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Ágrip 

Ofbeldi í nánum samböndum er fyrirbæri þar sem mannleg hegðun hefur afleit áhrif á líf og heilsu 

þolandans. Ofbeldi sem á sér stað í nánum samböndum af hálfu karlkyns maka, kærasta eða 

sambýlismanns er algengasta birtingarmynd ofbeldis gegn konum. Ofbeldi í nánum samböndum er 

stórt vandamál á heimsvísu sem felur í sér alvarleg brot á mannréttindum kvenna. Umfang ofbeldis á 

Íslandi er í takt við önnur vestræn lönd en talið er að um 22% kvenna hafi verið þolendur ofbeldis í 

nánu sambandi hér á landi. Ofbeldi í nánum samböndum felur í sér endurtekna valdbeitingu, þar sem 

makinn telur sig æðri hinum en sú kenning sem oftast er notuð til að skýra ofbeldið er viðhald 

feðraveldisins.  

Hjúkrunarfræðingar eru í kjörinni aðstöðu til þess að koma auga á þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum, en þessar konur leita mikið í heilbrigðiskerfið vegna afleiðinga ofbeldisins, á beinan eða 

óbeinan hátt. Samkvæmt klíniskum leiðbeiningum felst hlutverk hjúkrunarfræðinga í því að þekkja 

einkenni mismunandi birtingarmyndar ofbeldis og skima fyrir því. Þegar grunur er um ofbeldi eða kona 

játar því að vera þolandi ofbeldis í nánu sambandi þá þarf að bregðast rétt við. Það felur í sér að 

fræða um ofbeldi, benda á viðeigandi úrræði og skrá allt nákvæmlega niður. Það er einnig hlutverk 

hjúkrunarfræðinga að gera með konunni öryggisáætlun sem hún getur notast við ef hún yfirgefur 

ofbeldismanninn. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að sýna skjólstæðingnum sínum ávallt virðingu, 

veita stuðning og trúa því sem hann segir. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar fái markvissa þjálfun 

í skimun og viðbrögðum við ofbeldi í nánum samböndum.  Það er mikilvægt svo hægt sé að koma 

auga á þessar konur svo þær fái þá þjónustu sem þær á þurfa að halda.  

Úrræðin sem í boði eru fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum á Íslandi eru meðal annars 

aðstoð á bráðamóttöku, kvennaathvarf, hjálparsími, heilsugæsluþjónusta um allt land, ýmis 

sérfræðiaðstoð auk fjölbreyttra námskeiða og hópastarfa.  

 

Lykilorð: Ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, skimun, fyrstu viðbrögð hjúkrunarfræðinga, 

hlutverk hjúkrunarfræðinga, úrræði. 
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Abstract 

Intimate partner violence cases have a significant negative impact on both the life and the health of its 

victims. Violence in an intimate partnership by a husband, spouse or a cohabitating partner is the most 

common form of domestic women abuse. Intimate partner violence is a big worldwide problem and is 

a violation against women’s human rights. The prevelance of violence against women in Iceland is in 

line with other western countries. Here it is considered that about 22% of women have been victims of 

intimate partner violence in their lifetimes. Intimate partner violence involves repeated coercion, where 

one partner feels superior to the other. The theory that is most widely used to explain the violence is 

the maintenance of patriarchy.  

Nurses are in a prime position to spot victims of intimate partner violence. The victims often seek 

health care because of the consequences of the violence, direct or indirect. According to clinical 

guidelines, the nurses’ role is to recognize different types of abuse in intimate partner violence and to 

screen for the violence. When the nurse suspects violence or the woman acknowledges she is a 

victim of intimate partner violence, the nurse needs to react appropriately. That involves education 

about violence, suggesting appropriate resources and documenting everything accurately. It is the 

nurses’ role to make a safety plan with the woman that she can use if she decides to leave the 

abusive partner. It is important for the nurse to always show their client respect, show support and to 

believe what she says. It is essential that nurses get appropriate training to screen for the violence and 

how to react to intimate partner violence. It is necessary so that they recognise the cases, so the 

women can get the required support.  

The resources available in Iceland for victims of intimate partner violence are for example: 

assistance at the emergency department, women’s shelter, helpline, support at clinics nationally, a 

variety of professional services among a variety of courses and group sessions.  

 

Keywords: Intimate partner violence, nurses first response, role of nurses, screening, resources.  
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1 Inngangur 
Ofbeldi gegn konum í nánum samböndum (e. intimate partner violence) er mikið vandamál á 

alheimsvísu sem á sér stað í öllum stéttum, trúar- og menningarhópum (World Health Organization, 

2012, 2013a). Rannsóknir um tíðni ofbeldis gegn konum á Íslandi hafa sýnt að 22% kvenna hafa verið 

beittar ofbeldi af hálfu náins aðila einhverntímann á lífsleiðinni (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. 

Arnalds, 2010a) og er það í samræmi við niðurstöður alþjóðlegra rannsókna (European Union Agency 

for Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 2013a).  

Ofbeldi í nánum samböndum hefur ýmsar birtingarmyndir en það getur haft djúpstæð áhrif á líf 

þeirra kvenna sem fyrir því verða (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 2002; World Health 

Organization, 2010). Konurnar geta glímt við bæði líkamlegar og andlegar afleiðingar meðan á 

ofbeldinu stendur og eftir að þær hafa losað sig úr því (Black, 2011; Svavarsdottir og Orlygsdottir, 

2009b). 

Ýmsar kenningar eru til um einkenni ofbeldissambanda og hindrandi þætti þess að konur yfirgefi 

gerandann. Ofbeldishringurinn lýsir því valdi sem gerandinn hefur yfir konunni og hvernig hann 

réttlætir fyrir sér ofbeldið. Einnig lýsir hringurinn ferlinu og hvernig konan festist í vítahring ofbeldisins 

(Giesbrecht, 2012; Krieger, 2008). Mikið hefur verið fjallað um hindranir þess að konan yfirgefi ekki 

ofbeldisfullt samband en ferlið er flókið og einstaklingsbundið (Eckstein, 2011; Kim og Gray, 2008). 

Margir þættir geta haft áhrif á hvort þær leiti sér aðstoðar og ljúki sambandinu (Kim og Gray, 2008). 

Mikilvægt er að átta sig á að allar konur vilja að ofbeldinu ljúki en það þýðir ekki endilega að þær vilji 

ljúka sambandinu við manninn (Department of Health, 2005; Ingólfur V. Gíslason, 2008a).  

Þessar konur eru stór hópur þeirra sem leita sér þjónustu heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisstarfsfólk 

er oft fyrsti eða eini hópurinn sem þolendur leita til þó svo að ástæðan sé önnur en ofbeldið sjálft (Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, 2010; Páll Biering, 2012). Hjúkrunarfræðingar starfa náið með sínum 

skjólstæðingum og eru því í kjörinni stöðu til að skima fyrir ofbeldinu, veita þeim stuðning og benda á 

viðeigandi úrræði (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar skimi fyrir ofbeldi hjá sínum skjólstæðingum og viti hvernig þeir skuli bregðast við 

og hvaða úrræði standa til boða fyrir þolendur ofbeldis (Registered Nurses’ Association of Ontario, 

2012).  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er tvíþættur. Annarsvegar að fjalla um umfang, eðli og 

afleiðingar ofbeldis í nánum samböndum út frá fræðilegum heimildum og hinsvegar að skoða hvað 

klíniskar leiðbeiningar um ofbeldi í nánum samböndum segja til um hlutverk hjúkrunarfræðinga. Út frá 

tilgangi ritgerðarinnar voru settar fram eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar:  

1. Hvert er umfang og eðli ofbeldis í nánum samböndum og hvaða afleiðingar hefur það á heilsu 

kvenna?  

2. Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að ofbeldi gegn konum í nánum 

samböndum?  

3. Hvaða úrræði eru til staðar fyrir konur sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum?  
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1.1 Aðferðir 
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu frá september 2015 til febrúar 2016. Heimilda var aflað úr 

gagnagrunnunum PubMed, ScienceDirect, Cinahl, Google Scholar og Scopus. Einnig var leitað í 

íslenska gagnagrunninum Skemman sem og heimasíðum ýmissa stofnana, bæði innlendra og 

erlendra, sem fjalla um ofbeldi í nánum samböndum svo sem Kvennaathvarfið, Landspítali 

Háskólasjúkrahús, World Health Organization og Registered Nurses’ Association of Ontario.  Helstu 

leitarorð sem notast var við voru eftirfarandi: Ofbeldi í nánum samböndum (e. intimate partner violence 

(IPV)/intimate partner abuse (IPA)), ofbeldi gegn konum (e. women abuse), hjúkrunarinngrip (e. 

nursing intervention), heimilisofbeldi (e. domestic violence), ofbeldi í nánum samböndum og 

hjúkrunarinngrip (e. intimate partner violence and nursing intervention). Í töflu 1 má sjá heildarfjölda 

niðurstaðna í hverju gagnasafni fyrir sig fyrir hvert leitarorð. 

 

Tafla 1. Heildarfjöldi niðurstaðna eftir gagnasöfnum fyrir hvert leitarorð. 

 
Leitin var takmörkuð við rannsóknir og fræðileg yfirlit á ensku og íslensku. Miðast var við að leita að 

heimildum frá árunum 2010-2016 en ekki var komist hjá því að notast einnig við eldri heimildir þegar 

þörf var á. Stærsti hluti heimilda sem var aflað voru frá vestrænum löndum eins og Bandaríkjunum, 

Kanada, Bretlandi og Norðurlöndunum og voru þær mestmegnis skrifaðar af hjúkrunarfræðingum. Eftir 

takmörkun þá fækkaði heimildum sem upp komu í gagnasöfnunum en ekki var mögulegt að nota allar 

heimildir sem upp komu enda viðamikið efni og hefur mikið verið rannsakað erlendis. 
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2 Niðurstöður 

2.1 Skilgreining á ofbeldi í nánum samböndum 
Í þessari ritgerð verður notað hugtakið ofbeldi í nánum samböndum (e. intimate partner violence, 

intimate partner abuse) yfir það sem oft er kallað heimilisofbeldi. Heimilisofbeldi er víðara hugtak og 

nær yfir ofbeldi gegn hverjum þeim sem býr á heimilinu hvort sem það er maki, barn eða annar aðili 

innan veggja heimilisins (World Health Organization, 2012). 

World Health Organization (WHO) skilgreinir ofbeldi í nánum samböndum sem hvers konar hegðun 

innan náins sambands sem veldur líkamlegum, andlegum eða kynferðislegum skaða þeim sem í 

sambandinu eru (World Health Organization, 2012). Ofbeldið getur verið af hálfu eiginmanns, kærasta 

eða elskhuga í yfirstandandi eða fyrrverandi sambandi (World Health Organization, 2014). Ofbeldið er 

ekki einstakur atburður heldur ferli þar sem ofbeldið er endurtekið og annar aðilinn öðlast yfirráð yfir 

hinum (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Líkamlegt, sálrænt og kynferðislegt ofbeldi falla undir hugtakið en 

karlarnir beita oft þvingandi og stjórnandi aðferðum til að ná sínu fram (World Health Organization, 

2014).  

Ofbeldi gegn konum í nánum samböndum hefur verið til allt frá örófum alda en það er ekki fyrr en á 

síðustu tveimur áratugum sem málefnið hefur verið skilgreint sem samfélagslegt mein og alvarlegt 

mannréttindabrot. Ofbeldið brýtur gegn grunnmannréttindum kvenna eins og reisn þeirra, aðgengi að 

réttlæti og kynjajafnrétti (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Gerendur ofbeldis í 

nánum samböndum eru í yfirgnæfandi meirihluta tilfella karlar sem beita konur ofbeldi. Því er gjarnan 

talað um ofbeldi í nánum samböndum sem kynbundið ofbeldi en ekki er þó litið fram hjá þeirri 

staðreynd að karlar verði líka fyrir ofbeldi í nánum samböndum (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 2010) 

2.2 Umfang og tíðni 
Ofbeldi í nánum samböndum á sér stað um allan heim, í öllum stéttum, trúar- og menningarhópum. 

Ofbeldi sem á sér stað í nánum samböndum af hálfu karlkyns maka, kærasta eða sambýlismanns er 

algengasta birtingarmynd ofbeldis gegn konum (World Health Organization, 2012). Á alþjóðavísu eru 

um 38% morða gegn konum framin af nánum maka (World Health Organization, 2013a). 

2.2.1 Umfang ofbeldis í nánum samböndum á alþjóðavísu 
Árið 2013 gaf World Health Organization út fræðilega samantekt sem fjallaði meðal annars um umfang 

ofbeldis í nánum samböndum. Þar kemur fram að 30% kvenna á heimsvísu hafa einhvern tímann á 

lífsleiðinni verið þolendur ofbeldis í nánu sambandi. Tíðni ofbeldis er hæst í Suðaustur-Asíu (37,7%), 

austur Miðjarðarhafssvæðunum (37%) og í Afríku (36,6%). Tíðnin er lægst í fyrsta heims ríkjum (e. 

high income countries) (23,2%) (World Health Organization, 2013a).  

Árið 2014 gaf European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) út skýrslu um rannsókn sem 

gerð var á tíðni ofbeldis gegn konum í löndum Evrópusambandsins. Rannsóknin er afar yfirgripsmikil 

en hún er fyrsta sinnar tegundar um málefnið. Tekin voru viðtöl við og sendir spurningalistar til um 

42.000 kvenna í 28 löndum Evrópusambandsins. Konurnar voru meðal annars spurðar um reynslu 
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þeirra af ofbeldi í nánum samböndum. Niðurstöðurnar sýndu að af öllum þátttakendum höfðu 22% 

þeirra orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi af hendi núverandi eða fyrrverandi maka eftir 

15 ára aldur. Í flestum tilfellum átti ofbeldið sér stað af hendi núverandi maka en 16% kvenna sögðust 

hafa þolað ofbeldi af hendi fyrrverandi maka eftir að sambandinu hafði lokið. 82% sögðu að fyrsta 

ofbeldisatvikið hafi verið eftir að þau fluttu inn saman. 91% sögðust hafa þolað ofbeldi af hálfu náins 

maka þegar þau voru í sambandi en 33% sögðu að ofbeldið hefði einnig átt sér stað við sambandsslit. 

Um 16% sögðu að ofbeldið hefði haldið áfram eða byrjað eftir sambandsslit (European Union Agency 

for Fundamental Rights, 2014). 

Þegar skoðað var tíðni ofbeldis af hendi núverandi eða fyrrverandi maka eftir löndum kom í ljós að 

tíðnin var hæst í Finnlandi, Danmörku og Lettlandi (30-32%) en lægst í Austurríki, Króatíu, Póllandi, 

Slóveníu og Spáni (13%). Í Svíþjóð mældist tíðnin einnig fremur há eða 28% (European Union Agency 

for Fundamental Rights, 2014). Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við skýrslu WHO en FRA 

bendir á að niðurstöður geta skekkst vegna menningarmismunar um hversu opnar konur eru um 

ofbeldi (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 2013a).  

Þegar skoðaðar eru tíðnitölur eftir aldurshópum sést að ofbeldið hefst snemma í samböndum 

kvenna en samkvæmt WHO hafa 29,4% kvenna í aldurshópnum 15-19 ára orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi. Þar mældist tíðnin hæst í aldurshópnum 40-44 ára eða 37,8% (World Health Organization, 

2013a). Í skýrslu WHO og FRA kemur fram að tíðni ofbeldis er lægst í elsta aldurshópnum en bent er 

á að ekki sé hægt að áætla að eldri konur verði síður fyrir ofbeldi því fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

á þeim aldurshóp (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 

2013a). 

2.2.2 Umfang ofbeldis í nánum samböndum á Íslandi 
Rannsóknir á ofbeldi gegn konum í nánum samböndum á Íslandi eru í samræmi við niðurstöður 

alþjóðlegra rannsókna (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; World Health 

Organization, 2013a). Rannsóknarstofnun í barna- og fjöskylduvernd gerði rannsókn árið 2010 fyrir 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. Markmið hennar var að skoða eðli, umfang og afleiðingar 

kynferðis- og líkamlegs ofbeldis veitt af karlmönnum gegn konum, fyrst og fremst í nánum 

samböndum. Niðurstöðurnar sýndu að 22% kvenna höfðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu náins maka 

einhvern tímann á lífsleiðinni en milli 1 og 2%  sögðust hafa þolað ofbeldi af hálfu maka síðastliðna 12 

mánuði. Flestar kvennanna höfðu orðið fyrir ofbeldinu meðan á sambandinu stóð en hlutfallslega færri 

konur voru enn með makanum (7%), sem þýðir að flestar konur skilja eða fara úr ofbeldissambandinu 

(Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010a). 

