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Ágrip 

Sjálfsvíg eru önnur algengasta dánarorsök fólks á aldrinum 15-29 ára. Á Íslandi deyja að meðaltali 6 

ungmenni vegna sjálfsvíga á ári hverju. Til að fyrirbyggja þessi ótímabæru andlát þarf að beita 

gagnreyndum forvörnum sem nálgast málið frá mörgum hliðum þar sem áhættuþættir eru margvíslegir 

og engin ein nálgun hefur áhrif ein og sér. Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða 

hvaða forvarnir gegn sjálfsvígum ungmenna hafa sýnt árangur  samkvæmt rannsóknum, hvaða 

verkefni eru notuð á Íslandi og hvort þau styðjist við gagnreynda þekkingu.  

Skoðaðar voru rannsóknir og greinar sem fjölluðu um sjálfsvíg ungmenna og forvarnir gegn þeim, 

árangur forvarnanna og hvernig skuli beita þeim. Forvarnirnar voru flokkaðar niður í altækar, 

valkvæðar og viðbragðs forvarnir eftir því að hverjum þeim er beint. Niðurstöðurnar sýndu að með 

markvissum forvörnum má fækka sjálfsvígum ungmenna. Sumar gerðir forvarna hafa verið 

rannsakaðar meira en aðrar með tilliti til beinna áhrifa á sjálfsvígstíðni. Því er þörf á frekari 

rannsóknum. Á Íslandi hefur ýmsum forvörnum gegn sjálfsvígum ungmenna, úr öllum þremur 

flokkunum, verið beitt. Þó má enn gera betur á þessu sviði, til dæmis með aukinni skimun á 

sjálfsvígshættu innan heilsugæslunnar, bættum verklagsreglum um skimun á heilbirgðisstofnunum og 

áframhaldandi fræðslu til hliðvarða vítt og breitt um landið.  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sinni forvörnum gegn sjálfsvígum ungmenna, þekki áhættuþætti 

og vísi ungmennum í sjálfsvígshættu í viðeigandi þjónustu. Snemmtæk inngrip eru lykilatriði í að 

fyrirbyggja sjálfsvíg og hjúkrunarfræðingar á sviði skólahjúkrunar, heilsugæslu og geðheilbrigðis-

kerfisins eru í góðri aðstöðu til að sinna forvörnum. 

Lykilorð: Sjálfsvíg, ungmenni, forvarnir og áhættuþættir.  
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Abstract 

Suicide is the second leading cause of death for people aged 15-29. Every year in Iceland 

approximately 6 young persons die from suicide. To prevent these untimely deaths, research based 

prevention that approach the subject from many sides is needed, because the risk factors are 

multifarious and no single approach will have an impact on its own. The purpose of this literature 

review was to look into which preventive measures against youth suicide have been proven to be 

effective, which measures are used in Iceland and if they are based on research.  

Research and other articles that discuss youth suicide and prevention, success of those 

preventions and how to use them were examined. Preventive measures were classified into universal, 

selective and indicated preventions, depending on who they were meant for. The findings suggest that 

with purposeful prevention strategies, the number of youth suicides can be reduced. Some prevention 

strategies have been researched more than others in reference to their effect on suicide rates. 

Therefore further research is needed. Various preventive measures for youth suicide prevention, from 

all categories, have been active in Iceland. Even so there is room for improvement in this area, e.g. 

increased screening in public health, improved code of practice of screening in health care service and 

continued gatekeeper training across the country.  

It is essential that nurses attend to youth suicide prevention, recognize the risk factors and refer 

young people at risk of suicide to the appropriate service. Early intervention is a key factor in 

preventing suicide and nurses in schools, public health and mental health are in a good position to use 

prevention strategies. 

Keywords: Suicide, youth, prevention and risk factors. 
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1 Inngangur  

Sjálfsvíg eru alltaf harmleikur. Líta þarf á alla tölfræði, í ritgerð sem þessari, sem mannslíf. Ekki 

einungis þess látna heldur einnig aðstandenda sem lifa eftir í sorginni.  

Samkvæmt mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) deyja rúmlega 800.000 manns af 

völdum sjálfsvíga á heimsvísu á ári hverju. Það gerir eina manneskju á 40 sekúndna fresti. Talan gæti 

þó verið enn hærri vegna þess að sjálfsvíg eru ólögleg í sumum löndum og dauðsföll vegna sjálfsvíga 

því ekki tilkynnt sem slík. Auk þess er skráning á dánarorsökum ekki áreiðanleg í sumum löndun og 

getur verið að tölur skekkist þess vegna (World Health Organization, 2014).   

Sjálfsvíg voru lengi litin hornauga á Íslandi. Í Grágás var tekið fram að ekki megi grafa þá sem hafa 

ráðið sér bana, eða gert tilraun til þess, innan kirkjugarðs. Þessi ákvæði voru í raun í gildi fram til 

ársins 1881. Aðrir sem ekki mátti grafa innan garðs voru óskírðir, sekir skógarmenn og bannfærðir 

menn (Árni Björnsson, 1996). Engar upplýsingar fundust um að sjálfsvíg séu fordæmd af lútherskri trú 

nú til dags. Samkvæmt Hjalta Hugasyni prófessor við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla 

Íslands (munnleg heimild, 2.maí 2016) er einungis fjallað um sjálfsvíg, innan lútherskrar trúar, í 

tengslum við sálgæslu þeirra sem hafa sjálfsvígshugsanir og/eða aðstandenda. 

Sjálfsvíg eru sérstaklega algeng hjá ungu fólki. Þau eru önnur algengasta dánarorsök fólks á 

aldrinum 15-29 ára og eru um 8,5% dauðsfalla á því aldursbili (World Health Organization, 2014). Árið 

2014  létust í Bandaríkjunum rúmlega 5000 manns á aldrinum 15-24 ára af völdum sjálfsvígs. Það 

voru 17,6% allra dauðsfalla á því aldursbili. Í samanburði við aðra aldurshópa voru sjálfsvíg 0,3% allra 

dauðsfalla hjá fólki eldra en 65 ára og 3,1% hjá fólki á aldrinum 45-64 ára (Drapeau og McIntosh, 

2015b). Þessi hlutföll voru nánast þau sömu öll þrjú árin á undan (Drapeau og McIntosh, 2015a; 

Drapeau og McIntosh, 2014a; Drapeau og McIntosh, 2014b).  

Samkvæmt dánarmeinaskrá, sem Embætti landlæknis heldur utan um, létust 26-50 manns af 

völdum sjálfsvíga á hverju ári á árunum 1997-2014. Tölur sem fást úr skránni eru ekki nákvæmar hvað 

varðar aldur, þá sérstaklega þann aldur sem er fjallað um í þessari ritgerð, 15-24 ára. Við vitum hins 

vegar að á tímabilinu létust 7-29 manns á ári hverju á aldrinum 0-39 ára (Embætti landlæknis, 2016). 

Samkvæmt dánarmeinaskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar létust 184 á Íslandi á aldrinum 15-

24 ára af völdum sjálfsvíga á árunum 1981-2009, það eru rúmlega 6 manns á ári. Það voru 24,7% 

allra dauðsfalla hjá aldurshópnum á þessu tímabili. Það hlutfall var svipað hjá fólki á aldrinum 25-34 

ára, en fór svo hratt lækkandi hjá eldri hópum, á bilinu 0,1-9% (World Health Organization, 2009).  

Ástæður sjálfsvíga eru fjölbreyttar, þær geta verið félagslegar, sálfræðilegar, menningarlegar, 

líffræðilegar eða tengdar umhverfinu. Vegna þess hve margvíslegar ástæður eru fyrir sjálfsvígshegðun 

þurfa sjálfsvígsforvarnir að nálgast vandamálið frá mörgum hliðum og ná til mismunandi hópa 

samfélagsins, áhættuhópa og vera aldursmiðaðar. Engin ein nálgun hefur áhrif ein og sér á 

viðfangsefni sem er jafn flókið og sjálfsvíg (World Health Organization, 2014).  

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í forvörnum gegn sjálfsvígum ungmenna er meðal annars að greina 

áhættuþætti þeirra og vísa þeim til sérfræðinga í geðheilbrigðisþjónustu. Einnig hafa hjúkrunar-
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fræðingar tækifæri til að fækka sjálfsvígum ungmenna með því að taka þátt í fræðslu um viðvörunar-

merki sem ungmenni sýna gjarnan fyrir sjálfsvíg (Berman, Erb, Kozier og Snyder, 2008).  

Sennilega þekkja flestir einhvern sem svipti sig lífi. Áhugi okkar á forvörnum gegn sjálfsvígum 

kviknaði eftir að nokkur ungmenni féllu fyrir eigin hendi á stuttum tíma á Austurlandi, en þar erum við 

báðar fæddar og uppaldar. Andlát þeirra höfðu mikil áhrif á samfélagið fyrir austan og í framhaldi urðu 

miklar umræður um skort á geðheilbrigðisþjónustu, stuðningi, fræðslu og forvörnum fyrir fólk í 

sjálfsvígshættu. Við viljum með þessu verkefni leggja okkar af mörkum að betra forvarnarstarfi.  

Þær spurningar sem leitast er við að svara í þessu verkefni eru: Hvaða forvarnir hafa sýnt árangur 

gegn sjálfsvígum ungmenna? Hvaða verkefni eru í gangi á Íslandi? Eru gagnreynd verkefni nýtt til 

forvarna á Íslandi? 

1.1 Skilgreiningar  

Orðið forvörn merkir hvers kyns ráðstöfun sem gerð er til að koma í veg fyrir sjúkdóm, slys eða önnur 

áföll (Íslensk orðabók: A–L, 2002). Í þessari ritgerð byggjum við á skilgreiningu Gordon (1983) á 

forvörnum. Því skiptum við forvörnum í altækar, valkvæðar og viðbragðs forvarnir í staðinn fyrir fyrsta, 

annars og þriðja stigs forvarnir. Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á sjálfsvígum er 

einfaldlega að svipta sjálfan sig vísvitandi lífi (World Health Organization, 2014). Í ritgerðinni er gengið 

út frá því að ungmenni séu fólk á aldrinum 15-24 ára. 
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2 Aðferðir 

Til að leitast við að svara rannsóknarspurningunni ákváðum við að safna heimildum um sjálfsvíg 

ungmenna, áhættuþætti, verndandi þætti og niðurstöður rannsókna um forvarnir gegn sjáflsvígum. 

Auk þess vildum við skoða forvarnir á Íslandi og leituðum því heimilda um forvarnarverkefni hér á 

landi. Mest var leitað í gagnagrunnum Pubmed, Scopus og PsychInfo. Auk þess var Google scholar 

notað ef illa gekk að finna greinar á öðrum gagnagrunnum, eða fá aðgang að þeim. Helstu leitarorð 

sem við notuðum eru suicide, prevention, youth, young people, adolescence, gatekeeper, screening, 

risk factors.  Við nýttum einnig heimildaskrá annarra greina til að komast að frumheimildum eða öðru 

góðu efni. Reynt var að finna nýlegar heimildir, bæði rannsóknir og fræðilegar samantektir, sem gerðar 

hafa verið á síðustu 5-10 árum. Eldri heimildir voru þó ekki útilokaðar ef þær höfðu enn gott fræðilegt 

gildi. 

Við ritun kaflans um forvarnir á Íslandi byrjuðum við á að funda með Salbjörgu Bjarnadóttur, 

geðhjúkrunarfræðingi og verkefnastjóra á sviði eftirlits og gæða hjá Embætti landlæknis, og fengum 

upplýsingar um stöðu forvarna gegn sjálfsvígum á Íslandi. Hún benti okkur á ýmis verkefni og hvernig 

við gætum aflað okkur upplýsinga um þessi mál. Á heimasíðu Embættis landlæknis fundum við mikið 

af upplýsingum, auk þess sem við studdumst við bæklinga og heimasíður um forvarnaverkefni sem 

notuð hafa verið hér á landi. Til viðbótar höfðum við samband við nokkra einstaklinga sem starfa við 

beinar eða óbeinar forvarnir gegn sjálfsvígum og fengum munnlegar heimildir til að afla nánari 

upplýsinga. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Sjálfsvíg ungmenna 

Í aldurshópnum 10-24 ára eru sjálfsvíg önnur algengasta dánarorsökin í heiminum, á eftir umferðar-

slysum. Sjálfsvíg eru flókin fyrirbæri sem eru blanda félagslegra, sálfræðilegra, samfélagslegra, 

líffræðilegra þátta og umhverfisþátta. Áhættuþættir eru því af mörgum toga, eins og sjá má aftar í 

kaflanum (Schwartz-Lifshitz, Zalsman, Giner, og Oquendo, 2012; World Health Organization, 2014).  

Það eru mun fleiri sem gera sjálfsvígstilraun en þeir se                                           

                                                                                                            

                                                                                                        

                      , 2002). Sjálfsvígstilraunir eru algengari meðal stúlkna en drengir svipta sig oftar 

lífi. Almennt er talið að þrisvar sinnum fleiri karlmenn falli fyrir eigin hendi en konur, það er þó mismikill 

munur á þessu hlutfalli á milli landa. Bæði hefur það áhrif  hvort um há- eða lágtekju land er að ræða 

og aldurshópurinn sem um ræðir. Í hátekjulandi, eins og Íslandi, og í aldurshópnum 15-29 ára, er 

hlutfallið að meðaltali 3,7 karlar, sem deyja af völdum sjálfsvíga, á móti hverri konu. Í lágtekjulandi er 

hlutfallið 1,6 karl á móti hverri konu. Margar mögulegar ástæður geta verið fyrir þessum mikla 

kynjamun, s.s. mismunandi leiðir til að takast á við vandamál eða krísu sem kemur upp, aðgengi og 

val á aðferðum sem notaðar eru til sjálfsvígsins, neyslumynstur áfengis og mismikil sækni í þjónustu 

milli kynjanna (World Health Organization, 2014).  

