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Útdráttur  

Umferðarslys hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir marga. 

Rannsóknir sýna að andlegir sjúkdómar geta þróast í kjölfar bílslysa. 

Kvíði, þunglyndi og áfallastreituröskun eru kvillar sem nefndir eru í 

því samhengi. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig móðir upplifði 

ákveðið tímabil með dóttur sinni eftir bílslys en dóttirin glímdi við 

alvarlegar andlegar afleiðingar í kjölfar bílslyss. Rannsóknarspurningin 

var: Hver er reynsla móður af þróun andlegra veikinda unglingsdóttur 

sinnar í kjölfar bílslyss? Aðferðin var fyrirbærafræðileg 

tilfellarannsókn og tekin voru fimm viðtöl við móðurina á 9 mánaða 

tímabili. 

Þrátt fyrir litla líkamlega áverka fór dóttirin að mati móður illa út úr 

slysinu og fékk ekki þá faglegu hjálp sem nauðsynleg var. Yfirþema 

rannsóknarinnar er Sálir okkar þjáðust, hvor á sinn hátt en bæði móðir 

og dóttir gengu í gegnum mikið þjáningartímabil í kjölfar slyssins og 

oftast reyndist stuðningur langt undan innan heilbrigðis- og 

menntakerfisins. Niðurstöðunum var skipt í meginþemu en þau voru 1) 

Áfallið sem dró dilk á eftir sér. 2) Sjúkdómarnir sem fylgdu í kjölfarið, 

eins og kvíði og þunglyndi. 3) Lífsgæði og vellíðan sem rýrnuðu 

markvisst. 4) Hindranir í  heilbrigðis- og menntakerfinu. 5) Hindranir í 

tryggingakerfinu, en auðveldara reyndist að fá greiðslu til að lina 

líkamleg mein en andleg frá tryggingarfélaginu. 6) Batinn og 

framtíðin: dóttirin hefur fundið leið til betra lífs en hún lifir enn með 

sjúkdómunum.  

Lykilhugtök: Unglingur, bílslys, áfall, kvíði, þunglyndi, fyrirbærafræði. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Road accidents have severe consequences for many. Research has 

shown  that mental illnesses can develop as a consequence of road 

accidents. Anxiety, depression and post-traumatic stress disorder are 

often mentioned in the literature. 

The purpose of this research was to analyse a mother´s experience 

after her daughter was in a road accident and suffered from a mental 

illness as a consequence. The research question was: What is a 

mother´s experience of the development of her teenage daughter´s 

mental illness following a road accident? The research method used 

was a qualitative phenomenological research method, often associated 

with the Vancouver school and the mother was interviewed five times 

over the span of nine months.  

Despite her daughter sustaining only slight injuries in the road 

accident, it is the mother´s belief that she had negative outcomes 

following the accident and did not receive necessary professional care. 

The main theme of the research is Our souls suffered, each in their 

own way but both mother and daughter suffered greatly in the 

aftermath of the accident and support was not readily available from 

either the healthcare or the eduacational system.  The results were 

analyzed and divided into the following six major themes 1) The 

trauma: Had severe consequences. 2) The illnesses: Mental illness 

such as anxiety and depression following accident. 3) Quality of life: 

Decreased significally. 4) Obstacles in the healthcare and educational 

systems. 5) Insurance policies: it was easier to get compensation for 

physical injuries than mental illness. 6) The recovery and the future. 

daughter has found a way to lead a bette life but her illnesses are still 

present.  

Key words: Teenager, road accident, trauma, anxiety, depression, 

phenomenology 
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Þakkir  

Námsferill minn í háskóla spannar 14 ár samhliða vinnu sem lauk með B. Ed. 

gráðu og  tveimur meistaragráðum. Fyrri meistaragráðan var í 

menntunarfræðum og sú síðari í heilbrigðisvísindum, en þessi ritgerð er 

lokaverkefnið í þeim áfanga. Börn mín Guðmundur Örn, Ester Ösp, Jón 

Hjörtur og Gréta Sóley fá þakkir fyrir umburðarlyndið, hvatninguna, hjálpina 

og góðan stuðning á námsárum mínum. Þau hafa verið leiðarljósið í náminu 

með von um að það og vinnan sem því fylgir verði þeim hvatning í lífinu. 

Alveg sérstakar þakkir fær meðrannsakandi minn sem sagði sögu sína. Án 

hennar hefði lítið orðið úr verkefninu. Sagan er einstök og mikilvægt að hún 

heyrist. Með sögu hennar vonar rannsakandi að áhugi vakni hjá fleirum til að 

varpa ljósi á afdrif þeirra sem sleppa út úr bílslysi án teljandi meiðsla. 

Anna Guðrún Jóhannesdóttir fær bestu þakkir fyrir góðar samræður um 

verkefnið, yfirlestur og góðar og gagnlegar ábendingar. 

Leiðbeinandi minn Sigríður Halldórsdóttir fær kærar þakkir fyrir 

stuðninginn og góða leiðbeiningu við verkefnið.  
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1. Inngangur 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn og viðfangsefni rannsóknarinnar auk 

þess sem tilgangur hennar og rannsóknarspurningin verða lögð fram. 

Rannsóknaraðferðin er útskýrð, meginhugtök skilgreind og gerð verður grein 

fyrir takmörkun rannsóknarinnar.  

Bakgrunnur viðfangsefnisins 

Við lesum og heyrum í fjölmiðlum um bílslys og afleiðingar þess. Oftar en 

ekki endar fréttin á að þeir sem voru í bílnum hafi sloppið án meiðsla eða 

teljandi meiðsla. Er það svo? Mér lék forvitni á að vita hvort svo væri og það 

varð kveikjan að áhuga mínum til að rannsaka eitt slíkt tilfelli. 

Í gegnum kunningskap var mér bent á móður sem ég vel að kalla Helenu 

en hún hefur gengið þrautargöngu með Gróu (dulnefni) dóttur sinni sem lenti 

í bílslysi fyrir fáum árum. Bílslys þar sem allir sluppu ómeiddir eða án 

teljandi líkamlegra meiðsla. Þegar fram liðu stundir kom í ljós að Gróa fór 

andlega illa út úr slysinu. Ég tel mikilvægt að saga hennar komi fram og 

varpi ljósi á að bílslys getur haft verulegar afleiðingar í för með sér þó ekki sé 

um líkamleg meiðsl að ræða. Frásagnartímabilið einskorðast við árin sem 

Gróa missti heilsuna og barðist við að komast á réttan kjöl með aðstoð móður 

sinnar og að hluta til fagfólks.  

Viðfangsefnið greint 

Rannsóknin byggist á frásögn og upplifun móðurinnar. Örlagavaldur í lífi 

mæðgnanna var dagurinn sem Gróa lenti í bílslysinu. Líkamleg meiðsl 

hennar eftir bílslysið voru lítilsháttar eins og heilbrigðiskerfið túlkar það en 

andleg veikindi urðu hins vegar mun meiri og komu í ljós þegar frá leið. 

Heimilislæknir þeirra var ekki á sömu skoðun og móðir Gróu á þróun 

veikindanna og taldi að tíminn lækni öll sár. Móðirin segir frá baráttu fyrir 
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dóttur sinni innan heilbrigðis- og menntakerfisins en slík barátta er oft erfið 

og setur mark sitt á þann sem í henni stendur. Barn sem hefur orðið fyrir 

áfalli þarf á stöðugleika að halda í umhverfinu. Auk þess þarf það á öllum 

þeim stuðningi að halda sem hægt er að veita því til að ná tökum á  tilverunni 

á ný. Með þeim stuðningi upplifir barnið sig öruggara og getur frekar horft til 

framtíðar (Bugge og Rökholt, 2009).  

Helena segir frá aðkomu heilbrigðisstarfsmanna að málinu, áhrif 

áfallahjálpar fyrir þolendur bílslysa er skoðuð í tengslum við bílslysið, þætti 

heimilislæknisins og sálfræðingsins svo og starfsmönnum skólans sem Gróa 

stundaði nám við. Auk þess verður lítillega sagt frá aðkomu 

tryggingarfélagsins sem tryggði bílinn. Skoðað er hvort fjölskyldan hafi 

fengið stuðning og viðeigandi meðferðir, eða ekki, þann tíma sem veikindin 

hrjáðu Gróu og hver staða stúlkunnar er í dag. 

Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort það eigi alltaf við að 

einstaklingur sleppi án teljandi meiðsla frá bílslysi þó það sé gefið í skyn 

samkvæmt fréttaflutningi. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla móður 

af þróun andlegra veikinda unglingsdóttur sinnar í kjölfar bílslyss? 

Rökstuðningur varðandi val á aðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notuð er, er fyrirbærafræðileg aðferð, Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði. Markmið aðferðarinnar er að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum en hún er vel til þess fallin að draga fram 

trúverðugleika á frásögn viðmælanda og draga upp mynd frá hvaða 

sjónarhorni þátttakandi upplifir eigin reynslu. Auk þess er með 

rannsóknaraðferðinni hægt að kafa dýpra í einstök málefni er upp kunna að 

koma í rannsókninni. Hlutverk viðmælanda í rannsókninni er stórt og því er 

hann meðrannsakandi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir: 

2013).  
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Skilgreiningar á meginhugtökum 

Í rannsókn sem þessari koma fram meginhugtök en Friðrik H. Jónsson og 

Sigurður J. Grétarsson (2007) segja tilgang skilgreininga á meginhugtökum 

rannsókna fyrst og fremst vera til að átta sig betur á merkingunni svo það fari 

ekki á milli mála hvað átt er við. 

Unglingur: Samkvæmt skilgreiningu íslenskrar orðabókar er unglingur 

,,Ungur maður á aldrinum frá um 13 til 17-18 ára“ (Mörður Árnason, 2007). Í 

sumum rannsóknum er talað um lokaskeið unglingsáranna en þá er unglingur 

á aldrinum 18-20 ára (Beckett og Taylor, 2010). Í þessu verkefni er gengið út 

frá að unglingur sé 13-20 ára. 

Bílslys/umferðarslys: Umferðarslys er það óhapp sem a.m.k. eitt ökutæki á 

hreyfingu á aðild að og á sér stað á opinberum vegi, einkavegi eða svæði sem 

opið er almennri umferð (Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg 

Þorsteinsdóttir og Þorbjörg Jónsdóttir, 2014).  

Áfall: Er skilgreint sem sálræn þjáning vegna atburðar sem heltekur 

sálarlífið og hefur varanleg áhrif en alvarlegt sálrænt áfall má meðal annars 

rekja til lífshættulegra atburða (Videbech, 2008; Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigríður Jónsdóttir, 2008). 

Kvíði: Talað er um almenna kvíðaröskun þegar kvíðavekjandi hugsanir 

koma aftur og aftur og einstaklingur sýnir forðanahegðun sem felur í sér að 

viðkomandi forðast umræður, staði og annað fólk (Kearney og Trull, 2012).  

Þunglyndi: Almenn einkenni þunglyndis eins og aukin viðkvæmni fyrir 

höfnun, breytingar á svefnmynstri og matarlyst þar sem hún ýmist er of lítil 

eða of mikil fylgja oft sjúkdómnum. Auk þess verða reiðiköst fleiri og grátur 

eykst, einbeitingarskortur, þreyta og lítil orka. Svartsýni gerir vart við sig, 

sjálfsmynd veikist, sjálfsgagnrýni og sektarkennd svo og líkamlegir verkir, 

eins og maga- og höfuðverkur sem ekki er hægt að meðhöndla (Hooyman og 

Kiyak, 2011; Westbrook, 2008). 

Fyrirbærafræði: Er rannsóknaraðferð sem reynir að varpa ljósi á reynslu 

einstaklings og upplifun af ákveðnu fyrirbæri. Aðferðin er lýsandi og byggir 

á tilleiðslu en grunnforsenda rannsóknarinnar er að einn eða fleiri 

einstaklingar séu tilbúnir til að miðla mannlegri reynslu sinni og er aðferðin 

hvoru tveggja í senn rannsóknar- og heimspekiaðferð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 
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Gildismat rannsakanda 

Fyrir margt löngu starfaði rannsakandi sem er meðal annars sjúkraliði á 

sjúkrahúsi á deild þar sem fórnarlömb slysa komu til meðferðar. Þar kviknaði 

áhuginn á að vita um afdrif þeirra sem slösuðust ekki eða lítið við slys og 

lögðust því ekki inn á sjúkrahús. Árin liðu en þá vaknaði áhuginn enn frekar 

og þegar tilfelli ungu stúlkunnar kom upp í hendurnar á rannsakanda, sem var 

við nám í heilbrigðisvísinum, gat hann ekki látið hjá líða að skoða málið 

frekar. Rannsakandi er fyrirfram þeirrar skoðunar að þeir sem koma aðeins til 

skoðunar eftir slys á slysadeild og eru sendir heim eða koma jafnvel aldrei 

þangað er ekki sinnt sem skyldi og að víða í samfélaginu leynist fólk sem ber 

harm sinn í brjósti. 

Takmarkanir rannsóknar 

Rannsakandi reyndi að gera sér grein fyrir þeim takmörkunum sem gætu 

hugsanlega komið upp við rannsóknina þar sem rannsakandi hefur ekki mikla 

reynslu í rannsóknarvinnu sem þessari. Rannsóknin hefur ekki 

alhæfingargildi nema um viðmælandann. Með takmörkun er átt við að 

ákveðin atriði gætu komið fram í rannsókninni sem dregur úr trúverðugleika 

hennar. Sálrænar afleiðingar bílslysa eru lítið rannsakaðar hér á landi og því 

er ekki hægt að bera þessa rannsókn saman við aðrar og það gæti verið 

takmörkun hennar. 

Rannsóknin byggir á upplifun móður sem segir sögu sína en dóttir hennar 

lenti í bílslysi. Um er að ræða konu á miðjum aldri. Tekin voru fimm viðtöl 

sem voru hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp. Rannsakandi skráði niður 

svipbrigði, líkamsmál og eigin hugrenningar. Flick (2009) bendir á að túlkun 

upplýsinga getur verið takmörkun þar sem engin uppskrift sé til um hvernig 

túlka beri það sem kemur fram hjá viðmælanda.  
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2. Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknum og öðru rituðu efni sem fjallar um 

þá þætti sem  rannsóknin tekur á. Með frekari skoðun á rannsóknum, ritum 

og bókum sem fjalla um sama málefni fékkst skýrari mynd af viðfangsefninu. 

Kaflanum er skipt í undirkafla sem skiptist þannig að fyrst er rætt um 

skilgreiningar á unglingi og hvað hann glímir við á þroskaferlinu. Síðan er 

fjallað um rannsóknir á tengslum bílslysa og áfallastreituröskunar. Þá verður 

fjallað um áföll og afleiðingar slysa. Í kjölfarið er rætt um meðferðir. Þá er 

fjallað um lífsgæði og hamingju og svo hindranir í kerfinu. Að lokum er 

umfjöllun um vanda í skólakerfinu en rannsakanda þykir nauðsynlegt að taka 

umfjöllun um skólamál með þar sem fórnarlambið var við nám í 

framhaldsskóla þegar slysið átti sér stað og tvö ár eftir það.  

Unglingur 

Samkvæmt skilgreiningu íslenskrar orðabókar er unglingur ,,Ungur maður á 

aldrinum frá um 13 til 17-18 ára“ (Mörður Árnason, 2007).  

Beckett og Taylor (2010) tala um þroskaskeið unglingsáranna sem þrjú 

skeið. Þegar barn er á aldrinum 11-14 ára er talað um frumunglingsskeið og 

þegar unglingurinn er 15-17 ára er hann kominn á miðunglingsskeið en á 

lokaskeiðinu er hann á aldrinum 18-20 ára. Á þessum tímabilum eiga sér stað 

miklar breytingar hjá einstaklingi sem snertir flesta þætti daglegs lífs, svo 

sem andlega, félagslega og líkamlega þætti. Margir unglingar eru 

áhrifagjarnir á þessum aldri og eru viðkvæmir fyrir áreiti.  

Fjölskyldusamband hefur mikið að segja þegar unglingur er annars vegar 

og getur gott samband við fjölskylduna til dæmis verndað hann þegar 

breytingar eða erfiðleikar steðja að, stuðlað að aukinni hamingju og sjálfsáliti 

hjá unglingnum (Birkeland, Breivik og Wold, 2013; Murphey, Stratford, 

Gooze, o.fl., 2014). Innlendar rannsóknaniðurstöður sýna að unglingur sem er 

í góðum tengslum við foreldra sína glímir síður við félagsleg eða sálræn 

vandamál (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk 
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Ásgeirsdóttir, o.fl., 2003). Unglingur sem glímir við veika sjálfsmynd getur 

átt í erfiðleikum með að viðhalda vinasamböndum og mynda félagsleg tengsl 

(Butler og Gasson, 2005) en Ragnhildur Bjarnadóttir (2002) bendir á að 

sjálfmyndin er vitneskja eða hugmyndir um sjálfan sig, stöðu og sérkenni. Til 

að efla sjálfstraust unglings þarf að efla sjálfsmyndina og margir ólíkir aðilar 

geta komið að því ásamt unglingnum eins og foreldri, kennari og 

sálfræðingur (Santrock, 2010). 

Bílslys og andleg viðbrögð við þeim 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum rannsóknum sem fundust um 

andleg viðbrögð við bílslysum. Þrátt fyrir mikla leit fannst engin íslensk 

rannsókn um afdrif einstaklinga sem sleppa líkamlega ómeiddir eða lítið 

meiddir úr bílslysi en erlendis hefur það hins vegar verið skoðað.  

Þær rannsóknir sýna að fylgni er á milli þunglyndis og 

áfallastreituröskunar og að hafa lifað af bílslys þar sem ógn um dauða hefur 

átt sér stað. Mehta og Ameratunga (2011) tóku saman 297 rannsóknir sem 

gerðar voru á árinum 1980-2009 á þessu sviði og komust að þeirri niðurstöðu 

að samanburður rannsókna sé erfiður þar sem sömu viðmið eru ekki notuð í 

rannsóknunum. Sama á við þegar viðmið um áfallastreitu er skoðuð í kjölfar 

bílslysa. Auk þess kom fram að eftirfylgnin er ólík milli rannsókna, en það 

liðu frá einum mánuði upp í 2 ár þar til aftur var haft samband við 

fórnarlömbin, en í sumum rannsóknunum var haft samband oftar en einu 

sinni á tímabilinu með nokkurra vikna eða mánaða millibili. Þetta er í takt við 

það sem kom fram í rannsókn Stallard, Saltner og Velleman (2004) en að 

auki kom þar fram að stúlkur séu líklegri til að þjást af áfallastreituröskun í 

kjölfar bílslyss en drengir. Williams, Rheingold, Knowlton, o.fl. (2015) 

benda á fylgni á milli áfallastreituröskunar og upplifun fólks af ógninni um 

dauða. Rannsakendur urðu varir við að það gátu liðið allt að fjórir mánuðir 

þar til einkennin komu fram. Williams o.fl. (2015) telja sína rannsókn í takt 

við aðrar rannsóknir þegar þeir benda á að því yngra sem fólk er þegar það 

lendir í áfalli því líklegra sé að það þrói með sér þunglyndi og  

áfallastreituröskun. Í sömu rannsókn kemur fram að þeir sem lifa af bílslys 

eru líklegri til að fá áfallastreituröskun sem eykur líkur á notkun eiturlyfja og 

áfengis og að aukin áhættuhegðun sé meðal þeirra sem þjást af 

áfallastreituröskun og telja rannsakendur nauðsynlegt að rannsaka betur 
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fylgni milli þessara þátta. Rannsóknarniðurstöður sýna að unglingum sé 

hættari við sálrænum kvillum í kjölfar bílslysa en yngri börnum (Olofsson, 

Bunketrop og Anderson, 2012). 

Mehta og Ameratunga (2011) benda á mikilvægi þess að allir þeir sem 

koma að slysum, svo sem lögregla, sjúkralið og starfsmenn sjúkrahúsa þekki 

tilfellin sem geta orsakað áfallastreituröskun. Að þeirra mati þurfa allir 

heilbrigðisstarfsmenn sem taka á móti einstaklingum eftir slys að hafa 

þekkingu, hæfni og færni til að skima fyrir áhættuþáttum tengdum bílslysum 

þar sem ungt fólk lifir af. Upplýsingar til ungra fórnarlamba slysa og foreldra 

þeirra er víða að finna og má þar nefna sjálfshjálparbæklinga en það ætti að 

vera í höndum fagfólks að koma slíkum bæklingum til þeirra sem þurfa á því 

að halda. Í rannsóknum sem skoðaðar voru kom fram að margir kjósa 

samræðuna frekar en skrifaðan texta þegar um jafn mikilvægar upplýsingar er 

að ræða.  

Í rannsókn Fujita og Nishida (2008), þar sem 100 fórnarlömb 

umferðaslysa tóku þátt, kom í ljós að fjórðungur sýndi alvarleg einkenni 

áfallastreituröskunar, um 40 prósent sýndi nokkur einkenni á meðan um 

þriðjungur slapp alveg við áfallastreituröskun. Það kom rannsakendunum 

verulega á óvart að ekki var fylgni milli alvarleika bílslysanna og 

áfallastreituröskunar hjá þeim sem lentu í bílslysunum, en þeir áttu von á því. 

Hins vegar fundu rannsakendur þrjá þætti sem höfðu afgerandi áhrif á hvort 

viðkomandi fengi áfallastreituröskun. Í fyrsta lagi hvort þeir upplifuðu sig í 

lífshættu, í öðru lagi upplifunina að eiga ekki  sök á  slysinu og  í þriðja lagi 

hvort einstaklingurinn hefði verki í baki eða höfði. Í rannsóknarniðurstöðum 

Stallard o.fl. (2004) kom fram að umfang bílslyss og þróun 

áfallastreituröskunar helst ekki í hendur heldur þvert á móti olli minni háttar 

bílslys oftar áfallastreituröskun hjá börnunum og unglingunum í rannsókninni 

en þau voru á aldrinum 8-19 ára.  

Rannsakendur benda á að heilbrigðiskerfið þurfi að skima fórnarlömb 

bílslysa fyrir þunglyndi og áfallastreituröskun þar sem þetta eru tíðir 

fylgikvillar slysanna (Williams, o.fl., 2015). 

Áfall 

Áfall er skilgreint sem sálræn þjáning vegna atburðar sem heltekur sálarlífið 

og hefur varanleg áhrif en alvarlegt sálrænt áfall má meðal annars rekja til 
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lífshættulegra atburða (Videbech, 2008; Sigríður Halldórsdóttir og Sigríður 

Jónsdóttir, 2008). Einnig má finna skilgreininguna að áfall sé sterkt 

streituviðbragð í kjölfar óvæntra atburða og að það sé yfirþyrmandi reynsla 

sem breytir tilverunni (Videbech, 2008) en Mather og Marsden (2004) segja 

að alvarlegasta áfallið sem menn geta lent í er að vera í dauðans hættu. 

Samkvæmt Dyregrov (2008) rofna hugsanir og tilfinningar þegar um áfall er 

að ræða en að öllu jöfnu tengjast þessir þættir. 
Tilfinningar einstaklings endurspeglast af mörgum þáttum þegar hann 

hefur lent í áfalli, til dæmis upplifun, eigin þekkingu og stjórnun tilfinninga 

(Funder, 2010). Steele og Kuban (2011) benda á að unglingar eru misnæmir 

þegar kemur að áföllum og fyrir því séu ýmsar ástæður. Viðkomandi getur 

verið viðkvæmur að eðlisfari, á sögu um andleg veikindi eða hefur lent í 

mikilli sorg. Geðrænir kvillar eins og þunglyndi og kvíðaröskun eru tíðir hjá 

fólki sem orðið hefur fyrir áfalli (Creamer, McFarlane, og  Burgess, 2005). 