Svavarsdottir og Orlygsdottir, (2009b) skoðuðu umfang ofbeldis á Íslandi með því að senda af 

handahófi spurningalista til kvenna sem voru giftar eða í sambúð. Alls svöruðu 2746 konur 

spurningalistanum á aldrinum 22 til 67 ára. Alls 46 (1,7%) konur sögðu að ágreiningur milli þeirra og 

maka endaði stundum með líkamlegum áverka og 222 (8,1%) konur sögðust stundum verða hræddar 

við það sem maki þeirra segði eða gerði. Alls sögðu 64 (2,3%) konur að þær hefðu oft eða stundum 

hlotið líkamlegt ofbeldi af hendi maka, 461 (16,8%) þeirra sögðu frá því að maki þeirra hefði oft eða 

stundum beitt þær andlegt ofbeldi og 34 (1,2%) konur sögðust hafa þolað kynferðislegt ofbeldi af hendi 
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maka (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009b). Þessar niðurstöður sýna að 1-18% kvenna á Íslandi 

upplifa einhversskonar birtingarmynd ofbeldis í núverandi sambandi en þetta er í samræmi við önnur 

Norðurlönd þar sem 7% kvenna í Svíþjóð og 12% í Danmörku upplifa ofbeldi í núverandi sambandi 

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins kemur fram að árið 2014 leituðu til þeirra 388 konur á aldrinum 17-

81 árs en alls voru komurnar 706 talsins, en margar konur leita þangað oftar en einu sinni. Af þessum 

706 komum komu 100 þeirra til dvalar og 606 í viðtal. Flestar konurnar sem dvöldu í Kvennaathvarfinu 

þetta ár voru íslenskar eða um 68% (Samtök um kvennaathvarf, 2015). Í skýrslunni er bent á að 

aðsókn í Kvennaathvarfið endurspegli ekki umfang ofbeldis í nánum samböndum á Íslandi því aðeins 

hluti þolenda leiti þangað, heldur bendir það frekar til hvort konur þekki þjónustu athvarfsins og vilji 

nýta sér hana (Samtök um kvennaathvarf, 2015). 

2.3 Birtingarmyndir ofbeldis 
Tegundum ofbeldis í nánum samböndum hefur gjarnan verið skipt í fjóra flokka, líkamlegt- andlegt-, 

kynferðislegt- og fjárhagslegt ofbeldi (Dillon, Hussain, Loxton og Rahman, 2013; Williamson, 2010). 

Einnig mun hér verið fjallað um ofbeldi sem getur átt sér stað í gegnum nútímatækni eins og síma og 

samfélagsmiðla. Þess má þó geta að þessi flokkun er ekki tæmandi. 

2.3.1 Líkamlegt ofbeldi 
Þegar talað er um ofbeldi dettur fólki sennilega fyrst í hug líkamlegt ofbeldi, þrátt fyrir að það sé aðeins 

hluti þess ofbeldis sem beitt er í nánum samböndum (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Líkamlegt ofbeldi 

gegn konum í nánum samböndum getur meðal annars falið í sér að þær séu kýldar, sparkað í þær, 

þær slegnar utan undir, veittur skaði með hverskonar vopni eða þær kyrktar (Krieger, 2008; World 

Health Organization, 2014). Konur sem lenda í þess konar líkamlegu ofbeldi hljóta oft áverkana á 

stöðum sem eru að jafnan ekki sýnilegir öðrum, til dæmis á kviðarholi eða brjóstum. Sumir karlar beita 

ofbeldi svo það sjáist augljóslega á konunni svo hún haldi sig frekar heima í stað þess að fara út á 

meðal fólks (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

Um 62% þeirra kvenna sem leituðu til kvennaathvarfsins árið 2014 voru konur sem höfðu lent í 

líkamlegu ofbeldi af hálfu maka (Samtök um kvennaathvarf, 2015). 

2.3.2 Andlegt ofbeldi 
Andlegt ofbeldi felur í sér hegðun sem er niðurlægjandi (Krieger, 2008; World Health Organization, 

2005). Ekki er átt við þegar sambúðarfólk stendur í rifrildi þar sem báðir einstaklingar segja niðrandi 

hluti um hvort annað heldur er hegðunin að mestum hluta einhliða og leiðir til stjórnunar (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008a).  

Dæmi um andlegt ofbeldi er meðal annars þegar karlinn kemur með athugasemdir sem eru 

niðurlægjandi til dæmis með að segja að konan sé ljót eða heimsk. Hann getur verið með hótanir af 

ýmsu tagi til dæmis um að skaða börnin, gæludýrin eða skemma eigur konunnar. Fleiri dæmi um 

andlegt ofbeldi getur falið í sér náið eftirlit, þvingun til athafna, ásakanir um geðveiki, einangrun, sífelld 
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gagnrýni, svívirðingar, öfgafull afbrýðissemi eða ákveðin augnaráð sem hann gefur henni (Krieger, 

2008; World Health Organization, 2014). 

Andlegt ofbeldi getur orðið án þess að það leiði af sér líkamlegt ofbeldi síðar meir en rannsóknir 

hafa sýnt að oftast leiði það til þess síðar (Malamuth, Linz, Heavey, Barnes og Acker, 1995). Því er 

mikilvægt að andlegt ofbeldi sé tekið alvarlega en ekki hundsað vegna þess að annars geta orðið 

alvarlegar afleiðingar (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

2.3.3 Kynferðislegt ofbeldi 
Margar konur gera sér ekki grein fyrir því að þær hafi þann rétt að neita maka sínum um kynlíf 

(Amnesty International, 2004) en kynferðislegt ofbeldi er hvaða athöfn sem gerð er í kynferðislegum 

tilgangi þar sem annar aðilinn er því ekki samþykkur. Þetta getur verið til dæmis kynferðislegar 

athugasemdir, athafnir eða annað sem beitt er með þvingunum. Þetta á við hvort sem atvikið á sér 

stað á heimili viðkomandi eða ekki (World Health Organization, 2010). Kynferðislegt ofbeldi getur 

einnig verið í formi niðurlægingar (Amnesty International, 2004). Ólíklegra er að kona kæri nauðgun 

sem verður af hendi maka hennar heldur en ef ókunnugur maður á í hlut (Krieger, 2008).  

Niðurstöður íslenskrar könnunar, sem gerð var meðal 3000 kvenna á aldrinum 18-80 ára, sýndi að 

af þeim konum sem höfðu verið beittar ofbeldi í nánum samböndum höfðu 6% þeirra orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi af hálfu makans (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010a). 

2.3.4 Fjárhagslegt ofbeldi 
Stundum hefur fjárhagslegt ofbeldi verið flokkað sem hluti af andlegu ofbeldi en þetta er skilgreint 

sérstaklega því birtingarmyndin getur verið fjölbreytt (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Ofbeldismaðurinn 

þráir að gera konuna háða sér andlega og fjárhagslega (Krieger, 2008). Hann stjórnar fjármálum 

konunnar algjörlega, skammtar henni peninga eða heldur henni frá peningum sem getur leitt til þess 

að hún geti ekki keypt nauðsynjavörur eins og mat, föt, lyf og fleira. Einnig gæti hann látið hana gera 

grein fyrir hverri krónu sem hún eyðir (Smith og Segal, 2014).  

Einnig getur það talist til fjárhagslegs ofbeldis þegar karlinn eyðir miklum peningum í fjárhættuspil 

eða ef hann greiðir ekki reikninga heimilisins. Ef sami einstaklingurinn í sambandinu þarf sífellt að 

sleppa því að kaupa hluti eða gera það sem hann hefur ánægju af meðan hinn aðilinn fær allt sem 

hann vill, þá getur það flokkast sem fjárhagslegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

2.3.5 Ofbeldi í gegnum nútímatækni 
Notkun veraldarvefsins hefur aukist mikið undanfarin ár og samhliða því hefur neteltihrellum (e. 

cyberstalkers) fjölgað (Reyns, Henson og Fisher, 2011).  Eltihrellar eru ágengir og sýna vísvitandi og 

endurtekna ögrandi hegðun, áreita og ógna ákveðnum einstakling (Miller, 2012). Flestir þeirra sem 

hrella hafa átt í ástarsambandi við þolandann og eru konur mun líklegri fórnarlömb. Því nánara sem 

ástarsambandið var, því lengur vara ofsóknirnar. Fórnarlömbin eru yfirleitt konur um eða yfir tvítugt en 

eltihrellarnir eru yfirleitt karlmenn á fertugsaldri (Sheridan og Davies, 2010). 

Flest allt vestrænt, ungt fólk nú til dags notar veraldarvefinn í miklum mæli. Við það geta væntingar 

þeirra til friðhelgi ástarlífsins brenglast þar sem erfitt getur verið að setja mörk, sem getur svo leitt til 
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þess að þau eru í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldisfullri hegðun af hendi maka síns á netinu. Að 

beita ofbeldi í gegnum nútímatækni er orðið mun auðveldara í dag og eykst sífellt (King-Ries, 2010). 

Þetta er stærra vandamál en fólk gerir sér grein fyrir en samkvæmt Reyns, Henson og Fisher, (2012) 

hafa 40% allra háskólastúdenta orðið fyrir barðinu á neteltihrellum. Það getur til dæmis verið í gegnum 

tölvupósta, smáskilaboð, samfélagsmiðla, GPS tæki og upptökubúnað. Einnig nota þeir 

samfélagsmiðlana til þess að niðurlægja fórnarlömb sín (King-Ries, 2010). 

Ofbeldi í nánum samböndum sem fer fram í gegnum nútímatækni, getur meðal annars falið í sér að 

senda ógnandi smáskilaboð til makans eða með því að senda til hans vafasamar myndir eða 

myndbönd (Melander, 2010). Samkvæmt rannsókn frá árinu 2010 kom í ljós að nútímatækni hefur 

einnig verið notuð hjá pörum sem vettvangur til að rífast (10,7%),  til að fylgjast með eða stjórna maka 

(53,6%), senda ógnandi skilaboð (53,6%) og til að tengjast aftur eftir ofbeldisfullt tímabil eða 

sambandsslit (55,4%) (Draucker og Martsolf, 2010). 

Fórnalömb ofsóknaraðila finnst þau vera hjálparlaus við að stemma stigu við ofsóknir sem eiga sér 

stað í gegnum síma og tölvu. Sálrænar afleiðingar þess að búa við þess konar ofsóknir eru eins og 

stöðug martröð sem ekki hættir og getur verið til staðar í marga mánuði eða ár. Jafnvel þótt 

einstaklingurinn hætti þessari ógnandi hegðun getur fórnarlambið glímt við fjárhagslega, andlega og 

félagslega erfiðleika í lengri tíma á eftir (Miller, 2012). 

2.4 Áhættuþættir ofbeldis 
Margir telja að það séu bara ákveðnar konur sem verða fyrir heimilisofbeldi, konur sem „eitthvað er 

að“. Hins vegar benda rannsóknarniðurstöður ekki til þess að það séu einhver ákveðin sérkenni sem 

leiða til þess að þær séu beittar ofbeldi að hálfu maka. Þetta er samspil margra þátta og 

orsakatengslin eru ekki ljós. Rætt hefur verið um að samfélagslegar forsendur séu ástæður ofbeldisins 

og því getur hvaða kona sem er átt í hættu á að verða fyrir ofbeldi af hendi maka. Samt sem áður eru 

ákveðnir þættir taldir líklegri til að ofbeldi sé beitt en það eru bæði samfélags- og einstaklingsbundnir 

þættir (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Mikilvægt er að grípa snemma inn í þegar kemur að ofbeldi í 

nánum samböndum. Því er mikilvægt að þekkja þá áhættuþætti sem eru til staðar og reyna þannig að 

koma í veg fyrir að ofbeldið eigi sér stað (World Health Organization, 2010). 

2.4.1 Einstaklingsbundnir þættir 
Komið hefur í ljós að það að verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum er í flestum tilfellum byggt á 

einstaklingsbundnum þáttum (World Health Organization, 2010).  

Þær konur sem hafa orðið vitni að ofbeldi í æsku eru líklegri til að verða fyrir líkamlegu ofbeldi 

heldur en þær sem ekki urðu vitni að ofbeldi í æsku (Bensley, Eenwyk og Simmons, 2003; Wathen og 

MacMillan, 2013; Widom, Czaja og Dutton, 2014). Þetta getur skýrst af því að í æsku hafi konan orðið 

vitni að því hvernig karlar haga sér gagnvart konum og hvaða viðhorf þeir hafa til þeirra (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997). Þar af leiðandi er ofbeldið orðin viðurkennd aðferð sem notuð er til að 

draga úr ágreiningi, þá eru meiri líkur á því að kona verði fyrir ofbeldi og sætti sig við það heldur en 

kona sem ekki hefur orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni af því í barnæsku (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

Þessar konur eru fjórum sinnum líklegri til að verða fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Það að 
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verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku eykur ekki líkur á líkamlegu ofbeldi á fullorðinsárum en hins 

vegar eykur það líkurnar á andlegu ofbeldi (Bensley o.fl., 2003).  

Sýnt hefur verið fram á skýr tengsl milli áfengisneyslu og ofbeldisbrota í nánum samböndum. Þegar 

ofbeldið á sér stað eru milli 40-50% þolenda undir áhrifum áfengis. Samkvæmt lögreglu eru sveiflurnar 

þær sömu í vikulegri áfengisneyslu og ofbeldi. Því má segja að ofbeldisbrotum fjölgi þegar neyslan 

eykst (Kühlhorn, 2004). Ofbeldi er tvisvar sinnum algengara í samböndum þar áfengisvandamál eru til 

staðar heldur en þar sem ekki eru merki um áfengisvandamál (Fergusson, Boden og Horwood, 2013). 

Ofbeldi í nánum samböndum er þó ekki einungis af völdum áfengis einu og sér því viðbrögð 

umhverfisins og yrt skilyrði hafa mikið að segja um hvernig ofbeldið þróast (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997). 

Það er ekki endilega bara einn áhættuþáttur sem eykur líkurnar á ofbeldi heldur er þetta gjarnan 

samspil ýmissa áhættuþátta. Sem dæmi um þetta samspil þá gæti verið að kona sem beitt hefur verið 

ofbeldi í æsku leiðist síðar meir út í áfengis- eða vímuefnaneyslu, vegna vanlíðunar af ofbeldinu. Þetta 

samspil, reynsla af ofbeldi og vímuefnanotkun í kjölfarið, auka líkurnar á því að konur verði beittar 

ofbeldi í nánum samböndum seinna á lífsleiðinni (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

Konur sem innflytjendur er ákveðinn áhættuþáttur fyrir ofbeldi í nánum samböndum (Akinsulure-

Smith, Chu, Keatley og Rasmussen, 2013; Maker, Shah og Agha, 2012). Fjallað hefur verið um að 

ástæðan fyrir því sé ekki tengt því hvernig fólki takist að aðlagast menningu landsins sem það flytur til, 

heldur tengist það frekar álaginu sem fylgir því að aðlagast nýrri menningu á sama tíma og það reynir 

að halda í sínar upprunanlegu hefðir. Þetta álag getur aukið líkur á ofbeldi (Caetano, Ramisetty-Mikler, 

Caetano-Vaeth og Harris, 2007). Á árunum 2010-2014 voru erlendar konur að meðaltali 32,2% þeirra 

sem leituðu til Kvennaathvarfsins. Vísbendingar eru um að þetta háa hlutfall erlendra kvenna sé ekki 

vegna þess að þær séu beittar ofbeldi í meiri mæli, heldur er líklegt að ástæðan sé sú að þær hafi 

síður í önnur hús að venda en íslenskar konur (Samtök um kvennaathvarf, 2015). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að fötlun kvenna sé líka einn áhættuþáttur þess að verða fyrir ofbeldi 

af hendi maka (Barrett, O'Day, Roche og Carlson, 2009; Martin o.fl., 2006). Konur með fötlun eru 

einnig líklegri til að verða fyrir alvarlegri mynd ofbeldis (Brownridge, 2006). Talað hefur verið um þrjá 

þætti sem auka hættuna á ofbeldi gegn konum með fatlanir en það er ósýnileiki, varnarleysi og að 

vera háður einhverjum (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Oft eru konurnar háðar mökum sínum sem þurfa 

að aðstoða þær við ýmsar athafnir eins og að fara á klósett, aðstoða við klæðnað og fleira sem krefst 

persónulegrar snertingar. Þetta getur leitt til þess að makinn á erfitt með að greina í sundur það sem 

er viðeigandi og það sem er óviðeigandi. Ef til ofbeldis kemur óttast konan að missa makann sinn sem 

hún reiðir sig á. Ótti hennar gæti orðið til þess að hún líti á sig sem hjálparlausa. Konur með fötlun 

hafa oft færri úrræði til að flýja ofbeldissambandið, hvort sem það eru fjárhagslegir þættir eða 

vanþekking um hvert hún geti leitað og hvort hún geti ferðast þangað á eigin vegum vegna fötlunar. 

Konur með andlega fötlun geta aftur á móti verið með skerta kynvitund og eiga því erfiðara með að 

greina kynferðislega misnotkun (Coker o.fl., 2007). Einnig getur skerðing kvennanna orðið til þess að 

þær eigi erfitt með að tjá sig, sýna reiði og stöðva ofbeldisfullar aðstæður (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands og Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum, 2013). 
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Ofbeldi eykst á meðgöngu kvenna. Athuganir í Bretlandi hafa sýnt fram á að um 30% ofbeldis í 

nánum samböndum komi fyrst fram á meðgöngu (Department of Health, 2005). Bent hefur verið á 

þann möguleika að minnkuð kynlífslöngun verðandi móður geti orðið kveikiþráður ofbeldis hjá maka á 

meðgöngu (Cook og Dickens, 2009). Hins vegar sýndi íslensk könnun fram á að 7,5%, eða átta konur, 

höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi áður en meðgangan hófst en þegar þær voru spurðar aftur eftir að 

þær urðu barnshafandi höfðu fimm þeirra verið beittar ofbeldi. Hugsanlegt er því að meðganga geti 

haft einhvern verndandi þátt fyrir ofbeldi en það á þó alls ekki við um allar konur (Sigríður Sía 

Jónsdóttir, 2010). 

