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Útdráttur	

Undanfarin	ár	hefur	aukin	áhersla	verið	lögð	á	málefni	barna	og	töluverð	þróun	átt	sér	

stað	 á	 alþjóðavísu	 sem	 snýr	 að	 réttindum	 þeirra	 og	 vernd.	 Vakin	 hefur	 verið	 sérstök	

athygli	á	ofbeldi	og	annarskonar	misbeitingu	gegn	börnum	sem	tengja	má	við	 tilkomu	

þeirra	samninga	og	sáttmála	sem	snúa	að	mannréttindum	og	undirritaðir	hafa	verið	af	

mörgum	 ríkjum	heims.	 Þrátt	 fyrir	 þá	 jákvæðu	 þróun	 virðist	 svo	 vera	 sem	 að	 lítið	 hafi	

verið	 hugað	 að	 þeirri	 þörf	 barna	 fyrir	 upplýsingar	 og	 þátttöku	 í	málum	 sem	 þau	 sjálf	

varðar,	þá	sér	í	lagi	þegar	um	er	að	ræða	áföll	sem	valda	breytingum	á	högum	þeirra	og	

aðstæðum.		

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 veita	 innsýn	 í	 hvernig	 staðið	 er	 að	 málefnum	

barna	við	andlát	foreldris	á	Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Áhersla	er	

lögð	 á	 að	 kanna	 hvernig	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 er	 háttað	 og	 verður	 sjónum	beint	 að	

heilbrigðiskerfinu	þar	sérstaklega.	Leitast	verður	við	að	upplýsa	hvort	í	gildi	séu	lög	sem	

miða	að	ábyrgð	heilbrigðisstarfsfólks	gagnvart	því	að	aðstoða	og	upplýsa	börn	 í	slíkum	

aðstæðum,	hvort	þeim	sé	þjónusta	veitt	og	þá	með	hvaða	hætti.	Með	þeirri	umfjöllun	er	

ætlunin	að	skoða	hvar	þróunin	er	stödd	 í	þeim	löndum	og	kanna	hvar	 Ísland	stendur	 í	

því	 samhengi.	 Þó	 skal	 áréttað	 að	markmiðið	 hér	 er	 ekki	 að	 beita	 samanburði	 heldur	

aðeins	að	varpa	 fram	ályktandi	umræðu	og	vekja	athygli	 á	þeim	mun	sem	ríkir	 á	milli	

landa	 varðandi	 þróun	 í	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 í	 málefnum	 barna	 sem	 upplifa	 andlát	

foreldris.	

Ljóst	er	að	hérlendis	ríkir	þörf	gagnvart	því	að	huga	betur	að	stöðu	barna	við	andlát	

foreldris,	 málaflokkurinn	 er	 skammt	 á	 veg	 kominn	 sé	 horft	 til	 Norðurlandanna.	 Það	

virðist	eiga	bæði	við	um	löggjöf	hér	á	landi,	þjónustu	og	þekkingu	á	meðal	fagfólks.	
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Formáli		

Ritgerð	þessi	er	metin	til	12	ECTS	eininga	sem	lokaverkefni	 til	BA	gráðu	 í	 félagsráðgjöf	

við	Háskóla	 Íslands	og	 rituð	á	vormisseri	2016.	Sérstakar	þakkir	 fær	 leiðbeinandi	minn	

Sigrún	Júlíusdóttir	fyrir	góða	aðstoð	og	gagnlegar	ábendingar.	Þá	vil	ég	þakka	Elísabetu	

Sigfúsdóttur	og	Brynju	Óskarsdóttur,	félagsráðgjöfum	á	Landspítalanum,	fyrir	aðstoð	og	

upplýsingar.	Að	lokum	langar	mig	að	þakka	foreldrum	mínum,	Arnari	E.	Gunnarssyni	og	

Þóru	Kristinsdóttur,	 fyrir	alla	þá	hvatningu,	þolinmæði	og	stuðning	sem	þau	hafa	veitt	

mér	í	gegnum	tíðina.	
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1 Inngangur	
Allir	 einstaklingar	 upplifa	 sorg	 á	 einhverjum	 tímapunkti	 í	 lífinu.	 Dauðsfall	 ástvinar	 er	

óviðjafnanlegt	 fyrir	 þær	 sakir	 að	það	 skilur	 eftir	 sig	 tómarúm	og	djúpstæða	 sorg.	 Slíkt	

setur	 mark	 sitt	 á	 huga	 hvers	 og	 eins,	 veröldin	 hrynur,	 tíminn	 stendur	 í	 stað	 en	 lífið	

heldur	 samt	 áfram,	 eins	 undarlega	 og	 það	 kann	 að	 hljóma	 (Kübler-Ross	 og	 Kessler,	

2005).	Ástvinamissir	er	ávallt	erfiður,	sama	á	hvaða	stigi	lífsins	hann	á	sér	stað.	Þetta	er	

þó	 sérstaklega	 erfitt	 fyrir	 börn	 og	 ungt	 fólk	 sem	 er	 neytt	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 þá	

streituvalda	 sem	 tengjast	 slíkum	 missi,	 auk	 þeirra	 breytinga	 sem	 tengjast	 auknum	

þroska	og	ungligsárunum	(Patterson	og	Rangganadhan,	2010).	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 veita	 innsýn	 í	 hvernig	 staðið	 er	 að	 málefnum	

barna	við	andlát	foreldris	á	Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Áhersla	er	

lögð	 á	 að	 kanna	 hvernig	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 er	 háttað	 og	 verður	 sjónum	beint	 að	

heilbrigðiskerfinu	þar	sérstaklega.	Leitast	verður	við	að	upplýsa	hvort	í	gildi	séu	lög	sem	

miða	að	ábyrgð	heilbrigðisstarfsfólks	gagnvart	því	að	aðstoða	og	upplýsa	börn	 í	slíkum	

aðstæðum,	hvort	þeim	sé	þjónusta	veitt	og	þá	með	hvaða	hætti.	Með	þeirri	umfjöllun	er	

ætlunin	að	skoða	hvar	þróunin	er	stödd	 í	þeim	löndum	og	kanna	hvar	 Ísland	stendur	 í	

því	 samhengi.	 Þó	 skal	 áréttað	 að	markmiðið	 hér	 er	 ekki	 að	 beita	 samanburði	 heldur	

aðeins	að	varpa	 fram	ályktandi	umræðu	og	vekja	athygli	 á	þeim	mun	sem	ríkir	 á	milli	

landa	 varðandi	 þróun	 í	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 í	 málefnum	 barna	 sem	 upplifa	 andlát	

foreldris.	

Í	 samstarfi	 við	 Rannsóknastofnun	 í	 barna-	 og	 fjölskylduvernd,	 RBF	 stýrir	 Sigrún	

Júlíusdóttir,	 doktor	 í	 félagsráðgjöf,	 nú	 umfangsmikilli	 rannsókn	 um	 stöðu	 barna	 við	

andlát	foreldris	hér	á	landi.	Í	fyrsta	hluta	rannsóknarinnar	sem	unnin	var	í	samstarfi	við	

Gunnjónu	 Unu	 Guðmundsdóttur,	 félagsráðgjafa	 hjá	 Ráðgjafarþjónustu	

Krabbameinsfélags	 Íslands	 og	 Eddu	 Jóhannsdóttur,	 MA-nema	 í	 félagsráðgjöf	 var	

framkvæmd	könnun	meðal	þverfaglegs	faghóps	á	Landspítala	með	rýnihópasamræðu.	Í	

þessum	fyrsta	hluta	rannsóknarinnar	var	leitað	eftir	upplýsingum	um	þekkingu,	upplifun	

og	 afstöðu	 fagfólks	 gagnvart	 því	 að	 ræða	 við	 börn	 sem	 eiga	 foreldri	 sem	 glímir	 við	

krabbamein.	Áhersla	var	lögð	á	að	fá	fram	reynslu	og	sjónarmið	fagfólksins	um	gildi	þess	

að	undirbúa	börn	í	þeim	aðstæðum.	Niðurstöður	þessa	hluta	rannsóknarinnar	hafa	verið	
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birtar	 í	 Ritröð	 RBF	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	 Gunnjóna	 Una	 Guðmunsdóttir	 og	 Edda	

Jóhannsdóttir,	2015).	

Nú	 er	 unnið	 að	 því	 að	 afla	 upplýsinga	 um	 fjölda	 barna	 sem	 upplifað	 hafa	 andlát	

foreldris,	 aðstæður	 þeirra	 og	 þjónustu	 í	 reynd	 út	 frá	 lögum,	 undirbúningi	 fagfólks	 og	

þjónustu	innan	heilbrigðis-,	félags-	og	skólakerfis.	Athugunin	sem	hér	hefur	verið	unnin	

um	 lagaramma	 og	 þjónustu	 á	 Norðurlöndunum	 er	 einn	 liður	 í	 þessum	 hluta	

rannsóknarinnar.	 Samhliða	 vinnur	 nú	 teymi	 fagfólks	 að	 persónulegum	 viðtölum	 við	

eftirlifandi	 maka,	 börn	 og	 aðra	 aðstandendur.	 Markmiðið	 er	 að	 fá	 vitneskju	 um	

persónulega	reynslu	þeirra	og	sýn	af	því	að	hafa	orðið	fyrir	slíku	áfalli	og	hvernig	aðstoð	

hafi	 staðið	 til	 boða	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	 Gunnjóna	 Una	 Guðmunsdóttir	 og	 Edda	

Jóhannsdóttir,	2015).	

Ástæða	þess	að	ég	valdi	að	fjalla	um	sorg	barna	og	ungmenna	við	andlát	foreldris	er	

til	komin	vegna	einskærs	áhuga	og	persónulegrar	reynslu.	Í	mínum	huga	er	mikilvægt	að	

vekja	athygli	á	stöðu	þeirra	barna	og	skoða	aðstæðurnar	hér	á	landi	í	 ljósi	stöðunnar	á	

Norðurlöndunum.	Sjálf	hef	ég	upplifun	af	því	að	greinast	með	krabbamein,	í	tvígang	og	

því	er	mér	það	hjartfólgið	að	hugað	sé	að	réttarstöðu	barna	hér	á	landi,	í	aðdraganda	og	

í	 kjölfar	 andláts.	 Að	 auki	 hef	 ég	 starfað	 sem	 stuðningsfulltrúi	 hjá	 Krafti,	 sem	 er	

stuðningsfélag	 fyrir	 ungt	 fólk	 sem	 greinst	 hefur	 með	 krabbamein	 og	 aðstandendur	

þeirra.	Því	langaði	mig	að	samþætta	persónulega	reynslu,	áhuga	og	upplifun	mína	af	því	

að	starfa	með	aðstandendum.	Allt	frá	því	ég	greindist	fyrst	einsetti	ég	mér	það	markmið	

að	 breyta	 neikvæðri	 upplifun	 í	 jákvæða	 reynslu	 og	 er	 þessi	 ritgerð	 mín	 liður	 í	 þeirri	

vegferð.	

Þó	að	dauðinn	hafi	ávallt	verið	hluti	af	lífinu	er	stutt	síðan	farið	var	að	beina	sjónum	

að	börnum	sem	aðstandendum	(Sigurður	Pálsson,	1998).	Tilhneigingin	hefur	verið	sú	að	

hlífa	börnum	og	forðast	að	veita	þeim	upplýsingar	sem	valda	sársauka	eða	sorg	(Kübler-

Ross,	1969).	Hinsvegar	er	þörf	á	að	huga	að	stöðu	barna	bæði	í	aðdraganda	og	í	kjölfar	

andláts	 foreldris	 (Sigurður	 Pálsson,	 1998).	 Upplýsingar	 eru	 mikilvægar	 þegar	 foreldri	

þjáist	 af	 alvarlegum	 veikindum	 og	 í	 raun	 nauðsynlegar	 svo	 að	 börn	 geti	 áttað	 sig	 á	

yfirvofandi	andláti	 (Kübler-Ross,	1969).	 Í	 aðdraganda	andláts	er	mögulegt	að	 ræða	við	

börn	 um	 dauðann	 og	 gefa	 þeim	 tækifæri	 til	 að	 búa	 sig	 undir	 nýjan	 veruleika	 (Bragi	
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Skúlason,	1992).	Börn	vilja	vita	hvað	er	að	eiga	sér	stað	og	hafa	þörf	fyrir	að	þeim	séu	

veittar	upplýsingar	(Patterson	og	Rangganadhan,	2010).	

Því	má	 telja	 brýnt	 og	 þarft	 að	 vekja	 athygli	 á	 stöðu	 barna	 við	 andlát	 foreldris,	 að	

skoða	 hvernig	 staðið	 er	 að	 málefnum	 þeirra	 barna	 og	 hvar	 sú	 þróun	 er	 stödd	 á	

Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Í	umfjöllun	verður	stuðst	við	hugtakið	

sorg	 (e.	 grief)	 sem	 lýsir	 viðbrögðum	 við	missi	 (Kübler-Ross	 og	 Kessler,	 2005).	 Þó	 skal	

tekið	fram	að	ákveðnar	takmarkanir	eru	á	fræðilegri	þekkingu	sem	snýr	að	sorg	barna	og	

ungmenna	við	andlát	 foreldris	 sem	orsakast	af	því	að	stutt	er	 síðan	 farið	var	að	beina	

sjónum	 að	 því	 málefni,	 því	 kann	 að	 vera	 að	 umfjöllunin	 sé	 ójöfn	 á	 köflum.	 Þær	

rannsóknarspurningar	 sem	 leitast	 verður	 við	 að	 svara	 eru	 eftirfarandi:	 Ber	

heilbrigðisstarfsfólk	lagalega	ábyrgð	eða	skyldur	gagnvart	börnum	í	slíkum	aðstæðum	í	

þeim	 löndum?	 Er	 hugað	 að	 þörf	 barna	 fyrir	 upplýsingar	 þegar	 foreldri	 þjáist	 af	

alvarlegum	veikindum?	Er	 lagasetning	 forsenda	 fyrir	aðstoð	 innan	heilbrigðiskerfisins	 í	

Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku?	

Við	upphaf	á	 ritun	 lokaritgerðar	minnar	 til	BA	gráðu	 í	 félagsráðgjöf	var	ætlunin	að	

fjalla	um	börn	 sem	misst	hafa	 foreldri	 sitt	og	gera	úttekt	 á	 stöðu	þeirra	barna	 í	 þrem	

löndum	sem	talin	voru	framúrskarandi	á	ýmsum	sviðum.	Markmiðið	var	að	skoða	stefnu	

og	framkvæmd	í	málaflokknum	út	frá	gildandi	lögum,	stjórnsýslu	og	verkferlum	í	reynd.	

Þau	 lönd	 sem	um	 ræðir	 eru	Ástralía,	Holland	og	 Kanada.	 Eftir	 þriggja	mánaða	 leit	 við	

öflun	 upplýsinga	 eftir	 ýmiskonar	 leiðum,	 í	 gegnum	 tengslanet,	 til	 sérfræðinga	 innan	

heilbrigðiskerfisins	 hérlendis	 og	 erlendis,	 í	 gegnum	 lögfræðinga	 og	 til	 Umboðsmanns	

barna	sem	ekki	gátu	aðstoðað,	varð	mér	ljóst	að	það	verkefni	væri	of	umfangsmikið.	Því	

yrði	 ekki	 lokið	 á	 skilatíma.	 Þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 horfið	 frá	 því	 verkefni	 í	 samráði	 við	

leiðbeinanda	minn,	 tel	ég	margt	gott	og	gagnlegt	hafa	komið	útúr	þeirri	vinnu	sem	ég	

lagði	 í	 þá	 upplýsingaöflun.	 Þótt	 hún	 nýtist	 mér	 ekki	 beint	 í	 þessari	 ritgerð,	 bý	 ég	 að	

reynslunni	af	því	ferli	og	dreg	nokkurn	lærdóm	af	henni	sem	hefur	nýst	óbeint	og	getur	

komið	 að	 meira	 gagni	 síðar.	 Það	 sem	 þar	 stendur	 uppúr	 miðar	 helst	 að	 því	 hvernig	

þróunin	 hefur	 verið	 í	 löggjöf	 og	 hvernig	 hugað	 er	 þar	 að	 stöðu	 barna	 og	 ungmenna	

þegar	foreldri	þjáist	af	alvarlegum	veikindum.	

