spurninganna eru jákvætt orðaðar og hinn helmingurinn neikvætt 

orðaðar. Rosenberg er mest notaði matslistinn þegar sjálfsmynd er metin (Sinclair, o.fl., 2010). 

Rosenberg sjálfsvirðingarlistinn var hannaður af Rosenberg árið 1965 og hefur verið þýddur af 

nokkrum einstaklingum yfir á íslensku en notaður var listi sem Sóley B. Bender og Sölvína 

Konráðsdóttir þýddu árin 2004-2005. Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar eru góðir. 

Áreiðanleiki íslenska listans er góður, alpha 0,87-0,93 (Ellen Dögg Sigurjónsdóttir, 2012). 

Spurningalisti um þunglyndiseinkenni barna (e. Children‘s depression inventory) [CDI] er 27 

spurninga matstæki og mælir þunglyndiseinkenni hjá börnum á aldrinum 7-17 ára. Metnir eru sex 

þættir, neikvætt skap, samskiptavandi, vanvirkni, leiði og neikvætt sjálfsmat ásamt því að heildaráhrifin 

eru metin. Hver spurning hefur þrjá valmöguleika og eru gefin 0-2 stig fyrir hvert svar. Eftir því sem 

heildarstig eru hærri bendir það til aukinna einkenna þunglyndis. Viðmið fyrir væg einkenni þunglyndis 

eru 13-17 stig en >17 stig benda til alvarlegra einkenna þunglyndis eða yfir klínískum 

viðmiðunarmörkum þunglyndis. CDI listinn er hannaður af Kovacs árið 1977 (Sitarenios og Stein, 

2011). Herdís Einarsdóttir og Elín Jónasdóttir þýddu CDI listann yfir á íslensku árið 1994. Áreiðanleiki 

íslenska listans er alpha 0.78-0.84, sem telst töluverður áreiðanleiki (Ragnheiður Guðfinna 

Guðnadóttir og Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 2011 ).  
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Spurningalisti um kvíðaeikenni hjá börnum (e. Multidimensional anxiety scale for children) 

[MASC] er 39 atriða listi sem mælir einkenni kvíða og er ætlaður börnum á aldrinum 8-15 ára. Listinn 

er hannaður af March árið 1997. Á listanum eru metin fjögur atriði kvíða, líkamleg einkenni, forðun, 

félagskvíði og aðskilnaðarkvíði og síðan er reiknuð heildartala listans. Svörunin er likertkvarði. Svörin 

eru sett í tölvuforrit sem telur stigin, reiknar hrágildi sem er svo umbreytt í t-gildi. T-gildi = 50, með 

staðalfrávik = 10. Hærri stig benda til aukins vanda og t-gildi hærra en 65 eru klínísk viðmið kvíða. t-

gildið er metið með hliðsjón af viðmiðunartöflu og mismunandi viðmið eru eftir aldurshópum og kyni. 

Lækkun t-gildis um fimm stig telst marktæk lækkun (March og Parker, 2011). Magnús Blöndahl 

Sighvatsson þýddi listann yfir á íslensku árið 2002. Niðurstöður rannsókna á íslenskri þýðingu listans 

benda til þess að hann sé réttmætt og áreiðanlegt mælitæki, alpha 0.87-0.88 (Ólason, Sighvatsson og 

Smári, 2004; Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 2011).  

Bakgrunnsspurningar (fylgiskjal 3) er matslisti sem var hannaður fyrir rannsóknina af höfundi og 

leiðbeinendum. Spurningarnar voru níu talsins. Spurningunum var ætlað að fá upplýsingar um 

bakgrunn þátttakenda í rannsókninni, t.d. hvort foreldrar barnsins byggju saman, ef þau bjuggu ekki 

saman var spurt um samskipti barnsins við foreldrið sem það bjó ekki hjá, menntun foreldra og hvort 

barnið ætti systkini. 

Spurningarlisti með einni opinni spurningu var hannaður af höfundi og leiðbeinendum. Foreldrar 

voru beðnir um að segja hvað íhlutunin VINIR alla ævi hefði gert fyrir barnið og/eða fjölskylduna. 

Hugmyndin var að gefa foreldrum tækifæri að segja það sem þeim fannst um íhlutunina. 

Börnin svöruðu matslistunum Rosenberg, CDI og MASC en foreldrarnir svöruðu SDQ 

matslistanum.  

Það sem einkennir matslistana sem eru notaðir í rannsókninni er að þeir eru meira að meta 

einkenni geðraksanna, t.d. kvíðaeinkenni og tilfinningavanda, en eflingu á geðheilbrigði og henta þ.a.l. 

vel sem matstæki fyrir sértækar forvarnir. Ekki fundust matslistar á íslensku sem geta eingöngu metið 

áhrif íhlutunarinnar á áhættuþætti barnanna, þ.e. hvaða áhrif íhlutunin hefur á áhættuþættina sem 

barnið er með og gæti skýrt hvort íhlutunin skili árangri eingöngu sem valin forvörn. Ekki fundust 

heldur matslistar sem geta metið áhrif íhlutunarinnar á öll börn, þ.e. hvernig íhlutunin styrki barnið, t.d.. 

tilfinningaseiglu þess, sem getur dregið úr líkum þess að það fái einkenni geðraskanna síðar og skýrt 

hvort íhlutunin skili árangri sem almenn forvörn. Allir matslistarnir sem eru notaðir í rannsókninni ná þó 

að hluta til yfir þessi atriði. Jákvæðar breytingar á þeim eftir íhlutunina, hjá börnum sem eru ekki yfir 

hækkuðum viðmiðum listanna fyrir íhlutunina, geta bent til þess að íhlutunin hafi jákvæð áhrif á börn 

með áhættuþætti eða þau sem eru ekki með neinn vanda fyrir íhlutunina.  

2.4 Lýsing á íhlutuninni VINIR alla ævi og framkvæmd hennar 
VINIR alla ævi er 10 skipta hópþjálfun sem kennir börnum á aldrinum 8-11 ára félagsfærni og 

tilfinningaseiglu. Sá sem veitir íhlutunina þarf að vera með menntun á sviði heilbrigðis- eða 

menntavísinda og þarf tveggja daga þjálfun í efninu frá fagaðila sem hefur lært að kenna það 

(Pathways, e.d.b; Paula Barrett, 2012). Hver tími byggir á þjálfun ákveðins efnis og er mikilvægt að 

hafa tímana í réttri röð til að það skili sem mestum árangri. Í tímunum læra börnin m.a. að þekkja 

tilfinningar, jákvæða styrkingu, lausnamiðaða hugsun og slökun. Þjálfuninni fylgja tveir eftirfylgnitímar, 
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einum og tveimur mánuðum eftir síðasta tímann, ásamt tveimur hóptímum fyrir foreldra á tímabilinu 

(Liddle og Macmillan, 2010). Í fyrsta tímanum fá börnin vinnubók sem þau vinna í tímunum. 

Vinnubókin var þýdd af ensku og yfir á íslensku. Höfundur þessa verkefnis, Kristín Inga Grímsdóttir, 

þýddi vinnubókina yfir á íslensku með aðstoð frá Stefáni Sigurjónssyni. Börnin fá heimavinnu sem þau 

þurfa að sinna fram að næsta tíma og er mismunandi hversu langan tíma hún tekur. Oftast er þetta 

lítið verkefni sem þau eiga auðvelt með að framkvæma, t.d. að ræða við fjölskylduna yfir kvöldmatnum 

hvað þau gerðu skemmtilegt yfir daginn og fá aðra fjölskyldumeðlimi til að segja hvað þau gerðu 

skemmtilegt (Barrett, 2012). 

Rannsakandi og höfundur þessa verkefnis veitti þátttakendum rannsóknarinnar íhlutunina VINIR 

alla ævi. Áður fékk hann tveggja daga þjálfun, í gegnum internetið, frá sálfræðingi Pathways í Ástralíu 

til að læra hvernig veita ætti íhlutunina VINIR alla ævi. Fyrir þessa rannsókn fékkst leyfi höfundar VINA 

alla ævi að hafa tímana átta talsins, þannig að tímar 1 og 2 voru settir saman í einn tíma og tímar 9 og 

10 settir saman í einn tíma. Börnin mættu í tíma einu sinni til tvisvar í viku yfir 8 vikna tímabil og var 

hver tími 70 mínútur í senn. Tafla 1 útskýrir hvað var farið yfir í hverjum tíma. 

 

Tafla 1. Lýsingar á innihaldi tímanna  
Tími 1 Læra á tilfinningar og hvernig er hægt að tjá þær  

Tími 2 Samband milli hugsana og tilfinninga  

Tími 3 Læra að veita jákvæðum atburðum athygli meðvitað. 

Breyta neikvæðum hugsunum í jákvæðar hugsanir  

Tími 4 Haldið áfram með það sama og í tíma 3 

Unnið með að breyta neikvæðum hugsunum í jákvæðar hugsanir  

Tími 5 Tekist á við áhyggjur. Lausnamiðuð hugsun kennd  

Tími 6  Tekist á við áhyggjur. Fundnar leiðir  

Tími 7 Tekist á við áhyggjur. Vinna áfram með að leita lausna  

Tími 8 Tekist á við áhyggjur og byggt upp sjálfstraust 

Skoðað hvernig er hægt að nýta þetta í framtíðinni  

 

Eftir hvern tíma fengu foreldrar tölvupóst frá rannsakanda með upplýsingum um efni tímans, ráð til 

foreldra sem tengdist efninu og upplýsingar um heimaverkefni sem börnin fengu. Leyfi höfundar fékkst 

fyrir að hafa einn eftirfylgdartíma í stað tveggja og fór hann fram eftir að mælingum lauk, eða þremur 

mánuðum eftir síðasta tímann. Ástæðan fyrir því að eftirfylgdartíminn var svona löngu eftir síðasta 

tímann, en ekki 1-2 mánuðum eftir hann eins og höfundur efnisins leggur til, var að börnin fóru í 

sumarfrí fljótlega eftir að íhlutuninni lauk. Því var það fyrirfram ákveðið að hafa hann þegar börnin 

kæmu til baka í skólann að hausti. Eftirfylgdartíminn var upprifjun á því sem börnin höfðu lært í 

þjálfuninni.  
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Nafnið á VINUM alla ævi með broskall (J) að endingu vísar í skammstöfun sem auðveldar 

börnunum að muna hvað þjálfunin gengur út á og hvað þau hafa lært, sjá útskýringar í töflu 2. Unnið 

er með ákveðinn staf í tímunum og með því að muna hvað hver stafur felur í sér auðveldar það þeim 

að muna efnið sem þau læra í þjálfuninni (Barrett og Turner, 2001; Briesch, o.fl., 2010). 

 

Tafla 2. Útskýring á skammstöfuninni VINIR J  
V Virða tilfinningar (tími 1) 

I Innri ró (tími 2) 

N Nú get ég það (tímar 3 og 4) 

I Í leit að lausn (tími 5 og 6) 

R Reyndu að verðlauna þig (tími 7) 

J  Ekki gleyma að æfa þig og brostu! (tími 8) 

 

Foreldratímarnir voru tveir hóptímar. Fyrri tíminn fór fram áður en börnin mættu í fyrsta tímann og 

gekk út á að kynna hugmyndafræði íhlutunarinnar og efni sem farið var yfir í tímunum. Einnig var rætt 

við foreldra um einkenni kvíða og þunglyndis og leiðir sem þeir geta notað til að efla og styrkja 

geðheilbrigði barna sinna ásamt því að rannsóknin var ítarlega kynnt fyrir þeim. Seinni foreldratíminn 

fór fram eftir síðasta tíma barnanna, þar var farið yfir hvað börnin höfðu lært á námskeiðinu og ræddar 

voru leiðir að vellíðan fjölskyldunnar. Þátttaka foreldra í þessari þjálfun skiptir miklu máli og hefur verið 

sýnt fram á það í rannsóknum að ef foreldrarnir taka þátt auki það líkurnar á betri árangri hjá 

börnunum (Barrett, 2012). Í fyrri foreldratímann mætti annað eða bæði foreldri allra barnanna og í 

seinni foreldratímann mættu foreldrar 9 barna af 18, foreldrar 4 barna sem komu ekki í foreldratímann 

höfðu samband við rannsakanda símleiðis til að fá upplýsingar um hvað hefði farið fram.  