Kynjamunar gætir einnig í aðferðum sem eru notaðar við sjálfsvíg. Í norskum og bandarískum 

rannsóknum sem skoðuðu aðferðir við sjálfsvíg kom í ljós að hengingar, skotvop og eitranir eru þrjár 

algengustu aðferðir sem notaðar eru við sjálfsvíg hjá aldurshópnum 15-24 ára. Bæði í Noregi og 

Bandaríkjunum var algengast að karlmenn á aldrinum 15-24 ára notuðu skotvopn, hengingar fylgdu 

þar fast á eftir og eitranir voru í þriðja algengasta aðferðin. Hjá konum á aldrinum 15-24 ára voru 

hengingar algengasta aðferðin, í Noregi voru eitranir næst algengastar og skotvopn þriðja algengasta 

aðferðin en í Bandaríkjunum var þessu öfugt farið, skotvopn voru önnur algengasta aðferðin og eitranir 

þriðja algengasta (Puzo, Qin og Mehlum, 2016; Sullivan, Annest, Simon, Luo, og Dahlberg, 2015).  

 

3.1.1 Áhættuþættir ungmenna á aldrinum 15-24 ára 

Grunnur að góðum forvörnum við sjálfsvígum eru að þekkja áhættuþætti til þess að hægt sé að grípa 

til viðeigandi forvarna. Í þessum kafla verður fjallað um áhættuþætti ungmenna á aldrinum 15-24 ára. 

Það er yfirleitt ekki einn sérstakur áhættuþáttur eða ein sérstök krísa sem veldur því að einstaklingur 

fremur sjálfsvíg, oftast leggjast nokkrir áhættuþættir eða atburðir saman og auka þannig varnaleysi 

hans og áhættu á sjálfsvígshegðun (World Health Organization, 2014). 

3.1.1.1 Geðraskanir 

Tengsl geðraskana og sjálfsvíga eru vel þekkt en margar geðraskanir eru áhættuþættir fyrir sjálfsvígs-

hegðun (World Health Organization, 2014). Geðraskanir eru til staðar í að minnsta kosti 90% sjáfls-

víga og í allt að 80% tilvika eru raskanirnar ómeðhöndlaðar (van der Feltz-Cornelis o.fl., 2011). Fræðin 
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sýna að stór meirihluti þeirra ungmenna sem svipta sig lífi eru með sálfræðileg eða geðræn vandamál 

eins og þunglyndi, fyrri sjálfsvígtilraunir og misnotkun áfengis og vímuefna (Gould og Kramer, 2001). 

Sjálfsvígshætta vegna geðraskana verður fyrir margföldunaráhrifum með fjölda geðraskana. 

Manneskja með fleiri en eina geðröskun er því í margfalt meiri áhættu en sú sem glímir við eina röskun 

(World Health Organization, 2014). Meðal þeirra geðraskana sem auka áhættu á sjálfsvígum eru 

þunglyndi, áfengis- og fíkniefnaneysla, geðhvarfasýki, kvíði, geðklofi, félagsfælni, áfallastreituröskun, 

athyglisbrestur og ofvirkni, mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun, bjöguð líkamsmynd og 

persónuleikaraskanir (Bono og Amendola, 2015; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012; World Health 

Organization, 2014). Hjá unglingum eru sjálfsvíg algengari meðal þeirra sem eru með þunglyndi, 

kvíðaraskanir, fíknivanda, átraskanir eða geðrof (World Health Organization, 2004).  

Þunglyndi er algengasti geðsjúkdómurinn sem veldur aukinni sjálfsvígshættu hjá ungmennum 

(Gould og Kramer, 2001). Það er mikilvægt að vita að unglingar sem eru með þunglyndi kvarta 

gjarnan vegna líkamlegra einkenna þegar þeir leita til læknis, frekar en að nefna andlega vanlíðan. 

Þessi einkenni geta verið höfuðverkur, magaverkur, lystarleysi, svimi og stingir í fótleggjum eða bringu. 

Einkenni þunglyndis geta einnig verið mismunandi milli kynja en stúlkur draga sig frekar í hlé, verða 

óvirkar, þöglar eða niðurdregnar, meðan þunglyndir drengir krefjast mikillar athygli með truflandi 

hegðun eða árásargirni. Bæði kyn einangra sig félagslega sem getur leitt til einmannaleika og eykur 

hættuna á sjálfsvígi enn frekar. Þrátt fyrir að þunglyndiseinkenni séu algeng meðal unglinga í 

sjálfsvígshugleiðingum geta unglingar framið sjálfsvíg án þess að vera þunglyndir og verið þunglyndir 

án þess að fyrirfara sér (World Health Organization, 2004).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er áfengis og vímuefnanotkun mikill áhættuþáttur og eykst 

vægi hans með hærri aldri ungmennisins. Tengsl áfengis og vímuefnanotkunar eru meiri við sjálfsvígs-

tilraunir en við sjálfsvígshugsanir (Gould og Kramer, 2001). Meðal unglinga sem svipta sig lífi er 

áfengis- og vímuefnanotkun algengari en meðal annara unglinga og í 25% sjálfsvígstilrauna í aldurs-

hópnum 15-19 ára hafði áfengis eða annara vímuefna verið neytt fyrir verknaðinn (World Health 

Organization, 2004). Ef talað er um alla aldurshópa má rekja 22% dauðsfalla af völdum sjálfsvíga í 

heiminum til áfengisnotkunar (World Health Organization, 2014). Í rannsókn sem gerð var á íslenskum 

framhaldsskólanemum fundust marktækt tengsl milli fyrri tilraunar til sjálfsvígs og áfengisneyslu, 

notkunar kannabisefna og reykinga (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002).  

Aðrar geðraskanir sem sýnt hefur verið fram á að auki áhættu á sjálfsvígum ungmenna geta bæði 

verið sjálfstæðir áhættuþættir og aukið líkur á öðrum áhættuþáttum s.s. þunglyndi og áfengis eða 

vímuefnanotkun. Átraskanir valda til dæmis oft miklu þunglyndi og geðrofseinkenni eru oft tengd 

áfengis eða vímuefnanotkun (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002). Geðklofi er stór áhættuþáttur fyrir 

sjálfsvíg hjá sjúklingum sem þjást af sjúkdóminum. Það er þó ekki stórt hlutfall sjálfsvíga ungmenna 

sem rekja má til geðklofa vegna þess hve fáir eru með sjúkdóminn (Gould og Kramer, 2001). Tengsl 

hafa fundist milli kvíðaraskana og sjálfsvígstilrauna karla en veikari tengsl eru hjá konum. Kvíði virðist 

óháður þunglyndi sem áhættuþáttur og því mikilvægt að meta og meðhöndla kvíða hjá ungmennum í 

sjálfsvígshættu (World Health Organization, 2004). Í rannsókn Renaud, Séguin, Lesage, Marquette, 

Choo og Turecki (2014) á fólki sem hafði svipt sig lífi, voru líkurnar á að vera með geðlægðarsjúkdóm, 
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fíknivanda eða kvíðaröskun 8 til 63 sinnum meiri ef einstaklingur tilheyrði sjálfvígshópnum, en ef hann 

tilheyrði samanburðarhópnum. 

Fyrri tilraunir til sjálfsvígs eru veigamikill áhættuþáttur sjálfsvíga, hvort sem aðrar geðraskanir eru til 

staðar eða ekki (Maslow, Dunlap og Chung, 2015; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002). Jafnvel hefur því 

verið haldið fram að fyrri sjálfsvígstilraun sé sterkasta vísbendingin um að einstaklingur sé í sjálfsvígs-

hættu (World Health Organization, 2014). Milli 25-33% ungmenna sem svipta sig lífi hafa gert fyrri 

tilraun til sjálfsvígs. Tengslin milli fyrri sjálfsvígtilrauna og sjálfsvígs eru sterkari hjá karlmönnum en 

konum (Gould og Kramer, 2001). 

3.1.1.2 Hugrænir þættir og persónuleikaeinkenni 

Hugrænir þættir og persónuleikaeinkenni virðast hafa mikil áhrif á sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir þrátt 

fyrir takmarkað forspárgildi einstakra þátta. Þessi einkenni eru til dæmis miklar skapsveiflur, hvatvísi, 

reiði- eða árásarhneigð, útrásarhegðun, andfélagsleg hegðun, pirringur, einstrengingsleg hugsun, lítil 

geta til að leysa úr vandamálum eða krísu, lágt eða of mikið sjálfsmat og kynáttunarvandi eða 

samkynhneigð (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002). Samkynhneigð ungmenni eða ungmenni með 

kynáttunarvanda eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri en önnur ungmenni til að svipta sig lífi. Þetta er 

gjarnan tengt stríðni og áreiti (Bono og Amendola, 2015; Maslow o.fl., 2015). 

Vonleysi er einnig einn helsti hugræni áhættuþátturinn fyrir sjálfsvígi, þá upplifir manneskjan að 

ástandið muni aldrei batna. Vonleysi, geðraskanir og fyrri tilraunir til sjálfsvíga eru þættir sem hafa 

verið notaðir  til að greina sjálfsvígshættu (World Health Organization, 2014). Þrátt fyrir að sýnt hafi 

verið fram á tengsl vonleysis og sjálfsvígshættu eru tengslin ekki skýr þegar þunglyndi hefur verið 

tekið út úr jöfnunni, vonleysi er því sennilega einkenni þunglyndis en ekki áhættuþáttur eitt og sér 

(Gould og Kramer, 2001). 

3.1.1.3 Fjölskyldutengdir og félagslegir áhættuþættir 

Fjölskyldutengsl hafa mikil áhrif á líðan barna og neikvæð fjölskyldutengsl eða áföll í bernsku hafa 

áhrif á allt líf ungmenna. Oft má greina truflanir á starfshæfni fjölskyldna hjá unglingum í sjálfsvígs-

hugleiðingum (World Health Organization, 2004). Saga um sjálfsvíg innan fjölskyldunnar eykur 

sjálfsvígshættu mikið. Einnig tengjast geðræn vandamál hjá foreldrum, þá sérstaklega þynglyndi og 

fíknivandi, sjálfsvígum hjá ungu fólki (Gould og Kramer, 2001; Maslow o.fl., 2015). Þá eru fórnarlömb 

sjálfsvíga líklegri til að koma úr brotnum fjölskyldum, en skilnaður foreldra sem stakur lífsviðburður 

hefur þó lítil áhrif á sjálfsvígshættu (Gould og Kramer, 2001). Íslenskir framhaldsskólanemar sem nutu 

lítils stuðnings foreldra eða eyddu sjaldan tíma með vinum sínum voru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri 

til að hafa gert sjáflsvígstilraun en þeir nemendur sem nutu meiri stuðnings foreldra og eyddu oftar 

tíma með vinum sínum (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002).  

Bæði þolendur og gerendur eineltis hafa hærri tíðni sjálfsvígshegðunar en aðrir hópar og ef 

einstaklingur hefur bæði verið þolandi og gerandi eineltis eykst hættan enn meira. Samband eineltis 

og sjálfsvíga er samt flókið og ekki hægt að fullyrða að eineltið sé eini áhættuþátturinn. Oftast eru 

undirliggjandi geðræn vandamál, lítill félagslegur stuðningur og lítil bjargráð einnig áhrifaþættir 

(Maslow o.fl., 2015). 



14 

Innflytjendur upplifa oft tilfinningalega erfiðleika ásamt tungumálaerfiðleikum. Einnig hafa þeir lélegt 

félagslegt stuðningsnet (World Health Organization, 2004). Innflytjendur sem eiga erfitt með að 

aðlagast eru í aukinni sjálfsvígshættu en það á sérstaklega við um ungmenni (World Health 

Organization, 2014). Togstreita milli gilda innan einstakra hópa myndast þegar ungt fólk, sérstaklega 

stúlkur, elst upp í nýju og frjálsara landi en er um leið með sterkar rætur í íhaldssamri menningu 

uppruna síns. Börn og unglingar geta átt í vandræðum með sjálfsmynd sína, skort fyrirmyndir og átt 

erfitt með að leysa úr ágreiningi, ef þau ná ekki að tengjast menningarlegum uppruna sínum. Það 

getur valdið því að þau sýni sjálfseyðandi hegðun, s.s. að gera sjálfsvígstilraun, undir miklu álagi 

(World Health Organization, 2004). 