Í	þessari	ritgerð	verður	byrjað	á	að	fjalla	um	sorg	barna	í	kjölfar	andláts	foreldris	og	

þær	 breytingar	 sem	 eiga	 sér	 stað,	 það	 sorgarferli	 sem	 þau	 fara	 í	 gegnum	 og	 þann	
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nauðsynlega	stuðning	sem	þörf	er	á	að	veita	börnum	sem	syrgja.	Því	næst	er	umfjöllun	

vikið	að	Norðurlöndunum	þar	sem	kynnt	verða	þau	efnisatriði	sem	ætlunin	er	að	vekja	

athygli	á	í	köflunum	þar	á	eftir,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	

Umfjöllun	 um	 Svíþjóð	 miðar	 að	 því	 að	 kanna	 til	 hvaða	 þátta	 lög	 um	 heilbrigðis-

þjónustu	 ná	 til,	 farið	 verður	 yfir	 frumvarp	 til	 laga	 um	 stuðning	 og	 vernd	 við	 börn	 og	

ungmenni,	 fjallað	 um	 stöðu	 ungra	 umönnunaraðila	 og	 athygli	 vakin	 á	 þeirri	

þekkingarsköpun	 sem	á	 sér	 stað	 í	málefnum	barna	og	ungmenna	þar	 í	 landi.	 Í	Noregi	

verður	áhersla	lögð	á	að	skoða	gildandi	löggjöf	um	heilbrigðisþjónustu,	hvernig	verklagi	

er	háttað	þegar	ræða	á	við	börn	og	ungmenni	um	ástand	foreldris.	Farið	yfir	mikilvægi	

barna	 fyrir	þátttöku	 í	 athöfnum	sem	 tengjast	andláti	 ástvinar	og	endað	á	að	 fjalla	um	

þann	 stuðning	 sem	 börnum,	 ungmennum	 og	 fjölskyldum	 er	 veittur.	 Því	 næst	 er	

Danmörk	þar	sem	sjónum	verður	beint	að	lögum	um	félagslega	þjónustu,	athygli	vakin	á	

handbók	sem	útfærð	hefur	verið	fyrir	fjölskyldur	sem	glíma	við	alvarleg	veikindi	eins	og	

krabbamein.	Farið	yfir	mikilvægi	aðstandenda	fyrir	sjúkling	og	að	 lokum,	umfjöllun	um	

þær	 verklagsreglur	 sem	 útfærðar	 hafa	 verið	 fyrir	 þá	 aðila	 sem	 sinna	 börnum	 vegna	

alvarlegra	veikinda,	meiðsla	eða	andláts	foreldris.	

Í	 framhaldi	 verður	 stuttleg	 samantekt	 um	 stöðuna	 hér	 á	 landi	 þar	 sem	 sjónum	

verður	 beint	 að	meistararitgerð	 Eddu	 Jóhannsdóttur,	 sem	 var	 hluti	 af	 þeirri	 rannsókn	

sem	nefnd	var	hér	að	ofan.	Þar	 verður	 farið	 yfir	þær	niðurstöður	 sem	 fram	komu	um	

hvernig	 stöðu	 barna	 er	 háttað	 hérlendis	 við	 andlát	 foreldris	 og	 fjallað	 um	 frásagnir	

fagfólks	 sem	 fram	 komu	 í	 rýnihópum	 áðurnefndrar	 rannsóknar.	 Að	 lokum	 verður	

umfjöllunin	tekin	saman	þar	sem	ætlunin	er	að	svara	þeim	rannsóknarspurningum	sem	

greint	var	frá	hér	að	ofan	og	vekja	athygli	á	þeim	mun	sem	ríkir	á	milli	landa	og	snýr	að	

löggjöf	og	framkvæmd	í	málefnum	barna	sem	upplifa	andlát	foreldris.		 	
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2 Sorg	og	sorgarferli	

2.1 	Börn	og	sorg	
Sorg	 er	 viðbragð	 við	 missi.	 Upplifun	 af	 sorg	 er	 einstaklingsbundin	 og	 tengist	 aldri,	

menningu	 og	 fyrri	 reynslu.	 Margir	 hafa	 haldið	 því	 fram	 að	 börn	 syrgi	 ekki	 fyrr	 en	

unglingsaldri	er	náð,	á	meðan	aðrir	 telja	að	ungabörn	séu	 fullfær	um	að	syrgja.	Flestir	

eru	þó	sammála	um	að	börn	á	öllum	aldri	syrgi,	þó	svo	að	þeirra	sorg	sé	í	annarri	mynd	

en	þekkist	á	meðal	hinna	fullorðnu.	Þó	er	ekki	þar	með	sagt	að	öll	börn	syrgi	með	sama	

hætti	 en	 sorgin	 tengist	 þroskastigi	 barna	 og	 börn	 á	 mismunandi	 aldri	 syrgja	 með	

mismunandi	hætti	(D´Antonio,	2011).	

Að	upplifa	andlát	foreldris	er	talið	vera	einn	helsti	streituvaldur	sem	að	barn	getur	

upplifað	 (Melhem,	Walker	og	Brent,	2008).	Að	verða	 fyrir	 skyndilegu	áfalli	 er	eitthvað	

sem	enginn	er	búinn	undir	og	geta	afleiðingar	þess	haft	ýmiskonar	áhrif	á	börn	 (Bragi	

Skúlason,	 2001;	 De	 Young,	 Kenardy	 og	 Cobham,	 2011).	 Skyndidauði	 ástvinar	 veldur	

uppnámi	og	gefur	ekki	 tækifæri	 til	 undirbúnings	en	þegar	 aðdragandi	 er	 að	andláti	 er	

mögulegt	 að	 ræða	 við	 börn	 og	 gera	 þeim	 grein	 fyrir	 stöðunni	 (Bragi	 Skúlason,	 1992).	

Börn	tilheyra	þeim	hóp	sem	talinn	er	sérstaklega	viðkvæmur	fyrir	áföllum	og	skaðlegum	

afleiðingum	þeirra,	stöðu	sinnar	vegna	(De	Young,	Kenardy	og	Cobham,	2011).	Á	fyrstu	

árum	 bernskunnar	 eru	 börn	 að	mynda	 traust	 sambönd	 og	 tengsl	 við	 foreldra	 sína	 og	

síðar	 við	 fjölskyldu	 og	 vini	 (Lancaster,	 2011).	 Að	 auki	 eru	 þau	 að	 ganga	 í	 gegnum	

þroskatímabil	og	hafa	 takmarkaða	hæfni	 til	 að	 takast	á	 við	 slíkt	 áfall	þar	 sem	þau	eru	

háð	 umönnunaraðila	 sínum	 til	 verndar	 og	 þroska,	 andlega	 og	 líkamlega	 (De	 Young,	

Kenardy	og	Cobham,	2011).	

Töluverðar	breytingar	geta	orðið	í	lífi	barna	og	ungmenna	í	kjölfar	andláts	foreldris	

sem	 felast	 í	 því	 að	 börn	 geta	 þurft	 að	 aðlagast	 nýju	 umhverfi	 og	 missa	 því	 tengsl	

félagslega	sem	og	við	einstaklinga.	Þau	tengsl	geta	veitt	samfellu	og	stuðning	á	meðan	

foreldri	glímir	við	veikindi	og	einnig	eftir	að	foreldri	deyr.	Þó	að	breytingar	 í	 lífi	barns	 í	

kjölfar	andláts	 foreldris	 séu	barninu	 fyrir	bestu	þá	á	sama	tíma	eru	nýjar	aðstæður	og	

umhverfi	ákveðin	áskorun	 í	aðlögun	syrgjandi	barns	 (Werner-lin,	Biank	og	Rubenstein,	

2010).	

Oft	á	tíðum	fá	börn	ekki	upplýsingar	um	breytingar	innan	fjölskyldunnar	fyrr	en	rétt	

áður	en	þær	eiga	sér	stað	og	hafa	þar	af	leiðandi	lítinn	tíma	til	að	undirbúa	sig.	Það	getur	
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átt	við	um	skilnað	og	aðrar	breytingar	á	högum	í	lífi	barns	(Sigrún	Júlíusdóttir	og	Sólveig	

Sigurðardóttir,	2013).	Í	kjölfar	þeirra	breytinga	sem	eiga	sér	stað	vegna	andláts	foreldris	

getur	skapast	ótti	og	óöryggi	hjá	barni	hvort	um	það	verði	hugsað	og	þá	skipta	aðstæður	

fjölskyldunnar	og	tengsl	töluverðu	máli	varðandi	þá	upplifun	barns.	Því	er	mikilvægt	að	

ræða	við	barn	og	fullvissa	að	það	njóti	áframhaldandi	umönnunar	og	öryggis	(Sigurður	

Pálsson,	1998).	

Nú	hefur	verið	fjallað	um	sorg	barna	og	þær	breytingar	sem	geta	átt	sér	stað	í	kjölfar	

andláts	 foreldris,	 hverskonar	 áhrif	 slíkt	 áfall	 getur	 haft	 á	 börn	 og	 mikilvægi	 þess	 að	

hugað	sé	að	 tengslum	við	umhverfi	og	einstaklinga	svo	 forðast	megi	 frekari	 röskun	og	

streituvalda	 í	 lífi	 syrgjandi	 barna.	Hér	 á	 eftir	 verður	 farið	 yfir	 það	 sorgarferli	 sem	þau	

börn	ganga	í	gegnum	og	hvaða	hugsanir	og	hegðun	geta	birst	á	hverju	stigi	fyrir	sig.	

2.2 Kenning	Elisabeth	Kübler-Ross	
Elisabeth	Kübler-Ross	 skilgreindi	 ferli	 sorgar	 fyrst	 árið	1969	 í	 bók	 sinni	 „On	death	and	

dying”	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 þau	 fimm	 stig	 sem	 að	 einstaklingar	 með	 lífsógnandi	

sjúkdóma	 fara	 í	 gegnum	 þegar	 þeir	 fá	 vitneskju	 um	 að	 dauðinn	 sé	 nærri.	 Hinsvegar	 í	

bókinni	„On	Grief	and	Griefing:	Finding	the	meaning	of	Grief	Through	the	Five	Stages	of	

Loss”	sem	rituð	var	af	Elisabeth	Kübler-Ross	og	David	Kessler	er	fjallað	um	sorgarferlið	

sem	aðstandendur	upplifa	í	aðdraganda	og	í	kjölfar	andláts.	Því	ferli	er	skipt	upp	í	fimm	

stig	 og	 þau	 eru	 afneitun,	 reiði,	 samningar,	 þunglyndi	 og	 samþykki	 (Kübler-Ross	 og	

Kessler,	2005).		

Viðbrögð	 barns	 þurfa	 ekki	 endilega	 að	 passa	 við	 eitt	 af	 þessum	 fimm	 stigum,	 en	

börn	syrgja	samt	sem	áður.	Hvert	barn	fer	í	gegnum	þessi	stig	sorgar	með	mismunandi	

hætti	sem	ræðst	af	þroskastigi	þeirra.	Þegar	börn	nálgast	unglings-	og	fullorðinsár	koma	

þau	til	með	að	syrgja	enn	á	ný	í	ljósi	þess	að	þau	hafa	öðlast	nýjan	skilning	og	hæfileika	

til	 að	 takast	 á	 við	 sorgina	 (Lancaster,	 2011).	 Í	 kjölfar	 aukins	 þroska	 kemur	 jafnframt	

aukinn	skilningur	á	dauðanum	og	þeirra	missi	(Sigurður	Pálsson,	1998).	

Á	fyrsta	stigi	er	afneitun	(e.	denial)	sem	er	viðbragð	við	óvæntum	og	átakanlegum	

fréttum	og	getur	aðstoðað	einstaklinginn	við	að	komast	 í	gegnum	sorgarferlið,	að	 fást	

við	 eins	 mikið	 og	 viðkomandi	 hefur	 getu	 til	 á	 hverjum	 tíma	 (Kübler-Ross	 og	 Kessler,	

2005).	 Í	kjölfarið	birtist	reiði	(e.	anger)	á	öðru	stigi	sorgar	gagnvart	því	að	ástvinur	hafi	

verið	 valinn	 til	 að	 takast	 á	 við	 þetta	 verkefni	 og	 getur	 beinst	 að	 sjúklingnum	 sjálfum,	
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aðstandendum	og	 læknum	sem	hefðu	átt	að	gera	 sér	grein	 fyrir	 stöðunni	og	því	mátt	

koma	í	veg	fyrir	yfirvofandi	andlát.	Næst	taka	við	samningar	(e.	bargaining)	á	þriðja	stigi,	

milli	 einstaklings	 og	 æðri	 máttar	 svo	 að	 ástvinurinn	 fái	 að	 lifa	 áfram	 og	 aðstandandi	

komi	þess	í	stað	til	með	að	gjalda	fyrir	með	óraunhæfum	loforðum	um	bót	og	betrun.	Í	

kjölfar	 andláts	 ástvinar	 getur	því	 skapast	 sektarkennd	vegna	óefndra	 loforða.	Á	 fjórða	

stigi	 gerir	 þunglyndi	 (e.	 depression)	 vart	 við	 sig	 og	 viðkomandi	 fer	 að	 átta	 sig	 á	

raunverulegri	 stöðu,	 tilgangur	 lífsins	 verður	 óljós	 og	 daglegar	 venjur	 verða	 erfiðar	 í	

framkvæmd.	 Að	 lokum	 á	 fimmta	 stigi	 næst	 samþykki	 (e.	 acceptance)	 varðandi	 þær	

breytingar	sem	átt	hafa	sér	stað	í	kjölfar	andláts	ástvinar,	þó	missirinn	sé	ennþá	sár	þá	

lærir	viðkomandi	að	lifa	með	því	og	halda	áfram	(Kübler-Ross	og	Kessler,	2005).	

Farið	 hefur	 verið	 yfir	 það	 sorgarferli	 sem	 börn	 fara	 í	 gegnum	 í	 kjölfar	 andláts	

foreldris	og	hvernig	þeirri	þróun	er	háttað,	frá	afneitun	til	samþykkis.	Næst	verður	farið	

yfir	þær	breytingar	sem	átt	hafa	sér	stað	er	varðar	meðferð	og	umönnun	sjúklinga	með	

lífsógnandi	sjúkdóma,	hverskonar	áhrif	það	hefur	á	fjölskyldur	og	börn	þar	sérstaklega.	Í	

framhaldi	 er	 fjallað	 um	mikilvægi	 þátttöku	 barna	 í	 sorgarferlinu	 og	 þann	 nauðsynlega	

stuðning	sem	þörf	er	á	að	veita	börnum	sem	syrgja.	

2.3 Fyrirsjáanlegt	andlát	
Fyrr	 á	 öldum	 gengu	 reglulega	 yfir	 sjúkdómar	 sem	 ógnuðu	 bæði	 heilsu	 og	 lífi	 fólks	

(Sigurður	 Pálsson,	 1998).	 Í	 dag	 hafa	 hinsvegar	 orðið	 gífurlegar	 framfarir	 innan	

læknavísinda	sem	stuðlað	hafa	að	því	að	dánartíðni	hefur	lækkað	og	aldur	fólks	hækkað	

sem	tengja	má	við	tilkomu	öflugra	lyfja	og	meðferða	(Kübler-Ross,	1983).	Þrátt	fyrir	að	

færri	einstaklingar	látist	af	völdum	sjúkdóma	í	dag,	þá	er	á	sama	tíma	er	töluvert	yngra	

fólk	að	greinast,	sem	þýðir	lakari	langvarandi	lífsgæði	(Werner-lin,	Biank	og	Rubenstein,	

2010).		

Langvarandi	veikindi	gera	það	að	verkum	að	fjölskyldur	eru	í	lengri	tíma	að	takast	á	

við	veikindin	og	óvissuna	sem	þeim	fylgir,	ólíkt	því	sem	áður	var.	Á	meðan	þróast	ferlið	

hægt	 og	 rólega	 út	 í	 banvænt	 ástand	 og	 geta	 fjölskyldur	 upplifað	 kvalafullann	

fyrirsjáanlegan	dauða	(Werner-lin,	Biank	og	Rubenstein,	2010).	Fyrirsjáanlegt	andlát	er	í	

raun	 byrjunin	 á	 endalokunum	 (Kübler-Ross,	 2005).	 Í	 kjölfar	 þeirrar	 þróunar	 er	 nú	

mögulegt	að	nýta	tímann,	frá	greiningu	fram	að	andláti,	til	að	undirbúa	börn	fyrir	þeim	

róttæku	breytingum	sem	munu	eiga	sér	stað	(Kübler-Ross,	1983).		
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Fyrr	 á	 tímum	var	dauðinn	hluti	 af	 lífinu.	 Fjölskyldur	 fór	 saman	 í	 gegnum	 ferlið	 frá	

fæðingu	til	andláts.	Hjúkrun	vegna	veikinda	eða	aldurs	 fór	 fram	á	heimili	aðstandenda	

og	voru	börn	þar	þátttakendur.	Á	20.	öldinni	 var	dauðinn	 stofnannavæddur	og	 fer	nú	

fram	fyrir	luktum	dyrum.	Sú	þróun	hefur	valdið	því	að	þátttaka	barna	hefur	minnkað	og	

áhersla	lögð	á	að	vernda	þau	fyrir	sársaukanum	sem	fylgir	andláti	fremur	en	að	upplýsa	

þau	um	veruleika	dauðans	(Bragi	Skúlason,	2001;	Søfting,	Dyregrov	og	Dyregrov,	2016).		

Dauðinn	er	sem	fyrr	ógnvekjandi	atburður	og	eitthvað	sem	fæstir	vilja	upplifa,	það	

hefur	ekkert	breyst.	Það	sem	hefur	þó	breyst	er	hvernig	við	bregðumst	við	yfirvofandi	

andláti	 (Kübler-Ross,	 1983).	 Áður	 fyrr	 var	 hefðin	 sú	 að	 bera	 harm	 sinn	 í	 hljóði	 og	 allt	

kapp	lagt	á	að	sýna	engin	merki	um	veikleika.	Þrátt	fyrir	að	það	sé	liðin	tíð	þá	skal	hafa	í	

huga	að	börn	eiga	það	til	að	fela	sína	sorg	betur	en	fullorðnir,	meðvitað	og	ómeðvitað.	