Eins og áður hefur komið fram var þátttakendum skipt í tvo meðferðarhópa og var munur á þátttöku 

hópanna tveggja í tímunum. Að mati rannsakanda var annar hópurinn áhugasamari og tók fullan þátt í 

öllum verkefnum sem lögð voru fyrir þau. Þau lögðu sitt af mörkum til að gera tímana skemmtilegri. 

Hinn hópurinn var erfiðari í samvinnu, með neikvæðara viðhorf og oft erfitt að fá þau til að framkvæma 

verkefnin. Þó voru sumir einstaklingar innan þess hóps mjög áhugasamir en andinn í hópnum var 

fyrirstaða þess að tímarnir gengu vel að mati rannsakanda. Það fór oft langur tími í að fá þau til að 

hlusta og byrja tímann. Þau vildu þó öll vera þátttakendur í rannsókninni og vildu ekki hætta þátttöku.  

2.5 Úrvinnsla gagna 
Notað var tölvuforritið SPSS 22 við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn. Notuð var lýsandi tölfræði og 

tíðnitöflur kallaðar fram við greiningu á upplýsingum um þátttakendur og svörum úr 

bakgrunnsspurningum. Svörin við spurningunum úr CDI, MASC og SDQ matslistunum voru sett í 

reikniformúlu sem er sérútbúin í exel fyrir hvern lista og reiknar þannig hrátölur þeirra. Niðurstöður 

Rosenberg listanna voru handreiknaðar eftir leiðbeiningum höfundar.  
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Hrátölur CDI, SDQ og Rosenberg listanna og t-gildi MASC listans voru settar í SPSS og notað var 

t-próf paraðra úrtaka (e. Paired sample t-test). Slíkt tölfræðipróf er notað til að bera saman mun á 

tveimur meðaltölum og skoða hvort það sé marktækur munur á þeim, t.d. á svörum þátttakenda fyrir 

og eftir íhlutun. Fjöldi þátttakenda í rannsókn þarf að vera fleiri en 10 til að hægt sé að nota t-próf, ef 

þeir eru færri er hætta á að úrtakið verði ekki normaldreift en normaldreifing úrtaks er ein forsenda 

þess að hægt sé að nota t-próf. Einnig var notað t-próf óháðra úrtaka (e. Independent sample t-test) til 

að bera saman hóp 1 og hóp 2, bæði á T1 og T2 og skoðað hvort marktækur munur væri á 

niðurstöðum matslistanna milli hópanna á þessum tímum. Þetta próf er notað þegar bera á saman 

meðaltöl tveggja hópa í úrtaki (Polit og Beck, 2012). Undirþættir CDI og SDQ listanna voru einnig 

bornir saman á T1 og T2. Viðmiðunarmörk fyrir marktækni voru 95%.  

Sérstaklega voru skoðaðir þátttakendur sem skoruðu yfir eðlilegum viðmiðunarmörkum á 

einhverjum listanna á T1 og hvernig þeir skoruðu á listunum eftir að íhlutun lauk, á T2. En þeir myndu 

teljast í áhættuhópi fyrir geðröskunum eins og Gordon (1983) skilgreinir upplýsta fyrirbyggingu. 

Rannsakandi fékk senda 10 tölvupósta, óumbeðna, frá foreldrum þar sem þeir lýstu skoðunum 

sínum á íhlutuninni. Tveir foreldrar sendu tölvupóst í tvö skipti svo alls voru tölvupóstar frá foreldrum 

átta barna. Svör foreldra við spurningunni um hvernig þeim fannst íhlutunin vera ásamt tölvupóstum 

sem þeir sendu á rannsakanda á meðan íhlutunin fór fram voru flokkuð niður og geind í þemu.  

2.6 Leyfi 
Fengið var leyfi hjá Vísindasiðanefnd fyrir þessari rannsókn, leyfi nr. VSN-14-048 (fylgiskjal 4) og hún 

tilkynnt til Persónuverndar, tilkynning nr. S6732/2014. Einnig voru fengin leyfi frá skólastjóra 

grunnskólans (fylgiskjal 5) sem rannsóknin fór fram í ásamt leyfi frá yfirlækni og yfirhjúkrunarfræðingi 

heilsugæslustöðvarinnar sem rannsakandi starfaði á (fylgiskjal 6). 

2.7 Siðferðileg álitamál 
Börn eru viðkvæmt rannsóknarefni og því verður að vanda vel til verka í slíkum rannsóknum og gæta 

þess að rannsóknin valdi þeim ekki skaða (Polit og Beck, 2012). Þátttakendur í rannsókninni voru 

upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er á rannsóknartímabilinu. Þeim var líka kynnt að 

þeir gætu leitað til skólahjúkrunarfræðings eða námsráðgjafa ef íhlutunin myndi vekja upp erfiðar 

tilfinningar eða upplifun hjá þeim.   

Rannsóknargögn voru geymd í læstum skjalaskáp rannsakanda og matslistum sem börnin og 

foreldrarnir svöruðu eytt að úrvinnslu lokinni. 
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3 Niðurstöður 
Í eftirfarandi umfjöllun verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fyrsta kaflanum verður greint 

frá lýsandi niðurstöðum, þar sem m.a. upplýsingar um fjölda þátttakenda, aldur og kyn þeirra koma 

fram og öðrum niðurstöðum sem komu fram á spurningarlistanum um bakgrunnsupplýsingarnar. 

Ásamt því að gerð verður grein fyrir svörun þátttakendanna og foreldranna á matslistunum með 

lýsandi niðurstöðum. Svör matslistanna verða borin saman fyrir og eftir íhlutunina. Næstu kaflar á eftir 

munu leitast við að svara rannsóknarspurningunum og gera grein fyrir niðurstöðum úr matslistunum 

sem voru lagðir bæði fyrir þátttakendurna og foreldra þeirra. Skoðaður verður munur á meðaltali 

hópsins alls fyrir og eftir íhlutunina og notað t-próf paraðra úrtaka til að bera meðaltölin saman. Þá 

verður skoðað hvort munur hafi verið á meðferðarhópi 1 og meðferðarhópi 2, bæði fyrir íhlutunina og 

eftir hana, og notað t-próf óháðra úrtaka til þess. Úrtakið var normaldreift, þrátt fyrir lítið úrtak, og því 

var hægt að nota t-próf við tölfræðiútreikningana. Þar sem úrtakið var lítið var prófað að nota Wilcoxon 

próf við útreikningana en sömu niðurstöður fengust þegar það var notað, þ.e. sama marktækni fékkst 

á sömu prófunum. 

Þátttakendur sem voru með hækkað skor á matslistunum fyrir íhlutunina, þ.e. yfir eðlilegum 

viðmiðunarmörkum matslistanna og myndu þ.a.l. vera talin í áhættu fyrir að fá eða komin með 

einkenni geðröskunnar, voru sérstaklega skoðaðir. Niðurstöður matslista þessara þátttakenda voru 

bornar saman fyrir og eftir íhlutunina og verður þeim lýst í eftirfarandi kafla. Að lokum verður greint frá 

hvað foreldrum fannst um VINIR alla ævi en þær upplýsingar fengust með opinni spurningu sem þeir 

svöruðu ásamt tölvupóstum sem þeir sendu rannsakanda á meðan íhlutuninni stóð. 

Börnin svöruðu þremur matslistum á tveimur mismunandi tímum, CDI (sem metur einkenni 

þunglyndis), MASC (sem metur einkenni kvíða) og Rosenberg (sem metur sjálfsmynd) en foreldrar 

svöruðu einum matslista á tveimur mismunandi tímum, SDQ (sem metur geðheilbrigði, m.a. 

tilfinningavanda, samskiptavanda og félagsfærni). Ásamt því svöruðu foreldrarnir bakgrunns-

spurningarlista fyrir íhlutunina og einni opinni spurningu eftir íhlutunina.    

 

3.1 Hvað einkennir þátttakendur í rannsókninni og svörun þeirra á 
matslistum? 

Þátttakendur í rannsókninni voru 18 talsins og var þeim skipt í tvo hópa, hóp 1 og hóp 2. Í hópi 1 voru 

10 þátttakendur og í hópi 2 voru átta. Þeir voru á aldrinum 10-11 ára og voru níu þátttakendur 10 ára 

og níu þátttakendur 11 ára. Ellefu stúlkur voru í hópunum og sjö drengir. Í töflu 3 má sjá nánari lýsingu 

á aldri og kyni þátttakendanna í hópunum. 
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Tafla 3. Lýsing á aldri og kyni þátttakendanna eftir hópum 
 Hópur	  1	   Hlutfall	  

(%)	  
hópur	  1	  

Hópur	  2	   Hlutfall	  
(%)	  

hópur	  2	  

Alls	  

10	  ára	   5	   55,6%	   4	   44,4%	   9	  
11	  ára	   5	   55,6%	   4	   44,4%	   9	  
Stúlkur	   6	   54,5%	   5	   45,5%	   11	  
Drengir	   4	   57,1%	   3	   42,9%	   7	  

 

Hópur 1 var áhugasamari og tók meira þátt í tímunum þegar íhlutunin var veitt. Allir tímarnir voru 

auðveldir með þeim og enginn tími fór í að aga hópinn meðan hópur 2 var erfiður í hegðun og ekki 

eins mikil heild og hópur 1. Þó voru áhugasöm börn í hópi 2 en efnið sem átti að fara yfir í tímunum 

skilaði sér ekki eins vel því mikill tími fór í að aga hópinn. 

Spurningarlistanum um bakgrunnsupplýsingar var oftast svarað af móður eða 14 listum, þremur 

listum svöruðu báðir foreldrarnir og einum lista svaraði faðir. Á mynd 1 má sjá dreifingu á aldri foreldra 

og mynd 2 sýnir menntun foreldra sem svöruðu listanum.  

 

 

Mynd 1. Aldur foreldra     Mynd 2. Menntun foreldra 
 

Foreldrar 12 barna sem voru þátttakendur í rannsókninni bjuggu saman en foreldrar sex barna 

bjuggu ekki saman. Spurt var hversu mikil samskipti væru milli barnsins og þess foreldris sem það bjó 

ekki hjá og má sjá niðurstöðurnar úr þeirri spurningu á mynd 3. Sextán þátttakendur áttu systkini en 

tveir áttu ekki systkini. 
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Mynd 3. Samskipti barnsins við foreldrið sem það býr ekki hjá 
 
 

Allir þátttakendurnir mættu í alla íhlutunartímana sem boðið var uppá, alls átta talsins. Annað eða 

báðir foreldrar allra barnanna mættu í fyrri foreldratímann og níu mættu í seinni foreldratímann, 

foreldrar fjögurra barna sem gátu ekki mætt í seinni tímann höfðu samband við rannsakanda símleiðis 

til að fá upplýsingar um það sem fór fram. 