Með heill unglingsins í huga eru forráðamenn gerðir ábyrgir fyrir 

upplýsingum um hann, því mikilvægt sé að þær berist þeim aðilum sem vinna 

að málinu hverju sinni. Fái foreldrar upplýsingar um mögulega breytta 

hegðun geta þau betur áttað sig á breytingunum sem verða á hegðun 

unglingsins (Páll Tryggvason, Eydís Sveinbjarnardóttir, Guðrún Helga 

Sederholm, o.fl., 2000; Stallard, Saltner og Velleman, 2004) og samrýmist 

þetta rannsókn van de Bovenkamp og Trappenburg (2010) sem tóku viðtöl 

við 18 aðstandendur og beittu innihaldsgreiningu við vinnslu á gögnunum. 

Fyrir unglinga eru upplýsingar um mögulega hegðunarbreytingar 

nauðsynlegar til að þau átti sig betur á hvað gerist hjá þeim þegar og ef um 

hegðunarbreytingar er að ræða (Stallard, Saltner og Velleman, 2004).  

Áfallahjálp 

Í kjölfar snjóflóðanna á Súðavík og á Flateyri varð mönnum tíðrætt um 

áfallahjálp, gildi hennar og nauðsyn. Í fyrsta skipti var áfallahjálp veitt hér á 

landi í tengslum við slíka vá en það var í höndum presta, sálfræðinga og 

hjúkrunarfræðinga (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Orðræðan 

var á einn veg, nauðsyn andlegrar aðstoðar í kjölfar slyss. Bragarbót var gerð 

á málaflokknum og hafa fjölmargir menntað sig í þeim fræðum með það að 

leiðarljósi að koma til hjálpar eftir áfall. Með aukinni menntun fagaðila hafa 
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einstaklingar og hópar fengið áfallahjálp sem talin er nauðsynleg þeim sem 

lenda í áföllum.  

Áfallahjálp samanstendur af nokkrum þáttum en upplýsingar, viðrun og 

virkjun stuðningkerfisins eru meðal annars það sem McNally, Bryant og 

Ehlers (2003) tala um auk þess að benda á mikilvægi fræðslu fyrir 

þolanda um mögulegar afleiðingar áfalls. Sálræn skyndihjálp felur í sér að 

einstaklingi er gefinn kostur að tjá sig og ekki má beita þolanda áfalls 

þrýstingi til frásagnar. Í þessum aðstæðum  eru það vinir og vandamenn sem 

geta verið stoð og stytta einstaklingsins (van de Bovenkamp og Trappenburg, 

2010).  

Topor, Borg, Mezzina, o.fl. (2006) benda á að aðstandendur séu 

mikilvægasti hlekkurinn þegar andleg heilsa gefur sig. Virkjun 

stuðningskerfis er mikilvæg en handleiðsla ætti að vera í höndum fagaðila og 

góð samvinna milli hjálparaðila er æskileg (Steele og Kuban, 2011). 

Rannsakendurnir Mehta og Ameratunga (2011) telja mikilvægt að 

sjálfshjálparrit standi fórnarlömbum áfalla til boða og að það sé 

heilbrigðisstarfsmaður sem afhendir þeim eða aðstandendum ritið. 

Upplýsingagjöf til þolanda áfalla er mikilvæg til að þeir átti sig á hver 

eftirköst áfallsins geta orðið. Í sænsku sjálfshjálparriti sem fórnarlömb áfalla 

fá þar í landi eftir áfall er talað um nauðsyn viðrunarfunda. Fagfólk ætti að 

sjá um slíkan fund og sé um fleiri en einn þolanda að ræða er mikilvægt að 

allir sem lentu í áfallinu tjái sig (McNally, Bryant, og Ehlers, 2003; Morelli, 

2008). 

Mat á áhættuþáttum og eftirfylgd er einn mikilvægasti þátturinn í 

áfallahjálp. Áfallastreituviðbrögð geta leitt af sér sjúkdóma sem með réttri 

meðferð má komast hjá. Helstu einkenni sem ber að horfa til samkvæmt 

Videbech (2008) er endurtekin upplifun atburðarins, skerðing einstaklings til 

að takast á við daglegt líf, svefnleysi, depurð og félagsfælni svo fátt eitt sé 

nefnt. Samkvæmt Williams og félögum (2015) geta liðið margir mánuður þar 

til einkenni áfalls kemur fram.  

Afleiðingar slysa 

Elliott, Noteboom, Flynn o. fl. (2009) benda á að rannsóknarniðurstöður sýni 

að einstaklingur sem hlotið hefur hálshnykk þrói með sér áfallastreituröskun 

en það sé hins vegar ekki þekkt meðal þeirra sem hlotið hafa annars konar 
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áverka á stoðkerfið. Andlegir kvillar eru algengari hjá þeim sem þjást af 

stoðkerfisverkjum, sér í lagi í baki og á háls eftir slys, en þeim sem engin 

einkenni hafa (Demyttenaere, Bruffaerts, Lee, o.fl., 2007). Ekki er óalgengt 

að þolendur bílslysa þrói með sér kvíðaröskun sem getur síðar þróast í 

áfallastreituröskun (Kearney og Trull, 2012). 

Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg 

Jónsdóttir (2014) eru höfundar skýrslu Umferðarstofu um slys hér á landi og 

þar kemur fram að stór hluti þeirra sem lenda í slysi fá minniháttar ákverka. Í 

skýrslunni kemur fram að slys þar sem lítil meiðsl verða séu oft vanskráð. 

Slys eru flokkuð í tvo slysaflokka, lítil meiðsl og mikil meiðsl. Samkvæmt 

þeirri flokkun telst vegfarandi ekki slasaður nema hann hafi annað tveggja 

verið fluttur af opinberum aðilum á heilbrigðisstofnun eða undir 

læknishendur. Flokkun slysa er alþjóðleg og samkvæmt skýrslunni flokkast 

þau á þennan hátt: 

 

Mikil meiðsl:  

Beinbrot, heilahristingur, innvortis meiðsl, kramin líffæri, 

alvarlegir skurðir og rifnir vefir, alvarlegt lost (taugaáfall) sem 

þarfnast læknismeðferðar og sérhver önnur alvarleg meiðsl 

sem hafa í för með sér nauðsynlega dvöl á sjúkrahúsi.  

 

Lítil meiðsl:  

Undir þennan lið fellur tognun, liðskekkja eða mar. Fólk sem 

kvartar um lost (taugaáfall) en hefur ekki orðið fyrir öðrum 

meiðslum, ber ekki að telja nema það hafi greinileg einkenni 

losts og hafi hlotið læknismeðferð samkvæmt því. 

Kvíði og kvíðaröskun 

Tímabundið álag ógnar ekki andlegri heilsu manna en þegar ástandið er 

viðvarandi getur það orðið fólki um megn. Mótstöðuaflið bregst, þættir í fari 

fólks sem áður voru sterkir veikjast og andleg veikindi láta á sér kræla. Kvíði 

getur verið tímabundinn eða langvarandi (Funder, 2010). Einstaklingur sem 

haldinn er kvíða hefur áhyggjur af áliti annrra, þjáist af svefntruflunum og 

sjálfsálit hans er lítið. Með réttum úrræðum má sigrast á kvíðanum (Anxiety 

Disorders Association of America, 2009). 
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Öllu jöfnu á einstaklingur ekki erfitt með að taka einfaldar ákvarðanir um 

það sem hann vill og má nefna sem dæmi einstakling sem pantar sér mat á 

veitingahúsi. Öðru máli gildir hins vegar um þann sem þjáist af kvíða en hann 

á erfitt með slíka ákvörðun (Funder, 2010).  

Talað er um almenna kvíðaröskun þegar kvíðavekjandi hugsanir koma 

endurtekið og einsaklingur sýnir forðanahegðun sem felur í sér að 

viðkomandi forðast umræður, staði og annað fólk. Hann hvílist illa, á erfitt 

með svefn, einbeitingarskortur gerir vart við sig og smávægilegir þættir verða 

að stóru vandamáli. Auk þess má sjá líkamleg einkenni eins og skjálfta, 

svima og meltingartruflanir. Einkennin geta haft áhrif á einbeitingu og 

hugsun einstaklings. Kvíðaröskun er langvinnur sjúkdómur og aðrir andlegir 

sjúkdómar fylgja oft í kjölfar röskunarinnar (Kearney og Trull, 2012).   

Þunglyndi 

Rannsóknarniðurstöður Williams og félaga (2015) sýna að félagsleg virkni 

unglinga geti minnkað eigi þeir við þunglyndi að stríða og vekja athygli á að 

brottfall þeirra úr skóla er líklegt. Þunglyndi getur komið í kjölfar ólíkra 

áfalla. Þar má nefna dauðsfall, skilnað, ofbeldi, líkamsmeiðingar, heilsuleysi 

og slys. Margir ólíkir þættir valda þunglyndi sem dregur mátt úr þeim sem 

glímir við sjúkdóminn (Mehta og Ameratunga, 2011; Williams o.fl., 2015). 

Einkenni þunglyndis hjá unglingum er einbeitingarleysi sem hefur áhrif á 

námsárangur, framtíðarhorfur og það gætir pirrings, þau sýna reiði, loka sig 

af frá vinum og viðsnúningur á sólarhringnum er algengur (Gampetro, 

Wojciechowski og Amer, 2012).  

Almenn einkenni þunglyndis eins og aukin viðkvæmni fyrir höfnun, 

breytingar á svefnmynstri og matarlyst þar sem hún ýmist er of lítil eða of 

mikil fylgja oft sjúkdómnum. Reiðiköst verða fleiri og grátur eykst, 

einbeitingarskortur, þreyta og lítil orka. Svartsýni gerir vart við sig, 

sjálfsmynd veikist, sjálfsgagnrýni og sektarkennd svo og líkamlegir verkir 

eins og maga- og höfuðverkur sem ekki er hægt að meðhöndla. Þegar um 

alvarlegri tilfelli er að ræða koma sjálfsvígshugsanir fram í dagsljósið 

(Gampetro, o.fl., 2012; Hooyman og Kiyak, 2011; Westbrook, 2008). 

Sektarkennd einkennir oft fólk með þunglyndi og framtíðarsýnin er neikvæð 

og fátt um markmið. Langtímamarkmið finnast ekki hjá þeim sem þjást af 

þunglyndi en hafi þeir engin langtímamarkmið er oft óreiða í lífi þeirra og 
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lítið um skipulag. Skammtímamarkmið verða að koma fyrst til að halda 

sjónum á langtímamarkmiðum (Funder, 2010).  

Samkvæmt Hooyman og Kiyak (2011) eru einstaklingar sem hafa átt við 

þunglyndi að stríða fyrr á ævinni í áhættuhópi að verða þunglyndir á efri 

árum svo og þeir sem hafa ekki gott tengslanet á fullorðinsaldri. Þunglyndi 

getur þróast í líkamleg einkenni og samhliða sálrænum krankleika getur 

ástandið haft veruleg áhrif á heilsu fólks, svo sem verki, svefnleysi og þreytu 

og vari þetta ástand lengi getur það haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

einstaklings (American Psychiatric Association, 2013; Morrin, Belleville, 

Bélanger, o.fl., 2011). Eftir því sem kom fram í megindlegri rannsókn þeirra 

Calhoun, Wiley, Dennis, o.fl. (2009) upplifa konur með djúpt þunglyndi og 

áfallstreituröskun slakara heilsufar en konur sem þjást ekki af þessum 

andlegu kvillum. Vonleysi gerði einnig vart við sig hjá konunum og svipuð 

niðurstaða kemur fram í megindlegri rannsókn þeirra Machado, de Axevedo, 

Facuri o.fl. (2011).  

Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun er ekki ný af nálinni en röskunin er frekar nýleg í 

greiningarkerfinu DSM (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Röskunin var fyrst sett inn árið 1980 þegar þriðja bókin var gefin 

út en það var gert eftir mikla pólitíska baráttu til þess að viðurkenna 

þjáningar uppgjafarhermanna úr Víetnamstríðinu. Þegar DSM-IV var gefin út 

var flokkurinn orðinn stærri og greiningarviðmiðin betri. Það hefur reynst 

erfitt að búa til skala yfir alvarleika áfalla þó svo að sátt ríki um að ógn um 

dauða sé það alvarlegasta (Mather og Marsden, 2004).   

Einkenni áfallastreituröskunar er meðal annars þau að einstaklingur er 

óttasleginn eða hræddur um að eitthvað komi fyrir hann. Hann forðast allt 

sem minnir á áfallið og fólk sem gæti minnt á það, og ekki síst það sem gerist 

inni í höfðinu, nánar tiltekið það forðast minningar og hugsanir um slysið. 

Endurminningar sem koma upp í huga þessara einstaklinga um slysið eru 

ekki velkomnar því þær kalla fram kvíða og ótta. Áhöld eru meðal 

rannsakanda á sviðinu um hvort einkenni sem þeir kalla tilfinningalega 

lömun (e. numbing), sem lýsir sér þannig að viðvarandi óróleiki hindrar aðrar 

eðlilegar tilfinningar í að koma fram, eins og gleði og samhyggð, falli undir 

eitt af einkennum áfallastreituröskunar. Menn eru sammála um að sé spurt út 
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í hræðslu eða ótta, forðun og endurminningar megi finna út hve alvarleg 

áfallastreituröskunin sé (Fujita og Nishida, 2008). Eitt af einkennum 

áfallastreituröskunar, sem reyndar er ekki algilt, er að einstaklingurinn 

endurlifir atburðinn og þannig viðhelst ógnunin. Unglingur sem upplifir áfall 

og verður heltekið af upplifuninni lifir í ákveðnu angistarástandi (Dyregrov, 

2008). Finni einstaklingur einkenni áfallastreituröskunar samfellt í fjórar 

vikur eftir atburðinn á hann að leita sér hjálpar. Ekki þurfa einkennin að 

koma í kjölfar áfalls heldur geta þau birst síðar, jafnvel löngu eftir áfallið. Í 

tilfellum þar sem einkennin eru viðvarandi í þrjá til sex mánuði er talað um 

króníska áfallastreituröskun en annars er talað um bráða áfallastreituröskun. 

Talað er um að séu einkenni enn til staðar þremur mánuðum eftir áfall megi 

búast við varanlegum veikindum og auknum fylgikvillum (Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Kearney og Trull, 2012; 

McNally, Bryant, og Ehlers, 2003). Lommen og Restifo (2009) benda á að 

áfallastreituröskun sé oft á tíðum vangreind en röskunin hefur mikil og 

víðtæk áhrif á líf þess sem glímir við sjúkdóminn. Og það er ekki bara að það 

hafi áhrif á einstaklinginn heldur gætir áhrifanna víðar, eins og á fjölskyldu 

og samfélag. Glími einstaklingur við langvarandi áfallastreituröskun hefur 

það slæm áhrif á heilsuna sem orsakar tíðari heimsóknir til lækna (Green og 

Kimberling, 2004). Því yngri sem einstaklingur er þegar áfallið ríður yfir 

eykst hætta á þróun áfallastreituröskunar og sé félagsnet hans lítið eykst 

hættan til muna. Ekki þróa allir með sér áfallastreituröskun því talið er að um 

75 % þeirra sem verða fyrir áfalli jafni sig (Gerge, 2010). 

Einkenni eins og flótti, lélegt sjálfsmat, skortur á frumkvæði og bjargleysi 

voru þættir sem uppgjafarhermenn sýndu og menn tengja við 

áfallastreituröskun. Mikil hugræn geta og félagslegur stuðningur geta 

minnkað líkurnar á röskuninni. Fylgikvillar röskunarinnar eru kvíði og 

þunglyndi sem geta þróast í kjölfar áfalla og sýni einstaklingur viðbröð við 

áfallastreituröskun er fagleg hjálp nauðsynleg (Creamer, McFarlane og 

Burgess, 2005; Javidi og Yadollahie, 2012).  

Viðbrögð eins og endurupplifun atburðar, sterk viðbrögð við áreitum, 

búast alltaf við því neikvæða, doði, kvíðaköst og martraðir eru merki um 

áfallastreituröskun svo og kvíði og þunglyndi. Þeir sem þjást af 

áfallastreituröskun telja aðra hunsa sig vegna röskunarinnar (Kearney og 

Trull, 2012). Læknarnir Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson 

(2001) benda á að skortur á félagsfærni geri vart við sig, pirringur og að 
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einstaklingur sýni minni tilfinningar og síðar í ferlinu koma oft 

persónuleikabreytingar fram. 

Rannsóknir hafa skilgreint þá þætti sem talið er að auki líkur á 

áfallastreituröskun hjá einstaklingi. Þættirnir eru mismargir en oft koma þeir 

sömu við sögu í ólíkum rannsóknum. Algengustu þættirnir sem nefndir hafa 

verið er saga geðraskana, einstaklingslega og hjá fjölskyldu, áfall í barnæsku, 

félagslegur stuðningur eftir áfall, aftenging við atburð á meðan hann á sér 

stað og upplifun á að líf manns sé í hættu. Hugarferli einstaklings með 

kvíðaröskun er talið valda því að þeim einstaklingi er sérstaklega hætt við 

áfallastreituröskun (Flouri, 2005).  

Rannsóknaniðurstöður sýna að unglingar með áfallastreituröskun sýna 

lakari námsárangur og hætta frekar námi en þeir sem hafa ekki röskunina. 

Þau mæta verr í skólann og má sennilega rekja það til einkenna röskunarinnar 

sem eru meðal annars flótti frá félagslegum aðstæðum, tilfinningalegur 

óstöðugleiki, einbeitingarskortur og stöðugur ótti (Uguak, 2001). 

Meðferðir 

Samkvæmt Manning (2007) er ekki hægt að rjúfa óæskilega hegðun nema 

einstaklingur vilji það sjálfur. Æskilegt er að koma með uppbyggjandi og 

leiðbeinandi ráð en ekki segja fólki fyrir verkum. Hvatning felst í að fá 

einstaklinginn til að hugsa öðruvísi, breyta til og vera ekki í sömu 

hjólförunum. Samkvæmt Guðfinni P. Sigurfinnssyni og Kristni Tómassyni 

(2001) benda rannsóknarniðurstöður til að samtalsmeðferðir hjálpa almennt 

einstaklingum í andlegum veikindum og sé meðferðin notuð getur hún 

minnkað líkur á langvinnri áfallastreitu. Innan heilbrigðisþjónustunnar má 

finna ýmis bjargráð við andlegum sjúkdómum en rætt verður um tvær 

mögulegar aðferðir í þessum kafla. 

Gjörhygli 

Rannsóknir sýna að með iðkun gjörhygli (e. mindfulness) má  draga úr streitu 

og verkjum auk þess að bæta líðan einstaklings. Aðferðin hefur rutt sér til 

rúms á undanförnum árum og fleiri iðka gjörhygli en áður, auk þess sem hún 

er notuð sem meðferðarform (Fortney og Taylor, 2010). Í rannsókn sem gerð 

var á 50 einstaklingum kom í ljós að iðkun gjörhygli getur verið árangursrík 
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aðferð til að draga úr kvíða, þunglyndi og streitu. Samkvæmt rannsókninni 

urðu framfarir mestar hjá þeim sem voru í mestum tilfinningalegum vanda. 

Auk þess bendir allt til að gjörhygli geti hjálpað einstaklingum sem búa við 

alvarleg veikindi og á þann hátt stuðlað að betri líðan. Þetta styðja fleiri 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviðinu (Carmody og Baer, 2008; 

Schreiner og Malcolm, 2008; Overholser og Fisher, 2009).    

Einstaklingur getur stundað gjörhygli nánast hvar sem er og það er kostur 

aðferðarinnar. Eina sem fólk þarf að gera er að gefa sér tíma daglega til að 

iðka gjörhygli. Ekki er krafist sérstakra staða, húsgagna eða stellinga við 

iðkunina því viðkomandi getur valið sér stað, stund og stellingu þannig að 

honum líði vel (Ott, 2004). Til að iðka gjörhygli þarf einstaklingur að vera 

tilfinningalega fær um að dvelja á stað og stund, geta þolað óþægilegar 

tilfinningar og ekki síst að hafa viljann til að iðka hana (Tusaie og Edds, 

2009).  

Gjörhygli er reglubundin þjálfun til að ná tökum á huga og hugsunum 

einstaklings. Samkvæmt Turner (2010) byggist gjörhygli á að í ákveðnum 

aðstæðum stoppi fólk og hugsi um stað og stund. Schoeberlein (2009) metur 

það svo að með iðkun gjörhygli aukist einbeiting sem styður við námsáhuga 

nemanda og athygli hans. Noti einstaklingur aðferðina getur hann hugsanlega 

unnið á prófkvíða eigi hann við það að stríða og aukið sjálfsstjórn þegar hann 

þarf á að halda. Gjörhygli getur líka verið verkfæri einstaklings til að minnka 

streitu og getur bætt félagslega hæfni hans, auk þess að styrkja og styðja 

líkamlega og andlega vellíðan. 

Hugræn atferlismeðferð 

Hér er um sálfræðilega meðferð að ræða sem hefur rutt sér til rúms á 

undanförnum áratugum og byggir aðferð hennar á traustum grunni, en 

upphaflega var um atferlismeðferð að ræða. Síðar var hugarstarf einstaklings 

tekið inn í meðferðina og hlaut hún nafnið hugræn atferlismeðferð 

(Westbrook, Kennerley og Kirk, 2011).  

Megintilgangur hugrænnar meðferðar er að breyta hugsun einstaklings. 

Skerpa þarf athygli skjólstæðings um hugmyndir sínar og hugsanir við 

tilteknar aðstæður (Shawe og Rigby, 1999; Stallard, 2006). Ósjálfráða hugsun 

þarf að draga fram í dagsljósið og leiðrétta rangar hugsanir. Kenna þarf 

einstaklingi aðferðir til að stuðla að breytingum og aðstoða hann við að temja 
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sér heillavænleg viðhorf til sjálfs síns og annarra. Samkvæmt Westbrook 

(2008) þarf að leita sönnunargagna sem mæla með og á móti til að 

endurskoða neikvæðar tilfinningar sem valda meini í huganum. Oft sé 

gagnlegt að byrja með blað og blýant og skrá niður og meta hugsanir á 

hlutlægan hátt og bera kennsl á þær. Skjólstæðingur þarf að átta sig á hverjar 

eru neikvæðu hugsanirnar og hvaða afleiðingar þær hugsanir hafa.  

Til að hugræn atferlismeðferð virki þarf skjólstæðingur meðferðaraðila að 

vera sammála þeim aðferðum sem notaðar eru til að ná fram þeim 

breytingum sem hann óskar eftir (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2011). 

Meðferðaraðili og skjólstæðingurinn þurfa að feta sama stíginn til að vel 

takist til og nota sama tungumál, þannig að báðir viti að hverju sé stefnt, hvað 

meðferðarformið þýði og hvaða aðferðir séu notaðar í meðferðinni.  

Bjagaðar hugsanir eru fundnar með hugrænni atferlismeðferð, en í flestum 

tilfellum er um neikvæðar hugsanir að ræða sem dregur fólk niður og orsakar 

jafnvel að það kemur því ekki í verk sem það þarf að gera. Auka þarf skilning 

skjólstæðings á eðli og ástæðum vondu tilfinninganna og hann þarf að læra 

hvernig hægt sé að skipta þeim út fyrir þær betri. Aukist færni skjólstæðings í 

að hugsa jákvætt og breyta hegðun er auðveldara fyrir viðkomandi að taka á 

því sem kemur fyrir í lífi hans og þeim neikvæðu aðstæðum sem upp kunna 

að koma (Stallard, 2006).  

