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Útdráttur 

Áföll eða erfið upplifun í æsku er reynsla af ýmsum toga sem hefur áhrif á heilsutengd 

lífsgæði fólks á fullorðinsaldri. Slík reynsla eins og ofbeldi og vanræksla geta valdið streitu og 

reynst fólki þungbært á fullorðinsárum. Rannsóknir hafa bent á að tengsl eru á milli andlegrar 

vanlíðunar og langvarandi líkamlegra veikinda við meiri sjúkdómshættu og verri 

framtíðarmöguleika. Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort erfiðar 

upplifanir í æsku hafi áhrif á heilsufar og lífsgæði fólks og kanna hvort tengsl væru þar á 

milli. Úrtakið var 577 einstaklingar, 495 konur (85,8%) og 82 karlar (14,2%). Megindlegri 

rannsóknaraðferð var beitt til að greina mun á heilsutengdum lífsgæðum fólks með fleiri eða 

færri áföll í æsku. Spurningarlistarnir heilsutengd lífsgæði (Icelandic quality of life) og erfiðar 

upplifanir í æsku (ACE Adverce childhood experiences) voru lagðir fyrir þátttakendur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að munur var á lífsgæðum þátttakenda sem höfðu 

upplifað fleiri áföll heldur en hjá þeim sem höfðu upplifað færri áföll. Marktækur munur var á 

öllum niðurstöðum og sýnir rannsóknin fram á tengsl við erfiðar upplifanir í æsku og verra 

heilsufar á fullorðinsárum. Slík reynsla hefur áhrif og veldur varanlegum skaða sem viðhelst 

út lífið sé ekki gripið inn í fyrr á lífsleiðinni. Með auknum skilningi á langtímaáhrifum sem 

áföll hafa, gefa niðurstöður þessar innsýn á mikilvægi þess að grípa inn í og aðstoða. 

 Lykilorð: erfið upplifun í æsku, áföll, heilsutengd lífsgæði, ofbeldi, heilsufar 
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Abstract 

Trauma and adverse experience of different types in childhood affect the quality of life. 

Abuse and neglect is a stressful experience that may render a heavy burden for people during 

adulthood. Studies suggest there exists an association between mental illness and chronic 

physical illness, with higher risks of disease and worse future prospects. The main purpose of 

this study is to examine adverse experience in childhood and how it affects health and quality 

of life, whilst exploring the relevant relationships. The sample consisted of 577 individuals, 

495 women (85.8%) and 82 men (14.2%). Quantitative research methods were used to detect 

differences in health-related quality of life indicators among people with trauma in childhood. 

The questionnaires, HL (Icelandic quality of life) and ACE (Adverse Childhood Experiences), 

were presented to the respondents. The result displays differences in the quality of life among 

subjects who experienced more adverse childhood experiences than among those who 

experienced less trauma. The study found significant statistical difference in all results and 

shows a relationship between difficult experience in childhood and worse health during 

adulthood. This experience may affect and potentially cause permanent damage that remains 

for life, if there is no appropriate, timely and relevant intervention. With better understanding 

of the long-term effects of trauma, these results give insight into the importance of early 

intervention in the lives of those who may require assistance. 

 Keywords: adverse childhood experiences, trauma, quality of life, abuse, health 
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Inngangur 

 Hægt er að segja að manneskjan sem slík sé flókið fyrirbæri sem byggist á líkamlegum 

eiginleikum og huglægum þáttum, það sem er sýnilegt og það sem augað ekki sér. Líkamleg 

meiðsli er oft auðveldara að meðhöndla heldur en sálrænan skaða. Ef að einstaklingur til 

dæmis fær skurð þá er hann saumaður og settar á hann umbúðir og sárið grær. Ólíkt er um 

aðila sem verða fyrir andlegum skaða eins og yfirþyrmandi reynslu á lífsleiðinni en slíka 

reynslu getur verið flóknara að greina og erfiðara að ná bata. Læknisfræðin skilgreinir áfall 

sem alvarleg líkamleg meiðsl, sár eða skaða sem yfirbugar viðbrögð líkamans og þarfnast 

hjálpar, meðan sálfræðin skilgreinir áfall sem atburð sem yfirgnæfir eða fer fram yfir getu 

einstaklingsins til að vernda andlega líðan. Skilgreining á sálfræðilegum vanda er því flókið 

fyrirbæri sem inniheldur bæði einkenni atburðarins og hugleg viðbrögð einstaklingsins við 

honum (Lanius, Vermetten og Pain, 2010). Því er ekki auðvelt að skilgreina yfirþyrmandi 

reynslu sem getur átt sér stað á lífsleiðinni og oft erfitt að greina slæma reynslu og erfiðleika 

sem áföll. 

 Erfið reynsla sem barn verður fyrir í æsku er talin auka líkurnar á verra heilsufari ef 

ekki er unnið úr áfallinu á uppvaxtarárum einstaklingsins (Chartier, Walker og Naimark, 

2010). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir lífsgæði sem skynjun einstaklinga 

á stöðu þeirra í lífinu. Lífsgæði eru miðuð við þá menningu og þau gildi (value systems) sem 

viðhöfð eru í samfélaginu í tengslum við væntingar og siðareglur þess samfélags (Skevington, 

Lotfy og O'Connell, 2004). Upplýsingar um góð eða skert lífsgæði er gott að hafa til 

hliðsjónar þegar verið er að skoða hvaða áhrif áföll hafa á einstaklinga. Rannsóknir hafa bent 

á að tengsl eru á milli andlegrar vanlíðunar og langvarandi líkamlegra veikinda við meiri 

sjúkdómshættu og verri framtíðarmöguleika (Reinherz, Campbell, Bandeen‐Roche, Sharps og 

Lee 2003; Roza, Hofstra, van der Ende og Verhulst, 2003). Auk þess hefur verið sýnt fram á 
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samband milli erfiðra upplifana í æsku og þunglyndis (Gonzales o.fl., 2012), skilnaðar 

(Lacey, Bartley, Pikhart, Stafford og Cable 2014), heimilisofbeldis og fíkniefnaneyslu 

foreldra (Felitti o.fl., 1998). Fljótlega á unglingsárum og fram á fullorðinsár má sjá áhrif þess í 

verri heilsu og á langvarandi sjúkdómum út æviskeiðið (Raposa, Hammen, Brennan, 

O’Callaghan og Najman 2014; Springer, Sheridan, Kuo og Carnes, 2007). Íslensk rannsókn 

greindi frá svipuðum niðurstöðum á þessu sviði líkt og erlendar hafa gert. Rannsókn Sigrúnar 

Sigurðardóttur fjallaði um afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku á heilsu og áhrif þess á 

vellíðan fólks. Þar voru tekin viðtöl við einstaklinga á fullorðinsárum þar sem fram kom að 

allir þjáðust af fjölmörgum heilsufarsvandamálum alveg síðan frá barnæsku (Sigrún 

Sigurðardóttir, Sigrún Halldórsdóttir og Sóley S. Bender, 2014).  

 Eins og fram hefur komið hér að ofan má greina að tengsl eru á milli ofbeldis og 

annarra áfalla í æsku á langtíma heilsufarsvanda fullorðinna. Einnig má sjá afleiðingarnar í 

því að einstaklingar leita sér læknisaðstoðar í auknu mæli á fullorðinsárum, sem hefur í för 

með sér meiri kostnað og langtímanotkun á heilbrigðisþjónustu (Bonomi o.fl., 2008). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða áhrif erfiðar upplifanir sem einstaklingur 

verður fyrir í æsku, hefur á heilsu og heilsufar síðar á lífsleiðinni. Með auknum skilningi á 

langtímaáhrifum sem áföll hafa gefast tækifæri og betri innsýn til þess að grípa fyrr inn í og 

aðstoða. Hér að neðan verður tekin fyrir fræðileg umfjöllun um efni rannsóknarinnar. Í fyrsta 

hlutanum er gerð grein fyrir erfiðum upplifunum í æsku, ofbeldi, vanrækslu, erfðum og 

umhverfi. Í öðrum hluta er greint frá tengslum við heilsufar, örorku, geðraskanir og líkamlega 

sjúkdóma. Síðasti hlutinn fjallar um rannsóknir á málefninu. 

Erfiðar upplifanir í æsku 

 Erfiðar upplifanir í æsku teljast vera neikvæðir atburðir og aðstæður sem geta valdið 

einstaklingi erfiðleikum síðar á lífsleiðinni og haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu. Slíkir erfiðleikar teljast meðal annars vera skilnaður eða missir foreldris, 
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heimilsofbeldi, fíkniefnaneysla foreldra og vanræksla, sem og andlegt-, líkamlegt- og 

kynferðislegt ofbeldi (Felitti o.fl., 1998; Raposa o.fl., 2014). 

 Faraldsfræðileg gögn benda til þess að áföll í æsku (fyrir 13 ára aldur) eru algeng um 

allan heim, sérstaklega í þróunarlöndum (Lanius, Vermetten og Pain, 2010). Í hátekjulöndum 

er áætlað að um það bil tíunda hvert barn verði fyrir vanrækslu og andlegu ofbeldi (Gilbert, 

2009). Ekki hefur tekist að greina að afgerandi munur sé á milli kynja, þó hafa einstakar 

rannsóknir bent á að stúlkur verða oftar fyrir andlegu ofbeldi en drengir (Stoltenborgh, 

Bakermans-Kranenburg og IJzendoorn, 2013). Erfitt er að greina nákvæmlega hvaða þættir 

það eru sem ákvarða algengi ákveðinna tegunda af áföllum í æsku eins og misnotkun og 

vanrækslu (Lanius, Vermetten og Pain, 2010).  

Ofbeldi í æsku 

 Börn sem verða fyrir áfalli snemma í lífinu geta þróað með sér streitu (early traumatic 

stress) og getur það haft neikvæðar afleiðingar fyrir heilsu þeirra á fullorðinsárum 

(Middlebrooks og Audage, 2008). Að verða vitni að heimilisofbeldi fullorðinna, 

fíkniefnaneyslu eða fangelsun foreldris, skilnaðar og fjárhagslegra erfiðleika er erfið upplifun 

fyrir börn (Kira o.fl., 2008; Reinert, Campbell, Bandeen‐Roche, Sharps og Lee, 2015). Í mörg 

ár hafa rannsóknir á langtíma afleiðingum beinst að kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi í 

æsku (Dong o.fl., 2004). En á seinni tímum hafa rannsóknir verið gerðar á áhrifum af fleiri en 

einni tegund ofbeldis (Bensley, Eenwyk og Simmons 2000; Hardt o.fl., 2015; Walsh, 

MacMillan og Jamieson, 2002). 