2.4.2 Samfélagsbundnir þættir 
Rannsóknir um allan heim hafa sýnt fram á að það eru margir samfélagslegir þættir sem geta aukið 

hættuna á ofbeldi í nánum samböndum (World Health Organization, 2010). Ein algengasta kenningin 

sem útskýrir ofbeldi í nánum samböndum er viðhald feðraveldisins, eða drottnun karla í samfélaginu 

(Taft, Bryant-Davis, Woodward, Tillman og Torres, 2009). Væntingar til kynhlutverks í samfélögum ýtir 

undir ofbeldi í nánum samböndum (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Gert er ráð fyrir að karlar séu 

,,karlmannlegir“ þar sem þeir eru hugaðir og kjarkmiklir. Hins vegar er gert ráð fyrir að konur séu 

viðkvæmar, feimnar og undirgefnar. Því virðist vera að karlar búi yfir meiri völdum á meðan konur eru 

hlutgerðar sem veikburðara kynið (Dobash og Dobash, 1992). Líklegra er að gripið sé til ofbeldis í 

samfélögum þar sem litið er á ofbeldi sem lausn á vandamálum. Fórnarlömb ofbeldisins eru oftast 

einstaklingar sem eiga undir högg að sækja (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

Heise og Kotsadam, (2015) skoðuðu 66 rannsóknir á tíðni ofbeldis gegn konum síðustu 12 

mánuðina frá 44 löndum með það að markmiði að skýra hvað veldur því að tíðni ofbeldis er mismikil 

milli landa og menningarheima og tengdu það meðal annars við stöðu kvenna. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að kynjafræðilegir þættir geta spáð fyrir um tíðni ofbeldis í ákveðnu þýði. Þessir þættir tengjast 

til dæmis menntun kvenna, aðgengi þeirra að peningum eða atvinnu og fjárhagslegum réttindum 

þeirra. Þar sem yfirráð karla yfir konum í samfélaginu er talið eðlilegt svo sem venjur sem réttlæta 

ofbeldi gegn konum eða lög sem gefa karlmönnum meiri rétt til eignarhalds á landi, eign eða öðrum 

auðlindum þar er tíðni ofbeldis meiri en í öðrum samfélögum þar sem þessi yfirráð eru minni eða ekki 

til staðar (Heise og Kotsadam, 2015).  

Sýnt hefur verið fram á það að konur sem lifa í fátækt eru í meiri hættu en aðrar að verða fyrir 

ofbeldi í nánum samböndum (Krug o.fl., 2002; Roberts, McLaughlin, Conron og Koenen, 2011; Vyas 

og Watts, 2009). Það er þó enn ekki ljóst af hverju fátækt eykur hættuna, hvort sem það er beint 

vegna lágra tekna eða vegna þátta tengda fátækt, eins og lélegur aðbúnaður fólks eða vonleysi (Krug 

o.fl., 2002). Þegar efnahagslegir erfiðleikar koma fyrir eykst oft spenna í samböndum og þá þarf oft 

minna til þess að ofbeldi eigi sér stað (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Samkvæmt íslensku 

ofbeldiskönnuninni frá árinu 1996 kom í ljós að ekki voru nein tengsl milli efnahagslegrar stöðu og 

ofbeldis (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Sennileg ástæða þess er að velferðarkerfið á Íslandi 

er það gott að fjölskyldur geta haft það sæmilegt þrátt fyrir atvinnuleysi eða lágar tekjur, börnin geta 

haldið áfram að mennta sig og fjölskyldan getur notast við heilbrigðisþjónustuna. Því er mögulegt að 
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ofbeldið skýrist aðallega af fjárhagslegum áhyggjum og streitu en ekki lágra tekna (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008a). 

2.5 Ofbeldishringurinn 
Ofbeldi í nánum samböndum hefur verið skipt niður í þrjá fasa sem ganga í hringi og nefnist það 

ofbeldishringurinn. Fyrsti fasinn er kallaður spennustigið (e. tension building state) (Giesbrecht, 2012). 

Í þessum fasa byrjar spenna að magnast í sambandinu þar sem karlinn byrjar að kalla konuna 

óviðeigandi nöfnum (Krieger, 2008), móðgar hana, rífur hana niður andlega og kennir henni um það 

sem miður fer (Giesbrecht, 2012). Í þessum fasa er þolandinn í afneitun um að ofbeldi eigi sér stað og 

reynir konan að halda karlinum góðum og rólegum til þess að koma í veg fyrir að hann grípi til ofbeldis. 

Yfirleitt leiðir þetta aðeins til frestunar á ofbeldinu í stað þess að koma í veg fyrir það (Krieger, 2008). 

Fasi tvö er kallaður árásarstigið (e. acute violent incident). Spennan sem hefur verið að byggjast 

upp í fasa eitt verður það mikil að hún leiðir til ofbeldis. Þetta orsakast frekar af innra ójafnvægi 

karlsins heldur en hegðun konunnar (Giesbrecht, 2012). Í þessum fasa finnst konunni hún hafa reitt 

karlinn til reiði og að ofbeldið sem hún varð fyrir hafi verið henni sjálfri að kenna. Einnig finnst henni að 

ef hún hefði verið aðeins ,,klárari“ hefði ofbeldið ekki átt sér stað (Krieger, 2008). Þetta er fasinn þar 

sem mest hætta er á að konan verði kynferðislega misnotuð, verði fyrir líkamlegum meiðingum eða 

jafnvel myrt (Giesbrecht, 2012). 

Þriðji og síðasti fasinn er kallaður hveitibrauðsstigið (e. honeymoon stage). Eftir ofbeldisfulla fasann 

á undan verður karlinn í þessum fasa mjög elskulegur, góður og fullur af iðrun. Hann kemur með 

allskyns afsakanir um hvers vegna hann beitti hana ofbeldi. Hann sárbænir um fyrirgefningu og lofar 

að þetta muni aldrei gerast aftur. Á þessu tímabili breytist hann í hinn fullkomna eiginmann og föður 

(Giesbrecht, 2012). Konan trúir staðfastlega því sem hann segir og heldur að hann muni halda áfram 

að vera svona góður (Krieger, 2008). Þetta tímabil er konunni mikilvægt, fyrir henni er þetta maðurinn 

sem hún varð upphaflega ástfangin af (Giesbrecht, 2012). Einnig getur karlinn hótað að drepa sjálfan 

sig eða aðra ef hún snúi ekki til hans aftur. Stuttu eftir að karlinn hefur beðið hana afsökunar á hegðun 

sinni byrjar hann að kenna henni um að ofbeldið hefði aldrei átt sér stað ef hún hefði ekki sagt eða 

gert eitthvað (Krieger, 2008). Ef konan ákveður að halda sambandinu áfram líður ekki að löngu þar til 

kemur aftur að fasa eitt og nýr ofbeldishringur hefst (Giesbrecht, 2012). 

Með tímanum breytist ofbeldishringurinn þar sem hveitibrauðsstigin verða styttri á meðan afneitun, 

spenna og ofbeldi eykst. Hringurinn verður eins og gildra fyrir konuna, hún finnur fyrir von í rólega 

fasanum um að ofbeldið muni hætta, en það gerist ekki (Giesbrecht, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Þróun ofbeldis í nánum samböndum (Metropollitan Police Department, e.d.). 
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2.6  Afleiðingar ofbeldis 
Þær konur sem búa við ofbeldi í nánum samböndum eru líklegri til að glíma við heilsufarsleg vandamál 

heldur en konur sem ekki búa við ofbeldi (Black, 2011; European Union Agency for Fundamental 

Rights, 2014; Svavarsdottir, Orlygsdottir og Gudmundsdottir, 2015). Afleiðingar ofbeldis í nánum 

samböndum geta verið djúpstæðar, þær hafa áhrif á heilsu og hamingju einstaklinga, einnig geta þær 

haft áhrif á velferð heilla samfélaga. Það að búa við ofbeldisfullt samband hefur áhrif á sjálfsálit 

konunnar og getu hennar til að taka þátt í lífinu. Rannsóknir hafa sýnt að eiginmenn sem beita konur 

sínar ofbeldi reyna ítrekað að koma í veg fyrir að þær geti tekið þátt í samfélaginu. Einnig koma þeir í 

veg fyrir að þær fái andlegan stuðning frá ættingjum og vinum. Það kemur kannski ekki á óvart að 

þessar konur eiga oft erfitt með að hugsa um sig sjálfar og börnin sín, hvað þá að stunda vinnu og átt 

sér starfsframa (Krug o.fl., 2002). 

Því alvarlegra sem ofbeldið er og því oftar sem það á sér stað, því alvarlegri afleiðingar hefur það í 

för með sér (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Konurnar fá ekki aðeins 

sjáanlega áverka sem hverfa á stuttum tíma heldur getur ofbeldið líka haft langtíma áhrif (European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 2013a). Konan getur bæði 

hlotið skaða vegna ofbeldisins sjálfs eða vegna þeirra líkamlegra og andlegra viðbragða sem koma í 

kjölfar áfallsins sem ofbeldið veldur (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; Ford-

Gilboe o.fl., 2009; World Health Organization, 2013a). 

2.6.1 Andlegar afleiðingar ofbeldis 
Ofbeldi gegn konum í nánum samböndum getur einnig leitt til alvarlegra sálrænna erfiðleika, til dæmis 

má nefna þunglyndi, kvíða, svefnörðugleika, átröskun, streitu, ótta og einangrun (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2014; Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009b; World Health 

Organization, 2010). Þá kljást þær einnig við lágt sjálfsmat, bera jafnvel litla virðingu fyrir líkama sínum 

og reyna að forðast það að tengjast fólki náið (Murphy og Ouimet, 2008). Þær konur sem verða fyrir 

ofbeldi eru í verra andlegu jafnvægi heldur en þær sem ekki verða fyrir ofbeldi, það getur lýst sér í að 

þær bresta í grát auðveldlega, eiga erfitt með að njóta lífsins og upplifa sífellda þreytu. Komið hefur í 

ljós að þolendur ofbeldissambanda eru líklegri til að hugsa um og gera tilraun til sjálfsvíga (Dillon o.fl., 

2013; World Health Organization, 2005).  

Tengsl eru milli reynslu af ofbeldi í nánum samböndum og misnotkunar vímuefna (World Health 

Organization, 2013a). Í sumum tilfellum drekka konurnar til að komast yfir reynsluna en í öðrum 

tilfellum beita karlarnir ofbeldi vegna þess að þeir eru ósáttir við drykkjuvenjur konunnar (World Health 

Organization, 2013a). Samkvæmt íslenskri könnun kom í ljós að 8,1% kvenna höfðu drukkið áfengi til 

þess að komast yfir reynslu sína af ofbeldinu og 3,5% þeirra neittu bæði áfengis og lyfja (Elísabet 

Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010a). 

Samkvæmt rannsókn sem Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, (1997) gerði, þar sem þátttakendur voru 

konur á aldrinum 18—65 ára, sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum, kom í ljós að 28% 

skömmuðust sín fyrir að hafa orðið fyrir ofbeldinu. 85% þeirra voru varkárari þar sem þær sýndu meira 

vantraust gagnvart öðrum. Aðrir þættir eins og kvíðaköst, tengslamyndunarvandi, lágt sjálfstraust, reiði 

og almennur ótti var líka áberandi hjá konunum. 
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Auknar líkur eru á að konur sem búa við ofbeldi þrói með sér áfallastreituröskun (Beck o.fl., 2011; 

Hebenstreit, Maguen, Koo og DePrince, 2015; Scott og Babcock, 2010; Woods, Hall, Campbell og 

Angott, 2008). Yoshihama og Horrocks, (2003) komust að því að 40-54% þeirra kvenna sem bjuggu 

við ofbeldi upplifðu áfallastreituröskun einhverntímann á lífsleiðinni. Hebenstreit o.fl., (2015) gerðu 

rannsókn á 236 konum sem höfðu verið þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Þeir fundu út að allt 

að 46% kvennana upplifðu einhver einkenni áfallastreituröskunar, en 10% þeirra voru með mjög 

alvarleg einkenni. Þeir sem upplifa áfallastreituröskun endurupplifa atburðinn sem olli þeim áfalli, í 

þessu tilfelli ofbeldið, þá geta þær upplifað svefntruflanir, sektarkennd, martraðir, 

einangrunartilhneigingu, sjálfsásakanir, kvíða, reiði og pirring (Margrét Blöndal, 2007). 

Áfallastreituröskun kemur helst fyrir konur sem lent hafa í mjög alvarlegu líkamlegu og andlegu ofbeldi. 

Líklegra er að kona sem sýnir einkenni áfallastreituröskunar búi við félagslega einangrun (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008a). Samkvæmt rannsókn sem Scott og Babcock, (2010) gerðu, á 212 konum sem voru 

í ofbeldisfullum samböndum, kom í ljós að því háðari sem konurnar eru ofbeldismanninum og því 

kvíðnari sem þær eru, því líklegra er að þær þrói með sér áfallastreituröskun. 

2.6.2 Líkamlegar afleiðingar ofbeldis 
Ofbeldi í nánum samböndum getur haft ýmsar líkamlegar afleiðingar fyrir þolandann (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2014; World Health Organization, 2012). Algengast er að líkamlegar 

afleiðingar séu smávægilegir áverkar líkt og skrámur, marblettir og bólgur. Alvarlegri áverkar geta hins 

vegar verið til dæmis skurðir eftir hníf, beinbrot, höfuðáverkar, brotnar tennar, brunasár eða skotsár 

(World Health Organization, 2012). Áverkar eru samt ekki algengasta líkamlega afleiðing ofbeldis í 

nánum samböndum, algengast er að það komi fram einhver líkamleg einkenni sem ekki eiga sér 

læknisfræðilegar skýringar. Meðal annars getur þetta verið iðraólga (e. irritable bowel syndrome), 

vefjagigt, ýmsir meltingafærasjúkdómar, slæmir höfuðverkir, langvinnir verkir og sykursýki (Dillon o.fl., 

2013; Krug o.fl., 2002; Wuest o.fl., 2008). Konur sem upplifa ofbeldi í nánum samböndum eru svo 

líklegri til að stunda áhættuhegðun eins og að byrja að reykja og misnota áfengi sem aftur leiðir til 

áhættu á að þróa með sér langvarandi sjúkdóma (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009b). 

Langvinnir verkir eru algengir hjá konum sem beittar eru endurteknu ofbeldi (Coker, Smith og 

Fadden, 2005; Wuest o.fl., 2010; Wuest o.fl., 2008). Algengara er að þessar konur séu á örorku vegna 

verkja heldur en konur sem ekki eru beittar ofbeldi. Örorkan getur haft áhrif á hreyfifærni konunnar, 

félagslegar athafnir og virkni fjölskyldunnar. Einnig hefur það áhrif á vinnugetu hennar sem getur leitt 

til þess að hún missi vinnuna og þar af leiðandi verður hún tekjulaus (Breivik, Collett, Ventafridda, 

Cohen og Gallacher, 2006). Samkvæmt rannsókn Wuest o.fl., (2008) glímdu rúmlega 35% kvenna, 

sem búa við ofbeldi, við mikla örorku vegna langvinnra verkja á móti 18% kvenna sem ekki bjuggu við 

ofbeldi. Það sem kom líka í ljós í þessari rannsókn var að rúmlega 43% þeirra kvenna sem bjuggu við 

ofbeldi höfðu bólgur eða verki í liðamótum.  

Þær konur sem beittar eru ofbeldi, þá sérstaklega kynferðislegu ofbeldi í nánum samböndum, eiga 

frekar hættu á að fá kynsjúkdóma (Beck, 2013; Friedman, 2013), þvagfærasýkingar, truflanir á 

tíðarblæðingum, verki í mjaðmagrind og fleira (Black, 2011; Boyd, 2011). Einnig eru þær í meiri 

áhættu á að greinast með ífarandi leghálskrabbamein eða frumubreytingar í leghálsi (Coker, 
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Hopenhayn, DeSimone, Bush og Crofford, 2009; Coker, Sanderson, Fadden og Pirisi, 2000). Bent 

hefur verið á að ástæðan fyrir því gæti verið sú að konur sem beittar eru ofbeldi í nánum samböndum 

virðast síður sinna krabbameinseftirliti en þær konur sem ekki eru þolendur ofbeldis (Gandhi o.fl., 

2010).  

Kyrkingar eru ein mynd ofbeldis gegn konum (Kwako o.fl., 2011). Campbell o.fl., (2003) komust að 

því að um helmingur þeirra kvenna sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum verða einhverntímann 

fyrir kyrkingu. Það eru miklar líkur á því að konur sem búa við ofbeldi til margra ára hljóti höfuðáverka 

meðal annars vegna kyrkinga en konurnar fá gjarnan sömu einkenni og þeir sem hljóta alvarlegan 

heilaskaða (Kwako o.fl., 2011). Mörg dæmi eru til á Íslandi um konur sem hafa verið kyrktar til dauða 

af maka sínum, nýlegt dæmi um það var þegar ung kona var myrt í Heiðmörk af barnsföður sínum 

(Andri Karl Ásgeirsson, 2011). 