Börn	vilja	forðast	að	valda	þeim	fullorðnu	óþarfa	áhyggjum	á	meðan	sorg	ríkir	og	leitast	

því	 við	 að	 sýna	 og	 skapa	 gleði	 (Bragi	 Skúlason,	 2001;	 Sigurður	 Pálsson,	 1998).	 Í	

sorgarferlinu	er	því	brýnt	að	huga	að	þátttöku	barna,	ræða	við	þau	og	veita	upplýsingar	

svo	koma	megi	 í	veg	fyrir	sálræn	vandkvæði	síðar	meir.	Stuðningur	er	mikilvægur	 í	því	

samhengi,	 þá	 sérstaklega	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum	 (Bragi	 Skúlason,	 2001).	 Jafnframt	 er	

brýnt	 er	 að	 þeir	 aðilar	 sem	 starfa	með	börnum	 sem	 syrgja	 séu	meðvitaðir	 og	 búi	 yfir	

skilningi	 á	 einkennum	 sorgar	 hjá	 börnum	 á	mismunandi	 þroskastigum	 svo	 veita	megi	

viðeigandi	stuðning	til	barna	á	ólíkum	aldri	sem	upplifa	missi	(D´Antonio,	2011).	

Hér	að	ofan	hefur	sjónum	verið	beint	að	ýmsum	þáttum	sem	snúa	að	sorg	barna,	því	

sorgarferli	 sem	 á	 sér	 stað	 í	 kjölfar	 andláts	 ástvinar	 og	 þeirri	 nauðsynlegu	 aðstoð	 sem	

þörf	er	á	að	veita	börnum	sem	syrgja.	 Í	umfjöllun	hér	að	neðan	er	ætlunin	að	horfa	til	

Norðurlandanna	og	þá	Svíþjóðar,	Noregs	og	Danmerkur.	
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3 Norðurlöndin	
Andlát	 foreldris	 hefur	 umfangsmikil	 og	 alvarleg	 áhrif	 á	 börn.	 Viðbrögð	 þeirra	 við	 andláti	

foreldris	eru	oft	meiri,	 sterkari	og	vara	 lengur	en	 foreldrar	og	aðrir	aðilar	 í	umhverfi	þeirra	

skynja	(Bergman	og	Hanson,	2014).	Skilningur	barna	á	dauðanum	fer	eftir	þroskastigi	þeirra,	

ung	 börn	 geta	 upplifað	 dauðann	 sem	 afturkræfan	 atburð	 rétt	 eins	 og	 gerist	 í	

teiknimyndunum,	á	meðan	önnur	börn	átta	sig	á	þeim	missi	sem	á	sér	stað	(Lancaster,	2011).	

Af	þeim	sökum	er	mikilvægt	að	börnum	séu	veittar	viðeigandi	upplýsingar	og	geta	tengsl	við	

lækni	 eða	 heilbrigðisstarfsfólk	 verið	mikilvægur	 þáttur	 og	 styrkt	 börn	 í	 gegnum	missinn	 á	

óvissuna	sem	tekur	við	varðandi	framtíðina	(Werner-lin,	Biank	og	Rubenstein,	2010).	

Nú	hefur	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	verið	undirritaður	af	flestum	ríkjum	heims	

og	er	markmiðið	þar	að	standa	vörð	um	mannréttindi	barna,	tryggja	þeim	vernd,	umönnun	

og	þátttöku	auk	þess	að	stuðla	að	viðurkenningu	á	að	börn	eigi	sjálfstæð	réttindi	sem	óháð	

eru	réttindum	fullorðinna	(Unicef,	e.d).	Undirritun	felst	í	að	ríki	lýsa	sig	reiðubúin	að	hafa	þau	

ákvæði	sem	þar	gilda	að	leiðarljósi	en	bera	þess	ekki	lagalega	skyldu.	Fullgilding	miðar	að	því	

að	ríki	ætla	að	aðlaga	núgildandi	lög	að	sáttmálanum	eða	innleiða	þau	ákvæði	í	löggjöf	og	í	

framhaldi	hlýtur	samningurinn	lögfestingu	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	e.d.).	

Barnasáttmálinn	var	undirritaður	af	Noregi	árið	1989,	 fullgildur	árið	1991	og	að	 lokum,	

lögfestur	árið	2003.	Svíþjóð	undirritaði	einnig	sáttmálann	árið	1989	en	hann	hefur	ekki	verið	

fullgildur	og	því	ekki	lögfestur	(Unicef,	e.d.a).	Þó	er	hafin	vinna	við	að	innleiða	þau	ákvæði	í	

sænsk	 lög	 og	 er	 áætlað	 að	 hann	 öðlist	 gildi	 þann	 1.	 janúar	 2018	 (Statens	 offentliga	

utredningar,	 2016).	 Jafnframt	 undirritaði	 Danmörk	 sáttmálann	 árið	 1991,	 en	 er	 eitt	

Norðurlanda	 sem	 ekki	 er	 komið	 á	 veg	 með	 að	 innleiða	 gildandi	 ákvæði	 sáttmálans	 inn	 í	

löggjöf,	 undirbúningur	 er	 þó	 hafin	 sem	 felst	 í	 endurskoðun	 á	 löggjöf	 og	 öðrum	ákvæðum.	

Ákveðið	 var	 að	 bregðast	 við	 í	 kjölfar	 þess	 að	 Svíþjóð	 hafði	 hafið	 vinnu	 við	 að	 innleiða	

sáttmálann	í	löggjöf	(Børnerådet,	e.d.;	Altinget,	e.d;	Børnerådet,	e.d.a).	Að	auki	fullgilti	Ísland	

Barnasáttmálann	árið	1992	og	 lögfesti	árið	2013	og	er	hann	því	nú	hluti	af	 íslenskri	 löggjöf	

(Unicef,	e.d.).	

Þrátt	fyrir	þá	jákvæðu	þróun	virðist	svo	vera	sem	að	lítil	áhersla	hafi	verið	lögð	á	stuðning	

við	 börn	 þegar	 foreldri	 þeirra	 glímir	 við	 alvarleg	 veikindi	 eins	 og	 krabbamein,	 og	 kannað	
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hverjar	afleiðingar	þess	eru,	til	lengri	tíma	litið	(Berg	og	Hjern,	2016).	Þegar	foreldri	þjáist	af	

langvinnum	 sjúkdómi,	 eins	 og	 krabbameini,	 er	 mögulegt	 að	 undirbúa	 börnin	 og	 ræða	

opinskátt	 um	 yfirvofandi	 andlát	 (Bragi	 Skúlason,	 1992).	 Vandamál	 dauðvona	 sjúklings	 taka	

enda	 í	kjölfar	andláts	en	vandamál	 fjölskyldunnar	halda	áfram	og	þegar	aðili	 í	 fjölskyldunni	

deyr	 hefur	 það	 áhrif	 á	 hana	 í	 heild	 sinni	 (Kübler-Ross,	 1969;	 (Bergman	 og	 Hanson,	 2014).	

Heildrænn	 stuðningur	 er	 því	 afar	 mikilvægur	 við	 börn	 og	 aðra	 meðlimi,	 þá	 sérstaklega	 í	

kjölfar	andláts	foreldris	(Bergman	og	Hanson,	2014).	Mörgum	reynist	erfitt	að	horfast	í	augu	

við	missinn	og	þá	geta	upplýsingar	og	aðstoð	frá	 lækni	eða	heilbrigðisstarfsfólki	skipt	miklu	

máli	bæði	í	aðdraganda	og	í	kjölfar	andláts	(Karl	Sigurbjörnsson,	1990;	Grenklo,	2013).	

Nú	 verður	 vikið	 að	 Norðurlöndunum	 þar	 sem	markmiðið	 er	 að	 veita	 innsýn	 í	 hvernig	

staðið	er	að	málefnum	barna	við	andlát	foreldris,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Áhersla	er	

lögð	 á	 að	 kanna	 hvernig	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 er	 háttað	 og	 verður	 sjónum	 beint	 að	

heilbrigðiskerfinu	þar	sérstaklega.	Leitast	verður	við	að	upplýsa	hvort	í	gildi	séu	lög	sem	miða	

að	ábyrgð	heilbrigðisstarfsfólks	gagnvart	því	að	aðstoða	börn	í	slíkum	aðstæðum,	hvort	þeim	

sé	þjónusta	veitt	og	þá	með	hvaða	hætti.	Með	þeirri	umfjöllun	er	ætlunin	að	varpa	 ljósi	 á	

hvar	þróunin	er	stödd	í	þeim	löndum	og	kanna	hvar	Ísland	stendur	í	því	samhengi.	

Þær	upplýsingar	hér	að	neðan,	í	hverju	landi,	eru	af	ólíkum	toga	sem	orsakast	einna	helst	

af	því	að	þróunin	er	að	eiga	sér	stað	nú	á	tímum	og	mislangt	á	veg	komin.	Þó	er	áhugavert	að	

sjá	 hvernig	 staðan	 er	 í	 þeim	 löndum	 og	 hversu	 ólíkar	 áherslur	 ríkja	 sem	 hafa	 þó	 sama	

markmiðið,	að	styðja	við	börn	og	ungmenni	í	viðkvæmum	aðstæðum.	 	
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4 Svíþjóð	
Um	langa	hríð	hefur	sjónum	verið	beint	að	erfiðleikum	barna	sem	alast	upp	með	foreldrum	

sem	 eiga	 við	 vanda	 að	 etja.	 Nýlega	 var	 hinsvegar	 farið	 að	 skoða	 félagshagfræðilegt	

sjónarhorn	sem	 lýsir	umfangi	slíkra	vandamála	og	afleiðingum	þeirra.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

að	þegar	barn	elst	upp	á	heimili	hjá	foreldri	sem	glímir	við	vanda	eða	alvarleg	veikindi	hefur	

það	í	för	með	sér	beinan	og	óbeinan	kostnað	fyrir	samfélagið	í	heild,	til	langs	og	skamms	tíma	

(Hovstadius,	Ericson	og	Magnusson,	2015).	

Í	Svíþjóð	eru	búsettir	9	milljónir	manna	og	þar	af	eru	um	23.000	manns	sem	deyja	árlega	

en	krabbamein	er	önnur	algengasta	orsökin	fyrir	andláti.	Þó	að	þeir	einstaklingar	séu	á	öllum	

aldri	 þá	 eru	 um	 3.500	 börn	 sem	missa	 foreldri	 sitt	 á	 hverju	 ári	 og	 40%	 þeirra	 af	 völdum	

krabbameins	(Grenklo,	2013).	Nýlega	var	framkvæmd	rannsókn	þar	sem	rætt	var	við	sænsk	

ungmenni	 sem	 misst	 hafa	 foreldri	 af	 völdum	 krabbameins	 og	 kannað	 hverjar	 langtíma	

sálrænar	 afleiðingar	 þess	 séu	 og	 með	 hvaða	 hætti	 heilbrigðisþjónustan	 ætti	 að	 veita	

syrgjandi	börnum	stuðning.	Þar	var	margt	áhugavert	sem	kom	í	ljós	og	þá	helst	það	að	af	367	

ungmennum	höfðu	aðeins	60%	fengið	vitneskju	um	yfirvofandi	andlát	foreldris.	Þá	kom	í	ljós	

að	af	heildinni	 töldu	98%	þeirra	að	 rétt	væri	að	 segja	þeim	 frá	þegar	dauðinn	er	nærri.	Af	

þeim	ungmennum	sem	ekki	höfðu	fengið	slíkar	upplýsingar	kom	í	ljós	að	44%	þeirra	áttuðu	

sig	á	yfirvofandi	andláti	sólahring	áður	en	það	átti	sér	stað,	23%	uppgötvuðu	að	dauðinn	væri	

nærri	klukkustund	áður	og	19%	áttuðu	sig	á	því	eftir	andlátið	(Grenklo,	2013).	

Í	umfjöllun	hér	að	neðan	verður	áhersla	lögð	á	að	kanna	hvernig	staðið	er	að	málefnum	

barna	 í	 Svíþjóð	 þegar	 foreldri	 þjáist	 af	 alvarlegum	 veikindum	 og	 í	 kjölfar	 andláts.	 Byrjað	

verður	á	að	fjalla	um	lög	um	heilbrigðisþjónustu	sem	nefnast	hälso-	och	sjukvårdslagen	þar	

sem	ætlunin	er	að	vekja	athygli	á	þeirri	ábyrgð	sem	heilbrigðisstarfsfólk	gegnir	gagnvart	því	

að	ræða	við	barn	í	slíkum	aðstæðum.	Farið	verður	yfir	frumvarp	til	laga	um	stuðning	við	börn	

og	 ungmenni.	 Því	 næst	 verður	 sjónum	 beint	 að	 ungum	 umönnunaraðilum	 og	 þeirri	

vitundarvakningu	sem	átt	hefur	sér	stað	er	varðar	stöðu	þeirra.	Að	lokum	verður	fjallað	um	

þekkingarsköpun	á	málefnum	barna	og	ungmenna	og	átak	sem	ætlað	er	að	stuðla	að	aukinni	

samhæfingu	á	meðal	ólíkra	starfsstétta	sem	sinna	þeim	hópi.	

4.1.1 Lög	um	heilbrigðisþjónustu	

Í	Svíþjóð	eru	í	gildi	 lög	sem	snúa	að	heilbrigðisþjónustunni	þar	sem	fjallað	er	um	ábyrgð	og	

skyldur	heilbrigðisstarfsfólks.	Hvaða	umönnun	beri	að	veita	og	hvaða	þjónustu	sjúklingar	og	
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aðstandendur	eiga	rétt	á.	Þau	lög	nefnast	hälso-	och	sjukvårdslagen,	1982:763,	og	þar	segir	

að	markmið	með	heilbrigðisþjónustu	er	að	stuðla	að	góðri	heilsu	og	veita	umönnun	til	allra	

íbúa.	Sú	þjónusta	skal	veitt	með	tilliti	til	jafnréttis	og	mannlegrar	reisnar.	Þar	að	auki	segir	að	

sá	aðili	sem	mesta	þörf	hefur	fyrir	heilbrigðisþjónustu	skuli	vera	í	forgangi	til	að	tryggja	megi	

velferð	 viðkomandi.	Hver	 sá	 sem	 leitar	 til	 heilbrigðisþjónustunnar	á	 rétt	 á	umönnun	nema	

ljóst	sé	að	slíkt	sé	algjörlega	óþarft	(hälso-	och	sjukvårdslagen,	1982:763).	

Jafnframt	 segir	 í	 þeim	 lögum	 að	 heilbrigðisþjónustan	 í	 Svíþjóð	 skuli	 miðast	 við	 að	

standast	kröfur	varðandi	faglega	umönnun.	Til	að	uppfylla	megi	slíkt	þarf	þjónustan	að	leitast	

við	að	tryggja	öryggi	sjúklings	innan	heilbrigðisþjónustunnar	og	meðferð.	Áhersla	er	lögð	á	að	

vera	 til	 staðar	og	að	borin	 sé	virðing	 fyrir	 sjálfstæði	 sjúklingsins	og	einkalífi.	 Stuðla	þarf	að	

góðum	tengslum	á	milli	 sjúklings	og	starfsfólks	heilbrigðisþjónustunnar.	Auk	þess	að	mæta	

þörfum	 sjúklingsins	 fyrir	 samfellu	 og	 öryggi	 í	 umönnun	 (Hälso-	 och	 sjukvårdslagen,	

1982:763).		

Heilbrigðisþjónustan	 hefur	 það	markmið	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 heilsutap.	 Jafnframt	 skal	

stuðla	að	 félagslegri	velferð	og	 tryggja	samvinnu	 í	málum	sem	snúa	að	börnum	 í	neyð	eða	

sem	í	hættu	eru	á	að	lenda	í	neyð,	við	aðrar	stofnanir	samfélagsins,	samtök	og	fleiri	aðila	sem	

koma	að	málefnum	barna.	Síðast	en	ekki	síst	er	að	auki	kveðið	á	um	að	heilbrigðiskerfið	skuli	

taka	sérstakt	tillit	til	þarfa	til	barna	fyrir	upplýsingar,	veita	ráðgjöf	og	stuðning	vegna	foreldris	

sem	 barn	 býr	 hjá	 og	 þjáist	 af	 geðrænum	 vanda,	 andlegri	 fötlun,	 fíkn,	 glímir	 við	 alvarleg	

veikindi,	 með	 alvarlega	 áverka	 eða	 þegar	 foreldri	 andast	 skyndilega	 (Hälso-	 och	

sjukvårdslagen,	1982:763).	