3.1.1.4 Sjálfsvíg í nærumhverfi 

Einn af aðal áhættuþáttum sjálfsvíga hjá ungmennum er að missa fjölskyldumeðlim úr sjálfsvígi. Það 

er einnig áhættuþáttur ef vinur eða annar nákominn sem ekki er fjölskyldumeðlimur sviptir sig lífi 

(American Association of Suicidology, 2013; Gould og Kramer, 2001; Maslow o.fl., 2015). Með öðrum 

orðum geta ungmenni orðið fyrir smitáhrifum vegna sjálfsvíga. Smitáhrif þýðir að manneskja sem er 

varnarlaus og komin með sjálfsvígshugsanir upplifir sjálfsvíg einnar eða fleiri persónu og sú upplifun 

eykur líkurnar á að viðkomandi gerir sjálfsvígstilraun eða svipti sig lífi (Sullivan o.fl, 2015). Smitáhrif 

sem þessi eru nánast einungis þekkt hjá ungu fólki, undir 24 ára (Gould og Kramer, 2001). Tíðni 

sjálfsvíga eykst gjarnan eftir að jafnaldri hefur framið sjálfsvíg (Maslow o.fl., 2015). Íslenskir 

framhaldsskólanemar sem áttu vin sem hafði fallið fyrir eigin hendi voru 3,2 sinnum líklegri til hafa gert 

sjálfsvígtilraun en jafnaldrar þeirra (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2002). Smitáhrifa getur líka gætt þegar 

fræg manneskja fremur sjálfsvíg. Sýnt hefur verið fram á aukna tíðni sjálfsvíga eftir fréttir af 

sjálfsvígum frægs fólks. Áhrifin voru þó mismikil eftir löndum og fyrir hvað einstaklingurinn var frægur 

(Niederkrotenthaler, Fu, Yip, Fong, Stack, Cheng og Pirkis,  2012). 

3.1.1.5 Erfið lífreynsla 

Rannsóknir á sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum hjá ungu fólki hafa fundið háa tíðni erfiðra eða 

streituvaldandi atburða á tímabilinu fyrir sjálfsvígið eða sjálfsvígstilraunina. Áhrif þeirra haldast þegar 

tekið er tillit til annarra áhættuþátta (Beautrais, 2003). Streituvaldandi atburðir geta leitt til vonleysis, 

hjálparleysis og örvæntingar hjá ungmennum. Þessir atburðir geta til dæmis verið umrót í fjölskyldunni, 

lok ástarsambands, einelti, atvinnuleysi, alvarleg líkamleg veikindi, óæskileg þungun, agavandamál og 

fleira (World Health Organization, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli sjálfsvíga og 

erfiðra lífsviðburða eins og persónulegs missis og lögbrota- eða hegðunarvandamála. Þessir lífs-

viðburðir tengjast sérstaklega sjálfsvígum hjá fólki með vímuefnavanda (Gould og Kramer, 2001). 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á fjölda og alvarleika þessara lífsviðburða, en þær sýna að þeir 

sem sýna sjálfsvígshegðun hafi upplifað fleiri og erfiðari lífsviðburði en þeir sem ekki sýna sjálfsvígs-

hegðun (Beautrais, 2003). 
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3.1.2 Verndandi þættir 

Öfugt við áhættuþætti þá minnka verndandi þættir líkurnar á sjálfsvígum. Með því að styrkja vernandi 

þætti hjá ungmennum getum við því dregið úr sjálfsvígum (World Health Organization, 2014). Sterk 

fjölskyldutengsl, árangursrík bjargráð, metnaður í skóla og takmarkaður aðgangur að aðferðum og 

tólum sem nota má til sjálfsvígs, eru meðal verndandi þátta gegn sjálfsvígum ungmenna (Maslow o.fl., 

2015).  

Sterk félagsleg tengsl eru mikilvægur verndandi þáttur hjá ungmennum og minnka líkur á 

sjálfsvígum. Tengsl við nánustu aðstandendur eiga hér sérstaklega við. Stuðningur frá maka, 

foreldrum, vinum og ættingjum geta skipt miklu máli þegar einstaklingur er í krísu. Einnig eru fjölskylda 

og vinir brunnur af félagslegum-, tilfinningalegum og fjárhagslegum stuðningi og geta þannig minnkað 

álag í daglegu lífi hans (World Health Organization, 2014). Það er einnig verndandi þáttur að eiga í 

góðum samskiptum við fólkið í kringum sig, s.s. vini, skólafélaga, kennara og aðra (World Health 

Organization, 2004).  

Heilbrigður lífsstíll stuðlar að betri líkamlegri og andlegri heilsu. Þannig getur fólk aukið sjálfsöryggi, 

bjargráð og tilfinningalegt jafnvægi. Allt minnkar þetta líkur á sjálfsvígi (World Health Organization, 

2014). Góð félagsleg færni, sjálfstraust og öryggi eru einnig persónueinkenni sem veita vernd gegn 

sjálfsvígum. Þau ungmenni, sem vita hvenær og hvar eigi að leita hjálpar þegar erfiðleikar koma upp 

eða þegar þarf að taka mikilvægar ákvarðanir, eru opin fyrir nýrri þekkingu, reynslu og lausnum 

annarra, eru einnig í minni hættu (World Health Organization, 2004).  

Menningarlegir og félagslegir þættir geta einnig verndað gegn sjáflsvígum en það getur verið 

þátttaka í skólastarfi, íþróttum, kirkjustarfi eða öðru félagsstarfi (World Health Organization, 2004). 

Líkleg ástæða fyrir því að kirkjustarf er verndandi þáttur er að trúarhóparnir eru oft félagslega nánir og 

meðlimir fá stuðning frá fólki með sömu gildi. Trú boðar oft reglusemi og æskilega hegðun sem getur 

dregið úr áhættuhegðun og þar með sjálfsvígshættu (World Health Organization, 2014). Það getur auk 

þess verið verndandi að trúarbrögð álíti að sjálfsvíg séu brot gegn trúnni. Þó upp að því marki þar sem 

bann við sjálfsvígum er orðið það strangt að fólk veigri sér við að leita sér hjálpar (Bhugra, 2010). 

 

3.1.3 Viðvörunarmerki fyrir sjálfsvíg 

Ungmenni geta gefið frá sér vísbendingar, eða viðvörunarmerki, um að þau séu í sjálfsvígshættu. 

Viðvörunarmerki geta t.d. verið félagsleg einangrun, að gefa eigur sínar, eða gefa áætlanir sínar til 

kynna við vini eða á samfélagsmiðlum (Maslow o.fl., 2015). Viðvörunarmerki fyrir alla aldurshópa eru 

til dæmis: sjálfsvígshótanir, að tala um dauðann og um að láta sig hverfa, áætlun fyrir sjálfsvíg, 

sjálfsvígsbréf, fyrri sjálfsvígshegðun, að gera ráðstafanir fyrir dauðann, að vera upptekinn af 

dauðanum, persónuleikabreytingar, hegðunarbreytingar, áhugaleysi, vonleysi og lágt sjálfsálit (Bono 

og Amendola, 2015). 

Í rannsókn Coggan, Patterson og Fill (1997) var rætt við ungt fólk, meðal annars um þau 

viðvörunarmerki sem þau sáu hjá vinum sínum fyrir sjálfsvíg. Þar komu fram þrjú þemu: persónuleika-

breytingar, áhættuhegðun og óvenjuleg hegðun. Persónuleikabreytingar voru algengustu viðvörunar-

merkin sem nefnd voru. Þau voru m.a. þunglyndi, einangrun, grátur, skapsveiflur, það að fela líðan 
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sína, gleðileysi, áhugaleysi og áráttuhugsanir um eigið útlit. Áhættuhegðun fólst í áfengis- og 

vímuefnaneyslu og almennt hættulegu atferli. Óvenjuleg hegðun var t.d. að gefa uppáhalds eigur sínar 

og sjálfskaði. Einnig nefndi unga fólkið að erfitt væri að bera kennsl á viðvörunarmerkin og að þau 

áttuðu sig oft ekki á þeim fyrr en þau hugsuðu til baka eftir að sjálfsvígið eða sjálfsvígstilraunina 

(Coggan o.fl., 1997). Vinir eru oft fyrstir til þess að taka eftir því að félagi þeirra sé í sjálfsvígshættu. 

Því er mikilvægt að fræða þau um hvar sé hægt að finna hjálp (American Association of Suicidology, 

2013). 

 

3.2 Forvarnir gegn sjálfsvígum ungmenna 

Það er hægt að koma í veg fyrir sjálfsvíg en til þess þurfum við virkar forvarnir (World Health 

Organization, 2014). Til þess að forvarnir gegn sjálfsvígum hafi áhrif þurfa þær að ná til samfélagsins 

alls, áhættuhópa innan samfélagsins og einstaklinganna innan áhættuhópsins (Schwartz-Lifshitz, 

Zalsman, Giner og Oquendo, 2012). Gordon (1983) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World 

Health Organization) skipta forvörnum upp í altækar, valkvæðar og viðbragðs forvarnir, þessi flokkun 

hentar vel fyrir forvarnir gegn sjálfsvígum (Gordon, 1983; World Health Organization, 2014). Forvarnir 

raðast í þessa flokka eftir því að hverjum þeim er beint. Altækum forvörnum er beint til allra í 

samfélaginu og eru ætlaðar til að auka heilsu fólks, valkvæðum forvörnum er beint til áhættuhópa og 

markmiðið með þeim er að finna fólk í áhættu, sértækum forvörnum er síðan beint til einstaklinga sem 

eru í áhættu fyrir sjálfsvíg og eru ætlaðar til að draga úr skaða sem slík áhætta getur valdið (World 

Health Organization, 2014). 

 

3.2.1 Altækar forvarnir 

Altækar forvarnir eru almennasti flokkur forvarna, en þær beinast til allra í samfélaginu. Þessar 

forvarnir er hægt að nota fyrir alla almenna borgara, þó þeir þjáist ekki af því sem verið er að koma í 

veg fyrir. Í mörgum tilfellum eru það ekki sérfræðingar á sviðinu sem sjá um þessa gerð forvarna 

heldur almennir borgarar (Gordon, 1983). Altækar forvarnir gegn sjálfsvígum snúa að því að auka 

heilsu íbúa og minnka þannig líkur á sjálfsvígum, meðal annars með því að minnka hindranir eða auka 

aðgengi að aðstoð og styrkja verndandi þætti. Margar gerðir forvarna beinast að áhættuþáttum en það 

er jafn mikilvægt að vinna að verndandi þáttum (World Health Organization, 2014). Dýpri skilningur á 

þáttum sem vernda gegn sjálfsvígum er að myndast. Þessir þættir eru til dæmis betri aðgangur að 

heilsugæslu, félagslegt stuðningsnet, sjálfsálit og bjargráð (Jones, Walker, Miles, Silva og Zimitat, 

2015). 

3.2.1.1 Greitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

Viðeigandi, skjót og aðgengileg meðferð við andlegum veikindum og vímuefnavanda getur minnkað 

áhættu á sjálfsvígum. Það getur verið áskorun að leita aðstoðar í flóknu heilbrigðiskerfi, sérstaklega 

fyrir fólk með lítið heilsulæsi (World Health Organization, 2014). Heilsulæsi er hæfileiki til að leita sér, 

skilja og nota upplýsingar til að viðhalda góðri heilsu eða bæta heilsu sína (Nutbeam, 2006). Aukið 
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heilsulæsi almennings er lykilþáttur í að bæta aðgang að heilbigðisþjónustu. Dæmi um aðferðir til þess 

er að gefa skýr skilaboð um hvaða þjónusta er í boði, að heilbrigðisstarfsfólk noti almenn hugtök í 

samskiptum við almenning og greiði leið fólks innan kerfisins. Heilsulæsi innan geðheilbrigðiskerfisins 

er sérstaklega mikilvægt (World Health Organization, 2014).  

Tveir þættir í verkefni National Action Alliance til að lækka tíðni sjálfsvíga hjá ungmennum eru að 

auka aðgengi að almennri heilbrigðisþjónustu fyrir þunglynd ungmenni og bæta samfellu í meðferð 

ungs fólks eftir sjálfsvígstilraun. Með inngripum rannsókna sem leggja áherslu á þessa þætti, auk fleiri 

þátta vonast þeir til að geta lækkað sjálfsvígstíðni um allt að 40% á næsta áratug (Bridge, Horowitz, 

Fontanella, Grupp-Phelan og Campo, 2014). 

3.2.1.2 Vitundarvakning 

Vitundarvakning felst í fræðslu til almennings um sjálfsvíg og áhættuþætti sjálfsvíga, þá sérstaklega 

geðraskanir. Með auknum skiliningi á þessum þáttum er ætlunin að auka þekkingu almennings og 

hvetja fólk til að leita sér hjálpar (Mann o.fl., 2005). Rannsóknir sýna að herferðir, sem ætlaðar eru til 

vitundarvakningar, eru gagnlegar að því leyti að auka þekkingu um sjálfsvíg og geðraskanir. Einnig 

bæta þær viðhorf til geðraskana og þess að leita sér hjálpar vegna sjálfsvígshegðunar- og hugsana, 

sem leiðir til þess að persónur með geðraskanir mæta minni fordómum í samfélaginu. Herferðir sem 

ætlaðar eru til vitundarvakningar auka einnig opinbera umræðu um málefnið (Schwartz-Lifshitz o.fl., 

2012; World Health Organization, 2014). Þó að vitundarvakning sé mikið notuð, eru niðurstöður 

rannsókna ekki skýrar varðandi áhrif hennar á sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir, ekki hafa fundist tengsl á 

milli vitundarvakningar og lækkaðrar sjálfsvígstíðni né aukins fjölda þeirra sem leita sér hjálpar vegna 

sjálfsvígshegðunar (Mann o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012; van der Feltz-Cornelis o.fl., 2011; 

World Health Organization, 2014). 

3.2.1.3 Þroskafræðileg nálgun 

Borin hafa verið kennsl á áhættuþætti fyrir sjálfsvígum sem koma fram snemma á ævinni (World 

Health Organization, 2014). Barnæska og unglingsár eru því lykiltímabil í sjálfsvígsforvörnum, auk 

þess að vera mikilvægur tími til forvarna gegn geðsjúkdómum. Nauðsynlegt er að færa forvarnir ofar í 

strauminn (e. upstream) til þess að grípa inn í áður en sjálfsvígshegðun kemur fram (Wyman, 2014).  