 

3.1.1 Lýsing á svörun matslistanna fyrir og eftir íhlutun  
Þegar niðurstöður matslista allra þátttakenda voru skoðaðar fyrir og eftir íhlutun kom í ljós að á SDQ 

matslistanum sem var að meta geðheilbrigði þátttakendanna lækkuðu heildarstig 13 barna eftir að 

hafa fengið íhlutunina en hækkuðu hjá fimm börnum. Á Rosenberg matslistanum sem var að meta 

sjálfsmynd barnanna hækkuðu stigin hjá sjö börnum eftir íhlutunina, hjá fimm börnum stóðu stigin í 

stað og lækkuðu hjá sex börnum. En hækkun á Rosenberg matslistanum er jákvæð breyting. Á CDI 

matslistanum sem var að meta þunglyndiseinkenni lækkuðu heildarstig hjá átta börnum eftir að hafa 

fengið íhlutunina, hjá þremur börnum stóðu stigin í stað og hækkuðu hjá sjö börnum. Hækkunin var 

oftast 1-2 stig. Á MASC matslistanum sem var að meta kvíðaeinkenni þátttakendanna lækkuðu 

heildarstig 11 barna eftir íhlutunina og hækkuðu hjá sjö börnum. Hjá fjórum af þessum sjö börnum 

hækkuðu stigin mikið milli T1 og T2 eða frá 18 stigum og upp í 21 stig. Á mynd 4 má sjá nánari lýsingu 

á fjölda barna sem lækkuðu stig á matslistunum, hækkuðu eða stóðu í stað  eftir að hafa fengið 

íhlutunina.  
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Mynd 4. Fjöldi barna sem lækkuðu heildarstig á matslistunum, hækkuðu á þeim eða stóðu í 
stað á þeim eftir að hafa fengið íhlutunina. Hafa verður í huga að á Rosenberg 
matslistanum er hækkun jákvæð meðan lækkun er jákvæð á hinum listunum.  

 

3.2 Er marktækur munur á geðheilbrigði barnanna (m.a. tilfinningalegum 
erfiðleikum og félagslegri færni) sem tóku þátt í VINIR alla ævi, fyrir 
og eftir íhlutunina?  

Geðheilbrigði barnanna var metið með því að bera saman niðurstöður úr meðaltali heildarvanda SDQ 

listanna, fyrir íhlutunina [T1] og eftir íhlutunina [T2]. Marktækur munur fékkst á meðaltölunum á T1 og 

T2, þegar notað var t-próf paraðra úrtaka, (t(17)=2,613; p<0,05, tvíhala, M=2,11 SD=3,428). Meðaltal 

stiga fyrir heildarvanda lækkaði úr 12,39 stigum á T1 í 10,28 stig á T2, alls 2,11 stig. Meðaltöl allra 

undirþátta SDQ matslistans lækkuðu frá T1 til T2, líka undirþáttarins félagshæfni sem ætti að hækka til 

að efla geðheilbrigði. Einungis var marktækur munur á undirþættinum tilfinningavandi fyrir og eftir 

íhlutunina, munur á öðrum undirþáttum voru ekki marktækir. Tafla 4 sýnir niðurstöður marktækniprófs 

fyrir SDQ matslistann, heildarvanda og undirþátta listans, sem er að meta geðheilbrigðisvanda 

barnanna. 

Tafla 4. Parað t-próf fyrir SDQ matslistann, sem metur geðheilbrigðisvanda barnanna, og var 
lagður fyrir foreldra þeirra (n =18) fyrir og eftir íhlutunina VINIR alla ævi.  

	   Fyrir	  íhlutun	   	   Eftir	  íhlutun	   	   	   	  
Breytur	   M	   SF	   	   M	   SF	   	   t-‐gildi	   p-‐gildi	  
Foreldrar	  (n=18)	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  	  Spurningar	  um	  styrk	  og	  vanda	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  Tilfinningavandi	   	  4.17	   2.875	   	   	  2.94	   2.363	   	   2.880	   .010	  
	  	  	  	  	  	  	  Hegðunarvandi	   	  1.72	   1.638	   	   	  1.44	   1.464	   	   1.230	   .236	  
	  	  	  	  	  	  	  Ofvirkni	   	  4.28	   3.102	   	   	  3.78	   3.021	   	   1.231	   .235	  
	  	  	  	  	  	  	  Samskiptavandi	   	  2.22	   2.439	   	   	  2.11	   2.139	   	   0.334	   .743	  
	  	  	  	  	  	  	  Félagshæfni	   	  8.44	   1.294	   	   	  8.33	   1.645	   	   0.308	   .762	  
	  	  	  	  	  	  	  Heildarvandi	   12.39	   7.777	   	   10.28	   6.124	   	   2.613	   .018	  
	  	  	  	  	  	  	  Áhrif	   	  6.33	   4.511	   	   	  5.39	   4.203	   	   1.961	   .066	  
*P<0.05	  
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3.3 Er marktækur munur á sjálfsmynd barnanna sem tóku þátt í VINIR 
alla ævi fyrir og eftir íhlutunina? 

Sjálfsmynd barnanna var metin með því að leggja fyrir þau Rosenberg sjálfsvirðingarlistann og notað 

t-próf paraðra úrtaka til að reikna marktæknina. Þegar sjálfsmynd þeirra er skoðuð fyrir íhlutunina og 

eftir hana hækkar meðaltalið um 1 stig eins og mynd 5 sýnir en ekki var marktækur munur á 

sjálfsmyndinni á T1 og T2, t(17)= -0,981; p=0,340. (M=-1,0 SD=4,325).  

 

 

Mynd 5. Meðaltal heildarstiga sjálfsmyndar fyrir og eftir íhlutunina 

 

3.3.1 Er marktækur munur á þunglyndiseinkennum barnanna sem tóku þátt í 
VINIR alla ævi fyrir og eftir íhlutunina?   

CDI matslistinn var lagður fyrir börnin til að meta hvort þau væru með þunglyndiseinkenni og notað t-

próf paraðra úrtaka til að meta hvort þau myndu minnka með þátttöku í VINIR alla ævi, væru 

þunglyndiseinkenni til staðar. Ekki fékkst marktækur munur á meðaltali heildareinkenna þunglyndis 

milli T1 og T2, (t(17)=0,515; p>0,613; M=0,39 SD=3,2). Þegar undirþættir matslistans voru bornir 

saman fyrir og eftir íhlutunina var ekki marktækur munur á neinum þeirra.  

Þegar meðaltal einkenna þunglyndis var skoðað sást að það lækkar bæði á heildarskori listans og 

öllum undirþáttum frá T1 til T2, nema undirþáttunum vanvirkni og neikvæðs sjálfsmats, eins og mynd 6 

sýnir. Meðaltal heildarskors lækkar mest, eða úr 8,61 á T1 í 8,22 á T2, alls 0,39 stig. Af undirþáttunum 

lækkar meðaltal samskiptavanda mest eða um 0,34 stig, meðaltal leiða lækkar um 0,27 stig og 

meðaltal neikvæðs skaps lækkar um 0,06 stig. Meðaltal undirþáttarins vanvirkni hækkaði um 0,28 stig 

frá T1 til T2. En enginn marktækur munur var á þunglyndiseinkennum fyrir og eftir íhlutunina. 
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Mynd 6. Munur á meðtali stiga á þunglyndis matslistanum frá T1 til T2 

 

3.3.2 Er marktækur munur á kvíðaeinkennum barnanna sem tóku þátt í VINIR 
alla ævi fyrir og eftir íhlutunina? 

Einkenni kvíða hjá börnunum voru metin með því að leggja fyrir sjálfsmatslistann MASC. Hann var 

lagður fyrir á T1 og T2 til að skoða hvort kvíðaeinkenni myndu minnka við íhlutunina væru þau til 

staðar. Notað var t-próf paraðra úrtaka til að bera saman meðaltölin fyrir og eftir íhlutunina. Ekki fékkst 

marktækur munur á meðaltali kvíðaeinkenna fyrir og eftir íhlutunina, (t(17)=0,056; p=0,586, M=2,06 

SD=15,7). Þegar meðaltalsstigin voru skoðuð þá lækkuðu þau um 2,06 stig milli T1 og T2, úr 43 

stigum í 40,94 stig, eins og mynd 7 sýnir. 
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Mynd 7. Breytingar á meðaltali heildarstiga kvíðaeinkenna fyrir íhlutunina og eftir hana 
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3.4 Er marktækur munur á geðheilbrigði þátttakenda í meðferðarhópi 1 
og meðferðarhópi 2, bæði fyrir íhlutun og eftir hana? 

Niðurstöður allra fjögurra matslista þátttakendanna í hópi 1 voru bornar saman við niðurstöður 

matslista þátttakendanna í hópi 2, bæði fyrir og eftir íhlutunina til að skoða hvort munur væri á 

geðheilbrigði, sjálfsmynd, þunglyndiseinkennum og kvíðaeinkennum milli meðferðarhópanna. Notað 

var t-próf óháðra úrtaka til að reikna hvort marktækur munur væri á hópunum.   

Marktækur munur var á hópunum á einum matslista af fjórum, SDQ matslistanum sem metur 

geðheilbrigði, með því að skoða tilfinningavanda, hegðunarvanda, ofvirkni, samskiptavanda og 

félagslega færni, bæði fyrir íhlutunina og eftir hana. Munurinn á hópi 1 og 2 á T1, (F=1,556 p>0,05 

t(16)=-2,06 p<0,05) og á T2 (F=0,259 p>0,05 t(16)=-3,284 p<0,05). Hópur 1 var með lægri 

heildarvanda á SDQ matslistanum bæði fyrir og eftir íhlutunina, eins og mynd 8 sýnir. 
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Mynd 8. Munur á meðaltali heildarvanda geðheilbrigðis milli hópa á T1 og T2 

 

Ekki var marktækur munur á sjálfsmynd, þunglyndiseinkennum eða kvíðaeinkennum milli hópanna 

hvorki fyrir íhlutunina né eftir hana. Niðurstöður marktækniprófs fyrir sjálfsmynd, á T1 (F=2,856 

p>0,05, t(16)=0,123; p=0,904) og á T2 (F=0,391 p>0,05, t(16)=0,966; p=0,348). Niðurstöður 

marktektarprófs fyrir þunglyndiseinkenni á T1 (F=1,66 p>0,05, t(16)=-1,506; p=0,152) og á T2 

(F=0,004 p>0,05, t(16)=-1,155; p=0,265). Niðurstöður marktektarprófs fyrir kvíðaeinkenni á T1 

(F=10,605 p<0,05, t(8,491)=-1,163 p=0,277) og á T2 (F=3,022 p>0,05, t(16)=0,700 p=0,494). 

3.5 Er munur á niðurstöðum matslistanna fyrir og eftir íhlutunina hjá 
börnum sem eru með hækkað skor á matslistunum fyrir íhlutunina, 
og eru þ.a.l. talin í áhættu að fá eða komin með einkenni 
geðröskunnar?  

Í rannsókninni voru sérstaklega skoðaðir þátttakendur sem voru í áhættu að fá eða komin með 

einkenni geðröskunnar fyrir íhlutunina skv. skilgreiningu um sértæka forvörn. Þ.e. börn sem eru með 

hækkuð/lækkuð skor á sjálfsmatslistum, eða yfir eðlilegum viðmiðunarmörkum, sem bendir til aukinna 

einkenna geðraskanna (Mrazek og Haggerty, 1994). Skor listanna fengust með því að setja svör SDQ, 
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CDI og MASC matslistanna í reikniformúlu í Excel sem er sérútbúin fyrir hvern lista og handreikna 

Rosenberg listann. Bæði fengust heildarskor listanna og skor fyrir undirþætti ef listinn innihélt þá.  

Alls voru 10 börn (56%) af 18 með hækkuð skor á einum lista eða fleiri fyrir íhlutunina, á T1. Eitt 

barn í rannsókninni var með hækkuð skor á öllum listunum, eitt barn á þremur listum, SDQ, CDI og 

MASC og fjögur voru með hækkuð skor á tveimur listum, þrjú á SDQ og CDI og eitt á Rosenberg og 

CDI. Hin fjögur börnin voru með hækkuð/lækkuð viðmið á einum lista. Skor þátttakendanna sem voru 

með hækkuð viðmið á T1 voru svo borin saman við skor þeirra eftir íhlutunina, á T2 og verður þeim 

niðurstöðum gerð nánari skil í næstu köflum.  