Talað er um tvenns konar meðferðarform þegar sjónum er beint að 

hugrænni atferlismeðferð. Það eru einstaklingsmeðferð og hópmeðferð. Hér 

áður beittu menn eingöngu einstaklingsmeðferð en að sögn Oei og Browne 

(2006) hefur meðferðin líka þróast í hópmeðferð og sé mikið notuð sem slík. 

Niðurstöður rannsókna benda til að hópmeðferð skili jafn góðum árangri og 

einstaklingsmeðferð, auk þess sem slík meðferð sé hagkvæmari. Hópmeðferð 

er ekki eins kostnaðarsöm fyrir samfélagið en það eitt á þó ekki að vera 

mælikvarði þegar meðferð er valin (Tucker og Oei, 2007). 

Ekki er hægt að tala um langa hefð fyrir notkun hugrænnar 

atferlismeðferðar hér á landi og þá sérstaklega í tengslum við þunglyndi. 

Pétur Tyrfingsson (2007) heldur því fram að sú hefð geti myndast, sér í lagi 

ef við horfum til Breta í því samhengi. Heilbrigðisyfirvöld þar í landi fóru í 

allsherjar átak gegn sjúkdómum sem herja á geðheilsu fólks og bjóða þeim 

sem á þurfa að halda upp á hugræna atferlismeðferð.  

Í mörgum rannsóknum um hugræna atferlismeðferð hefur komið fram að 

meðferðin hjálpar við margs konar kvillum sem hrjáð geta manneskjuna. 
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Samkvæmt Dattilio, Goisman og Davis (2007) hefur hugræn atferlismeðferð 

gefist vel sem meðferð við þunglyndi, kvíðaröskunum og öðrum geðrænum 

vandamálum sem tengist hugarfari og atferli. Meðferðin tekur á lífeðlisfræði- 

og líffræðilegum orsökum þessara kvilla og í ákveðnum tilfellum, samhliða 

lyfjagjöf, þykir meðferðin henta vel. Auk þess er talað um góð langtímaáhrif 

af meðferðinni  (Butler, Capman, Forman o.fl., 2006; Silverman og Motoca, 

2011). Lyfjameðferð samhliða hugrænni atferlismeðferð er ekki talin stangast 

á við markmið meðferðarinnar. Áhersla er lögð á að ráða bót á einkennum 

skjólstæðings nokkuð hratt og það er viðurkennt meðal sérfræðinga sem 

vinna með hugræna atferlismeðferð (Oei og Browne, 2006). 

Þegar kvíði er meðhöndlaður í hugrænni atferlismeðferð er um að ræða 

fjóra þætti sem þarf að vinna með. Það er mat, fræðsla, þjálfun og 

berskjöldun. Til að fá skýra mynd af vandanum þarf mat. Matið er notað til 

að búa til meðferðaráætlun. Til að koma á sambandi milli meðferðaraðila og 

þiggjanda meðferðarinnar þarf matið að liggja fyrir. Fræðslan byggir á að 

meðferðaraðili fræðir skjólstæðinginn. Margt felst í fræðslunni og má þar 

nefna slökun, félagsfærni og um einkennin sem viðkomandi á við að stríða. 

Til að þekkja eigin hugsanir þarf þjálfun sem felst í að svara þeim neikvæðu 

hugsunum sem upp koma, þekkja rökin á móti þeim og bregðast við. Segja 

má að berskjöldun sé lokakaflinn. Þá er tekist á við vandann í raunverulegum 

eða ímynduðum aðstæðum án þess að grípa til aðferða sem fólk beitir öllu 

jöfnu eins og forðun (Moree og Davis, 2010). Í meðferðinni notar 

einstaklingur það sem hann hefur lært en aðferðin er notuð á börn, unglinga 

og fullorðið fólk. Burt séð frá hvaða meðferðarform er notað þá er það 

samband milli meðferðaraðila og þiggjanda meðferðar sem vegur þyngst 

þegar ná á árangri í meðferð. Á milli aðila þarf að ríkja traust, virðing og að 

samkennd einkenni meðferðarsamband (Blank, 2004; Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Mancini, Hardiman og Lawson, 

2005).  
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður aðferðafræðinni gerð skil sem notuð var í 

rannsókninni. Í upphafi verður sagt frá rannsóknaraðferðinni því næst hvernig 

val á viðmælanda átti sér stað og hvernig staðið var að gagnasöfnum. Síðan 

verður gagnagreiningunni gerð skil og þá fjallað um réttmæti og áreiðanleika, 

siðfræði rannsóknarinnar og rannsóknarsiðfræði. Að lokum verður þrepum 

Vancouverskólans lýst og hvernig rannsakandi notaði þau. 

Rannsóknaraðferð 

Til  að svara rannsóknarspurningunni var valin rannsóknaraðferð 

Vancouverskólans í fyrirbærafræði, en hún er ein aðferð innan eigindlegra 

rannsókna. Upphafsmaður fyrirbærafræði var Edmund Husserl (1859-1938), 

en hann vildi meðal annars skoða innsta eðli fyrirbæra. Vancouver- skólinn í 

fyrirbærafræði er blanda af fyrirbærafræði (e. phenomenology), túlkunarfræði 

(e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. constructivism). Markmið 

aðferðarinnar er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum en hún er vel til 

þess fallin að draga fram trúverðugleika í frásögn viðmælanda og draga upp 

mynd af því frá hvaða sjónarhorni þátttakandi upplifir eigin reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Auk þess er með rannsóknaraðferðinni hægt að kafa 

dýpra í einstök málefni er upp kunna að koma í rannsókninni. Eigindlegar 

rannsóknir eru heildrænar og miða að því að skilja og skoða fyrirbæri og 

mannlega reynslu og tengsl við ytri aðstæður. Túlkun rannsakanda er hluti af 

rannsókninni því gögnin ein og sér geta ekki gefið fullnægjandi mynd af 

fyrirbærinu. Hlutverk viðmælenda í rannsókninni er mikið og því er litið á 

hann sem meðrannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir: 2013).  
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Val á þátttakanda 

Í rannsókninni var notað tilgangsúrtak en þá er einstaklingur valinn út frá 

tilgangi rannsóknarinnar, það þýðir að viðmælandi hefur upplifun og reynslu 

af því sem er rannsakað (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Skilyrði fyrir vali á þátttakanda var að hann sé móðir unglings sem lent 

hefur í bílslysi, sloppið án teljanlegra meiðsla og fluttur til meðhöndlunar á 

slysadeild. Einn einstaklingur var valinn sem uppfyllti viðmiðin og gaf ég 

honum rannsóknarnefnið Helena. Dóttir hennar lenti í alvarlegri bílveltu fyrir 

nokkrum árum þar sem bíllinn gjöreyðilagðist.  

Gagnaöflun 

Rannsakandi hóf heimildarleit um fyrirbærið sem skrifað var um, las 

fræðigreinar og annað efni sem tengdist viðfangsefninu en Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) segir að með aukinni þekkingu á fyrirbærinu aukist 

víðsýni sem gerir rannsakandann hæfari til að heyra eitthvað nýtt.  

Í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl ein aðferða til gagnasöfnunar. 

Viðtalið  er þá  eins  konar samræða milli rannsakanda og viðmælanda og 

gögnum safnað saman á þann hátt. Viðtöl eiga vel við þegar afmörkuð 

reynsla einstaklings er skoðuð (Helga Jónsdóttir, 2013).   

Sumarið 2014 ræddi rannsakandi við móðurina um þátttöku í 

rannsókninni, sem var auðsótt. Viðtölin, sem voru fimm, fóru fram á heimili 

meðrannsakanda en þar ríkti ró og næði. Í rannsókninni var notast við opnar 

spurningar, hlustað eftir blæbrigðum raddarinnar og fylgst með líkamsmáli 

sem segir rannsakanda töluvert en Helga Jónsdóttir (2013) bendir á að óyrt 

tjáning segi oft meira en sú tjáða. Það að viðtölin fóru fram á stað þar sem 

viðmælanda fannst hann öruggur gaf honum kost á að sýna viðbrögð og 

svipbrigði sem hann ella hefði jafnvel ekki sýnt á öðrum stað. Undir ítarlegri 

frásögn þátttakanda af upplifun sinni og reynslu punktaði rannsakandi niður 

það helsta í rannsóknardagbók. Það sem rannsakandi punktaði niður voru 

spurningar sem komu upp í huga viðmælanda, líkamsmálið svipbrigði og 

hugrenningar undir frásögninni. 

Tilfinningarót getur átt sér stað hjá viðmælanda þegar um djúpviðtöl er að 

ræða og það ber að hafa í huga (Sigurður Kristinsson, 2013) þegar viðtöl eru 

undirbúin og tekin. Meðrannsakandi minn sýndi tilfinningar. Rannsakandi 
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ræddi við hann af virðingu og tillitsemi og gaf honum þann tíma sem hann 

þurfti á að halda til að jafna sig. 

Greining gagna 

Samkvæmt Flick (2009) gegnir texti þrenns konar hlutverki í eigindlegum 

rannsóknum. Hann er mikilvægt gagn sem rannsóknin byggir á. Textinn er 

undirstaða túlkunar, það vil segja, texti er unnin úr viðtali sem síðar er 

túlkaður og til verða skrifleg gögn. Textinn er auk þess hjálpartæki til að 

túlka rannsóknargögn. Segja má að textinn sé staðgengill þess sem rannsakað 

er. Lífsreynsla einstaklings er sett í texta og hún túlkuð en áhuginn beinist að 

formlegri greiningu í hversdagslegum aðstæðum. Samtalsgreining var 

upphaflega hönnuð til að rannsaka hversdagslegt samband með formlegum 

hætti. 

Viðtölin í rannsókninni voru í formi samtala og voru hljóðrituð, síðan 

voru þau skrifuð orðrétt upp og greind í yfirþema, meginþemu og undirþemu. 

Gögnin voru sett upp í greiningarlíkan og mynda fyrirsagnir í 

niðurstöðukaflanum þau þemu sem komu fram við greininguna.  

Siðfræði rannsóknar 

Flick (2009) bendir á að eigindlegar rannsóknaraðferðir eru oft á tíðum mjög 

opnar og aðlaga sig að því sem gerist á leiðinni. Erfitt getur verið að sjá fyrir 

hvaða erfiðleikar geta komið upp. Uppgjöf, þó á bátinn gefi er ekki ráðið, 

heldur að finna lausnir við þeim siðferðilegu vandamálum sem upp koma á 

meðan rannsóknin stendur yfir. Á hverju stigi rannsóknarinnar koma upp 

siðfræðilega vandamál svo sem nálgun viðfangsefnis, val á þátttakendum, 

spurningar og upplýsingar, hver fær að vita af rannsókninni, tilgangur hennar 

og væntingar rannsakanda. Í eigindlegri rannsókn er þýðið einn eða fáir 

einstaklingar og því ber að gæta að engin spor séu skilin eftir og að 

niðurstöðurnar séu ekki rekjanlegar til þátttakanda.  

Þátttakanda var kynnt rannsóknin, markmið hennar og tilgangur auk þess sem 

hún fékk að vita af áhuga mínum á andlegum afleiðingum slysa, annarra en 

hópslysa. Samkvæmt Tierney (2007) er mikilvægt að traust og trúnaður ríki á 

milli aðila. Sé traustið til staðar hefur spyrjandi meiri möguleika á að spyrja 
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nærgöngulla spurninga. Með upplýsingum til viðmælanda um rannsóknina 

myndaðist traust sem þarf að að vera til staðar til að rannsókn sem þessi gæti 

farið fram. Ary, Jacobs, Razavieh o.fl., (2006) benda á að um fjórar 

höfuðreglur í siðfræði rannsókna er að ræða, en þær eru: 

Sjálfræðisreglan:  Kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Í vísindarannsóknum leiðir þetta af sér kröfuna um upplýst og 

óþvingað samþykki, það er að rangt er að nota fólk til vísindarannsókna án 

þess að það hafi samþykkt þátttökuna af fúsum og frjálsum vilja, vitandi hvað 

það er að samþykkja. Veita þarf nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar 

til að hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku.  Gildir þá einu 

hvort talið er að þátttakandinn kæri sig um þessar upplýsingar eða ekki. Fram 

þarf að koma hver stendur fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi, í hverju 

þátttaka felist og á hvaða tíma er áætlað að hún fari fram, hvaða áhætta og 

ávinningur fylgi þátttöku, hvað sé gert til að draga úr áhættunni, til hvaða 

ráðstafanna verði gripið ef þátttakandi telur sig hafa orðið fyrir skaða, 

hvernig farið verði með persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni og 

með hvaða hætti niðurstöður úr henni verði birtar. Auk þess að veita 

upplýsingar um rannsóknina þurfa rannsakendur að sjá til þess að val 

þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað og frekast er unnt. 

Skaðleysisreglan: Vísindarannsóknir mega samkvæmt henni ekki fela í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Rannsakandinn skal ganga rækilega 

úr skugga um að áhættan sé  innan viðunandi marka og að ávinningur 

þátttakenda sé nægur til að réttlæta hana. 

Velgjörðarreglan: Kveður á um skylduna til að láta sem best af sér leiða 

og velja til þess leiðir sem minnstu fórna. Samkvæmt reglunni er það skylda 

rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem líklegar eru til hagsbóta fyrir 

mannkynið þegar á allt er litið. Augljóst er að velgjörðarreglan leggst gegn 

margvíslegum rannsóknum sem í raun hafa verið gerðar, án rökstuddrar 

vonar um mikilvæga þekkingu, á ýmsum hópum sem einfaldlega var auðvelt 

að ná til. 

Réttlætisreglan: Kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að 

hver og einn skuli fá það sem hann eða hún á skilið. Á þetta reynir við val 

þátttakenda, sem og þegar spurt er hvað þátttakendur skuli fá í skiptum fyrir 

framlag sitt. Í sögu vísindarannsókna hefur áhættan af þátttöku því miður oft 

lent á þeim sem eru fátækir, tilheyra minnihluta hópum, eru vistmenn á 

stofnunum, fangar, börn eða hafa með öðrum hætti veika stöðu í samfélaginu. 
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Ávinningurinn skilar sér á hinn bóginn einatt fyrst til þeirra sem búa við góð 

kjör og heilsugæslu. Réttlætisreglan hefur því fyrst og fremst leitt af sér 

kröfuna um að þeir hópar sem veika stöðu hafa séu verndaðir fyrir áhættu. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Þessi hugtök eru umdeild í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Hin 

hefðbundna skilgreining gengur út frá að innra réttmæti vísi til þess hvort sú 

mynd sem rannsakandi dregur upp af veruleikanum standist samanburð við 

veruleikann. Ytra réttmæti segir til um hvort alhæfa megi um niðurstöðuna. 

Að halda rannsóknardagbók er einn þáttur til að auka réttmæti rannsóknar en 

í hana eru hugrenningar rannsakanda skráðar (Flick, 2009).  

Færni rannsakandans hvað varðar nákvæmni, þekkingu og næmni hefur 

úrslitaáhrif á hvernig til tekst við úrvinnslu rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Hinn rauði þráður rannsóknarferlisins er að sannreyna 

og spyrja sjálfan sig hvort dregin sé upp sönn mynd af fyrirbærinu sem verið 

er að lýsa. Megin ógnanir við réttmæti eigindlegra rannsókna eru meðal 

annars að það vantar fyllri mynd af fyrirbærinu, hvort skekkja er í úrtaki eða 

að fagleg fjarlægð er ekki nægileg (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari 

rannsókn var greiningarlíkanið borin undir viðmælanda til að auka réttmæti 

og staðfesting fengin á því að rannsakandinn lýsti reynslu viðmælanda. Sú 

vinnuaðferð er í samræmi við Vancouver skólann í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Eigindlegar rannsóknir gera ekki ráð fyrir að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama hátt í annað sinn og því er ekki hægt að tala um 

traustleika rannsókna út frá sama skilningi og áreiðanleika (Ary, Jacobs, 

Razavieh og Sorensen, 2006).   

Rannsóknarferlið samkvæmt 12 þrepum 

Vancouver-skólans.  

Rannsóknarferlinu í rannsókninni var fylgt eins og þrepunum er lýst hér. 

1. þrep. Að velja samræðufélaga. Á þessu stigi þarf að skoða hver hentar í 

úrtakið rannsóknina, því mikilvægt er að viðkomandi henti því efni sem 

rannsakað er. Auk þess er mikilvægt að einhver tími sé liðinn frá þeim 
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atburði sem á að rannsaka. Öllu jöfnu eru tekin tvö viðtöl við þátttakandann 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsakandi valdi einn samræðufélaga sem féll undir skilyrði 

rannsóknarinnar með tilgangsúrtaki. 

2. þrep. Að vera kyrr. Í því felst að rannsakandi staldri við, átti sig á eigin 

hugmyndum um fyrirbærið og leggi þær til hliðar áður en farið er inn í 

samræðurnar. Mælt er með að rannsakandi haldi rannsóknardagbók þar sem 

ýmsar nytsamlegar upplýsingar eru skráðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsakandi gaf sér tíma til að ígrunda eigið gildismat og viðhorf til 

fyrirbærisins sem var lagt til hliðar á meðan rannsókn stóð yfir. 

Rannsóknardagbók var notuð við rannsóknina.  

3. Þrep. Þátttaka í samræðum og gagnasöfnun. Viðtöl eiga vel við þegar 

afmörkuð reynsla fólks er skoðuð. Rannsakandi byrjar með opnar spurningar 

sem afmarkast oft þegar líður tekur á viðtal (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi tók fimm viðtöl. Viðmælandinn fékk svigrúm til að tjá sig 

óhindrað um það sem honum fannst um fyrirbærið sem rætt var um. 

4. Þrep. Skerpt vitund varðandi orð og byrjandi gagnagreining. Á þessu 

þrepi kemur rannsakandinn reglu á þær hugmyndir sem hafa verið mótaðar 

og unnið jafnhliða með gagnasöfnun og greiningu þó svo að þessir þættir séu 

í hvoru sínu þrepi. Viðtalið er tekið upp og ritað orðrétt eftir viðmælanda 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi vann samhliða að gagnaöflun og greiningu. Viðtölin voru 

tekin upp og þau skráð orðrétt. 

5. Þrep. Byrjandi greining á þemum, að setja orð á  hugmyndir. Hér hefst 

hin formlega greining á göngum sem  hafa safnast saman. Greining byggist á 

túlkunarfræði og til að ná heildarmyndinni er textinn lesinn yfir oftar en einu 

sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi las textann yfir oftar en einu sinni og greindi kjarnann úr 

honum. Skráð var á spássíur og merkt inn í texta. 

6. Þrep. Að átta sig á heildarmynd hvers einstaklings. Til að átta sig á 

heildarmyndinni þarf rannsakandinn að nota innsæi og rökhugsun. Hér er 

þemum raðað í heildarmynd. Notaðir eru óhlutbundnir hugsanaferlar, þ.e. 

innsæi, hugsæi og rökhugsun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi raðaði þemum upp í heildarmynd og rauði þráðurinn í 

frásögninni fannst. 
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7. Þrep. Staðfesting á heildarmynd einstaklingsins með honum sjálfum. Á 

þessu þrepi leggur rannsakandinn greiningarlíkanið undir þátttakandann og 

fær staðfestingu á hvort hann sé sáttur og sammála áframhaldandi vinnu. Hér 

getur þátttakandi komið með athugasemdir því eins og máltækið segir, betur 

sjá augu en auga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi kynnti viðmælanda grunngreiningarlíkanið til staðfestingar 

og var hann sáttur við áframhaldandi samvinnu. 

8. Þrep. Að átta sig á heildarmynd fyrirbærisins sjálfs (megin niðurstöður 

rannsóknarinnar).  Á þessu þrepi skiptir nákvæmni rannsakandans máli. Hann 

þarf  að velta fyrir sér hver sé rauði þráðurinn í frásögninni og hvort 

skilningur sé réttur. Heildarskilningur kemur fram á þessu þrepi en á 

þrepunum á undan er skilningur á rannsóknarefninu. Á þessu þrepi missa 

margir úthald og vanda ekki eins vel til verka og nauðsynlegt er. 

Rannsakandinn þarf  að vera gagnrýninn á eigin vinnu og tilbúinn að 

endurskoða, breyta og bæta ef þurfa þykir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi hafði að leiðarljósi að niðurstöður byggju á 

rannsóknargögnunum. Niðurstöðum var lýst og þær túlkaðar og 

heildargreiningarlíkan sett fram. 

9. Þrep. Að bera saman niðurstöður við rannsóknargögn. Skoða þarf 

hvort niðurstöður séu  í samræmi við samræðurnar. Leggja þarf mat á hvað 

skal hafa með og hvað ekki. Rannsakandinn setur sig í sæti ytri gagnrýnanda 

og er gagnrýninn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi bar saman niðurstöður við skráð samtöl til að tryggja 

samræmi. Auk þess voru niðurstöður bornar saman við fræðilegt efni sem 

tengist fyrirbærinu. 

10. Þrep. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum í stuttu máli. Heiti 

rannsóknarinnar þarf að endurspegla umfjöllunarefni rannsóknarinnar. Það 

þarf að vera lýsandi og segja lesanda í stuttu máli um innihald reynslunnar  

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandinn valdi yfirþema og heiti á rannsóknina með það að 

sjónarmiði að það endurspeglaði umfjöllunarefnið. Yfirþemað sem valið var 

er: Sálir okkar þjáðust, hvor á sinn hátt en rannsakanda fannst það segja í 

stuttu máli frá reynslunni. 

11. Þrep. Að sannreyna niðurstöður með þátttakanda. Mikilvægt er að 

bera niðurstöðurnar undir þátttakanda  til að sannreyna hana  (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).   
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Rannsakandi lagði heildarlíkanið undir viðmælanda sem samþykkti það. 

12. Þrep. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar niðurstöður 

eru skráðar þarf að tryggja að rödd meðrannsakanda heyrist á eins 

trúverðugan hátt og hægt er og ef þátttakendur eru fleiri en einn að allar 

raddir heyrist (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi lagði sig fram um að skrá niðurstöður af einlægni og á 

trúverðugan hátt með tilvitnun í viðmælanda. 

 

 



27 

4. Niðurstöður 

Slys gera ekki boð á undan sér. Allir geta lent í slysi, óháð aldri, kyni, hæfni 

og færni. Þegar slys á sér stað hefur það víðtæk áhrif, ekki bara á þolendur 

heldur og alla sem umgangast viðkomandi. Sálrænt áfall þar sem lífi 

einstaklings er ógnað hefur mikil áhrif og sterk viðbrögð, svo miklum að 

hann getur vart losnað undan þeirri reynslu (Fagan og Freme, 2004). 

Samfélagið fer heldur ekki varhluta af áhrifum slysa sem geta verið skamm- 

og langvinn. Í þessum kafla verður sagt frá bílslysi og áhrifum þess á 

mæðgurnar Helenu og Gróu.  

Sálir okkar þjáðust, hvor á sinn hátt 

Yfirþema rannsóknarinnar er Sálir okkar þjáðust, hvor á sinn hátt en bæði 

móðir og dóttir gengu í gegnum mikið þjáningartímabil í kjölfar slyssins og 

oftast reyndist stuðningur langt undan innan heilbrigðis- og menntakerfisins.  

Í viðtölunum við móðurina kom fram að hún hafði verulegar áhyggjur, í 

nokkur ár, af dóttur sinni sem var bílstjóri þegar bílslysið átti sér stað. 