Þroskafræðileg nálgun á forvörnum gegn sjálfsvígum ungmenna eru t.d. verkefni í barnæsku sem 

auka sjálfsstjórn, s.s. stjórn á hegðun og tilfinningum, og verkefni á unglingsaldri sem taka á utanað-

komandi áhrifum til þess að koma í veg fyrir áhættuhegðun og styrkja verndandi sambönd og hæfileika 

(Wyman, 2014). Snemmtækum inngripum sem þessum er komið til skila í barnæsku og snemma á 

unglingsárum í gegnum félagsleg kerfi, s.s. skóla og ungmennafélög. Þau geta minnkað sjálfsvígstíðni 

með því að minnka fjölda unglinga með andleg og tilfinningaleg vandamál og hegðunar-vandamál. 

Einnig geta þau skapað félagslegt umhverfi sem kynnir jákvæð bjargráð fyrir unglingum, eykur tengsl 

ungs fólks við fullorðna og dregur úr neikvæða reynslu, svo sem einelti (Wyman, 2014).  

Niðurstöður rannsóknar Kasen, Cohen og Chen (2011) studdu fyrri rannsóknir um að hvatvís 

hegðun og trú á eigin getu séu tengd sjálfsvígshegðun. Þó það sé ekki óalgengt að ung börn sýni 

hvatvísi, brjóti reglur og fylgi ekki samfélagslegri hegðun, virðist sú hegðun minnka með því að börn 
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eldast og læra að stjórna tilfinningum sínum. Þeir sem síðar sýna sjálfsvígshegðun víkja af þessu 

þroskaferli og sýna aukna hvatvísi um 17 ára aldur en ekki minni eins og eðlilegt þykir, sem bendir til 

seinkunar á þroska á þessu sviði. Því er skynsamlegt að beita altækum forvörnum gegn hvatvísri 

hegðun fram á seinni unglingsár til þess að koma í veg fyrir síðbúna áhættu. Á meðan hvatvísi 

minnkar með aldri ætti trú á eigin getu að aukast með aldri. Þeir sem reyna sjálfsvíg tjá sjálfir minni trú 

á eigin getu en aðrir og eykst hún hægar með aldri. Því væri gott að vinna altækt í þessum þætti og 

styrkja verndandi áhrif hans (Kasen o.fl., 2011).  

Sem dæmi um altæk forvarnaverkefni sem tengjast þroskafræðilegri nálgun í sjálfsvígsforvörnum 

má nefna Life Skills verkefnið og Olweus verkefnið. Life skills verkefnið fækkar þeim sem byrja 

snemma að neyta vímuefna og styrkir viðnám gegn jafningjaþrýstingi. Það er gert með inngripum sem 

miða að því  að styrkja fjölskylduvirkni í gegnum skólana og með því að aðstoða samfélög við að 

koma á verkefnum sem hafa verið gagnreynd með rannsóknum. Olweus verkefnið leitast við að breyta 

samskiptaháttum innan skóla, þar á meðal skilningi barna á því hvað er ásættanleg hegðun, og þar 

með að minnka einelti í skólum (Wyman, 2014). Þó að árangursrík verkefni sem þessi séu til, hafa þau 

sjaldan verið prófuð með tilliti til áhrifa þeirra á sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir. Þrátt fyrir það lofa þau 

góðu varðandi áframhaldandi forvarnir gegn sjálfsvígum (World Health Organization, 2014). 

3.2.1.4 Ábyrg fjölmiðlaumfjöllun 

Fjölmiðlar geta haft altækt forvarnargildi gegn sjálfsvígum, bæði með fræðandi umfjöllun og ábyrgri 

framsetningu frétta um sjálfsvíg. Ef fjölmiðlar upphefja sjálfsvígshegðun getur það leitt af sér bylgju 

sjálfsvíga, sérstaklega meðal ungmenna. Það er því mikilvægt að leggja áherslu á að manneskjan 

sem svipti sig lífi hafi verið veik en sé ekki hetja (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Mikilvægir þættir í 

ábyrgri fjölmiðlaumfjöllun um sjálfsvíg eru að forðast að gefa nákvæma lýsingu á sjálfsvíginu, forðast 

æsifréttamennsku, tala af virðingu og ekki einfalda aðstæður um of. Auk þessara atriða geta fjölmiðlar 

frætt almenning um geðsjúkdóma, sjálfsvíg, meðferð sem er í boði og veitt upplýsingar um hvert skal 

leita til að fá aðstoð (World Health Organization, 2014). Með slíkri fræðslu er hægt að auka þekkingu 

almennings sem leiðir bæði til þess að almenningur er fljótari að greina þá sem þurfa hjálp og þeir sem 

þurfa hjálp leita sér frekar aðstoðar (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

3.2.1.5 Skerðing á aðgengi að aðferðum og tólum sem notuð eru við sjálfsvíg 

Mörg sjálfsvíg eru framin í hvatvísi þegar einstaklingur upplifir krísu. Aðgengi að tólum sem hægt er að 

nota við sjálfsvíg og stöðum þar sem hægt er að svipta sig lífi getur þá skilið á milli lífs og dauða. 

Flestir sem svipta sig lífi eru með blendnar tilfinningar gagnvart því að deyja á þessum tímapunkti, í 

sumum tilvikum er um hvatvísa ákvörðun að ræða sem lausn á krísu. Með því að minnka aðgengi að 

tólum eða stöðum þar sem hægt er að fremja sjálfsvíg getur skapast svigrúm til að hætta við 

sjálfsvígsáætlanir. Það að draga úr aðgengi að tólum sem nota má til sjálfsvíga er því mikilvæg forvörn 

gegn sjálfsvígum. Þetta þarfnast mikils skilnings á því hvaða aðferðir eru helst notaðar við sjálfsvíg. 

Altækar forvarnir af þessu tagi gætu meðal annars verið að minnka aðgengi að eitri og skotvopnum, 

setja grindverk og aðrar hindranir við brýr og háar byggingar, breyta lyfjaumbúðum og fleira (World 

Health Organization, 2014). Rannnsókn Yip, Law, Fu, Law, Wong og Xu (2010), sem  beindist að því 

að fækka sjálfsvígum af völdum kolabruna, sýndi að skert aðgengi að kolum í búðum minnkaði tíðni 
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þessarar tegundar sjálfsvíga marktækt. Einnig komu fram í fræðilegri samantekt Cox o.fl (2013) 

sterkar vísbendingar um að uppsetning hindrana kæmi í veg fyrir sjálfsvíg á stöðum þar sem algengt 

var að fólk svipti sig lífi (e. suicide hotspots). 

 

3.2.2 Valkvæðar forvarnir 

Valkvæðum forvörnum er beint að hópum í samfélaginu sem skiptast til dæmis niður eftir aldri, kyni 

eða öðrum einkennum sem gera hópinn varnarlausari fyrir sjúkdómi (Gordon, 1983). Valkvæðar 

forvarnir gegn sjálfsvígum eru ætlaðar til að finna þá sem ekki eru farnir að sýna merki um sjálfsvígs-

hættu en eru í aukinni áhættu vegna líffræðilegra, sálfræðilegra eða félagslegra þátta (World Health 

Organization, 2014). Það er áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að bera kennsl á fólk í sjálfsvígshættu, 

meðal annars vegna þess að algengi áhættuþátta er mikið á meðan sjálfsvíg eru sjaldgæf. Minnihluti 

þeirra sem eru í áhættuhópi mun svipta sig lífi. Þrátt fyrir erfiðleika við að finna einstaklinga í áhættu 

eru tækifæri fyrir inngrip og forvarnir til staðar (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

3.2.2.1 Fræðsla til heilbrigðisstarfsfólks 

Starfsfólk heilsugæslu spilar stórt hlutverk í meðferð þunglyndissjúklinga, meðal annars með því að 

meta sjálfsvígshættu (Bono og Amendola, 2015). Forvarnir gegn sjálfsvígum eru mögulegar innan 

heilsugæslunnar, en rannsóknir sýna að 77% þeirra sem svipta sig lífi hafa verið í sambandi við 

heilsugæsluna árið fyrir sjálfsvíg og um 45% leita til heilsugæslunnar mánuðinn fyrir sjálfsvíg. Þetta á 

einnig við um ungt fólk (Mann o.fl., 2005; Tait og Michail, 2014; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Til 

samanburðar leituðu aðeins 20% til sérfræðings á geðsviði síðasta mánuðinn fyrir sjálfsvíg (Bono og 

Amendola, 2015). Geðraskanir virðast vangreindar og vanmeðhöndlaðar innan heilsugæslunnar 

(Bono og Amendola, 2015) þar á meðal viðvörunarmerki og áhættuþættir sjálfsvíga og ungt fólk getur 

því farið ómeðhöndlað í gegnum heilsugæsluna þrátt fyrir að sýna einkenni um sjálfsvígshættu (Tait 

og Michail, 2014). Geðraskanir eru til staðar hjá flestum þeim sem svipta sig lífi en fæstir sem svipta 

sig lífi fá meðferð (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Stór hluti þunglyndissjúklinga sem sækja þjónustu 

heilsugæslunnar hafa hugsað um sjálfsvíg en það er sjaldan rætt. Það hefur verið sýnt fram á að 

starfsfólk heilsugæslu metur sjaldan áhættu sjálfsvíga, þrátt fyrir þekkt þunglyndi hjá sjúklingi og 

uppáskrifuð þunglyndislyf (Bono og Amendola, 2015). 

Bandarísk rannsókn Hooper, Epstein, Weinfurt, DeCoster, Qu og Hannah (2012) skoðaði þætti 

sem hafa áhrif á hvort sjálfsvígshætta sé metin í heilsugæslu. Rannsóknin var gerð á öllum aldurs-

hópum og á því ekki einungis við ungmenni. Niðurstöðurnar sýndu að aðeins 36% læknanna mátu 

sjálfsvígshættu þegar þeir sinntu sjúklingum með mikið þunglyndi. Þrátt fyrir að læknarnir mætu 

sjúklingana með þunglyndi eða mikið þunglyndi töldu 64% þeirra ekki þörf á mati á sjálfsvígshættu. 

Líkurnar á að mat á sjálfsvígshættu væri framkvæmt jukust með auknum geðrænum einkennum hjá 

sjúklingi. Helstu áhrifaþættir á hvort mat var framkvæmt voru veikindi sjúklings, mat læknis á alvarleika 

þunglyndis sjúklings, kynþáttur og aldur læknis. Fleiri þættir voru því tengdir lækninum en sjúklingnum 

(Hooper,  Epstein, Weinfurt, DeCoster, Qu og Hannah, 2012).  
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Mat á sjálfsvígshættu í heilsugæslu er lykilatriði í valkvæðum forvörnum gegn sjálfsvígum. 

Starfsfólk heilsugæslunnar verður að vera undirbúið og hæft til að meta sjálfsvígshættu sjúklinga. Það 

er ekki hægt að koma í veg fyrir sjálfsvíg ef þeir sem eru í hættu eru ekki greindir (Bono og Amendola, 

2015). Fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks, sem sinnir grunnheilbrigðisþjónustu, er ætlað að auka 

þekkingu á að bera kennsl á og bregðast við þunglyndi sem áhættuþætti fyrir sjálfsvíg ungs fólks (Tait 

og Michail, 2014). Þjálfun í því að bera kennsl á einkenni sjálfsvígshegðunar er nauðsynleg til þess að 

taka á móti tilfellum sem tilkynnt eru inn á heilsugæsluna af fjölskyldum, skólakerfi eða jafnvel 

sjúklingnum sjálfum. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að vita hvenær það á að vísa fólki áfram til geð-

heilbrigðisþjónustu til greiningar og hvenær það þarf sérhæfðari þjónustu (Renaud o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að fræðsla sem þessi eykur greiningu og meðferð við þunglyndi og getur 

lækkað tíðni sjálfsvíga (Mann o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Starfsfólk heilsugæslu sem 

hefur fengið sérstaka fræðslu á mati sjálfsvígshættu er líklegra til að skima, koma auga á og vísa 

sjúklingum í hættu til sérfræðinga (Bono og Amendola, 2015). Þannig hefur verið sýnt fram á að 

þjálfun starfsfólks heilsugæslunnar sé áhrifarík forvörn gegn sjálfsvígum ungmenna (Bono og 

Amendola, 2015; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012; Tait og Michail, 2014). 