2.6.3 Afleiðingar ofbeldis á meðgöngu 
Ofbeldi á meðgöngu hefur verið tengt við afleiðingar eins og fósturlát, ungbarnadauða, 

fyrirburafæðingar, fósturskaða og lága fæðingarþyngd (Krug o.fl., 2002; World Health Organization, 

2013a). Ekki er bara hætta á að fóstrið skaðist eða það verði fósturlát, heldur er konan sjálf í hættu, 

bæði að hún verði fyrir skaða eða að hún látist (Campbell, 2002; Coker o.fl., 2000; Silverman, Decker, 

Reed og Raj, 2006).  

Eins og segir getur lág fæðingarþyngd verið afleiðing ofbeldis á meðgöngu. Það getur annað hvort 

stafað af fyrirburafæðingu eða vaxtarhömlun í leginu en báðir þættirnir geta verið tengdir við streitu. 

Stöðugt ofbeldi er mikill streituþáttur fyrir konuna og langvarandi streita getur haft mikil áhrif á 

fæðingarþyngd barnsins (World Health Organization, 2013a). 

Þegar kona býr við ofbeldi eru meiri líkur á að hún verði þunguð en það getur verið bein áhrif af 

kynferðislegu ofbeldi og þvingunum en einnig getur þungunin orðið óbeint eins og til dæmis gæti henni 

verið bannað að nota getnaðarvarnir (Moore, Frohwirth og Miller, 2010), þar af leiðandi verða fleiri 

ótímabærar þunganir (Pallitto, Campbell og O’Campo, 2005; Silverman, Gupta, Decker, Kapur og Raj, 

2007; Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009b). Rannsóknir hafa líka sýnt að konur sem búa við 

kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi tilkynna fleiri fósturlát (World Health Organization, 2005). 

2.6.4 Afleiðingar ofbeldis á börn 
Ofbeldi í nánum samböndum hefur ekki bara áhrif á konuna sjálfa, heldur getur það líka haft skaðleg 

áhrif á heilsu og velferð barna í fjölskyldunni. Að hluta til hefur ofbeldið óbein áhrif á þau vegna þess 

að móðirin er þunglynd og haldin kvíða. Einnig getur það verið vegna þeirra skaðlegu áhrifa sem 

ofbeldið veldur þar sem gæði tengslamyndunar milli foreldra og barns minnka (World Health 

Organization, 2010). Komið hefur í ljós að ill meðferð á börnum og ofbeldi í nánum samböndum á sér 

stað á sama tímabili í 45-70% tilfella (Holt, Buckley og Whelan, 2008). 

Börn geta orðið vitni að ofbeldinu á ýmsa vegu, til dæmis að sjá það með berum augum, hlustað á 

það eða upplifað afleiðingarnar. Stundum eru foreldrarnir ekki meðvitaðir um að barnið sé vitni að 

ofbeldinu. Raunin er hins vegar sú að barnið er yfirleitt mjög meðvitað um það sem á sér stað á 

heimilinu. Þau börn sem verða vitni af ofbeldi innan veggja heimilisins eiga frekar við ýmsa erfiðleika 
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að stríða en börn sem ekki upplifa ofbeldi (Ernst o.fl., 2009). Þetta geta verið þættir eins og félagsleg 

vanhæfni, aukinn kvíði, erfiðleikar með svefn, athyglisbrestur og námsörðugleikar (Goodman, 2006). 

Áhrifin ráða miklu um líf barnanna bæði í skóla og heima fyrir en einnig geta þau bitnað á 

framtíðarsambönd þeirra (Ernst o.fl., 2009).  

Einnig getur þetta komið niður á líkamlegu heilbrigði barna þar sem þau þjást frekar af astma, 

meltingarfæravandamálum, höfuðverkjum og kvefi (Bauer o.fl., 2006). Ofbeldið getur líka haft mikil 

áhrif á andlega heilsu barna þar sem þau geta orðið árásagjörn gagnvart félögum sínum og eru líklegri 

til að sýna andfélagslega hegðun (Goodman, 2006). Þegar þau eldast eru þau líklegri til að misnota 

áfengi og eiturlyf (Cronholm, 2006).  

Þó skal taka fram að ekki verða öll börn fyrir neikvæðum áhrifum þrátt fyrir að verða vitni að 

endurteknu ofbeldi á heimili sínu í æsku (Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith og Jaffe, 2003). 

Ástæðan fyrir mismunandi áhrifum á börn getur falist til dæmis í kyni þeirra, aldri eða hvort þau hafi 

sjálf orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og hvernig samband þeirrra við foreldrana er (World Health 

Organization, 2010). 

2.7 Gerendur ofbeldis 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hvað orsakar ofbeldishneigð maka í nánu sambandi. 

Rannsakendur eru sammála um að gerendurnir séu ekki einsleitur hópur. Margir þættir geta komið við 

sögu og oft er þetta samspil margra þátta (Dixon og Graham-Kevan, 2011). Ingólfur V. Gíslason, 

(2008a) bendir á að ekki sé til nein dæmigerð mynd af ofbeldismanni og þó að einstaklingur hafi 

þekkta áhættuþætti þá þýði það ekki að hann muni beita konu ofbeldi. Einnig getur maður beitt konu 

ofbeldi þó hann hafi enga þekkta áhættuþætti (Ingólfur V. Gíslason, 2008a).  

Að verða fyrir ofbeldi í æsku eða að verða vitni að slíku, til dæmis milli foreldra, hefur verið tengt við 

ofbeldishneigð gegn maka á fullorðinsárum (British Medical Association, 2014; Fleming o.fl., 2015; 

Pornari, Dixon og Humphreys, 2013; Whitfield, Anda, Dube og Felitti, 2003). Að alast upp við slíkar 

aðstæður kennir barninu að ofbeldi sé í lagi og hluti af lífinu en það viðhorf getur fylgt því fram á 

fullorðinsár (British Medical Association, 2014; Ingólfur V. Gíslason, 2008a). 

Einnig hefur mikið verið rætt um misnotkun áfengis eða annarra vímuefna sem áhættuþátt fyrir 

ofbeldishegðun gegn maka en ekki hefur verið bent á sérstakt orsakasamband þar á milli. Misnotkun 

áfengis og annarra vímuefna og ofbeldi í nánum samböndum tengist þrátt fyrir það óneitanlega 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Konur sem búa með mönnum sem misnota áfengi eru í aukinni hættu á 

að verða þolendur ofbeldis og ofbeldið er oft alvarlegra ef áfengi kemur við sögu. Misnotkun áfengis 

leiðir til þess að álag og streita eykst innan fjölskyldunnar og áfengi dregur líka úr hömlum og skerðir 

dómgreind gerandans (British Medical Association, 2014; Krug o.fl., 2002). Í íslenskri rannsókn á 

ofbeldi gegn konum kom fram að 60% kvenna sögðu að ofbeldismaðurinn hafi verið undir áhrifum 

áfengis eða annarra vímuefna við síðasta ofbeldisatvik (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010a). Í rannsókn European Union Agency for Fundamental Rights, (2014) var meðal annars skoðað 

hvað einkennir gerendur ofbeldis í nánum samböndum en þar kom í ljós að aðeins 5% þeirra kvenna 

sem höfðu reynslu af ofbeldi í nánu sambandi sögðu maka sinn ekki drekka. 
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Persónuleikaþættir eins og hvatvísi hefur einnig verið tengt við ofbeldishegðun gegn maka því það 

felur í sér að eiga erfitt með að stjórna hegðun eins og árásarhneigð (Caetano, Vaeth og Ramisetty-

Mikler, 2008). Einnig hafa rannsóknir sýnt að aðrir persónuþættir, eins og reiði, stjórnsemi, 

hefndargirni og löngun í athygli séu áberandi hjá gerendum ofbeldis, sérstaklega þegar ofbeldið er 

líkamlegt (Birkley og Eckhardt, 2015; Neal og Edwards, 2015). Þar að auki eru vísbendingar um að 

aðrir þættir eins og erfðir og aðrar líffræðilegar orsakir geti haft áhrif á ofbeldishneigð manna (Pinto 

o.fl., 2010). 

Viðhorf manna til ofbeldis og maka virðist einnig skipta máli. Rannsóknir hafa sýnt að margir 

gerendur ofbeldis telja sig æðri makanum og telja ofbeldi eðlilegan hlut (Pornari o.fl., 2013). 

Fræðimenn hafa gjarnan fjallað um valdatogstreitu í þessu tilviki, að ofbeldið sé notað til að ná valdi 

yfir makanum og beita hann þvingunum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997; Heise og Kotsadam, 

2015). Í samfélögum þar sem yfirráð karla er viðurkennt er meira um ofbeldi gegn konum en í 

samfélögum þar sem slíkar hugmyndir eru ekki fyrir hendi (Heise og Kotsadam, 2015). Í skýrslu 

velferðarráðherra frá 2010-2011 er vakin athygli á því að valdastaða kvenna á Íslandi hafi batnað. En 

þegar skoðaðar eru gamlar rannsóknir og bornar saman við nýrri, þá kemur í ljós að tíðni ofbeldis 

hefur ekki dregist saman þrátt fyrir bætta stöðu kvenna. Skýringin gæti legið í því að aðrir 

lífsháttatengdir þættir sem eru ofbeldishvetjandi vega upp á móti. Höfundar skýrslunnar benda á að 

það sé ekki hægt að nota kynbundna valdakenningu eina og sér til að skýra ofbeldi en hún tengist 

lífsháttakenningum og hjálpar okkur að skilja betur ofbeldishegðun (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. 

Arnalds, 2010b).  

2.8 Hindranir í að yfirgefa ofbeldissamband 
Það getur verið erfitt að bera kennsl á konu sem er þolandi ofbeldis í nánu sambandi því ofbeldið á sér 

oftast stað í einrúmi og konurnar eru oft tregar til að tilkynna það (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2014; Krieger, 2008). Margir spyrja sig hvers vegna konurnar fari ekki úr 

sambandinu, afhverju þær láti bjóða sér ofbeldið (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Ingólfur V. Gíslason, 

(2008a) bendir á að flestar konur yfirgefi sambandið á endanum og að spurningin ætti frekar að vera 

hvenær konan fari, í stað þess að spyrja hvers vegna hún geri það ekki. 

2.8.1 Ferlið að yfirgefa ofbeldisfullt samband 
Að yfirgefa ofbeldisfullan maka er langtíma ferli (Eckstein, 2011) sem þolendur ofbeldis hafa lýst að feli 

í sér mikil vandkvæði, þjáningu, einmanaleika og fátækt (Sabina og Tindale, 2008). Þegar kona 

ákveður að yfirgefa ofbeldisfullt samband þá er hún oft búin að ganga í gegnum ákveðið ferli áður 

(Eckstein, 2011). Konur gætu hafa losað sig frá sambandinu í huganum og tilfinningalega áður en þær 

fara fyrir fullt og allt (Anderson og Saunders, 2003). Ferlið er flókið og einkennist af tímabilum 

afneitunar, sjálfsásökunar og þjáninga en það er oft ekki fyrr en þær sjá alvarleika ofbeldisins og eru 

endanlega búnar að fá nóg sem þær byrja að losa sig úr sambandinu og bataferli þeirra hefst (Chang 

o.fl., 2010). Þetta lýsir sér í því að konurnar fara úr sambandinu og koma aftur í nokkur skipti þangað 

til þær ákveða fyrir fullt og allt að ljúka sambandinu (Chang o.fl., 2010; Eckstein, 2011). 
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2.8.2 Hindranir í að ljúka sambandinu 
Ástæður kvenna til að vera í sambandinu eða að yfirgefa það eru margþátta og mismunandi frá einni 

konu til annarrar en ýmsir félags- og sálfræðilegir þættir í fari konunnar geta spáð fyrir um hvort þær 

ljúki sambandinu eða ekki (Kim og Gray, 2008).  

Það er margt og mjög mismunandi sem fer í gegnum huga kvennanna, það skapast af aðstæðum 

hverju sinni. Ein gæti hugsað að ofbeldismaðurinn geti ekki lifað án hennar og henni beri því að vera 

hjá honum (Ingólfur V. Gíslason, 2008a). Svo eru sumar konur sem fara ekki frá manninum, eða koma 

alltaf aftur til baka, vegna sjálfsvígshótana frá honum og þeim finnist þær bera ábyrgð á því hvort hann 

lifi eða deyi. Kannski hafa þær reynt að stöðva ofbeldið eða ljúka sambandinu en þegar það mistekst 

þá finna þær fyrir vonleysi og missa trúna á sjálfum sér (Hien og Ruglass, 2009). Konurnar einangrast 

oft félagslega vegna þess að vinir og ættingjar skilja ekki afhverju konan fer ekki í ljósi þess sem á 

undan er gengið (Krieger, 2008; Krug o.fl., 2002). 

Eckstein, (2011) skoðaði hvaða ástæður konurnar nota sem hindra þær í að yfirgefa sambandið. 

Helstu ástæðurnar voru von um að í framtíðinni muni ofbeldið hætta, jákvæðar tilfinningar til makans 

og afsakanir fyrir hann, skortur á úrræðum, börnin, trúarleg gildi, hræðsla og skömm og trúa því að 

ofbeldið eigi rétt á sér (Eckstein, 2011). Í rannsókn Kim og Gray, (2008) sýndu niðurstöður að konur 

með mikið sjálfstraust og meiri innri stjórnrót voru líklegri til að fara frá ofbeldismanninum en konur 

með lítið sjálfstraust og litla innri stjórnrót. Að auki kom í ljós að konur sem voru hræddar við makann 

voru ólíklegri til að fara frá honum en konur sem fundu ekki fyrir þessari hræðslu (Kim og Gray, 2008). 

Þó að kona hafi þessa innri þætti þá virðist skipta meira máli hvaða ytri bjargir hún hefur (Clough, 

Draughon, Njie-Carr, Rollins og Glass, 2013; Fugate, Landis, Riordan, Naureckas og Engel, 2005). Að 

hafa örugg húsakynni og fjárhagslegt sjálfstæði eru þættir sem skipta miklu máli varðandi það hvort 

kona yfirgefi sambandið (Clough o.fl., 2013; Hien og Ruglass, 2009; Kim og Gray, 2008). Konur sem 

eru fjárhagslega sjálfstæðar, hafa atvinnu og eigin tekjur, eru ekki eins bundnar manninum og eru þar 

af leiðandi líklegri til að slíta sambandinu (Dufort, Gumpert og Stenbacka, 2013; Hien og Ruglass, 

2009). Ef kona telur sig ekki geta framfleytt sér fjárhagslega ein, sérstaklega ef hún á barn eða börn, 

þá er ólíklegra að hún slíti sambandinu (Dufort o.fl., 2013). 

Dare, Guadagno og Muscanell, (2013) viðurkenna mikilvægi persónulegra og ytri þátta en telja að 

konur eigi erfiðast með að yfirstíga skuldbindinguna sem þær hafa sett í sambandið þegar ferlið í að 

ljúka sambandinu hefst. Þegar kona hefur skuldbundið sig sambandinu þá getur það leitt til þess að 

hún líti fram hjá fyrstu einkennum ofbeldis og meiri líkur á að hún verði áfram í sambandinu þrátt fyrir 

aukið ofbeldi (Dare o.fl., 2013).  

Konurnar geta óttast að ef þær yfirgefi sambandið þá verði ofbeldið enn verra og í sumum tilfellum 

telja konurnar að það sé betra fyrir þær sjálfar og börnin að búa með ofbeldismanninum en að yfirgefa 

hann. Sjálfsvirðing þeirra er oft brotin og gerandinn oft búinn að sannfæra þær um að þær séu einskis 

virði og enginn vilji hugsa um þær (Department of Health, 2005; Matheson o.fl., 2015). Auk þess geta 

mæður óttast að missa börnin frá sér ef þær segja frá ofbeldinu og sumar konur fara ekki frá 

manninum fyrr en börnin eru orðin fullorðin (Ingólfur V. Gíslason, 2008a; Krug o.fl., 2002). Þær geta 

óttast ofbeldismanninn og um öryggi sitt ef þær fara frá honum því margir karlar ofsækja konurnar og 
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halda ofbeldinu áfram eftir að konan hefur slitið sambandinu og enn alvarlegra er að þær eru myrtar, 

en morð á konum eru algengari meðal þeirra sem slitið hafa sambandinu (Department of Health, 2005; 

Ingólfur V. Gíslason, 2008a; Krieger, 2008). 

Stundum leita konur annarra leiða til að stöðva ofbeldið. Þær gætu trúað að með því að verða 

þungaðar hætti gerandinn að beita þær ofbeldi, en rannsóknir hafa sýnt að þessar vonir reynast 

yfirleitt ekki réttar og ofbeldið eykst frekar en hitt (Edin, Dahlgren, Lalos og Högberg, 2010; Enander 

og Holmberg, 2008). Ákvörðun um að fara frá manninum á sér yfirleitt nokkurn aðdraganda en hvenær 

konurnar gera það er mismunandi frá einni konu til annarrar og þær geta verið á mismunandi stigum 

ferilsins þegar þær leita sér aðstoðar (Ingólfur V. Gíslason, 2008a).  