Fljótlega eftir slysið bar á áhrifum þess þar sem dóttirin dró sig meira og 

meira inn í eigin skel. Móðirin hafði verulega áhyggjur af andlegri heilsu 

Gróu eftir slysið og ekki síður að missa hana út úr skólakerfinu í kjölfar 

versnandi ástands. Helena rakst á veggi innan mennta- og heilbrigðiskerfanna 

sem kom henni í opna skjöldu. Í allri þessari baráttu gleymdi hún svolítið 

sjálfri sér því svona nokkuð tekur á alveg sama hve sterkt fólk er. Helena 

fékk sjálf enga hjálp til að takast á við þessar raunir en hún setti heilsu dóttur 

sinnar og velferð í forgang. Þó að Helena komi inn á það í viðtölunum að hún 

hafi næstum bugast finnst henni það ekki aðalumræðuefnið. Í þessari 

rannsókn kom skýrt fram að Helena vill láta draga fram í dagsljósið hve 

andleg veikindi í kjölfar bílslyss geta verið alvarleg. Með þátttöku sinni vonar 

hún að í framtíðinni fjölgi rannsóknum á fyrirbærinu. Að mati Helenu vantar 

upp á þekkingu og hæfni heilbrigðisstarfsmanna við svona áfalli og áhrifum 

þess og sér í lagi þegar fórnarlömb upplifa lífshættulegan atburð. Sama á við 
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um starfsmenn framhaldsskóla, auka þarf hæfni þeirra og þekkingu að mati 

Helenu til að taka á andlegum veikindum unglings eftir bílslys sem sleppur 

án teljandi meiðsla og heldur áfram námi en glímir við andleg áhrif áfallsins. 

Áfallið 

Gróa var ósköp venjuleg ung stúlka sem naut lífsins. Hún var í 

framhaldsskóla og er á þessum tíma góður nemandi. Stúlkan tók þátt í 

félagslífi innan sem utan skólans og naut þess að vera innan um fólk og ekki 

síst vini sína. Tengsl hennar við nánustu fjölskyldu var eins og best var á 

kosið.  

Sumarið heilsaði fyrir tæpum fimm árum með næturfrosti. Frostið 

orsakaði skænuþunnt hálkulag á veginum til Akureyrar. Hálkan sést oft ekki, 

hún finnst bara og þá oftar en ekki of seint. Nokkur ungmenni úr 

framhaldsskóla voru á heimleið eftir góða skemmtun á vegum skólans. Gróa 

var bílstjóri á eigin bíl, en hún fékk bílpróf átta mánuðum áður. Hún hafði þá 

reglu að sá sem ferðaðist með henni væri í bílbelti og engin undantekning var 

þetta kvöld.  

Í einni svipan missti Gróa stjórn á bílnum sem rann til í hálkunni. Stúlkan 

hafði engin ráð til að halda honum á veginum og bíllinn endastakkst út af 

honum, niður barð þar sem hann fór einn hring og auk þess eina veltu og lenti 

á hjólunum yfir skurði. Brothljóð, brak, öskur og tónlist sameinuðust allt í 

einn allsherjar hávaða. Þegar bíllinn var lentur kom í ljós að allir voru 

ómeiddir eins og sagt er því bílbeltin voru notuð og sannaði notagildi þeirra. 

Krakkarnir komust af sjálfsdáðum út úr bílnum. Skelfd, köld, hrædd og 

hálfgrátandi sátu þau við bílinn, hringdu í neyðarlínuna og óskuðu eftir 

aðstoð. Þegar þau horfðu á bílinn sáu þau að hann var gjörónýtur og töluðu 

um hve vel þau hefðu sloppið. Enginn brotinn, ekkert blóð, allir gátu hreyft 

sig og skilningarvitin í lagi. Grátur og eymd einkenndi þau eftir því sem Gróa 

sagði móður sinni. Lausamunir höfðu henst til í bílnum og sumt hvarf 

algerlega þegar það flaug út um brotnar rúður og lentu í djúpum skurði og 

ljóst að ekki fengju þau þessa hluti aftur. Tvö þeirra ákváðu að fara upp á veg 

til að taka á móti hjálparliðinu ef ske kynni að þau sæjust ekki frá veginum. 

Skömmu síðar mættu lögreglumenn og sjúkralið á vettvang. Eftir smástund, 

spjall við krakkana og skoðun á aðstæðum létu þeir orð falla um að þeim væri 
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óskiljanlegt hve vel þau hefðu sloppið frá þessu. Öll önduðu þau léttar en 

annað átti eftir að koma á daginn með Gróu.  

Tvö ungmennanna fóru með sjúkrabíl á Sjúkrahús Akureyrar og þrjú með 

lögreglubílnum. Allir mættu til skoðunar og allir útskrifaðir með skrámur og 

eymsli í líkamanum. Gróa kvartaði undan verkjum í baki sem læknir greindi 

sem tognun. Um miðja nótt var unga fólkinu hleypt heim, hræddu, óöruggu 

og í hálfgerðu losti. Þau sáu sjálf um að hafa samband við aðstandendur þótt 

sum þeirra væru ekki lögráða. Hvergi er að finna í reglugerðum eða lögum að 

lögreglu eða heilbrigðisstarfsmönnum beri að tilkynna um bílslys þó svo að 

ungmenni séu undir 18 ára aldri. Rannsakanda lék forvitni á að vita hver 

afstaða lögreglunnar á Akureyri væri til tilkynningarskyldunnar og 

samkvæmt fyrirspurn til þeirra, með tölvupósti, telja þeir það í höndum 

heilbrigðisþjónustunnar að tilkynna um slys hafi unglingur komið á 

slysadeild. Lögreglan segir slíka tilkynningu falla undir hjúkrun og umönnun 

fagaðila samkvæmt fulltrúa lögreglunnar Eyþóri Þorbergssyni (munnleg 

heimild 9. febrúar 2015).  

 

Helena sagði um þetta:  

 

Ég reyni að vera ekki dómhörð og vil ekki fullyrða að hér hafi 

verið um mistök að ræða. Ég veit ekki, satt að segja, hvort hér 

hafi verið gerð mistök, en mér þætti betra að fá upplýsingar frá 

opinberum aðilum um að barn mitt hafi lent í slysi en frá 

barninu sjálfu. Kannski er það matsatriði. 

 

Tilfinning Helenu var að Gróa gerði afar lítið úr slysinu þar sem hún var 

enn dofin eftir áfallið. Öll yfirgáfu krakkarnir slysadeildina með þeim orðum 

heilbrigðisstarfsmanna að ekki yrðu nein eftirköst. Þeir sem tognuðu eða 

finndu til eymsla myndu jafna sig. Finndu þau hins vegar til eftir ákveðinn 

tíma skyldu þau leita til heimilislæknis sagði starfsmaður slysadeildarinnar. 

Gróa dró úr alvarleika slyssins við móður sína þegar hún hringdi í hana og 

sagði að hjúkrunarfólkið túlkaði áverkana litla og benti á orð þeirra um 

læknisheimsókn eftir ákveðinn tíma fyndni hún enn til. Engin áfallahjálp var 

boðin af hálfu fagaðila, hvorki þarna né síðar sem orkar tvímælis því unga 

fólkið hefði vissulega upplifað mikla vá.  

 

Eftir þó nokkra þögn segir Helena, þung á svip; 
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Það kann að hljóma einkennilega að fimm ungmenni sem lentu 

í alvarlegri bílveltu, þar sem lífi þeirra og limum var ógnað, 

hafi ekki fengið áfallahjálp sem talin er draga úr uppnámi sem 

hlýst af alvarlegu áfalli...þau hittu fagfólk.  

 

Móðir Gróu er þess fullviss, eftir reynslu sína og dótturinnar, að 

viðkomandi starfsmenn slysadeildarinnar hafi ekki næga þekkingu eða 

yfirsýn yfir hvaða atburðir geta valdið fólki andlegum meinum.  

 

Og það gerist þrátt fyrir vitundarvakningu í samfélaginu um 

þörf áfallahjálparinnar, gagnsemi hennar og áhrif…manstu 

snjóflóðin á Flateyri og Súðavík. 

 

Helenu er ljóst að áfallahjálp er engin töfralausn heldur hjálp til 

sjálfshjálpar og það vakti fyrir henni þegar hún ákvað að eyða orku sinni í að 

aðstoða dóttur sína, því það sem á eftir kom var ekki leikur einn. Besta 

áfallahjálpin er sú sem kemur frá ættingjum og vinum en stundum hrekkur 

það ekki til. 

 

…heilbrigðis- og menntakerfið þarf að vera tilbúið til að 

hlaupa undir bagga. Á einhverjum tímapunkti geta þeir sem 

standa þolanda næst fengið nóg og hvað þá…ég vil ekki hugsa 

þá hugsun til enda. Það hafa ekki allir bakland. 

Áhrif bílslyssins 

Það sem koma skyldi á næstu mánuðum og árum var ekki ákvörðun 

stúlkunnar en það hafði gífurleg áhrif á líf litlu fjölskyldunnar. 

Helena móðir Gróu, sem meðal annars er skyndihjálparkennari, boðaði 

krakkana til fundar á heimili þeirra mæðgna kvöldið sem slysið átti sér stað 

til að hafa viðrunarfund. Hún hafði áður lesið sér til og sótt námskeið í 

áfallahjálp og taldi viðrunarfund geta hjálpað krökkunum. Sá fundur átti eftir 

að skila heilmiklu í bataferli þeirra. 
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Við vitum að upplifun og tilfinningar einstaklinga af sama 

atburði er aldrei eins en gott er að heyra hvernig hver og einn 

upplifir atburðinn. 

  

Framhaldið var rætt og annar fundur ákveðinn í kjölfarið. Á þann fund 

komu túlkar til þess að erlendu krakkarnir gætu tjáð sig á eigin tungumáli um 

áfallið. Helena sagði mér að Rauði kross Íslands hafi á sínum snærum fólk 

sem talar ólík tungumál til að bregðast við lendi útlendingur í slysi eða annars 

konar áfalli. Þó svo að öll börnin hafi lent í sama áfallinu hafði það ólík áhrif 

á hvert og eitt þeirra.  

 

Sannast sagna taldi ég mig hafa þekkingu og hæfni til að halda 

viðrunarfundi og ég er þess fullviss að það hafi hjálpað öllum 

nema dóttur minni.  

  

Bílvelta nokkrum dögum síðar þar sem ungt fólk slasaðist og tvær ungar 

stúlkur dóu hafði áhrif á Gróu en stelpan ásakaði sig vegna bílveltunnar. 

Sjálfsásökunin jókst og óvissuþáttum fjölgaði. Hugsanirnar ágerðust hjá Gróu 

sagði Helena og hún velti fyrir sér ef þetta hefði gerst eins og í hinu slysinu 

hvað þá? Ef þetta hefði farið svona og svona hvað þá? Ef krakkarnir hefðu 

dáið í mínum bíl eins og í þessum um helgina? Ef ég hefði verið í stöðu 

bílstjórans þar sem stelpurnar dóu? Af hverju leyfði hann þeim að vera án 

bílbeltis? Hvað ef við hefðum farið ofan í skurðinn, hefðum við dáið?  

 

…lítill púki sem ól á neikvæðum hugsunum sat á öxl 

stelpunnar, púki sem óx og óx og varð stærri og stærri og því 

óviðráðanlegur. Á þennan hátt gróf sjálfsásökun sig inn í sál 

Gróu minnar án lítillar mótstöðu. Það var verulega sárt að 

horfa upp á þetta. 

 

Svefnlitar nætur, draumar og vangaveltur um áfallið létu ítrekað á sér 

kræla og trufluðu að lokum hið daglega líf og lífsgæði Gróu sem voru 

nokkuð góð fyrir slysið að sögn Helenu. Óveðursský hrönnuðust hægt og 

rólega upp í lífi Gróu. Áfall bílslyssins gerði meira og meira vart við sig og 

lagðist á andlega líðan hennar.  

 

Sorgbitin á svip segir Helena;  
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Ég sá hana dóttur mína sogast inn í dimman dal þar sem 

enginn vill vera. 

 

Eftir samtal við heimilislækninn, sem sagði henni að þetta lagaðist með 

tímanum, reyndi Helena að leiðsegja dóttur sinni án þess að hugleiða aðrar 

hjálparleiðir. Það kom skýrt fram í viðtalinu að heilbrigðiskerfið var þeim 

mæðgum ekki hliðhollt. 

              

Heimilislæknirinn sá ekki það sama og ég.  

 

Helena horfir út í loftið þegar hún segir:  

            

Það er ekki auðvelt að leiðsegja eigin barni en stundum hefur 

fólk ekki val, bretta þarf upp ermar og gera það sem gera þarf. 

Þegar einstaklingur leiðsegir öðrum er margt sem þarf að hafa í 

huga og ætli ég hafi haft það allt. 

 

Traust er einn af lykilþáttum í handleiðslu og hvers kyns meðferð. Sé 

traust ekki til staðar má segja að betur sé heima setið en af stað farið. 

Heimilislæknirinn hélt því fram að þetta væri ekkert til að hafa áhyggjur af, 

stelpan myndi jafna sig og það sat í huga Helenu. 

  

Með bros á vör segir móðirin:  

 

Framkoma Gróu var óaðfinnanleg og engum gat dottið í hug að 

stelpan mín hefði lent í slíku áfalli fyrstu dagana eftir slysið, en 

(hér kom þögn í smástund) undir yfirborðinu kraumaði allt…  

Sjúkdómarnir 

Einn morgunn þegar Helena vakti Gróu til að fara í skólann og fékk svarið 

,,Það er enginn tilgangur með því“ hringdu viðvörunarbjöllur.  

 

Sjá má að Helena er döpur þegar hún segir lágt:  
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Ég skal segja þér að skin dóttur minnar var dauft, blærinn 

daufur og hún stóð á barmi brunnsins. Framtaksleysið algert. 

Stelpan þurfti meiri hjálp en ég gat veitt. 

 

Að sögn Helenu ríkti ekki samræmi á milli þess sem Gróa var fyrir slysið 

og á þessum tímapunkti eftir slysið. Hegðun og framkoma stúlkunnar hafði 

breyst verulega og alltaf vonaði móðirin að hér væri um tímabundið ástand að 

ræða, rétt eins og læknirinn. Alls konar spurningar hrönnuðust upp í huga 

minn sagði hún, kvíði, þunglyndi og þaðan af eitthvað verra. Þar með fór 

skriðan af stað. Heimilislæknirinn var enn við sama heygarðshornið, hún 

myndi hrista þetta af sér en hann gæti alveg talað við stelpuna sagði hann við 

Helenu þegar hún hafði samband við hann að nýju.  

 

Veistu hvað ég vissi að Gróu minni líkaði ekki við 

heimilislækninn og því hefði viðtal við lækninn ekkert að 

segja, enda fannst mér eins og þetta væri greiði við mig en ekki 

umhyggja fyrir dóttur minni. Ég þekki mína stúlku, 

læknisheimsókn á þessum tímapunkti hefði engu skilað… 

 

Helena hristi höfuðið þegar hún sagði:  

           

Nú varð mér orðið ljóst að slysið olli meiru en smá tognum í 

baki, andleg heilsa Gróu minnar var að bila. 

 

Ljóst var orðið að Gróa hafði ekkert með endurgjöf móður sinnar að gera 

og hún velti fyrir sér hvort hún berðist við vindinn. Þegar hér var komið við 

sögu hafði samband Gróu við föður sinn og systkin nánast fjarað út að 

undanskilinni eldri systur hennar. Eins og margir aðrir töldu þau að hér væri 

bara um framtaksleysi og leti að ræða, hún ætti bara að hrista af sér slenið, 

hætta þessu voli og halda áfram.  

Ekki er allt sem sýnist og reyndist þetta hlutverk Helenu oft á tíðum erfitt 

en spjall við eldri dótturina, sem bjó annars staðar á landinu, gaf henni byr 

undir báða vængi.  

 

…eldri dóttir mín varð stoð mín og stytta og hjálp hennar 

ómetanleg… 
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Helenu varð ljóst að hún mátti ekki gefast upp, því gæfi hún dóttur sína 

upp á bátinn myndu sennilega allir gera það. Hún varð að passa sig að missa 

ekki tökin.  

 

Um leið og tár rennur niður kinn Helenu segir hún:  

 

Þegar hér var komið við sögu olli svefnleysi mér áhyggjum. Ég 

velti vöngum yfir málinu og leitaði lausna og þegar ég lagðist á 

koddann helltust hugsanirnar yfir mig. Ég átti erfitt með að 

sofna auk þess sem ég vaknaði stundum þreytt og ég hafði ekki 

náð endurnærandi svefni.  

 

Helena sagði nauðsynlegt að passa upp á sig því ekki mátti Gróa við því 

að móðir hennar helltist úr lestinni því þá væri haldreipið og stuðningurinn 

horfinn. Skapa þarf barni sem lent hefur í áfalli stuðning til að ná tökum á 

tilverunni og það var leiðarljós Helenu þegar hún hugsaði um barn sitt og 

leitaði ráða til að hjálpa henni.   

Móðir Gróu hafði samband við sálfræðing sem gat boðið stelpunni viðtal 

mjög fljótt. Eftir nokkrar fortölur ákvað dóttirin að taka tilboðinu um viðtal 

þó svo að hún teldi sig ekkert hafa með það að gera.  

 

…stelpan hélt því fram, af fullri alvöru, að ekkert væri að sér 

og ef það væri eitthvað myndi það lagast fljótlega, með 

sálfræðing hefði hún ekkert að gera… 

 

Helena fylgdist náið með líkamstjáningu Gróu í samskiptum þeirra og sá 

að ekki fór saman talað orð og líkamsmál (óyrt skilaboð).  

 

Hún sagði að ekkert væri að sér en sat oft hokin, dauf í dálkinn 

og sjaldan sást bros og hvað þá hlátur, ég hélt að hún kynni 

þetta ekki lengur…  

 

Tilboði sálfræðingsins um viðtal var tekið og Helena horfði nú með von í 

brjósti og bjartsýni til áframhaldsins. Til að sálfræðingurinn áttaði sig betur á 

stöðunni skrifaði Helena honum bréf um ástand stúlkunnar eins og það leit út 

frá hennar sjónarhorni, án þess þó að dóttir hennar vissi um það.  
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Mér fannst nauðsynlegt að skrifa um hegðun hennar út frá 

mínu sjónarhorni. Við sáum ekki sömu hegðun dóttir mín og 

ég og stelpan hefði platað sálfræðinginn, allavega ég er nokkuð 

viss um það. 

 

Heimilislæknirinn var upplýstur um gang mála þótt Gróa hafði ekki farið í 

skoðun til hans á þessum tíma enda ríkti engan veginn traust á milli þeirra 

tveggja sagði Helena. Gróa var ekki sjálfráða og því voru samskiptin á 

ábyrgð móðurinnar sem hafði verulegar áhyggjur af heilsu dóttur sinnar, 

skólagöngu og þeim samskiptum sem þar áttu sér stað, ekki bara við kennara 

heldur og nemendur líka.  

 

Augun eru tárvot þegar Helena segir beiskri röddu: 

             

Ég hugsaði oft, mikið vildi ég að við gætum skipt á 

hlutverkum, ég tekið á mig þessa ógæfu sem hún lenti í og mér 

virðist um megn að aðstoða hana með og hún endurheimt fyrra 

líf. Ég sá lífsgæði Gróu rýrna með hverri viku. Sálir okkar 

þjáðust, hvor á sinn hátt.  

   

Helena stekkur upp úr sófanum í átt að bókahillunni og segir: 

 

Ég ætla að lesa fyrir þig stöku sem segir meira en mörg orð, 

stakan er eftir Guðrúnu Guðmundsdóttur frá Melgerði og hún 

er svona: 

 

Betra er að fella tár, 

tímans langar nætur, 

en að veita öðrum sár 

inn við hjartarætur. 

 

 ...og þetta segir meira um hvernig mér leið á köflum þegar 

ég hugsaði um hana    Gróu mína. 



36 

Kvíði  

Helena segist vita að öllum væri eðlislægt að kvíða einhverju einstöku 

sinnum. 

              

Menn segja að kvíði upp að vissu marki geti verið jákvæður en 

þegar hann verður mikill og illviðráðanlegur þróist hann út í 

sjúkdómsástand og ég var meðvituð um það…  

 

Að kvíða fyrir erfiðu verkefni, að halda ræðu eða taka próf er eitthvað sem 

langflestir þekkja og að verki loknu hverfur hann.   

              

Þegar kvíði birtist án þess að hætta sé á ferðum, eins og hjá 

dóttur minni, eða verður viðvarandi dregur hann úr lífsgæðum 

fólks...það hef ég séð.  

 

Hún andvarpar og heldur áfram:  

             

Það má segja að þessi einkenni hafi lýst ástandi Gróu en 

tilfinningar hennar voru hræðsla, ótti og stöðugar áhyggjur auk 

neikvæðra hugsana. Þetta stóra ef hafði grafið um sig í huga 

hennar svo um munar. Í ljósi þessa þarf varla að undrast 

árangur dóttur minnar í skólanum, hamingju hennar eða 

óhamingju, skyldi maður frekar segja og lífsgæði sem rýrnuðu 

heldur betur. 

 

Gróa hafði einkennin sem urðu til þess að hún átti í verulegum 

erfiðleikum í lífinu án þess að hún áttaði sig á að um veikindi væri að ræða. 

Helena reyndi að ræða málin við hana en fann oft kalda strauma frá dóttur 

sinni sem taldi móður sína stundum óvin. Eftir enn eitt spjall við 

heimilislækninn varð Helenu ljóst að hún þyrfti að draga vagninn.  

               

Læknirinn var enn á því að ekkert alvarlegt væri að stelpunni, 

hún þyrfti bara tíma til að jafna sig. Okkur greindi þarna á. Mér 

finnst maður ekkert komast áfram í þessu heilbrigðiskerfi nema 

hafa heimilislækninn með. 
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Stelpan átti erfitt með hamingjuna á köflum sagði Helena og sá ávallt 

dökku hliðar lífsins og dró alltaf fram það neikvæða og ómögulega. Henni 

tókst ekki að halda vinasamböndum þann tíma sem hún glímdi við kvíða og 

síðar þunglyndi.  

Fyrir Gróu var þetta allt stórmál, allar ákvarðanir varð að taka með góðum 

fyrirvara og að vel athuguðu máli, svarið var aldrei einfalt. Ákvörðun eins og 

að skella sér í bíó eftir hálftíma réð hún ekki við. Að skila verkefni með 

dagsfyrirvara, hafa farþega í bílnum, keyra í snjó og keyra utan 

bæjarmarkanna reyndist henni afar erfitt.  

              

Fyrir slysið olli þetta henni engum vandkvæðum en eftir það sá 

ég mikla breytingu á dóttur minni. Það var ekki bara þetta, það 

virtist vera allt sem átti að taka ákvörðun um. Því miður höfðu 

kennarar, stjórnendur, samferðafólk og vinir hennar ekki 

skilning á ástandinu og smátt og smátt fjarlægðust skólafélagar 

og vinirnir. Sem betur fer var það ekki varanlegt með alla.  

Þunglyndi 

Þegar horft er til einkenna þunglyndis getur maður betur skilið af hverju Gróu 

gekk illa í skólanum og lífinu. 

 

Stelpan mín hafi það ekki sem til þarf til að gera lífið 

innihaldsríkt og njóta þeirra lífsgæða sem lífið bauð upp á.  