3.2.2.2 Skimun 

Snemmgreining, mat og meðferð ungs fólks í áhættu fyrir sjálfsvíg er lykilatriði í forvörnum gegn 

sjálfsvígum ungmenna (Tait og Michail, 2014). Fyrsta skrefið er að einblína á og skima hjá þeim sem 

eru í mestu áhættuhópunum og á hættutímabilum í lífi þeirra (Bono og Amendola, 2015). Skimun 

leitast við að koma auga á einstaklinga sem eru í áhættu fyrir sjálfsvíg og auka tilfelli þar sem þeim er 

vísað áfram í viðeigandi þjónustu. Helsti munurinn á skimun og þjálfun á hæfni til að þekkja áhættu-

þætti liggur í því hvernig komið er auga á þá sem eru í áhættu  (Gould, Marrocco, Hoagwood, 

Kleinman, Amakawa og Altschuler, 2009; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Ekki hefur verið sýnt fram á 

það í rannsóknum að skimun á öllum sé gagnleg forvörn gegn sjálfsvígum (Maslow, Dunlap og Chung, 

2015). Engin tengsl eru þó á milli skimunar og aukinna sjálfsvígshugsana eða sjálfsvígshegðunar 

(Mann o.fl., 2005). Þrátt fyrir að skimun á öllum hafi ekki sýnt árangur ætti að skima áhættuhópa 

ungmenna reglulega (Maslow o.fl., 2015). Skimun áhættuhópa í heilsugæslu, svo sem þunglyndis-

sjúklinga og fólks með fíknivanda, getur minnkað algengi sjálfsvíga (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

Skimunartæki fyrir þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir, sem ætluð eru unglingum og 

ungmennum, hafa sýnt áreiðanleika og geta aukið fjölda einstaklinga í þekktri áhættu (Mann o.fl., 

2005). Skimun er áberandi þáttur í forvörnum gegn sjálfsvígum ungmenna og hefur verið notuð í 

skólum til að finna þá nemendur í áhættu sem starfsfólk skólans tekur ekki eftir. Skimun virðist 

auðvelda aðgengi ungs fólks að geðheilbrigðisþjónustu (Gould o.fl., 2009).  

Margir þættir geta haft áhrif á niðurstöður sjálfsprófa eins og notuð eru við skimun á sjálfsvígs-

hugsunum og tilraunum. Þessir þættir eru meðal annars læsi íbúa samfélagsins, hvernig spurningar 

prófsins eru orðaðar, mismunandi túlkun orða eftir samfélögum, lengd sjálfsprófsins, tímasetning 

þegar prófið er lagt fyrir og vilji þess sem tekur prófið til að opna á tilfinningar sínar. Síðasti þátturinn 

hefur mest áhrif en vilji til að tjá sjálfsvígshegðun eða hugsun getur verið breytilegt eftir aldri, kyni, trú, 

og fleiri þáttum (World Health Organization, 2014). 
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Mörg mismunandi skimunartæki eru til í mismunandi lengdum. Til dæmis má nefna 30 spurninga 

Suicidal Ideation Questionaire sem Maslow o.fl. (2015) segja besta skimunartækið fyrir ungmenni. 

Einnig eru til skimunartæki með 20 spurningum og 12 spurningum. Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt að 

áreiðanleiki styttri skimunartækja, fjögurra spurninga og tveggja spurninga, sé ekki minni en lengri 

skimunartækja. Styttri listar eru einfaldari í notkun og virka jafn vel og lengri listar (Joiner, Pfaff og 

Acres, 2002; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

3.2.2.3 Þjálfun hliðvarða 

Greina má ákveðna þætti og einkenni í hegðun þeirra sem eru í áhættu fyrir sjálfsvígum. Hliðvörður (e. 

gatekeeper) er einhver í umhverfi viðkomandi sem getur með beinu sambandi við einstaklinginn tekið 

eftir þessum einkennum, borið kennsl á áhættuþætti  og þannig greint hvort viðkomandi sé í sjálfsvígs-

hættu. Þeir geta bæði hafa lokið þjálfun sem gagnast í greiningu sjálfsvígshættu eða verið án slíkrar 

þjálfunar. Þetta geta því verið heilbrigðisstarfsfólk, kennarar, starfsfólk skóla, leiðtogar innan 

samfélagsins, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningafólk, starfsfólk félagsmála, trúarleiðtogar, yfirmenn 

eða trúnaðarmenn á vinnustað (Isaac, Elias, Katz, Belik, Deane, Enns og Sareeno, 2009; World 

Health Organization, 2014). Jafnvel geta fjölskylda og vinir verið hliðverðir þar sem þau eru í mjög 

nánum samskiptum við einstaklinginn sem er í sjálfsvígshættu (Isaac o.fl., 2009). 

Þjálfun hliðvarða miðar að því að auka þekkingu þessa fólks, bæta viðhorf þess og þjálfa hæfni til 

að þekkja einstaklinga í áhættu fyrir sjálfsvíg, greina hversu mikilli áhættu viðkomandi er í og vísa 

tilfellunum í rétta meðferð. Lykilþættir þjálfunarinnar eru meðal annars fræðsla um þunglyndi og 

tengingu þess við sjálfsvíg, hvernig á að tala um sjálfsvíg, hvernig er hægt að greina þá sem eru í 

áhættu, hvernig skal bregðast við í bráðum aðstæðum tengdum sjálfsvígum og hvert skal beina þeim 

sem þurfa meðferð vegna sjálfsvígshættu (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Þjálfun sem þessi þarf að 

vera sniðin að samfélaginu sem hún er ætluð, sérstaklega hvað varðar upplýsingar um aðgengi að 

heilbrigðiskerfinu (World Health Organization, 2014). Rannsóknir sýna að þjálfun hliðvarða getur 

dregið úr tíðni sjálfsvígshegðunar (Isaac o.fl., 2009; Chagnon, Houle, Marcoux og Renaud, 2007). 

Sérstaklega hefur verið sýnt fram á lækkun á sjálfsvígstíðni eftir hliðvarða-verkefni í skólum og herjum 

(Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012).  

Rannsókn Chagnon o.fl. (2007) skoðaði áhrif þjálfunar hliðvarða á þekkingu, viðhorf og hæfni 

hliðvarðanna bæði strax eftir fræðsluna og sex mánuðum eftir fræðslu. Niðurstöðurnar sýndu að 

viðhorf þátttakenda héldust í sama horfi sex mánuðum síðar en bæði þekking og hæfni höfðu minnkað 

miðað við svörun rétt eftir fræðsluna. Þessar niðurstöður benda til að þörf sé á áframhaldandi þjálfun 

til að viðhalda þekkingu og hæfni hliðvarða.  

Dæmi um hliðvarða-verkefni er Question, Persuade, Refer (QPR). Aðferðin sem kennd er byggist á 

fjórum þáttum: Að bera kennsl á viðvörunarmerki, að ræða beint við manneskjuna, að beina þeim sem 

eru í áhættu í hjálparsíma eða aðra þjónustu sem er í boði á svæðinu og að einstaklingurinn fái mat og 

meðferð frá fagaðilum. Grundvallaratriði er að þessi inngrip eigi sér stað snemma. Það er því ekki 

verið að biðja gatekeepers um að meta hvort fólk sé í sjálfsvígshættu, það er hlutverk geðheilbrigðis-

starfsmanna. Þjálfun þeirra snýst um að þekkja viðvörunarmerki, spyrja viðkomandi út í þau, hlusta á 

vandamál hans og reyna að koma honum til fagmanna (Quinnett, 2007).  
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Annað dæmi um hliðvarðar-verkefni gegn sjálfsvígum er CORES verkefnið. Verkefnið var byggt 

upp sem heildræn nálgun á fræðslu um sjálfsvíg, sem felur í sér að byggja upp forystu í samfélaginu 

og félagsleg net til þess að finna lausnir og bæta almenna heilsu og velferð alls samfélagsins (Jones, 

Walker, Miles, Silva og Zimitat, 2015). Í rannsókn Jones o.fl (2015) kom fram að það virkaði jafn vel og 

önnur hliðvarða fræðslu-verkefni og áhrif þess lifa lengi í samfélaginu. 

 

3.2.3 Viðbragðs forvarnir 

Viðbragðs forvarnir eru sérhæfðasti flokkur forvarna, en þær ætti einungis að nota hjá þeim sem eru 

farnir að sýna einkenni og eru í hættu fyrir frekari þróun sjúkdóms, sem er í þessu tilfelli sjálfsvíg 

(Gordon, 1983). Viðbragðs forvarnir gegn sjálfsvígum beinast að einstaklingum í samfélaginu sem eru 

í sérstakri áhættu fyrir sjálfsvíg. Undir þetta forvarnarstig falla meðal annars þeir sem hafa gert 

sjálfsvígstilraun eða sýna byrjunareinkenni sjálfsvígshegðunar. Mat og meðferð við sjálfsvígshegðun, 

eftirfylgni og stuðningur við samfélag eftir sjálfsvíg flokkast til viðbragðs forvarna (World Health 

Organization, 2014). 

3.2.3.1 Hjálparsími og netþjónusta 

Hjálparsímar eru þjónustuver sem fólk getur leitað til þegar annar félagslegur stuðningur eða fagleg 

þjónusta er óaðgengileg og þegar fólki finnst aðrar leiðir ekki ákjósanlegar. Þeir geta verið fyrir 

almenning eða beinst að áhættuhópum (World Health Organization, 2014). Kostir hjálparsíma eru 

meðal annars hentugleiki og auðvelt aðgengi, þá einnig utan vinnutíma. Þetta gerir einstaklingum kleift 

að nálgast þjónustuna um leið og þeir upplifa mestu neyð sína. Einnig gerir nafnleysi síma-

þjónustunnar þeim kleift að tjá sig um hluti sem þeir myndu ekki viðurkenna annars staðar (Gould og 

Kramer, 2001). Ungt fólk leitar sér sjaldan hjálpar við andlegum einkennum í venjulegri heilbrigðis-

þjónustu. Nú til dags er meðferð í gegnum internetið farin að höfða til ungs fólks, að mörgu leyti af 

sömu ástæðum og símaþjónustan, svo sem auðvelt aðgengi og minni áhyggjur af því að verða fyrir 

skömm (Hoek, Schuurmans, Koot og Cuijpers, 2009). 

3.2.3.2 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) hefur sýnt árangur sem valkvæð forvörn meðal fólks sem áður hefur 

gert tilraun til sjálfsvígs (Brown, Ten Have, Henriques, Xie, Hollander og Beck, 2005). Meðferðin virkar 

best þegar hún beinist að einhverjum þætti sjálfsvígshegðunar, en ekki þegar áhersla er lögð á önnur 

einkenni, s.s. þunglyndi, og stefnt er að því að minnka sjálfsvígshegðun óbeint. Því þarf hugræn 

atferlismeðferð, sem nýtt er til sjálfsvígsforvarna, að vera byggð þannig upp að hún beinist að 

sjálfsvígshegðun (Tarrier, Taylor og Gooding, 2008). Í rannsókn Brown o.fl. (2005) kom fram að þeir 

sem fengu hugræna atferlismeðferð frekar en hefðbundna meðferð eftir sjálfsvígstilraun höfðu 

helmingi lægri tíðni endurtekinna tilrauna en samanburðarhópurinn.  Sú rannsókn náði þó til fólks á 

aldrinum 18 til 65 ára og tiltók ekki sérstaklega árangur hjá ungu fólki, á þeim aldri sem hér er verið að 

skoða. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að hugræn atferlismeðferð hafi góð áhrif á sjálfsvígs-

hegðun fullorðinna hefur ekki náðst jafn góður árangur meðal unglinga og ungs fólks og hjá fullorðnum 

(Tarrier o.fl., 2008). 
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3.2.3.3 Lyfjameðferð 

Þar sem geðsjúkdómar eru stór áhættuþáttur fyrir sjálfsvíg getur viðeigandi lyfjameðferð við greindum 

geðsjúkdómum verið mikilvægur hluti sjálfsvígsforvarna (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

Þunglyndi er sá sjúkdómur sem oftast tengist sjálfsvígshegðun, enda áhættan mikil hjá þeim sem 

þjást af sjúkdómnum. SSRI lyf (sértækir serótónínendurupptökuhemlar) eru oft fyrsta val í þunglyndis-

meðferð, þar sem aukaverkanir eru litlar og tiltölulega erfitt að taka of stóran skammt af þeim. Þau 

geta þó haft þau áhrif hjá fólki undir 24 ára aldri að auka sjálfsvígshugsanir eða –hegðun (Schwartz-

Lifshitz o.fl, 2012). Það er því mælt með að læknar sem skrifa úr SSRI lyf til ungs fólk fylgist vel með 

sjálfsvígshættu. Það þarf að vega og meta áhrif þess að gefa lyfin og hafa náið eftirlit með áhrifum 

þeirra, á móti því að sleppa því, þar sem 90% þunglyndra ungmenna sem deyja af völdum sjálfsvíga 

eru ekki í meðferð þegar þau svipta sig lífi (Mann o.fl., 2005). 

