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Appendix III 

  
 

Þjónustunýting og líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis  

sem leitað hafa til Neyðarmóttöku LSH  
 

Kæri viðtakandi, 

 

Nýlega fékkst þú símtal þar sem falast var eftir þátttöku þinni í rannsókn á þjónustunýtingu og 

líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis sem leitað hafa til Neyðarmóttöku LSH. Eins og rætt var um 

í símtalinu færð þú hér sent upplýsingabréf sem útlistar framkvæmd og tilgang rannsóknarinnar 

sem og vefslóð til að nálgast spurningalistana sem við óskum eftir að þú svarir. 

Tilgangur og markmið rannsóknar 

Kynferðisofbeldi getur haft víðtækar og alvarlegar afleiðingar á heilsu þolenda og valdið t.d. 

truflun á starfsgetu og verulegri skerðingu á lífsgæðum. Mikilvæg þjónusta fyrir þolendur var 

sett á laggirnar árið 1993 en hingað til hefur lítið verið kannað hvort þessi þjónusta mæti þörfum 

þolanda og hver afdrif þolanda eru.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvernig þjónustan nýttist þeim sem leituðu á 

Neyðarmóttökuna á árunum 2010 til 2014, hvernig þeim líkaði þjónustan og þá sérstaklega hvað 

þeim fannst vanta upp á þjónustuna. Þá er tilgangur rannsóknarinnar einnig að kanna afdrif 

þolenda, hvernig staða þeirra er með tilliti til streitueinkenna og aðlögunar almennt eftir að hafa 

leitað eftir þjónustu á Neyðarmóttökunni. 

Von okkar er sú að með þátttöku þinni muni skilningur batna og innsýn aukast inn í hvaða þættir 

þjónustu Neyðarmóttökunnar nýtast þolendum best, hvernig má bæta þjónustuna og hvað er hægt 

að gera til að aðstoða þolendur betur við að takast á við aðlögun eftir kynferðisofbeldi. Þátttaka 

þín er því mikils metin. 

Rannsóknin ber heitið „Þjónustunýting og líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis sem leitað hafa 

til Neyðarmóttöku LSH“ og er unnin af samstarfshópi á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss 

og Háskóla Íslands. 

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar 

Nafn:  Dr. Berglind Guðmundsdóttir 

Starfsheiti:  Yfirsálfræðingur Landspítala 

Aðsetur:  Geðsvið, Hringbraut, 101 Reykjavík 

Sími:  543-9292 

Netfang:  berggudm@landspitali.is 

Aðrir rannsakendur/rannsóknarhópurinn:  

Dr. Ingunn Hansdóttir, lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands, 

Agnes Björg Tryggvadóttir, sálfræðingur við Neyðarmóttöku Landspítala,  

mailto:berggudm@landspitali.is
http://www.hi.is/
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Eyrún Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri við Neyðarmóttöku Landspítala, Guðlaug 

Friðgeirsdóttir, Cand.psych. nemandi við Sálfræðideild Háskóla Íslands og  

Auður Friðriksdóttir, Cand.psych. nemandi við Sálfræðideild Háskóla Íslands 
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Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni  

Þú ert vinsamlegast beðin(n) um að taka þátt í rannsókninni með því að veita leyfi til að vinna úr 

gögnum í sjúkraskrá sem skráðar voru þegar þú leitaðir á Neyðarmóttöku á árabilinu 2010-2014.  

Þau gögn sem munu verða notuð varða þá þjónustu sem þú hlaust og þína líðan við komu eða 

nánar tiltekið: lýðfræðilegar upplýsingar, upplýsingar um kynferðisbrotið, hvaða meðferðaraðilar 

veittu þjónustu, og hvers konar þjónustu. Ef þú fylltir út spurningalista hjá sálfræðingi, þá er 

óskað eftir upplýsingum um niðurstöður spurningalista (áfallastreitueinkenni, kvíða- og 

þunglyndiseinkenni).  

Einnig biðjum við þig um að meta stöðu þína í dag með því að svara fimm spurningalistum. 

Fyrsti spurningalistinn kannar þjónustunýtingu og ánægju/óánægju með þá þjónustu sem þú 

hlaust hjá Neyðarmóttökunni, aðra þjónustunýtingu í kjölfar kynferðisofbeldisins, lýðfræðilegar 

upplýsingar og heilsuhegðun. Þá eru fjórir spurningalistar notaðir til að kanna einkenni 

áfallastreitu, þunglyndi og kvíða, svefn og félagslegan stuðning.  

Þátttaka í rannsókninni tekur um 30 mínútur. 

Ef þú samþykkir þátttöku þá hakar þú við reit því til staðfestingar og getur hafið þátttöku. Við 

mælum með að þú geymir þetta kynningarbréf og eigir afrit af staðfestingu þinni á þátttöku.  

 

Trúnaður og öryggi gagna:  

Öll rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt með rannsóknarnúmeri á öruggum stað á 

meðan á úrvinnslu þeirra stendur og unnin án persónuauðkenna. Leitað verður eftir upplýstu 

samþykki þeirra þátttakenda sem veita upplýsingar í þágu rannsóknarinnar. Þetta er í samræmi 

við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Greiningarlykill sem tengir rannsóknarnúmer og kennitölu þátttakanda er geymdur aðskilinn frá 

rannsóknargögnum í læstum skáp hjá ábyrgðarmanni, Dr. Berglindi Guðmundsdóttur, meðan á 

rannsókn stendur. Auk þess verður greiningarlykill sem tengir rannsóknarnúmer og 

tölvupóstfang. Greiningarlyklar gera kleift að tengja upplýsingar úr sjúkraskrá við 

spurningalistagögn. Þessum greiningarlykli verður eytt að rannsókn lokinni. Eingöngu 

rannsakendur munu nýta rannsóknargögnin og fimm árum eftir að rannsókn lýkur verður 

rannsóknargögnunum eytt.  