3.5.1 Hækkað skor á SDQ matslistanum  
SDQ matslistinn metur börn í meiri áhættu fyrir geðröskunum eftir því sem stigin eru fleiri, 0-12 stig 

teljast eðlileg viðmið, 14-16 stig vægt hækkuð viðmið og 17-40 stig mikið hækkuð viðmið eða óeðlileg 

mörk (Goodman, 1997). 

Þegar skoðuð voru heildarstig þátttakendanna á SDQ listanum á T1 voru sjö börn (39%) með 

heildarstig yfir eðlilegum mörkum. Tvö þeirra voru með heildarstig yfir hækkum viðmiðum matslistans 

eða á mörkunum og fimm börn með heildarstig yfir óeðlilegum viðmiðunarmörkum matslistans. Bæði 

börnin sem voru á mörkunum fyrir íhlutun voru komin innan eðlilegra marka eftir íhlutunina, á T2, og 

tvö af fimm börnum lækkuðu úr óeðlilegum viðmiðunarmörkum niður í að vera á mörkunum, eða með 

vægt hækkuð viðmið, eftir íhlutunina. Þrjú börn voru áfram í óeðlilegu mörkunum en þó höfðu 

heildarstigin lækkað hjá tveimur þeirra, annað úr 23 stigum í 17 stig og hitt úr 29 stigum í 20 stig. Eitt 

barn hafði lækkað um eitt stig. Sjá má þessar niðurstöður nánar á mynd 9.  
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Mynd 9. Heildarskor barna sem voru með hækkuð viðmið fyrir íhlutun á SDQ matslistanum 
borin saman við heildarskor eftir íhlutunina. 

 

Hjá börnunum sem voru með hækkuð skor voru niðurstöðurnar á einstaka undirþáttum eftirfarandi: 

Öll sjö börnin höfðu lækkuð stig á tilfinningavandaþættinum frá T1 til T2, á hegðunarþættinum höfðu 

fjögur börn lækkuð stig eftir íhlutunina, á ofvirkniþættinum höfðu fimm börn lækkuð stig frá T1 til T2, 

þrjú börn voru með lækkuð stig á samskiptavandaþættinum frá T1 til T2 og á félagshæfniþættinum 



  

49 

höfðu þrjú börn hækkuð stig frá T1 til T2. Í öllum tilfellum var sama barnið að lækka stig á fleiri en 

einum undirþætti SDQ matslistans. 

3.5.2 Lækkað skor á Rosenberg sjálfsvirðingarlistanum  
Rosenberg sjálfsvirðingarlistinn, öfugt við aðra lista sem notaðir eru í þessari rannsókn, metur börn 

með verri sjálfsmynd eftir því sem þau skora lægra á listanum. 15 stig og yfir teljast til góðarar 

sjálfsmyndar en undir 15 stigum telst til lélegrar sjálfsmyndar (Sinclair, o.fl., 2010). Þrjú börn skoruðu 

minna en 15 stig á Rosenberg listanum fyrir íhlutunina, tvö þeirra voru á mörkunum og skoruðu 14 stig 

og eitt var með 6 stig. Eftir íhlutunina hafði annað barnið sem var með 14 stig fyrir íhlutunina lækkað 

um tvö stig og var með 12 stig en hitt barnið var áfram með 14 stig eftir íhlutunina. Sjá nánar á mynd 
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Mynd 10. Heildarskor barna sem voru með lækkuð stig á Rosenberg sjálfsvirðingarlistanum 
fyrir íhlutun borin saman við heildarskor þeirra eftir íhlutunina  

Þegar skoðuð voru börnin sem voru yfir 15 stigum eða innan eðlilegra marka þá höfðu tvö börn 

hækkað töluvert að stigum eftir að þau fengu íhlutunina. Annað hækkaði um 9 stig og fór úr 18 í 27 

stig og hitt hækkaði um 11 stig og fór úr 19 í 30 stig.  

3.5.3 Hækkað skor á CDI matslistanum  
CDI matslistinn metur börn í aukinni áhættu fyrir þunglyndi eftir því sem stigin á listanum eru fleiri. 0-12 

stig teljast eðilileg viðmið, 13-17 stig eru væg einkenni og yfir 17 stigum telst yfir klínískum viðmiðum 

(Sitarenious og Stein, 2011). 

Tvö börn voru með væg einkenni og fjögur börn voru yfir klínískum viðmiðunum fyrir íhlutunina. Eitt 

barnið sem var með heildarstig yfir klínískum viðmiðum lækkaði niður í eðlileg viðmið eftir íhlutunina 

og eitt barn lækkaði úr því að vera með væg einkenni í eðlileg viðmið eftir íhlutunina. Tvö börn sem 

voru með heildarstig sem var yfir klínískum viðmiðunum lækkuðu í stigum eftir íhlutunina en voru 

áfram yfir klínískum viðmiðum um einkenni þunglyndis og tvö börn hækkuðu um tvö stig eftir íhlutunina 

en hækkuðu ekki upp um viðmiðunarflokk. Mynd 11 sýnir breytingarnar á stigunum fyrir og eftir 

íhlutunina.  
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Mynd 11. Munur á heildarskori CDI matslistans hjá börnum sem voru með hækkuð heildarskor 
fyrir íhlutunina (T1) borið saman við heildarstig þeirra eftir íhlutunina (T2).  

 

3.5.4 Hækkað skor á MASC matslistanum  
MASC matslistinn metur einkenni kvíða meiri eftir því sem stigin eru fleiri, oft er horft á t-gildi 

heildarstiga. Eðlilegt t-gildi er 50, með staðalfrávikið 10 en t-gildi yfir 65 telst yfir klínískum 

viðmiðunarmörkum kvíða. Lækkun um 5 stig á t-gildi telst marktæk lækkun (March og Parker, 2011). 

Þrjú börn féllu undir viðmiðunarmörk um aukin einkenni kvíða, eða með t-gildi yfir 65, fyrir 

íhlutunina. Eftir íhlutunina höfðu þau öll lækkað um 5 stig eða meira á t-gildi. Tvö þeirra lækkuðu t-

gildið undir viðmiðunarmörk klínískra einkenna kvíða og töldust þá með „eðlileg“ einkenni en eitt var 

enn yfir klínískum mörkum kvíða en var þó alveg á mörkunum eða með t-gildi 65,2. Mynd 12 sýnir 

þessar lækkanir fyrir hvert barn. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3

Fyrir	  íhlutun

Eftir	  íhlutun

 

Mynd 12. Munur á t-gildum kvíðaeinkenna fyrir og eftir íhlutun hjá börnum sem voru með t-gildi 
yfir klínískum viðmiðunarmörkum kvíða fyrir íhlutunina. 

 

3.5.5 Samantekt á niðurstöðum barna í áhættuhóp 
Af öllum börnunum sem voru í aukinni áhættu á að fá geðraskanir skv. skimunum fyrir íhlutunina, 10 

talsins, höfðu sjö börn (70%) betri útkomu stiga eftir íhlutunina, þ.e. lækkuðu/hækkuðu stigin á 
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matslistunum á jákvæðan hátt. Öll börnin sem voru með hækkað skor á SDQ og MASC matslistunum 

lækkuðu eftir íhlutunina, fjögur börn af sex sem voru með hækkað skor á CDI matslistanum lækkuðu 

eftir íhlutunina og eitt barn af þremur sem var með lækkað skor á Rosenberg matslistanum hækkaði 

eftir íhlutunina. 

Barnið sem var yfir viðmiðunarmörkum á öllum listunum fyrir íhlutunina var með jákvæðar 

breytingar á öllum matslistunum að henni lokinni. Á SDQ matslistanum lækkaði það úr 29 stigum í 20 

stig, það er enn þá með klínísk einkenni geðraskana en þau höfðu minnkað. Á sjálfsvirðingar 

matslistanum hækkaði það úr 6 stigum í 12 stig, á kvíðaeinkenna listanum lækkaði það úr t-gildi 79,5 í 

61,9 og var þá komið niður í eðlileg viðmið og á þunglyndis listanum lækkaði það úr 25 stigum í 24 stig 

en er áfram yfir klínískum einkennum þunglyndis. Barnið sem var með hækkað skor á þremur listum 

fyrir íhlutunina hafði lækkað á öllum matslistunum eftir hana, á SDQ matslistanum lækkaði það úr 

vægum einkennum geðraskanna, 15 stigum, í eðlileg viðmið, 12 stig. Á MASC matslistanum lækkaði 

það úr t-gildi 70,4 í 65,2 sem er marktæk lækkun en er þó enn rétt við klínísk mörk kvíða. Á CDI 

listanum lækkaði heildarskor úr 19 stigum í 17 stig og fer úr klínískum viðmiðum einkenna þunglyndis í 

væg einkenni.  

Þrjú börn voru með hækkuð stig á SDQ og CDI matslistunum, tvö þeirra lækkuðu á báðum 

listunum. Annað þeirra lækkaði á SDQ úr 23 stigum í 17 stig og CDI úr 17 stigum í 10 stig og hitt 

lækkaði á SDQ úr 21 stigi í 20 stig og á CDI úr 13 stigum í 6 stig. Eitt barn af þessum þremur lækkaði 

á SDQ matslistanum frá 19 stigum í 15 stig en hækkaði á CDI matslistanum úr 16 stigum í 19 stig. 

Barnið sem var með lækkuð stig á Rosenberg og CDI fyrir íhlutunina var með engar breytingar á 

stigum á Rosenberg listanum eftir íhlutunina, 14 stig, en á CDI hækkuðu stigin úr 17 stigum fyrir 

íhlutunina í 19 stig eftir íhlutunina. 

3.6 Telja foreldar þátttakenda í rannsókninni að íhlutunin VINIR alla ævi 
hafi hjálpað barni þeirra eða fjölskyldunni allri á einhvern hátt? 

Niðurstöðurnar voru teknar saman úr opnu spurningunni sem foreldrar svöruðu á T2 og tölvupóstum 

sem þeir sendu rannsakanda á meðan á íhlutuninni stóð. Úr þessum niðurstöðum var hægt að greina 

fjögur þemu: 1. Ánægja með „prógrammið“, 2. Jákvæðar breytingar, 3. Ávinningur fyrir alla 

fjölskylduna og 4. Gagnrýni á íhlutununina. Innihaldi hvers þema verður lýst í eftirfarandi umfjöllun. 

Ánægja með „prógrammið“: Allir foreldrarnir voru ánægðir með þjálfunina VINIR alla ævi. Margir 

töldu að það hefði hjálpað barninu sínu og einn sagði að það gæti verið gott að hafa þetta prógramm 

árlega fyrir alla aldurshópa í skólakerfinu. Í tölvupóstunum lýstu þrír foreldrar yfir þakklæti fyrir að 

barnið þeirra hafi orðið fyrir valinu í þetta verkefni og þremur til viðbótar fannst verkefnið áhugavert. 

Margir foreldrar tóku líka fram að börnin væru ánægð með þátttöku sína í þessu og þeim finndist 

verkefnið skemmtilegt. 

Jákvæðar breytingar: Foreldrar 15 barna merktu jákvæðar breytingar á barninu sínu eftir að það 

hafði tekið þátt í VINIR alla ævi. Í fjórum tölvupóstum kom fram að íhlutunin hefði jákvæð áhrif á 

barnið. 

Ávinningur fyrir alla fjölskylduna: Foreldrar sex barna greindu ávinning af íhlutuninni fyrir alla 

fjölskylduna og töldu að þeir gætu áfram notað það sem þeir og börnin höfðu lært. 
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Gagnrýni á íhlutunina: Ekkert neikvætt kom fram í svörum foreldra er varðar íhlutunina eða neinar 

neikvæðar breytingar á barninu sem þau merktu. Þó svo að allir foreldrar hafi greint frá ánægju með 

íhlutunina þá kom einnig fram í svörum tveggja foreldra gagnrýnar hugleiðingar um það hvort íhlutunin 

hafi hjálpað barninu þeirra. 