Jafnvægislyfið lithíum er talið geta minnkað bæði sjálfvígstilraunir og andlát vegna sjálfsvíga í 

geðhvarfasjúkdómum þegar það er notað sem langtímameðferð (Mann o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz 

o.fl., 2012). Einnig getur langtímameðferð með lithíum minnkað tíðni andláta af völdum sjálfsvígs-

tilrauna með því að minnka hvatvísi og árásargirni (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

Geðrofslyfið clozapine hefur sýnt forvarnargildi gegn sjálfsvígum hjá fólki með geðklofa (Mann o.fl., 

2005; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Það getur, líkt og lithíum, minnkað hvatvísi og árásargirni. Þó gæti 

þurft önnur lyf með, þar sem sjálfsvígshegðun með geðklofa getur stafað af geðrofi, miklum kvíða, 

uppnámi eða þunglyndi (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

3.2.3.4 Eftirfylgni eftir sjálfsvígstilraunir 

Endurteknar sjálfsvígstilraunir eru þung byrði fyrir einstaklinga og fjölskyldur þeirra, jafnt og 

heilbrigðiskerfið (Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Manneskja sem hefur gert tilraun til sjálfsvígs er í mun 

meiri hættu á að láta lífið af völdum sjálfsvígs en sú sem aldrei hefur gert tilraun til sjálfsvígs. Því er 

lykilþáttur í viðbragðs forvörnum gegn sjálfsvígum að finna þá sem falla undir þennan áhættuhóp og 

veita þeim eftirfylgni og stuðning (World Health Organization, 2014). Samkvæmt rannsókn Renaud 

o.fl. (2014) hafði rúmlega þriðjungur fórnarlamba sjálfsvígs gert tilraun til að svipta sig lífi að minnsta 

kosti einu sinni áður. Samkvæmt Maslow o.fl. (2015) hefur það sýnt sig að gerð öryggisáætlunar 

(e.safety plans) getur minnkað sjálfsvígshegðun hjá ungu fólki sem tjáir sjálfsvígshugsanir eða er með 

fyrri tilraunir að baki. Öryggisáætlanir einstaklinganna innihalda sjö lykilþætti: Að bera sjálf kennsl á 

krísu í uppsiglingu, að nota bjargráð án þess að hafa samband við aðra, að finna fólk sem getur stutt 

þau og fá þau til að hugsa um eitthvað annað, að finna nána vini eða fullorðna sem geta mögulega 

hjálpað við að leysa úr krísunni, að vita um heilbrigðisstarfsfólk eða stofnanir sem þau geta leitað til, 

að tryggja öruggt umhverfi og að finna jákvæða þætti til að hugsa um sem halda þeim í jafnvægi 

(Maslow o.fl., 2015). 

3.2.3.5 Stuðningur eftir sjálfsvíg 

Sjálfsvíg geta haft ýmis konar sálfræðilegar afleiðingar fyrir einstaklinga í umhverfi manneskjunnar 

sem svipti sig lífi. Sem dæmi má nefna sjálfsvíg, upphaf eða versnun geðsjúkdóma og önnur einkenni 

tengd mikilli sorg (Gould og Kramer, 2001). Einnig geta sjálfsvíg valdið nokkurs konar sjálfsvígsbylgju 
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(e.contagion) þar sem tíðni sjálfsvíga hækkar hjá ungu fólki eftir að jafnaldri þeirra sviptir sig lífi 

(Maslow o.fl., 2015). Stuðningur við syrgjandi vini og fjölskyldur þeirra sem svipta sig lífi (e.post-

vention) er því mikilvægur þáttur sjálfsvígsforvarna (World Health Organization, 2014). Til þess þarf að 

aðstoða eftirlifendur í sorg þeirra, finna þá sem eru í áhættu eftir sjálfsvígið og vísa þeim áfram, veita 

nákvæmar upplýsingar um sjálfsvíg, en um leið draga úr líkum á sjálfsvígsbylgju og undirbúa 

áframhaldandi forvarnir (Gould og Kramer, 2001). 

 

3.2.4 Forvarnir gegn sjálfsvígum ungmenna á Íslandi 

3.2.4.1 Útmeð‘a 

G                       R                                          Ú    ’       2015          

altækt forvarnarverkefni. Markmið verkefnisins var að hvetja unga karlmenn til að tjá tilfinningar sínar 

og koma þannig í veg fyrir að þeir lentu í öngstræti og íhuguðu sjálfsvíg. Auk þess var ætlunin að 

vekja almenning til vitundar um sjálfsvíg ungra karlmanna á Íslandi, algengi þeirra og hvert skal leita 

þegar þörf er á aðstoð. Verkefnið byggðist upp á auglýsingu þar sem ungur maður gerði sjálfsvígs-

tilraun, hugsanir hans og tilfinningar. Einnig var sett upp heimasíða þar sem hægt var að finna 

upplýsingar um hvert er hægt að leita í ýmis konar krísum. Að lokum var send kynning til kennara í 

skólum þar sem átakið var kynnt, fjallað var um ýmsar mýtur varðandi sjálfsvíg, áhættuþætti sjálfsvíga, 

hvernig kennari getur nálgast málefnið og hvert hann getur leitað ef nemandi er í krísu. Átakið virðist 

hafa skilað árangri en símtölum og netspjöllum hjá Hjálparsíma 1717 sem tengdust sjálfsvígum 

fjölgaði um 33%, 15% fjölgun var á erindum til Geðhjálpar, auk þess sem gífurlegt flæði var á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi eftir átakið (Anna Gunnhildur Ólafsdóttir munnleg heimild, 29.apríl 

2016; Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, 2016). Ekki er þó hægt að fullyrða að þessi aukning tengist átakinu 

þar sem ekki var gerð rannsókn á tengslunum. 

3.2.4.2 Fræðsla í grunnskólum 

6H er fræðsluefni sem skólahjúkrunarfræðingar í öllum grunnskólum landsins nota til heilbrigðis-

fræðslu. Efnið var þróað á árunum 2006-2009 og ennþá er verið að aðlaga það (Ragnheiður Ósk 

Erlendsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2016). 6H stendur fyrir hollusta, hvíld, hamingja, hugrekki, 

hreinlæti, hreyfing og kynheilbrigði. Farið er inn í bekkina með hópfræðslu og foreldrum síðan sent 

bréf um fræðsluna sem börnin fengu, svo fræðslan geti haldið áfram heima fyrir (Anna Björg Aradóttir 

o.fl., 2013). Hamingja og hugrekki tekur á þeim þáttum sem tengjast hvað helst forvörnum gegn 

sjálfsvígum. Markmiðið með fræðslunni sem flokkast undir hamingju er meðal annars að börnin segi 

frá tilfinningum sínum, haldi góðu og traustu sambandi við fjölskyldu og vini, séu heiðarleg og hugsi 

jákvætt (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2009a). Fræðslan um hugrekki hefur síðan þau markmið 

að auka sjálfstæði, styrkja börnin til að taka ábyrgð á eigin lífi og bæta getu þeirra til ákvarðanatöku. 

Auk þess fá þau fræðslu og hvatningu til að vera án tóbaks og vímuefna (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, 2009b).  

Verkefnið Vinir Zippýs er inngrip sem vinnur að því að stuðla að góðri geðheilsu og tilfinningalegri 

velferð hjá börnum á aldrinum 6-9 ára. Það er hannað til þess að hjálpa ungum börnum að byggja upp 
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árangursrík bjargráð með því að styðja fjölbreyttar og sveigjanlegar leiðir til þess að takast á við 

dagleg vandamál (Clarke, Sixsmith og Barry, 2015). Námsefnið er kennt í eina klukkustund á viku í 24 

vikur af kennurum sem hafa fengið sérstaka þjálfun og rannsóknir hafa sýnt mjög góðan árangur af 

verkefninu í mismunandi menningarumhverfi (Embætti landlæknis, 2014). Verkefnið var forprófað á 

Íslandi skólaárið 2005-2006 á vegum Lýðheilsustöðvar. Í febrúar 2012 höfðu 727 kennarar frá 139 

skólum og leikskólum sótt námskeið um Zippý námsefnið. Tæplega 10 þúsund börn (9845) börn hafa 

verið skráð á námskeið þar sem námsefnið er kennt, þó getur verið að fleiri börn hafi notið góðs af því. 

Einnig hefur námsefnið verið nýtt á BUGL (Barna- og unglingageðdeild LSH) frá árinu 2008. Þar fá 

yngstu skjólstæðingar deildarinnar kennslu frá hjúkrunarfræðingum í námsefninu til þess að efla 

tilfinningaþroska og félagsfærni (Embætti landslæknis, 2012). Áhersla er lögð á aðkomu foreldra að 

kennslunni. Þeim er boðið á kynningarfund áður en byrjað er að kenna námsefnið, þar sem þeir fá 

kynningarbækling um námsefnið. Einnig hafa verið útbúnar leiðbeiningar fyrir foreldra um hvernig þeir 

geti hjálpað barninu að fá sem mest út úr námsefninu um Vini Zippýs (Embætti landlæknis, 2014). 

3.2.4.3 Þjóð gegn þunglyndi 

Árið 1999 stofnaði Embætti landlæknis nefnd sem ætlað var að vinna að forvarnastarfi gegn þung-

lyndi. Komið var af stað verkefninu Þjóð gegn þunglyndi, langtíma forvarnaverkefni sem var starfrækt 

á árunum 2003-2013 og var hluti af evrópsku samstarfi. Margþætt markmið voru með verkefninu bæði 

tengd altækum og valkvæðum forvörnum. Með verkefninu átti að auka fræðslu og umræðu í 

þjóðfélaginu um þunglyndi og afleiðingar þess, s.s. sjálfsvíg, virkja forvarnir sem ætlaðar eru 

einstaklingum í áhættu fyrir sjálfsvíg, fræða lykilaðila um allt land, vekja fagfólk til umhugsunar um 

áhættuþætti sjálfsvíga og auka stuðning til aðstandenda þeirra sem hafa svipt sig lífi. Á þessu 10 ára 

tímabili ferðuðust forsvarsmenn verkefnisins þrjá hringi í kringum landið og bjuggu til þverfaglega hópa 

og fræddu lykilaðila sem voru í hópunum um helstu geðsjúkdóma, áhættuþætti fyrir sjálfsvíg, 

sjálfsvígshegðun, fjölskyldumál og sorg eftir sjálfsvíg. Farið var þrisvar á alla staðina til að viðhalda 

fræðslunni og í síðustu ferðinni var fræðsluefni skilið eftir til að þeir lykilaðilar sem þjálfaðir voru í 

verkefninu gætu haldið starfinu gangandi (Salbjörg Bjarnadóttir munnleg heimild, 9. mars 2016; Þjóð 

gegn þunglyndi, e.d.). 

3.2.4.4 Heilsugæslan 

Heilsugæslan er með verklag tengt sjálfsvígshættu á nokkrum sviðum. Þar má telja 6H fræðsluna í 

grunnskólum, sem lesa má um hér að ofan. Einnig er eru allir nemendur 1., 4., 7. og 9. bekkjar boðaðir 

í  hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við skólahjúkrunarfræðing þar sem lífstíll, líðan, áhyggjur og þátttaka í 

tómstundum eða félagslífi eru rædd. Þarna hafa skólahjúkrunarfræðingar tækifæri til að meta þætti 

sem geta gefið viðvörunarljós um sjálfsvígshugsanir. Innan heilsugæslunnar er einnig heilsuvernd í 

framhaldsskólum, en mikilvægt hlutverk hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum er að sinna ungmennum 

sem líður illa, veita þeim stuðning og aðstoða við að koma þeim áfram í önnur úrræði. Þetta starf er 

einungis í gangi í tveimur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í mæðravernd er skimað er fyrir 

ofbeldis- og áfallasögu auk þess sem skimað er fyrir þunglyndi í 9 vikna skoðun ung- og 

smábarnaverndar. Önnur forvarnarverkefni eru ekki í gangi innan heilsugæslunnar og engar 
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verklagsreglur eru um beina skimun fyrir sjálfsvígshættu (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir munnleg 

heimild, 6.maí 2016). 

3.2.4.5 Skimun á vegum Þjónustumiðstöðvar Breiðholts 

Skimun fyrir sjálfsvígshættu fer fram á vegum Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og er framkvæmd hjá 

börnum í 9. bekk. Sálfræðingar sjá um skimunina, sem er í formi spurningalista. Strax eftir skimun er 

farið yfir listann til þess að sjá hvort einhver hafi tjáð vilja til að svipta sig lífi. Ef svo er, er haft samband 

við foreldra samdægurs og viðtal bókað eins fljótt og auðið er til nánara mats. Ef unglingurinn hefur 

fastmótaðar sjálfsvígshugsanir er haft samband við bráðateymi barna- og unglingageðdeildarinnar 

(BUGL).  Síðan eru fundin úrræði sem henta unglingnum. Í skimuninni er einnig leitað eftir krökkum 

með kvíða og/eða depurðareinkenni. Foreldrar þeirra sem mælast með kvíða eða depurðareinkenni 

eru látnir vita af niðurstöðunum, úrræði kynnt fyrir þeim og þeim boðið að fá upplýsingabækling. Sem 

dæmi um úrræði fyrir þá sem skimast með kvíða eða depurðareinkenni er námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð (HAM) (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.a). 

Markmið HAM-námskeiðsins er að kenna unglingunum aðferðir til að takast á við ýmis vandamál, 

s.s. vanlíðan vegna kvíða og depurðar, þar sem stjórnun á hugsunum gegnir lykilhlutverki. Auk þess er 

lögð áhersla á að fræða þátttakendur um hvernig slík vanlíðan verður til. Að námskeiði loknu fær hver 

þátttakandi einstaklingsviðtal ásamt forráðamanni þar sem árangur er metinn og næstu skref skoðuð. 

Einnig er í boði eftirfygldartími fjórum mánuðum eftir að námskeiði lýkur, þar sem staðan er metin og 

farið yfir það helsta sem kennt var á námskeiðinu. Þetta gefur unglingum kost á að fá frekari aðstoð, ef 

árangur er ekki nógu mikill, auk þess sem þetta getur styrkt árangur sem náðst hefur, svo hann vari 

lengur (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.b). 