 

Gróa bar mörg einkenni þunglyndis og Helena skynjaði að hún hefði 

kannski engin ítök lengur og yrði að játa vanmátt sinn, jafnvel sigraða, þvert 

um hennar geð. Hún hafði enga stjórn á veikindum dóttur sinnar. 

Sjúkdómurinn hefur truflandi áhrif á fjölskyldulíf, skólastarf og félagsstarf 

einstaklings en margir eiga erfitt með að leita sér hjálpar, til dæmis vegna 

fordóma í samfélaginu. 

Þegar frá leið fékk Gróa viðtal hjá geðlækni sem sá ástæðu til að setja 

hana á geðlyf en engin samtalsmeðferð var veitt og það þótti Helenu miður. 

 

…stundum er eins og ljós slokkni hjá þunglyndum 

einstaklingum en með viðeigandi hjálp þá blossar ljósið upp að 
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nýju og gefur þeim sem næst standa vonarneista að nú gerist 

eitthvað jákvætt. Það gerðist bara of sjaldan að ljósið blossaði. 

 

Slíkar ferðir voru tíðar hjá þeim mæðgum að sögn móðurinnar. Helena var 

eftir sem áður buguð af ástandinu og fannst einn daginn að allt myndi hrynja 

yfir hana og grafa hana lifandi, svo örmagna var hún orðin.  

 

Þegar ég í eymd minni leit á Gróu sem endurspeglaði ástandið 

óx mér ásmegin, ég má ekki gefast upp var það eina sem kom í 

huga minn. Baráttan var ekki töpuð, enn er von. 

Líkamleg mein 

Gróa fór ekki varhluta af líkamlegu meini eftir rúmlega þriggja ára baráttu 

við andlega sjúkdóma og kviðverkir létu á sér kræla auk annarra óþæginda 

frá meltingarvegi. Mamma hennar heldur því fram að Gróa hafi fengið litla 

áheyrn hjá fagfólki og segir að hægt hefði verið að komast hjá svo 

afdrifaríkum afleiðingum hefði rétt verið haldið á spöðunum.  

 

Helena segir mjög ákveðin:  

 

…ég fór aldrei ofan af þeirri skoðun minni að líkamleg 

veikindi Gróu ættu rætur sínar að rekja til áfallsins, 

bílveltunnar, því sál og líkami spilar saman…  

 

Á þessum tíma var Gróa flutt að heiman, í annað bæjarfélag og byrjuð að 

vinna. Hún hélt móður sinni og systur, sem voru hennar stoð og stytta, 

upplýstum um málið. Gróa sagði þeim frá hvernig læknar tóku ekki mark á 

henni og prófuðu eitt og annað. Helena sá ekki glætu í því völdunarhúsi sem 

heimsóknir Gróu til læknanna var. Þeir vísuðu oft hver á annan, ýmislegt 

prófað og kannað áður en ráðist var á raunverulegan vanda. Þetta teygði á 

sjúkdómsferlinu, þeim báðum til ómældra óþæginda enda höfðu veikindi 

staðið yfir í nærri fjögur ár.  

 

Helena segir og það örlar á gremju í röddinni: 
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Ég reyndi að ræða við lækni stelpunnar og fjandakornið ég 

fékk þau svör að hún væri 18 ára og ekki mætti ræða um 

ástand hennar við aðra, það var ekki einu sinni hægt að hlusta á 

mig þó það myndi hjálpa stelpunni minni, hvurslags er þetta 

eiginlega…hélt að það væri sama hvaðan gott kæmi… 

 

Sem ung stúlka, nýkomin úr skóla, reyndi Gróa að fóta sig á 

vinnumarkaðnum enda hafði hún skyldum að gegna eins. Svo slæm varð 

Gróa af veikindunum að hún var frá vinnu í langan tíma og að lokum missti 

hún vinnuna. Vissulega áfall en eitthvað sem hún átti von á eins og Helena 

sagði. Þær mæðgur höfðu tekið umræðuna um þennan möguleika sem svo 

varð að veruleika.  

 

Helena er sár það má sjá á svip hennar og heyra á röddinni þegar hún 

segir:  

   

Enn ein baráttan við kerfið tók við, nú hvernig Gróa ætti að 

lifa, borga húsaleigu og standa við skuldbindingar sínar, 

lækniskostnað og lyfjakaup. 

 

Félagsaðstoð kom til og Helena valdi að ræða ekki þá þrautargöngu, þær 

reglur og höft sem þiggjendur félagsaðstoðar mæta þegar veikindi eru annars 

vegar. Það virði ég við hana, en fyrir mér hljómar það eins og annars konar 

barátta. En ljósið í myrkrinu, peningaaðstoðin hélt lífi í dóttur hennar og það 

þakkar hún fyrir.  

 

Sársaukasvipur er í andliti Helenu þegar hún segir:  

               

Kvalir og andleg vanlíðan Gróu bitnuðu oft á mér og ég veit að 

þeir sem standa fólki næst fá oft skammirnar, hatrið og 

ólundina í hausinn án þess þó að alvara sé þar að baki. Kvölin 

getur samt sem áður verið mikil og ég barðist við þennan þátt 

samhliða hinu. Þú færð aðra stöku hér eftir Guðrúnu og svo er 

ég hætt með stökurnar... 
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Þegar margt vill þreyta geð, 

þrekið má ei flýja. 

Það er gott að geta séð 

geisla að baki skýja. 

 

Á erfiðum stundum horfði Helena fram á veginn og minntist orða sem hún 

las frá manni sem hafði sinn djöful að draga en hann sagði ,,Sama hve útlitið 

er svart. Það er alltaf von“ (Ingólfur Margeirsson, 2005).  

Þegar Gróa komst til meltingarsérfræðings, eftir allt of langan tíma, 

gerðist eitthvað í málinu. Ristilspeglun var framkvæmd og niðurstaða lá fyrir, 

nú var hægt að vinna samkvæmt sjúkdómsgreiningu, ekki fleiri tilraunir og 

getgátur.  

 

Með sjúkdómssögunni er betur hægt að gera sér grein fyrir af 

hverju iðrabólga blossaði upp hjá þessari elsku, áfall, kvíði, 

streita, þunglyndi og áfallastreita, andleg veikindi sem hefur 

áhrif á líkamann.  

 

,,Ég hugsaði“ sagði Helena, ,,getur maður annað en andað léttar nú þegar 

við vorum komin svo langt þegar hún sat með dóttur sinni hjá lækninum.“ 

Einhverja von bar hún í brjósti að lækning væri einföld, þar skjátlaðist henni. 

Framundan var bataferli sem Gróa átti að taka ábyrgð á, taka sjálf ákvörðun 

um þá þætti sem hafa jákvæð áhrif á iðrabólguna.  

 

Það sást á svip Helenu að hún var ekki alveg viss þegar hún hallaði undir 

flatt sagði:  

   

Nú er að sjá hvað verður, ákvörðunin er í hennar höndum, ég 

get bara stutt hana í bataferlinu. 

Lífsgæði og vellíðan 

Eigin heilsa, vellíðan, gildi og sjálfsmynd Gróu var verulega áfátt þegar 

henni leið sem verst. Hún tengdist ekki öðru fólki varð fjarræn við ættingja 

og vini og virtist á köflum sem þau samskipti skiptu hana engu. Algert 

tómlæti. Samt er þetta mikilvægur þáttur í lífi hvers og eins. Að njóta 
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samveru með þeim sem standa manni næst og styðja mann í blíðu og stríðu. 

Tómstundir og menntunin varð þýðingarlítið í augum stelpunnar og henni 

fannst hún ekki metin að verðleikum innan skólakerfisins og undir það tók 

móðir hennar.  

 

Það er kökkur í hálsi Helenu þegar hún segir: 

               

Allt þetta braut hana niður eins og gler sem lendir í gólfinu og 

splundrast. Þegar litið er til lífsgæða Gróu eftir slysið get ég 

séð að þeim var verulega ábótavant.  

 

Þegar Helena lítur til baka sér hún að geðræn heilsa Gróu rændi hana 

lífsgæðum sem ungri lífsglaðri stúlku en geðheilsa er bæði andlegt og 

félagslegt fyrirbæri. 

             

…hún breyttist í áhyggjufullan, illa bjargandi og hræddan 

einstakling sem oft á tíðum hafi allt á hornum sér, manneskju 

sem ég þekkti lítið. 

 

Rétt eins og hjá almenningi hefur orðræðan snúist um lífsgæði þeirra sem 

eiga við geðræn vandamál að stríða og á hvern hátt samfélagið kemur til móts 

við þá einstaklinga. Samfélagið er líka skóli, grunn- og framhaldsskóli, og 

margir þeirra hafa státað af að vera heilsueflandi skólar.  

 

Það hnussar í Helenu undir þessari umræðu og hún segir: 

 

Hvort í orðunum felist að jafnt er tekið á líkamlegri og andlegri 

líðan skal ósagt látið en í tilfelli dóttur minnar reyndist þetta 

þrautin þyngri að eiga við skólakerfið eins og heilbrigðiskerfið. 

Gjörhygli 

Hvort Gróa hafi haft getu eða frumkvæði á sínum tíma til að iðka gjörhygli er 

ekki hægt að segja til um, en vitað er að aðferðin hefur reynst einstaklingum 

með kvíða vel. Kennsla og þjálfun gjörhygli er í höndum fagfólks. Þegar 

viðkomandi hefur náð tökum á aðferðinni getur hann iðkað gjörhygli þegar 

hann þarf á því að halda. 
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Þegar ég hugsa til baka þá hefði ég gjarnan viljað að Gróa gæti 

nýtt sér þessa aðferð til að ná tökum á einhverjum þeim þáttum 

sem snéru að skólanum svo sem eins og prófkvíðanum og ekki 

síður til að ná aðeins tökum á sjálfri sér. 

 

Með iðkun gjörhygli hugsar viðkomandi ekki um fortíð, framtíð eða 

tilfinningar heldur einbeitir sér einungis að stað og stund. ,,Ég sé kosti þess 

að í ákveðnu hugarástandi sé gott fyrir fólk að hafa tök á gjörhygli“ segir 

Helena og laumar út úr sér:  

         

Ég hefði alveg viljað tileinkað mér gjörhyglina til að ná tökum 

á tilverunni, í það minnsta á köflum áður en djúpi dalurinn tók 

við í lífi Gróu. Ég lærði síðar að iðka gjörhygli og líkar vel. 

Hugræn atferlismeðferð 

Gróa átti í miklum vandræðum að mati Helenu þegar hún fór í viðtal til 

sálfræðingsins og átti Helena von á að þeim mægðum yrði bent á einhver 

úrræði til að vinna með vegna þess ástands sem Gróa var í. 

Gróa átti við kvíða að stríða áður en þunglyndið náði tökum á henni en 

það er algeng fylgiröskun þunglyndis.  

 

Helena er glaðleg á svip þegar hún segir:  

 

Svona eftir á veit ég ekki hvort hugræn atferlismeðferð hefði 

hjálpað stelpunni þegar hún var á kvíðastiginu. Ástandið á 

þessum tíma var eins og ferð í rússibana og mér líka þeir 

ekki… 

 

Í fljótu bragði má sjá að hefði sálfræðingurinn nýtt sér þessa leið til að 

hjálpa Gróu hefði ástand hennar sennilega ekki orðið eins alvarlegt og það 

varð, samt er ekki hægt að fullyrða neitt. Velta má upp spurningunni hvort 

traust samband hafi ríkt á milli Gróu og sálfræðingsins þann tíma sem hann 

meðhöndlaði hana.  
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Án þess að fella um það dóm er ég farin að efast að 

sálfræðingurinn sem ég fann hafi hentað Gróu og þeirri 

meðferð sem hún hefði þurft á að halda. 

 

Með hugrænni atferlismeðferð hefði verið hægt að kenna Gróu að þekkja 

hugsanir sínar, tilfinningar og rétt viðbrögð við öllu því neikvæða sem 

íþyngdi henni. Hér hefði líka verið kærkomið tækifæri fyrir sálfræðinginn að 

vinna með þær saman en fram kom í samtalinu að þeim mæðgum var aldrei 

boðið það.  

          

Veistu það, mér datt ekki í hug að spyrja sálfræðinginn enda 

var ég ábyggilega orðin meðvirk með dóttur minni.  

 

Reyndar hafði Helena oft spurt sálfræðinginn hvort það væri eitthvað sem 

hún gæti gert til að aðstoða dóttur sína og hvort sálfræðingurinn gæti gefið 

henni ráð. Ávallt fékk hún það svar að allt væri þetta á góðri leið og hún 

gerði rétt í því sem hún gerði. Spurningar vöknuðu upp hjá Helenu hvort 

sálfræðingurinn hafi haft þekkingu og hæfni til að bjóða upp á 

gjörhyglimeðferð eða hugræna atferlismeðferð því það þarf nám og þjálfun til 

að veita þessar meðferðir. 

Hindranir í kerfinu 

Segja má að Gróa hafi átt við ákveðna skerðingu að stríða þegar hún var hvað 

veikust, útilokuð frá samfélaginu og mætti fordómum af hálfu 

samferðamanna sinna. Helena segir:  

 

Hvort um skerðingu eða fötlun hafi verið að ræða skal ósagt 

látið en vissulega getur fötlun verið aðstæðu- og tímabundin og 

það held ég að hafi átt við hana Gróu mína. 

  

,,Á síðustu árum hefur umræðan um geðræn vandamál innan 

skólakerfisins aukist og er það vel“ segir Helena. Fleiri vilja í nafni 

heilsueflandi skóla upplýsa nemendur sína meðal annars um geðræna kvilla 

og hvað slíkt hafi í för með sér, auk þess hvar aðstoð sé að finna gerist þess 

þörf.  
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Ég velti fyrir mér hvort starfsmenn framhaldsskólans og 

skólafélagar Gróu hefðu tekið öðruvísi á málinu ef þeir hefðu 

þekkt til sjúkdómanna sem hrjáðu hana á ólíkum tímabilum 

eða hefðu betri skilning gagnvart hegðun hennar og 

viðbrögðum. Það fær maður nú aldrei að vita…bara 

vangaveltur. 

 

Móðir Gróu hristir höfuðið, hlær eilítið og segir:  

 

Já skólakerfið. Ég held að margir innan skólaveggjanna þekki 

til andlegra sjúkdóma, spurningin er hins vegar sú hvort 

einhver sé tilbúinn að eyða tíma sínum og orku í nemanda sem 

þarf hjálp vegna andlegra veikinda, ég efast. 

Skólagangan 

Þegar nemandi þarf á meðferð að halda vegna þunglyndis er nauðsynlegt að 

samvinna í kringum hann sé góð og árangursrík. Helena fann aldrei þessa 

samvinnu, endurgjöf og hvað þá handleiðslu af hálfu starfsmanna 

framhaldsskólans.  

 

Margir grunnskólar hafa búið sér til áfallaáætlun sem er 

fyrirfram samin áætlun um hvernig styðja megi nemendur sem 

lenda í áfalli en víða skortir slíka áætlun í framhaldsskólum, 

meðal annars í þeim skóla sem Gróa stundaði nám. 

 

Gróa og farþegar hennar upplifðu mikla vá, dauðinn bankaði á dyrnar í 

bílslysinu. En á þessum tímapunkti er greining ekki til staðar og kannski þess 

vegna erfitt fyrir Helenu að ganga á skólann af fullum krafti.  

            

Ég get grátið þegar ég hugsa um vanmátt skólakerfisins. Það er 

mikilvægt að einkenni áfallastreituröskunar séu upplistuð í 

áfallaáætlun skóla þannig að starfsmenn skóla viti hvað um er 

að ræða. Við fengum að finna hvernig andleg veikindi 

stelpunnar höfðu áhrif á umhverfið, námsframvindu  og 

námsumhverfið. 
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Þær mæðgur þekkja ekkert annað en að þeir veiku fá aðstoð og því virtist 

þetta ástand sem ríkti á heimilinu fjarri þeim, gildum þeirra og siðum. Gróa 

andlega veik og Helena talar fyrir daufum eyrum fagfólks.  

Helena hefur hugsað málið og íhugað hvort skólinn hefði á einhvern hátt 

getað brugðist betur við og komið á móts við hana og dóttur hennar og hvað 

slíkt hefði þýtt. Áfallaáætlun hefði kannski breytt einhverju þar um og að lög 

um framhaldsskóla frá 2008 væru virt, sér í lagi ákvæðið ,,frávikum af 

ólíkum toga.“ Móðir Gróu veltir fyrir sér hvort þetta nám við hæfi hvers og 

eins nái til þeirra sem lenda í áfalli og berjast við afleiðingar þess, en á 

þessum tíma var Gróa ekki orðin 18 ára gömul. Lögin frá 2008 kveða skýrar 

á um rétt nemenda og hagsmuni en áður þar sem fram kemur að skólaskylda 

er til átján ára aldurs.  

 

Helena er niðurlút þegar hún segir:  

                 

Kannski hefði ég átt að láta reyna á ákvæðið gagnvart 

skólanum en á þeim tímapunkti vantaði orku til að ganga svo 

hraustlega til verks, ég var þreytt. 

 

Móðurinni fannst orku sinni betur varið í að hvetja Gróu áfram til náms 

með öllum tiltækum ráðum. Það sýndi sig með Gróu að það skipti verulega 

máli hvernig starfsmenn skólans nálguðust hana og ekki bara þeir heldur allir, 

þar með talin móðir hennar. Gróu voru ekki falin hlutverk í skólanum og 

brestir komu upp á milli hennar og annarra nemenda að mati móður hennar. 

Kennarar virtust ekki hafa skilning á því ástandi sem hrjáði stelpuna og 

Helena upplifði að kennararnir litu ekki á Gróu sömu augum og fyrir slysið. 

Nánast ekkert var af jákvæðri styrkingu af hálfu kennara eða stjórnenda.  

 

Helena er alvarleg þegar hún segir:  

                

Samnemendur Gróu höfðu ekki þann skilning og jafnvel ekki 

þroska og þekkingu sem þarf til þegar andlega veikur 

einstaklingur er til staðar. Krökkunum fannst hún fjarræn, eiga 

erfitt með að taka ákvörðun og taka of lítinn þátt í munnlegum 

og skriflegum verkefnum. 
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Að lokum gáfust flestir upp á að vinna með Gróu sagði mamma hennar 

sem leiddi til enn meiri einangrunar og mun meiri vinnu þar sem hún þurfti 

að skila verkefnum eins og aðrir nemendur. Þeir nemendur sem lentu með 

henni í slysinu skildu ekki breytinguna og sér í lagi af því að ekkert þeirra átti 

við sama vanda að stríða. Það fór því svo að Gróa varð svolítið ein á báti.  

 

Þegar hér er komið við sögu segir Helena:  

               

Á þessum tímapunkti grunaði mig að stelpan stríddi við kvíða 

eða kvíðaröskun en staðfestingin kom síðar frá sálfræðingum 

sem  Gróa var hjá… 

Vandi Gróu í skólakerfinu 

Gróa átti oft í erfiðleikum með að skila verkefnum á réttum tíma og próf var 

eitthvað sem hún kveið mikið fyrir. Hún átti í erfiðleikum með að meðtaka 

skilaboð, hvort sem þau voru einföld eða flókin og móðir hennar greip oft inn 

í til að fá rétt skilaboð eða endurgjöf kennara.  

Misbrestur varð á í samskiptum Gróu við marga kennara og frá 

sjónarhorni móðurinnar vildu kennararnir eða nenntu ekki að setja sig inn í 

það sem á gekk. Sama skyldi yfir alla ganga, þannig virkar skólakerfið. 

Samskiptaleysi olli oft á tíðum miklum vandræðum sem móðir Gróu þurfti að 

grípa inn í til að stelpan héldist í skólanum. 

 

Helena verður hörkuleg á svipinn þegar hún segir:  

 

Eitt af markmiðum mínum var að missa Gróu ekki út úr 

skólakerfinu, því gerðist það, þá hefði slagurinn tapast. Ég 

gerði mér grein fyrir að ég yrði að vera þátttakandi í 

skólagöngunni og leggja krafta mína í þetta til að hjálpa 

stelpunni. 

 

Próftími rann upp í skólanum og nú voru góð ráð dýr. Mamma hennar sá 

og fann að prófkvíði gera vart við sig hjá Gróu. Tíminn var mæðgunum 

erfiður og þrátt fyrir sálfræðiviðtöl gengu prófin illa. Þegar prófunum lauk 

kom í ljós að Gróa féll í fjórum fögum, en reglur skólans segja að taka þurfi 
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upp árið að nýju falli nemandi í fleiri en þremur fögum. Þrjú föll leyfðu 

endurupptöku á næstu árum. Enn ein þrautargangan hófst. 

 

Það koma sársaukadrættir í andlit Helenu þegar hún segir: 

                

Ég grét, baráttukonan sjálf, þegar ég ræddi við stjórnendur 

skólans. Mér fannst lítið fara fyrir skilningi þeirra á andlega 

veiku barni mínu. Ég velti fyrir mér hvort ég væri að missa 

tökin. 

 

Hún bað um hjálp, sagði stjórnendum að hún gæti þetta ekki ein og grét 

sáran, stelpunni yrði ekki bjargað með upptöku á öllu skólaárinu, hún 

flæmdist hins vegar út úr skólakerfinu.  

                

…algerlega siðferðilega óverjandi…  

 

Spyrja má hvers vegna fyrirkomulag skólans sé með þessum hætti. Það 

gætir reiði í rödd Helenu og hún segir:  

                

…hér er frekar um niðurbrot en hvatningu að ræða og 

forsvarsmenn skólans horfa frekar til þess sem nemandi getur 

ekki heldur en þess sem hann getur. 

 

Gróa fékk undanþágu eftir að umsögn sálfræðings lá fyrir um ástand 

hennar að sögn Helenu. Stelpan mátti taka áfanga upp á næsta ári ef hún tæki 

að minnsta kosti eitt fag í sumarskóla. Slæmur kostur en kannski ekki 

óyfirstíganlegt mótlæti.  

 

Hún lýtur höfði þegar hún segir:  

               

Ég gekk grátbólgin út frá stjórnendum. Ég var ekki viss um 

hvað ég vildi og mér fannst stjórnendur skólans afar 

ferkantaðir og sýndu lítinn vilja til að aðstoða litlu stúlkuna 

mína sem hafði veikst, rétt eins og hún hefði valið það sjálf.  
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Þeir komu með fáar hugmyndir um á hvern hátt skólakerfið gæti mætt 

einstaklingi eins og Gróu, stjórnendur settu það í hendur móður hennar.  

 

Veistu hvað, ég upplifði að þetta væri mitt mál og kæmi 

skólanum nánast ekkert við. Þegar kvíði, þunglyndi og 

áfallastreita er annars vegar þarf að sníða sér stakk eftir vexti 

og ég fór í að skipuleggja sumarnámið. 

 

Gróa átti ekki því láni að fagna að hafa teymi að baki sér, móðir hennar 

leitaði til þeirra aðila sem hún taldi þörf á og hélt þannig í líflínu stelpunnar.  

 

Eftir á að hyggja hefði verið mjög gott að hafa teymi 

heimilislæknis, sálfræðings og náms- og starfsráðgjafa til að 

vinna í málinu með okkur mæðgum. Fagfólk á að vita betur en 

einstaklingur sem stendur í svona og það er visslega 

umhugsunarvert að allir þeir fagaðilar sem ég talaði við hafi 

ekki þótt ástæða til að skoða málið nánar.  

 

Aukin samvinna hefði bjargað miklu að mati Helenu. Þó svo að skólar 

hafi áfallaáætlun um hvernig bregðast eigi við áfalli þarf líka að skilgreina 

hvað skuli gert þegar til lengri tíma er litið með tillit til faglegrar aðstoðar. 