Rannsóknir hafa bent á nokkur atriði sem geta orðið til þess að konan ákveður að slíta sambandinu 

fyrir fullt og allt. Það sem getur orðið kveikjan að því er til dæmis að konan finnur að þetta er orðið 

spurning um líf eða dauða og fer að óttast um sitt eigið líf, sjálfsvígstilraunir eða hugsanir um að vinna 

ofbeldismanninn mein eða þegar þær átta sig á því að sambandið ógnar öryggi annarra til dæmis 

barna sinna (Enander og Holmberg, 2008; Flinck, Paavilainen og Åstedt‐Kurki, 2005). Einnig sýna 

rannsóknir að ákveðnir vendipunktar geta styrkt konurnar í að ljúka sambandinu. Til dæmis ef einhver 

sýnir áhuga á að veita þeim stuðning, þær finna úrræði sem henta þeim eða þær komast að því að 

eiginmaðurinn hefur verið þeim ótrúr (Chang o.fl., 2010). 

2.8.3 Hindranir í að leita sér hjálpar 
Þrátt fyrir að konurnar átti sig á afleiðingum ofbeldisins þá getur margt staðið í vegi fyrir því að 

konurnar leiti sér hjálpar en rannsóknir hafa sýnt að þær konur sem leita sér hjálpar eru líklegri til að 

ljúka sambandinu en þær sem gera það ekki (Dufort o.fl., 2013; Sabina og Tindale, 2008). Þær konur 

sem eiga börn eru líklegri til að leita sér hjálpar en þær sem eiga ekki börn (Dufort o.fl., 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að þær sem segja frá ofbeldinu leita oftar til fjölskyldumeðlima og vina frekar en 

stofnana eða fagaðila (Fugate o.fl., 2005; Krug o.fl., 2002). Þær hindranir, sem rannsóknir hafa sýnt 

að komi í veg fyrir að þær opni sig um ofbeldið, geta verið að þær ásaki sjálfa sig um ofbeldið, finni 

fyrir vonleysi, vilji vernda fjölskylduna, séu uppgefnar eða vilji halda ofbeldinu leyndu. Einnig óttast 

sumar konur um að þeim sé ekki trúað, sérstaklega ef það ekki eru líkamlegir áverkar (Fugate o.fl., 

2005).  

Ýmsar hindranir eru fyrir því að konur leita sér ekki aðstoðar hjá opinberum stofnunum eða 

fagaðilum. Það gæti til dæmis skýrst af því að þær hafi aldrei verið spurðar hvort þær séu í 

ofbeldisfullu sambandi við einhvern eða þær treysta aðilanum ekki (Feder, Hutson, Ramsay og Taket, 

2006). Sumar konur eru í afneitun, þeim finnst ofbeldið ekki vera það alvarlegt að þær þurfi faglega 

aðstoð eða þeim finnst hegðun makans ekki vera ofbeldisfull. Einnig gæti verið að þær átti sig ekki á 

afleiðingunum sem ofbeldið veldur eða eru með hindrandi hugsanir. Til dæmis hugsanir um að aðeins 

konur sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi geti hringt á lögregluna eða leitað til kvennathvarfa og svo geta 

innflytjendur óttast að vera sendir úr landi. Að auki hafa sumar konur neikvæða reynslu af stuðningi frá 

fagaðilum eða þær óttast hvað verði um ofbeldismanninn sem veldur því að þær leita síður stuðnings 

frá lögreglu, kvennathvarfa eða heilbrigðisstarfsfólks (Department of Health, 2005; Prosman, Lo Fo 

Wong og Lagro‐Janssen, 2014) 
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Að auki hafa rannsóknir sýnt að konur óttast stimpilinn sem samfélagið setur á þær og það hindrar 

þær í að leita sér hjálpar. Þær óttast þá neikvæðu staðalímynd sem samfélagið hefur um þolendur 

ofbeldis. Þessi ótti getur hindrað þolendurna að leita sér hjálpar frá bæði formlegum og óformlegum 

stuðningsaðilum (Overstreet og Quinn, 2013) en rannsóknir hafa sýnt að ef konan getur reiknað með 

góðum stuðningi þá er líklegra að hún sé tilbúin að slíta sambandinu (Sabina og Tindale, 2008). Ekki 

er það þó bara stimplun samfélagsins sem hindrar konurnar í að leita sér hjálpar. Crowe og Murray 

(2015) skoðuðu reynslu kvenna af heilbrigðisstarfsfólki, lögfræðingum og fleiri aðilum sem konurnar 

geta leitað til. Konurnar töluðu um að þær fyndu fyrir fordómum frá þessum aðilum en aðallega var 

það frá lögfræðingum og öðrum innan réttarkerfisins. Það lýsti sér í því að þeim fannst þeim vera ýtt í 

burtu, þeim hafnað eða jafnvel kennt um ofbeldið (Crowe og Murray, 2015).   
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3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga 
Skamm- og langtíma afleiðingar ofbeldis á heilsu kvenna eru margvíslegar og hafa bæði líkamleg og 

sálræn áhrif á heilsu þeirra. Eins og áður hefur komið fram þá er ofbeldið oft falið innan veggja 

heimilanna og einkennin sjaldnast augljós. Þolendur ofbeldis í nánum samböndum er stór hópur þeirra 

sem leita sér þjónustu heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisstarfsfólk er oft fyrsti eða eini hópurinn sem 

þolendur leita til þó svo að ástæðan sé önnur en ofbeldið (Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2010; Páll 

Biering, 2012). Starfsfólk heilbrigðiskerfisins, hjúkrunarfræðingar, læknar, ljósmæður og sjúkraliðar, 

eru þá oftast í betri stöðu til að uppgötva konur sem eru þolendur ofbeldis (Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 

2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008b; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

Í stefnuyfirlýsingu Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, (2011) segir að hjúkrun sé bæði heildræn og 

einstaklingsmiðuð og taka þurfi mið af því að einstaklingurinn mótast af samspili flókinna líffræðilegra, 

sálrænna og félagslegra þátta (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Hjúkrunarfræðingar njóta 

trausts á meðal almennings í samfélaginu, starfa á fjölbreyttum sviðum og eru aðgengilegir fyrir 

skjólstæðingana og því eru hjúkrunarfræðingar í kjörinni stöðu til að skima fyrir ofbeldi og veita 

konunum viðeigandi aðstoð (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Í siðareglum Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (e.d.) kemur fram að kjarni hjúkrunar sé ,,umhyggja fyrir skjólstæðingnum 

og virðing fyrir lífi hans, velferð og mannhelgi‘‘. Í 2.grein siðareglnanna kemur svo fram að 

hjúkrunarfræðingar séu málsvarar skjólstæðinga sinna og standa vörð um réttindi þeirra og þarfir fyrir 

heildræna hjúkrun (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

Hið alþjóðlega hjúkrunarráð (The International Council of Nurses) hefur sett fram stefnu um núll 

þolgæði (e. zero tolerance) gagnvart ofbeldi. Ef hjúkrunarfræðing grunar að skjólstæðingur sé þolandi 

ofbeldis þá ber honum að bregðast við því. Það felur í sér að taka sér tíma til að tala við þær um 

staðreyndir ofbeldis í nánum samböndum og í samvinnu við þær finna út hvaða stuðning þær vantar 

(Svavarsdottir o.fl., 2015; Usher-Patel, 2013). 

3.1 Hlutverk annarra fagstétta 
Rannsóknir hafa sýnt að konur í ofbeldisfullu sambandi vilja að heilbrigðisstarfsfólk hafi góða þekkingu 

á mögulegum úrræðum og vísi þeim áfram til annarra fagaðila. Einnig nefna konurnar að þær vilji að 

fagfólk vinni í samvinnu við hvort annað svo að þær fái þann stuðning sem þær þurfa á að halda 

(Feder, Hutson, Ramsay og Taket, 2006). 

Hlutverk lækna þegar kemur að ofbeldi gegn konum í nánum samböndum er svipað og hlutverk 

hjúkrunarfræðinga. Heimilislæknar eru oft í nánu sambandi við skjólstæðinga sína og gegna 

mikilvægu hlutverki í greiningu, fyrirbyggingu og meðferð ofbeldis í nánu sambandi (Cronholm, 

Fogarty, Ambuel og Harrison, 2011). Læknar á heilsugæslum eru í góðri aðstöðu til að vinna að 

forvörnum ofbeldis og grípa svo inn í þegar konur fara að sýna einkenni þess. Flestar konur fara ekki 

að tala um ofbeldið að fyrra bragði en vilja að læknar spyrji þær um það á stuðningsríkan og 

traustverðan hátt. Með því að bæta við spurningum um ofbeldissögu inn í reglubundna 

upplýsingaöflun lækna er hægt að finna þolendur ofbeldis í nánum samböndum og veita þeim 

viðeigandi stuðning og aðstoð (Cronholm o.fl., 2011). 
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Þegar konur vantar ráð og aðstoð við hagnýt vandamál líkt og fjárhagsaðstoð, húsnæðis- eða 

húsaleigubætur þá leita þær frekar til félagsþjónustunnar en annað. Það gera þær gjarnan þegar þær 

eru að undirbúa sambúðarslit eða eru fluttar út frá ofbeldismanninum (Anni G. Haugen, 2009).  

Félagsráðgjafar starfa innan félags- og heilbrigðisþjónustunnar og starfa oft náið með öðru 

heilbrigðisstarfsfólki. Þeir hafa sérþekkingu á hinu félagslega kerfi, samfélagslegum úrræðum og 

heilbrigðiskerfinu og eru menntaðir til að veita ráðgjöf og sinna andlegum stuðningi. Þeir sjá meðal 

annars um að veita tímabundna ráðgjöf um réttindi og úrræði sem í boði eru fyrir viðkomandi og um 

eftirfylgd eftir útskrift (Murphy og Ouimet, 2008; Warren, 2007). Þessi þekking og aðkoma 

félagsráðgjafa að þessu málefni er mikilvæg fyrir konur í ofbeldishneigðu sambandi til að styrkja stöðu 

sína innan samfélagsins (Humphreys, 2003). 

 

3.2 Skimun á ofbeldi 
Skimun fyrir ofbeldi í nánum samböndum er aðferð sem notuð er til að finna konur sem eru þolendur 

ofbeldis, óháð því hvort þær beri þess merki eða ekki (Lawoko, Sanz, Helström og Castren, 2011). 

Skimunin gæti farið þannig fram að konan sé spurð beint út, líkt og þegar almennar spurningar um 

bakgrunn hennar eru lagðar fram (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Með því að gera markvissa og 

reglulega skimun eru meiri líkur á að finna konur sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum 

(Gottlieb, 2008). Þeir skjólstæðingar sem ekki eru skimaðir gætu því misst af því að ofbeldið komi upp 

á yfirborðið og þar af leiðandi verða engar íhlutanir (Phelan, 2007). Það á til dæmis við um konur á 

Íslandi þar sem 16% kvenna sem bjuggu við ofbeldi höfðu ekki tjáð sig um það og þar af leiðandi ekki 

fengið viðeigandi aðstoð (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009a). Með skimuninni er verið að reyna að 

koma auga á þessar konur og hjálpa þeim til betra lífs. Rannsóknir hafa sýnt að með skimun aukast 

lífsgæði kvenna, sem búa við ofbeldi, verulega (Phelan, 2007). Heilbrigðisstarfsfólk á heilsugæslu eru 

í sérstaklega góðri stöðu til að skima fyrir ofbeldi í nánum samböndum, því það er oftast fyrsti 

staðurinn sem konur sem eru þolendur leita til (Feder o.fl., 2009). Skimun er líka forvörn fyrir fyrsta og 

annars stigs afleiðingar ofbeldis eins og veikindi, áverkar eða dauða (Phelan, 2007).  

Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hvort eigi að skima fyrir ofbeldi í nánum samböndum hjá 

öllum konum eða bara hjá þeim sem sýna einkenni þess að vera beittar ofbeldi (Phelan, 2007). Samt 

sem áður hefur það sýnt sig að konur eru almennt jákvæðar fyrir því að vera skimaðar fyrir ofbeldinu 

(Dudgeon og Evanson, 2014; Phelan, 2007), en Renker og Tonkin, (2006) fundu út að 97% kvenna 

urðu ekki móðgaðar, niðurlægðar eða reiðar við það að vera skimaðar. Þeir sem eru á móti því að 

skima allar konur sem leita til heilbrigðiskerfisins benda á það að ekki séu nægilegar sannanir fyrir því 

að nægilega mikill ávinningur sé með skimunum (United States Preventive Services Task Force, 

2004; World Health Organization, 2013b). Einnig hefur verið rætt um að ef skima ætti allar konur 

myndi álag á heilbrigðisstarfsfólk aukast til muna. Frekar ætti að beita gagnrýninni hugsun og fylgjast 

betur með konum sem hafa einkenni eða eru í ákveðnum áhættuhóp (Valpied og Hegarty, 2015). Þrátt 

fyrir þessar skoðanir er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk átti sig á mikilvægi skimunar (Phelan, 2007) 

og hafi mjög lágan þröskuld fyrir skimun, jafnvel þótt konan sýni engin einkenni (World Health 

Organization, 2013b). Þeir sem vilja að allar konur séu skimaðar hafa rætt um að með því að skima 
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allar konur er líklegra að heilbrigðisstarfsfólk beri kennsl á þolendur sem annars hefðu ekki sagt frá 

ofbeldinu nema að hafa verið spurðar, fleiri kostir þess að skima eigi allar konur má sjá í töflu 2 

(Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

 

Tafla 2. Kostir þess að skima allar konur fyrir ofbeldi. 

 

 

Ljóst er að mörgum heilbrigðisstarfsmönnum finnst óþægilegt og jafnvel óttast að spyrja konur um 

hvort þær hafi verið beittar ofbeldi innan veggja heimilisins. Þeim getur fundist að verið sé að hnýsast 

of mikið í einkamál þeirra, sérstaklega þær konur sem falla ekki í ákveðna áhættuhópa. En eins og 

komið hefur fram hér áður finnst ofbeldi í öllum stigum samfélagsins og sú hugsun ætti að draga úr 

óttanum við að móðga skjólstæðinginn (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

3.2.1 Þættir sem hafa þarf í huga áður en skimun fer fram 
Skimun felur í sér meira en bara það að finna réttu spurningarnar til að spyrja, þetta eru flókin 

samskipti milli þolandans og heilbrigðisstarfsmannsins. Heilbrigðisstarfsmenn verða að gera sér grein 

fyrir skömminni og sektarkenndinni sem oft fylgir því að verða fyrir ofbeldi af hendi maka síns. Því 

betur sem þolandanum líður í kringum heilbrigðisstarfsmanninn því líklegra er að hún opni sig um 

ofbeldið. Sýnt hefur verið fram á að konur vilja frekar að kvenkyns starfsmenn ræði um þetta við sig og 

að þær séu af sama kynþætti. Einnig vilja konur helst að starfsmaðurinn sé á aldrinum 30-50 ára. 

Óraunhæft er að einungis kvenkyns heilbrigðisstarfsmenn framkvæmi skimunina, þrátt fyrir það er 

mikilvægt að skilja að þessir þættir eru til staðar. Fyrst og fremst snýst þetta um að sýna fagmennsku 

þegar verið er að skima (Thackeray, Stelzner, Downs og Miller, 2007). 

Þegar skimunin fer fram er mikilvægt að hún eigi sér stað í næði, burt frá þeim sem eru í fylgd með 

konunni (Family Violence Prevention Fund, 2004). Áður en skimunin hefst er mikilvægt að árétta 

þagnarskylduna sem hjúkrunarfræðingurinn fer eftir og hvaða takmarkanir séu þar á (Páll Biering, 

2012). Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera meðvitaðir um að ekki eru allar konur gagnkynhneigðar, því 

er betra að nota kynlaus orð eins og ,,maki“ (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

Áður en skimunin hefst er best að reyna að mynda traust hjá konunni og láta spurningarnar hljóma 

eins eðlilega og mögulegt er, því væri ráðlegt að byrja til dæmis að segja: ,,Nú er ofbeldi í nánum 

samböndum það algengt að ég er byrjuð að spyrja allar konur út í það“ eða ,,Ég veit ekki ef þetta er, 

eða hefur verið, vandamál hjá þér, en margir skjólstæðingar mínir hafa lent í því að maki þeirra leggi 

hendur á þær og margar þeirra eru of hræddar við að segja frá því að fyrra bragði, því er ég farin að 
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spyrja allar konur að þessu“ (Family Violence Prevention Fund, 2004). Í kjölfarið ætti að spyrja 

einfaldra og afdráttarlausra spurninga (British Medical Association, 2014). 

Ef þetta eru hins vegar unglingsstúlkur sem verið er að skima væri ráðlagt að byrja að segja: ,,Allir 

eiga rétt á að vera öryggir og að velja hvað sé gert við líkama þeirra“ eða ,,Stundum segir fólk og gerir 

hluti sem geta verið sársaukafullir og láta okkur líða illa, hefur einhver látið þér líða þannig?“ Það ber 

að forðast að nota orð eins og „slæmt“ því ungur einstaklingur gæti tekið því þannig að hún hafi gert 

eitthvað slæmt. Það er nauðsynlegt að nota ekki leiðandi spurningar heldur þarf að spyrja beint út og 

leyfa ungu konunni að svara með sínum eigin orðum. Það skiptir máli að mynda gott traust og gefa sér 

aðeins meiri tíma en hjá eldri konum (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

Í rannsókn sem Thackeray o.fl., (2007) gerðu kom í ljós að 67% kvenna vildu annað hvort vera 

skimaðar með viðtali við heilbrigðisstarfsmann eða að svara spurningarlista. Það voru þó mörg frávik í 

sambandi við hvaða leið væri hentugust og því mæla þeir með að margvíslegar aðferðir séu notaðar 

við skimun (Thackeray o.fl., 2007). Sýnt hefur verið fram á að áhrifaríkast er að spyrja konurnar augliti 

til auglitis í stað spurningalista (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Svavarsdottir og 

Orlygsdottir, (2009a) skoðuðu muninn á tíðni ofbeldis hjá íslenskum konum sem leituðu á 

bráðamóttöku og í mæðravernd með því að nota spurningarlista annarsvegar og viðtöl við 

hjúkrunarfræðing eða ljósmóður hinsvegar. Niðurstöðurnar sýndu að konurnar sögðu frekar frá 

líkamlegu ofbeldi þegar þær voru spurðar augliti til auglitis í viðtali en með spurningarlista. Konurnar á 

bráðamóttökunni upplýstu hinsvegar frekar um andlegt og kynferðislegt ofbeldi af hendi náins maka 

með spurningarlistanum á meðan enginn munur var á milli skimunartækjanna í mæðraverndinni. 