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur:  

Helsti ávinningur rannsóknarinnar er mögulega að auka skilning og innsýn í hvaða þættir 

þjónustu Neyðarmóttökunnar nýtast þolendum best, hvernig megi bæta þjónustuna og hvað er 

hægt að gera til að aðstoða þolendur betur við að takast á við aðlögun eftir kynferðisofbeldi. 

Einnig geta fengist mikilvægar upplýsingar um afdrif og stöðu þeirra sem leitað hafa til 

Neyðarmóttökunnar sem gefur vísbendingar um þjónustuþörf þolenda kynferðisofbeldis til lengri 

tíma litið.  

Rannsóknin er ekki talin fela í sér áhættu fyrir þátttakendur aðra en þá að valda hugsanlega 

óþægindum við að svara spurningum um líðan í dag. Í þeim tilfellum getur þátttakandi fengið eitt 

viðtal hjá: 

Svanhvíti Björgvinsdóttur, sálfræðingi hjá sálfræðiþjónustu Landspítalans (s. 543-1116).  
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Þú verður ekki beðin/n um að rifja upp liðna atburði þar sem stuðst verður við þær upplýsingar 

sem þú veittir við fyrstu komu til Neyðarmóttökunnar.  

 

Réttur þátttakenda 

Þér ber engin skylda til þess að taka þátt í rannsókninni. Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er, án 

útskýringa og án eftirmála. Það að hafna þátttöku eða hætta við þátttöku mun ekki hafa áhrif á þá 

þjónustu sem þér stendur til boða á Landspítala. Þér er að sjálfsögðu heimilt að sleppa því að 

svara einstökum spurningum og spurningalistum í heild sinni, en tekið er fram að útfylltir 

spurningalistar gefa mestar upplýsingar og gagnast því rannsókninni best.  

 

Birting á niðurstöðum  

Fyrirhugað er að birta niðurstöður rannsóknarinnar í fagtímariti, erlendis eða innanlands. Öll 

gögn og niðurstöður verða ópersónugreinanleg. Niðurstöður verða birtar í Cand. psych. 

ritgerðum Guðlaugar Friðgeirsdóttur og Auðar Friðriksdóttur. 

Rannsóknin er unnin með samþykki Siðanefndar Landspítalans.  

Óskir þú eftir nánari skýringum á rannsókninni eða þátttöku þinni í henni mun Dr. Berglind 

Guðmundsdóttir veita nánari upplýsingar í síma 543-9292. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í henni getur þú snúið þér til Siðanefndar, Eiríksgötu 34, Landspítala Hringbraut 

101 Reykjavík, sími 543-1000.  

 

Þátttaka þín er mikils metin.  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Berglind Guðmundsdóttir ábyrgðarmaður (s: 543-9292) 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eirbergi, Eiríksgötu 34, 101 

Reykjavík. Sími: 543-1000, tölvupóstfang: sidanefnd@landspitali.is 

  

mailto:sidanefnd@landspitali.is
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Samþykkisyfirlýsing vegna þátttöku í vísindarannsókn 

 

Þjónustunýting og líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis  

sem leitað hafa til Neyðarmóttöku LSH  
 

 

Ég undirrituð/aður staðfesti með undirskrift minni vilja minn til þátttöku í ofannefndri rannsókn 

og að ég hafi kynnt mér meðfylgjandi upplýsingablað og fengið viðunandi svör við spurningum 

mínum.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvernig þjónustan nýttist þeim sem leituðu á 

Neyðarmóttökuna á árunum 2010 til 2014, hvernig þeim líkaði þjónustan og þá sérstaklega hvað 

þeim fannst vanta upp á þjónustuna. Þá er tilgangur rannsóknarinnar einnig að kanna afdrif 

þolenda, hvernig staða þeirra er með tilliti til streitueinkenna, og aðlögunar almennt eftir að hafa 

leitað eftir þjónustu á Neyðarmóttökunni. 

 

1. Ég samþykki að veita rannsakendum aðgang að upplýsingum sem ég veitti við fyrstu komu 

mína til Neyðarmóttökunnar á tímabilinu 2010-2014 sem varða þá þjónustu sem ég hlaut og 

mína líðan við komu. 

2. Ég samþykki að veita rannsakendum aðgang að upplýsingum í sjúkraská um 

sálfræðiþjónustu og niðurstöður sálfræðilegra prófa hafi slík þjónusta verið veitt eða slík próf 

lögð fyrir vegna sálfræðimeðferðar tengd fyrstu komu minni á Neyðarmóttöku 

3. Ég samþykki að svara fimm spurningalistum um stöðu mína í dag. Fyrsti spurningalistinn 

kannar þjónustunýtingu og ánægju/óánægju með þá þjónustu sem ég hlaut hjá 

Neyðarmóttökunni, aðra þjónustunýtingu í kjölfar kynferðisofbeldisins, lýðfræðilegar 

upplýsingar og heilsuhegðun. Auk fjögurra spurningalista sem meta einkenni áfallastreitu, 

þunglyndis og kvíða, svefn og félagslegan stuðning.  

 

Mér er ljóst að engar greiðslur eru í boði vegna rannsóknarinnar. 

 

Mér er ljóst að þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku á hvaða stigi sem er, án skýringa og án 

afleiðinga fyrir aðra meðferð auk þess að frjálst er að neita að svara einstökum spurningum.  

Upplýst samþykki mitt um þátttöku felst í því að ég krossa í reitinn hér að neðan og jafngildir 

það undirskrift minni.   

□ Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni sem ég hef fengið nægar upplýsingar um. 

  

http://www.hi.is/