Því virðist ábótavant hjá mörgum menntastofnunum eftir því sem móðirin 

upplýsti. Ferð Gróu og Helenu var langhlaup ekki spretthlaup og spurning 

hve lengi þær mæðgur héldu út. 

Gróa situr uppi með að einkunnir hennar í framhaldsskóla eru ekki eins 

góðar og þær hefðu getað orðið en greinilega má sjá hvaða ár voru henni 

verst.  

         

Sem betur fer hafði stelpan mín náð ögn betri heilsu þegar 

síðasta árið rann upp og stúdentsprófið framundan, en samt 

vantaði töluvert upp á að hún væri eins og fyrir slysið. 

 

,,Einkunn getur haft áhrif þegar nemandi velur háskóla“ segir Helena því 

oft er lágmarkseinkunnar krafist. Sérstaklega á þetta við um erlenda háskóla.  

 

Helena er hugsi þegar hún segir:  
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Mér sýnist á öllu að andleg veikindi framhaldsskólanema hafi 

víðtæk áhrif og það er umhugsunarvert að skólinn skuli ekki á 

nokkurn hátt hafa komið til móts við Gróu. Ég vona að þetta 

hafi breyst enda ekki vanþörf á. 

 

Tengslanet Gróu var móðir hennar, eldri systir og sálfræðingurinn að mati 

Helenu. Heimilislæknirinn kom lítið við sögu þar sem Gróa kunni illa við 

hann og lítil hjálp að hafa hann innanborðs. Náms- og starfsráðgjafi 

framhaldsskólans kom inn í málið á síðari stigum og þá aðallega til að vera 

milliliður milli sálfræðings og skóla.  

 

Ég get sagt þér það að ég fékk á tilfinninguna að 

skólastjórnendur væru að losa sig við óþægilegt mál.  

 

Það er ekki ofsögum sagt að álag á Helenu var gífurlegt. Þegar hér var 

komið við sögu var almenn kvíðaröskun Gróu staðfest af sálfræðingi og þá 

hélt Helena að nú væri beina brautin framundan eins og hún komst að orði. 

Komin greining og hægt að vinna að málinu með þá vitneskju að vopni.  

Þegar horft er um öxl er mat Helenu að skólinn hafi ekki mætt þörfum 

stelpunnar eftir að hún veiktist og mikið vanti upp á að skólastjórnendur taki 

á málum nemenda sem eiga við andleg veikindi að stríða.  

 

Nú skal ég segja þér eitt, Gróa er ekki sú fyrsta og verður ekki 

sú síðasta sem glímir við andleg veikindi. Framkvæmdaleysi 

skólanna endurspeglar kannski viðhorf samfélagsins til 

andlegra veikinda og þann vanmátt sem þeir sýna. 

 

Tryggingamál 

Í upphafi var ljóst að hér væri um tryggingamál að ræða þar sem bíllinn var í 

kaskó. Hann var ónýtur og því gefið að hann yrði greiddur út.  

 

Helena fær sér kaffisopa, andvarpar og segir svo:  
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Tryggingamál, enginn hægðarleikur að eiga samskipti við þau 

félög. Gróa mín var ekki í neinu ástandi til að taka sig af 

málinu en svo vel vildi til að bíllinn var skráður á mig því Gróa 

var ekki átján ára þegar hún keypti bílinn og það gaf mér fullt 

umboð til að ganga í málið, sem betur fer en að sjálfsögðu 

gerði ég ekkert nema leggja það undir Gróu og á stundum urðu 

samningaviðræður. 

 

Bíllinn hafði verið keyptur stuttu fyrir slysið svo verðmatið var nokkuð á 

hreinu. Samt sem áður reyndi tryggingarfélagið að verðfella bílinn. Það tók á 

að standa í þessu. Allir lausamunir krakkanna voru bættir en símar, 

snyrtitöskur, skór, myndavélar og fleira hvarf ofan í fimm metra djúpan 

skurðinn sem bíllinn lenti ofan á. Tryggingarnar bæta 75 prósent af verði 

hluta og þarf tjónþoli að koma með kvittun fyrir sama eða sambærilegum hlut 

ætli hann að fá hann bættann. 

Hér hófst mikil vinna fyrir skólafólkið að fá tjón sitt bætt. Gróa átti bílinn 

og því var þó nokkuð af lausamunum frá henni í bílnum. Þrautin þyngri að 

safna þessu öllu saman eins og heyra mátti í frásögn Helenu sem sagði 

framhaldsskólanema sjaldan loðna um lófana og það átti við um Gróu. Hana 

munaði um það sem glataðist og því var lögð vinna í að safna gögnum til að 

fá dótið bætt. Vinnan fólst í að fara á milli búða, fá staðfestingu á hvað 

hlutirnir kostuðu og leggja það fram.  

 

Þetta var ofboðslega tímafrek vinna en tjónið fékkst að lokum 

bætt samkvæmt reikniformúlu tryggingarfélagsins. 

  

Helena sá hvað verða vildi og ræddi hún við fulltrúa tryggingarfélagsins 

um lækniskostnað, sjúkraþjálfunar- og sálfræðikostnað vegna slyssins.  

             

Mér fannst ótrúlegt, það var auðsótt mál að fá læknis-

heimsóknir greiddar, verkja- og bólgueyðandi lyf svo og 

þjálfun hjá sjúkraþjálfara. Erfiðara var að fá sálfræði-

þjónustuna greidda og þurfti rökstuðning læknis til að félagið 

samþykkti greiðsluna…nei ég átti ekki til orð. 
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Hún undraðist að tryggingarfélagið drægi lappirnar með þá greiðslu því í 

dag er vitað hve mikilvægt það er að fá viðeigandi hjálp þegar andlega hliðin 

gefur sig í kjölfar áfalls.  

 

Helena setur í brýrnar þegar hún segir:  

                

Ég er vonsvikin yfir þeirri þrautargöngu sem ég gekk til að fá 

sálfræðikostnaðinn greiddan en að lokum fékk Gróa 10 tíma. 

Mér finnst að slík greiðsla eigi að koma án andmæla enda hafa 

þolendur bílslysa annað og betra að gera en ganga eftir þessum 

greiðslum. 

  

Þegar frá leið vildi tryggingarfélagið gera upp slysið og benti Helenu á að 

fá lögfræðing til að senda inn kröfu. Þótt Gróa væri orðin sjálfráða hafði hún 

hvorki burði né getu til að standa í þessu að mati móður hennar. Helena hélt 

áfram að draga vagninn.  

 

Helena hlær og segir:  

                

Lögfræðingurinn, já þessi elska reyndist ekki sá 

framtakssamasti og ég þurfti að ýta á eftir honum var oft með 

hann í símanum til að halda honum við efnið, en hann fékk 

greiðsluna. 

                 

                

Seint og um síðir kom kallið, Gróa átti að mæta í mat til sérfræðinga. Eftir 

margar fyrirspurnir til lögfræðingsins kom matið. Óháðir aðilar mátu hana 20 

prósent öryrkja í kjölfar andlegra veikinda og bætur upp á nokkrar milljónir.  

 

Matið er ákveðin viðurkenning á því sem ég hef allan tímann 

haldið fram, að dóttir mín væri verr á sig komin en fagaðilar 

sem hún leitaði til vildu meina. 

 

Bótafjárhæðin læknar ekkert og Helena vildi ekkert frekar en að skipta á 

heilsu dóttur sinnar og peningunum. Bæturnar eru sárabót fyrir Gróu sem í 

dag hefur búið um sig í öruggu umhverfi með aðstoð móður sinnar. Helena 
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hefur lært mikið af þessari erfiðu göngu og óskar engum að ganga slíka 

göngu einn og óstuddur.  

   

Ég skal játa eitt, ég var svo þreytt á köflum að mér var orðið 

sama um allt. Öll þau vindhögg sem ég sló út í loftið tók úr 

mér kraftinn, getuna og viljann. En tilhugsunin um afdrif 

dóttur minnar hélt mér á floti.  

Batinn og framtíðin 

,,Erfiður tími rann upp, atvinnuvinnuleit hófst fyrir unga tiltölulega óreynda 

stúlku með stúdentspróf“ sagði Helena. Forsagan ekki glæsileg vegna 

veikindanna og ekki víst að atvinnurekendur tækju tillit til sjúkrasögunnar.  

 

Til að gera langa sögu stutta var mörgum umsóknum ekki 

svarað og mörg nei komu við atvinnuumsóknum. Gróa mín átti 

í erfiðleikum með þessa höfnun ofan á ástandið eins og það 

var. 

 

Eins og Helena sagði, ,,Það er alltaf von.“ Eftir hvatningu frá systur sinni, 

sem taldi hana vel hæfa til að starfa með börnum, sótti Gróa um hlutastarf á 

frístundaheimili og fékk. Það varð vendipunktur í bataferlinu. Fyrir utan að 

vera afskaplega ánægð í starfinu hitti hún vinnufélaga sem stundaði heilbrigt 

líferni sem fékk stelpuna í lið með sér og það hafði áhrif til hins betra fyrir 

Gróu.  

,,Nú tók við skemmtilegur tími í lífi stelpunnar“ sagði móðir hennar og 

hún geislaði af lífsánægju. Með samstarfsmanni sínum tók Gróa mataræðið í 

gegn vitandi um iðrabólguna, tók þátt í lífsstílshóp sem hafði það að 

markmiði að bæta lífsstílinn og stunda hreyfingu.  

            

Þetta var vendipunkturinn í bataferli Gróu gegn iðrabólgunni 

og að hluta til andlegri heilsu. Hún var á lyfjum gegn 

þunglyndi á þessum tíma en hún þarf að passa sig. Á þessum 

tíma lærði dóttir mín hvað hún má bjóða sér. Með aukinni 

líkamlegri vellíðan jókst jákvæðni og andleg heilsa varð betri.  
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Mjög hugsi yfir aðstæðum segir Helena: 

  

Gróa mín þarf samt sem áður að fara varlega, hún verður að 

gæta þess að komast ekki í aðstæður sem valda henni andlegu 

uppnámi eða streitu. Kannski verður það erfiðara fyrir hana en 

ég geri mér grein fyrir.  

 

Allt eru þetta þættir sem Gróa ber ein ábyrgð á og því tekur hún 

ákvarðanir sem henta eigin heilsu, andlegrar sem og líkamlegrar segir móðir 

hennar. Tengslanet Gróu mun vera til staðar það er að segja móðir hennar og 

systir og benti hún á að systir Gróu sé ákveðinn klettur í lífi hennar. 

Líðan Gróu í dag 

Þau verkefni sem lágu fyrir Helenu á meðan heilsa Gróu batnaði voru ekki 

ósvipuð og þegar ósyndum einstaklingi er hent út í djúpu laugina með von 

um að hann klóri sig að bakkanum. Í það minnsta var upplifun hennar sú. 

              

Það hjálpar ekki að fara með veggjum þegar andleg veikindi 

eru annars vegar. Og enn síður að sveipa sig svörtum kufli til 

að hverfa öðrum sjónum. Elsku stelpan  mín hagaði sé þannig á 

tímabili því þá hélt hún að ástandið væri betra. Fangaklefi er 

þröngur rétt eins og sá klefi sem Gróa var fangelsuð í á meðan 

veikindin stóðu yfir… 

  

,,Að ná aftur tökum á lífinu er frelsi, rétt eins og fyrir fanga sem kemst út 

fyrir fangelsismúrana“ sagði Helena. En eins og fangi þarf Gróa að feta sig á 

ný í lífinu, þekkja mörk sín og veikindanna.  

 

Hún þarf að bregðast við áður en fjandans púkinn á öxlinni nær 

henni inn í djúpa dimma dalinn og neikvæðnin heltekur hana. 

Hún þarf að sneiða hjá aðstæðum sem valda henni andlegri 

vanlíðan, álagi og ónotum. Allt þetta getur vakið upp vonda 

drauga af værum svefni sem draga úr henni lífskraft og það 

þótt hún sé með fyrri reynslu á bakinu. 
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Samantekt  

Að framansögðu má ljóst vera að eftir bílslys getur lítið líkamlega meiddur 

einstaklingur farið illa út úr slysi. Líkamleg veikindi Gróu, sem var tognun í 

baki, voru túlkuð minni háttar af fagfólki innan heilbrigðisgeirans. Andleg 

heilsa fórnarlambsins virðist ekki hafa verið skoðuð á sjúkrahúsi en 

meðrannsakandi minn gerði það sem hún taldi best í stöðunni og veitti þá 

áfallahjálp sem hún kunni. Þrautarganga móður sem talaði fyrir daufum 

eyrum fagfólks, bæði innan heilbrigðis- og menntakerfisins er staðreynd. 

Skólakerfið horfði til þess sem fórnarlambið gat ekki í stað þess að horfa til 

þess sem það gat og kunni. Tryggingarfélagið virtist meta líkamleg meiðsl 

meiri en andleg þar sem mun auðveldara var að fá greiðslu til að lina 

líkamlegar þjáningar. Það kemur berlega í ljós, eftir frásögn móðurinnar, að í 

þessu tilfelli hafði bílslysið verulegar afleiðingar í för með sér fyrir stúlkuna 

þar sem andleg heilsa gaf sig í kjölfar slyssins.  
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5. Umræður 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan Helena stóð í þessu með dóttur sinni. 

Hún lítur um öxl og segir, „þetta tókst en báturinn er ekki í höfn og mun 

aldrei komast þangað.“ Líf Gróu með almenna kvíðaröskun, þunglyndi og 

iðrabólgu er ævilöng barátta sem hún þarf að vera á varðbergi gagnvart og 

gæta þess að koma sér ekki í aðstæður sem vekja upp gamla drauga.  

Bílslysið og það sem koma skyldi 

Eftir upplifun þar sem lífi unglinga var ógnað voru þeir sendir heim að 

næturlagi, sum undir lögaldri, án þess að fá áfallahjálp eða aðrar 

leiðbeiningar um hugsanlegar afleiðingar áfalls væru veittar. Velta má upp 

þeirri spurningu hvort aðkoma starfsmanna slysadeildar sé ekki 

aðfinnsluverð. Mehta og Amertunga (2011) benda einmitt á mikilvægi þess 

að fórnarlömd bílslysa og ættingjar þeirra fái upplýsingar um áhrif sálræns 

áfalls. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er vitað að eftir bílslys geti fólk 

þróað með sér áfallastreiturröskun (Elliott, Noteboom og Sterling, 2009). 

Þegar fræðin eru lesin má sjá að eftirköst eftir svona bílslys geta orðið 

gífurleg, allavega fyrir eitthvert þeirra sem lentu í slysinu, enda kom það á 

daginn með Gróu. Við lestur um áfallastreituröskun, kvíða, kvíðaröskun, og 

þunglyndi virðist áfall Gróu vera uppskrift að slíku ástandi. Svíar hafa þá 

reglu að afhenda fórnarlambi slysa bækling sem inniheldur upplýsingar um 

hugsanleg eftirköst áfalls en ekki kannast Helena við að Gróa hafi fengið 

neitt slíkt. Það hefði sennilega gagnast unga fólkinu ef starfsmenn 

slysadeildar hefðu rétt þeim bækling um líðan og hegðun einstaklings eftir 

áfall og þróun áfallastreitu þannig að Gróa, í það minnsta, hefði áttað sig 

betur á hegðun sinni og líðan.  

Aðstandendur eru þeir sem átta sig á vandanum og leita úrræða (Topor, 

Borg, Mezzina, o.fl., 2006). Það gerði Helena en Gróa greindist með almenna 

kvíðaröskun eftir að hafa sótt tíma hjá sálfræðingi löngu eftir slysið. Nánustu 

aðstandendur gegna oftar en ekki mikilvægu hlutverki þegar einstaklingur 

greinist með geðrænan sjúkdóm og á það benda van de Bovenkamp og 
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Trappenburg (2010) sem felst í því að þykja vænt hvort um annað. 

Sjúkdómsgreiningin hefur víðtæk áhrif á einstakling og það sem reyndist 

honum auðvelt áður verður nú erfitt. Í rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur 

(2007) kom í ljós að umhverfið hefur mikil áhrif í bataferli einstaklings, auk 

þess sem stuðningur fjölskyldu og vina er mikilvægur. Til að halda út benda 

van de Bovenkamp og Trappenburg (2010) á að fjölskylda eða vinir þurfi 

stuðning frá fagfólki og vitna til Tonkens í því samhengi, því slíkt 

hjálparstarf hefur áhrif á líf þess sem hjálpar. Hjálparaðilar hafa minni tíma 

fyrir sig, félagslíf þeirra minnkar, þeir finna fyrir aukinni streitu og 

sjálfsásökun eykst ef ekki gengur vel með þann veika. Rose, Mallinson og 

Gerson (2006) tóku símaviðtöl við 30 fjölskyldumeðlimi sem hugsa um 

andlega veikan fjölskyldumeðlim. Eftir úrvinnslu gagnanna kom í ljós að 

aðstandendur hafi áhyggjur af líðan þess andlega veika í framtíðinni, 

samskiptin áttu til að vera erfið og depurð gerði vart við sig hjá ættingjunum 

sem sáu um umönnunina. Þetta rýmar við það sem kom fram í viðtölunum 

við Helenu. Undir öllum kringumstæðum sýna niðurstöður rannsókna að 

sálrænir kvillar leika stórt hlutverk þegar fórnarlömb bílslysa þróa með sér 

áfallastreituröskun sem kallar á sálræna hjálp fyrir fónarlömb bílsysa sem 

veitt er af fagaðila eins fljótt og auðið er. Með slíkri íhlutun mætti koma í veg 

fyrir íþyngjandi áhrif áfallastreituröskunar á líf einstaklings (Fujita og 

Nishida, 2008). 

Það er ljóst að Helena var sá klettur sem Gróa þurfti á að halda í 

veikindunum og barðist móðir hennar fyrir hana innan heilbrigðis- og 

menntakerfanna og hjá tryggingarfélaginu. Helena hafði samband við 

heimilislækninn til að fá hann í lið með sér en hafði ekki erindi sem erfiði. 

Að Helena skyldi ekki hafa leitað til fleiri lækna er kannski skiljanlegt því 

erfitt er að hafa yfirsýn yfir allt samhliða því að vera með stúlku sem taldi sig 

ekki þurfa hjálpina sem bauðst, hún taldi sig ekki veika. Það er vitað að 

meðferð fyrir andlega veikt fólk skilar engu ef það vill ekki hjálp og enginn 

getur þröngvað henni upp á það. Sálfræðingurinn sem Gróa fór til virtist 

sinna sínu starfi en kannski var það ekki nóg fyrir stelpuna á þeim tímapunkti 

og samkvæmt Helenu virtist meðferðarsambandið ekki eins og best var á 

kosið. Það er grunnforsenda til að árangur náist í samtalsmeðferð, burtséð frá 

hvað meðferðin heitir. Westbrok, Kennerley og Kirk (2007) benda á að aðilar 

þurfi að vera sammála um að sú aðferð sem notuð sé virki eigi bati að nást og 

það undirstrikar að fleiri sjónarhorna er þörf. Helena telur að hún hafi átt að 
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vera gagnrýnni á sínum tíma. Gjörhygli er talin hjálpa einstaklingum með 

kvíða og þunglyndi (Hofman, Sawyer, Witt o.fl., 2010) en sú meðferð stóð 

Gróu ekki til boða.  

Þó svo að Gróa hafi ekki greinst með áfallastreituröskun má velta fyrir sér 

hvort hún hafi ekki þjáðst af henni en einkenni hennar er meðal annars 

óttaslegni eða hræðsla um að eitthvað komi fyrir, þolandi áfalls forðast allt 

sem minnir á það, minningarnar og hugsanir. Endurminningar koma 

óumbeðnar og ófyrirséðar upp í hugann sem aftur kallar fram kvíða og ótta 

(Fujita og Nishida, 2008). Allt eru þetta einkenni sem Helena þekkti í fari 

dóttur sinnar, einkenni sem höfðu veruleg áhrif á hið daglega líf. 

Rannsóknarniðurstöður sýna að fjölskyldumeðferð þykir gefa góða raun við 

áfallastreituröskun í kjölfar bílslyss en rannsakendur veittu sjö 13 ára 

unglingum og fjölskyldum þeirra meðferð tveimur mánuðum eftir bílslys 

með góðum árangri (Stanković, Grbesa, Kostić o.fl., 2013). Slík 

fjölskyldumeðferð stóð Helenu og Gróu ekki til boða. 

Það sem lífið bauð upp á 

Vikurnar liðu og Helena sá á eftir dóttur sinni inn í dimman dal með lakari 

lífsgæðum en að mati Huppert (2007) má tala um vellíðan þegar 

einstaklingur virkar vel í samfélaginu og líður vel. Flestir geta verið sammála 

um að til að takast á við hið daglega líf þarf hvoru tveggja að virka líkamleg 

og andleg heilsa. Undanfarna áratugi hefur oft verið rætt um heilsutengd 

lífsgæði og hafa menn skoðað hvaða áhrif þau hafa á einstaklinginn. Ekki eru 

allir á einu máli um hvaða þætti skuli taka inn þegar lífsgæði eru rædd en 

hafa þó sammælst um að heimili, fjárhagur, umhverfi, heilsa, starfshæfni, 

vellíðan, lífsfylling og lífsánægja séu þeir þættir sem hafa áhrif á lífsgæði. Til 

að lífsgæði séu góð þurfa margir af þessum þáttum að spila saman en 

einstaklingurinn skynjar heilsu sína best og á hvern hátt hver þáttur hefur 

áhrif á lífsgæðin. Vegna heilsubrests einkennist daglegt líf fólks með 

langvinna sjúkdóma af vandamálum sem hefur áhrif á lífsgæði þess (Kolbrún 

Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). Í tilfelli Gróu 

er ljóst að hana vatnaði mikið upp á til að njóta þeirra þátta sem tengjast 

lífsgæðum, eins og lífsfyllingu, ánægju, góðrar heilsu og starfshæfni. Allt var 

þetta á undanhaldi með tilheyrandi afleiðingum. Menn búa við góð lífsgæði, 

skert lífsgæði og enn aðrir við slæm lífsgæði. Fram kemur hjá Kolbrúnu og 
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félögum (2009) að heilsa sé mikilvægur þáttur í lífsgæðum og batni heilsan 

aukast lífsgæðin yfirleitt. Auk þess kemur fram hjá þeim að sálfélagslegir 

þættir eru mikilvægir þegar lífsgæði eru vegin og metin. Þegar frá leið varð 

Helena vör við að mikið vantaði uppá að Gróa nyti lífsins þar sem sálræn 

veikindi gerðu vart við sig og má segja að stelpan hafi lifað við skert lífsgæði 

á tímabili. Taylor (2009) bendir á að mikilvægt sé að hver einstaklingur eigi 

gott tengslanet sem geti veitt félagslegan og andlegan stuðning. Slíkt net 

getur skipt sköpum þegar viðkomandi glímir við andlegan kvilla. Tengslanet 

geta vinir eða vandamenn myndað en í félagslegum stuðningi felst umhyggja, 

væntumþykja og áhugi. Þeir sem njóta félagslegs stuðnings glíma síður við 

streitu sem dæmi. Að geta tjáð hugsanir sínar og vanlíðan við þann sem þykir 

vænt um þig og vill þér vel er góður stuðningur. Tengslanet Gróu var móðir 

hennar og eldri systir en álagið var mikið á Helenu. Vinirnir voru að mestu 

horfnir áður en skólaárið var úti en í rannsóknarniðurstöðum Topor, o.fl. 