Í töflu 5 má sjá tilvitnanir frá foreldrum sem lýsa því hvað þeim fannst um íhlutunina. Tilvitnunum er 

skipt niður eftir því hvaða þemum þær tilheyra og greind voru við úrvinnslu opnu spurninganna og 

tölvupóstanna frá foreldrum. 

 

Tafla 5. Tilvitnanir frá foreldrum sem lýsa skoðun þeirra á VINIR alla ævi, skipt eftir þemum.  

	  
Ánægja	  með	  „pró-‐
grammið“	  

	  
Jákvæðar	  breytingar	  

	  
Ávinningur	  fyrir	  alla	  
fjölskylduna	  

	  
Gagnrýni	  á	  íhlutunina	  

„Ég	  hef	  eingöngu	  gott	  
um	  þetta	  prógramm	  að	  
segja	  og	  finnst	  þetta	  
bara	  jákvætt	  á	  allan	  
hátt.“	  
	  

„....barnið	  á	  
auðveldara	  með	  að	  
finna	  jákvæðar	  hliðar	  á	  
erfiðum	  dögum	  eða	  
aðstæðum	  og	  notar	  
það	  til	  að	  leiðbeina	  
öðrum.“	  
	  

„Við	  tölum	  meira	  um	  
tilfinningar	  og	  hvernig	  
okkur	  líður	  við	  ýmsar	  
aðstæður.“	  
	  

„Barnið	  náði	  ekki	  að	  
tengja	  prógrammið	  
nógu	  vel	  við	  daglegt	  
líf.“	  
	  

„Mér	  finnst	  barnið	  mitt	  
lánsamt	  að	  taka	  þátt	  í	  
þessu.	  Frábært	  það	  
sem	  þú	  ert	  að	  kenna	  
börnunum.“	  
	  

„Hún	  er	  sjálf	  búin	  að	  
átta	  sig	  á	  því	  að	  þær	  
[óhjálplegar	  hugsanir]	  
gera	  hana	  leiða	  og	  
hjálpa	  henni	  ekkert	  
með	  lífið.“	  
	  

„Þetta	  prógramm	  
hefur	  gert	  okkur	  meira	  
meðvituð	  um	  líðan	  
barnsins	  og	  hana	  sjálfa	  
meðvitaðri	  líka.“	  
	  

„Erfitt	  að	  segja	  hvort	  
prógramminu	  einu	  sé	  
að	  þakka	  [jákvæðu	  
breytingarnar]	  en	  
okkar	  tilfinning	  er	  að	  
þetta	  hafi	  gert	  barninu	  
gott.“	  

„Jákvæðasta	  við	  dag-‐
inn	  í	  dag	  var	  að	  fara	  í	  
VINIR	  tímann.“	  

„Mér	  finnst	  
neikvæðnin	  hafa	  
minnkað	  mjög	  mikið	  
og	  það	  er	  mun	  
auðveldara	  að	  tala	  
hann	  til	  og	  fá	  hann	  til	  
að	  líta	  jákvæðum	  
augum	  á	  aðstæðurnar	  
og	  gleðjast	  í	  staðinn.“	  
	  

„Hún	  kenndi	  systur	  
sinni	  slökun,	  ....ég	  fór	  
að	  hugsa	  meira	  um	  
tilfinningar	  hennar	  og	  
hvernig	  henni	  líður.“	  

	  

„Þetta	  hefur	  hjálpað	  
barninu	  mikið.“	  
	  

„Hún	  á	  ekki	  fleiri	  vini	  
en	  virðist	  líða	  betur	  
með	  sjálfa	  sig.“	  
	  

„Hefur	  bætt	  líðan	  og	  
hegðun	  hjá	  allri	  
fjölskyldunni.“	  
	  

	  

	   „Barnið	  virðist	  í	  meira	  
jafnvægi	  og	  líða	  
betur.“	  
	  

	   	  

	   „Barnið hefur öðlast 
meira sjálfstraust.“ 
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3.7 Samantekt 
Átján börn, 10-11 ára, voru þátttakendur í rannsókninni og fengu íhlutunina VINIR alla ævi. Þeim var 

skipt í tvo hópa, báðir hóparnir fengu íhlutunina sama daginn en ekki á sama tíma. Marktækur munur 

var á geðheilbrigðisvanda barna fyrir og eftir íhlutunina sem þýðir að íhlutunin skilar árangri í bættu 

geðheilbrigði barnanna eftir að hafa tekið þátt í íhlutuninni VINIR alla ævi. Hins vegar var ekki 

marktækur munur á sjálfsmynd, þunglyndiseinkennum eða kvíðaeinkennum hjá börnunum. Tíu börn 

voru með heildarskor yfir hækkuðum viðmiðum á einum eða fleiri matslistum fyrir íhlutunina, sem setur 

þau í aukna áhættu fyrir geðröskunum. Sjö þeirra voru með lægri viðmið á matslistunum, sem þau 

höfðu skorað hátt á, eftir íhlutunina og voru þá annað hvort með heildarstig sem töldust eðlileg viðmið 

eða væg einkenni.  

Foreldar voru ánægðir með íhlutunina VINIR alla ævi og töldu að hún hefði hjálpað barninu og 

jafnvel allri fjölskyldunni á jákvæðan hátt.  
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4 Umræða  
Vitað er að tíðni vanlíðunar og geðraskana er há hjá börnum og unglingum eða allt að 20% 

(Pryjmachuk, o.fl., 2011) og jafnvel hærri þar sem sum börn greina ekki frá þessum vanda. Mörg börn 

fá ekki viðeigandi þjónustu eða þurfa að bíða lengi eftir þjónustu (Neil og Christensen, 2009) og 

vöntun er á úrræðum sem ná snemma til barna sem geta eft geðheilbrigði hjá þeim eða komið í veg 

fyrir versnandi vanda þeirra (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Browne, o.fl., 2012). Forvarnir og 

snemmtækar íhlutunanir í nærumhverfi barna er kjörin leið til að mæta þessum þörfum. Mikilvægt er 

að finna góða íhlutun sem hægt er að nota, finna staðsetningu hvar sé best að nota hana og hvaða 

nálgun forvarna sé hentugust og nær til sem flestra sem þurfa á henni að halda. Valin og sértæk 

forvörn skila mestum árangri (Neil og Christensen, 2009) en öll börn sem þurfa á þessu úrræði að 

halda verða að geta fengið það ásamt því að það þarf að finna börnin sem ekki greina frá vanda 

sínum sjálf. 

Í þessari rannsókn var verið að forprófa íhlutunina VINIR alla ævi á íslenskum börnum og skoða 

hvaða áhrif hún hefur á geðheilbrigði þeirra. Með forprófun er verið að skoða og skrá hvaða mikilvæga 

lærdóm er hægt að draga af íhlutuninni og niðurstöðunum (Polit og Beck, 2012) og verður reynt að 

varpa ljósi á það í þessum kafla. Þátttakendurnir í rannsókninni voru 18 talsins og því er erfitt að 

alhæfa niðurstöðurnar á þýðið og eru þær frekar lýsandi fyrir þátttakendurna sem tóku þátt í 

rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að íhlutunin VINIR alla ævi skili sér í 

bættu geðheilbrigði fyrir börnin sem tóku þátt í rannsókninni en kannski ekki eins mikið og vonast var 

eftir. Niðurstöður rannsóknaspurninganna verða ræddar nánar í eftirfarandi köflum.  

4.1 Áhrif íhlutunarinnar VINIR alla ævi á geðheilbrigði barna 
Niðurstöðurnar benda til þess að íhlutunin VINIR alla ævi geti eflt geðheilbrigði barna, m.a. með því að 

draga úr tilfinningavanda þeirra. Það þarf þó að fara varlega í að alhæfa þessar niðurstöður á þýðið, 

þar sem úrtakið var lítið og þörf er á frekari rannsóknum til að skoða það betur. Þessar niðurstöður 

samræmast þó niðurstöðum annara rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum VINA alla ævi á 

geðheilbrigði barna. Þar sem fram kemur að íhlutunin efli geðheilbrigði barna sem taka þátt í henni 

(Barrett og Turner, 2001; Liddle og Macmillan, 2010; Stallard, o.fl., 2014).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íhlutunin hafi ekki afgerandi áhrif á sjálfsmynd 

barnanna þar sem ekki var marktækur munur á meðaltali sjálfsmyndar fyrir og eftir íhlutunina. Hins 

vegar ef lýsandi niðurstöður eru skoðaðar kemur í ljós að sjö börn hækka á sjálfsvirðingarlistanum og 

tvö þeirra hækka töluvert. Þessar niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir að sjálfsmyndin hafi verið 

góð fyrir íhlutunina, eða með heildarskor á matslistanum sem telst innan eðlilegra marka, hafi hún 

aukist við það að fá íhlutunina. Sex börn lækkuðu á matslistanum, fimm þeirra voru með heildarstig 

innan eðlilegra marka fyrir íhlutunina og eitt rétt undir þeim mörkum. Oftast eru börnin að lækka um 1-

2 stig heildarstig, sem er ekki mikil lækkun og erfitt að draga ályktun af því af hverju það er. 

Hugsanlegt er að það geti verið dagsformið sem börnin voru í þegar þau svöruðu matslistanum sem 

skýrir það að þau lækki um 1-2 stig eftir íhlutunina en þar sem þetta er innan eðlilegra marka eru þau 

enn með góða sjálfsmynd og lítill munur á henni fyrir og eftir íhlutunina. Mögulega hafði þessi lækkun 

stiga áhrif á það hvort munurinn á sjálfsmyndinni fyrir og eftir íhlutunina væri marktækur því úrtakið er 
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lítið og þá skiptir hvert stig miklu máli. Í litlu úrtaki er hætta á því að fá ekki marktækan mun á 

meðaltölunum þrátt fyrir að tilgátan sé sönn (Polit og Beck, 2012). 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast ekki niðurstöðum annara rannsókna sem hafa verið 

gerðar á áhrifum íhlutunarinnar á sjálfsmynd barna. En þær hafa sýnt fram á að VINIR alla ævi bæti 

sjálfsmynd barna (Liddle og Macmillan, 2010). Þetta þarf að rannsaka nánar meðal íslenskra barna 

því þegar lýsandi niðurstöður eru skoðaðar þá eru vísbendingar um að VINIR alla ævi hafi haft jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd margra barna sem tóku þátt í rannsókninni þrátt fyrir að munurinn hafi ekki verið 

marktækur. Hugsanlegt er að munurinn hafi ekki verið marktækur vegna smæðar úrtaksins og þarf því 

að skoða þetta betur í stærra úrtaki. 

Íhlutunin hefur ekki marktæk áhrif á þunglyndiseinkenni barna, þ.e. dregur ekki úr þeim, skv. 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður annara 

rannsókna sem hafa verið gerðar á áhrifum íhlutunarinnar erlendis. Rannsóknir sem hafa skoðað áhrif 

íhlutunarinnar á þunglyndiseinkenni sýna að íhlutunin dragi úr þunglyndiseinkennum hjá börnum 

(Barrett og Turner, 2001; Liddle og Macmillan, 2010). Lýsandi niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

hins vegar að heildarstig átta barna lækkuðu á þunglyndiskvarðanum eftir að hafa fengið íhlutunina 

sem jafnframt segir að það dró úr þunglyndiseinkennum hjá 44% þátttakenda í rannsókninni. Íhlutunin 

hefur því nýst þessum börnum sem aðstoð við að draga úr einkennum þunglyndis og þ.a.l. bætt 

geðheilbrigði þeirra.  