 Mótlæti eða erfið upplifun í æsku getur verið af ýmsum toga eins og að verða fyrir 

ofbeldi, andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu. Einn áhættuþáttur eins og líkamlegt ofbeldi 

eykur verulega hættuna á því að hafa annan áhættuþátt eins og vanrækslu (Dong o.fl., 2004). 

Slíkur verknaður gerist yfirleitt ekki í einangruðu tilfelli eða umhverfi, því er mikilvægt að 

meta það út frá fleiri þáttum og í samhengi við aðra streituvalda og áhrifaþætti (Horwitz, 
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Widom, McLaughlin og White, 2001). Kynferðisofbeldi er talið vera einn af áhættuþáttum 

fyrir sálrænum vanda bæði hjá konum og körlum. Mælist það í alvarlegu þunglyndi, 

geðsjúkdómum (geðklofa, geðhvarfasýki), heilsufarsvanda og sjálfsvígshugsunum, frekar en 

hjá þeim sem ekki hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku (Bellis o.fl., 2014a; Young, 

Harford, Kinder og Savell, 2007). 

 Ein af undirstöðum einstaklingsins fyrir lífið byggist á sambandi hans við foreldra sína 

og fjölskyldu, sambandi sem ætti að hafa nærandi og verndandi áhrif á þroska hans. Skoðuð 

hafa verið tengsl á milli erfiðra upplifana og áhrif þess á tilfinninga- og félagslegan þroska í 

barnæsku (n = 1,041) (Flaherty o.fl., 2006). Í samanburði við einstaklinga sem ekki höfðu 

búið við erfiðleika, kom fram að þeir sem höfðu eitt eða fleiri áföll að baki voru líklegri til að 

búa við verra heilsufar og lengri sjúkrasögu á fullorðinsárum. Einstaklingar sem höfðu orðið 

fyrir mótlæti á fystu sex árum ævinnar voru þrisvar sinnum líklegri til þess að verða fyrir fleiri 

tegundum af ofbeldi og upplifa fimm eða fleiri tegundir af áföllum (Flaherty o.fl., 2006). 

Umrædd rannsókn sýnir fram á að áföll hafa áhrif á þroska barna og slæm meðferð getur 

valdið varanlegum skaða sem viðhefst út lífið, sé ekkert aðhafst. 

Vanræksla  

 Ill meðferð á barni getur verið skilgreind sem aðgerð eða aðgerðarleysi foreldris eða 

annarra umönnunaraðila. Það felst í því að sá sem ber ábyrgð á barninu misnotar vald sitt 

gegn því, skaðar, hótar eða ógnar heilsu þess sem hefur áhrif á sjálfsvirðingu, líf og þroska 

barnsins (Gilbert o.fl., 2009). Slæm meðferð eða vanræksla í æsku hefur fylgni við andlega og 

líkamlega vanheilsu þeirra sem verða fyrir því. Rannsóknir hafa sýnt fram á marktæk tengsl af 

illri meðferð í æsku og á sviði geðraskana á fullorðinsárum, meðal annars þunglyndi 

(depression), áfallastreituröskun (post traumatic stress disorder), felmtursröskun (panic 

disorder) og misnotkun fíkniefna (substance use disorder) (Arnow, 2004; Arseneault o.fl., 

2011). Hægt er að rekja ýmsa áhættuþætti fyrir geðröskunum til áfalla í æsku. Niðurstöður 



RÆTUR FORTÍÐAR STYRKTAR TIL BETRI FRAMTÍÐAR  5 
 

rannsóknar sýndi fram á að þátttakendur (n = 5,692; svarhlutfall = 70.9%) sem höfðu upplifað 

eitt eða fleiri mótlæti í æsku voru líklegri til að glíma við; lyndisröskun (25%) (mood 

disorder), kvíðaraskanir (22%) (anxiety disorder), lyfjamisnotkun (32%) og geðsjúkdóma hjá 

körlum (24%) (any psychiatric disorder) og hjá konum (27%) (Afifi o.fl., 2008). Ef horft er til 

kenninga um næmi einstaklinga fyrir streitu hefur streitu-næmis kenningin (diathesis stress 

model) verið notuð til að útskýra af hverju sumir einstaklingar greinast með geðraskanir en 

aðrir ekki. Kenningin byggir á að innra með okkur höfum við öll einhvern veikleika fyrir 

geðröskunum en það veltur á því hversu mikil streita það er sem einstaklingurinn upplifir og 

hvaða þættir það eru í umhverfinu sem valda áhættu. Streituvaldur getur verið ýmis áföll eins 

og til dæmis, sambandsslit, erfiðleikar með samskipti, skilnaður foreldra, missir náins 

fjölskylduaðila, vanræksla og kynferðisleg misnotkun í æsku (Belsky o.fl., 2009). Þessar 

upplifanir geta haft langvarandi áhrif á heilsu einstaklinga og lífsgæði þeirra (Anda o.fl., 

2006). 

 Fleiri þættir en ofbeldi eru taldar erfiðar upplifanir fyrir einstaklinga. Afturvirkar 

(retrospective) rannsóknir um reynslu barna í æsku af áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra, 

geta ekki sagt til um orsakatengsl með vissu, en þó er talið að samband sé þar á milli við 

erfiðar upplifanir í æsku (Anda o.fl., 2002; Dube o.fl., 2001). Í fræðaheiminum má sjá að 

sífellt meiri áhugi er fyrir þeim tengslum sem kunna að vera milli erfiðra upplifana í æsku og 

heilsufarsvandamála á fullorðins árum (Cannon, Bonomi, Anderson, Rivara og Thompson, 

2010; Felitti o.fl., 1998; Irving og Ferraro, 2006). Það sem hefur áhrif á heilsufarsvanda eru 

þættir eins og streita, kvíði og þunglyndi sem geta skert lífsgæði einstaklingsins verulega. 

Rannsóknir á sviði taugalíffræða og faraldsfræða hafa sýnt fram á að streituvaldandi þættir í 

æsku eins og áföll eða ofbeldi geta valdið viðvarandi vanstarfsemi í heila (Bremner og 

Vermetten, 2001; Sánchez, Ladd og Plotsky, 2001). Einn af áhættuþáttum fyrir þróun á 

þunglyndi hjá fullorðnum er talinn vera streita (Penza, Heim og Nemeroff, 2003) sem getur 
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valdið óafturkræfum breytingum í heila og í hormónakerfinu. Afleiðing af því getur leitt til 

örari öldrunar á líkama sem eykur viðkvæmni hans fyrir sjúkdómum á lífsleiðinni (Corso, 

Edwards, Fang og Mercy, 2008). Rannsókn í taugavísindum gaf til kynna að lífsreynsla sem 

varð snemma í lífinu, hvort sem hún var neikvæð eða jákvæð, stuðlaði að breytingum í 

taugakerfi hjá börnum. Til dæmis má þar nefna að reynsla eins og ofbeldi gegn börnum, 

vanræksla og önnur streita sé algengari á heimilum þar sem börn alast upp við áfengisneyslu 

forelda. Slíkt getur haft slæm áhrif á þróun heilans á þann hátt sem leiðir til tilfinningalegrar, 

félagslegrar og vitsmunalegrar skerðingar. Auk þess er talin meiri hætta á vímuefnaneyslu, 

þunglyndi og öðrum vandamálum síðar á lífsleiðinni ásamt sjálfsvígum (De Bellis o.fl., 

1999). 

 Verulegur neikvæður áhrifaþáttur á líðan og heilsu barna á lífleiðinni er meðal annars 

skilnaður eða andlát blóðforeldris (Lacey o.fl., 2014; Sobolewski og Amato, 2007; Stewart 

Brown, Fletcher og Wadsworth, 2005). Hvernig samband er á milli foreldra og barna getur 

spáð fyrir um líkamlega heilsu síðar á ævinni, óháð þjóðfélagsstöðu og kyni. Ferilrannsóknir 

(cohort study) hafa leitt í ljós að einstaklingar sem upplifðu léleg gæði í sambandi sínu við 

foreldra, greindu frá verri heilsu síðar á lífsleiðinni (Stewart-Brown o.fl., 2005). Á síðustu 

þremur áratugum hafa rannsóknir sýnt að börn fráskilinna foreldra hafa aukna hættu á að 

upplifa ýmis vandamál snemma á unglingsárum, eru tekjulægri, eiga veikari tengsl við 

foreldra, með einkenni þunglyndis og eru óstöðugir í samböndum (Sobolewski og Amato, 

2007). Stöðugur ágreiningur á milli foreldra sem leiðir ekki til skilnaðar, getur aukið áhættu 

fyrir langtíma vanda hjá börnum. Þess má geta að ekki þróa öll börn með sér vanda við það að 

fara í gegnum skilnað foreldra. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt endurtekið fram á niðurstöður 

af tengslum milli vanda foreldra í hjónabandi og langtíma erfiðleikum, eins og kvíða hjá 

börnum þeirra (Lacey o.fl., 2014; Sobolewski og Amato, 2007).  
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Þegar fjölskylduaðilar eiga við andlega sjúkdóma að stríða, hefur það áhrif á uppeldi 

og þroska barnsins. Andleg veikindi foreldra hafa verið tengd við hegðunar- og 

tilfinningalegan vanda barna og unglinga, bæði í samfélaginu og í klínísku þýði (Mustillo, 

Dorsey, Conover, og Burns, 2011; Sox og Greenfield, 2009). Vísbendingar um 

hegðunarvanda hjá börnum og unglingum má mögulega rekja til andlegra veikinda mæðra 

þeirra (Angold og Costello, 2001).  