3.2.4.6 Endurhæfing 

Á Íslandi eru starfrækar nokkrar endurhæfingarstöðvar, þær eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu, 

Vesturlandi, Norðurlandi og Austurlandi. Markmið þessara stöðva er að veita fólki með geðræn 

vandamál, sem þarf ekki að vera í innlögn á geðdeild, athvarf til að byggja sig upp andlega og 

félagslega. Þessar stöðvar eru opnar fyrir alla, þar á meðal einstaklinga með geðraskanir sem gerir þá 

útsettari fyrir sjálfsvígum, eða eftir sjálfsvígstilraun. Unnið er að forvörnum, fræðslu, eftirfylgni og 

ráðgjöf í bataferli skjólstæðinganna. Með þessu er sjálfstraust skjólstæðinga bætt, bjargráð aukin, 

samskiptafærni bætt og félagsleg þátttaka aukin (Auður Axelsdóttir, e.d.; Fljótsdalshérað, e.d.; Grófin, 

e.d.; Hlutverkasetur, e.d.; Ísafjarðarbær, e.d.; Klúbburinn Geysir, 2015; Reykjavíkurborg, e.d.). 

3.2.4.7 Ný dögun 

Ný dögun eru samtök um sorg og sorgarviðbrögð. Markmið samtakanna er að styðja við fólk sem er í 

sorgarferlinu og þá sem vinna að velferð þeirra. Samtökin eru opin öllum. Starfsemi Nýrrar dögunar 

felst helst í stuðningi, ráðgjöf, upplýsingaþjónustu og fræðslu. Samtökin hafa í sínum röðum aðila með 

reynslu af sálgæslu sem geta veitt stuðning og ráðgjöf. Innan samtakanna er boðið upp á 

samverustundir, fyrirlestra og stuðningshópa sem eru sérstaklega fyrir aðstandendur og eftirlifendur 

aðila sem hafa svipt sig lífi (Ný dögun, e.d.). Meiri hluti starfsins fer þó fram á Höfuðborgarsvæðinu (Ný 
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dögun, 2015). Stuðningur sem þessi hefur forvarnargildi, m.a. vegna smitáhrifa og sjálfsvígshættu 

aðstandenda (Gould og Kramer, 2001; Maslow o.fl., 2015). 

3.2.4.8 Hjálparsími 1717 

Hjálparsíminn var stofnaður árið 2002 af Rauða krossinum í samvinnu við Embætti landlæknis, 

Landspítala Háskólasjúkrahús og Neyðarlínuna. Eitt af markmiðum hans er að sinna sjálfsvígs-

forvörnum. Sjálfboðaliðar sem svara símanum fá þjálfun í sálrænni skyndihjálp, viðtalstækni, 

sjálfsvígsforvörnum og fá fræðslu um geðraskanir. Auk þess fá þeir reglulega fræðslu um sértæk 

vandamál. Þá vísa sjálfboðaliðarnir áfram þeim sem þeir meta að þurfi frekar aðstoð. Reynt er að 

tryggja faglegan rekstur, sem verkefnastjórn Hjálparsímans sér um, en hún fundar einu sinni í mánuði. 

Hjálparsíminn er opinn allan sólarhringinn allan ársins hring. Hann er gjaldfrjáls og það birtist ekki á 

símreikningi þess sem hringir að hringt hafi verið í hann. Á árunum 2004-2008 komu inn 1.294 símtöl í 

símann sem tengdust sjálfsvígum beint, hvort sem það var eigið sjálfsvíg eða sjálfsvíg annarra. Þá eru 

ekki með talin þau fjölmörgu símtöl sem tengdust þáttum sem teljast til áhættuþátta sjálfsvíga, s.s. 

þunglyndi, átröskun, einelti, einmanaleiki, geðraskanir, kvíði og léleg sjálfsmynd (Rauði kross Íslands, 

2009). Einnig býður hjálparsíminn upp á netspjall með sömu nafnleynd og trúnaði, þar sem hægt er að 

tala við sjálfboðaliða í rauntíma, eða skilja eftir skilaboð (Rauði Kross Íslands, e.d.).  

Svipuð þjónusta er í boði hjá Geðheilsustöð Breiðholts, en þar er ráðgjafarsími opinn 12:30-14:30 

mánudaga til föstudaga og er því ekki jafn aðgengilegur og Hjálparsíminn 1717. Þar eru veittar 

upplýsingar og ráðgjöf varðandi tilfinningalegan eða geðrænan vanda fyrir einstaklinga, fjölskyldu-

meðlimi og vini. Auk þess er hægt að fá upplýsingar um úrræði eða meðferð sem eru í boði í sam-

félaginu. Ekki þarf að gefa upp nafn eða aðrar upplýsingar til að þiggja þjónustuna (Reykjavíkurborg, 

e.d.). 

3.2.4.9 Landspítali 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust frá Landspítala Háskólasjúkrahúsi er gert mat á sjálfsvígshættu 

hjá öllum sem koma á bráðamóttöku geðsviðs, ekki kom fram hvort verklag væri til um það á öðrum 

deildum. Klínískar leiðbeiningar eru til um sjúklinga í sjálfsvígshættu á Landspítala. Þar segir að taka 

skuli sjúkling alvarlega ef hann ræðir um sjálfsvíg og ef grunur sé um sjálfsvígshættu skuli spyrja 

fjögurra staðlaðra spurninga til að meta ástandið nánar. Sjúklingur í augljósri sjálfsvígshættu skal vera 

undir stöðugu eftirliti og hafa skal samband við geðlækni strax. Síðan skal tryggja að sjúklingurinn 

leggist inn á deild þar sem næg gæsla er til staðar. Sé sjúklingur í hugsanlegri sjálfsvígshættu þarf 

hann náið eftirlit þar til frekara mat hefur verið gert af geðlækni en ef lítil sjálfsvígshætta er til staðar er 

hugsanlega í lagi að hann fari heim og fái frekara mat síðar frá heimilislækni eða geðlækni (Magnús 

Haraldson og Hjalti Már Björnsson, 2014).  

Þar sem hópurinn sem við erum að fjalla um er á aldrinum 15-24 ára, fellur hluti hans undir 

sjúklingahóp Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL). Þar eru, eins og á bráðamóttöku 

geðsviðs, allir sjúklingar metnir með tilliti til sjálfsvígshættu. Starfrækt er þverfaglegt bráðateymi sem 

sinnir málum sem þola ekki bið vegna alvarleika. Það er skipað hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum, 

deildarlækni og sérfræðilækni. Algengustu ástæður fyrir komum til bráðarteymisins eru sjálfsvígs-
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hugsanir, sjálfsvígstilraunir, möguleg geðrofseinkenni og grunur um örlyndisástand. Bráðateymið tekur 

barnið/unglinginn í viðtal með forráðamönnum. Samtalið er hafið á almennu nótunum og leiðir síðan út 

í líðan, depurð, kvíða og spurningar um sjálfsvígshugsanir eða hegðun. Teymið styðst við flæðirit við 

mat á alvarleika sjálfsvígshættunar, Suicide risk level decision tree, sem metur hvort hættan er not 

elvated, mild, moderate, severe eða extreme. Flæðiritið hefur ekki verið þýtt yfir á íslensku. Eftir 

viðtalið er ákveðið hvaða inngripi sé þörf á, meðal annars út frá niðurstöðum flæðiritsins (Ragna 

Kristmundsdóttir og Unnur Heba Steingrímsdóttir, 2016; Texas Suicide Prevention, e.d.). 

3.2.4.10  Þunglyndislyf 

Tæplega 41 þúsund Íslendingar eða 12,5% þjóðarinnar, fengu ávísað þunglyndislyfjum árið 2014. Það 

er 8,5% hækkun á síðustu 10 árum. Það er mesta notkun þunglyndislyfja meðal OECD-þjóðanna. Á 

Norðurlöndunum er algengi þunglyndis 3-,3-5% og allt að 15% fólks þjáist af þunglyndi einhverntíman 

á lífsleiðinni. Líkleg skýring á þessari miklu notkun þunglyndislyfja á Íslandi gæti verið skortur á öðrum 

úrræðum en lyfjameðferð, t.d. minna aðgengi að sálfræðimeðferð og styttri legutími á geðdeildum hér 

á landi miðað við önnur Norðurlönd. Einnig eru þyndislyf notuð við öðrum geðröskunum en þunglyndi, 

s.s. ADHD, en það á líka við um önnur lönd (Ólafur B. Einarsson, Magnús Jóhannsson og Lárus S. 

Guðmundsson, 2016). Af þessum upplýsingum er ekki hægt að draga ályktun um hversu stórum hluta 

þessara lyfja sé ávísað í forvarnarskyni, og engar upplýsingar um það að fá hér á landi. 
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4 Umræða 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar leiddu í ljós að með virkum forvörnum má fækka sjálfs-

vígum ungmenna en forvarnirnar þurfa að beinast að mörgum sviðum, vera aldursmiðaðar og takast á 

við mismunandi áhættuþætti. Tilgangur verkefnisins var að svara því hvaða forvarnaverkefni hafa sýnt 

árangur gegn sjálfsvígum ungmenna, hvaða forvarnir eru virkar hér á landi og hvort þau byggi á 

gagnreyndri þekkingu. 

4.1 Áhættuþættir, verndandi þættir og viðvörunarmerki 

Til þess að forvarnir virki þarf að beina þeim að réttu fólki. Það er því mikilvægt að þekkja helstu 

áhættuþætti sjáflsvíga hjá ungmennum og þætti sem geta verndað gegn sjálfsvígum. Stærstu 

áhættuþættir hjá aldurshópnum 15-24 ára eru þunglyndi, áfengis- og vímuefnanotkun, sjálfsvíg í 

nærumhverfi og fyrri tilraun til sjálfsvígs. Aðrir áhættuþættir eru ýmsar geðraskanir, s.s. kvíðaraskanir, 

átraskanir og geðrof, vonleysi, samkynhneigð eða kynáttunarvandi, fjölskyldusaga um geðræn 

vandamál eða sjálfsvíg, einelti og erfiðir eða streituvaldandi atburðir (American Association of 

Suicidology, 2013; Beautrais, 2003; Bono og Amendola, 2015; Gould og Kramer, 2001; Maslow o.fl., 

2015; World Health Oraganization 2004; World Health Organization, 2014; Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2002).  

Vernandi þættir gegn sjálfsvígum ungs fólks á aldrinum 15-24 ára eru sterk félagsleg tengsl, 

sjálfstraust, góð bjargráð, hæfni til að takast á við vandamál sem koma upp og þátttaka í félagsstarfi 

s.s. skóla, íþróttum, kirkju og fleiru (Maslow, 2015, World Health Oraganization, 2004; World Health 

Organization 2014). 

Viðvörunarmerki um sjálfsvígshættu hjá ungmennum geta verið félagsleg einangrun, að gefa eigur 

sínar og að gefa áætlanir sínar til kynna við vini eða á samfélagsmiðlum (Maslow, 2015). Vinir skipa 

stóran sess í lífi ungs fólks og eru oft þeir fyrstu til að taka eftir viðvörunarmerkjum hjá félögum sínum 

(American Association of Suicidology, 2013). 

4.2 Altækar forvarnir 

Altækar forvarnir beinast til allra í samfélaginu, snúast um að auka heilsu íbúa og þannig minnka líkur 

á sjálfsvígum. Í þessum flokki forvarna eru vitundarvakning, þroskafræðileg nálgun, ábyrg fjölmiðla-

umfjöllun, greitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og skerðing á aðgengi að aðferðum og tólum sem nota 

                                                        Í                                    Ú    ’   

Fræðsla í grunnskólum myndi flokkast undir þroskafræðilega nálgun þar sem markmið verkefnanna 

6H og Vinir Zippy eru efling geðheilsu og að bæta hæfni barna til þess að hafa stjórn á tilfinningum 

sínum og finna viðeigandi bjargráð við vandamálum. Rannsóknir sýna að hægt er að greina suma 

áhættuþætti fyrir sjálfsvígum á unglingsárum t.d. hvatvísi og litla trú á eigin getu. Kasen o.fl (2011) 

benda því á að altækar forvarnir þar sem unglingum er kennt að stjórna tilfinningum sínum geti verið 

gagnleg forvörn gegn sjálfsvígum.  

Ú    ’                                                       farið var af stað með auglýsinga-

herferð árið 2015 og stofnuð var heimasíða sem enn er opin. Athygli var vakin á leiðum til að leita sér 
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hjálpar við andlegum veikindum, þá sérstaklega sjálfsvígshugleiðingum. Verkefninu var beint til ungra 

karlmanna. Rannsóknir hafa sýnt að tíðni sjálfsvíga lækkar ekki í tengslum við vitundarvakningu og 

fjöldi þeirra sem leita sér hjálpar eykst ekki. Vitundarvakning getur samt aukið umræðu í samfélaginu 

og bætt viðhorf til þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða (Mann o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz 

o.fl., 2012; van der Feltz-Cornelis o.fl., 2011; World Health Organization, 2014). Mögulegt er að 

Ú    ’                        b                                                                        

auglýst. Skjót og viðeigandi meðferð við andlegum veikindum getur minnkað líkur á sjálfsvígum og því 

er greitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu einn þáttur í að fyrirbyggja sjálfsvíg ungmenna (World Health 

Organization, 2014). Eftir auglýsinga        Ú    ’                         í Hjálparsíma 1717, 

erindum til Geðhjálpar og aukning var á flæði til Landspítalans. Þessar niðurstöður voru þó ekki 

fengnar með rannsókn og ekki hægt að fullyrða að átakið hafi verið eini áhrifaþátturinn. Auk þess 

vitum við ekki hvaða áhrif þetta hafði á sjálfsvígstíðni, en erfitt getur verið að rannsaka það í jafn litlu 

þýði og er á Íslandi.  