Hugsanlega getur það hafa haft áhrif á niðurstöðurnar að ekki var skimað fyrir þunglyndi við val í 

úrtakið, þ.e. að börn sem voru ekki með nein eða lítil þunglyndiseinkenni skv. CDI matslistanum voru 

meðal þátttakenda. Þar af leiðandi er ekki líklegt að það séu miklar breytingar á svörum barnanna, fyrir 

og eftir íhlutun, hjá þeim sem eru með lítil einkenni þunglyndis og getur það hafa haft áhrif á 

heildarútkomuna í svona litlu úrtaki.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íhlutunin hafi ekki áhrif á kvíðaeinkenni barna þar 

sem ekki var marktækur munur á meðaltali hópsins fyrir og eftir íhlutunina. Þó hafa margar erlendar 

rannsóknir sýnt fram á annað, þ.e. minnkun á kvíðaeinkennum eftir íhlutunina (Barrett, o.fl., 2006; 

Iizuka, o.fl., 2014; Rodgers og Dunsmuir, 2015; Stallard, o.fl., 2014) og Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin hefur viðurkennt VINI alla ævi sem íhlutun sem dregur úr kvíða hjá börnum (Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin, 2004; Kösters, o.fl., 2012). Þegar lýsandi niðurstöður eru skoðaðar sést að 

11 börn lækkuðu á kvíðalistanum, MASC, en sjö börn hækkuðu og fjögur þeirra hækkuðu töluvert eða 

11-13 t-gildi. Það getur hafa skekkt niðurstöðurnar og valdið því að ekki var marktækur munur á 

meðaltalinu fyrir og eftir íhlutunina, þar sem svörun hvers þátttakanda vegur mikið í svona litlu úrtaki. 

Erfitt er að draga ályktun af því af hverju þessi fjögur börn hækka svona mikið á kvíðalistanum án þess 

að rannsaka það frekar. Ekki er hægt að heimfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið en draga 

má þá ályktun að íhlutunin hafi dregið úr einkennum kvíða hjá 61% barna sem fengu íhlutunina.  

Það verður þó að hafa í huga þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar að úrtakið var 

lítið í rannsókninni. Niðurstöðurnar í þessari rannsókn gefa frekar til kynna hvernig þátttakendurnir 

nýttu sér íhlutunina en til að fá frekari vísbendingar um áhrif íhlutunarinnar á geðheilbrigði, sjálfsmynd, 

þunglyndiseinkenni og kvíðaeinkenni hjá börnum en komið hefur fram að rannsaka þarf þetta í stærra 

úrtaki. 



  

57 

Foreldrar þátttakendanna svöruðu eina matslistanum sem var marktækur munur á fyrir og eftir 

íhlutunina, SDQ matslistanum, en börnin svöruðu hinum þremur. Er því vert að hafa í huga hvort það 

geti skipt máli hverjir svari matslistanum, þ.e. foreldrarnir eða börnin. Aldur barns, þroski, lesskilningur 

og skilningur þess á því hvað er verið að spyrja um getur haft áhrif á það hvernig barnið svarar 

matslistanum. Þá geta umhverfisáhrif einnig haft áhrif á svörun barns á matslista (Eckert, Dunn, 

Guiney og Codding, 2000). Þetta þarf að hafa í huga ef gerð verður önnur rannsókn á VINIR alla ævi. 

Líklega er gott að bæði börnin og foreldrarnir svari öllum matslistunum. Þá væri hægt að sjá hvort það 

væri munur á svöruninni og hvort það skipti máli hvort foreldrarnir eða börnin svari matslistunum.  

4.1.1 Áhrif íhlutunarinnar VINIR alla ævi á börn sem eru í áhættu að fá eða eru 
komin með einkenni geðröskunnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íhlutunin efli geðheilbrigði barna sem eru í áhættu að fá 

geðraskanir eða eru komin með einkenni, m.a. með því að efla sjálfsmynd þeirra og draga úr til-

finningavanda, þunglyndiseinkennum og kvíðaeinkennum. Sjö af 10 börnum, eða 70%, sem voru með 

hækkuð heildarskor og þ.a.l. yfir eðlilegum viðmiðum á matslistunum höfðu betri útkomu eftir að hafa 

fengið íhlutunina. Þau fóru ekki öll úr því að vera í áhættu eða með einkenni, þ.e. með hækkuð viðmið 

skv. matslistunum, í eðlileg viðmið en lækkuðu þó töluvert. Niðurstöðurnar samræmast öðrum 

niðurstöðum sem hafa verið gerðar á börnum í áhættuhópi, þ.e. íhlutunin eflir geðheilbrigði barna sem 

eru í áhættu að fá geðröskun eða eru komin með einkenni þar sem flest barnanna fara úr hækkuðum 

viðmiðum og í eðlileg viðmið og þ.a.l. úr áhættu (Barrett og Turner, 2001; Iizuka, o.fl., 2014; Stallard, 

o.fl., 2008).  

Þessar niðurstöður gefa ástæðu til þess að gera frekari rannsóknir á börnum sem eru í áhættu að 

fá geðraskanir eða komin með einkenni til að skoða hvaða áhrif íhlutunin hefur á geðheilbrigði þeirra. 

Niðurstöðurnar ýta líka undir hugmyndina að e.t.v. hefði þurft að leggja skimunarlista fyrir börnin og 

foreldra þeirra og velja í úrtakið þau sem væru yfir „eðlilegum“ viðmiðum á skimunarlistunum, þar sem 

íhlutunin virðist vera að efla geðheilbrigði þessara barna með því að draga úr einkennum geðraskanna 

hjá þeim.     

4.1.2 Munur á  geðheilbrigði meðferðarhópanna tveggja 
Hópur 1 var mun áhugasamari og tók meira þátt í tímunum þegar íhlutunin var veitt. Allir tímarnir voru 

auðveldari með þeim að mati rannsakandans og enginn tími fór í að aga hópinn meðan hópur 2 var 

erfiðari í hegðun og ekki eins mikil heild og hópur 1. Þó voru áhugasöm börn í hópi 2 en lengri tíma tók 

að fara yfir efnið sem átti að fara yfir því að langur tími fór í að aga hópinn og stundum þurfti að sleppa 

hluta efnisins sem átti að fara yfir. Öll börnin sögðu samt að þeim þættu tímarnir skemmtilegir og vildu 

alls ekki missa af þeim.  

Þegar hóparnir voru bornir saman með marktækniprófum, bæði fyrir og eftir íhlutunina, fengust þær 

niðurstöður að ekki væri mikill munur á flestum einkennum sem rannsóknin var að meta. Ekki var 

marktækur munur á einkennum þunglyndis, kvíða eða sjálfsmyndar en marktækur munur var á 

hópunum fyrir og eftir íhlutun samkvæmt SDQ matslistanum sem foreldrarnir svöruðu. Af þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að geðheilbrigði hópanna var svipað en þó hafi hópur 1 verið með 

aðeins betra geðheilbrigði skv. SDQ matslistanum en ekki öðrum matslistum. Niðurstöðurnar benda til 
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þess að samsetning hópanna hafi verið svipuð og að innihald íhlutunarinnar hafi líklega skilað sér á 

svipaðan hátt til beggja hópanna. Það eru jákvæðar niðurstöður fyrir rannsóknina í heild að vita til 

þess að samsetning hópanna var ekki að hafa áhrif á heildarniðurstöður rannsóknarinnar. Því hóparnir 

voru ólíkir, tímarnir voru oft ólíkir en innihaldið var það sama í tímunum og það virðist hafa skilað sér á 

svipaðan hátt til beggja hópanna.    

4.2 Upplifun foreldra af íhlutuninni VINIR alla ævi 
Upplifun foreldra af íhlutuninni er jákvæð og allir töldu að hún hefði gert gott fyrir barnið að einhverju 

leyti og jafnvel fjölskylduna alla. Þessar niðurstöður verða að teljast jákvæðar fyrir forprófunina á 

VINUM alla ævi. Foreldrar þekkja börnin sín best og það að þau finni jákvæðar breytingar á barninu og 

tengja það við íhlutunina segir að hún skili árangri í bættu geðheilbrigði þeirra. Niðurstöður SDQ 

matslistanna og eina listans sem foreldrar svöruðu styðja líka frásögn foreldra á bættu geðheilbrigði 

barna þeirra. Ekki er vitað til þess að upplifun foreldra af íhlutuninni hafi verið skoðuð sérstaklega áður 

og því ekki hægt að bera þessar niðurstöður við aðrar en það þyrfti e.t.v. að skoða álit foreldra á 

áhrifum íhlutunarinnar frekar. 

4.3 Íhlutunin VINIR alla ævi hentar sem forvörn til að efla geðheilbrigði 
íslenskra barna 

Forprófunin á íhlutuninni VINIR alla ævi gekk vel og gefur vísbendingar um að hægt sé að nota hana í 

nærumhverfi barna sem forvörn til að efla geðheilbrigði þeirra. Íhlutunin VINIR alla ævi fellur undir 

hugmyndafræði um forvarnir og er þörf fyrir slíka íhlutun ef tekið er mið af því að um 20% barna fást 

við vanlíðan eða geðraskanir (Pryjmachuk, o.fl., 2011). Það sem þarf þó að velta betur fyrir sér er 

hvaða nálgun forvarnar, almenn, valin eða sértæk, hentar fyrir börnin. Líklega geta öll börn nýtt sér 

það sem kennt er í tímunum. En ef að þetta er spurning um tíma og kostnað ætti markhópurinn að 

vera börn í áhættu fyrir geðröskunum eða þau sem komin eru með einkenni, hvort sem þau eru klínísk 

einkenni eða skv. skimunum. Því virðist sem svo að valin og sértæk forvörn sé betri nálgun en almenn 

ef íhlutunin á að skila sem mestum árangri (Neil og Christensen, 2009). Þó hafa rannsóknir sýnt 

árangur af íhlutuninni í bættu geðheilbrigði barna, óháð hvaða nálgun forvarnar er notuð (Fisak, o.fl., 

2011).  

Oft getur verið erfitt að fá fram marktækar breytingar ef þátttakendur í rannsókninni eru fáir 

(Christensen, o.fl., 2010; Polit og Beck, 2012) og gæti það hafa haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Einnig getur það haft áhrif á niðurstöðurnar að matslistarnir sem voru notaðir voru til 

að meta einkenni geðraskanna fyrir og eftir íhlutunina en voru ekki að meta hvaða áhrif hún hefur á 

verndandi þætti eða áhættuþætti þátttakenda. En íhlutunin VINIR alla ævi miðar að því að styrkja 

verndandi þætti einstaklinga ásamt því að draga úr áhættuþáttum og draga úr einkennum geðraskana 

séu þau til staðar (Barrett, 2012). Matslistarnir skoðuðu þó að einhverju leyti líka jákvæða þætti, 

sérstaklega SDQ og Rosenberg matslistarnir. Það er því erfitt að skýra hvaða áhrif íhlutunin hefur á 

börn sem myndu falla undir almenna og valda forvörn út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það 

þarf að finna eða þróa matslista sem meta t.d. seiglu, áhættuþætti og verndandi þætti til að geta betur 

sagt til um það hvernig nálgun forvarnar VINIR alla ævi nýtist best. Þetta þyrfti þó að skoða betur í 

stærri rannsókn, með stærra úrtaki, með samanburðarhópi og jafnvel skoða nánar árangur valinnar og 
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sértækrar forvarnar á móti almennri forvörn. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að íhlutunin nýttist 

börnunum sem voru með hækkuð viðmið á matslistunum en ekki er hægt að draga ályktun af því að 

hún hafi ekki nýst þeim sem voru ekki með hækkuð viðmið á matslistunum. 