Fyrir barn að verða vitni að ofbeldi á móður eða stjúpmóður er streitufull reynsla sem 

talin er hafa áhrif á verra heilsufar fram á fullorðinsár (Felitti o.fl.,1998 ; Cannon o. fl., 2010). 

Slík reynsla getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þroska barns á mótunarárum þess og gefið 

ranga sýn á fjölskyldulíf. Það getur haft neikvæð áhrif á heilsu barna til lengri eða skemmri 

tíma að búa við hvers konar tegundir ofbeldis á heimili sínu. Heimilisofbeldi er flókið vegna 

þess að konur sem eru beittar valdnýðslu eru ekki alltaf tilbúnar til að ræða það eða 

viðurkenna (Bowen, 2000; Culross, 1999; Sugg og Inui, 1992). Sýnt hefur verið fram á að 

börn sem verða vitni að heimilisofbeldi eru oft sjálf þolendur ofbeldis og vanrækslu, bæði í 

æsku og á fullorðinsárum. Þessir einstaklingar eru oftar en ekki áhorfendur að slagsmálum 

sem verða á milli foreldrana (Bowen, 2000; Holt, Buckley og Whelan, 2008). Margir 

sérfræðingar sem meðhöndla þolendur þessara heimilisaðstæðna gera sér ekki grein fyrir 

hversu mikið áfall það er fyrir barn að alast upp við slíkar aðstæður (Anda, Brown, Felitti, 

Dube og Giles, 2008; Campbell og Lewandowski, 1997). Afleiðing slíkra upplifana getur 

meðal annars falist í því að einstaklingurinn leiðist út í fíkniefnaneyslu, aukna notkun á 

lyfseðilsskyldum lyfjum eða getur þróað með sér geðsjúkdóma á fullorðinsárum (Dube o.fl., 

2001; Groves, 1999; Hughes, 1988).  

 Áhættuþættir sem ill meðferð í bernsku hefur á langtíma heilsufar er af ýmsum 

ástæðum (Corso o.fl., 2008). Í fyrsta lagi er talið að endurtekin streita í tengslum við slæma 

umönnun geti leitt til hugsanlegra óafturkræfra breytinga í heila og á hormónakerfi líkamans 
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(Phillips og Shonkoff, 2000). Breytingar á þessum kerfum í heila geta valdið því að líkaminn 

eldist hraðar sem eykur varnarleysi hans fyrir sjúkdómum (Ganzel, Morris og Wethington, 

2010). Í öðru lagi eykur ill meðferð í æsku áhættuhegðun eins og reykingar, vímuefnanotkun, 

ofþyngd og lauslæti (Felitti o.fl., 1998; Repetti, Taylor og Seeman, 2002). Í þriðja lagi hefur 

það djúpstæð áhrif á og nær yfir vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega færni sem leggur 

meðal annars grunn að árangursríku námi, að takast á við lífsreynslu og síðar velgengni í 

starfi (Taylor, Lerner, Sage, Lehman og Seeman, 2004).  

Erfðir og umhverfi 

 Spurningar hafa vaknað hvort erfðir og/eða umhverfisþættir geti verið áhrifavaldar á 

erfiðar upplifanir í æsku. Niðurstöður benda til þess að tengsl séu ekki vegna erfðafræðilegrar 

truflunar. Kannað var hvort að munur væri á milli eineggja tvíbura (226 tvíburar) til að meta 

mögulega erfðafræðilega þætti. Í ljós kom að tengsl við erfiðar upplifanir í æsku og geðveilu 

voru meðal annars vegna erfða- og/eða umhverfisþátta. Ekki var hægt að rekja þá eingöngu til 

erfðafræðilegra þátta, mótlæti í æsku getur því sannarlega talist áhættuþáttur fyrir þróun á 

geðsjúkdómum (Alemany o.fl., 2013). Þessar niðurstöður samrýmast rannsóknum Arseneualt 

og félögum (2011), sem greindu frá því að erfiðar upplifanir í æsku geta verið áhættuþáttur 

fyrir þróun á geðrofseinkennum, óháð erfðafræðilegum bakgrunni einstaklingsins. 

Tengsl erfiðra upplifana við heilsufar 

 Eins og fram hefur komið hér að ofan hafa niðurstöður rannsókna bent til að ákveðin 

neikvæð reynsla í æsku getur verið áhættuþáttur fyrir fjölmarga sjúkdóma, til dæmis fyrir 

þunglyndi, áfallastreituröskun, hjartasjúkdómum, verri lífsgæðum og jafnvel dauða (Chapman 

o.fl., 2004; Chartier o.fl., 2010; Felitti o.fl., 1998). Einnig eru vaxandi vísbendingar um að ill 

meðferð í bernsku geti leitt til meiri viðkvæmni fyrir líkamlegum og andlegum 

heilsufarsvanda, þar á meðal hjarta- og æðasjúkdóma, háþrýsting, sykursýki, kvíða, 

þunglyndi, fíkniefnaneyslu og ofbeldishegðun í framtíðinni (Bellis o.fl., 2014a; Felitti o.fl., 
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1998;Repetti o.fl., 2002). Hægt er að rekja tengsl heilsuspillandi hegðunar á fullorðinsárum til 

tilfinningalegs-, líkamlegs- eða til kynferðislegs ofbeldis sem barn verður fyrir í æsku (Felitti 

o.fl.,1998). Þetta samband er mjög mikilvægt fyrir meðferðaaðila að skilja því með aukinni 

vitneskju á þessum tengslum má mögulega bæta tækifæri einstaklinganna til þess að öðlast 

bata (Ramiro, Madrid og Brown, 2010).  

Örorka 

 Að hafa atvinnu og geta unnið sér inn peninga til að eiga fyrir grunnþörfum er 

mikilvægur þáttur í lífshamingju hvers manns. Áföll í æsku geta haft áhrif á vinnuafköst þrátt 

fyrir að þekking og færni sé til staðar. Í rannsókn Anda og félaga (2004) voru þættir sem 

komu fram eins og hjónabandsvandi, tilfinningalegt ójafnvægi, líkamleg veikindi og 

fíkniefnaneysla sem mældust með marktæk tengsl við neikvæð áhrif á afköstum fólks í 

vinnunni. Einstaklingar sem fara á heilsugæslustöðvar til að segja frá þunglyndi sínu, greina 

frá því að veikindin hafi haft neikvæð áhrif á störf þeirra og fjarveru frá vinnu (absenteeism) 

(Adler o.fl., 2006). Fjarvera eða örorka starfsmanna í tengslum við ákveðið heilsufar og 

sjúkdómsástand getur útskýrt ýmis útgjöld (Goetzel o.fl., 2004) eins og aukna notkun á 

heilbrigðisþjónustu en í henni felst meiri kostnaður fyrir einstaklinginn (Anda o.fl., 2008). Í 

skýrslu Prinz og Topson kom fram að það voru fleiri einstaklingar á örorku í löndum OECD 

heldur en voru atvinnulausir árið 2007. Undanfarna tvo áratugi hafa þessi svæði breytt reglum 

sínum þar sem markmiðið er að koma einstaklingum aftur til starfa eins fljótt og auðið er, í 

stað þess að auðvelda þeim aðgang að bótum (Prinz og Tompson, 2009). Mælingar á örorku 

eru oft notaðar til að bera kennsl á þörf fyrir þjónustu og endurhæfingu. Rannsókn á andlegum 

heilsufarsvandamálum hefur sýnt fram á að geðsjúkdómar geta leitt til sama örorkustigs jafnt 

á við líkamleg veikindi (Wells o.fl.,1989). 
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Geðraskanir 

 Mótlæti í bernsku er tengt við aukna áhættu á ýmsum geðröskunum, en minna er vitað 

um tengsl þeirra við raskanir er tengjast skerðingu og örorku. Hátt stig geðraskanna hefur 

mælst stöðugt á meðal einstaklinga sem verða fyrir mótlæti í æsku, bæði í samfélags og 

faraldsfræðilegum rannsóknum (Collishaw o.fl., 2007; McLaughlin o.fl., 2010; Phillips, 

Hammen, Brennan, Najman og Bor, 2005). Þar til nýlega hafa áhrif mótlætis í æsku ekki verið 

tekin inn sem áhættuþáttur fyrir upphaflegri geðröskun. Vísbendingar frá The National 

Comorbidity Survey Replication (NCS-R) af könnun gerð í Bandaríkjunum (US household 

population) skráði veruleg áhrif af mótlæti í æsku á fyrstu upphafseinkennum geðsjúkdóma 

(Afifi o.fl., 2008; Green o.fl., 2010). Þá hafa töluvert af rannsóknum greint tengsl á milli 

mótlætis í æsku og krónísks alvarlegs þunglyndis (Riso, Miyatake og Thase, 2002). 

Niðurstöður úr NCS-R benda á smávægileg áhrif af mótlæti í æsku á stöðugleika röskunar 

(McLaughlin o.fl., 2010) eins og þunglyndi og geðsjúkdóma. Fyrri athuganir, benda þó til 

þess að geðraskanir, sem þróast hjá einstaklingi sem verður fyrir mótlæti í æsku tengist minni 

möguleikum á virkni (functional impairment) og spáir það fyrir um aukna áhættu á andlegri 

örorku (Tonmyr, Jamieson, Mery og MacMillan, 2005). Meiri þörf er fyrir meðferð vegna 

kvíða (Sareen, Stein, Campbell, Hassard, og Menec, 2005) hjá einstaklingum með óyndi 

(dysthymic) (Klein, Shankmanc og Rosea, 2008). 