Þessar niðurstöður eru mikilvægar  og gefa til kynna að mikilvægt sé að nota margar aðferðir þegar 

skimað er fyrir ofbeldi í nánum samböndum (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2009a).  

Til stuðnings skimunar má nefna að því oftar sem heilbrigðisstarfsmenn spyrja konur um ofbeldi í 

nánum samböndum, því meðvitaðara verður samfélagið um að þetta sé vandamál sem er til staðar. 

Þá finna konurnar líka að heilbrigðisstarfsfólkinu er ekki sama um málefnið og að þetta sé starfsstétt 

sem hægt sé að leita til, séu þær þolendur ofbeldis. Þá má nefna að því oftar sem þessi umræða 

kemur upp á yfirborðið því eðlilegra verður það fyrir konur að greina frá því (Ingólfur V. Gíslason, 

2008b). Dæmi um spurningar sem hjúkrunarfræðingar geta notað við skimun má sjá í fylgiskjölum A 

og B (Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2010). 

3.2.2 Hindranir í að hjúkrunarfræðingar skimi fyrir ofbeldi 
Helstu hindranir þess að hjúkrunarfræðingar skimi fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru meðal annars 

skortur á tíma, lítil þjálfun hjúkrunarfræðings, að makinn sé viðstaddur, tungumálaörðugleikar og ótti 

við að móðga skjólstæðinginn. Algengast er að hjúkrunarfræðingar nefni skort á tíma en hugsanlegt er 

að aðrar ástæður liggi þar að baki þar sem tímaskortur er næstum því sjálfvirk afsökun í 

heilbrigðiskerfinu. Tilfinningar eins og vonbrigði eða úrræðaleysi gagnvart því að vita ekki hvernig eigi 

að bregðast við gæti legið þarna að baki. Þetta kemur ekki á óvart því rúmlega 61% hjúkrunarfræðinga 

hafa ekki fengið neina formlega þjálfun til að takast á við þetta viðfangsefni (Beynon, Gutmanis, Tutty, 

Wathen og MacMillan, 2012). 
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3.3 Fyrstu viðbrögð hjúkrunarfræðinga 
Þegar kona játar að hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinginn að 

bregðast rétt við. Fyrst og fremst skiptir máli að trúa því sem konan segir (Páll Biering, 2012; 

Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012; World Health Organization, 2013b) og bregðast 

þannig við að það virki sem styrking fyrir hana. Svipbrigði eða efasemdir með orðum gæti orðið til þess 

að konan tjái sig ekki frekar um ofbeldið. Hjúkrunarfræðingar þurfa að gera sér grein fyrir því hve stórt 

skref það er fyrir konuna að trúa ókunnugri manneskju fyrir ofbeldinu (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

Það er mikilvægt að gagnrýna hana ekki og virða það sem hún segir (World Health Organization, 

2013b).  

Það þarf að fá hana til að greina frá því hvers konar ofbeldi hún hefur verið að upplifa og meta 

líkamlegt ástand hennar með tilliti til þess (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Þegar 

konan er spurð út í ofbeldið er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar beiti virkri hlustun, þrýsti ekki á 

frekari frásögn (World Health Organization, 2013b) og að notaðar séu spurningar sem ekki virka 

ógnandi (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Það þarf að sýna konunni hluttekningu og gera henni grein fyrir 

að hún sé ekki ein í þessum sporum, að sökin sé ekki hennar, heldur gerandans (World Health 

Organization, 2013b).  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala Íslands eru ákveðnir þættir sem 

hjúkrunarfræðingar ættu að fara eftir þegar kemur að fyrstu viðbrögðum þegar kona játar því að vera 

þolandi ofbeldis í nánu sambandi (Páll Biering, 2012). Þessa þætti má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Fyrstu viðbrögð þegar kemur í ljós að kona sé þolandi ofbeldis í nánu sambandi. 

 

Til stuðnings við fræðsluna sem hjúkrunarfræðingar ættu að veita mætti nota fylgiskjal C (Páll 

Biering, 2012). 
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Aldrei má fara á bak við konuna því það að fá að taka sínar eigin ákvarðanir er einn þáttur í 

uppbyggingu þessara kvenna. Það er ekki ólíklegt að maki hennar hafi stjórnað lífi hennar lengi og því 

mikilvægt að brjóta þann vítahring með því að styrkja hana til sjálfstæðis (e. empowerment). Þá er 

hægt að efla sjálfstraust hennar með því að hrósa henni fyrir að vera búin að opna sig um ofbeldið og 

öðru sem hún hefur gert gagnvart ofbeldinu (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

Þó konan ákveði að snúa aftur til ofbeldismannsins ber hjúkrunarfræðingnum að virða það þó svo 

að það sé ljóst að hún verði, að öllum líkindum, áfram beitt ofbeldi. Hún tók þó allavegana það skref 

að segja frá og veit að hægt sé að treysta heilbrigðisstarfsfólki sem virðir ákvarðanir hennar. Þá er líka 

líklegra að hún leiti sér aftur hjálpar seinna (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

Ef kona neitar því að vera beitt ofbeldi en hjúkrunarfræðing grunar það sterklega, ætti að ræða við 

konuna um hvað hann hafi tekið eftir og útskýra af hverju hann haldi áfram að hafa áhyggjur af henni, 

bæði vegna heilsu hennar og öryggis. Hjúkrunarfræðingurinn ætti þá að afhenda henni fræðsluefni um 

heilsufarsvandamál, algengi og úrræði. Hjúkrunarfræðingar eiga alltaf að virða val konunnar um hvort 

hún segi frá eða ekki, hún á að hafa stjórn á sínum eigin aðstæðum (Registered Nurses’ Association 

of Ontario, 2012). 

Ef kona játar að hafa orðið fyrir ofbeldi en það er ekki til staðar lengur, þarf fyrst að átta sig á hver 

tengsl hennar eru við gerandann núna. Ef hún óttast gerandann ætti hjúkrunarfræðingurinn að 

aðstoða hana við að finna leiðir til að forðast samskipti við hann og/eða leiðir til að komast yfir óttann. 

Konurnar ættu einnig að fá fræðslu um áhrif á heilbrigði sem fylgja ofbeldi, með aðstoð fylgiskjals C, 

og spyrja þær út í hvort þær glími við einhver af þeim einkennum sem koma þar fram. Leggja ætti fyrir 

konuna greiningarviðtal, ef hún samþykkir það. Það er gert til að leggja mat á geðheilsu hennar og 

líðan. Í lok þessa viðtals ættu niðurstöðurnar að vera ljósar en það gæti hjálpað konunni að gera sér 

grein fyrir hvar hún sé stödd en þetta gæti einnig verið hvatning fyrir hana að leita sér frekari aðstoðar. 

Við þetta mat er ráðlagt að nota fylgiskjal D (Páll Biering, 2012). 

Það sem virðist skipta konurnar einna mestu máli er að þær séu virtar sem einstaklingar og að þær 

séu látnar vita að þær eiga ekki ofbeldið skilið né aðra slæma meðferð. Það þarf að sýna þeim það 

bæði með orðum og í verki, eins og með að hjúkrunarfræðingur sýni þeim hlýju og samkennd (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008b). 

3.3.1 Skráning og tilkynning 
Skráning er gríðarlega mikilvægur þáttur í öruggri og skilvirkri hjúkrun. Skráning hjúkrunarfræðings 

getur verið sérstaklega mikilvæg þegar kemur að konum sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum vegna þess að þessar skráningar geta verið notaðar sem sannanir í ákærum og fyrir rétti 

(Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Þegar kona hefur verið þolandi ofbeldis í nánu 

sambandi þarf að gera henni grein fyrir því að allt sem fram kemur muni vera skráð niður svo það sé 

auðveldara að finna viðeigandi úrræði fyrir hana. Þessar skráningar geta því hjálpað þeim sem konan 

leitar til, ef hún samþykkir að deila þessum upplýsingum (Páll Biering, 2012). Atriði sem hafa þarf í 

huga má sjá í töflu 4, en þetta eru atriði sem koma fram í klínískum leiðbeiningum Landspítala Íslands 

(Páll Biering, 2012). 
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Tafla 4. Skráning upplýsinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og með alla skráningu í hjúkrun ætti hún ekki að vera huglæg heldur niðurstöður nákvæmrar 

athugunar hjúkrunarfræðingsins (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Nota ætti eftir 

fremsta megni beinar tilvitnanir konunnar um ofbeldið (Páll Biering, 2012; Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2012). Notast ætti við orð eins og ,,velur“, ,,neitar“ eða ,,skjólstæðingurinn 

segir“. Varast skal að nota orð eins og ,,fórnarlamb“ eða ,,fullyrðir“. Hlutlæg skráning myndi til dæmis 

hljóma svona: ,,Skjólstæðingurinn segir: ,,Kærastinn minn lemur mig““. Huglæg skráning væri til 

dæmis svohljóðandi: ,,Fórnarlambið fullyrðir að maki hennar hafi ráðist á sig.“ (Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2012). 

Trúnaður við skjólstæðinga er eitthvað sem allir hjúkrunarfræðingar þurfa að standa klárir á. Þeir 

þurfa að gera sér grein fyrir því að það eru siðferðilegar, faglegar og lögbundnar væntingar gerðar til 

hjúkrunarfræðings að halda trúnaði (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012).  

Það er ekki skylda hjúkrunarfræðinga að tilkynna ofbeldi gegn konu til lögreglunnar, heldur er það, 

eins og áður sagði, hennar val hvort hún vilji aðhafast eitthvað frekar (Páll Biering, 2012; Registered 

Nurses’ Association of Ontario, 2012). Þó er undantekning ef það eru börn á heimilinu en þá ber 

hjúkrunarfræðingum að tilkynna ofbeldi til barnaverndarnefndar til þess að koma í veg fyrir að það hafi 

skaðleg áhrif á börnin (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Í lögum um barnavernd í 17. 

grein númer 80/2002 þar sem fjallað er um tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum segir: 

 

 

 

df(Lög um barnavernd nr. 80/2002) 
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Þegar konunni er tjáð að trúnaði muni vera gætt er þó mikilvægt að láta hana vita af þessum 

takmörkunum (World Health Organization, 2013b). Hagsmunir barnanna þurfa alltaf að vera í fyrirrúmi, 

það þarf að gera konunni grein fyrir því og að öll sú hjálp sem henni er veitt er með það að markmiði 

að hún geti búið með börnum sínum án ótta við ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

3.3.2 Öryggisáætlun 
Hjúkrunarfræðingar þurfa alltaf að gera sér grein fyrir að öryggi kvenna, sem verða fyrir ofbeldi í 

nánum samböndum er aldrei hægt að tryggja að fullu, né heldur tryggir ítarleg öryggisáætlun það að 

ofbeldinu muni í raun linna. Besta öryggisáætlunin er áætlun sem konan sjálf útbýr, því hún ein veit 

hvað er raunhæft að gera í hennar aðstæðum, hverjar áhætturnar eru og hvenær líklegt sé að hún 

verði beitt frekara ofbeldi (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). Við gerð öryggisáætlunar 

þarf alltaf að tryggja öryggi, bæði þolenda og barna (Páll Biering, 2012). Aðaláherslan ætti að vera á 

að gera engan skaða með áætluninni. Það þarf alltaf að vera jafnvægi milli skaða og ávinnings (World 

Health Organization, 2013b). 

Áður en öryggisáætlunin er gerð þarf að framkvæma svokallað öryggismat. En með því eru fengnar 

upplýsingar frá konunni sem í ofbeldinu lendir. Meðal annars ætti að spyrja hana hvort hún eða börn 

hennar séu í bráðri hættu, hvar gerandinn sé staddur núna og ef hann er heima er konan þá smeyk 

við að fara þangað. Ef konan tjáir að hún og/eða börn hennar séu í bráðri hættu á þessari stundu ætti 

hjúkrunarfræðingur að bjóðast til þess að kalla til lögreglu til að aðstoða þau með að komast í öruggt 

skjól. Til þess að greina að kona sé í bráðri hættu mætti spyrja hana til dæmis í hversu miklum 

samskiptum hún sé við gerandann, hefur hún dæmt hann í nálgunarbann eða lagt fram kæru á hendur 

honum. Beitir hann börnin ofbeldi eða hótar að gera það (Páll Biering, 2012). Einnig þarf að meta 

konuna hvort hún sé í hættu á að skaða sjálfa sig á einn eða annan hátt (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 

Hjúkrunarfræðingurinn ætti að spyrja út í nýleg samskipti gerandans við konuna til dæmis hvort 

henni stafi ógn af honum, jafnvel með að hóta henni lífláti og ef hann hefur gert svo þá spyrja hvort 

konan trúi því að hann myndi láta verða af því. Sé gerandinn mjög afbrýðisamur eða verulega 

örvæntingafullur, segi til dæmis að vilji hún ekki vera með sér þá skuli hún ekki fá að vera með 

neinum. Hvaða stjórn hefur gerandinn á konunni dags daglega, einangrar hann hana frá fjölskyldu og 

vinum og hefur hann verið að njósna um hana eða senda hótanir til hennar í gegnum skilaboð (Páll 

Biering, 2012)? 

Það hefur sýnt sig að hættulegasti tíminn fyrir konurnar er þegar þær hafa tekið þá ákvörðun að 

yfirgefa mennina. Því er gríðarlega mikilvægt að undirbúa þær vel með gerð öryggisáætlunar ef hún 

kýs að fara aftur til ofbeldismannsins (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Öryggisáætlunin felur í sér meðal 

annars að átta sig á stuðningsneti konunnar og hvaða mögulegan stuðning hún geti fengið frá 

fjölskyldu og vinum. Konan þyrfti helst að finna einhvern sem hún treystir og láta hann vita af ofbeldinu 

og öryggisáætluninni. Ekki er ráðlagt að hún láti fleiri en tvo vita af þessu. Mikilvægt er að konan hafi 

öruggan stað til að leita til ef hún þarf að forða sér frá manninum, oftast er það hjá fjölskyldu eða 

vinum. Ef til neyðartilvika kæmi væri gott að konan væri búin að gera lista með nauðsynlegum 

símanúmerum sem hægt væri að hringja í og kenna börnunum sínum að hringja í neyðarlínuna. Ef 

börnin eru orðin stálpuð þá væri gott að láta þau vita af öryggisáætluninni en samt ekki í miklum 
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smáatriðum fyrr en til þess kemur, því það getur reynst börnum erfitt að þegja yfir leyndarmálum og 

það getur orðið þeim þungbært. Hjúkrunarfræðingar ættu að hvetja konuna til að búa sér til ákveðið 

,,lykilorð“  sem hún er búin að láta börn, fjölskyldu og vini vita af og gæfi það þeim til kynna að hún vilji 

að hringt sé í lögreglu. Gott væri ef konan sé búin að útbúa ferðatösku með nauðsynjum, fötum, 

vegabréfi, greiðslukortum og fleiri mikilvægum gögnum, fyrir sig og börn sín sem hún geymir svo hjá 

einhverjum sem hún treystir (Páll Biering, 2012; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

World Health Organization, (2014) gaf einnig út klínískar leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk um 

gerð öryggisáætlunar, hana má sjá í töflu 5.  

 

Tafla 5. Gerð öryggisáætlunar. 

3.3.3 Tilvísun til annarra aðila 
Konur sem hafa orðið þolendur ofbeldis í nánum samböndum ættu að fá tafarlausan stuðning. 

Hjúkrunarfræðingar ættu því að greina konunni frá þeim möguleikum sem standa henni til boða ásamt 

því að veita upplýsingar um þá með því markmiði að leggja fram áætlun og raunhæf markmið en eins 

og áður sagði þarf alltaf að hafa í huga að konan ræður ferðinni með ákvarðanatöku (World Health 

Organization, 2013b). Hjúkrunarfræðingar ættu alltaf að hafa við höndina uppfærðan lista af úrræðum 

fyrir konurnar sem hægt væri að grípa í þegar á þarf að halda (Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2012). 