4.1.2 Frumvarp	til	laga	um	stuðning	og	vernd	við	börn	og	ungmenni	í	Svíþjóð	

Árið	 2009	 var	 lagt	 fram	 frumvarp	 að	 heildstæðri	 löggjöf	 sem	 nefnist	 lög	 um	 stuðning	 og	

vernd	 fyrir	 börn	 og	 ungmenni	 eða	 Lag	 om	 stöd	 och	 skydd	 för	 barn	 och	 unga	 (LBU).	 Það	

frumvarp	hefur	ekki	enn	fengið	samþykkt	en	varð	þó	til	að	ákvæði	þess	hafa	verið	innleidd	í	

löggjöf.	Talið	var	brýnt	að	taka	saman	þau	ákvæði	í	eina	heildstæða	löggjöf	og	stuðla	að	því	

að	 skýra	 yfirsýn	 í	 málefnum	 barna	 og	 ungmenna	 og	 skapa	 hagstæð	 skilyrði	 fyrir	 rétta	 og	

örugga	málsmeðferð	 í	málum	sem	varðar	börn	og	ungmenni.	 Þau	 lög	áttu	að	hafa	það	að	

markmiði	að	vera	notendavæn	og	vera	skiljanleg	einstaklingnum	svo	efla	mætti	getu	barna,	

ungmenna	og	foreldra	til	þess	að	fylgjast	með	og	hafa	áhrif	á	félagslega	þjónustu.	Það	gefur	
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einstaklingum	tækifæri	til	að	skilja	bæði	rétt	sinn	og	skyldur	(Statens	offentliga	utredningar,	

2009).	

Lög	um	félagslega	þjónustu	við	börn	og	ungmenni	eru	notuð	af	starfsmönnum	í	ólíkum	

starfsgreinum,	 innan	 félagsþjónustunnar,	 starfsmönnum	 í	 skólum,	 heilsugæslu	 og	 af	 fleiri	

aðilum	sem	starfa	í	tengslum	við	þau	ákvæði	sem	þar	gilda	og	eiga	við	um	börn	og	ungmenni.	

Því	má	benda	á	mikilvægi	þess	að	starfsmenn,	rétt	eins	og	einstaklingar,	hafi	tækifæri	til	að	

afla	upplýsinga	á	skjótvirkan	hátt	í	lögum	svo	tryggja	megi	samfellu	og	að	allar	ákvarðanir	um	

börn	og	ungmenni	þjóni	hagsmunum	þeirra.	Þetta	frumvarp	hefur	það	að	markmiði	að	hlusta	

á	 barnið	 og	 virða	 einstaklinginn,	 réttindi	 hans	 og	 viðhorf	 (Statens	 offentliga	 utredningar,	

2009).	

Nýverið	 gaf	 sænska	 heilbrigðisstjórnin	 (Socialstyrelsen)	 út	 handbók	 sem	ætluð	 er	 fyrir	

starfsfólk	 á	 sviði	 félagslegrar	þjónustu	og	nefnist	Handbok	 för	 socialtjänstens	arbete	enligt	

socialtjänstlagen	 þar	 sem	 finna	 má	 leiðbeiningar	 um	 meðferð	 mála	 sem	 varða	 börn	 og	

ungmenni	samkvæmt	gildandi	lögum	um	félagslega	þjónustu.	Þar	segir	að	öll	börn	eigi	rétt	á	

öruggum	uppvexti,	í	þeim	tilvikum	sem	forráðamenn	eru	ófærir	um	að	annast	barn	sitt	þarf	

samfélagið	 að	 sýna	 stuðning	og	 vernda	barnið	 sem	annars	 gæti	 verið	 í	 hættu	á	 að	 lenda	 í	

vanda	(Socialstyrelsen,	2015).	Börn	og	ungmenni	búa	ekki	yfir	getu	til	að	verja	sig	líkt	og	þeir	

fullorðnu,	 af	þeim	sökum	eiga	þeir	 aðilar	 sem	starfa	með	börnum	að	 standa	vörð	um	það	

sem	er	 þeim	 fyrir	 bestu	 og	 samfélagið	 í	 heild	 á	 að	 aðstoða	 foreldra	 við	 að	 ráða	 betur	 við	

hlutverkið	(Socialstyrelsen,	e.d;	Socialstyrelsen,	2015).	

4.1.3 	Ungir	umönnunaraðilar	

Samtökin	 Eurocarers	 vöktu	 nýlega	 athygli	 stöðu	 ungra	 umönnunaraðila,	 börnum	 og	

ungmennum	undir	18	ára	aldri	sem	annast	foreldri	sitt	eða	ættingja	í	samfélaginu	og	yfirleitt	

inn	 á	 heimilum	 þeirra.	 Sú	 umönnun	 felst	 í	 að	 sinna	 þeim	 veika	 alfarið	 án	 stuðnings	 eða	

aðstoðar	frá	velferðarkerfinu.	Mörg	börn	veita	slíka	umönnun	á	persónulegan	kostnað	sem	

getur	haft	áhrif	á	tækifæri	þeirra	og	möguleika	til	frambúðar.	Þau	eru	svipt	æskunni,	fara	á	

mis	 við	 tækifæri	 til	 menntunar,	 fá	 þeirra	 eiga	 í	 vinasambandi	 eða	 búa	 við	 annarskonar	

stuðningsnet.	 Ungir	 umönnunaraðilar	 eru	 síður	 líkleg	 til	 að	 ljúka	 menntun	 og	 þar	 með	

framhaldsnámi	sem	hefur	áhrif	á	tækifæri	þeirra	í	lífinu	og	eykur	líkur	á	félagslegri	einangrun	

(Eurocarers,	2016).	
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Þessi	hópur	í	samfélaginu	er	oft	á	tíðum	falinn,	gleymdur	eða	hunsaður	af	stjórnvöldum	

og	í	stefnumótun,	á	landsvísu	og	innan	sveitarfélaga.	Þar	er	ekki	tekið	tillit	til	samfélagslegrar	

umönnunar,	 fjölskylduumönnunar	 og	 réttinda	 barna.	 Auk	 þess	 eru	 þarfir	 ungmenna	 ekki	

beint	viðurkenndar	í	félagslegri-	né	fjölskyldustefnu.	Ungir	umönnunaraðilar	eru	oft	hunsaðir	

og	 vanræktir	 innan	 flestra	 landa	 Evrópusambandsins.	 Jafnframt	 er	 talið	 er	 að	 um	 80%	

umönnunar	 sé	 veitt	 af	maka,	ættingja	 eða	 vinum.	 Án	 þeirra	 aðstoðar	 sem	 framkvæmd	 er	

launalaust	 væri	 hið	 formlega	 umönnunarkerfi	 algjörlega	 ósjálfbært,	 samt	 sem	 áður	 fá	

umönnunaraðilar	 litla	 viðurkenningu	 fyrir	 þá	dýrmætu	 vinnu	 sem	þeir	 vinna.	 Þrátt	 fyrir	 þá	

þróun	sem	átt	hefur	sér	stað	undanfarin	ár	í	málefnum	barna	og	ungmenna	er	ljóst	að	reglur	

og	 stuðningur	 við	 unga	 umönnunaraðila	 er	 langt	 frá	 því	 að	 vera	 fullnægjandi	 (Eurocarers,	

2016).	

Málefnið	hefur	vakið	athygli	 í	Svíþjóð	og	 ljóst	að	bregðast	á	við	þessari	þróun	þar	sem	

ráðstefna	 samtakanna	 Eurocarers	 verður	 haldin	 árið	 2017	 og	 áhersluatriðið	 er	 ungir	

umönnunaraðilar.	 Markmiðið	 er	 að	 skora	 á	 önnur	 ríki	 að	 fylgja	 ákvæðum	 Samnings	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns	og	þá	sérstaklega	þegar	um	er	að	ræða	börn	sem	búa	

á	 heimili	 foreldris	 sem	 þjáist	 af	 geðrænum	 vanda,	 alvarlegum	 sjúkdómi,	 fíkn	 eða	 þegar	

fjölskyldan	er	að	fást	við	sorg.	Ætlunin	með	því	er	að	vekja	athygli	á	því	ákvæði	sem	gildir	 í	

sænskum	lögum,	efla	samstarf	á	milli	landa	sem	og	á	milli	hagsmunaaðila	svo	hámarka	megi	

heilbrigði,	þroska	og	menntun	þeirra	barna	(Eurocarers,	2016;	Nka,	e.d.).	

4.1.4 Þekkingarsköpun	á	málefnum	barna	og	ungmenna	

Stofnunin	 NKA	 (Nationellt	 kompetenscentrum	 anhöriga)	 hóf	 göngu	 sína	 árið	 2008	 en	

markmið	 hennar	 er	 að	 afla	 fjölþættrar	 þekkingar	 svo	 útfæra	 megi	 langtíma	 stuðning	 við	

aðstandendur.	 Þeim	 upplýsingum	 er	 safnað	 frá	 einstaklingum,	 starfsmönnum,	

aðstandendum	 og	 stofnunum	 meðal	 annars.	 Með	 langtíma	 gagnaöflun	 um	 aðstæður	 og	

upplýsingar	um	fjölskyldur	og	meðlimi	hennar	er	ætlunin	að	öðlast	þekkingar	á	því	hvernig	

besta	leiðin	sé	að	veita	þeim	aðilum	stuðning	(Nka,	e.d.a;	Nka,	e.d.b).	

Nú	hefur	stofnunin	útfært	vefsíðu	sem	nefnist	barn	som	anhöriga	–	våga	fråga	og	ætluð	

er	fyrir	starfsmenn	heilbrigðiskerfisins.	Markmiðið	er	að	gera	þá	aðila	betur	 í	stakk	búna	til	

að	 fást	 við	 ólíkar	 aðstæður	 með	 upplýsingum	 um	 hvernig	 tryggja	 skuli	 þörf	 barna	 fyrir	

upplýsingar,	 ráðgjöf	 og	 stuðning	 út	 frá	 lögum	 um	 heilbrigðisþjónustu,	 hälso-	 och	

sjukvårdslagen,	1982:763,	þegar	foreldri	þeirra	glímir	við	veikindi,	vanda	eða	hefur	dáið	eins	
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og	segir	í	2.	gr.	laganna.	Leitast	er	við	að	fræða	starfsmenn	um	eftirtöld	atriði,	hvernig	löggjöf	

er	 háttað,	 með	 hvaða	 hætti	 hagsmunum	 barna	 er	 best	 borgið,	 farið	 yfir	 þörf	 barna	 fyrir	

upplýsingar,	ráðgjöf	og	stuðning,	hvaða	aðilar	innan	stofnunarinnar	veita	hvaða	þjónustu	og	

hvert	 skuli	 leita	 ef	 óvissa	 ríkir	 varðandi	 ofangreind	 atriði.	 Með	 því	 er	 ætlunin	 að	 gefa	

starfsmönnum	tækifæri	til	að	vinna	með	kerfisbundnum	hætti,	veita	eftirfylgni	og	leggja	mat	

á	starf	sitt	(Nka,	e.d.c;	Nka,	e.d.d;	Nka,	e.d.e).	

Með	 því	 að	 efla	 þekkingu	 starfsmanna	 á	 löggjöf	 og	 færni	 í	 framkvæmd	 er	ætlunin	 að	

færa	 áhersluna	 frá	 sjúklingnum	 yfir	 á	 fjölskylduna	 í	 heild.	 Ávallt	 skal	 skoða	 hvort	 að	

viðkomandi	hafi	barn	á	framfæri	svo	útfæra	megi	þarfagreiningu	og	skráningu.	Til	að	stuðla	

að	samhæfingu	á	milli	stofnanna	þarf	að	ríkja	skilningur	á	þeim	lögum	sem	gilda	svo	hægt	sé	

að	 beina	 börnum	 í	 annarskonar	 þjónustu	 ef	 þörf	 krefur.	 Ábyrgðin	 liggur	 innan	

heilbrigðiskerfisins	en	mikilvægt	er	að	samstarf	ríki	við	sveitarfélögin	svo	þau	hafi	tækifæri	til	

að	aðstoða	börn,	eins	og	lög	um	félagslega	þjónustu,	Socialtjäntslag,	segja	til	um	(Nka,	e.d.d;	

Socialtjänstlag	nr.	453:2001).	

Að	 auki	 hefur	 sjónum	 nú	 verið	 beint	 að	 öðrum	 starfsstéttum	 svo	 hægt	 sé	 að	 bjóða	

börnum	upp	á	viðeigandi	stuðning	þegar	foreldri	þeirra	þjáist	af	alvarlegum	veikindum	eða	í	

kjölfar	andláts.	Áhersla	 lögð	á	að	auka	þekkingu	á	meðal	þeirra	starfsmanna	sem	koma	að	

bráðaþjónustu	 eins	 og	 lækna,	 lögreglu,	 sjúkraliða,	 sjúkraflutningsmanna,	 sjúkrahúspresta,	

starfsmönnum	félagslegrar	þjónustu,	leikskóla,	skóla	og	fleiri	aðila.	Sú	aðstoð	skal	veitt	eftir	

ákveðnum	 aðferðum	 og	 verklagsreglur	 skulu	miðast	 við	 að	mæta	 barni	 og	 fjölskyldu	 í	 því	

ástandi	á	öruggan	og	 fullnægjandi	hátt.	Það	verkefni	 stendur	yfir	og	er	 fyrirhugað	að	 ljúka	

vorið	2016,	um	er	að	ræða	vitundavakningu	á	landsvísu	í	Svíþjóð	(Frank,	2015).	
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5 Noregur	
Í	Noregi	er	töluverð	áhersla	lögð	á	heildrænan	stuðning	við	börn	þegar	foreldri	þeirra	glímir	

við	alvarlegan	sjúkdóm	eða	annarskonar	vandkvæði	og	talið	að	það	geti	haft	áhrif	á	börn,	til	

lengri	og	skemmri	tíma	litið.	Á	hverju	ári	eru	um	4.000	börn	í	Noregi	sem	eiga	foreldri	sem	

greinist	með	krabbamein	og	þar	af	eru	um	800	sem	upplifa	andlát	foreldris	af	þeim	sökum	

(Helsedirektoratet,	2010;	Thorsen,	2015).	

Þar	 er	 í	 gildi	 er	 ítarleg	 löggjöf	 sem	 nefnist	 Lov	 om	 helsepersonell	 og	 snýr	 að	 ábyrgð	

heilbrigðisþjónustunnar	 fyrir	 að	 tryggja	 þörf	 barna	 fyrir	 upplýsingar,	 ráðgjöf	 og	 stuðning	

þegar	 slíkar	 aðstæður	 ríkja	hjá	 foreldri.	 Jafnframt	var	nýlega	ákvæði	bætt	 við	þau	 lög	 sem	

gerir	heilbrigðisstarfsfólki	kleift	að	miðla	trúnaðarupplýsingum,	svo	fremi	sem	sjúklingur	veiti	

samþykki,	ef	það	er	talið	nauðsynlegt	svo	tryggja	megi	réttindi	barns.	Ljóst	er	að	slík	heimild	

stuðlar	að	auknu	samstarfi	á	milli	þeirra	aðila	sem	koma	að	barni	og	eflir	þjónustu	við	þau.	

Nú	er	mögulegt	að	veita	starfsmönnum	leikskóla,	skóla	og	annarra	stofnanna	upplýsingar	um	

það	ástand	sem	ríkir	hjá	barni,	með	hliðsjón	af	lögum	um	þagnarskyldu,	svo	þeir	starfsmenn	

geta	veitt	eftirfylgd	með	hegðun	og	líðan	barns	auk	stuðnings	(Helsedirektoratet,	2010).	

Einnig	 er	 hugað	 að	 mikilvægi	 þess	 að	 faglega	 sé	 staðið	 að	 því	 að	 ræða	 við	 börn	 og	

útfærðar	 hafa	 verið	 verklagsreglur	 sem	 snúa	 að	 því	 hvernig	 skal	 ræða	 við	 börn,	 hvað	 skal	

segja	og	hver	á	að	gera	það	(Nka,	e.d.f).	Þrátt	fyrir	að	þekking	og	þjálfun	heilbrigðisstarfsfólks	

í	 Noregi	 sé	 framúrskarandi	 þá	 er	 samt	 sem	 áður	 talin	 þörf	 á	 að	 útfæra	 þjónustuna	 með	

samræmdari	hætti	á	 landsvísu.	Að	stuðla	að	því	að	einstaklingar	geti	fengið	þjónustu	 í	sínu	

nærumhverfi,	með	því	 er	 hægt	 að	 dreifa	 álagi	 á	 heilbrigðiskerfinu	 og	 jafnframt	 auka	 gæði	

þjónustunnar	(Regjeringen,	e.d.).	