 Hins vegar er það enn óljóst að hve miklu leyti tengsl undirliggjandi annarra sjúkdóma 

eru. Mikilvægt er því að greina fjölkvillaástand (co-morbidity) þegar spáð er fyrir um örorku 

einstaklinga (Kessler, Chiu, Demler og Walters, 2005). Niðurstöður rannsókna gera grein fyrir 

háu hlutfalli á sjúkdómum hjá einstaklingum sem hafa átt erfiðar upplifanir í æsku. Greiningin 

segir til um fleiri raskanir sem tengjast skerðingu og leggur áherslu á mikilvægi klínískrar 

meðferðar til langs tíma (Levitan, Rector, Sheldon, Goering, 2003; McLaughlin o.fl., 2010). 
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 Fjölmargar rannsóknir hafa verið ritaðar um áhrif af erfiðum upplifunum og þar hefur 

komið fram að líkur á að greinast með geðsjúkdóma aukast, ef einstaklingur hefur orðið fyrir 

kynferðisofbeldi, misbeitingu og líkamlegum ofbeldi. (Creamer, Burgess og McFarlane, 2001; 

Krug, Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002). Konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi sem börn eða 

unglingar eru í meiri áhættu fyrir þunglyndi samanborið við konur sem ekki hafa orðið fyrir 

ofbeldi (Wise, Zierler, Krieger og Harlow, 2001). Þunglyndi er talið (DSM-V) vera ein af 

aðalorsökum veikinda og sjálfsvíga í Bandaríkjunum, það er oftar vegna andlegra sjúkdóma 

hjá konum en áfengisneyslu hjá körlum (APA, 2013; Wise o.fl., 2001). Í safngrein (meta 

analyse) um langtíma áhrif afleiðinga af ofbeldi og vanrækslu barna kom í ljós að 

einstaklingar sem urðu fyrir líkamlegu ofbeldi (OR  =  1,54; 95% CI 1,16–2,04), andlegu 

ofbeldi (OR  =  3,06; 95% CI 2,43–3,85), og vanrækslu (OR  =  2,11; 95% CI 1,61–2,77) voru 

líklegri til að greinast með meiri áhættu fyrir því að þróa með sér þunglyndi en einstaklingar 

sem ekki höfðu orðið fyrir slíku (Norman o.fl., 2012). 

 Þunglyndi er talið vera ein af orsökum sjúkdóma og örorku meðal kvenna í heiminum 

í dag og er mun algengara meðal þeirra en karla. Samantekt Kessler (2003) greinir frá 

faraldsfræðilegum rannsóknarniðurstöðum um að algengi meðal kvenna sé meira en það er 

hjá körlum. Vegna þess að konur greina frá fyrstu einkennum fyrr á lífsleiðinni, ekki vegna 

mismunandi þrautseigju eða endurtekinna einkenna. Fyrst á unglingsárum er hægt að greina 

mun á milli kynja. Getur það tengst kynhormónum (þungun, getnaðarvarnarpillan) en það 

hefur ekki mælanleg áhrif á alvarlegt þunglyndi. Vísbendingar um að konur séu oftar greindar 

með þunglyndi en karlar má greina í líffræðilegri viðkvæmni og áhrifum af reynslu þeirra úr 

umhverfinu (Kessler, 2003). Auk þess er munur á milli kynja, að því leyti að konur leita sér 

oftar aðstoðar en karlar og hefur hann ekki verið útskýrður (Kessler, McGonagle, Swartz, 

Blazer og Nelson, 1993). Aðrir áhættuþættir fyrir þunglyndi hjá konum, eru eins og til dæmis 

að búa í úthverfi, vera fráskilin, ekkja, geðrænir sjúkdómar (óyndi eða geðklofi) og 
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fjölskyldusaga um þunglyndi (Wise o.fl., 2001). Einn þáttur sem gæti stuðlað að hárri tíðni 

þunglyndis hjá konum er kynbundið ofbeldi. Á síðasta áratug hefur ofbeldi gegn konum og 

stúlkum verið skilgreint sem heilbrigðisvandamál. Komið hefur fram í eldri greiningum á 

tíðni ofbeldis, að konur í Bandríkjunum upplifa tíu sinnum oftar ofbeldi en karlar í formi 

sifjaspells, nauðgana, kynferðis- og heimilisofbeldis (Bureau of Justice Statistics. Criminal 

victimization in The United States, 1992). Í nýlegri safngreiningu úr 55 rannsóknum frá 24 

löndum kemur fram að algengi á kynferðisofbeldi er áætlað á bilinu 8% til 31% á stúlkum og 

3% til 17% á strákum (Barth, Bermetz, Heim, Trelle og Tonia, 2013). Ef skoðaður er munur á 

milli kynja þá kemur fram (n = 17,337) að 16% karla og 25% kvenna greina frá 

kynferðisofbeldi úr æsku. Einnig kemur fram að sjálfsvígstilraunir eru tvisvar sinnum líklegri 

hjá báðum kynjum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í samanburði við þá sem ekki hafa 

orðið fyrir ofbeldinu (Dube, 2005). Kannanir í Bandaríkjunum hafa greint frá því að 27% 

kvenna greina frá sögu um kynferðisofbeldi í æsku og sögðu 15% frá því að þeim hefði verið 

nauðgað einhvern tímann í lífinu (London, Bruck, Ceci og Shuman, 2005). Þunglyndi er því 

stór þáttur sem hefur áhrif á líf og lífskilyrði þeirra sem verða fyrir áföllum. 

 Heimilisofbeldi er mögulega umfangsmeira heldur en áður hefur verið talið. 

Alþjóðlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ofbeldi gegn konum, sýna fram á í 

yfirlitsgrein (review) á 50 rannsóknum úr 35 löndum, að á milli 10% til 52% kvenna um allan 

heim greina frá því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi maka einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Á milli 10% til 30% þeirra greindu frá því að hafa upplifað kynferðisofbeldi af 

hendi maka og 10% til 27% þeirra hafa orðið fyrir slíku ofbeldi í barnæsku. Í rannsókn sem 

skoðaði hvaða áhrif það hafði að verða fyrir ofbeldi af hendi maka (intimate partner violence-

IPV) á líkamlega og andlega heilsu hjá konum og körlum (n = 16,006), kom í ljós að alls 

höfðu 28,9% af 6,790 konum og 22,9% af 7,122 körlum upplifað líkamlegt-, kynferðislegt- 

eða heimilisofbeldi á lífsleiðinni. Konur voru marktækt líklegri en karlar til að upplifa 
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líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi af hendi maka (hlutfallsleg áhætta RR 2,2, 95% öryggisbil 

CI 2,1, 2,4) og misnotkun valds og stjórnun (RR 1.1, 95% CI 1,0, 1,2), en voru ólíklegri en 

karlar til að tilkynna aðeins um andlegt ofbeldi (RR 0.8, 95% CI 0,7, 0,9). Fyrir bæði kynin 

voru tengsl á milli ofbeldis af hendi maka við verra heilsufar; þunglyndi, vímuefnaneyslu og 

að þróa með sér langvarandi sjúkdóma, geðveiki og meiðsli (Coker, 2002). 

 Geðröskun sem getur þróast í kjölfar erfiðar upplifunar er meðal annars 

áfallastreituröskun og er algengari meðal þunglyndissjúklinga en áður var talið. Fjölkvilla 

(comorbid) PTSD, að vera með fleiri en einn sjúkdóm meðal þunglyndissjúklinga tengist 

auknum veikindum, lakari batahorfum og seinkaðri svörun við meðferð við þunglyndi 

(Campbell og Lewandowski, 1997). Greining röskunarinnar er byggð á áhrifum af ótta, eðli 

og styrk ógnar sem telst utan eðlilegrar lífsreynslu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001). Afleiðingar hennar eru skilgreindar í DSM-V, að viðkomandi verður vitni 

að raunverulegum eða hótuðum dauða, alvarlegu slysi eða kynferðisofbeldi á einn eða fleiri 

máta (APA, 2013).  

 Eðlislæg viðbrögð líkamans við ógn er að „berjast eða flýja“ (fight or flight) og slík 

viðbrögð eru bæði líkamleg og sálfræðileg. Hluti heilans er sérstaklega viðkvæmur fyrir 

áhrifum af streitu sem tengjast vanvirkni í dreka (hippocampus), innkirtlum (endocrine 

glands), framheilaberki (prefrontal cortex) og hormónastarfsemi (catecholamine) (Bremner, 

Vermetten, Afzal og Vythilingam, 2004). Ein kenning heldur því fram að einstaklingur með 

áfallastreituröskun er í endurteknum „berjast eða flýja“ viðbrögðum sem skapar langvarandi 

og stöðuga streitu, þrátt fyrir að ógn sé ekki lengur til staðar. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á mönnum og dýrum hafa bent á tengsl milli langvarandi streitu og minnistruflana, sem 

eiga sér stað vegna losunar á streituhormóninu kortisól (cortisol) (Gawronski og Cesario, 

2013; Nixon, Nishith og Resick, 2004). Hvort sem um raunverulega hættu er að ræða eða 

ímyndaða, þá bregst líkaminn við ótta eða streitu á sama hátt. Þegar áföll eða atburðir hafa 
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þannig áhrif á einstaklinginn, að hann er í stöðugum „berjast eða flýja“ viðbrögðum getur 

hann þróað með sér áfallastreituröskun (APA, 2013).   

 Börn sem verða fyrir vanrækslu og ofbeldi eru í aukinni hættu með að þróa með sér 

áfallastreituröskun (Koenen og Widom, 2009). Mikilvægt er því að meta það hjá börnum sem 

greina frá kynferðisofbeldi því þau eru í hættu á að fá áfallastreituröskun síðar á lífsleiðinni 

(Kaplow, Dodge, Amaya-Jackson og Saxe, 2005). Greining á áföllum sem verða í 

fjölskyldum eru sagðar spá hvað mest fyrir um slæma heilsu fólks (Kira o.fl., 2010), sem 

teljast vera meðal annars skilnaður, andlát, kynferðislegt- og/eða líkamlegt ofbeldi. Í rannsókn 

sem gerð var í Ástralíu kom í ljós að áfallastreita er ríkjandi afleiðing af yfirþyrmandi reynslu 

hjá fullorðnum einstaklingum (n = 10,641). Almennt er ekki munur á milli karla (64,5%) og 

kvenna (49,5%) en í þessum hópum voru konur í meiri hættu en karlar fyrir áföllum. Þær voru 

einnig í meiri áhættu að upplifa meiri háttar (high risk) seinni áföll, eftir að hafa fengið 

greiningu um áfallastreituröskun. Aldraðir í þessari rannsókn voru í minni hættu, þeir sem 

höfðu verið giftir voru í meiri hættu, bæði að vera útsettir fyrir áfalli og þróun á áfallstreitu 

(Creamer o.fl., 2001). Að lifa með ómeðhöndlaða áfallastreitu getur hamlað lífi einstaklinga 

til muna og því mikilvægt að fá fræðslu og meðferð til að auka lífsgæði.  