Best væri ef konan myndi þiggja langtímameðferð og ætti hjúkrunarfræðingur að hvetja hana til 

þess. Hins vegar eru ákveðin samfélagsúrræði sem hægt væri að leita strax til. Aldrei má ráðleggja 

þessum konum að fara í hjónabandsráðgjöf því þetta er aldrei sameiginleg ábyrgð gerenda og 

þolanda. Eftir að hjúkrunarfræðingur er búin að kynna alla möguleika fyrir konunni en hún afþakkar 

alla aðstoð, væri ráðlagt að láta hana hafa bækling sem fjallar um ofbeldi í nánum samböndum. Ef hún 

hins vegar neitar að taka við bæklingnum þá ætti að gefa henni símanúmer sem hún getur hringt í ef 

henni snýst hugur um að leita sér aðstoðar. Einnig væri hægt að segja konunum frá gagnlegum 

heimasíðum á veraldarvefnum til dæmis stigamot.is, kvennaathvarf.is, kvennaradgjofin.is, drekaslod.is 

og fleiri síður. Ef konan samþykkir þá gæti hjúkrunarfræðingur fengið henni upplýsingar og bækling um 

úrræði fyrir gerendur sem nefnist ,,Karlar til ábyrgðar“ (Páll Biering, 2012). Ef konan hefur nýlega orðið 
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fyrir kynferðislegu ofbeldi er mikilvægt að henni sé vísað til bráðamóttöku þar sem hún fer í skoðun hjá 

lækni (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012). 

Ef konan býr ekki lengur við ofbeldi en er með merki um áfallastreituröskun eða kvíðaeinkenni ætti 

að kynna fyrir henni úrræði sem hún gæti leitað til. Gott er að skima yfir listann með henni og aðstoða 

hana við að finna hentugasta úrræðið fyrir hana (Páll Biering, 2012).   

Ef kona vill ekki þiggja neina aðstoð þarf að gera henni grein fyrir því að hún muni áfram geta leitað 

aðstoðar hjá hjúkrunarfræðingnum sem muni styðja hana og veita henni faglega ráðgjöf. Það er ljóst 

að fólk getur ekki stjórnað gerðum annarra heldur einungis sínum eigin og það er nokkuð sem er 

mikilvægt að gera konunni grein fyrir (Páll Biering, 2012). 

3.4 Þjálfun hjúkrunarfræðinga 
Fyrstu viðbrögð hjúkrunarfræðinga þegar upp kemst að skjólstæðingur er þolandi ofbeldis í nánu 

sambandi skipta miklu máli. Þrátt fyrir það mikla hlutverk sem hjúkrunarfræðingar hafa í að skima fyrir 

ofbeldinu og veita þolendum ofbeldis stuðning hafa rannsóknir sýnt að hjúkrunarfræðingum finnst þeir 

ekki vera nógu vel undirbúnir í að veita konunum viðeigandi hjúkrun, en það hefur áhrif á hvort þeir 

skimi fyrir því eða ekki. Þekking á málefninu tengist því hvort hjúkrunarfræðingum finnist þeir 

undirbúnir til að veita þessum konum hjúkrun  (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell og Törnkvist, 2012). 

Í mörgum klíniskum leiðbeiningum um viðbrögð hjúkrunarfræðinga við ofbeldi í nánum samböndum 

er lögð mikil áhersla á þjálfun og fræðslu (Páll Biering, 2012; Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2012; World Health Organization, 2013b). Helstu hindranir fyrir árangursríkri framkvæmd 

skimunar er ónóg þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og aðstæður í vinnuumhverfi (Páll Biering, 2012; 

Stayton og Duncan, 2005). Aukin þekking hjúkrunarfræðinga á eðli, tíðni, birtingarmyndum og 

afleiðingum ofbeldis á líf kvennanna ásamt því ef farið er eftir lausnatækjum svo sem einhverskonar 

kembileitum, aðgerðaráætlunum eða listum um úrræði geta skilað sér í að uppgötvun ofbeldis eykst 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008b; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012).   

Þjálfun hjúkrunarfræðinga dregur úr óöryggi og ótta við viðbrögð skjólstæðingsins. Ef 

hjúkrunarfræðingur er öruggur er hann líklegri til að meta aðstæður rétt og fái konurnar til að opna sig 

um ofbeldið. Auk þess er líklegra að hann bregðist rétt við, viti hvaða möguleikar séu í boði og virði 

þagnarskylduna (Ingólfur V. Gíslason, 2008b; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2012; Taket 

o.fl., 2003). Með þjálfun og aukinni þekkingu verður heilbrigðisstarfsfólk meðvitaðra sem eykur líkurnar 

á að það þekki einkenni sem benda til ofbeldis (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Þjálfunin felst aðallega í 

fræðslu um ofbeldi í nánum samböndum, afleiðingar þess og hugsanleg úrræði og þjálfun í að 

framfylgja klíniskum leiðbeiningum (Páll Biering, 2012). Hjúkrunarfræðingar þurfa þar af leiðandi að 

vera öruggir svo þeir séu undirbúnir til að skima fyrir ofbeldi og auk þess að hafa þekkingu og færni í 

því að bregðast rétt við ef upp kemur að skjólstæðingur er þolandi ofbeldis (Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2012). 
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4 Úrræði 
Ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, þar sem einstaklingur er sviptur lífsgæðum vegna þess að 

hann býr við ofbeldi af hálfu einhvers nákomins er augljóslega mjög alvarlegt vandamál. Einnig er 

þetta þung byrði á samfélagið þar sem kostnaður í heilbrigðis- og félaglegri þjónustu eykst. Mikilvægt 

er að reyna að draga úr ofbeldinu og að einstaklingar sem verða fyrir því fái aðstoð hratt og örugglega 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Ljóst er að aðeins hluti þeirra sem verða fyrir ofbeldi leita sér frekari 

aðstoðar (World Health Organization, 2014). Þar af leiðandi er fjöldi kvenna sem ekki fær hjálp við að 

losna út úr ofbeldisfullu sambandi eða aðstoð með að vinna úr erfiðri reynslu sinni (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008b).  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á Íslandi á þjónustu félagasamtaka kom í ljós að þjónustan er 

mest á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu er til dæmis eina athvarf landsins og þangað leita 

mun frekar konur af höfuðborgarsvæðinu heldur en konur utan af landi. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu einnig fram á að þjónustuþörfin miðast aðallega við aðstæður kvennanna. Oft á 

tíðum eru konurnar háðar makanum fjárhagslega, ferlið til að skilja er langt og sönnunarbyrðin getur 

verið þung. Ekki er mögulegt að flýta skilnaðarferlinu af nokkrum ástæðum og ekki kemur oft til 

nálgunarbanns (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Samkvæmt tölum frá 2014 er talið að um 22% 

kvenna sem dvelja í kvennaathvarfinu fari aftur heim í óbreyttar aðstæður (Samtök um kvennaathvarf, 

2015). 

Aldraðar, fatlaðar og konur af erlendum uppruna eru afskiptar hvað varðar þjónustu og njóta ekki 

sama aðgengis og aðrir (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Í Kvennaathvarfinu er til dæmis ekki 

aðgengi fyrir líkamlega fatlaðar konur. Einnig eru þar skilyrði um að konur sem þar dveljast verði að 

geta tekið þátt í venjulegu heimilishaldi og þar með geta andlega fatlaðar konur ekki dvalið þar heldur 

(Guðrún Helga Sederholm, 2010).  

Erlendar konur sem búa á landsbyggðinni hafa mikla sérstöðu og því mikilvægt að átta sig á að 

erlendar konur á Íslandi er ekki einsleitur hópur (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Lítil sem engin 

túlkaþjónusta er í boði fyrir erlendar konur og fræðsluefni er byggt á íslenskum þekkingargrunni og þau 

bréf sem félagsþjónustan sendir frá sér eru á íslensku. Það þarf að gera sér grein fyrir því að margar 

erlendar konur kunna einungis sitt eigið móðurmál og sumar hverjar eru ólæsar. Þar af leiðandi skilar 

fræðslan sér ekki til allra miðað við þær aðferðir sem notaðar eru í dag. Ljóst er að konur utan EES 

eru í hvað vestri stöðu, því þær þurfa að sýna fram á framfærslu til þess að öðlast dvalarleyfi og þar af 

leiðandi geta þær orðið háðar maka sínum en það getur verið hindrandi þáttur í að leita sér aðstoðar 

hjá hinu opinbera þar sem þær eru hræddar um að missa dvalarleyfið sitt eða að þær fái ekki 

íslenskan ríkisborgararétt (Guðrún Helga Sederholm, 2010). 

Yfirlit yfir úrræði sem í boði eru fyrir konur á Íslandi má sjá í töflu 6 (Ástþóra Kristinsdóttir og Páll 

Biering, 2013).  
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Tafla 6. Úrræði fyrir konur á Íslandi. 

Úrræði á Íslandi 

Bráðamóttaka LSH í Fossvogi 

Áfallamiðstöð bráðamóttöku í 
Fossvogi 

Neyðarmóttaka vegna nauðgunar á 

bráðamóttöku í Fossvogi 

Neyðarlínan 

Félagsþjónustan 

Kennaathvarfið 

Stígamót 

Heilsugæslsustöðvar um land allt 

Hjálparsími Rauða Krossins 

Drekaslóð 

Kvennaráðgjöfin 

Aflið á Akureyri 

Sólstafir á Ísafirði 

 

Í fylgiskjali E má svo sjá nákvæmari lista yfir þau úrræði sem í boði eru, en gott er að hafa þetta 

skjal við hendina þegar verið er að fræða þolandann um þau úrræði sem standa til boða (Páll Biering, 

2012). 

Hér verður fjallað nánar um  Kvennaathvarfið, Stígamót, Áfallamiðstöð LSH og Karlar til ábyrgðar 

sem er sérstakt úrræði fyrir karlkyns gerendur.  

4.1 Kvennaathvarfið 
Samtök um kvennaathvarf var stofnað 2. júní, 1982 og var athvarf fyrir konur sem sættu ofbeldi á 

heimili sínu, fyrst opnað 6. desember sama ár, var það nefnt Kvennaathvarfið. Nú starfa þar fimm 

konur sem veita ráðgjöf og stuðning við konur sem eru þolendur ofbeldis og börn þeirra. Athvarfið er 

opið allan sólarhringinn, allt árið um kring (Samtök um kvennaathvarf, 2015).  

Markmiðið með Kvennaathvarfinu er að taka við konum og börnum sem þurfa að flýja heimili sitt 

vegna líkamlegs, andlegs eða kynferðislegs ofbeldis. Samtökin berjast líka fyrir vitundarvakningu í 

samfélaginu og efla fræðslu til að auka skilning samfélagsins á afleiðingum og eðli ofbeldis í nánum 

samböndum (Samtök um kvennaathvarf, 2015).  
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Þjónusta Samtaka um kvennaathvarf getur falið í sér: 

• Tímabundna dvöl í kvennaathvarfinu fyrir konur og börn sem búa við ofbeldi.  

• Stuðningur og ráðgjöf fyrir konur sem búa við ofbeldi eða hafa búið við ofbeldi í nánum 
samböndum, hvort sem þær dveljast í athvarfinu eða ekki.  

• Símaráðgjöf sem er opin allan sólarhringinn. Þessi þjónusta er ekki bara fyrir brotaþola 
heldur geta fagaðilar, aðstandendur og aðrir sem leitast eftir upplýsingum um kynbundið 
ofbeldi haft samband og fengið almennar upplýsingar. 

• Sjálfshjálparhópar þar sem konur með svipaða reynslu fá stuðning hver af annarri. Þurfa 
konur að sækja stuðningsviðtal áður en þær geta sótt þessa sjálfshjálparhópa. 

• Fræðsla og upplýsingar til vinnustaða, skóla og félagasamtaka (Samtök um kvennaathvarf, 
2015). 

Athvarfið sjálft er heimilislegt og fallegt þar sem allir hjálpast að við að líkja eftir eðlilegu heimilislífi. 

Þetta er staður þar sem konurnar eru hvattar til að hvíla sig, ná áttum og styrkjast. Konunum er 

hjálpað með að komast í samband við aðila eins og við á, til dæmis félagsþjónustuna, lögfræðinga, 

lögreglu og aðra fagaðila. Í athvarfinu starfa sjálfboðaliðar sem aðstoða við að sinna börnunum, til 

dæmis með að aðstoða við heimanám eða að fara með þau í skemmtiferðir (Samtök um 

kvennaathvarf, 2015). 

Mikið er lagt upp úr því að taka vel á móti konum og börnum, þeim er gefinn mikill tími svo 

stuðningur athvarfsins nýtist þeim sem allra best. Kvennaathvarfið getur ekki veitt öllum meðferð og 

því er hvorki hægt að taka á móti konum sem eiga við áfengis- eða vímuefnaneyslu að etja, né konum 

sem eru í þannig líkamlegu- eða andlegu ástandi að athvarfið getur ekki stutt þær nægilega vel miðað 

við þeirra þarfir (Samtök um kvennaathvarf, 2015). 

Þetta er tímabundin aðstoð og eru konurnar styrktar í því að takast á við aðstæður sínar og þeim 

hjálpað við að byggja upp nýtt líf án ofbeldis. Það hefur sýnt sig að konurnar hafa mikinn hag af 

stuðningsviðtölum og að vera í samskiptum við aðrar konur sem hafa svipaða reynslu. Eftir að þær 

ljúka dvölinni í athvarfinu geta þær farið í sjálfshjálparhópa til frekari stuðnings (Samtök um 

kvennaathvarf, 2015). 

4.2 Stígamót 
Stígamót voru stofnuð þann 8. mars árið 1989 af ýmsum sjálfboðaliðahópum kvenna sem börðust 

gegn kynferðislegu ofbeldi (Stígamót, 2015). Markmið Stígamóta er að vera staður sem konur og 

karlar sem beitt  hafa verið kynferðislegu ofbeldi geta leitað til. Þar geta þau deilt reynslu sinni með 

öðrum sem hafa svipaða reynslu og fengið stuðning. Stígamót eru einnig baráttusamtök fyrir betra 

samfélagi þar sem kynferðislegt ofbeldi er ekki samþykkt. Áhersla er lögð á að bjóða upp á fræðslu og 

upplýsingar til almennings og ýmissa starfshópa sem mæta fólki sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í starfi sínu(Stígamót, e.d.-a). 

Á Stígamótum starfar fólk með ólíkan bakgrunn, þar má til dæmis nefna kynjafræðingar, 

félagsráðgjafar, sálfræðingur, rithöfundur, myndmeðferðarfræðingur, lögfræðingur, þroskaþjálfi, náms- 

og starfsráðgjafi og kennari (Stígamót, 2015). 
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Stígamót eru styrkt af fjárframlögum ríkisins, ýmissa félagasamtaka, stærri sveitafélaga, fyrirtækja 

og með fjáröflunum. Þjónusta Stígamóta er ókeypis með öllu fyrir þá sem leita þangað og stendur hún 

til boða fyrir alla þá sem eru þolendur kynferðisofbeldis og hafa náð 18 ára aldri (Stígamót, e.d.-a). Er 

þjónustan veitt óháð búsetu þolandans og hefur félagið stofnað verkefni sem nefnist Stígamót á 

staðinn en markmið þess er að ná til þolenda á landsbyggðinni og veita þeim þjónustu í heimabyggð. 

Þessi þjónusta hefur verið starfandi til dæmis í Grundarfirði, Selfossi, Sauðárkróki, Vestmannaeyjum 

og Borgarnesi. Einnig er boðið upp á viðtöl aðra hverju viku á Patreksfirði og Egilsstöðum (Stígamót, 

e.d.-b).  

Fyrir þá sem ekki komast í húsnæði Stígamóta af einhverjum ástæðum hefur starfsfólk farið til 

þeirra, til dæmis til fatlaðs fólks og á geðdeildir. Einnig er boðið upp á símavakt og netspjall sem allir 

geta nýtt sér óháð búsetu (Stígamót, 2015). 

Á Stígamótum er lögð mikil áhersla á að fá einstaklinginn til að verða meðvitaðan um eigin styrk og 

er þeim hjálpað til að notfæra sér hann til að gera breytingar á sínu lífi og gera þeim grein fyrir að þau 

eigi ekki sök á ofbeldinu. Litið er á þolendur kynferðisofbeldis sem ,,sérfræðingana“ þar sem þeir eru 

þeir sem best þekki afleiðingarnar. Þar af leiðandi er leitast eftir því að mynda jafnræðistengsl og 

traust milli starfsfólks og þolenda sem leita aðstoðar. Þetta á við bæði í einstaklingsmiðaðri ráðgjöf og 

í hópastarfi (Stígamót, 2015). 

Stígamót þjónustar ekki bara þolendur ofbeldisins. Boðið er upp á viðtöl með persónulegri ráðgjöf 

fyrir aðstandendur, svo sem maka, foreldra og vini óski þeir þess. Þegar þolendur koma í fyrsta skiptið 

til Stígamóta fara fram einstaklingsviðtöl þar sem ofbeldið er rætt og rifjað upp en það er fyrsta skrefið 

í að ná stjórn á afleiðingum ofbeldisins. Þolendurnir ráða ferðinni, hversu mikinn stuðning þeir kjósa að 

fá og í hversu langan tíma (Stígamót, 2015). 

Hópastarf hefur alltaf verið mikilvægur þáttur í starfsemi Stígamóta. Þar koma saman brotaþolar 

sem sækja styrk sín á milli svo þeir geti tekist á við vandamál sem urðu til vegna ofbeldisins. Með því 

að tala um vandamál sín fyrir framan aðra rofnar einangrunin sem oft er til staðar. Þetta hópastarf 

snýst fyrst og fremst um sjálfseflingu (Stígamót, 2015). 