(2006) kom fram að algengt sé að vinabönd slitni þegar einstaklingur á við 

andleg veikindi að stríða, annað hvort af hans völdum eða annarra. 

Þátttakendur, sem voru tólf, töluðu líka um að óæskileg framkoma fagaðila, 

vina og ættingja í þeirra garð hafi aukið vanlíðan þeirra. Þetta varð Helena 

vör við hjá dóttur sinni og þá sér í lagi hjá skólafélögunum og kennurum 

skólans. 

Mikilvægi félagslegs stuðnings er aldrei of oft haldið á lofti. Hann tengist 

sjálfsmynd einstaklings sem er hluti af hóp og reglum sem þar eru í gildi. 

Stuðningurinn virkar jákvætt á viðkomandi sem getur haft góð áhrif á 

heilsusamlega hegðun (Lyons og Chamberlain, 2006) sem hefur svo aftur 

áhrif á vellíðan og lífsgæði. Þetta vantaði sárlega inn í líf Gróu á þessu 

tímabili.  

Hindranir í kerfinu 

Samkvæmt hinu breska félagslega líkani um fötlun er gerður greinarmunur á 

skerðingu og fötlun. Skerðing telst vera líffræðilegur þáttur en fötlun 

utanaðkomandi þáttur eins og fordómar. Með ákveðnu hugarfari, 

vanþekkingu og fordómum er fólk með skerðingu eða andlega veikt gert 

fatlað með því að útiloka það frá þátttöku í samfélaginu. Fötlun er 

aðstæðubundin og afstæð en það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvort 

einstaklingur sé fatlaður. Í einum aðstæðum er hann fatlaður í öðrum ekki 
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(Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Þegar lýsing Helenu 

á andlegri líðan dóttur sinnar er skoðuð má leiða líkum að því að Gróa hafi á 

tímabili átt við fötlun að stríða, eitthvað sem læknir sá ekki og fannst ekki 

ástæða til að blanda sér í enda þess viss að stúlkan myndi jafna sig án 

inngrips. 

Sá skilningur að fötlun sé persónulegur harmleikur er ríkjandi innan 

læknisfræðilega sjónarhornsins. Skerðingin er álitin uppspretta allra 

erfiðleika og harmleikur er mikið notað hugtak til að lýsa hugmynd eða 

reynslu af fötlun. Læknisfræðilegar skilgreiningar leitast því við að breyta og 

lækna einstaklinginn þannig að hann passi umhverfinu. Áherslan er á 

lækningu og endurhæfingu, það er að segja, þjónustan er nokkurs konar 

viðgerðarþjónusta (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2004). Það að þekkja ekki 

sjúkdóm getur verið hindrun í bataferlinu svo og að bera ekki traust til 

fagaðila eða hjálparaðila. Það skiptir skjólstæðing miklu máli að fagaðili 

mæti honum á miðri leið. Mikilvægt er að fagfólk sýni virðingu, mæti 

einstaklingi með opnum hug og hjálpi honum að skilgreina vandann sem 

hann á við að etja (Sumsion, 2005; Sumsion og Lencucha, 2009). Ekki er 

annað að heyra en að Helena hafi saknað samvinnu við fagfólkið á allan hátt.  

Skólaganga 

Það er engum blöðum um það að fletta að nær allir foreldrar vilja það besta 

fyrir barn sitt þegar kemur að skólagöngu. Brooker (2002) spyr hins vegar 

hvað sé best fyrir nemandann, er það félagslega umhverfið, eru það gildin, 

námið sem fram fer í skólanum eða er það ánægja hans. Heimamenning hvers 

barns spilar inn í þegar fjallað er um væntingar og gildi sem höfð eru að 

leiðarljósi og hvað það er sem nemendur koma með í farteskinu inn í skólann.  

Í landinu gilda lög um menntun einstaklinga sem geta ekki stundað 

hefðbundið nám vegna fötlunar, þroskaskerðingar eða frávika af ólíkum toga. 

Árið 2008 tóku gildi ný lög  um menntun í framhaldsskóla og þar er kveðið á 

um að skólaskylda sé til 18 ára aldurs„...Þeir sem rétt eiga á að hefja nám í 

framhaldsskóla samkvæmt málsgrein þessari eiga jafnframt rétt á því að 

stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs, sbr. ákvæði 2. gr. og 33. gr.“ 

Samkvæmt lögum hafa framhaldsskólar fleiri skyldum að gegna nú en áður 

við nemendur þar sem nýju lögin taka meira mið af hagsmunum nemenda. 

Nú skal bjóða nemendum nám við hæfi hvers og eins, því eins og segir í 
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lögum um framhaldsskóla ,,Allir nemendur framhaldsskóla eiga rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem 

tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan“ (Lög um framhaldsskóla, 

93/2008). Það virðist vanta þó nokkuð upp á að Gróa hafi notið þessa 

ákvæðis í lögunum þó svo að hún ætti við andleg veikindi að stríða. Aðlögun 

náms eða námsefnis var ekki í boði. 

Purkey, Watson og Novak (2005) segja að margt hafi áhrif á skólagöngu 

einstaklings hvort sem um er að ræða grunn-, framhalds- eða háskóla. 

Nokkrir þættir virðast vera afgerandi þegar nemendur eru spurðir út í veru 

sína í skóla. Þeir segja nauðsynlegt að finna fyrir jákvæðni af hálfu 

skólasamfélagsins og góðu viðmóti kennara. Þegar mikilvægi skólastarfsins 

er kannað nefna nemendur þætti eins og að vera verðugir til að takast á við 

verkefni, finni jákvæða styrkingu og að kennari geti látið í ljós hversu gott 

starf hver og einn vinnur. Allt eru þetta þættir í mannlegum samskiptum því 

að hafa einhverja þýðingu eða hlutverki að gegna í samfélaginu er nemanda 

mikilvægt svo og gildismat hans. Goleman (2002), bendir á að persónuleg 

hæfni kennara er hluti af samvinnu, samskiptafærni og hópefli, samræðu og 

að halda tengslaneti til að efla getu nemenda með endurgjöf og handleiðslu. 

Það er vitað að minni háttar bílslys geta orsakað áfallastreituröskun með 

eða án líkamlegra meiðsla. Unglingar sem þjást af þunglyndi og 

áfallastreituröskun geta átt í vandræðum í lífinu og mörg þeirra falla út úr 

skólakerfinu (Williams, o.fl., 2015). Læknarnir Guðfinnur P. Sigurfinnsson 

og Kristinn Tómasson (2001) telja heppilegt að starfsfólk skóla viti hvernig 

bregðast eigi við áfallastreituröskun hjá unglingi til að styðja hann. Unglingar 

í tilfinningalegum vanda þurfa hjálp segja Raundalen og Schultz (2006) því 

samhliða þeim vanda eiga þeir í vandræðum með námið. Hverjum skóla er 

því hollt að kortleggja hvaða afleiðingar áföll geta haft í för með sér. Í 

mörgum áfallaáætlunum skóla kemur fram hve mikilvægt það sé að bjóða 

nemanda sem verður fyrir áfalli viðtal við þann aðila sem skólinn metur að 

geti veitt faglega aðstoð eftir áfall. Samkvæmt Dyregrov (2008) á slík 

áfallaáætlun að undirbúa starfsmenn skóla andlega til að takast á við erfiðar 

aðstæður. Skólakerfið hér á landi virðist ekki bjóða nemendum sem eru 

andlega veikir þann sveigjanleika og það rými sem þeir þurfa á að halda. Í 

dæmi Gróu má greinilega sjá að samvinna við skólann varð henni ekki til 

framdráttar og var það í reynd barátta móðurinnar sem hélt henni í skólanum. 

Þrátt fyrir aukna vitundarvakningu um áhrif áfalla á ungling mættu 
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mæðgurnar litlum skilningi af hálfu skólastjórnenda og kennara. Það mætti 

vissulega skoða hvort starfsmenn skóla séu undir það búnir að taka á móti 

nemendum sem orðið hafa fyrir áfalli. 

Vandi í skólakerfinu 

Í 34. gr. í lögum um framhaldsskóla segir ,,Framhaldsskólar skulu leitast við 

að veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við sértæka 

námsörðugleika að stríða eða veikindi“ (Lög um framhaldsskóla, nr. 

92/2008). Í skýrslu starfshóps landlæknis, Börn og ungmenni með geðræn 

vandamál- þjónusta utan sjúkrastofnana, er talað um skólann sem vinnustað 

barna og að þar þurfi að byggja upp vinnuvænt umhverfi þegar veikindi eru 

annars vegar hjá börnum. Einnig er talað um teymisvinnu fagfólks sem 

æskilega viðbót við vinnu heilbrigðisstarfsmanna því það hefur sýnt sig að 

geðræn vandamál séu þess eðlis að um einstaklingsbundin samskipti er að 

ræða (Páll Tryggvason o.fl., 2000). Pryjmachuk, Graham, Haddad o.fl. 

(2011) telja skólann mikilvægan þegar kemur að geðvernd unglinga og að 

þeim séu skapaðar aðstæður til að leita hjálpar. Salas, Sims og Burke (2005) 

benda á mikilvægi þess að ólíkar fagstéttir vinni saman í teymum og segja að 

slík ráðstöfun styrki þau. Að setja saman teymi tryggir þó ekki alltaf góðan 

árangur en þar hefur stjórnun og skipulag teymis mest að segja (Rousseau, 

Aubé og Savoie, 2006). Í tilfelli Gróu hefði það sennilega orðið henni til 

framdráttar ef slík teymisvinna hefði verið í gangi með ólíkum fagstéttum. 

Veikindi Gróu voru þess eðlis að taka þurfti tillit til margra þátta.  

Vert er að hafa í huga, að þegar um skilaboð og/eða endurgjöf er að ræða í 

samskiptum þarf einstaklingur að vita hvort móttakandi skilji það sem sagt er 

og hvort hann geti nýtt sér það sem í skilaboðunum felst. Innan skólakerfisins 

er þetta mikilvægt þegar andleg veikindi hrjá nemanda (Friend og Cook, 

2007). Leufstadius og Eklund (2008) benda á að niðurstöður rannsókna sýni 

að athafnir sem hafa tilgang og þýðingu vinnur gegn einkennum 

geðsjúkdóma. Með þátttöku í slíkum athöfnum vinnur einstaklingur gegn 

einkennum sjúkdómsins og getur þar af leiðandi haft betri stjórn á eigin lífi. 

Hér má að hluta til lesa um ástæðu þess að Helena vildi halda dóttur sinni 

innan skólaveggjanna. Það að hún hefði eitthvað fyrir stafni sem hafði tilgang 

og þýðingu hafði mikið að segja.  
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Það virðist sem skólastjórnendur tækju Helenu ekki trúanlega og gerðu 

lítið með það sem hún hélt fram. Það má setja spurningarmerki við þá 

ákvörðun skólans að láta Gróu taka upp heilt ár í kjölfar falls í fjórum fögum 

í stað þess að horfa til þess sem hún gat. Í því samhengi má líta á lög um 

framhaldsskóla sem segja beinlínis að aðlaga eigi námsefnið og námið að 

einstaklingnum og getu hans hverju sinni (Lög um framhaldsskóla 

nr.92/2008). Barátta móður Gróu skilaði henni árangri og synd til þess að 

hugsa að slíka þrautargöngu skuli þurfa til að opna augu skólastjórnenda. 

Gróa hafði skólaárin af, hvíti kollurinn fór upp og Helena andaði léttar, þótt 

það væri bara í skamman tíma.  

Líkamleg veikindi staðreynd 

Samantektarrannsóknir sýna að fólk sem hefur orðið fyrir áfalli telur sig ekki 

eins heilsuhraust og fólk sem hefur ekki orðið fyrir áfalli (Green og 

Kimerling, 2004). Orsakir iðrabólgu, stundum nefnd ristilkrampi, eru 

óþekktar en hér er um að ræða langvinnan starfrænan kvilla í meltingarvegi. 

Einkennin eru aðallega kviðverkir og óregla á hægðum. Sjúkdómurinn er 

talinn tengjast lífeðlisfræðilegum, sálfræðilegum og félagslegum þáttum auk 

þess sem streita og álag geta kallað fram einkennin (Linda B. Ólafsdóttir, 

Hallgrímur Guðjónsson og Bjarni Þjóðleifsson, 2005). Fáir virðist velkjast í 

vafa um áhrif andlegra veikinda á líkamann en samt sem áður tók óratíma að 

greina iðrabólgu sem hrjáði Gróu eftir áralanga baráttu við andleg veikindi. 

Gróa gekk lækna á milli þegar hún átti við líkamleg veikindi að stríða sem 

lýstu sér sem djúpum kviðarholsverkjum. Spyrja má hvað veldur að 

læknarnir sem Gróa leitaði til settu þetta ekki í samhengi en hún var á 

geðlyfjum, ávísuðum af geðlækni, við þunglyndi þegar hún leitaði aðstoðar. 

Eigi að auka lífsgæði fólks sem þjáist af langvinnum sjúkdómum þarf að efla 

þekkingu á afleiðingum sjúkdóma, veikindum og meðferða (Kolbrún 

Albertsdóttir, o.fl., 2009) en fræðimenn benda á að skoða þurfi 

heildarmyndina þegar einstaklingur leitar sér hjálpar og nefna sem dæmi 

forsögu einstaklings (Creamer, o.fl., 2005). Gróa hefði sennilega vitað löngu 

fyrr hvað amaði að sér hefðu læknar horft á heildarmyndina. Læknarnir Olens 

og Gudman-Høyer (2002) benda á að einstaklingur sem þjáist af iðrabólgu 

þarf sjálfur að halda sjúkdómnum í skefjum því engin lækning sé til við 

honum.  
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Hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkama og sál og þykir hún henta vel fyrir 

þá sem þjást af þunglyndi, til að minnka streitu og bæta almennt lífsgæðin 

(Sylvia, Peters, Deckersbach o.fl., 2012). Fyrir utan að styrkja líkamann þá 

hefur hreyfing róandi áhrif og léttir lund. Hreyfing getur auk þess skapað 

félagsleg samskipti og unnið gegn einmanaleika, einveru og inniveru (King, 

2001; Keysor, 2003; Videbech; 2008) og gildir einu á hvaða aldurskeiði 

einstaklingur er. Samkvæmt Eagles (2006) er útivera í dagsbirtu og ástundun 

hreyfingar liður í að vinna gegn vægu skammdegisþunglyndi. Sé hreyfingu 

komið inn í lífsstíl barna og unglinga er meiri möguleiki á að sá lífsstíll vari 

fram á fullorðinsár með jákvæðum áhrifum á geðslagið. Hamingja 

einstaklings byggist á líðan, umhverfi, virkni og erfðatengdum þáttum en allt 

þarf þetta að spila vel saman til að hamingjunnar verði notið í lífinu. 

Hamingja einstaklings hefur jákvæð áhrif á heilsuna og samband við annað 

fólk (Funder, 2010). Vendipunktur í lífi Gróu var kynni við nýtt fólk og 

breyttur lífsstíll. Gróa hefur fundið hamingjuna að nýju og passar upp á 

heilsuna.  

Tryggingarfélagið  

Barátta Helenu við tryggingarfélagið var staðreynd. Eitthvað sem allir teldu 

sjálfsagðan hlut var það bara ekki. Eins og margir landsmenn hafa heyrt 

virðist það markmið hvers tryggingarfélagas að komast sem best út úr öllum 

bótamálum. Mál Gróu virtist þar engin undantekning. Flestum þætti eðlilegt 

að tryggingarfélag greiði sálfræðiaðstoð þegjandi og hljóðalaust eins og 

stundum er sagt því snemmtæk íhlutun hefur mikið að segja þegar andlegir 

sjúkdómar eru annars vegar. Það er synd til þess að hugsa að enn ríki sú hefð 

að líkamleg viðgerð er greidd á meðan andleg aðstoð situr á hakanum og að 

ganga þurfi eftir að fá sálfræðikostnað greiddan en kostnaður við 

læknisheimsóknir, lyf og sjúkraþjálfun er auðsótt mál. Þeir hjá 

tryggingarfélaginu virtust hengja sig í læknisfræðilega líkanið þar sem 

líkamleg viðgerð er í hávegum höfð. 

Baráttunni er ekki lokið 

Í dag er Helena glöð yfir að aðeins eitt af fimm börnunum skyldu fara svo illa 

út úr bílslysinu sem raun ber vitni. Hún segir líka að í dag hugsi hún alltaf um 

andlega líðan fólks þegar sagt er frá bílslysi þar sem allir sluppu við lítils 
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háttar meiðsl eins og það er stundum orðað. Helena þarf að vera á varðbergi, 

fylgjast með úr fjarlægð og spyrja Gróu af varúð hvernig gengur. Á meðan 

Gróa finnur traust í móður sinni á hún haldreipi sem hún getur gripið til ef 

hallar undan fæti og er það í takt við það sem van de Bovenkamp og 

Trappenburg (2010) halda fram. Helena segir að margt hafi mátt betur fara á 

þessum árum og að hún hafi lært margt og geti þar af leiðandi miðlað af 

reynslu sinni til annarra. Á ákveðnum tímapunkti hélt Helena að hún myndi 

gefast upp í baráttunni en alltaf fann hún vonarneista og þá von að sá neisti 

yrði til þess að dóttir hennar kæmist á réttan kjöl. Við langvarandi andleg 

veikindi er álagið mikið á fjölskyldur sem getur haft í för með sér 

samskiptaerfiðleika (Rose, Mallinson og Gerson, 2006) sem og var stundum í 

tilfelli mæðgnanna. Bílvelta þar sem allir sluppu lítið meiddir var lítil þúfa 

sem velti þungu hlassi. Gagnrýni Helenu í garð kerfanna tveggja, heilbrigðis- 

og menntamála, hefur dvínað og hún á þá ósk heitasta að fagfólk innan þeirra 

opni betur augun fyrir andlegum veikindum fólks.   

Í ljósi þess sem kom fram í rannsókninni má segja að bæði heilbrigðis- og 

menntakerfið hafi brugðist þeim mæðgum sem lýsir sér í gegnum frásögn 

Helenu sem í reynd er ótrúleg. Teymisvinna í báðum kerfunum gæti skilað 

góðum árangri en til að hámarksárangri í teymisvinnu náist þarf hver og einn 

innan teymis að nota þann styrkleika sem hann hefur (Salas, Sims og Burke, 

2005). Forsvarmenn slysadeilda og framhaldsskóla mættu skoða hvort ekki sé 

æskilegt að hafa teymi að störfum þegar andleg veikindi fólks, sem kemur í 

kjölfar áfalls, er annars vegar. Starfi ólíkar fagstéttir innan teymis koma fram 

mörg sjónarmið sem ef til vill er nauðsynleg.  

Lokaorð 

Mæðgurnar hafa sennilega gert það sem Þórbergur fjallar um í bók sinni 

Fátækralandið, að nota öll tiltæk vopn til að verða ekki undir í baráttunni 

(Pétur Gunnarsson, 2007). Spyrja má hvort þeim hafi tekist það og verður 

hver og einn að svara fyrir sig en ljóst er að sigling á móti straumi er aldrei 

auðveld og sýnir að ýmislegt er hægt með viljann að vopni. Gefa þarf 

aðstandendum gaum þegar svona áfall ríður yfir því saga Helenu virðist 

benda til þess. Eftirfylgni með þolendum bílslysa sem sleppa með lítilsháttar 

meiðsl virðist skorta, allavega í þessu tilfelli, og þáttur heimilislæknis virðist 

ekki eins góður og hann ætti að vera. 
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Það er einlæg von rannsakanda að þessi rannsókn veki athygli meðal 

lesenda og hrindi af stað frekari rannsóknum á þessu sviði. Slysin gerast burt 

séð frá andlegu og líkamlegu atgervi einstaklings og hvað þá aldri. Þekkingu 

heilbrigðisstarfsmanna og starfsmanna skóla þarf að efla því rannsóknin sýnir 

þörfina.  

Aukin samvinna eða teymisvinna á milli ólíkra fagstétta virðist þörf 

þannig að heilbrigðisstarfsmenn og skólafólk tali saman þegar einstaklingur 

eins og Gróa lendir í slíkum hremmingum. Hafa verður í huga að hjálpin 

verður aldrei betri en þekking þess sem veitir hana.  
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6. Notagildi rannsóknar  

Hér er um einstakt tilfelli að ræða og ekki hægt að heimfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar á önnur tilfelli. Rannsóknin gefur lesanda innsýn í líf 

aðstandenda einstaklings sem lenti í bílslysi og slapp án teljanlegra meiðsla 

eða lítilla meiðsla. Ekki síður sýnir rannsóknin að mörgu er ábótavant í 

heilbrigðis- og menntakerfinu þegar andlega veikur einstaklingur þarf á því 

að halda. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að móðir stúlkunnar barðist fyrir 

tilverurétti hennar og átti á köflum í verulegum vandræðum sjálf. Eins og 

fram hefur komið sýna rannsóknir og skrif fræðimanna að áhrif bílslyss á 

andlega heilsu er veruleiki, sem er í takt við rannsóknina, og því má reikna 

með að á Íslandi þjáist margir af andlegum sjúkdómum af völdum bílslyss.  

Frekari rannsóknir 

Barátta Helenu innan kerfanna er með ólíkindum. Saga hennar sýnir að þörf 

sé á frekari rannsóknum á afleiðingum bílslysa hér á landi. Með fleiri 

rannsóknum má auka þekkingu, kunnáttu, hæfni, færni og vitneskju 

heilbrigðisstarfsmanna, löggæsluaðila og starfsmanna innan skólakerfanna á 

afleiðingum bílslysa þar sem allir sleppa án teljandi meiðsla en skilur eftir sig 

andleg mein sem hefur áhrif á líf einstaklings, fjölskyldur og lífsgæði þeirra. 

 

Hugmyndir að frekari ransóknum eru: 

o Rannsaka enn frekar  hvaða áhrif það hefur á andlega heilsu 

einstaklinga að lenda í bílslysi og sleppa án teljandi meiðsla.  

 

o Rannsaka þekkingu, hæfni og færni starfsmanna slysadeilda 

varðandi áföll og áfallahjálp og hvort þeir séu í stakk búnir til að 

veita slíka aðstoð. Kanna einnig þekkingu þeirra á andlegum 

meinum í kjölfar bílslysa þar sem líkamleg meiðsl eru lítilsháttar 

og skjólstæðingur útskrifaður án innlagnar.  
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o Hvaða kosti og galla það hefði að stofna fagteymi á slysadeild 

sem taki á andlegum veikindum þeirra sem lenda í slysi en eru 

ekki lagðir inn og afleiðingar koma í ljós síðar. 

 

o Hvaða áhrif það hefur á foreldra eða forráðamenn og líf þeirra að 

barn þeirra lendi í bílslysi og andleg mein gera vart við sig í 

kjölfarið. 

 

o Skoða hvaða þekkingu skólastjórnendur og kennarar hafa á 

andlegum veikindum þeirra sem lenda í slysi og hvort þeir hafi 

bjargráð til að mæta þeim nemendum, og ef svo er hver þau eru. 

 

o Kanna þekkingu unglinga og ungmenna á orsökum andlegra 

sjúkdóma, afleiðingum þeirra, fordómum og bjargráð. 



69 

 



70 

 



71 

Heimildir 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (5. útg.). Arlington, VA: Höfundur. 

 

Anxiety Disorders Association of America. (2009). Anxiety disorders in 

children and adolescents. Sótt 7. maí 2015 af http://www.adaa.org/living-

with-anxiety/children. 

 

Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A., og Sorensen, C. (2006). Introduction to 

research in  education. Louiseville: Transcontinental Printing. 