Líkamlegir sjúkdómar  

 Afleiðingar af illri meðferð er áskorun á lýðheilsu og er talin vera samfélagslegur 

vandi í heiminum (Gilbert o.fl., 2009). Í meira en áratug hafa niðurstöður um tengsl sem verða 

á milli áfalla í æsku við lélega heilsu verið skráð í röð þekktra afturvirkra rannsókna á 

fullorðnum. Þær hafa sýnt fram á áhrif þeirra á félagslega- og tilfinningalega þætti, sem og á 

vitsmunaskerðingu, að eftir því sem áföllin á lífsleiðinni verða fleiri, því meiri líkur eru á 

heilsufarsvanda (Anda o.fl., 2006: Felitti o.fl., 1998; Greeson o.fl., 2014). Það hefur meiri 

áhrif á einstaklinginn og spáir fyrir um sálræna vanlíðan, að verða fyrir ofbeldi heldur en af 
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hvaða tegund það er (Finkelhorn o.fl., 2007; Richmond, Elliott, Pierce, Aspelmeier og 

Alexander, 2009).  

 Áföll hafa áhrif á bataferli, líkaminn nær sér seinna eftir sjúkdóma eða aðgerðir ef að 

fólk er að takast á við sálrænan vanda. Krónískur verkur sem er ekki nægilega skilgreindur 

læknisfræðilega er algengt ástand sem læknar eiga erfitt að skilja og meðhöndla (Taylor, 

2008). Schofferman og samstarfsmenn (1992) byggðu tilgátu sína á niðurstöðum um sjúklinga 

og bata þeirra eftir skurðaðgerð á mænu (spinal surgery). Hún var þróuð út frá kenningu 

Engels um atburði er lúta að þroska einstaklingsins þar sem eru fimm áhættuþættir. Ef 

einstaklingur verður fyrir ofbeldi eða vanrækslu af hendi foreldris eða aðal umönnunaraðila 

eftir tegund sem hér segir: (1) Líkamlegt ofbeldi, (2) andlegt ofbeldi, (3) kynferðisofbeldi, (4) 

aðskilnaður eða missir af foreldri eða aðal umönnunaraðila í bernsku eða á unglingsárum og 

(5) foreldrar eða umönnunaraðilar sem misnotuðu annað hvort áfengi eða vímuefni. Fylgni (p 

< 0,001) var hjá þeim sjúklingum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu en mundu 

ekkert eftir áhættuþáttunum sem þeir urðu fyrir á uppvaxtarárum sínum. Þeir náðu sér betur 

eftir uppskurð, komust fljótt aftur til fyrri virkni og árangur aðgerðarinnar var því góður eða 

95%. Hjá þeim sjúklingum sem mundu eftir þremur eða fleiri áhættuþáttum sem höfðu verið 

hluti af reynslu þeirra, fór góður árangur af aðgerðinni niður í 15% (Grzesiak og Ciccone, 

1994).  

Eins og fram kemur í kaflanum um geðraskanir hér að ofan þá er áfallastreita einn af 

þeim þáttum sem hefur bæði áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Rannsókn Sledjeski, 

Speismann og Dierker (2008) skoðaði samband á milli fjölda áfalla, áfallastreitu og 15 sjálf-

greindra langvarandi sjúkdóma (n = 5,692). Markmið hennar var að skoða hvort tengsl milli 

verri heilsu og áfallastreitu væru betur útskýrð eftir fjölda áfalla (lifetime trauma). 

Niðurstöður leiddu í ljós marktæk tengsl við (p < 0,001) króníska verki, hjartasjúkdóma, 

ofnæmi, sykursýki, magasár og krabbamein (p < 0,003). Hér kemur skýrt fram að samband er 
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á milli áfallastreitu og langvarandi læknisfræðilegra skilyrða sem útskýra fjölda áfalla, það 

styður eldri rannsóknir sem benda til þess að mörg áföll hafi uppsöfnuð áhrif á líkamlega 

heilsu (Sledjeski o.fl., 2008). Fram að þessu hafa rannsóknir sem skoðað hafa samband á milli 

þessara tveggja þátta ekki tekist að taka tillit til fjölda áfalla yfir ævina (Seng o.fl., 2005). 

Niðurstaða rannsóknar sem kannaði tengsl milli fjölda áfalla, áfallastreitu og líkamlegrar 

heilsu meðal 96 kvenna með sögu um ofbeldi í æsku, greindi frá sambandi á milli fjölda áfalla 

af mannavöldum og upplifunar á líkamlegt heilbrigði (Cloitre, Cohen, Edelman og Han, 

2001). Hins vegar verður fjöldi einstaklinga fyrir áföllum en þróa ekki með sér áfallastreitu. 

Þegar allar þrjár breyturnar (heilsufar, áfallasaga og áfallastreituröskun) voru mældar saman, 

var breytan (áfall) tölfræðilega marktæk og kom fram sem sterkasti áhættuþáttur fyrir fjölda af 

læknisfræðilegum vanda (Cloitre o.fl., 2001). Þó að þessi rannsókn væri takmörkuð við lítið 

úrtak af konum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi, þá undirstrikar hún mikilvægi þess að tekið sé 

tillit til áfallasögu út ævina og hvernig einkenni áfallastreitu geta verið ólíkir mælikvarðar á 

heilsu (skynjun eða læknisgreiningu).  

 Fjöldi áfalla fólks á lífsleiðinni eru talin vera áhrifaþáttur á áfallastreituröskun og 

langvarandi sjúkdóma síðar á ævinni. Einstaklingar með áfallastreitu eru líklegri til að hafa 

upplifað mörg áföll á lífsleiðinni (Breslau, Chilcoat, Kessler og Davis, 1999; Brewin, 

Andrews ogValentine, 2000; Scott, 2007) og er það talið vera í tengslum við langvarandi 

sjúkdóma (Cloitre o.fl., 2001; Dong o.fl., 2004; Dong, Dube, Felitti, Giles og Anda, 2003; 

Felitti o.fl., 1998). Áföll og erfið upplifun í æsku hefur einnig verið tengd við viðkvæmni 

einstaklinga á fullorðinsaldri. Það á ekki eingöngu við geðsjúkdóma eða hegðunarraskanir, 

heldur einnig fyrir viðkvæmni á krónískum streitutengdum sjúkdómum, í meltingarvegi, 

efnaskipta-, hjarta- og ónæmisfræðilegum sjúkdómum (Ford, Elhai, Connor og Frueh, 2010).  
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Rannsóknir á erfiðum upplifunum í æsku 

 Erfiðar upplifanir eða áföll í bernsku, einkum þegar það eru fleiri tegundir af áföllum 

eru áhættuþættir fyrir alvarlegt þunglyndi (APA, 2013). Þá er streituvaldandi lífsreynsla vel 

þekkt sem orsakavaldur fyrir þunglyndisköstum, ef að aukaverkanir eru til staðar eða ekki í 

upphafi veikinda þá er það ekki nægilega góð skýring til að velja greiningu eða 

meðferðarúrræði (APA, 2013). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og miðstöð 

forvarnar og lýðheilsu (CDC) í Bandaríkjunum komu með áætlun af ramma fyrir almennt 

heilbrigðiseftirlit sem hægt er að nota til að skilgreina alþjóðlega heilsufarsbyrði af erfiðum 

upplifnum í æsku á heimsvísu (Anda, Butchart, Felitti og Brown, 2010). Markmið þeirra var 

að mynda net sem ætlað var að efla alþjóðlegan skilning og mat á erfiðum upplifunum í æsku 

með því að skiptast á upplýsingum og veita tæknilega þekkingu og stuðning. Hugtakið erfið 

upplifun í barnæsku (Adverse childhood experiences ACE) er notað til að auka skilning á 

lýðheilsu, afleiðingum af vanrækslu og ofbeldis á börnum og lífsreynslu tengdri þeim. 

Reynslan sem vísað er í inniheldur ofbeldi (tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt); 

vanrækslu (tilfinningalega og líkamlega); að verða vitni af heimilisofbeldi, fjölskylduaðilar 

misnota áfengi eða lyf eða hafa andlega sjúkdóma; að búa við streitufullar aðstæður 

(aðskilnaður eða skilnaður), eða ættingi sýnir af sér glæpsamlega hegðun. 

 Val á aðferðarfræði og mælingum af reynslu barna í æsku er að mestu leiti byggð á 

ACE rannsókninni sem framkvæmd var af Felitti og fleirum seint á tíunda áratugnum (Felitti 

o.fl., 1998). Hún var var upprunalega þróuð vegna upplýsinga sem komu fram í fjölmörgum 

rannsóknum og mælingum sem voru gerðar í tengslum við offitu (obesity). Sjúklingar sem 

leituðu sér aðstoðar við deild forvarnarlækninga við Kaiser Permanente sjúkrahúsið í San 

Diego, í Bandaríkjunum sem meðhöndlaði of feita einstaklinga, fóru að segja frá tíðu 

kynferðis- og heimilisofbeldi og vanrækslu sem þeir urðu fyrir þegar þeir voru að alast upp 

(Felitti, o.fl.,1998). ACE rannsóknin gefur til kynna algengi á þeim langtímavandamálum sem 
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einstaklingar höfðu áður ekki greint frá. Þetta er ein stærsta rannsókn sinnar tegundar með 

17,000 þátttakendur. Hún skoðaði æviskeiðið, læknisfræðilegar- og félagslegar afleiðingar 

sem erfiðar upplifanir í æsku geta valdið. Upprunalega ACE rannsóknin var gerð fyrir 17 

árum (Felitti o.fl., 1998) og síðan þá hafa verið birtar yfir 70 vísindagreinar sem byggðar eru á 

sama grunni. Þegar skoðaðar eru helstu niðurstöður þeirra má sjá að vanræksla og ofbeldi í 

æsku er undirstaða og orsök langtíma áhættuhegðunar (Reavis, Looman, Franco og Rojas, 

2013), geðsjúkdóma (Read, Fink, Rudegeair, Felitti og Whitfield, 2008), félagslegrar 

vanvirkni (Lanius,Vermetten og Pain, 2010), örorku (Tonmyr o.fl., 2005), aukins kostnaðar 

vegna læknisheimsókna (Walker o.fl.,1999) og dauða (Brown o.fl., 2009). Langtímaáhrif 

erfiðra upplifana í æsku virðast vera stór áhrifaþáttur í félagslegri velferð og lýðheilsu. Hvort 

sem um er að ræða heilsugæslukostnað, læknismeðferðir, ríkisútlát eða lífsgæði (Felitti o.fl., 

1998). Á mynd 1 má sjá hugmyndafræði á bak við ACE rannsóknirnar, þar kemur fram að 

eftir því sem áföll á lífsleiðinni eru fleiri þá er fólk frekar með heilsufarsvanda.  