Hér	að	neðan	er	ætlunin	að	skoða	nánar	hvaða	þátta	löggjöfin	nær	til,	hvernig	staðið	er	

að	 málum	 barna	 innan	 heilbrigðiskerfisins	 þegar	 foreldri	 glímir	 við	 alvarleg	 veikindi	 eða	

annarskonar	vandkvæði.	Þá	verður	kannað	hvernig	verklagi	er	háttað	varðandi	það	að	ræða	

við	 barn	 og	 hvert	 markmiðið	 sé	 með	 slíku	 samtali.	 Farið	 verður	 yfir	 frásagnir	 barna	 um	

mikilvægi	 þess	 að	 fá	 tækifæri	 til	 þátttöku	 í	 athöfnum	 sem	 tengjast	 andláti	 foreldris	 eða	

systkinis	 og	 að	 lokum	 verður	 sjónum	 beint	 að	 þeirri	 aðstoð	 sem	 fjölskyldum,	 börnum	 og	

ungmennum	stendur	til	boða	í	Noregi.	
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5.1.1 Lög	um	heilbrigðisþjónustu	

Lög	um	heilbrigðisþjónustu,	 Lov	 om	helsepersonell,	 er	ætlað	 að	 tryggja	 öryggi	 sjúklinga	og	

gæði	 í	 heilbrigðis-	 og	 umönnunarþjónustu,	 auk	 þess	 að	 efla	 traust	 til	 heilbrigðis-

þjónustunnar	og	heilbrigðisstarfsfólks.	 Samkvæmt	ákvæðum	þeirra	 laga	 frá	árinu	2010	ber	

þeim	starfsmönnum	skylda	til	að	vernda	ólögráða	börn	auk	þess	að	ábyrgjast	þörf	þeirra	fyrir	

upplýsingar	og	veita	nauðsynlega	eftirfylgni	þegar	foreldrar	þjást	af	geðrænum	vanda,	fíkn,	

með	alvarlega	sjúkdóma	eða	með	áverka	eftir	 slys,	og	 talið	er	að	ástandið	geti	haft	áhrif	á	

börn	(Lov	om	helsepersonell	m.v.	(helsepersonelloven),	nr.	64/1999).	

Undir	því	ákvæði	segir	að	með	foreldrum	er	átt	við	alla	þá	sem	bera	ábyrgð	á	börnum,	

líffræðilega	 foreldra,	 fósturforeldra,	 stjúpforeldra	 og	 aðra.	 Börn	 eru	 skilgreind	 sem	

einstaklingar	 undir	 18	 ára	 aldri	 og	 nær	 ákvæðið	 til	 líffræðilegra	 barna,	 stjúpbarna	 og	

fósturbarna.	 Jafnframt	 segir	 að	 framkvæma	 eigi	 afgerandi	mat	 á	 heilsufari	 sjúklings	 þegar	

talið	er	að	afleiðingar	þess	geti	haft	áhrif	á	fjölskyldu	og	börn	sérstaklega.	Kanna	þarf	hvort	

að	ástand	og	heilsufar	sjúklings	geti	vakið	ótta	og	óöryggi	hjá	barni	og	skal	það	vera	viðmiðið	

varðandi	að	veita	börnum	upplýsingar	og	eftirfylgni.	Skyldan	að	ræða	við	börn	á	við	um	öll	

börn	 og	 eiga	 þau	 ekki	 að	 þurfa	 að	 sýna	 einkenni	 áður	 en	 brugðist	 er	 við	 (Lov	 om	

helsepersonell	m.v.	(helsepersonelloven),	nr.	64/1999).	

Þegar	 heilbrigðisstarfsfólk	 annast	 sjúkling	 sem	 þjáist	 af	 ofangreindum	 vanda	 tekur	 við	

ákveðið	ferli.	Kanna	þarf	hvort	að	sjúklingur	hafi	ung	börn	á	framfæri	og	skal	það	gert	með	

samtali	við	viðkomandi	þar	sem	upplýsinga	er	aflað	sem	snýr	að	börnum.	Í	þeim	tilvikum	sem	

ómögulegt	 er	 að	 spyrja	 sjúkling	 getur	 heilbrigðisstarfsfólk	 leitað	 upplýsinga	 í	 þjóðskrá	 þar	

sem	slíkt	er	skráð.	Það	er	talið	nauðsynlegt	svo	tryggja	megi	þarfir	barns	og	sinna	eftirliti	með	

að	 þeim	 sé	 fullnægt	 auk	 þess	 að	 veita	 ráðgjöf	 um	 viðeigandi	 ráðstafanir.	 Með	 tilliti	 til	

trúnaðar	getur	starfsfólk	boðið	barni	og	öðrum	aðilum	sem	annast	barnið	að	taka	þátt	í	því	

samtali	 þegar	 ráðgjöf	 er	 veitt.	 Ef	 talin	 er	 þörf	 á	 frekari	 eftirfylgni	 og	 aðstoð	 við	 barn	 þarf	

heilbrigðisstarfsfólk	að	leita	samþykkis	til	foreldris.	Því	næst	þarf	að	aðstoða	barn	og	foreldri,	

með	 hliðsjón	 af	 gildandi	 reglum	um	þagnarskyldu,	með	 því	 að	 veita	 barni	 upplýsingar	 um	

sjúkdómsástand,	meðferð	og	að	það	geti	notið	félagsskapar	við	foreldri	sitt.	Þær	upplýsingar	

skulu	 vera	 á	 því	 formi	 sem	 sniðið	 er	 að	 einstaklingsbundnum	 aðstæðum	 sjúklingsins.	

Upplýsingar	 eru	 nauðsynlegar	 svo	 að	 börn	 geti	 gert	 grein	 fyrir	 skoðunum	 sínum	 (Lov	 om	

helsepersonell	 m.v.	 (helsepersonelloven),	 nr.	 64/1999).	 Í	 barnaverndarlögum,	
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Barnevernloven,	segir	að	barn	sem	náð	hefur	7	ára	aldri,	og	yngra	barn	sem	er	fært	um	að	

móta	eigin	skoðanir,	á	rétt	á	að	fá	upplýsingar	og	að	því	sé	veitt	tækifæri	til	að	láta	skoðun	

sína	í	ljós	áður	en	ákvörðun	er	tekin	sem	varðar	barnið.	Við	ákvarðanatöku	skal	áhersla	lögð	

á	 skoðanir	 barnsins	 með	 teknu	 tilliti	 til	 aldurs	 og	 þroska	 (Lov	 om	 barneverntjenester	

(barnevernloven),	nr.	100/1992).	

Heilbrigðisstofnanir	 og	 starfsfólk	 bera	 þá	 skyldu	 að	 annast	 börn	 og	 bera	 jafnframt	 þá	

ábyrgð	að	efla	og	samræma	eftirfylgd	með	þeim	hópi.	Ástæðan	er	sú	að	í	kjölfar	alvarlegra	

veikinda,	meiðsla	 eða	 vanda	 tekur	 við	 ferli	 sem	 gerir	 börnum	og	 foreldrum	ómögulegt	 að	

takast	 á	 við	 aðstæðurnar	 af	 sjálfsdáðum	og	einnig	 svo	 koma	megi	 í	 veg	 fyrir	 vandamál.	 Ef	

þörf	er	talin	á	getur	heilbrigðisstarfsfólk	miðlað	trúnaðarupplýsingum	til	annarra	stofnanna	

sem	 annast	 barn,	 svo	 fremi	 að	 sjúklingur	 veiti	 samþykki,	 ef	 það	 er	 talið	 nauðsynlegt	 svo	

tryggja	megi	réttindi	barns	(Lov	om	helsepersonell	m.v.	(helsepersonelloven),	nr.	64/1999).	

Veita	skal	börnum	upplýsingar	en	umfang	þeirra	veltur	á	mati	 í	hverju	máli	 fyrir	 sig	og	

þagnarskyldunni.	 Þó	 nær	 þagnarskyldan	 ekki	 yfir	 þær	 upplýsingar	 sem	 barn	 hefur	 þegar	

vitneskju	um	og	eins	ef	foreldrar	hafa	sammælst	um	að	barn	fái	að	vita	um	ástand	foreldris,	

heilsu,	 greiningu,	meðferð	 og	 aðrar	 gagnlegar	 upplýsingar.	 Þær	 upplýsingar	 sem	 ekki	 falla	

undir	 þagnarskyldu	 miða	 að	 því	 að	 barn	 geti	 ekki	 kennt	 sér	 um	 veikindi	 foreldris	 og	 fái	

vitneskju	 um	 að	 foreldri	 fái	 góða	 aðstoð,	 hafi	 heimsóknar-möguleika,	 hvers	 má	 vænta	 af	

meðferðinni	 og	 hvernig	 er	 hægt	 að	 hjálpa	 börnum	 að	 takast	 á	 við	 ástandið	 (Lov	 om	

helsepersonell	m.v.	(helsepersonelloven),	nr.	64/1999).	

Þær	upplýsingar	sem	veittar	eru	skulu	vera	í	samræmi	við	aldur,	þroska	og	hæfni	barns	

og	 skal	 heilbrigðis	 leitast	 við	 að	 tryggja	 að	 barn	 hafi	 meðtekið	 upplýsingarnar	 og	 öðlast	

skilning	á	hvað	þær	fela	í	sér.	Nauðsynlegt	er	að	nota	túlk	ef	um	er	að	ræða	börn	af	erlendum	

uppruna	sem	tala	annað	tungumál	og	kynforeldri	getur	ekki	aðstoðað	(Lov	om	helsepersonell	

m.v.	(helsepersonelloven),	nr.	64/1999).	

5.1.2 Samtal	við	börn	og	ungmenni	

Innan	 norska	 heilbrigðiskerfisins	 er	 töluverð	 áhersla	 lögð	 á	 undirbúning	 og	 verklag	 þegar	

ræða	á	við	börn	vegna	veikinda	eða	ástands	foreldris.	Áður	en	slíkt	samtal	fer	fram	þarf	að	

liggja	 ljóst	fyrir	hvert	hlutverk	foreldris	er	 í	samtalinu	og	einnig	heilbrigðisstarfsfólks,	hvaða	

upplýsingar	 skal	 veita	 og	 hver	 deilir	 þeim.	 Að	 auki	 er	 farið	 yfir	 með	 foreldrunum	 hvaða	

upplýsingar	ekki	má	veita	börnum	(Helsedirektoratet,	2010).	
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Í	framkvæmd	er	viðmiðið	að	upplýsingarnar	eiga	að	hjálpa	barni	að	öðlast	skilning	á	því	

sem	er	að	eiga	 sér	 stað	hjá	 foreldri	þess,	 fjölskyldu	og	 sjálfum	sér.	Upplýsingarnar	eiga	að	

stuðla	að	auknu	gagnsæi	og	stjórnun	á	aðstæðum.	Þær	upplýsingar	sem	börn	hafa	gjarnan	

þörf	 fyrir	 snúa	 að	 foreldri,	 vitneskju	 um	 sjúkdómsástand,	 útskýringar	 á	 greiningu	 og	 þeim	

einkennum	sem	fylgja.	Hvernig	meðferð	er	háttað,	öryggi	foreldrisins,	hve	lengi	ástandið	vari	

og	hvort	tækifæri	gefist	til	að	njóta	samverustunda	með	foreldrinu.	Þar	að	auki	hafa	börn	oft	

á	tíðum	áhyggjur	sem	snúa	að	þeim	sjálfum	og	eigin	stöðu,	hvort	og	þá	hver	kemur	til	með	

að	annast	þau.	Brýnt	er	að	 fullvissa	börn	að	þau	hafi	ekki	valdið	þessu	ástandi	hjá	 foreldri	

sínu	og	geti	þar	að	auki	ekkert	gert	til	að	stuðla	að	heilbrigði	þess	að	nýju.	Þar	að	auki	skal	

veita	 barni	 þær	upplýsingar	 að	því	 sé	 heimilt	 að	 gleðjast	 og	 halda	 áfram	 lífinu	þó	 veikindi	

standi	yfir	(Helsedirektoratet,	2010).	

Markmiðið	 með	 slíku	 samtali	 er	 að	 gera	 börn	 betur	 í	 stakk	 búin	 til	 að	 fást	 við	 þær	

aðstæður	 sem	 ríkja.	 Þar	 er	 ekki	ætlunin	 að	 börn	 aðlagist	 ástandi	 foreldra	 sinna	 heldur	 að	

stuðla	 að	 heilbrigðum	 þroska	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 vanda	 hjá	 börnunum.	Með	 því	 að	 veita	

upplýsingar	til	barna	má	koma	í	veg	fyrir	ótta	hjá	þeim	um	að	örlög	þeirra	komi	til	með	að	

verða	 þau	 sömu	 og	 foreldra	 þeirra.	 Þar	 að	 auki	 er	 gott	 að	 skapa	 traust	með	 því	 að	 veita	

börnum	 upplýsingar	 og	 senda	 þau	 skilaboð	 að	 þeim	 sé	 heimilt	 að	 leita	 til	

heilbrigðisstarfsfólks	og	foreldris	ef	aðrar	spurningar	vakna	(Helsedirektoratet,	2010).	

5.1.3 Þátttaka	barna	í	athöfnum	sem	tengjast	andláti	

Framkvæmd	 var	 rannsókn	 nýlega	 þar	 sem	 ætlunin	 var	 að	 kanna	 stöðu	 norskra	 barna	 og	

athuga	 hvort	 þau	 hafi	 verið	 þátttakendur	 í	 athöfnum	 sem	 tengdust	 andláti	 foreldris	 eða	

systkinis,	 hvernig	 þau	 upplifðu	 eigin	 þátttöku	 og	 hvaða	 þýðingu	 þær	 athafnir	 höfðu	 fyrir	

börnin.	 Í	 ljós	kom	að	það	er	börnum	mjög	mikilvægt	að	fá	tækifæri	til	þátttöku	í	athöfnum	

eins	 og	 kistulagningu,	 jarðaför	 eða	 minningarathöfn,	 jafnvel	 þó	 að	 það	 sé	 sorglegt	 og	

tilfinningalega	erfitt.	Að	þeirra	mati	 finnst	þeim	þau	eiga	 rétt	 til	þátttöku	þar	 sem	þau	eru	

hluti	af	fjölskyldunni	og	eiga	ekki	að	vera	útilokuð	frá	hinum	látna	ástvini,	ungur	aldur	er	ekki	

gild	ástæða	(Søfting,	Dyregrov	og	Dyregrov,	2016).	

Að	fá	tækifæri	til	að	sjá	foreldri	sitt	í	síðasta	sinn	og	kveðja	er	börnum	ákaflega	mikilvægt	

þótt	óneitanlega	sé	það	erfitt.	Mörg	þeirra	finna	fyrir	ákveðnum	létti	þar	sem	að	viðkomandi	

er	 ekki	 jafn	 slasaður	 og	 þau	 hefðu	 ímyndað	 sér	 og	 lýtur	 friðsællega	 út.	 Börn	 hafa	 frjótt	
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ímyndunarafl	og	þegar	upplýsingum	er	haldið	frá	þeim	fylla	þau	í	eyðurnar	með	því	að	geta	

sér	til	og	útkoman	oft	töluvert	hræðilegri	en	raunin	er	(Søfting,	Dyregrov	og	Dyregrov,	2016).	

Að	mati	barna	má	skipta	mikilvægi	þátttöku	í	athöfnum	sem	tengjast	andláti	upp	í	þrjá	

þætti.	 Það	 er	 börnum	 mikilvægt	 að	 vera	 fullgildur	 meðlimur	 fjölskyldunnar,	 að	 það	 sé	

viðurkennt	að	barn	sé	að	fást	við	sömu	sorg	og	þeir	fullorðnu.	Auk	þess	að	fá	tækifæri	til	að	

vera	hluti	af	fjölskyldunni	og	því	ferli	sem	á	sér	stað	í	kjölfar	sorgar,	erfiðleika	og	óreiðu.	Því	

næst	 er	 þörf	 barna	 fyrir	 að	 vita	 hvað	 á	 sér	 stað,	 að	 taka	 þátt	 fremur	 en	 að	 fá	 frásagnir	

annarra	hvernig	athöfninni	var	háttað.	Að	geta	notað	eigin	skynfæri	og	snert	þann	látna	og	

séð	 hvernig	 viðkomandi	 lýtur	 út,	 það	 auðveldar	 ferlið	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	manneskjan	 er	

raunverulega	 látin.	 Að	 lokum	 er	 tækifærið	 til	 að	 kveðja	 í	 hinsta	 sinn,	 að	 eiga	 stund	 með	

hinum	 látna,	 sýna	 honum	 virðingu	 og	 njóta	 síðasta	 augnabliksins	 (Søfting,	 Dyregrov	 og	

Dyregrov,	2016).	

Af	þessum	upplýsingum	má	telja	 ljóst	að	þátttaka	er	börnum	mikilvæg	í	athöfnum	sem	

tengjast	andláti.	Það	er	í	eðli	foreldra	og	annarra	að	vilja	vernda	börn	fyrir	veruleika	dauðans	

og	forða	þeim	frá	sorginni	sem	fylgir	slíkum	atburði.	Hafa	þarf	hugfast	að	ef	foreldrar	og	aðrir	

fara	með	dauðann	og	tilfinningar	sem	honum	fylgja	sem	feimnismál	þá	koma	börnin	til	með	

að	 læra	 slíka	 hegðun.	 Æskilegt	 er	 að	 umræða	 og	 upplifun	 af	 dauðanum	 sé	 með	 sem	

eðlilegustum	hætti	og	börnum	gerð	grein	fyrir	að	tilfinningarnar	sem	þau	upplifa	séu	eðlileg	

viðbrögð	við	andláti	(Bragi	Skúlason,	1992).	

5.1.4 Aðstoð	við	börn,	ungmenni	og	fjölskyldur	

Flest	 börn	 í	 Noregi	 alast	 upp	 í	 fjölskyldum	 þar	 sem	 er	 ríkjandi	 stöðugleiki	 og	 fjárhagslegt	

öryggi.	 Þó	 eru	 fjölskyldur	 sem	 eiga	 í	 erfiðleikum	og	 búa	 við	 bág	 lífskjör	 og	 skert	 tækifæri.	