  

Beckett, C., og Taylor, H. (2010). Human Growth and Development (2. útg.). 

London: Sage. 

 

Birkeland, M. S., Breivik, K., og Wold, B. (2014). Peer acceptance protects 

global selfesteem from negative effects of low closeness to parents during 

adolescence and early adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 

43(1), 70-80. doi:10.1007/s10964- 013-9929-1 

 

Blank, A. (2004). Client´s experience of partnership with occupational 

therapists in community   mental health. British Journal of 

Occupational Therapy, 67, 118-124. 

 

Brooker, L. (2002). Starting school-young children learning cultures. 

Oxford: Marston Book Services. 

 

Bugge, K. E., og Rökholt, E. G. (2009). Barn og ungdom som sörger. 

Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Butler, A. C., Capman, J. E., Forman, E. M., og Beck, A. T. (2006). The 

empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-

analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17-31. 

  

Butler, R. J., og Gasson, S. L. (2005). Self esteem/self concept scales for 

children and adolescents: A review. Child and Adolescent Mental Health, 

4, 190–201.  

 



72 

Calhoun, P. S., Wiley, M., Dennis, M. F., og Beckham, J. C. (2009). Self-

reported health and physician diagnosed illnesses in women with 

posttraumatic stress disorder and major depressive disorder. Journal of 

Traumatic Stress, 22(2), 122-130.  

 

Carmody, J., og Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness 

practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms 

and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. Journal 

of Behavioral Medicine, 31, 23-33. 

 

Creamer, M., McFarlane, A. C., og  Burgess, P. (2005).  Psychopathology 

following trauma: The role of subjective experience. Journal of Affective 

Disoeders, 86, 175-182.  

 

Dattilio, F. M., Goisman, R. M., og Davis, E. (2007). Cognitive-behavioral 

strategies in crisis intervention. New York: Guilford. 

   

Demyttenaere, K., Bruffaerts, R., Lee, S., Posada-Villa, J., Kovess, V., og 

Angermeyer, M. C. (2007). Mental disorders among persons with chronic 

back or neck pain: Results from the world mental health surveys. Pain, 

129, 332–342.  

 

Dyregrov, A. (2008). Katastrofpsykologi. Malmö: Studentlitteratur. 

  

Eagles, J., M. (2006). Light therapy and seasonal affective disorder. 

Psychiatry, 5, 199-203.  

 

Elín Ebba Ásmundsdóttir. (2007). Geðrækt geðsjúkra– að ná tökum á 

tilverunni. Iðjuþjálfinn, 29(2), 13-21. 

 

Elliott, J. M., Noteboom, J. T., Flynn, T. W., og Sterling, M. (2009). 

Characterization of acute and chronic whiplash-associated disorders. Sótt 

12. mars af http://w.w.w.jost.org/. doi/full/ 10.25 19 /jo spt.2009.2826#.V 

TO1wNLtmko. 

         

Eyþór Þorbergsson (munnleg heimild 9. febrúar 2015). 

 

Fagan, N., og Freme, K. (2004). Confronting posttraumatic stress disorder. 

Nursing, 34(2), 52-64. 

 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative reaserch (4. útg). Oxford: 

The Alden Press.   



73 

Flouri, E. (2005). Post-traumatic stress disorder (PTSD): What we have 

learned and what we still have not found out. Sótt 15. mars 2015 af 

http://sagepub.com/kelloggfcpstudy/articles/Chapter06_Article04.pdf. 

 

Fortney, L. og Ta,ylor, M. (2010). Meditation in medical practice: A review 

of the evidence and practice. Primary Care: Clinics in Office Pracice, 37, 

81-90. 

 

Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson (2007). Gagnkvæðakver handa 

háskólanemum  (4.útg.). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Friend, M. og Cook, L. (2007). Interactions: Collaboration skills for school 

professionals (5.útg.). Amerika. Pearson Education. 

 

Fujita, G., og Nishida, Y. (2008). Association of objective measures of 

trauma exposure from motor vehicle accidents and posttraumatic stress 

symptoms. Journal of Traumatic Stress, 21(4), 425-429. 

 

Funder, D. C. (2010). The personality puzzle. New York: W.W.Norton. 

 

Gampetro, P., Wojciechowski, E. A., og Amer, K. S. (2012). Life concerns 

and perceptions of care in adolescents with mental health care needs: A 

qualitative study in a school-based health clinic. Pediatric Nursing, 38(1), 

23-30. 

 

Gerge, A. (2010). Trauma: Om psykoterapi vid posttraumatisk och 

dissociativ problematik. Ludvika: Dualis. 

 

Goleman, D. (2004). Forysta og tilfinningagreind. (Anna María 

Hilmarsdóttir þýddi). Reykjavík: Sjónmál.   

 

Green, B. L., og Kimerling,  R. (2004). Trauma, posttraumatic stress disorder 

and health status. Í P.P. Schnurr og B. L. Green (ritstj.), Trauma and 

health: Physical health consequences of exposure to extreme stress 

(bls.13-42). Washington, DC: American Psychological Association. 

 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson. (2001). Um greiningu og 

meðferð áfallastreitu. Læknablaðið, 87, 285-291. 

 

Guðrún Guðmundsdóttir. (1944). Söngvar Dalastúlkunnar. 

Ísafoldarprentsmiðja Hf: Reykjavík. 

 



74 

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2004). Birtingarmyndir andófs og mótspyrnu í 

lífssögum þriggja kvenna með þroskahömlun. Í Úlfar Hauksson (ritstj.), 

Rannsóknir í félagsvísindum V. Félagsvísindadeild. Erindi flutt á 

ráðstefnu í október 2004 (bls. 495-507). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg 

Jónsdóttir. (2014). Umferðarslys á Íslandi. Reykjavík: Samgöngustofa. 

 

Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson. (2000). Áfallaröskun eftir snjóflóðin á 

Vestfjörðum. Sálfræðiritið, 6, 9-26. 

 

Helga Jónsdóttir, (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. 

Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls.137-153). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon. (2003). Menntun, 

menning, tómstundir og íþróttaiðkun íslenskra unglinga: Rannsóknir 

meðal nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla vorin 1997, 2000 og 2003. 

Reykjavík: Rannsóknir og greining. 

 

Hofman, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., og Oh, D. (2010). The effect of 

mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic 

review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 169-183. 

doi:10.1037/a0018555 

 

Hooyman, N. R., og Kiyak, H. A. (2011). Social gerontology; A 

multidisciplinary perspective. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.  

 

Huppert, F. (2007). The science of well-being: A life course perpective -- 

Well-being in the classroom. Transcript of the Keynote seminar 23. okt. 

2007. London: The Institute for the Future of the Mind. 

 

Ingólfur Margeirsson. (2005). Afmörkuð stund. Reykjavík: Skrudda. 

 

Javidi, H., og Yadollahie, M. (2012). Post-traumatic disorder. The 

International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 3(1), 

2-8. 

 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í 

eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls. 129-136). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

 



75 

Kerney, C. A., og Trull, T. J. (2012). Abnormal psycohology and life: A 

dimensional approach. Kanada: Nelson Education.   

 

Keysor, J. J. (2003). Does late-life physical activity or exercise prevent or 

minimize disablement?: A critical review of the scientific evidence. 

American Journal of  Preventive Medicine, 25, 129-136.   

 

King, A. C. (2001). Interventions to promote physical activity by older 

adults. Journal of Gerontology: Biological Sciences and Medical 

Sciences, 56, 36-46.   

 

Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson (2009). 

Lífsgæði og lífsgæðarannsóknir. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 85(4), 22-29. 

 

Leufstadius, C., og Eklund, M. (2008). Time use among individuals with 

persistent mental illness: Identifying risk factors for imbalance in daily 

activities. Scandinavian Journal of  Occupational Therapy, 15, 23-33. 

 

Linda B. Ólafsdóttir, Hallgrímur Guðjónsson og Bjarni Þjóðleifsson. (2005). 

Faraldsfræðileg rannsókn á starfrænum einkennum frá meltingarvegi hjá 

Íslendingum. Læknablaðið, 91, 329-333. Sótt 28. október af 

http://www.laeknabladid.is/2005/04 nr/ 1932. 

 

Lommen, M. J. J., og Restifo, K. (2009). Trauma and posttraumatic stress 

disorder in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. 

Community Mental Health Journal, 45, 485- 496. 

 

Lyons, A. C., og Chamberlain, K. (2006). Health psychology: A critical 

introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008 með áorðnum breytingum 35/2009, 

133/2009, 71/2010,  126/2011, 68/2012 og 72/2014. 

 

Machado, C. L., de Azevedo, R. C. S., Facuri, C. O., Vieira, M. N., og 

Fernandes, A. S. (2011). Posttraumatic stress disorder, depression, and 

hopelessness in women who are victims of  sexual violence. International 

Journal of Gynecology & Obstetrics, 113(1), 58-62.  

 

Mancini, M. A., Hardiman, E. R., og Lawson, H. A. (2005). Making sense of 

it all: Consumer Providers’ theories about factors facilitating and 

impeding recovery from psychiatric disabilities. Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 29, 48-55. 

 



76 

Manning, S. (2007). Coaching. Danmörk: Aschehoug Dansk Forlag. 

 

Mather, R., og Marsden, J. (2004). Trauma and temporality: On the origins of 

post-traumatic stress. Theory & Psychology, 14, 205-219. DOI:10.1177/ 

0959354304042017. 

 

McNally, R., Bryant, R., og Ehlers, A. (2003). Does early psychological 

intervention promote recovery from posttraumatic stress? Psychological 

Science in the Public Interest, 4, 45-79. 

 

Mehta, S., og Ameratunga, S. N. (2011). Prevalence of post-traumatic stress 

disorder among children and adolescents who survive road traffic crashes: 

A systematic review of the international literature. Journal of  Peadiatrics 

and Child Health, 48, 876-885. 

 

Moree, B. N., og Davis, T. E. (2010). Cognitive-behavioral therapy for 

anxiety in children diagnosed with autism spectrum disorders: 

Modification trends. Research in Autism Spectrum Disorders, 4, 346-354. 

 

Morelli, A. (2008). Post traumatisk stress. En självhjäpsguide. Sótt 20. mars 

2015 af http://www.soderhamn.se/download/18.6133454812f9b2647ea80 

003910/1384395737096/PTSD+guide+SVENSKA.pdf.  

 

Morrin, C. M., Belleville, G., Bélanger, L., og Ivers, H. (2011). The insomnia 

severity Index: psychometric indicators to detect insomnia cases and 

evaluate treatment response. Sleep,34, 601-608. 

 

Murphey, D., Stratford, B., Gooze, R. A., Bringewatt, E., Cooper, M., 

Carney, R., og Rojas, A. (2014). Are the children well? A model and 

recommendations for promoting the mental wellness of the nation's young 

people. Sótt 25. júní 2015 af http://w.w.w. childtrends.org/?publications= 

are-the-children-well-a-model-andrecommendations-for-promoting-the-

mental-wellness-of-the-nations-young-people. 

 

Mörður Árnason (ritstj.). (2007). Íslensk orðabók. Reykjavík: Edda útgáfa. 

 

Oei, T. P. S., og Browne, A. (2006). Components of group processes: Have 

they contributed to the outcome of mood and anxiety disorders patients in 

a group cognitive-behaviour therapy program? American Journal of 

Psychotherapy, 60, 53-70.     

 

 



77 

Olesen, M., og Gudmand-Høyer, Ei. (2002). Colon Irritabile, tyktarmskatar, 

eller nervøs tyktarm. Sótt 17. mars 2015 af http://www.gastrolab.dk/ 

Artikler/Tyktarmskatar.pdf.  

 

Olofsson, E., Bunketrop, O., og Anderson, A. L. (2012). Children at risk of 

residual physical  problems after public road traffic injuries- A 1-year  

  follow-up study. Injury, 43, 84-90. 

 

Ott, M. J. (2004). Mindfulness meditation: A path of transformation and 

healing. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 

42(7), 23-29. 

 

Overholser, J. C., og Fisher, L. B. (2009). Contemporary perspectives on 

stress management: Medication, meditation or mitigation. Journal of 

Contemporary Psychotherapy, 39, 147-155. 

 

Páll Tryggvason, Eydís Sveinbjarnardóttir, Guðrún Helga Sederholm, 

Ingibjörg Georgsdóttir, Jón Steinar Jónsson, Pétur Heimisson, Sólveig 

Jónsdóttir og Tómas Zoëga. (2000). Börn og ungmenni með geðræn 

vandamál- þjónusta utan sjúkrastofnana. Skýrsla starfshóps landlæknis. 

Sótt 15. október 2014 af http://rafhladan.is/ bitstream/handle/10802/3163/ 

Born_og_ungmenni_medgedran_vandamaltjonusta_utan_sjukrastofnana.p

df?sequence=1. 

 

Pétur Gunnarsson. (2007). ÞÞ- í fátæktarlandi. Reykjavík: JPV útgáfan. 

 

Pétur Tyrfingsson. (2007). Upp, upp mitt geð: Um hagnýta fjárfestingu í 

geðheilbrigði. Herðubreið, 2, 27-33.    

 

Pryjmachuk, S., Graham, T., Haddad, M., og Tylee, A. (2011). School 

nurses´ perspectives on managing mental health problems in children and 

young people. Journal of Clinical Nursing, 21, 850-859. 

 

Purkey, W. W., og Novak, J. M. (2005). Inviting school success. (4. útg.). 

USA: Wadswortt Publishing Company.   

 

Ragnhildur Bjarnadóttir. (2002). Hvað telja unglingar sig læra af 

áhugamálum sem þeir stunda utan skóla? Uppeldi og menntun, 11(1), 207-

226. 

 

Raundalen, M., og Schultz, J .H. (2006). Krisepedagogikk. Oslo: 

Universitetsforlaget. Adolescents.  

 



78 

Rose, L. E., Mallinson, R. K., og Gerson, L. D. (2006). Mastery, burden, and 

areas of concern among family caregivers of mentally ill persons. 

Archives of Psychiatric Nursing, 20, 41- 51. 

 

Rousseau, V., Aubé, C., og Savoie, A. (2006). Teamwork behaviors: A 

review and an integration of frameworks. Small Group Research, 37, 540-

570.  

 

Salas, E., Sims, D., og Burke, C. (2005). Is there a „Big Five“ in teamwork? 

Small Group Research. 36, 555-599.  

 

Santrock, J. W. (2010). Adolescence (13. útg.). New York: McGraw-Hill. 

 

Schoeberlein, D. (2009). Mindful teaching and teaching mindfulness- a guide 

for anyone who teaches anything. Boston: Wisdom Publications. 

 

Schreiner, I., og Malcolm, J. P. (2008). The benefits of mindfulness 

meditation: Changes in emotional states of depression, anxiety and stress. 

Behaviour Change, 25(3), 156-168. 

 

Shawe-Taylor, M., og Rigby, J. (1999). Cognitive behaviour therapy: Its 

evolution and basic principles. The Journal of the Royal Society for the 

Promotion of Health, 119, 244-246.   

 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigríður Jónsdóttir. (2008). Iktsýki, streita og 

bjargráð eftir áföll: ,,Þessi sjúkdómur er allt öðruvísi en bækurnar segja til 

um.“ Tímarit hjúkrunarfræðinga, 84(1), 48-55. 

 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Fyrirbærafærði sem rannsóknaraðferð. Í 

Sigríður Halldórsdóttir(ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 

281-297). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigurður Kristinsson (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls.71-88). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar 

rannsóknaraðferðir? Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls.229-238). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Silverman, W. K., og Motoca, L. M. (2011). Treatment: An update and 

recommendations. Í W. K. Silverman og A.P. Field (ritstj.), Anxiety 



79 

disorders in children and adolescents.Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir. (2006). Heilbrigði og fötlun. 

Í Rannveig Traustadóttir (ritstj.), Fötlun, hugmyndir og aðferðir á nýju 

fræðasviði (bls.37-65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.   

 

Stallard, P. (2006). Bætt hugsun – Betri líðan. Handbók í hugrænni 

atferlismeðferð fyrir börn og unglinga. (Gyða Haraldsdóttir, Hafdís 

Kjartansdóttir, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir,  Leif Davíð Halvorsson 

þýddu). Reykjavík: Skrudda.  

 

Stallard, P., Salter, E., og Velleman, R. (2004). Posttraumatic stress disorder 

following road traffic accidents. European Child & Adolescent 

Psychiatry, 13(3), 172-178. 

 

Stanković M., Grbesa, G., Kostić J., Simonović M., Milenković T., og 

Visnjić A. (2013). A preview of the efficiency of systemic family therapy 

in treatment of children with posttraumatic stress disorder developed after 

car accident. Vojnosanit Pregl, 70(2),149-154. 

Steele, W., og Kuban, C. (2011). Trauma‐informed resilience and 

posttraumatic growth (PTG). Reclaiming Children and Youth, 20(3), 

44‐46. 

 

Sumsion, T. (2005). Facilitating client-centred practice: Insights from clients. 

Canadian Journal of Occupational Therapy, 72, 13-20. 

 

Sumsion, T., og Lencucha, R. (2009). Therapists' perception of how 

teamwork influences client-centred practice. British Journal of 

Occupational Therapy, 72, 48-54. 

 

Sylvia, L.G., Peters, A.T., Deckersbach, T., og Nierenberg, A. A. (2012). 

Nutrient-based therapies for bipolar disorder: A systematic review. 

Psychotherapy and Psychosomatic, 82(1), 10-19. 

 

Taylor, S. E. (2009). Health psychology. Los Angeles: University of 

California. 

 

Tierney, G. (2007). Becoming a praticipant observer. Í M.V. Angrosino 

(ritstj). Doing cultural authropology: Projects for ethnographic data 

collection. (2. útg.). Long Grove, Illinois: Waveland Press. 



80 

Topor, A., Borg. M., Mezzina. R., Sells. D., Marin. I., og Davidson, L. 

(2006). Others: The role of family, friends and professionals in the 

recovery process. American Journal of Psychiatri Rehabilitation, 9, 17-37. 

 

Tucker, M., og Oei, T. P. S. (2007). Is group more cost effective than 

individual cognitive behaviour therapy? The evidence is not solid yet. 

Behavioural and Cognitive  Psychotherapy, 35,77-91. 

 

Turner, K. (2010). The promotion of successful aging through mindfulness 

skills training. Sótt 11. mars af http://repository.upenn.edu/cgi/View 

content.cgi?article=1002&context=edissertations_sp2. 

 

Tusaie, K., og Edds, K. (2009). Understanding and intergrating mindfulness 

into psychiatric mental health nursing practice. Archives of Psychiatric 

Nursing, 23(5), 359-365. 

 

Uguak, U. A. (2001). The importance of psychological needs for the post 

traumatic stress disorder (PTSD) and displaced children in schools. 

Journal of Instructional Psychology, 37, 340‐ 351. 

 

van de Bovenkamp, H. M., og Trappenburg, M. J. (2010). The relationship 

between mental health workers and family members. Patient Education 

and Counselling, 80, 120-125. 

 

Videbech, P. (2008). Fra stress og krise til posttraumatisk stress syndrom 

(PTSD). Í J. S., Gerlach (ritstj.), Angstbogen - Angstens symptomer, 

årsager og behandling (bls. 41-53). Kaupmannahöfn: Psykiatrifondens 

forlag. 

 

Westbrook, D. (2008). Tekist á við þunglyndi (Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson og María K. Jónsdóttir, þýddu). Reykjavík: Félag um 

hugræna atferlismeðferð.  

 

Westbrook, D., Kennerley, H., og Kirk, J. (2011). An introduction to 

cognitive behaviour therapy: Skills and applications. Los Angeles: SAGE. 

 

Williams, J. L., Rheingold, A. A., Knowlton, A. W., Saunders, B. E., og 

Kilpatrick, D. G. (2015). Associations between motor vehicle crashes and 

mental health problems: Data from the national survey of adolescents-

replication. Journal of Traumatic Stress, 28, 41–48. 

 



81 

Viðauki A                                                   

Kynning á rannsókn 

Ég undirrituð, Helga Dögg Sverrisdóttir, vinn að meistararannsókn í 

tengslum við meistaranám mitt í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Leiðbeinandi minn er Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor við 

HA.  

Rannsakandi notar eigindlega fyrirbærafræðilega rannsóknaraðferð sem 

byggist á samtölum við einstakling sem hefur ákveðna reynslu eða sýn á 

fyrirbærið sem rannsakað er. Með rannsókninni er ætlunin að skoða reynslu 

móður af þróun andlegra veikinda unglingsdóttur sinnar í kjölfar bílslyss.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla móður af þróun andlegra veikinda 

unglingsdóttur sinnar í kjölfar bílslyss? Til að vel megi vera er óskað eftir 

fjórum til fimm samtölum, sem verða tekin upp, þar sem þú lýsir upplifun og 

reynslu þinni. Gera má ráð fyrir að samtal okkar í hvert skipti taki um það bil 

45-60 mínútur og verða þau skráð á tölvutæku formi frá orði til orðs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar opinberlega en hagsmuna 

þinna verður gætt. Engar persónulegar upplýsingar munu finnast í gögnunum 

eða rannsókninni og öll spor afmáð. 

Í samtölunum gætum við þess að nöfn verði ekki nefnd, ef ske kynni að 

það gerðist gæti ég þess sem rannsakandi að það komi hvergi fram.  

Óskir þú eftir að hætta þátttöku í rannsókninni er það þér velkomið og ég 

vil ítreka að þú þarft ekki að svara þeim spurningum sem ég legg fyrir þig. 

Trúnaður mun ríkja á  milli okkar í öllu vinnuferlinu og munu gögnin ekki 

verða sýnd öðrum nema með þínu samþykki. 

 

Með vinsemd  og virðingu, 

 

_____________________________________  

Helga Dögg Sverrisdóttir 

 

Þátttökuyfirlýsing 

Undirrituð hefur lesið ofangreindan texta og með undirskrift samþykki ég 

þátttöku. 

 

______________________________________                                                                                                                                                                           
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Viðauki B 

Upphafsorð 

Rannsakandi: Í viðtalinu vil ég kanna upplifun þína á daglegu lífi ykkar 

mæðgna eftir að dóttir þín lenti í bílslysi, áfallinu, veikindunum og baráttu 

þinni í heilbrigðis- og menntakerfinu. Frásagnartímabilið er frá slysadegi og 

þar til stelpan náði betri heilsu. Spurningarnar eru opnar, án viðtalsramma, 

þannig að þú hafir stjórn á því sem kemur fram hverju sinni. Þú mátt búast 

við að spurningarnar dýpki henti það samræðunni og þér er í sjálfsvald sett 

hvort þú svarir því sem spurt er um. Í samræðunni gætum við þess að rétt 

nöfn séu ekki notuð og komi það fyrir mun þeim verða eytt þegar gögnin 

verða skrifuð orðrétt upp. 

 

Segðu mér frá:  

Örlagadegi ykkar mæðgna 

Hvernig brást skólasamfélagið við? 

Hver voru viðbrögð tryggingarfélagsins? 

Hvar finnst þér skóinn kreppa þegar þú hugsar um kerfin tvö? 

Hver þín tilfinning sé fyrir þekkingu starfsmanna skólans á andlegum 

veikindum? 

 

Dæmi um ítarspurningar   

Hvernig  brást stelpan við?  

Hvað vildu forsvarmenn skólans gera?   

Segðu mér frá viðbrögðum þínum?  

Hvernig leið þér? 

Hvað hugsaðir þú þá? 

Hvernig tók læknirinn á því? 

Viltu segja mér nánar frá þinni líðan? 