 

Mynd 1: Líkan af erfiðum upplifunum í æsku (ACE) sem sýnir hvernig mótlæti getur leitt til 

ótímabærs dauða. 
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Tafla 1  

Niðurstöður úr rannsókn á erfiðum upplifunum í æsku (ACE), eftir því sem áföllin voru fleiri 

því meiri var heilsuvandinn 
 

Heilsuvandi
a 

0 ACE 1 ACE 2 ACE 3 ACE 4
+
 ACE 

Liðagigt 100% 130% 145% 155% 236% 

Astmi 100% 115% 118% 160% 231% 

Krabbamein 100% 112% 101% 111% 157% 

Langvinn lungnaþemba 100% 120% 161% 220% 399% 

Sykursýki 100% 128% 132% 115% 201% 

Hjartaáfall 100% 148% 144% 287% 232% 

Hjartasjúkdómur 100% 123% 149% 250% 285% 

Nýrnasjúkdómur 100% 83% 164% 179% 263% 

Heilablóðfall 100% 114% 117% 180% 281% 

Sjón 100% 167% 181% 199% 354% 

a
 Taflan sýnir að eftir því sem ACE stigin hækka því meiri líkur eru á því að fá eftirfarandi sjúkdóma. Ef fólk 

hefur 4
+
 ACE stig þá eru til dæmis 236% líkur á að greinast með liðagigt (Felitti, o.fl., 1998). 

 

 Eins og fram kemur hér að ofan getur erfið upplifun talist vera ýmiskonar áföll, 

ofbeldi, vanræksla eða streitufullir atburðir sem skapast í æsku vegna aðstæðna í umhverfi 

einstaklinga á uppvaxtarárum. Slíkt hefur áhrif á lífsgæði og heilsu einstaklinga sem getur 

orðið til þess að þeir takast á við líf sitt á annan hátt sem veldur því að lífsgæðum þeirra 

hrakar. Eins víðtæk og ill meðferð í æsku er og áhrif hennar á heilsu, bendir það til þess að 

slíkt getur einnig haft áhrif á lífslíkur og langtíma heilsutengd lífsgæði (Corso o.fl., 2008). 

 Eitt af meginmarkmiðum World Health Organization er að bæta lífsgæði einstaklinga 

sem telst vera jafn mikilvægt og önnur markmið heilbrigðisþjónustunnar (Kolbrún 

Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009) sem eru lækningar, 
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endurhæfing og heilsuvernd (Tómas Helgason, Júlíu K. Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Erla Grétarsdóttir, 2000). Það er því þörf á að afla þekkingar um hverjar afleiðingarnar af 

slíkum upplifunum eru á lífsgæði fólks hér á landi. Góð lífsafkoma er sögð tengjast jákvæðum 

hliðum í lífinu eins og að vera heilsuhraustur, hamingjusamur og njóta velgegni (Kolbrún 

Albertsdóttir o.fl., 2009). Einstaklingar sem verða fyrir vanrækslu og ofbeldi í æsku hafa 

umtalsvert og viðvarandi tap á heilsutengdum gæðum á fullorðinsárum miðað við einstaklinga 

sem ekki hafa upplifað ofbeldi (Corso ofl., 2008).  

 Skilgreining WHO (1948) á heilsu er ástand algerrar vellíðunar (well-being), 

líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar. Í grein Kolbrúnar Albertsdóttur, Helgu Jónsdóttur og 

Björns Guðbjörnssonar (2009) um þróun lífsgæðahugtaksins, kemur fram að það sé huglægt 

og tekur bæði á jákvæðum og neikvæðum þáttum lífsins og að heilsutengdum gæðum. Í því 

samhengi er verið að fjalla almennt um heilsufar bæði líkamlegt og andlegt, um vitræna þætti, 

tilfinningalíf og félagsfærni einstaklinga. Upplifun á eigin heilsu og að hafa áhrif á virkni í 

lífinu skiptir miklu máli og er góður mælikvarði. Í upphafi sjötta áratugarins voru rannsóknir á 

lífsgæðum notaðar sem mælitæki fyrir árangur í meðferðum og sem mat á gæðastuðli 

heilbrigðiskerfisins (Moons, Budts og De Geest, 2006). Lífsánægja er einnig talin hentug 

nálgun þegar verið er að skilgreina lífsgæði, sem er huglægt mat einstaklingsins á eigin heilsu 

og velferð, getur það verið mismunandi eftir ástandi hans (Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997).  

Markmið rannsóknar 

 Rannsóknir eins og þessi hafa verið framkvæmdar meðal annars í Bandaríkjunum 

(Felitti o.fl, 1998), Bretlandi (Bellis o.fl., 2014a; Bellis o.fl., 2014b) Finnlandi (Haatainen 

o.fl.,2003), Noregi, (Friestad, Åse-Bente og Kjelsberg, 2014) og víðar (Bellis o.fl., 2014). 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig tengsl erfiðra upplifana í æsku er við heilsufar 

fólks seinna meir á Íslandi. Í því skyni voru settar fram fimm rannsóknarspurningar: 



RÆTUR FORTÍÐAR STYRKTAR TIL BETRI FRAMTÍÐAR  21 
 

 Hefur fólk með sögu af erfiðum upplifunum í æsku verri lífsgæði en þeir sem hafa 

minni eða enga sögu um áföll? 

 Eru tengsl á milli þess að þeir sem hafði orðið fyrir einum flokki (af erfiðum 

upplifunum í æsku) áfalla hafa einnig orðið fyrir fleiri flokkum áfalla? 

 Er munur á tíðni erfiðra upplifana í æsku á milli háskólanemenda og fólks í 

starfsenduræfingu og hvort þeir hafi fleiri eða færri áföll? 

 Er munur á lífsgæðum fólks á fullorðinsaldri sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í 

æsku og þeim sem ekki hafa orðið fyrir því? 

 Er munur á lífsgæðum fólks á fullorðinsaldri eftir því hvort þeir hafa búið við 

heimilisaðstæður í æsku þar sem þunglyndi eða andleg veikindi voru viðvarandi eða 

ekki? 

Aðferð 

Þátttakendur 

 Þátttakendur voru nemendur við Háskólann á Akureyri og skjólstæðingar tveggja 

starfsendurhæfingastöðva. Úrtakið var 577 einstaklingar, fjöldi þátttakenda sem svöruðu voru 

495 konur (85,8%) og 82 karlar (14,2%) á aldrinum 18 – 62 ára og eldri. Eingöngu var hægt 

að klára spurningarlistann með því að svara öllum spurningum, því er ekkert brottfall (missing 

value). Um er að ræða svokallað markmiðsúrtak en slík aðferð er notuð þegar rannsakendur 

velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003).  

Mælitæki  

 Rannsóknin var spurningalistakönnun og um var að ræða tvo spurningarlista. Annars 

vegar til að meta heilsutengd lífsgæði var notast við spurningarlista um heilsutengd lífsgæði 

(HL prófið - Icelandic Quality of life) og hins vegar til að meta áföll og erfiðar upplifanir í 

æsku var notast við ACE spurningarlista (Adverse childhood experiences) (sjá viðauka A). 
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Einnig voru þátttakendur spurðir um kyn, aldur og hvort þeir stunduðu nám við Háskólann á 

Akureyri.  

Heilsutengd lífsgæði 

 Heilsutengd lífsgæði (HL) er sjálfsmatspróf sem samanstendur af 32 spurningum sem 

skila niðurstöðum á 12 undirkvörðum. Þættirnir sem kvarðinn metur eru heilsufar, verkir, 

svefn, líðan, sjálfstjórn, depurð, samskipti, líkamsheilsa, einbeiting, fjárhagur, þrek og kvíði. 

Niðurstöður hvers undirkvarða hefur þrjá, fimm eða sex svarmöguleika og sjónrænt (visual 

analogue) á skalanum eitt til tíu. Skor hvers undirkvarða eru lögð saman í grunnskor sem er 

síðan breytt í T einkunn, þar sem meðaleinkunn er 50 og staðalfrávik 10. Lífsgæði um og yfir 

50 voru metin viðunandi eða góð. Undirkvarðar prófsins meta ákveðna hegðunarþætti, 

eiginleika og lífsreynslu þátttakenda. Eftir því sem þátttakandi metur stöðu sína verr því færri 

stig fær hann á prófinu (Tómas Helgason o.fl., 1997; Tómas Helgason o.fl., 2000). Spurningar 

listans voru til dæmis „Þegar á heildina er litið, finnst þér heilsa þín vera?” Svarað var á sex 

punkta kvarða frá (1) „Slæm“ til (6) „Framúrskarandi“ og “Hversu hress og fjörmikil/l hefur 

þú verið?” (síðastliðinn mánuð): Svarað var á sex punkta kvarða frá (1) „Alveg kraftlaus og 

uppgefin/n”, „Öll orka búin“ til (6) „Mjög hress- full/ur orku“. Prófið byggir á því að skima 

eftir líðan, ánægju með lífið og heilsufar. Áreiðanleiki prófsins er metinn í samræmi við 

hvernig úrtakið svaraði prófinu í heild sinni og reynist innra samræmi gott (Cronbachs 

alfa=0,91) (Tómas Helgason o.fl., 2000). 