Nýverið	útfærði	ríkisstjórnin	aðgerðaráætlun	þar	sem	markmiðið	er	að	skapa	tækifæri	 fyrir	

alla.	 Styrkja	 þarf	 félagslegt	 öryggi	 svo	 bæta	 megi	 stöðu	 fjölskyldna	 og	 draga	 úr	 fátækt	 á	

meðal	þess	hóps.	Því	eins	og	segir	 í	Barnasáttmálanum	skulu	börn	búa	við	 lífskjör	sem	eflir	

andlegan,	 líkamlegan	 og	 félagslegan	 þroska	 (Norweigan	Ministry	 of	 Children,	 Equality	 and	

Social	Inclusion,	2016).	

Þar	er	sérstök	áhersla	lögð	á	fjölskyldur	sem	eru	að	fást	við	vanda	eða	veikindi,	ástæðan	

er	sú	að	þegar	foreldri	glímir	við	alvarlegan	vanda	eru	líkur	taldar	á	að	viðkomandi	verði	fyrir	

vinnutapi	sem	hefur	áhrif	á	fjárhag	og	fjölskylduna	sömuleiðis.	Til	að	hjálpa	börnum	í	fátækt	
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og	 fjölskyldum	 þeirra	 er	 mikilvægt	 að	 opinberir	 aðilar	 og	 sjálfboðaliðar	 vinni	 saman	 að	

úrlausn	(Norweigan	Ministry	of	Children,	Equality	and	Social	Inclusion,	2016).	

Jafnframt	er	boðið	upp	á	ýmiskonar	úrræði	og	þjónustu	í	Noregi	þar	sem	leitast	er	við	að	

koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 erfiðleikar	 verði	 að	 vanda,	 á	 meðal	 þess	 er	 barna,	 ungmenna	 og	

fjölskylduaðstoð.	 Sú	 þjónusta	 er	 veitt	 af	 Barne,	 ungdoms-	 og	 familiedirektoratet	 sem	 er	

stjórnsýslustofnun	 og	 heyrir	 undir	 ráðuneyti	 barna,	 jafnréttis	 og	 félagslegrar	 aðlögunar	

(Barne,	ungdoms-	og	familiedirektoratet,	2015-a).	Ráðgjöfin	er	öllum	að	kostnaðarlausu	og	í	

boði	um	allt	 land	fyrir	einstaklinga,	pör	og	fjölskyldur,	einstaklingar	með	börn	og	ungmenni	

hafa	þó	forgang.	Þar	er	leitast	við	að	aðstoða	fólk	við	að	komast	í	gegnum	fjölskylduvanda	og	

erfiðleika.	 Margir	 hafa	 samband	 við	 fjölskylduráðgjöfina	 vegna	 hversdagslegra	 atriða,	

árekstra	 í	 fjölskyldunni	 eða	 erfiðleika.	 Ráðgjöfin	 er	 veitt	 af	 fagaðilum	 félagsráðgjöfum,	

hjúkrunarfræðingum,	sálfræðingum	og	öðrum	sérfræðingum	í	fjölskyldumeðferð.	Þeir	aðilar	

eru	 bundnir	 þagnarskyldu	 og	 ekki	 er	 þörf	 á	 tilvísun	 til	 að	 nýta	 sér	 þá	 þjónustu	 (Barne,	

ungdoms-	og	familiedirektoratet,	2015-b).	 	
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6 Danmörk	
Á	hverju	ári	eru	um	42.000	börn	undir	18	ára	aldri	sem	eiga	foreldri	sem	flutt	hefur	verið	á	

sjúkrahús	vegna	alvarlega	veikinda,	þar	af	eru	um	2.000	börn	 sem	upplifa	andlát	 foreldris.	

Þegar	um	er	að	ræða	alvarleg	veikindi	eða	dauðsfall	 foreldris	getur	barn	upplifað	sálrænan	

vanda	sem	stafar	af	kvíða	og	sorg.	Misjafnt	er	hversu	mikla	aðstoð	hvert	barn	þarf	á	að	halda	

en	af	þeim	börnum	sem	upplifað	hafa	andlát	foreldris	þurfa	um	20-30%	á	stuðningi	að	halda	

til	að	komast	í	gegnum	sorgina	og	þar	af	um	10%	sem	þurfa	sérfræðiaðstoð	(Rigshospitalet,	

2015).	

Í	Danmörku	er	heilbrigðisþjónustunni	ekki	lagalega	skylt	að	þjónusta	börn	þegar	foreldri	

þjáist	af	alvarlegum	veikindum.	Heilbrigðisstarfsfólk	ber	ekki	ábyrgð	gagnvart	því	að	ræða	við	

börn	 um	 ástandið	 og	 engin	 ákvæði	 gildandi	 sem	 veita	 börnum	 þann	 lagalega	 rétt.	 Þau	

ákvæði	 sem	 snúa	 að	 réttindum	 barna	 í	 slíkum	 aðstæðum	 má	 finna	 helst	 í	 lögum	 um	

félagslega	 þjónustu,	 Lov	 om	 Social	 Service.	 Hinsvegar	 gegnir	 heilbrigðisstarfsfólk	

tilkynningaskyldu,	sem	á	við	um	alla	opinbera	starfsmenn,	og	ber	þeim	aðilum	að	tilkynna	ef	

áhyggjur	 vakna	 um	 líðan	 barns,	 þroska	 og	 aðstæður	 (Elísabet	 Sigfúsdóttir,	 félagsráðgjafi	 á	

Landspítala,	munnleg	heimild,	28.	apríl	2016).	

Á	öllum	spítölum	í	Danmörku	eru	starfandi	félagsráðgjafar	sem	aðstoða	einstaklinga	og	

fjölskyldur	með	ráðgjöf	og	vísa	fólki	á	frekari	úrræði,	eða	tilkynna	hagi	barns	ef	ástæða	gefur	

til	(Elísabet	Sigfúsdóttir,	félagsráðgjafi	á	Landspítala,	munnleg	heimild,	28.	apríl	2016).	Í	þeim	

tilvikum	þegar	 barn	missir	 foreldri	 sitt	 gilda	 ekki	 ákveðin	 lög	 né	 reglur	 um	hvernig	 högum	

þess	skuli	háttað	heldur	er	áætlað	að	barn	eigi	eftirlifandi	foreldri	sem	taki	við	umönnun	þess	

(Elísabet	Sigfúsdóttir,	félagsráðgjafi	á	Landspítala,	munnleg	heimild,	31.	mars	2016).	

Markmið	með	umfjölluninni	 er	 að	 kanna	hvaða	 ákvæði	 ríkja	 í	 danskri	 löggjöf	 gagnvart	

börnum	þegar	foreldri	glímir	við	alvarleg	veikindi,	vanda	eða	í	kjölfar	andláts.	Byrjað	verður	

að	skoða	 lög	um	félagslega	þjónustu,	 Lov	om	social	 service.	Því	næst	er	 farið	yfir	handbók	

ætluð	foreldrum	þegar	ræða	á	við	barn	vegna	alvarlegra	veikinda	foreldris.	Þá	er	fjallað	um	

mikilvægi	aðstandenda	sem	helsti	styrkur	sjúklings	og	að	lokum	umfjöllun	um	handbók	sem	

ætluð	er	fyrir	heilbrigðisstarfsfólk	sem	sinnir	alvarlega	veikum	sjúklingum.	

Að	auki	verður	skoðað	hvaða	ákvæði	gilda	í	lögum	um	félagslega	þjónustu,	Lov	om	social	

service,	gagnvart	börnum	í	slíkum	aðstæðum.	Því	næst	verður	farið	yfir	samtal	 foreldra	við	



28	

barn	 vegna	 alvarlegra	 veikinda	 foreldris	 og	 að	 lokum,	 kannað	 hvernig	 leiðbeiningar	 til	

starfsmanna	heilbrigðisþjónustunnar	hafa	verið	útfærðar.	

6.1.1 Lög	um	félagslega	þjónustu	

Samkvæmt	lögum	um	félagslega	þjónustu,	Lov	om	Social	Service,	er	markmiðið	að	bjóða	upp	

á	 ráðgjöf	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 félagsleg	 vandmál	 með	 því	 að	 veita	 ýmiskonar	 opinbera	

þjónustu	sem	getur	verið	fyrirbyggjandi	auk	þess	að	vekja	athygli	á	björgum	sem	komið	geta	í	

veg	fyrir	 líkamlegan	eða	andlegan	vanda.	Leitast	er	við	að	stuðla	að	getu	einstaklinga	til	að	

verja	 sig	og	 til	að	bæta	eigin	 lífsgæði.	Sú	aðstoð	sem	er	veitt	byggist	á	einstaklingsbundnu	

mati	og	er	þjónustan	veitt	í	samráði	við	viðkomandi	(Lov	om	social	service	nr.	1284/2015).	

Ábyrgðin	sem	sveitarfélög	gegna	snúa	að	verklagi	og	þjónustu.	Að	samþætting	sé	á	mili	

stofnanna	 innan	 sveitarfélags	 svo	 útfæra	 megi	 fyrirbyggjandi	 aðgerðir	 með	 markvissum	

aðferðum	 sem	 nær	 til	 þeirra	 barna	 sem	 þurfa	 á	 sérstökum	 stuðningi	 að	 halda.	

Sveitarfélögum	 er	 skylt	 að	 halda	 úti	 ókeypis	 ráðgjöf	 þar	 sem	 foreldrar	 eða	 forráðamenn	

barna	og	ungmenna	geta	leitað	til	að	leysa	vanda	innan	fjölskyldunnar	(Lov	om	social	service	

nr.	1284/2015).	Þau	ákvæði	sem	eiga	við	börn	sem	misst	hafa	foreldri	sitt	má	finna	í	46.	grein	

og	 50.	 grein	 laga	 um	 félagslega	 þjónustu,	 Lov	 um	 Social	 Service	 (Elísabet	 Sigfúsdóttir,	

munnleg	heimild,	31.	mars	2016).	

Það	segir	í	46.	gr.	laganna	að	veita	skuli	sérstakan	stuðning	til	barna	og	ungmenna	sem	

þurfa	 á	 slíku	 að	 halda.	 Það	 er	 gert	 svo	 tryggja	 megi	 að	 þau	 börn	 hafi	 sömu	 tækifæri	 til	

persónulegs	 þroska,	 heilbrigðis	 og	 sjálfstæðis	 á	 fullorðinsárum	 líkt	 og	 jafnaldrar	 þeirra.	

Ætlunin	með	þeirri	aðstoð	er	að	tryggja	sem	best	lífsskilyrði	fyrir	börn	og	ungmenni	(Lov	om	

social	service	nr.	1284/2015).		

Í	50.	grein	þeirra	laga	segir	að	þörf	er	á	að	framkvæmt	sé	mat	af	félagsráðgjafa	þar	sem	

úr	því	er	skorið	hvort	barn	hafi	sérstaka	þörf	fyrir	stuðning	og	skal	því	framkvæmd	könnun	í	

þeim	tilgangi.	Um	er	að	ræða	fræðileg	úttekt	á	stöðu	barns	og	ungmennis	og	er	ætlunin	að	

kanna	 hag	 þeirra	 út	 frá	 þroska	 og	 hegðun,	 fjölskylduaðstæðum,	 aðstæðum	 í	 skóla,	

heilbrigðisástand,	hvernig	frístund	og	félagslegum	aðstæðum	er	háttað	og	aðrar	mikilvægar	

aðstæður.	 Þeirri	 könnun	 á	 að	 vera	 lokið	 innan	 þriggja	mánaða	 og	 skal	 vera	 framkvæmd	 í	

samstarfi	við	forsjárforeldri	og	ungmenni	sem	náð	hafa	15	ára	aldri.	Ef	ákvörðun	er	tekin	um	

að	ekki	skuli	ræða	við	barn	vegna	þeirrar	könnunar	þarf	að	rökstyðja	þá	ákvörðun	sérstaklega	
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sem	getur	stafað	af	því	að	barn	er	á	sínu	fyrsta	æviári	og	getur	því	ekki	gert	grein	fyrir	eigin	

skoðunum	(Lov	om	social	service	nr.	1284/2015).	

Lengi	 vel	 gátu	 starfsmenn	 félagsþjónustunnar	 hunsað	 þá	 skyldu	 að	 ræða	 við	 barn	 og	

svarað	 því	 að	 aldur	 þess	 gæfi	 ekki	 tilefni	 til	 að	 ræða	 við	 það	 sérstaklega	 og	 ekki	 þurfti	 að	

tilgreina	 þá	 ákvörðun	 frekar.	 Nú	 hefur	 hinsvegar	 lögð	 áhersla	 á	 þetta	 ákvæði	 sem	 brýnir	

skylduna	enn	 frekar	þar	sem	allar	ákvarðanir	varðandi	það	að	 ræða	ekki	við	barn	þurfa	að	

vera	rökstuddar	og	þarf	að	greina	sérstaklega	frá	aldri	barns.	Af	þeim	sökum	er	ekki	hægt	að	

ganga	framhjá	því	að	ræða	við	barn	sem	hefur	getu	til	að	tjá	skoðanir	sínar,	þrátt	fyrir	ungan	

aldur,	eins	og	gerðist	gjarnan	áður	(Elísabet	Sigfúsdóttir,	munnleg	heimild,	31.	mars	2016).	

6.1.2 Að	ræða	við	barn	um	veikindi	foreldris,	handbók	fyrir	foreldra	

Í	 Danmörku	 er	 athygli	 vakin	 á	mikilvægi	 þess	 að	 veita	 einstaklingum	 sem	eru	 að	 kljást	 við	

alvarleg	veikindi,	eins	og	krabbamein,	upplýsingar	og	ráðgjöf	hvernig	á	að	ræða	við	barn.	Þær	

stofnanir	 sem	 sinna	 því	 hlutverki	 eru	 gjarnan	 sjálfseignastofnanir	 sem	 reknar	 eru	 af	

styrktarfé	 frá	 almenningi	 og	öðrum	stofnunum	 (Elísabet	 Sigfúsdóttir,	munnleg	heimild,	 31.	

mars	 2016).	 Ein	 þeirra	 Kræftens	 Berkæmpelse	 og	 snýr	 starfsemi	 hennar	 að	

krabbameinssjúklingum	 og	 aðstandendum	 þeirra.	 Þegar	 foreldri	 greinist	 með	 krabbamein	

hefur	 það	 áhrif	 á	 alla	 fjölskylduna,	 þar	 eru	 börn	 meðtalin,	 sama	 hversu	 gömul	 þau	 eru	

(Kræftens	Bekæmpelse,	2010).	

Oft	 á	 tíðum	 eru	 foreldrar	 óvissir	 hvernig	 á	 að	 segja	 börnum	 frá	 veikindunum	og	 börn	

sömuleiðis	óörygg	hvernig	á	að	bregðast	við.	Til	að	mæta	þeim	áhyggjum	hefur	verið	útbúin	

sérstök	vinnubók	sem	ætluð	er	fyrir	fjölskyldur	sem	eru	að	kljást	við	krabbamein,	bæði	börn	

og	fullorðna.	Þar	má	finna	frásagnir	barna	sem	gengið	hafa	í	gegnum	þá	reynslu	að	foreldri	

þeirra	 hefur	 greinst	 með	 krabbamein.	 Þau	 segja	 frá	 sinni	 líðan	 og	 upplifun	 sem	 getur	

mögulega	 hjálpað	 öðrum	 börnunum	 að	 heyra	 af.	 Að	 auki	 er	 fjallað	 um	mikilvægi	 þess	 að	

halda	börnum	upplýstum	og	 er	 athygli	 vakin	 á	 að	börn	 skynja	meira	 en	 foreldrar	 gera	 sér	

grein	fyrir.	Sum	börn	finna	fyrir	aukinni	ábyrgð	vegna	veikinda	foreldris,	þá	sérstaklega	þegar	

þau	búa	aðeins	með	veika	 foreldrinu,	og	þá	skiptir	máli	að	 fræða	börn	og	koma	 í	veg	 fyrir	

áhyggjur	og	óöryggi	hjá	barni	eins	og	mögulegt	er	(Kræftens	Bekæmpelse,	2010).	

Í	dag	búa	börn	yfir	töluverðri	vitneskju	um	krabbamein	og	aðra	sjúkdóma	sem	áður	var	

aðeins	á	færi	fullorðna.	Nú	ríkir	ekki	lengur	leynd	yfir	veikindunum	og	sífellt	er	að	verða	meiri	

áhersla	 á	 að	 fræða	 börn.	 Aukin	 samstaða	 er	 um	þau	 sjónarmið	 og	 niðurstöður	 rannsókna	
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sem	sýnt	hafa	fram	á	að	æskilegt	sé	að	veita	börnum	upplýsingar	um	það	sem	er	að	eiga	sér	

stað	í	lífi	þeirra	fullorðnu,	þegar	afleiðingar	þess	hafa	áhrif	á	börnin	(Kræftens	Bekæmpelse,	

2010).	