Þar sem mörg börn sem þurfa á aðstoð að halda fá hana ekki þarf líka að skoða hvort ekki ættu öll 

börn að fá íhlutunina VINIR alla ævi. Hægt er notað aðra leið að ná flestum börnum sem þurfa slíkt 

úrræði með því að skima öll börn á ákveðnum aldri í grunnskóla. Þau sem væru með heildarskor á 

skimunarlistunum yfir það sem myndi teljast eðlileg viðmið listans eða með klínísk einkenni fengju þá 

íhlutunina. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru á heildina litið jákvæðar og forprófunin á VINUM alla ævi á 

íslenskum börnum gefur ástæðu til að gera frekari rannsóknir þessu efni. Breytingar á líðan og hegðun 

taka tíma og getur tekið tvo til þrjá mánuði að breyta ákveðnum venjum (Barrett, 2012; Christensen, 

o.fl., 2010). Það getur því verið að þátttakendur rannsóknarinnar hafi haldið áfram að nýta sér úrræðin 

sem þau lærðu í VINIR alla ævi til að efla eigið geðheilbrigði og gætu heildarskor matslistanna hafa 

lækkað enn meira ef þeir hefðu verið lagðir fyrir aftur nokkrum vikum síðar. Langtíma rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á VINUM alla ævi styðja þær hugmyndir (Barrett, o.fl., 2005; Rodgers og Dunsmuir, 

2015; Stallard, o.fl., 2008). Vísbendingar eru nú þegar um að VINIR alla ævi virki sem forvörn til að 

efla geðheilbrigði íslenskra barna en til að geta alhæft það á þýðið þarf að rannsaka það betur með 

stærra úrtaki. Það er þó ekkert til fyrirstöðu að byrja að nota íhlutunina sem forvörn til að efla 

geðheilbrigði barna á Íslandi. 

4.4 Gildi rannsókarinnar fyrir hjúkrun 
Mikilvægt er að fjalla um aðkomu hjúkrunarfræðinga að íhlutuninni VINIR alla ævi þó að það hafi ekki 

verið rannsakað sérstaklega í þessari rannsókn hvort að þeir væru fagaðilarnir sem ættu að að veita 

íhlutunina. Forvarnir eru hluti af hugmyndafræði og starfi hjúkrunarfræðinga og er það skýrt að VINIR 

alla ævi samræmist henni og ættu hjúkrunarfræðingar því að sinna þessu. 

Sá sem veitir þessa íhlutun þarf að vera í nærumhverfi barnanna og þau þurfa að hafa gott aðgengi 

að honum og hann að þeim. Góður vettvangur fyrir slíkt er í heilsugæslunni, jafnvel í 

skólaheilsugæslunni. Vitað er að skortur er á þjónustu við börn og unglinga sem þurfa sértækar 

forvarnir og snemmtækar íhlutanir og þarf að styrkja grunnþjónustuna til að veita slík úrræði. Styrkja 

þarf heilsugæsluna til að sinna geðheilbrigðismálum barna og unglinga og skapa möguleika fyrir hana 

að ráða til sín sérfræðinga sem geta sinnt þessu (Kristján Már Magnússon, 2004). Sérfræðingur í 

hjúkrun hefur sérhæft sig á ákveðnu sviði og býr því yfir dýpri þekkingu á sviðinu (Hamric, Spross og 

Hanson, 2009). En hjúkrunarfræðingar hafa víðtæka þekkingu úr grunnámi sínu og má ætla að þeir 

ættu því að þekkja einkenni geðraskana og vanlíðunar hjá börnum og vita hvaða úrræði þeir geti notað 

eða vísað í. Þeir gætu jafnvel veitt VINI alla ævi sem almenna forvörn að undangenginni þjálfun, en ef 

hún er notuð sem valin eða sértæk forvörn ætti sérfræðingur í hjúkrun eða hjúkrunarfræðingur sem er 

að sérhæfa sig á sviði barna- og unglingageðhjúkrun að sinna henni.   

Hann getur verið aðgengilegur fyrir foreldra og skólahjúkrunarfræðinga, þ.e. það þarf að vera hægt 

að vísa börnum sem þurfa á úrræði að halda, auðveldlega til hans. Íhlutunin getur farið fram í skóla 

barnanna eða á heilsugæslunni í hverfinu. Skólahjúkrunarfræðingar gætu líka verið þeir sem skima 
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fyrir einkennum hjá börnum eða merkja klínísk einkenni og vísað í slíkt úrræði ef þörf er á. 

Sérfræðingur í hjúkrun væri þá samstarfsaðili þeirra og með því verða boðleiðirnar auðveldari.   

Í nýlegri rannsókn Stallard, o.fl., (2014) greina þeir frá því að meiri árangur náist af íhlutuninni 

VINIR alla ævi ef heilbrigðismenntaður fagaðili veitir hana en ef kennari eða starfsmaður skóla sér um 

að veita hana. Þessar niðurstöður styðja það enn fremur að hjúkrunarfræðingur sé kjörinn fagaðili til 

þess að sinna íhlutuninni. Browne, o.fl. (2012) segja jafnframt að það skili miklum árangri í bættu 

geðheilbrigði barna að hafa geðhjúkrunarfræðing í grunnskólum sem með vinni kennurum sem sinna 

íhlutunum og fræðslu, börnum og fjölskyldum.  

Bertrand Lauth (2013) barna- og unglingageðlæknir hefur bent á að einungis einn þriðji barna á 

Íslandi sem þurfa á sérfræðiþjónustu að halda fái hana og ef börn þurfi að bíða lengi eftir þjónustu geti 

það valdið þeim enn meiri skaða. Hugsanlegt er að ef gripið hefði verið fyrr inn í hjá þessum börnum 

með úrræði í nærumhverfinu til efla geðheilbrigði þeirra hefðu þau komist hjá því að þurfa á 

sérfræðiþjónustu að halda. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi hafa ekki veitt sérhæfð inngrip við vanlíðan 

og geðröskunum hjá börnum og unglingum í miklu mæli og nánast ekkert er um það í grunnþjónustu 

eins og heilsugæslunni. Hjúkrunarfræðingar í skólum eru í kjöraðstæðum til að finna börn sem eru 

með vanlíðan og geðraskanir, þar sem börnin bera traust til skólahjúkrunarfræðinga og leita til þeirra. 

Fyrir utan að hjúkrunarfræðingar hafa þekkingu á einkennum geðraskanna og vanlíðunar eru þeir líka í 

góðum aðstæðum til að geta skimað önnur börn sem ekki leita sér aðstoðar sjálf (Allison, o.fl., 2014; 

Puskar og Bernardo, 2007). Að efla hjúkrunarfræðinga í skólum til að sinna þessum málaflokki betur 

og hafa úrræði eins og VINIR alla ævi sem sérfræðingur í hjúkrun getur veitt hlýtur að efla fagstéttina í 

heild. Eins og áður hefur komið fram eru hjúkrunarfræðingar óöruggir að sinna börnum með vanlíðan 

og geðraskanir en með þjálfun, aukinni menntun og aðgengilegu úrræði fyrir börnin væri hægt að efla 

þá í því að sinna þessum málaflokki. Þar getur ýtarþjónustan og sérfræðiþjónustan komið sterkt inn og 

styrkt þessa þjónustu með ráðgjöf til hjúkrunarfræðinga sem eykur fagþekkingu þeirra í þessum 

málaflokki (Kristján Már Magnússon, 2004). 

Til að mæta geðheilbrigðisvanda barna sem fjallað hefur verið um í þessu verkefni gætu 

hjúkrunarfræðingar í skólum lagt skimunarlista fyrir börnin og metið börn sem eru með klínísk einkenni 

geðraskana. Með því geta hjúkrunarfræðingarnir fundið þau börn sem eru í áhættu eða eru með komin 

einkenni geðraskanna og vísað þeim í VINI alla ævi. VINIR alla ævi væri þá valin og sértæk forvörn 

fyrir börnin og færi fram í þeirra nærumhverfi. Hjúkrunarfræðingur sem er búinn að sérmennta sig á 

sviði barna- og unglingageðhjúkrunar og fá þjálfun í efninu myndi veita íhlutunina. Hvernig nánari 

útfærsla á þessu yrði, staðsetning íhlutunarinnar, aldur barnanna sem yrði skimað fyrir og hvaða 

skimunarlistar væru notaðir til að finna börn í áhættu eða með einkenni geðraskana, þyrfti að skoða 

nánar.  

4.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 
Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því að rannsóknarsniðið sem notað var í rannsókninni, hálfstöðluð 

tilraun, er sterkt rannsóknarsnið. Forprófun gefur líka ákveðnar vísbendingar um hvort íhlutunin sem er 

verið að prófa virki að einhverju leyti (Polit og Beck, 2012), sem hún gerir í þessu tilfelli. Einnig er það 
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styrkleiki að sá sem veitti íhlutunina er að sérmennta sig í barna- og unglingageðhjúkrun og hefur þ.a.l. 

góða þekkingu á viðfangsefninu, ásamt því að vera búinn að fara á námsskeið í að veita íhlutunina. 

Takmarkanir á rannsókninni eru helst hversu lítið úrtakið var sem gerir erfiðara að yfirfæra 

niðurstöður á þýðið og oft getur verið erfitt að fá fram marktækar breytingar þegar úrtakið er lítið 

(Christensen, o.fl., 2010). Einnig getur það verið takmörkun að ekki voru notaðir matslistar sem voru 

að meta áhrif íhlutunarinnar á áhættuþætti og vernandi þætti. Það gerir erfiðara að meta börn sem 

voru e.t.v. að nýta sér íhlutunina með því að auka eigin tilfinningaseiglu eða aðra verndandi þætti. Þá 

getur það líka verið takmörkun að börnin svöruðu þremur matslistum sjálf en ekki fékkst marktækni á 

neinum þeirra meðan að matslistinn sem foreldrarnir svöruðu sýndu marktækar breytingar eftir 

íhlutunina. Ekki er hægt að fullyrða að það sé takmörkun á rannsókninni en vert að hafa það í huga ef 

önnur rannsókn yrði framkvæmd á áhrifum íhlutunarinnar VINIR alla ævi á geðheilbrigði barna og 

unglinga. 
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Ályktanir  

Forprófun á VINUM alla ævi fyrir íslensk börn gekk vel og gefur vísbendingar um að hún geti haft áhrif 

til að efla geðheilbrigði þeirra. Það verður þó að rannsaka áhrif íhlutunarinnar betur í stærra úrtaki svo 

hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar á þýðið. Rannsaka þarf nánar hvaða áhrif hún getur haft á einkenni 

kvíða og þunglyndi, eða börn í áhættu á að fá geðraskanir, og hvort íhlutunin nýtist þeim betur en 

börnum sem fá hana sem almenna forvörn. Þá þarf að rannsaka áhrif hennar í breiðari aldurshóp því 

íhlutunin er ætluð fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Í þessari rannsókn voru börnin á aldrinum 10-11 ára 

en ákveðið var að hafa lítið aldursbil á þátttakendunum í þessari rannsókn þar sem úrtakið var lítið.   

Aukin vakning hefur orðið á þörfum fyrir því að efla geðheilbrigði íslenskra barna og unglinga og að 

forvarnir og snemmtækar íhlutanir í grunnþjónustunni skipta þar miklu máli. Því á íhlutunin VINIR alla 

ævi heima í grunnþjónustunni en það þarf að skoða hvernig er hægt að innleiða hana þar. Þá þarf að 

útfæra á hvaða hátt hjúkrunarfræðingur sem hefur sérmenntað sig í barna- og unglingageðhjúkrun 

getur veitt íhlutunina, hvaða staðsetning hentar best, hvaða nálgun forvarnar hentar best og hvernig 

börnunum er vísað í hana. Ásamt því hvaða hlutverk skólahjúkrunarfræðingar geti haft í að efla 

geðheilbrigði barna og unglinga ásamt því að finna börn sem eru með vanlíðan eða geðraskanir en 

leita sér ekki aðstoðar. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Kynning á rannsókninni 

 

 

Reykjavík, apríl 2014 

Kynning á rannsókninni 

„Forprófun á félagsfærni- og tilfinningaseiglu íhlutuninni Vinir alla ævi“ 

 

Kæra foreldri/foreldrar, óskað er eftir því að barnið þitt verði þátttakandi í rannsókninni 

„Forprófun á félagsfærni- og tilfinningaseiglu íhlutuninni Vinir alla ævi“. 