4.3 Áfallamiðstöð LSH 
Á Áfallamiðstöð Landspítalans í Fossvogi er veittur sálrænn stuðningur fyrir þá sem leita á 

bráðamóttökuna og er þar unnið með tilfinningalega úrvinnslu fólks sem hefur lent í áföllum. Einnig er 

beiðnum, innan Landspítalans, um áfallahjálp og ráðgjöf sinnt á miðstöðinni (Landspítali, e.d.).  

Tilgangur þessarar þjónustu er að aðstoða fólk sem orðið hefur fyrir áföllum að takast á við 

tilfinningaviðbrögð sem eru eðlileg í kjölfar þess að lenda í alvarlegum áföllum eins og til dæmis 

ofbeldi í nánum samböndum. Lagt er upp úr tillitssemi og hlýju í garð þeirra sem þangað leita. Einnig 

veitir Áfallamiðstöðin heilbrigðisþjónustum um land allt ráðgjöf um áföll og afleiðingar þeirra, ásamt því 

reynir miðstöðin eftir bestu getu að sinna beiðnum sem berast utan Landspítalans (Landspítali, e.d.). 

Markmiðið er að stuðla að velferð þeirra sem sækja þjónustuna eftir að hafa orðið fyrir áföllum þar 

sem fólk hefur upplifað að lífi eða heilsu sé ógnað, að fjölskylda eða vinum steðji hætta að einhverju 

eða að fólk upplifi eða verði vitni af dauða eða ofbeldi (Landspítali, e.d.). 
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Skjólstæðingar koma í gegnum bráðamóttökuna þar sem starfsfólkið veitir stuðning og hlúir að 

þeim til að byrja með. Í framhaldi þess metur starfsfólk hvort þörf sé fyrir frekari sálrænni aðstoð 

Áfallamiðstöðvar og þá er gerð beiðni þess efnis. Þegar skjólstæðingurinn er kominn yfir á 

Áfallamiðstöðina er hann metinn með tilliti til andlegrar og líkamlegrar líðanar, skoðuð hver viðbrögð 

hans séu og hvort þörf sé á sérhæfðari úrræðum. Þá er skjólstæðingi hjálpað við að vinna úr áfallinu 

og honum veitt fræðsla þar sem fjallað er um algengar afleiðingar áfalla. Að lokum er skjólstæðingi 

vísað á aðra þjónustu eins og við á í hverju tilfelli fyrir sig (Landspítali, e.d.). 

4.4 Karlar til ábyrgðar 
Karlar til ábyrgðar (KTÁ) er meðferðarúrræði fyrir karlmenn sem hafa beitt maka sinn ofbeldi, þetta 

meðferðarúrræði er eitt sinnar tegundar hér á landi. Í boði er meðferð undir stjórn sálfræðinga sem 

bjóða upp á einstaklings- og hópmeðferð. Frá árunum 2006-2011 höfðu 142 karlar leitað sér aðstoðar 

KTÁ. KTÁ starfar á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri (Karlar til ábyrgðar, e.d.). 

Áhersla er lögð á að karlar beri ábyrgð á ofbeldishegðun sinni og læri að nota uppbyggilegar 

aðferðir í samskiptum sínum í stað þess að beita ofbeldi. Í upphafi mæta karlarnir í einstaklingsviðtöl 

en þetta eru greiningarviðtöl sem þeir mæta í allt að fjórum sinnum. Eftir það er metið hvort henti 

aðilanum betur að fara í einstaklings- eða hópmeðferð (Karlar til ábyrgðar, e.d.). Mönnunum er hjálpað 

að breyta hegðun sinni þar sem meðferðin byggist á hugrænni atferlismeðferð. Litið er svo á að 

hópmeðferðin sé megin þáttur meðferðarinnar (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Auk þessa er mökum 

boðið að koma í tvö einstaklingsviðtöl, eitt í upphafi meðferðar og annað við lok meðferðar. Þetta er 

gert til þess að meðferðaraðilar átti sig á hversu öruggur maki og börn eru að búa á heimilinu ásamt 

manninum. Mikilvægt er að karlarnir vilji þiggja aðstoðina og að þeir hafi frumkvæðið á að panta sér 

tíma hjá KTÁ. Þó eru undantekningar á þessu til dæmis þegar barnaverndarnefnd vísar mönnum til 

KTÁ (Karlar til ábyrgðar, e.d.). 

Ástæðan fyrir því að gerandinn fær einstaklingsviðtal og að ekki er boðið upp á hjónaviðtöl er til 

þess að leggja áherslu á að ofbeldið er alfarið á ábyrgð gerandans, en ekki þolandans. Hins vegar fær 

makinn upplýsingar um hvernig meðferðin fer fram og hvað sé lagt áherslu á. Að auki getur félagið 

veitt upplýsingar um hvaða úrræði standa þolandanum til boða (Karlar til ábyrgðar, e.d.). 

KTÁ er aðal tilvísunaraðili í verkefni sem nefnist Alternativ til Vold (ATV) sem Barnaverndarstofa 

sér um. ATV er meðferðarúrræði fyrir börn sem hafa orðið vitni að eða upplifað heimilisofbeldi en 

verkefnið hefur starfað frá byrjun árs 2010 (Karlar til ábyrgðar, e.d.). 

Talið er að meirihluti þeirra sem notfæra sér þetta úrræði beiti ekki ofbeldi næstu tvö árin eftir að 

þeir ljúka meðferð, eða um 53-85%. Þó er lítið vitað hvernig þeir karlar sem ekki ljúka meðferð standa 

sig, en stór hluti þeirra sem hefja meðferð klára hana ekki (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). 
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5 Umræða 
Í þessari fræðilegu samantekt höfum við farið yfir ofbeldi í nánum samböndum. Fjallað var um umfang 

hérlendis og erlendis, mismunandi birtingarmyndir, áhættuþætti og afleiðingar ofbeldis á kvenkyns 

þolendur. Einnig var farið yfir gerendur ofbeldis og hindranir fyrir því að konurnar yfirgefi ofbeldisfullt 

samband.  

Upphaflegur tilgangur verkefnisins var að svara þeim spurningum sem lagðar voru fram í inngangi: 

1) Hvert er umfang og eðli ofbeldis í nánum samböndum og hvaða afleiðingar hefur það á heilsu 

kvenna? 2) Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að ofbeldi gegn konum í nánum 

samböndum? 3) Hvaða úrræði eru til staðar fyrir konur sem eru þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum? Við höfum nú leitast við að finna svör við þeim til þess að öðlast frekari þekkingu á 

viðfangsefninu og einnig til þess að auðvelda aðgengi hjúkrunarfræðinga að gagnreyndri þekkingu um 

hlutverk þeirra á einum stað.  

5.1 Rannsóknarspurning 1) Hvert er umfang og eðli ofbeldis í nánum 
samböndum og hvaða afleiðingar hefur það á heilsu kvenna? 

Ofbeldi í nánum samböndum er oft falið innan veggja heimilisins og konurnar leita ekki endilega til 

heilbrigðisþjónustu vegna ofbeldisins sjálfs heldur frekar afleiðinga þess. Tölur hafa sýnt okkur að 

umfang ofbeldis á Íslandi er í samræmi við tölur frá öðrum vestrænum þjóðum. Umfang ofbeldis er 

mismikið eftir menningarheimum en nýjar rannsóknir hafa sýnt að ofbeldi er hærra í þeim löndum þar 

sem jafnræði karla og kvenna stendur á höllum fæti. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar átti sig á 

umfangi ofbeldis í nánum samböndum og það að ofbeldið spyr ekki um stétt né stöðu, hvaða kona 

sem er getur verið þolandi ofbeldis.  

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft margar ólíkar birtingarmyndir en þolandi getur orðið fyrir 

einni þeirra eða blöndu af mörgum. Fjallað hefur verið um fimm birtingarmyndir ofbeldis en þær eru 

líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt ofbeldi og ofbeldi sem beitt er í gegnum nútímatækni. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að átta sig á og kunna að bera kennsl á þessar birtingarmyndir ofbeldis því 

þær eru ólíkar í eðli sínu og geta birst á ólíkan hátt. Nútímatækni fleytir hratt fram sem auðveldar 

gerendum aðgengi að fórnarlömbum sínum á nýjan hátt og skiptir máli að hjúkrunarfræðingar séu 

meðvitaðir um breytingar á birtingarmyndum ofbeldis.  

Afleiðingar ofbeldis í nánum samböndum geta verið gífurlega miklar á heilsu og lífsgæði kvenna. 

Þessar afleiðingar geta bæði verið andlegar og líkamlegar og þær virðast ekki hafa tekið miklum 

breytingum síðustu árin. Okkur finnst mikilvægt að hjúkrunarfræðingar þekki þessar afleiðingar og viti 

hvaða áhrif ofbeldi getur haft í för með sér.  

Fjallað var um áhættuþætti ofbeldis í nánum samböndum en rannsóknir hafa sýnt að það að verða 

vitni að ofbeldi sem barn eykur líkurnar á að það verði ýmist gerandi eða þolandi í framtíðinni. Því er 

mjög mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að koma auga á ofbeldi sem fyrst til að minnka allan þann 

skaða sem það veldur konunum og börnum þeirra.  
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5.2 Rannsóknarspurning 2) Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar 
kemur að ofbeldi gegn konum í nánum samböndum? 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að ofbeldi í nánum samböndum felst fyrst og fremst í því að 

skima fyrir ofbeldinu og vera vakandi fyrir einkennum þess. Mikilvægt er að nota réttar spurningar, við 

réttar aðstæður og sýna konunni virðingu og traust. Ef kona játar því að vera eða hafa verið þolandi 

ofbeldis þurfa hjúkrunarfræðingar að bregðast við á réttan hátt, en rannsóknir hafa sýnt að það skiptir 

miklu máli að trúa konunni og gagnrýna hana ekki. Stórt hlutverk hjúkrunarfræðinga felst í því að 

fræða konuna um ofbeldi og að upplýsa um hvaða úrræði séu í boði fyrir þær, án þess þó að þrýsta á 

þær til þess að notfæra sér þau. Það skiptir miklu máli að gera konunni grein fyrir að hún eigi ofbeldið 

ekki skilið. Eins og í allri hjúkrun er mjög mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að skrá allt nákvæmlega 

niður. Það getur skipt sköpum fyrir konuna síðar ef hún skyldi vilja kæra ofbeldið. Registered Nurses’ 

Association of Ontario, (2012) mælir með gerð öryggisáætlunar fyrir konur í ofbeldisfullum 

samböndum en með slíkri áætlun er markmiðið að auka öryggi konunnar á þeim tímapunkti þegar hún 

ákveður að yfirgefa ofbeldismanninn.  

Þrátt fyrir fjöldann allan af rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi skimunar þá sýna rannsóknir að 

hjúkrunarfræðingar eru ekki að skima markvisst í sínum störfum. Það er okkar skilningur að 

hjúkrunarfræðingar séu óöruggir og finnist þeir vera að ráðast á einkalíf fólks með því að spyrja svona 

nærgöngulla spurninga og sleppa því þá frekar. Okkur finnst ekki vera mikil umræða um málefnið 

innan heilbrigðiskerfisins þrátt fyrir mikinn þekkingarfræðilegan bakgrunn. Okkur fannst áhugavert að 

rannsóknir sýna að konurnar vilja að þær séu spurðar og þar af leiðandi er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar hafi það frumkvæði að spyrja út í ofbeldi af hendi maka. Ofbeldi í nánum 

samböndum er algengt og því skiptir máli að hjúkrunarfræðingar hunsi ekki eigið innsæi né minnstu 

vísbendingar um að ofbeldi eigi sér stað.  

5.3 Rannsóknarspurning 3) Hvaða úrræði eru til staðar fyrir konur sem 
eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum? 

Mjög mikilvægt er fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum að hafa úrræði til að leita til. Hér á landi 

eru í boði nokkur úrræði sem hjúkrunarfræðingar ættu að vera kunnugir. Þessi úrræði eru 

mismunandi, en um getur verið að ræða sólarhringsathvörf, stuðningsviðtöl við sérfræðinga eða 

ákveðið úrræði fyrir gerendur ofbeldisins. Það kom á óvart að eina sólarhringsúrræðið sem er í boði 

gagnast aðeins einum hóp kvenna, þeim sem eru heilbrigðar. Þær sem ekki geta notfært sér 

þjónustuna eru konur með áfengis- og fíknivanda, konur með fötlun og andlega veikar konur en þetta 

eru hópar sem eru einmitt í áhættuhóp fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Einnig kom það á óvart 

hversu takmörkuð úrræði eru fyrir konur á landsbyggðinni en þær konur þurfa í flestum tilfellum að 

leita til höfuðborgarsvæðisins. Að auki er alvarlegt mál að erlendar konur fái ekki túlkaþjónustu sem 

hindrar þær bæði í að leita eftir þjónustunni og ef þær leita í þau úrræði sem í boði eru fá þær ekki 

fullnægjandi þjónustu. Ánægjulegt var að sjá að í boði sé úrræði fyrir karlkyns gerendur því það segir 

sig sjálft að ef engin þjónusta er í boði eru litlar líkur á að þeir láti af ofbeldinu. 
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5.4 Takmarkanir 
Í þessari fræðilegu samantekt hefur einungis verið fjallað um ofbeldi gegn konum í nánum 

samböndum. Takmarkanna var þörf og því var ekki fjallað um ofbeldi gegn körlum né ofbeldi í 

samböndum samkynhneigðra. Flestar rannsóknir sem voru skoðaðar voru erlendar vegna skorts á 

nýjum íslenskum rannsóknum um málefnið. Ekki var leitað að rannsóknargreinum á öðrum 

tungumálum en íslensku og ensku. 

5.5 Framtíðaráherslur 
Það er okkar tilfinning og reynsla að eftir fjögurra ára háskólanám í hjúkrunarfræði og mikla viðveru á 

sjúkrastofnunum þá séu nemar og nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar ekki tilbúnir til þess að skima fyrir 

ofbeldi og sýna rétt viðbrögð ef kona játar því að vera þolandi ofbeldis í nánu sambandi. Við teljum 

mikla þörf á að nemendur í hjúkrunarfræði fái markvissa þjálfun, bæði í skimun, viðbrögðum og 

kynningu á úrræðum sem eru í boði til að vera tilbúnir til að styðja við fórnarlömb ofbeldis í nánum 

samböndum ef þær aðstæður koma upp. Það ættu að vera í boði fleiri fyrirlestrar um þetta málefni auk 

verklegrar þjálfunar þar sem nemendur æfa sig að skima eftir ofbeldi og bregðast við á réttan hátt.  

Við myndum leggja til að klíniskar leiðbeiningar, skimunarlistar og bæklingar um úrræði séu 

sýnilegri á deildum sjúkrahúsa og á heilsugæslum. Með því að hafa þetta sýnilegt minnir það starfsfólk 

á hlutverk sitt þegar kemur að skimun á ofbeldi í nánum samböndum. Opin umræða um málefnið er 

nauðsynleg til þess að hjúkrunarfræðingum finnist eðlilegt að spyrja skjólstæðinga sína um ofbeldi og 

líði betur með það.  

Við myndum vilja sjá fleiri rannsóknir á ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi. Rannsaka þyrfti 

betur tíðni, afleiðingar og hvað er hægt að bæta varðandi þjónustu við konurnar. Leggja mætti meiri 

áherslu á jaðarhópa svo sem innflytjendur, konur með áfengis- og fíknivanda og aldraðar konur til 

þess að gera sér betur grein fyrir umfangi og þörfum þeirra fyrir þjónustu fagfólks.  
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6 Ályktanir  
Það er alveg ljóst að ofbeldi gegn konum í nánum samböndum er alvarlegt mannréttindabrot og mikið 

vandamál á alheimsvísu. Ofbeldi hefur gífurleg áhrif á andlega og líkamlega heilsu kvenna en það 

getur einnig haft mikil áhrif á aðra einstaklinga í fjölskyldunni og geta afleiðingar ofbeldisins fylgt 

einstaklingum jafnvel ævilangt. Þrátt fyrir fjöldann allan af rannsóknum og opnari umræðu um málefnið 

stendur tíðni ofbeldis í stað og er greinilegt að einhverra breytinga er þörf en ofbeldi mælist hærra í 

löndum þar sem ekki er jafnrétti milli karla og kvenna. Kvenkyns þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum leita oftar í heilbrigðiskerfið en aðrar konur og hjúkrunarfræðingar eru í kjörinni aðstöðu til 

að aðstoða þær. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar hafi nægilega vitneskju um þennan hóp til 

þess að geta komið auga á þær, skimað fyrir ofbeldinu, brugðist rétt við og bent á úrræði sem eru í 

boði. Opinnar umræðu meðal hjúkrunarfræðinga er þörf þar sem skimun virðist vera ábótavant innan 

heilbrigðiskerfisins. Auka þarf við þjálfun hjúkrunarnema- og fræðinga til þess að takast á við þetta 

þarfa verkefni. Höfundar vonast til að þessi samantekt hjálpi hjúkrunarfræðingum til að auka við 

þekkingu sína um þetta málefni auk þess að auðvelda aðgengi að fræðilegri þekkingu á þeirra 

hlutverki. Með aukinni þekkingu á málefninu vonum við að það auki sjálfstraust hjúkrunarfræðinga til 

að styðja við þolendur ofbeldis í nánum samböndum og að komi verði auga á fleiri konur sem hafa 

þörf á stuðningi. 
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