Til	 að	 unnt	 sé	 að	 styðja	 enn	 frekar	 við	 börn	 og	 ungmenni	 sem	 aðstandendur	 þegar	

ástvinur	þjáist	af	alvarlegum	veikindum,	hefur	orðið	 fyrir	 slysi	eða	dáið,	hefur	verið	útbúin	

heimasíða	ætluð	aðstandendum.	Þar	má	finna	upplýsingar	fyrir	börn	og	ungmenni	þar	sem	

fjallað	er	um	líðan,	hegðun,	áhyggjur	og	aðra	mikilvægi	þætti.	Jafnframt	geta	foreldrar	leitað	

sér	 upplýsingar	 og	 ráðgjöf	 varðandi	 það	 að	 ræða	 við	 barn	 og	 þar	 að	 auki	 eru	 gagnlegar	

upplýisngar	 fyrir	 heilbrigðisstarfsfólk,	 hvers	 af	 þeim	 er	 ætlast	 og	 hvaða	 þörf	 ríkir	 í	 slíkum	

aðstæðum	sem	snýr	að	börnum.	Að	auki	eru	aðrar	gagnlegar	upplýsingar	eins	og	myndbönd	

þar	sem	önnur	börn	deila	reynslu	sinni,	þá	má	finna	ráðgjöf	um	góðar	bækur	sem	börn	geta	

lesið	til	afla	frekari	upplýsinga	og	að	auki,	þá	geta	börn	sent	inn	spurningar	um	hin	ýmsu	mál	

nafnlaust,	og	fá	svör	og	ráðgjöf	frá	fagaðilum.	Sérstakt	átak	er	starfrækt	árið	2013-2017	sem	

beinist	að	börnum	sem	þjást	af	veikindum	og	einnig	börnum	sem	eru	aðstandendur	foreldris	

eða	 systkinis	 þar	 sem	ætlunin	 er	 að	 aðstoða	 þann	 hóp	 (Region	Hovedstatten,	 e.d;	 Region	

Hovestatten,	e.d.a).	

6.1.3 Aðstandendur	sjúklings	
Aðstandendur	gegna	oft	á	tíðum	því	mikilvæga	hlutverki	að	vera	helsti	styrkur	sjúklings	sem	

glímir	við	alvarleg	veikindi	eins	og	krabbamein.	Því	þarf	heilbrigðisstarfsfólk	að	vera	meðvitað	

um	tilvist	þeirra,	veita	stuðning	og	miðla	mikilvægum	upplýsingum	(Kræftens	Bekæmpelse,	

2010).	Takmörkuð	þekking	er	til	staðar	um	börn	sem	búa	hjá	alvarlega	veiku	foreldri	sínu	en	

vísbendingar	eru	um	að	slíkt	geti	haft	jafn	alvarlegar	afleiðingar	á	velferð	barns,	rétt	eins	og	

þegar	 foreldri	 fellur	 frá	 sem	orsakast	 af	 kvíða	 og	 áhyggjum	um	 framtíðina	 (Rigshospitalet,	

2015).	

Heilbrigðisstjórnin	(Sundhedsstyrelsen)	birti	skýrslu	árið	2012	þar	sem	athygli	er	vakin	á	

mikilvægi	þess	að	útfæra	leiðbeiningar	fyrir	heilbrigðisstarfsfólk.	Talið	er	brýnt	að	þeir	aðilar	

búi	yfir	þekkingu	til	að	geta	áttað	sig	á	og	metið	þörf	aðstandenda	fyrir	upplýsingar,	ráðgjöf	

og	 stuðning	þegar	 ástvinur	þjáist	 af	 alvarlegum	veikindum	eins	og	 krabbameini.	Veita	þarf	

eftirtekt	 með	 ættingjum	 og	 eftirlifendum	 og	 aðskilja	 þarfir	 þeirra	 auk	 þess	 að	 veita	

nauðsynlegan	 stuðning.	 Huga	 þarf	 að	 líkamlegum,	 andlegum	 og	 félagslegum	 þáttum	 þar	
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sérstaklega.	Þar	að	auki	er	áhersla	lögð	á	stuðning	og	eftirfylgd	með	börnum	og	ungmennum	

þegar	foreldri	þeirra	eða	systkini	þjáist	af	lífsógnandi	sjúkdómi.	

Þegar	um	er	að	ræða	alvarlegan	sjúkdóm	er	erfitt	að	skilgreina	hvað	fellur	þar	undir,	en	

viðmiðið	 á	 meðal	 starfsfólk	 heilbrigðisþjónustunnar	 er	 að	 einstaklingurinn	 sé	 í	 hættu	 og	

afleiðingarnar	þess	valdi	 röskun	eða	töluverðum	breytingum	á	hlutverki	viðkomandi.	Þegar	

þær	aðstæður	eru	ríkjandi	er	talin	þörf	á	að	veita	aðstoð	til	aðstandenda	og	huga	að	þörfum	

þeirra	 svo	 koma	 megi	 í	 veg	 fyrir	 skaðlegar	 afleiðingar	 ástandsins.	 Þær	 bjargir	 sem	

heilbrigðisstarfsfólk	 getur	 veitt	 felast	 í	 upplýsingum	 og	 ráðgjöf	 til	 aðstandenda	 um	

sjúkdóminn,	ástand	hans	og	mögulegum	afleiðingum.	Jafnframt	þarf	að	undirbúa	ástvini	fyrir	

andlátið	auk	þess	að	veita	ráðgjöf	og	stuðning	í	kjölfar	þess	(Sundhedsstyrelsen,	2012).	

Nú	 hefur	 stofnunin	 NKR	 (Nationale	 Kliniske	 Retningslinjer)	 í	 samstarfi	 við	 heilbrigðis-

stjórn	 Danmerkur	 (Sundhedsstyrelsen)	 útfært	 leiðbeiningar	 til	 heilbrigðisstarfsfólks.	 Þar	 er	

megin	 markmiðið	 að	 auka	 gagnsæi	 í	 ákvarðanatöku	 og	 tryggja	 að	 rétt	 sé	 staðið	 að	

framkvæmd	 í	 þeirra	 starfi,	 og	 snýr	 oft	 að	 erfiðum	 málum.	 Ætlunin	 er	 að	 styðja	 við	

sérfræðinga	þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	því	að	taka	ákvörðun	á	klínísku	sviði	og	jafnframt	

að	gera	sjúklingum	og	öðrum	kleift	að	öðlast	 innsýn	í	ferlið	svo	tryggja	megi	heildstæða	og	

samfellda	 umönnun.	 Um	 er	 að	 ræða	 verkefni	 þar	 sem	 áherslan	 er	 lögð	 á	 að	 samræma	

þjónustu	 á	 landsvísu,	 á	 47	 mismunandi	 stöðum,	 sem	 samanstendur	 af	 háum	 faglegum	

gæðum	og	er	áætlað	að	þeirri	innleiðingu	verði	lokið	um	mitt	árið	2016	(Sundhedsstyrelsen,	

2016;	Sundhedsstyrelsen,	2013).	

6.1.4 Handbók	fyrir	starfsmenn	heilbrigðisþjónustunnar	í	Danmörku	

Aukin	 áhersla	 hefur	 verið	 lögð	 á	 börn	 sem	 aðstandendur	 innan	 heilbrigðiskerfisins	 í	

Danmörku	 og	 sjónum	 verið	 beint	 að	 því	 hvernig	 framkvæmd	 og	 löggjöf	 út	 frá	 ábyrgð	 og	

skyldum	er	 háttað	 í	Noregi	 og	 Svíþjóð	 gagnvart	 börnum	og	ungmennum	 sem	eiga	 foreldri	

sem	er	að	kljást	við	alvarleg	veikindi,	einhverskonar	vanda	eða	vegna	andláts	(Rigshospitalet,	

2015;	 Kræftens	 Bekæmpelse,	 2015).	 Nýverið	 var	 gefin	 út	 handbók	 að	 ósk	 ráðuneytis	

heilbrigðis	og	umönnunar	sem	unnin	var	út	 frá	verkefninu	Børn	som	pårørende	til	alvorligt	

syge	 forældre	 eða	 börn	 sem	 aðstandendur	 alvarlega	 veikra	 foreldra.	 Um	 er	 að	 ræða	

samstarfsverkefni	 á	milli	 fjölmargra	 stofnanna	 sem	komið	hafa	 að	 aðstoð	barna	 sem	eru	 í	

þessháttar	 aðstæðum,	 þeirra	 á	meðal	 er	 Ríkisspítalinn	 í	 Danmörku,	 Kræftens	 Bekæmpelse	
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sem	 sinnir	 krabbameinssjúkum	 og	 aðstandendum	 þeirra,	 ýmsir	 háskólar	 og	 aðrir	

sérfræðingar	(Rigshospitalet,	2015).	

Handbókin	er	ætluð	öllum	starfsmönnum	heilbrigðiskerfisins	en	sérstök	áhersla	er	lögð	á	

þá	aðila	sem	sinna	alvarlega	veikum	sjúklingum.	Þær	upplýsingar	sem	þar	má	finna	snúa	að	

faglegri	 fræðslu	 um	 börn	 og	 ungmenni,	 sorg	 og	 sorgarferli	 auk	 leiðbeininga	 um	 þá	

nauðsynlegu	 sálfræðiaðstoð	 og	 ráðgjöf	 sem	 skal	 veita	 vegna	 alvarlegra	 veikinda,	 í	 kjölfar	

slyss	eða	andláts.	Handbókin	bygggist	á	alþjóðlegri	gagnreyndri	þekkingu,	margra	ára	reynslu	

frá	Noregi	þar	 sem	heilbrigðisstarfsfólki	er	 lagalega	 skylt	að	veita	þessa	þjónustu	 til	barna,	

tilmæli	 frá	 sérfræðingum	 sem	 eru	 með	 víðtæka	 reynslu	 og	 þekkingu	 auk	 frásögnum	

heilbrigðisstarfsfólks	á	fjölmörgum	deildum	ríkisspítalans	(Rigshospitalet,	2015).	
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7 Staðan	hér	á	landi	
Nýverið	 lauk	 Edda	 Jóhannsdóttir	meistaranámi	 í	 félagsráðgjöf	 og	 fjallaði	 í	 ritgerð	 sinni	 um	

stöðu	barna	við	andlát	foreldris	hér	á	landi	en	var	hluti	af	þeirri	umfangsmiklu	rannsókn	sem	

sagt	er	frá	í	inngangi	og	þessi	ritgerð	nær	einnig	til.	Það	sem	er	ólíkt	með	þeim	ritgerðum	eru	

helst	 rýnihópaniðurstöðurnar	 sem	 fjallað	 er	 um	 í	 ritgerð	 Eddu	 og	 fram	 koma	 frásagnir	

fagfólks.	 Í	þessari	 ritgerð	er	áhersla	 lögð	á	kanna	hvernig	staðið	er	að	málefnum	barna	við	

andlát	foreldris	á	Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Leitast	er	við	að	upplýsa	

hvort	að	heilbrigðisstarfsfólk	gegni	 lagalegri	 ábyrgð	eða	 skyldu	gagnvart	því	 að	aðstoða	og	

upplýsa	börn	 í	slíkum	aðstæðum,	hvort	þeim	sé	þjónusta	veitt	og	þá	með	hvaða	hætti.	Því	

má	 segja	 að	 hér	 sé	 um	að	 ræða	heildstætt	 sjónarhorn	 á	 hvernig	 hugað	 er	 að	 börnum	 við	

andlát	foreldris	út	frá	lögum,	verklagi	og	þjónustu.	

Í	 ritgerð	 Eddu	 var	 athygli	 vakin	 á	 þeim	 áhrifum	 sem	 andlát	 foreldris	 hefur	 á	 börn	 og	

hverjar	þarfir	þeirra	eru	í	slíkum	aðstæðum.	Áhersla	var	lögð	á	að	kortleggja	gildandi	löggjöf	

hér	 á	 landi	 og	 kanna	 hvernig	 réttarstöðu	 aðstandenda	 er	 háttað	 borið	 saman	 við	

Norðurlöndin,	 Danmörk,	Noreg	 og	 Svíþjóð.	 Jafnframt	 var	 skoðað	 hverskonar	 þjónustu	 þau	

börn	 eiga	 rétt	 á	 hérlendis	 og	 farið	 yfir	 frásagnir	 fagfólks	 sem	 fram	 komu	 í	 rýnihópum	

áðurnefndrar	 rannsóknar	 (Edda	 Jóhannsdóttir,	 2015).	 Samantekt	 Eddu	 var	 áhugaverð	 fyrir	

margra	 hluta	 sakir	 og	 þá	 sérstaklega	 út	 frá	 löggjöf,	 réttarstöðu	 barna	 sem	 upplifa	 andláts	

foreldris	og	frásögnum	fagfólks	varðandi	það	að	ræða	við	börn	í	slíkum	aðstæðum.		

Af	þeim	frásögnum	fagfólks	að	dæma	er	ljóst	að	fagaðilum	innan	heilbrigðisþjónustunnar	

hér	 á	 landi	 þykir	 rík	 ástæða	 til	 að	 ræða	 við	börn	þegar	 foreldri	 þeirra	þjáist	 af	 alvarlegum	

sjúkdómi	eins	og	krabbameini,	að	huga	að	þátttöku	þeirra	 frá	byrjun	og	undirbúa	þau	fyrir	

yfirvofandi	andlát.	Þörf	er	á	að	auka	þekkingu	á	meðal	þeirra	starfsmanna	sem	snýr	að	sorg	

barna	 og	 því	 sorgarferli	 sem	 þau	 fara	 í	 gegnum.	 Hvernig	 viðbrögðum	 þeirra	 er	 háttað	 við	

andlát	foreldris	og	með	hvaða	hætti	aðstoða	megi	börn	á	mismunandi	aldri.	Þá	kom	fram	að	

heilbrigðisstarfsfólk	 finnur	 fyrir	 óöryggi	 í	 starfi	 sínu	 gagnvart	 börnum	 sem	 aðstandendum	

vegna	þeirrar	vanþekkingar	ríkir	á	þeirra	aðstæðum	og	upplifun	(Edda	Jóhannsdóttir,	2015).	

Færa	 þarf	 sjónarhornið	 af	 sjúklingnum	 sjálfum	 yfir	 á	 fjölskylduna	 og	 meta	 í	 upphafi	

hverskonar	stuðning	þörf	sé	á	að	veita.	Fram	kom	að	fagfólki	þykir	erfitt	að	nálgast	börn	og	

átta	sig	á	þeirri	aðstoð	sem	þau	hafa	þörf	fyrir	vegna	alvarlegra	veikinda	foreldris,	enda	þarf	

að	afla	samþykkis	foreldris	ef	ræða	á	við	börn.	Jafnframt	er	óljóst	með	hvaða	hætti	eigi	að	
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veita	börnum	stuðning	 í	 kjölfar	andláts.	Auka	þarf	 samhæfingu	á	milli	ólíkra	 stofnanna	svo	

veita	 megi	 viðeigandi	 stuðning	 til	 barna	 og	 ungmenna	 þegar	 foreldri	 þjáist	 af	 alvarlegum	

sjúkdómi,	 eins	 og	 krabbameini.	 Efla	má	 aðkomu	heilsugæsluna	 þar	 sérstaklega	 og	 ljóst	 að	

skortur	er	á	úrræðum	svo	vísa	megi	börnum	áfram	ef	þörf	er	á	frekari	aðstoð	og	eftirfylgni	

(Edda	Jóhannsdóttir,	2015).	

Að	mati	fagfólks	getur	löggjöf	styrkt	stöðu	barna	og	ungmenna	innan	heilbrigðiskerfisins	

en	það	þurfi	meira	til.	Notast	má	við	 lög	um	félagsþjónustu	sem	taka	til	þeirrar	þörf	barna	

fyrir	öruggar	aðstæður	og	þroskavænlegt	umhverfi	við	útfærslu	á	aðstoð	til	barna	og	túlka	í	

samræmi	við	markmið.	Jafnframt	þurfi	að	auka	stuðning	til	fagfólks	í	formi	handleiðslu,	efla	

þarf	þekkingu	þeirra	á	málefnum	barna	þegar	foreldri	þjáist	af	alvarlegum	veikindum,	auka	

þarf	fræðslu	um	sorg	barna	og	þeirra	sorgarferli.	Auk	þess	að	horfa	á	fjölskylduna	heildrænt.	

Huga	þurfi	að	hagsmunum	barna	 í	 löggjöf	við	andlát	 foreldris	og	að	 tekið	 sé	mið	af	því	að	

forðast	að	valda	 frekari	 röskun	á	 lífi	þeirra	barna	 sem	miðar	að	búsetu,	umgengnisrétti	og	

fleiri	þáttum.	Að	auki	þarf	að	huga	auknu	samstarfi	á	milli	stofnanna	og	við	sveitarfélög	þá	

sérstaklega	(Edda	Jóhannsdóttir,	2015).	