Erfiðar upplifanir í æsku 

Við mælingar á erfiðum upplifunum í æsku var notast við ACE - spurningarlistann 

(Adverse childhood experinces) sem er sjálfsmatspróf og inniheldur 10 spurningar (sjá 

viðauka A). Til að mæla, ofbeldi, vanrækslu og slæmar heimilisaðstæður er ofbeldi skipt í þrjá 

flokka: andlegt (1), líkamlegt (2) og kynferðislegt (3). Sjö flokkar eru um vanrækslu: að búa 

við óstöðugar heimilisaðstæður (4), fíkniefnaneysla á heimili (5), andleg veikindi 
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fjölskylduaðila (6), móðir eða stjúpmóðir beitt ofbeldi (7), vanræksla (8), skilnaður (9) og 

glæpsamleg hegðun fjölskylduaðila (10). Svarmöguleikar við spurningunum eru „já“ eða 

„nei“. Mögulegur fjöldi á erfiðum upplifunum í æsku er á bilinu 0 til 10 stig, frá því að hafa 

ekki orðið fyrir neinum áföllum og upp að því að hafa orðið fyrir mörgum áföllum. Allar 

spurningarnar vísa í reynslu í æsku og eru settar fram, „Þegar þú varst að alast upp, á fyrstu 18 

árum ævi þinnar: „Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu; 

Blótaði þér, móðgaði þig, gerði lítið úr þér eða niðurlægði þig eða hegðaði sér á þann hátt að 

þú óttaðist að þú gætir meiðst líkamlega?“ Ef þátttakandi hafði orðið fyrir því sem einhver 

flokkur gaf til kynna, fékk hann eitt stig (já=1 stig). Áreiðanleiki prófsins er talinn góður og 

var það metið með notkun á Kappa stuðli til að meta áreiðanleika próf-endurpróf. Kappa 

stuðullinn fyrir tilfinningalegt ofbeldi var 0,66 (95% CI 0,55 0,76); fyrir líkamlegt ofbeldi var 

það 0,55 (95% CI 0,47 0,63); og kynferðisofbeldi var 0,69 (95% CI 0,61 0,77) (Dube o.fl., 

2004).  

Þegar spurningalistar eru þýddir af öðru tungumáli er mikilvægt að huga að því að 

þýðing búi yfir sömu eiginleikum og frumútgáfa. Mælt er með því að fram fari forprófun á 

matslistum sem þýddir eru til að kanna hvort þeir mæli sömu hugsmíð og erlend fyrirmynd 

þeirra (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Ekki fór fram forprófun á ACE spurningarlistanum fyrir 

fyrirlögnina á núverandi rannsókn, en hann var þýddur og svo endurþýddur yfir á upprunalegt 

tungumál. Spurningalistinn var yfirfarinn og samþykktur af höfundi listans Dr.Vincent Felitti 

sem gerði upprunalegu ACE rannsóknina (Felitti,1998).  

Framkvæmd 

 Haft var samband við tvær starfsendurhæfingastöðvar til að kanna með áhuga á 

þátttöku fyrir skjólstæðinga þeirra. Í sama tilgangi var haft samband við könnunarteymi 

Háskólans á Akureyri til að fá leyfi til að senda út spurningalista á háskólanemendur. Fengið 

var leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar hjá Vísindanefnd (VSN-15-181) (sjá viðauka B). Í 
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kjölfarið var upplýsingabréf sent til starfsendurhæfingarstöðvanna og Háskólans á Akureyri 

sem gáfu leyfi um fyrirlögn rannsóknarinnar (sjá viðauka C, D og E). Kynning á verkefninu 

var haldin fyrir starfsfólk beggja endurhæfingarstöðvanna áður en fyrirlögnin fór fram. 

Spurningarlistunum (ACE og HL) var skeytt saman í einn lista sem settur var á rafrænt form 

(typeform.com) og voru spurningarnar samtals 45 þar af þrjár bakgrunns breytur (kyn, aldur, í 

námi við HA).  

 Starfsfólk endurhæfingastöðvana sá alfarið um að leggja spurningarlistann fyrir 

skjólstæðinga sína með því að senda þeim tölvupóst eða bjóða þeim aðgang að tölvu á 

staðnum. Nemendur Háskólans á Akureyri fengu tölvupóst frá starfsmanni könnunarteymis 

með spurningarlistanum. Rannsóknargagna var aflað með því að biðja þátttakendur um að 

svara ópersónutengdum spurningarlista á rafrænu formi eftir að þeir voru upplýstir um tilgang 

og markmið rannsóknarinnar. Þar kom einnig fram að fyllsta trúnaði yrði gætt um svör þeirra 

og að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Auk þess kom fram í efni til 

þátttakanda að ef upp kæmi vanlíðan við svörun spurningarlistans mætti hafa samband við 

sálfræðing á vegum rannsóknarhópsins. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

 Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við 23. útgáfu af tölfræðiforritinu IBM SPSS 

Statistics. Rannsóknin var þversniðsrannsókn og notast var við lýsandi tölfræði við úrvinnslu 

gagna þar sem breytum var lýst. Eingöngu var hægt að klára spurningarlistann með því að 

svara öllum spurningum. Aldursbreytan var upprunalega í fimm flokkum 18-28 ára, 29-39 

ára, 40-50 ára, 51-61ára, 62 og eldri. Ákveðið var að jafna bil á milli hópa með því að draga 

saman í þrjá flokka 18-28 ára, 29-39 ára, 40 ára og eldri. Spurningar skilgreindar „ þegar þú 

varst að alast upp, á fyrstu 18 árum ævi þinnar“: voru mældar á nafnkvarða, „já“ = 2 og „nei“ 

= 1. Mögulegur fjöldi á erfiðum upplifunum í æsku (ACE) er á bilinu 0 (hefur ekki orðið fyrir 

neinum flokki) til 10 (hefur orðið fyrir öllum flokkum). Tekin voru saman svör þátttakenda 
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fyrir erfiðum upplifunum í æsku og var þeim breytt í samfellda breytu, svo var henni skipt í 

flokkabreytu, færri eða fleiri áföll. Til að bera saman fólk sem hefur upplifað fleiri áföll og 

fólk sem hefur upplifað færri áföll var breytunni um erfiða upplifanir í æsku skipt og flokkuð í 

tvo hópa. Þátttakendur með ekkert til þrjú áföll voru flokkuð í færri áföll (0-3 = færri áföll), 

fjögur áföll eða fleiri voru flokkuð saman í fleiri áföll (4
+
 = fleiri áföll). Öll svör þátttakenda 

við HL spurningarlistanum voru slegin inn í sérsniðinn aðgang (namsmat.is) að úrvinnslu sem 

reiknar grunneinkunnir fyrir hvern kvarða prófsins og gaf heildar T-staðaleinkunn sem er 

meðaltal fyrir hvern þátttakenda. Framkvæmd var dreifigreining (ANOVA) til að kanna hvort 

að einstaklingar með sögu af erfiðum upplifunum í æsku voru með verri lífsgæði heldur en 

einstaklingar sem hafa minni eða enga sögu um áföll. Einnig var framkvæmt t-próf (t-test) til 

þess að að skoða mun á milli háskólanemenda og einstaklinga í starfsendurhæfingu á erfiðum 

upplifunum í æsku. Þar sem úrtak háskólanemenda (n = 323) var mun stærra en úrtak 

þátttakenda fólks í starfsendurhæfingu var ákveðið að velja tilviljunarkennt 40 manna úrtak úr 

háskólanemendahópnum. Þar sem meðaltal og dreifing var svipuð fyrir heildar háskólahóp (m 

= 1,63; sf = 2,0) og þegar búið var að taka 40 manna tilviljunarkennt úrtak úr háskólahópnum 

(m = 1,60; sf = 1,6), var talið að úrtakið speglaði þann hóp.  

 Kí-kvaðrat próf (Pearsons chi-square) voru framkvæmd til að skoða tengsl á milli 

flokka af erfiðum upplifunum í æsku. Athugað var með t-prófi hvort munur væri á milli „já“ 

og „nei“ hópa á breytunum kynferðisofbeldi og þunglyndi sem mældar voru með ACE 

listanum og hvernig lífsgæði þeirra voru á fullorðinsárum. Ákveðnir þættir úr ACE og HL 

voru settir upp í krosstöflu (crosstabs) við úrvinnslu gagna. Marktektarmörk fyrir áreiðanleika 

voru sett við alfa stuðulinn 0,05 eða 95% öryggismörk. Áhrifastærð (d) (effect size) var 

reiknuð til þess að meta mun á meðaltölum hópa, hún er mat á stærð mismunar meðaltala 

þegar miðað er við staðalfrávik þeirra. Samkvæmt Cohen (1988) er áhrifastærð 0,20 lítill 

munur, 0,50 miðlungs munur og 0,80 mikill munur á meðaltölunum.  
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Niðurstöður 

 Megin tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl erfiðra upplifana í æsku við 

heilsutengd lífsgæði á fullorðinsárum. Markmiðin voru að skoða lífsgæði þátttakenda með 

tilliti til áfallasögu þeirra og hvort að eitt áfall segi til um líkurnar á fleiri áföllum. Í sama 

skyni var tíðni erfiðra upplifana í æsku skoðuð á milli hópa. Einnig var munur á lífsgæðum 

skoðaður með tilliti til tveggja ákveðinna upplifana í æsku, kynferðisofbeldis og þunglyndis 

heimilisaðila. Þátttakendur voru á aldrinum 18 - 62 ára og eldri og voru þeir flokkaðir saman í 

þrjá hópa eftir aldri. Í töflu 2 má sjá aldur þátttakenda, kyn og tíðni áfalla eftir fjölda flokka. 

Mögulegur fjöldi á erfiðum upplifunum í æsku er á bilinu 0 (hefur ekki orðið fyrir neinum 

flokki) til 10 (hefur orðið fyrir öllum flokkum). Einnig má sjá í töflu 2 flokka eftir fjölda 

áfalla, hver flokkur segir til um fjölda þeirra að undanskildum flokki 4
+
 sem eru samtals 4 - 10 

áföll.  