Þetta er rannsókn á íhlutun sem nefnist Vinir alla ævi og er fyrir 10-11 ára börn og miðar 

að því að kenna þeim að þekkja og takast á við tilfinningar sínar. Markmiðið með íhlutuninni 

er að efla geðheilbrigði barna og unglinga. Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort 

þessi íhlutun geti eflt geðheilbrigði íslenskra barna og unglinga m.a. með því að efla 

sjálfsmynd barnanna, gera þau færari að takast á við tilfinningar og draga úr einkennum kvíða 

og þunglyndis ef þau eru til staðar. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni Kristínar Ingu 

Grímsdóttir til meistaragráðu í hjúkrunarfræði og er unnin undir leiðsögn Dr. Erlu Kolbrúnar 

Svavarsdóttur prófessors við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og Dr. Helgu Sifjar 

Friðjónsdóttur deildarstjóra hjúkrunnar á deild 33-A á Landspítala Háskólasjúkrahúsi.   

Vinir alla ævi er byggt á hugrænni atferlismeðferð og hugsuð sem fyrirbygging til að efla 

geðheilbrigði barna og unglinga, bæði sem þjálfun fyrir öll börn, t.d. heilan bekk, fyrir börn 

sem eru í áhættuhóp við að fá geðrænan vanda og börn sem eru komin með einkenni geðræns 

vanda. Höfundur efnisins er ástralski sálfræðingurinn Dr. Paula Barrett en hún hefur notað 

þetta prógramm á börnum og rannsakað áhrif þess í rúm 17 ár. Vinir alla ævi er notað 

víðsvegar í heiminum, m.a. í Svíþjóð, Finnlandi, Hollandi, Bretlandi, Ástralíu og Mexíkó.  

Rannsóknin fer fram með því að valin verða börn sem eru með klínísk einkenni 

vanlíðunnar í skólanum með aðstoð kennara í Vogaskóla eða börn sem kennararnir telja að 
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geti nýtt sér þessa íhlutun. Þátttakendur fylla út þrjá matslista í skólanum og foreldrar einn 

lista sem verða notaðir til að meta árangurinn af þjálfuninni. Listarnir eru fylltir út áður en 

meðferð hefst og eftir að henni er lokið. Ef börnin þurfa aðstoð við að fylla út listana mun 

Aðalbjörg skólahjúkrunarfræðingur í Langholtsskóla aðstoða þau við það.  

Vinir alla ævi er 8 skipta hópþjálfun og mæta börnin 1-2 í viku í hana, klukkutíma í senn, á 

skólatíma og m.a. vinna þar vinnubók ásamt fleiri verkefnum. Börnin fá svo einn 

stuðningstíma mánuði eftir að prógramminu líkur og 2-3 mánuðum að því loknu. Foreldrum 

er boðið uppá einn hóptíma í upphafi þjálfunarinnar og annan um miðja þjálfunina en þessir 

hóptímar miða að því að upplýsa foreldra um innihald þjálfunarinnar og ræða við foreldra um 

geðheilbrigði barna og hvað þau geta gert til að efla það. 

Ávinningurinn af þátttöku getur falist í því að prógrammið efli geðheilbrigði barnanna og 

kenni þeim félagsfærni og tilfinningalega seiglu ásamt því að draga úr kvíða- og/eða 

þunglyndiseinkennum barnsins og styrkja sjálfsmynd þess. Ekki er ástæða til að halda að 

einhver áhætta fylgi þátttöku í þessari rannsókn. Ef veruleg einkenni vanlíðunar kemur fram á 

meðan þessari þjálfun/meðferð stendur verður haft samband við foreldra og ákveðið í samráði 

við þá hvort barninu verði vísað áfram í frekara úrræði og hvort þau haldi áfram í 

rannsókninni. Vonast er til þess að rannsóknin auki þekkingu á því hvort Vinir alla ævi henti 

íslenskum börnum við að efla geðheilbrigði þeirra og hvort hægt verði að nota þessa íhlutun 

fyrir íslensk börn og unglina í framtíðinni. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við þátttakendur og hvorki nafn né önnur persónurekjanlegir 

þættir koma fram í niðurstöðunum. Ekki verður ekki hægt að rekja matslistana til einstakra 

barna. Í upphafi rannsóknar fær hver þátttakandi númer sem hann merkir matslistana með, það 

er gert svo hægt verði að bera saman þátttakandann fyrir og eftir meðferðina. Öll 

rannsóknargögn verða geymd í læstum skjalaskáp í Eirbergi, Hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands. Einungis rannsakendur hafa aðgang að rannsóknargögnum. Öllum gögnum sem er 

safnað á meðan rannsókn stendur verða eytt þegar úrvinnslu þeirra er lokið.  

Öll tilskilin leyfi hafa fengist fyrir þessa rannsókn. Vísindasiðanefnd hefur gefið leyfi fyrir 

framkvæmd þessarar rannsóknar og hefur hún líka verið tilkynnt til Persónuverndar. Jónína 

Ólöf Emilsdóttir skólastjóri Vogaskóla hefur gefið leyfi að haft verði samband við foreldra 

útvaldra barna í skólanum og boðin þátttaka ásamt því að hún hefur veitt leyfi fyrir því að 

rannsóknin fari fram í Vogaskóla. Yfirmenn heilsugæslunnar í Glæsibæ, Sigrún K. 

Barkardóttir og Halldór Jónsson, hafa gefið sitt leyfi þar sem rannsakandi er starfsmaður 

skólaheilsugæslunnar í Vogaskóla sem er hluti af heilsugæslunni í Glæsibæ. 
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Þátttaka í þessari rannsókn felur í sér ákveðna skuldbindingu, það þarf að svara matslistum 

fyrir og eftir meðferðina og mæta í öll 8 skiptin svo að árangur verði mælanlegur. 

Þátttakendur geta hins vegar ákveðið að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er með því 

að hafa samband við einhvern rannsakendanna og verða þá matslistum sem hann hefur svarað 

eytt samstundis. 

Rannsóknarniðurstöður verða birtar í meistaraverkefni Kristínar Ingu en einnig verða þær 

birtar á öðrum vettvangi eins og í fræðitímaritum, á ráðstefnum eða öðrum opinberum 

vettvangi. 

Kristín Inga er skólahjúkrunarfræðingur í Vogaskóla og er því ekki ókunnug börnunum að 

öllu leiti. Þátttakendum rannsóknarinnar er velkomið að leita til hennar hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu og eftir að því hefur verið lokið óski þeir þess. Þau geta einnig leitað til 

Sigrúnar Björnsdóttur námsráðgjafa í Vogaskóla ef þau telja þörf á aðstoð. Einnig er 

velkomið að hafa samband ef þátttakendur/foreldrar óska eftir nánari upplýsingum um „Vini 

alla ævi“ prógrammið. 

Óskir þú eftir nánari upplýsingum um rannsóknina eða þátttöku barnsins þín í henni er bent 

á að hafa samband við Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur ábyrgðarmanns rannsóknarinnar. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir 

Prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

Eirbergi, Eiríksgötu 34, 101 Reykjavík 

Sími: 525-5218 Tölvupóstur: eks@hi.is 

Aðrir rannsakendur: 

Kristín Inga Grímsdóttir Hjúkrunarfræðingur í heilsugæslunni í Glæsibæ og meistaranemi í 

hjúkrunarfræði kig4@hi.is 

Helga Sif Friðjónsdóttir deildarstjóri hjúkrunnar á 33-A Landspítala helgasf@landspitali.is 

 

Með von um góðar undirtektir 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins  

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 
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Fylgiskjal 2 – Upplýst samþykki 

 

 

 

Forprófun á félagsfærni- og tilfinningaseiglu þjálfuninni Vinir alla ævi  

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/ritaður samþykki að barnið mitt taki þátt í rannsókninni „Forprófun á 

félagsfærni- og tilfinningaseiglu íhlutuninni Vinir alla ævi. Ég hef fengið kynningarbréf um 

rannsóknina og kynnt mér það sem þar stendur. 

 

Staður og dagsetning: ________________________________ 

 

Nafn barns:_________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Undirskrift foreldris 
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Fylgiskjal 3 - Bakgrunnsspurningar 

Númer:  

 

Bakgrunnsupplýsingar foreldris 

 

1. Hver svarar spurningalistanum?   Faðir   Móðir 

 

2. Aldur foreldris? 
20-25 ára 
26-30 ára 
31-35 ára 
36-40 ára 
41-45 ára 
46 ára eða eldri 
 
 

3. Búa foreldrar barns saman?   Já   Nei 

 

4. Ef nei. Hvernig eru samskipti barnsins við foreldrið sem það býr ekki hjá? 
 

Mjög mikil 
Mikil 
Lítil 
Mjög lítil 
Engin 

 

5. Hjúskaparstaða foreldris 
Gift/ur 
Sambúð 
Fráskilin 
Einstætt foreldri 
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6. Hefur foreldri lokið: (merkið við hæstu gráðu sem foreldri hefur lokið) 
Grunnskólaprófi 
Iðnprófi 
Stúdentsprófi 
Háskólaprófi 
Meistaraprófi 
Doktorsprófi 
Annað, hvað?________________________ 
 
 

7. Á barnið sem er þátttakandi í rannsókninni systkini?  Já   Nei 

 

8. Ef Já. Hvað á það mörg systkini?_____________________ 
Númer hvað er það í systkinaröð (elsta barn er númer 1)?_________________ 
 
 

9. Annað sem foreldri vill taka fram? 
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Fylgiskjal 4 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal 5 – Leyfi frá skólastjóra fyrir rannsókninni 

 

 

Reykjavík, mars 2014 

Leyfi fyrir rannsókn í Vogaskóla 

 

Undirrituð, Jónína Ólöf Emilsdóttir skólastjóri í Vogskóla, veiti leyfi fyrir því að 

rannsóknin Forprófun á félagsfærni- og tilfinningaseiglu íhlutuninni Vinir alla ævi fari fram í 

Vogaskóla. Valin verða um 20 börn í rannsóknina með aðstoð kennara og mun rannsakandi 

hafa samband við foreldra þessara barna og fá leyfi hjá þeim bæði símleiðis og fá undirritað 

upplýst samþykki. Rannsóknin fer fram í Vogaskóla. 

Undirrituð hefur fengið kynningarbréf á rannsókninni og lesið það. 

 

______________________ 

Staður og dagsetning 

 

____________________________ 

Undirritun  
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Fylgiskjal 6 – Leyfi frá yfirmönnum heilsugæslunnar 

 

Reykjavík, mars 2014 

Leyfi fyrir rannsókn hjá yfirmönnum heilsugæslunnar í Glæsibæ 

 

Ég undirrituð/ritaður veiti starfsmanni heilsugæslunnar í Glæsibæ, Kristínu Ingu 

Grímsdóttur, að gera rannsóknina „Forprófun á félagsfærni- og tilfinningaseiglu íhlutuninni 

Vinir alla ævi“ í meistaranáminu sínu. Rannsóknin fer fram á vettvangi skólaheilsugæslu 

Vogaskóla sem er hluti af heilsugæslunni í Glæsibæ og verður úrtakið börn úr Vogaskóla, 

sem verður valið með aðstoð kennara í skólanum. Skilyrði þess að þetta leyfi er veitt er að 

foreldrar barnanna í úrtakinu hafi skrifað undir upplýst samþykki þess að barn þeirra taki þátt, 

að skólastjóri Vogaskóla hafi gefið leyfi fyrir að rannsóknin fari fram þar og á nemendum í 

skólanum og leyfi hafi fengist hjá Vísindasiðanefnd. 

Meðfylgjandi þessu bréfi er kynningarbréf á rannsókninni og hefur undirritaður lesið það 

og kynnt sér. 

 

__________________________ 

Staður og dagsetning 

 

____________________________ 

Undirskrift 

 

 

_____________________________ 

Undirskrift 
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