Við	lagasetningu	hérlendis	í	málefnum	barna	hefur	gjarnan	verið	horft	til	Norðurlandana	

og	tekið	tillit	til	þeirra	ákvæða	sem	þar	gilda,	slíkt	hið	sama	er	gert	í	þeim	löndum.	Með	því	

leitast	 Norðurlöndin	 við	 að	 samræma	 gildandi	 lagaákvæði	 með	 því	 að	 miðla	 gagnlegum	

upplýsingum	um	lagasetningu	og	reynslu	af	gildandi	lögum	(Hrefna	Friðriksdóttir,	2013).	Það	

má	 teljast	 jákvætt	 að	 horfa	 til	 annarra	 landa	 og	 skoða	 það	 sem	 vel	 er	 gert.	 Í	 umfjöllun	 í	

köflunum	hér	að	ofan,	 í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku	hefur	sjónum	verið	beint	að	gildandi	

ákvæðum	sem	snúa	að	heilbrigðiskerfinu	og	verður	nú	fjallað	stuttlega	um	þau	lög	hérlendis.	

Í	 lögum	 um	 heilbrigðisstarfsmenn,	 nr.	 34/2012,	 er	 þess	 hvergi	 getið	 að	 þörf	 sé	 á	 að	

starfsmenn	 hugi	 að	 aðstandendum	 og	 þá	 sérstaklega	 börnum.	 Fjallað	 er	 um	 mikilvægi	

trúnaðar-	 og	 þagnarskyldunnar	 sem	 snýr	 að	 upplýsingum	 um	 heilsufar	 sjúklings,	 ástand	

viðkomandi,	batahorfur	og	meðferð.	Tilgreint	er	að	aðeins	megi	víkja	undan	þeirri	skyldu	ef	

að	rökstuddar	og	ríkar	ástæður	gefi	tilefni	til.	Að	auki	geta	forráðamenn	eða	sjúklingur	sjálfur	

veitt	 slíkt	 samþykki	 sem	 veitir	 heilbrigðisstarfsfólki	 slíka	 undanþágu	 sem	 snýr	 að	 þeim	

upplýsingum	(Lög	um	heilbrigðisstarfsmenn,	37/2012).	Þó	að	slíkt	ákvæði	ríki	 í	þeim	lögum	

þá	 er	 ekki	 hægt	 að	 ganga	 út	 frá	 því	 að	 heilbrigðisstarfsfólk	 veiti	 aðstandendum	 þær	
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upplýsingar	 og	 þá	 sér	 í	 lagi	 börnum.	 Í	 þeim	 lögum	er	 ekki	 kveðið	 á	 um	 slíka	 skyldu	 þeirra	

starfsmanna	að	veita	slíkar	upplýsingar,	þrátt	fyrir	samþykki	sjúklings	eða	aðstandenda.	

Jafnframt	 í	 lögum	um	réttindi	sjúklinga,	nr.	74/1997,	kemur	fram	að	 leitast	skuli	við	að	

veita	viðkomandi	eins	fullkomna	heilbrigðisþjónustu	og	möguleikar	standa	til.	Leitast	skal	við	

að	efla	 traust	á	milli	 sjúklings	og	heilbrigðisstarfsfólks	og	 tryggja	 rétt	 sjúklings	 til	 samfellu	 í	

heilbrigðisþjónustu	 og	 á	milli	 stofnanna.	 Aðeins	 er	 fjallað	 um	 réttindi	 sjúklingsins	 sjálfs	 til	

upplýsinga	um	eigið	heilsufar	og	meðferð.	Þó	er	heimilt	að	veita	öðrum	slíkar	upplýsingar	svo	

fremi	sem	að	sjúklingur	sjálfur	neiti	þeim	upplýsingum	og	óski	eftir	að	þær	séu	veittar	öðrum	

aðila.	Þá	segir,	líkt	og	í	lögum	um	heilbrigðis-þjónustu,	nr.	37/2012,	að	aðeins	megi	víkja	frá	

trúnaðar-	 og	 þagnarskyldunni	 nema	 áðurnefndar	 ástæður	 liggi	 fyrir,	 ef	 að	 rík	 ástæða	 gefi	

tilefni	til,	að	sjúklingur	eða	aðstandandi	veiti	slíkt	samþykki	eða	ef	telur	tilefni	til	tilkynningar	

samkvæmt	ákvæðum	barnaverndarlaga	sem	dæmi	(Lög	um	réttindi	sjúklinga,	74/1997).	

Ljóst	 er	 að	 upplýsingar	 frá	 Norðurlöndunum	 eru	 gagnlegar	 hér	 á	 landi	 þar	 sem	 bæði	

aðstæður	og	menning	er	með	 svipuðum	hætti.	 Þó	að	gildandi	 löggjöf	 sé	margt	ólík	þá	má	

nýta	þeirra	 reynslu	af	 löggjöf	og	 framkvæmd	 (Hrefna	Friðriksdóttir,	2013).	 Í	næsta	kafla	er	

samantekt	um	stöðuna	á	Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku	auk	þess	að	vakin	

verður	athygli	á	þeim	mun	sem	ríkir	á	milli	þeirra	landa	hvað	varðar	löggjöf	og	framkvæmd	í	

málefnum	barna	við	andlát	foreldris.	
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Umræður	og	lokaorð
Í	þessari	 ritgerð	hefur	 sjónum	einkum	verið	beint	að	Norðurlöndunum	þar	sem	markmiðið	

var	að	veita	innsýn	í	hvernig	staðið	er	að	málefnum	barna	við	andláts	foreldris,	út	frá	löggjöf	

og	 framkvæmd,	 í	 Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku.	Ætlunin	var	að	 skoða	hvernig	þeirri	þróun	

hefur	verið	háttað	síðastliðin	ár	og	hvar	Ísland	stendur	í	því	samhengi.	Nú	verður	leitast	við	

að	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	Ber	heilbrigðisstarfsfólk	lagalega	ábyrgð	eða	

skyldur	 gagnvart	 barni	 í	 slíkum	 aðstæðum	 í	 þeim	 löndum?	 Er	 hugað	 að	 þörf	 barna	 fyrir	

upplýsingar	 þegar	 foreldri	 þjáist	 af	 alvarlegum	 veikindum?	 Er	 lagasetning	 forsenda	 fyrir	

aðstoð	innan	heilbrigðiskerfisins	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku?	

Að	upplifa	andlát	foreldris	er	börnum	þungbært	og	misjafnt	er	hvernig	þau	bregðast	við	

slíku	 áfalli.	 Þó	 er	 ekki	 aðeins	 andlátið	 sem	 veldur	 þeim	 sorg	 og	 sársauka	 heldur	 einnig	 að	

horfa	 upp	 á	 veikindi	 foreldris	 ágerast	 án	 þess	 að	 fá	 upplýsingar	 eða	 aðstoð.	 Ljóst	 er	 að	

stuðningur,	 upplýsingar	 og	 ráðgjöf	 er	 börnum	 mikilvægur	 þáttur	 bæði	 í	 aðdraganda	 og	 í	

kjölfar	 andláts	 foreldris.	 Þegar	 foreldri	 þjáist	 af	 alvarlegum	 veikindum	 treysta	 börn	 á	 þá	

fullorðnu	 fyrir	 umönnun,	 upplýsingar	 og	 öryggi	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	 heilbrigðisstarfsfólk	

hugi	að	börnum	þegar	slíkar	aðstæður	ríkja	hjá	foreldri.	Í	Svíþjóð	og	Noregi	er	í	gildi	löggjöf	

sem	tilgreinir	þá	lagalegu	ábyrgð	og	skyldur	sem	heilbrigðisþjónustan	og	heilbrigðisstarfsfólk	

gegna	þegar	foreldri	barns	þjáist	af	alvarlegum	veikindum,	vanda	eða	hefur	áverka	eftir	slys.	

Þó	er	ólíkt	til	hvaða	þátta	löggjöfin	nær.	

Í	 Svíþjóð	 er	 hugað	 að	 heildrænum	 stuðningi	 við	 börn	 og	 ungmenni	 vegna	 alvarlegra	

veikinda	 eða	 vandkvæða	 foreldris	 og	 stuðlað	 að	 því	 að	 efla	 samvinnu	 á	 meðal	 ólíkra	

starfsstétta	 með	 það	 fyrir	 augum,	 að	 efla	 þjónustuna	 við	 börn	 og	 ungmenni	 í	 erfiðum	

aðstæðum.	 Gildandi	 löggjöf	 nær	 þó	 aðeins	 til	 ábyrgðar	 og	 skyldu	 heilbrigðisstarfsmanna	

gagnvart	börnum	þegar	foreldri	glímir	við	alvarleg	veikindi,	meiðsli	eða	einhverskonar	vanda.	

Þrátt	fyrir	það	hefur	þróunin	haldið	áfram	og	útfærðar	hafa	verið	aðgerðaráætlanir	með	það	

að	markmiði	að	virkja	aðra	starfsmenn	sem	sinna	börnum	í	slíkum	aðstæðum	til	að	fara	eftir	

ákveðnu	verklagi	svo	stuðla	megi	að	réttum	viðbrögðum,	samfellu	í	þjónustu	og	stuðning	við	

þau	börn.	Jafnframt	er	áhersla	nú	lögð	á	að	skoða	aðstæður	barna	sem	aðstandenda	og	ljóst	

að	bæta	á	enn	frekar	aðstoð	við	þau	börn.	
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Gildandi	löggjöf	í	Noregi	er	ítarleg	og	tilgreinir	nákvæmar	skyldur	starfsmanna	svo	ekki	er	

óljóst	 hvaða	 þjónustu	 ber	 að	 veita	 og	 hvaða	 skyldur	 starfsmenn	 gegna.	 Þó	 að	 ávallt	 séu	

einhverjar	 takmarkanir	þá	má	telja	að	 í	Noregi	er	 framúrskarandi	þjónusta	veitt	og	 ljóst	að	

hugað	 er	 vel	 að	 réttindum,	 líðan	 og	 öryggi	 barna	 sem	 þurfa	 á	 aðstoð	 að	 halda	 vegna	

vandkvæða	foreldris.	Eins	og	kom	fram	þá	er	þekking	og	þjálfun	starfsfólks	með	besta	móti	

en	 sífellt	 er	markmiðið	 sett	 enn	hærra,	 að	bæta	þjónustuna	enn	 frekar,	 útfæra	hana	með	

skilvirkari	hætti	og	stuðla	að	samræmingu,	innan	heilbrigðiskerfisins	og	á	milli	stofnanna.	Þar	

að	auki	er	fyrirbyggjandi	aðgerðum	beitt	með	barna,	ungmenna	og	fjölskylduaðstoð	þangað	

sem	hægt	er	að	leita	og	fá	aðstoð	og	ráðgjöf	við	úrlausnir	á	ýmsum	málum	áður	en	þau	verða	

að	 vanda.	 Áhugavert	 verður	 að	 fylgjast	 með	 hvort	 slíkar	 fyrirbyggjandi	 aðgerðir	 dragi	 úr	

frekari	aðkomu	heilbrigðiskerfisins	og	stuðli	að	því	að	fjölskyldur	í	Noregi	verði	ófeimnar	við	

að	ræða	þá	erfiðleika	sem	koma	upp,	leiti	sér	aðstoðar	og	reyni	að	leysa	vandamálin	fremur	

en	að	fela	þau.	

Hér	á	 landi	býr	heilbrigðisstarfsfólk	ekki	við	slíka	 löggjöf	og	getur	því	ekki	stuðst	við	

gildandi	 ákvæði	 í	 sínu	 starfi.	 Þar	 að	 auki	 virðist	 svo	 vera	 að	 miðað	 við	 niðurstöður	 úr	

rannsókn	Eddu	Jóhannsdóttur	ríkir	ákveðinn	ótti	á	meðal	þeirra	þegar	að	því	kemur	að	ræða	

við	börn	um	ástand	foreldris.	Þörf	virðist	ríkja	á	fræðslu	og	kennslu	sem	miðar	að	börnum	í	

slíkum	aðstæðum.	 Í	 því	 samhengi	má	benda	á	 að	 í	Danmörku	er	 ekki	 gildandi	 löggjöf	 sem	

skyldar	heilbrigðisstarfsmenn	til	að	þjónusta	og	ræða	við	börn	þegar	foreldri	þeirra	glímir	við	

alvarleg	veikindi,	 vanda	eða	 í	 kjölfar	andláts.	Þar	er	 stuðst	við	gildandi	ákvæði	 í	 lögum	um	

félagslega	 þjónustu	 og	 í	 raun	 aðeins	 um	 tvö	 ákvæði	 að	 ræða	 sem	notast	 er	 við	 sem	 snúa	

helst	 að	 aðstæðum	 barns	 og	 umhverfi.	 Hinsvegar	 hafa	 verið	 útfærðar	 ýmiskonar	

leiðbeiningar	 og	 verklagsreglur	 sem	 ætlaðar	 eru	 starfsfólki	 heilbrigðisþjónustunnar	 og	 þá	

sérstaklega	 þeim	 sem	 sinna	 alvarlega	 veikum	 sjúklingum.	 Leitast	 er	 við	 að	 auka	 getu	 og	

þekkingu	 starfsmanna	 þegar	 foreldri	 barns	 þjáist	 af	 alvarlegum	 veikindum	 og	 hefur	 verið	

horft	til	Noregs	hvað	framkvæmd	varðar	í	þeim	málum.	

Á	Norðurlöndunum,	í	Svíþjóð,	Noregi	og	Danmörku	er	 lögð	áhersla	á	mikilvægi	þess	

að	ræða	við	börn	vegna	ástands	foreldris.	Í	Noregi	gilda	reglur	innan	heilbrigðisþjónustunnar	

hvernig	 samtal	 við	 barn	 skal	 fara	 fram	 og	 hvert	 hlutverk	 starfsmanns	 og	 foreldris	 er	 í	 því	

samtali.	Í	Svíþjóð	er	ekki	tilgreint	nákvæmlega	hvernig	verklagi	skuli	háttað	varðandi	það	að	

upplýsa	barn	um	ástand	 foreldris	 en	hinsvegar	 segir	 í	 lögum	að	þeim	aðilum	beri	 að	 veita	

börnum	slíkar	upplýsingar.	Staðið	hefur	verið	að	þekkingarsköpun	á	landsvísu	sem	felst	í	að	
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ræða	við	barn	og	auka	þekkingu	starfsmanna	á	stöðu	barna	við	andlát	foreldris	og	einnig	efla	

getu	þeirra	til	að	starfa	eftir	gildandi	lögum	við	slíkar	aðstæður.	Þó	að	ekki	sé	í	gildi	löggjöf	í	

Danmörku	 sem	 snýr	 að	 heilbrigðisþjónustunni	 hefur	 áhersla	 verið	 lögð	 á	 þörf	 barna	 fyrir	

upplýsingar.	 Þar	 hefur	 verið	 útfærð	 sérstök	 handbók	 þar	 sem	 að	 foreldrar	 geta	 leitað	 sér	

upplýsinga	þegar	ræða	á	við	barn	vegna	alvarlegra	veikinda	foreldris,	einnig	geta	starfsmenn	

leitað	 sér	 gagnlegrar	 þekkingar	 og	 einnig	 geta	 foreldrar	 og	 börn	 nýtt	 sér	 handbókina	 í	

sameiningu.	Að	auki	var	sérstök	áhersla	lögð	á	samtal	við	börn	vegna	ástands	foreldris	í	þeim	

verklagsreglum	sem	nefndar	voru	hér	að	ofan.	

Í	 þeim	 löndum	sem	 fjallað	hefur	 verið	um,	Svíþjóð,	Noreg	og	Danmörku	er	 ljóst	 að	

hugað	er	að	heildrænum	stuðningi	við	börn	og	ungmenni	þegar	foreldri	þjáist	af	alvarlegum	

veikindum,	 vanda	 og	 í	 kjölfar	 andláts.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	 þátttöku	 barna	 innan	

heilbrigðiskerfisins	og	leitast	við	að	veita	börnum	upplýsingar	og	aðstoð.	Jafnframt	hefur	nú	

sjónum	 verið	 beint	 að	 þekkingu	 og	 getu	 starfsfólks	 sem	 sinnir	 börnum	 í	 aðdraganda	 og	 í	

kjölfar	andláts	foreldris.	Af	þeim	sökum	er	 ljóst	að	þörf	ríkir	gagnvart	því	að	huga	betur	að	

stöðu	 barna	 við	 andlát	 foreldris,	 málaflokkurinn	 er	 skammt	 á	 veg	 kominn	 sé	 horft	 til	

Norðurlandanna.	 Það	 virðist	 eiga	bæði	 við	 um	 löggjöf	 hér	 á	 landi,	 þjónustu	og	þekkingu	 á	

meðal	fagfólks.	

Könnunin	 sem	 greint	 hefur	 verið	 frá	 í	 þessari	 ritgerð	 er	 framlag	 til	 umfangsmeiri	

rannsóknar	 sem	nú	 er	 unnið	 að	 og	 sagt	 er	 frá	 í	 inngangskafla.	 Þekkingin	 sem	 fram	 kemur	

hefur	fræðilegt	gildi	fyrir	íslenskar	aðstæður	og	gefur	viðmið	sem	væntanlega	geta	komið	að	

gagni	við	stefnumótandi	lagaramma	og	þjónustu	í	þessu	málefni	hér	á	landi.	Það	sem	virðist	

brýnast	að	bæta	úr	á	Íslandi	er	að	auka	þekkingu,	efla	getu	og	styrkja	stöðu	fagfólks	gagnvart	

því	að	upplýsa	og	aðstoða	börn	bæði	í	aðdraganda	og	í	kjölfar	andláts	foreldris.	
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