Aðrar altækar forvarnir eru skerðing á aðgengi að aðferðum og tólum sem nota má við sjálfsvíg og 

ábyrg fjölmiðlaumfjöllun. Bein tengsl við lækkun á sjálfsvígstíðni hafa fundist við skerðingu á aðgengi 

að aðferðum og tólum sem nota má við sjálfsvíg (Yip o.fl., 2010). Ekki er vitað til þess að sérstakt 

verkefni sé í gangi sem forvörn af þessu tagi á Íslandi. Hvað fjölmiðlaumfjöllun varðar getur óábyrg 

fjölmiðlaumfjöllun um sjálfsvíg leitt af sér sjálfsvígsbylgju meðal ungmenna (Schwartz-Lifshitz o.fl., 

2012) og því mikilvægt að fjölmiðlar taki ábyrgð og noti tækifærið til að fræða almenning um sjálfsvíg í 

stað þess að upphefja þá sem svipta sig lífi, þannig geta þeir komið í veg fyrir að slík bylgja verði. 

Fjölmiðlar lækka tíðni sjálfsvíga hjá ungmennum því ekki beint, en geta komið í veg fyrir aukningu á 

sjálfsvígum með ábyrgri umfjöllun um sjálfsvíg. 

4.3 Valkvæðar forvarnir 

Valkvæðum forvörnum er beint til ákveðinna hópa sem eru ekki farnir að sýna sjálfsvígshegðun en eru 

þó í aukinni hættu vegna sálfræðilegra-, lífræðilegra- og félagslegra þátta. Undir þennan flokk forvarna 

fellur fræðsla til heilbrigðisstarfsfólks, skimun og þjálfun hliðvarða. Valkvæðar forvarnir hafa sýnt 

góðan árangur þegar kemur að lækkun á sjálfsvígstíðni ungmenna. Verkefni hér á landi sem flokkast 

undir valkvæðar forvarnir eru Þjóð gegn þunglyndi og skimunin á vegum Þjónustumiðstöðvar 

Breiðholts. Auk þess er sjálfsvígshætta metin hjá öllum sem koma á bráðamóttöku geðsviðs og barna- 

og unglingageðdeild á Landspítala Háskólasjúkrahúsi en ekki er um formlega skimun að ræða.  

Verkefnið Þjóð gegn þunglyndi var í gangi á árunum 2003-2013 og er því ekki virkt núna. Í því 

verkefni var ferðast hringinn í kringum landið og hliðverðir í samfélaginu, þar á meðal heilbrigðis-

starfsfólk, þjálfaðir til að bera kennsl á einkenni sjálfsvígshegðunar. Þjóð gegn þunglyndi myndi því 

flokkast sem þjálfun hliðvarða þar sem heilbrigðisstarfsfólk getur talist til hliðvarða en ekki var farið 

með sér fræðslu inn á heilbrigðisstofnanir. Þó að verkefnið sé ekki virkt núna var fræðsluefni skilið eftir 

þar sem fræðslan fór fram og ætlunin var að hliðverðirnir miðluðu þekkingunni áfram. Sýnt hefur verið 

fram á að þjálfun hliðvarða geti lækkað tíðni sjálfsvígshegðunar (Isaac o.fl., 2009; Chagnon, Houle, 

Marcoux og Renaud, 2007) og verkefni í skólum og herjum hafa sýnt fram á lækkun á sjálfsvígstíðni 

(Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). Hvað varðar fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk hefur verið sýnt fram á 
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aukinn fjölda greininga og meðferð við þunglyndi og lækkaða sjálfsvígstíðni eftir slíka fræðslu (Mann 

o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012). 

Rannsóknir sýna að skimun á einstaklingum í áhættuhópum lækkar sjálfsvígstíðni (Schwartz-

Lifshitz o.fl., 2012) auk þess sem skimun unglinga og ungmenna á sjálfsvígshegðun og þunglyndi 

getur aukið fjölda einstaklinga í þekktri áhættu (Mann o.fl., 2005). Óformleg skimun er, eins og áður 

sagði, framkvæmd við komu allra á bráðamóttöku geðsviðs og barna- og unglingageðdeild 

Landspítala. Á BUGL er stuðst við sérstakt flæðirit við mat á alvarleika sjálfsvígshættunnar. Ekki eru 

verklagsreglur um formlega skimun fyrir sjálfsvígshættu á heilsugæslustöðvum hér á landi. Mikill 

meirihluti þeirra sem sviptir sig lífi hefur leitað til heilsugæslunnar árið fyrir sjálfsvígið og tæplega 

helmingur mánuðinn fyrir sjálfsvígið (Mann o.fl., 2005; Tait og Michail, 2014; Schwartz-Lifshitz o.fl., 

2012). Til samanburðar leita einungis 20% til sérfræðings á geðsviði mánuðinn fyrir sjálfsvíg (Bono og 

Amendola, 2015). Draga má þá ályktun að skimun innan heilsugæslunnar sé því áhrifaríkari en 

skimun á bráðamóttöku geðsviðs. Eina formlega skimunarverkefnið er staðbundið við Þjónustumiðstöð 

Breiðholts, þar sem reglubundin skimun fer fram á börnum í 9. bekk grunnskóla. Skimað er fyrir 

depurðareinkennum og kvíða en strax eftir að skimunin hefur verið lögð fyrir er farið yfir svörin með 

tilliti til þess hvort einhver sé í sjálfsvígshugleiðingum. Þarna eru allir nemendur 9. bekkjar skimaðir, 

ekki einungis áhættuhópar. Verkefnið er enn á þróunarstigi og hafa verið gefnar út niðurstöður um 

árangur þess, sem eru þó í vinnslu. 

Það má því segja að valkvæðar forvarnir séu ákjósanlegur valkostur forvarna vegna þess að þær 

hafa gagnreyndan bakgrunn sem styður við árangur af notkun þeirra. 

4.4 Viðbragðs forvarnir 

Viðbragðs forvarnir eru ætlaðar þeim sem eru farnir að sýna byrjunareinkenni sjálfsvígshegðunar eða 

hafa gert sjálfsvígstilraun. Í þeim felast hjálparsímar og netþjónusta, hugræn atferlismeðferð, lyfja-

meðferð, eftirfylgni eftir sjálfsvígstilraun og stuðningur eftir sjálfsvíg. Engar rannsóknarniðurstöður sem 

benda til lækkaðrar sjálfsvígstíðni vegna viðbragðs forvarna fundust við skrif þessarar ritgerðar. Þrátt 

fyrir það eru sterkar vísbendingar um að þessir þættir séu mikilvægur hluti forvarna gegn sjálfsvígum 

ungmenna. Á Íslandi eru ýmsar viðbragðs forvarnir í gangi, þar má nefna endurhæfingastöðvar, 

hjálparsíma og Nýja dögun.  

Endurhæfingarstöðvar er að finna víða um land, nánar tiltekið á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, 

Ísafirði og Egilsstöðum. Markmiðið með endurhæfingunni er veita fólki með geðræn veikindi athvarf til 

að byggja sig upp andlega og félagslega. Meðal skjólstæðingahópsins eru einstaklingar með 

geðraskanir sem gera þá útsettari fyrir sjálfsvíg eða eftir sjálfsvígstilraun. Þetta getur því flokkast sem 

hluti af eftirfylgni eftir sjáflsvígstilraun ásamt t.d. sálfræðimeðferð og eftirliti geðlæknis. Eftirfylgni við 

fólk eftir sjálfsvígstilraun er mikilvæg forvörn, þar sem fyrri sjálfsvígstilraun er einn stærsti áhættuþáttur 

sjálfsvíga hjá ungmennum (Maslow o.fl., 2015; World Health Organization, 2014; Þóroddur Bjarnason 

o.fl., 2002).  

Ungt fólk leitar frekar til hjálparsíma eða í netþjónustu en til hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu 

vegna andlegra einkenna (Hoek o.fl., 2009), það er því hentug þjónusta fyrir ungmenni í sjálfsvígs-

hugleiðingum. Hjálparsími 1717 var upphaflega ætlaður sem forvarnarverkefni gegn sjálfsvígum en 
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hefur nú víkkað starfsvið sitt. Sjálfboðaliðar hjálparsímans eru vel þjálfaðir í að aðstoða fólk í 

sjálfsvígshugleiðingum og geta bent fólki á leið til að fá frekari aðstoð. Auk þess er Hjálparsími 1717 

beintengdur við 112 og því hægt að kalla út neyðaraðstoð ef þörf þykir.  

Ný dögun eru samtök um sorg og sorgarviðbrögð, þar geta aðstandendur leitað stuðnings eftir 

sjálfsvíg einhvers nákomins. Stuðningur við eftirlifendur eftir sjálfsvíg getur komið í veg fyrir 

sjálfsvígsbylgju vegna smitáhrifa, það er því einn þáttur viðbragðs forvarna (Maslow o.fl., 2015).   

Þunglyndislyfjanotkun er mikil á Íslandi miðað við nágrannalönd. Ekki er þó hægt að fullyrða að hve 

miklu leyti þeim er ávísað í forvarnarskyni né áhrif þeirra á sjálfsvígstíðni. Stór hluti ungmenna sem 

svipta sig lífi er með ómeðhöndlaðan geðsjúkdóm. Lyfjameðferð er þáttur í virkri meðferð við 

geðsjúkdómum og er þar af leiðandi forvörn. Þó þarf að fara varlega í SSRI-lyfjagjöf hjá ungu fólki, þar 

sem lyfin geta aukið sjálfsvígshegðun ungs fólks (Mann o.fl., 2005; Schwartz-Lifshitz o.fl., 2012).  

Ekki er hér á landi vitneskja um sérstök forvarnarverkefni sem byggja á hugrænni atferlismeðferð. 

Slík meðferð er þó eflaust notuð á ýmsum vettvangi innan geðheilbrigðiskerfisins, þó ekki sé um 

sérstakt forvarnarverkefni að ræða. Hugræn atferlismeðferð hefur þó sýnt minni árangur í að lækka 

sjálfsvígstíðni hjá ungu fólki en eldra, þegar meðferðin er veitt einstaklingum sem gert hafa 

sjálfsvígstilraun (Tarrier o.fl., 2008). 
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5 Ályktanir  

Forvarnir eru eitt af grundvallaratriðum hjúkrunar. Sú fræðsla sem hjúkrunarfræðingar veita í daglegu 

starfi má jafnan telja til forvarna, enda verið að reyna að koma í veg fyrir heilsukvilla eða þróun 

sjúkdóms. Forvarnir gegn sjálfsvígum ungmenna falla helst undir starfssvið geðhjúkrunarfræðinga, 

skólahjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinga á heilsugæslustöðvum. Ungt fólk í sjálfsvígshættu getur 

þó komið við sögu á öllum sviðum hjúkrunar og því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar þekki áhættuþætti 

og einkenni sjálfsvígshættu, auk þess að vita hvernig beita skal forvörnum gegn sjálfsvígum.  

Það kom á óvart hversu mörg forvarnarverkefni tengd sjálfsvígum ungmenna eru virk hér á landi. 

Lengi má þó gott bæta og leggjum við því fram eftirfarandi tillögur að frekari forvörnum á þessu sviði. 

Hvað klínískt verklag varðar væri aukin fræðsla til heilbrigðisstarfsfólks æskileg þar sem slíkt hefur 

sýnt góðan árangur samkvæmt erlendum rannsóknum. Áframhaldandi þjálfun hliðvarða um land allt 

væri af hinu góða þar sem rannsóknir sýna að viðhalda þarf slíkri þekkingu með fræðslu. Æskilegt er 

að setja verklagsreglur innan heilbrigðisstofnana  um hvenær á að skima fyrir sjálfsvígshættu og 

hvernig skal bregðast við niðurstöðum skimunar. Efla þyrfti skimun innan heilsugæslunnar þar sem 

rannsóknir sýna að fleiri leita til heilsugæslunnar en geðheilbrigðiskerfisins á tímunum fyrir sjálfsvíg. 

Auk þess að bæta skimun og auka fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks þarf að gæta þess að aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu sé gott hér á landi, biðlistar ekki of langir og auðvelt sé fyrir ungmenni að leita sér 

aðstoðar vegna andlegra kvilla.  

Það eru væntanlega allir sammála um nauðsyn þess að fyrirbyggja sjálfsvíg ungmenna. Til þess að 

við getum komið í veg fyrir þessi 2-14 sjálfsvíg sem verða á hverju ári í aldurshópnum 15-24 ára þarf 

öflugt forvarnarstarf. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á marga möguleika í forvörnum gegn 

sjálfsvígum, án þess þó að sýna bein áhrif þeirra á sjálfsvígstíðni ungmenna. Fleiri rannsókna er þörf 

til þess að meta árangur t.d. þroskafræðilegra forvarnaverkefna. Forvarnastarf á Íslandi er allt í rétta 

átt, en hægt væri að bæta það á ýmsum af hinum mörgu sviðum sem sjálfsvígsforvarnir ná til. Helst 

mætti bæta valkvæðar forvarnir, s.s. skimun og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks, þar sem erlendar 

rannsóknir hafa sýnt bestan árangur á því sviði. Engar íslenskar rannsóknir eru til um árangur 

sjálfsvígsforvarna á Íslandi. Líklega væri erfitt að fá marktækar niðurstöður þegar þýðið er eins lítið og 

raun ber vitni og miklar sveiflur í sjálfsvígstíðni á milli ára. Hér á landi væri þó hægt að rannsaka 

sjálfsvíg ungmenna með því að kryfja hvert tilfelli og greina aðstæður einstaklingsins sem svipti sig lífi. 

Þá væri um svokallaða sálfræðilega krufningu að ræða (e. psychological autopsy). 
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