Tafla 2 

Tíðni áfalla eftir kyni og aldri 

   Fjöldi flokka áfalla (%)
a 

  n 0 1 2 3 4
+ 

Kyn        

Kona  495 33,2 22,4 15,8 9,3 21,2 

Karl  82 39,0 23,2 12,2 7,3 18,3 

Aldur        

18 – 28 ára  231 42,5 23,7 13,9 8,3 11,7 

29 – 39 ára  208 27,7 23,4 15,3 9,4 24,3 

40 ára og eldri  138 25,9 19,6 15,8 8,9 29,7 

Samtals   577 33,2 22,6 14,9 8,8 20,5 

a
Fjöldi flokka var metin heildarsumma „já“ svara úr hverjum áfallaflokki 

 Til að skoða tíðni áfalla hjá þátttakendum í rannsókninni má sjá í töflu 3 fjölda 

jákvæðra svara tengdum erfiðri upplifun í æsku. Lægsta hlutfall var á upplifun þátttakanda á 
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vanrækslu í æsku og hæsta hlutfall var á upplifun þátttakanda á ástleysi í æsku. Hæsta tíðni 

mældist í flokknum að búa við áfengis- eða vímuefnanotkun á heimili og minnsta algengi var 

í flokknum að heimilisaðili fór í fangelsi. Þeir þátttakendur sem greindu frá engum (0) 

erfiðleikum í æsku voru 33,2%. Meira en helmingur þátttakenda (66,8%) urðu fyrir fleiri en 

einni tegund af áföllum í æsku og 20,5% einstaklinga urðu fyrir fjórum eða fleiri tegundum 

(4
+
) (sjá töflu 2). Af aldurshópunum þremur var 40 ára og eldri stærsti hópurinn sem var með 

fleiri tegundir af áföllum (29,7%).  

Tafla 3  

Algengi erfiðra upplifana í æsku 

Tegund ofbeldis í æsku
a Fjöldi Já      % 

Andlegt ofbeldi:  

Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu  

blótaði þér, móðgaði þig, gerði lítið úr þér eða niðurlægði þig 

eða hegðaði sér á þann hátt að þú óttaðist að þú gætir meiðst líkamlega? 

 

101 

 

18% 

Líkamlegt ofbeldi: 

Hrinti þér, tók í þig, sló þig eða henti einhverju að þér 

eða lamdi þig einhvern tímann svo harkalega að það sá á þér eða þú 

slasaðist? 

 

50 

 

9% 

Kynferðislegt: 

Reyndi einhver fullorðinn eða einhver að minnsta kosti 5 árum eldri en 

þú einhvern tímann að koma við þig, káfa á þér eða fá þig til að snerta 

líkamann sinn á kynferðislegan máta eða reyndi eða tókst að eiga við þig 

endaþarmsmök eða samfarir um leggöng? 

 

146 

 

25% 

Ástleysi: 

Fannst þér eða mjög oft að: Enginn í fjölskyldunni þinni elskaði þig eða  

fannst að þú væri mikilvæg (ur) eða einstök/einstakur eða fjölskyldan 

þín passaði ekki upp á hvert annað, var náin hvert öðru eða studdi hvert 

annað? 

 

 

148 

 

26% 
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Framhald af töflu 3 

Tegund ofbeldis í æsku
a Fjöldi Já      % 

Vanræksla: 

Leið þér oft eða mjög oft eins og að: þú hefðir ekki nóg að borða, þurftir 

að klæðast óhreinum fötum og hefðir engan til að vernda þig eða 

foreldrar þínir væru of drukknir eða undir áhrifum eiturlyfja til að sinna 

þér eða fara með þig til læknis ef þú þurftir á því að halda? 

 

34 

 

6% 

Skilnaður: 

Fóru foreldrar þínir einhvern tímann í sundur eða skildu? 

 

189 

 

33% 

Heimilisofbeldi: 

Var móður þinni eða stjúpmóður: oft eða mjög oft hrint, rifið í hana, hún 

slegin eða einhverju hent að henni eða var stundum, oft eða mjög oft 

sparkað í hana, hún bitin, lamin með hnefanum eða lamin með einhverju 

hörðu eða var hún einhvern tímann laminn aftur og aftur í að minnsta 

kosti nokkrar mínútur eða ógnað með byssu eða hníf? 

 

39 

 

7% 

Áfengisdrykkja: 

Bjóst þú með einhverjum sem átti í vanda með áfengisdrykkju eða var 

alkahólisti eða notaði fíkniefni? 

 

201 

 

35% 

Þunglyndi:  

Var heimilismeðlimur þunglyndur eða andlega veikur eða reyndi  

 heimilismeðlimur að fyrirfara sér? 

 

169 

 

29% 

Glæpsamleg hegðun:  

Fór heimilisaðili í fangelsi? 

 

20 

 

3% 

 
a
Taflan sýnir svör þátttakenda sem höfðu orðið fyrir erfiðum upplifunum í æsku. 

 Til að skoða hvort munur væri á lífsgæðum fólks með sögu um erfiða upplifun í æsku 

og fólks sem höfðu litla eða enga sögu um áföll var gerð dreifigreining (One way Anova). Í 

töflu 4 má sjá þá 12 lífsgæðaþætti og heildarbreytuna Lífsgæði sem er samtals meðaltal úr 

öllum þáttum. Munur á lífsgæðum kom fram á milli hópa sem höfðu orðið fyrir fleiri (0 – 3) 

eða færri áföllum (4
+
) F(1, 576) = 43.617, p < 0,001.ω = 0,071. Einnig má sjá í töflu 4 að það 

að upplifa fleiri eða færri áföll hefur áhrif á kvíða á fullorðinsárum (ω = 0,083). Þegar 

lífsgæðaþættirnir eru skoðaðir voru erfiðar upplifanir mest að hafa áhrif á kvíða hjá fólki.  
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Tafla 4  

Dreifing á meðaltali (T-gildi) lífsgæðaþátta á heilsufari þátttakenda 

 
Fleiri áföll  Færri áföll 

   
 

Lífsgæða 

þættir 
M (Sf) 95% 

öryggismörk  
M (Sf) 95% 

öryggismörk 
F p Eta 

Heilsufar 40,0 (11,5) 37,9–42,1 
 

45,5 (11,0) 44,4–46,4 22.369 0,001 0,37 

Einbeiting 35,9 (10,7) 33,9–37,8 
 

42,7 (11,1) 41,7–43,7 36,272 0,001 0,59 

Depurð 40,0 (11,1) 38,0–42,0 
 

46,4 (11,3) 45,4–47,5 31,199 0,001 0,51 

Samskipti 39,2 (11,4) 37,2–41,3 
 

42,8 (10,7) 44,8–46,8 34,395 0,001 0,56 

Fjárhagur 44,2 (10,3) 42,3–46,0 
 

47,0 (9,0) 46,2–47,8 8,723 0,003 0,15 

Þrek 41,4 (9,2) 39,7–43,1 
 

46,1 (10,3) 45,1–47,0 20,237 0,001 0,34 

Kvíði 39,0 (11,3) 36,9–41,0 
 

46,9 (10,6) 46,0–47,9 51,753 0,001 0,83 

Líkamsheilsa 41,9 (10,3) 40,0–43,8 
 

47,0 (9,6) 46,1–47,9 25,650 0,001 0,43 

Verkir 40,0 (11,3) 38,0–42,1 
 

45,8 (11,7) 44,7–46,8 22,771 0,001 0,38 

Sjálfsstjórn 38,4 (9,9) 36,6–40,2 
 

44,8 (11,2) 43,7–45,8 31,647 0,001 0,52 

Svefn 38,1 (11,2) 36,1–41,1 
 

44,2 (10,6) 43,2–45,2 30,256 0,001 0,50 

Líðan 41,9 (9,1) 40,2–43,6 
 

46,5 (9,9) 45,6–47,4 21,060 0,001 0,35 

Lífsgæði
a
 37,7 (10,4) 35,8–39,6 

 
45,0 (10,8) 44,0–46,0 43,617 0,001 0,71 

a
Breytan Lífsgæði er samtals meðaltal allra þátta í töflunni. 

 

Í töflu 5 má sjá flokka af erfiðum upplifunum í æsku og samband á milli þess að 

einstaklingur sem hafði orðið fyrir einum flokki af erfiðum upplifunum í æsku hafði einnig 

orðið fyrir öðrum eða fleiri flokkum. Skoðuð voru tengsl á milli flokka með kí-kvaðrat prófi 

fyrir allan samanburð sem reyndist marktækur (p < 0,005. p < 0,001) í öllum prófum. Sjá má 

að tæplega helmingur þátttakenda sem svöruðu „já“ við spurningunni um kynferðisofbeldi, 

svöruðu einnig „já“ við fleiri flokkum eins og til dæmis að hafa upplifað bæði áfengis- og 

vímuefnaneyslu og þunglyndi fjölskylduaðila á heimili. Auk þess má sjá að á meðal 

einstaklinga sem greindu frá því að hafa búið við ofbeldi á móður/stjúpmóður, var einnig hátt 

hlutfall þeirra sem svöruðu „já“ við því að hafa upplifað áfengis- og vímuefnaneyslu sem og 
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ástleysi á heimili sínu. Einnig má sjá við spurningunni um líkamlegt ofbeldi tiltölulega háa 

svörun við ofbeldi í öðrum flokkum, eins og andlegu ofbeldi. 
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 Til að kanna hvort munur væri á milli háskólanemenda og einstaklinga í 

starfsenduhæfingu á erfiðum upplifunum í æsku var gert t-próf. Gögnin voru aðlöguð með 

áður tilgreindum hætti og niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að munur var á milli 

háskólanemenda (n = 40, m = 1,6; sf = 1,5) og starfsendurhæfingarhópsins (n = 40, m = 2,7; sf 

= 2,0) á samfelldum kvarða (0 - 10 áföll) erfiðra upplifana í æsku, t(78) = -2.835; p = 0,006.  

 Skoðað var hvort munur væri á lífsgæðum þátttakenda og hvort þeir höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku eða ekki með t-prófi. Niðurstöður sýndu að munur var á lífsgæðum 

þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi (n =146; m = 40,2; sf = 10,4) og þeirra sem ekki 

höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi (n =431; m = 44,6; sf = 11,4). Út frá þessum niðurstöðum 

má sjá að lífsgæði þátttakenda eru verri hjá þeim sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi en hjá 

þeim sem ekki hafa orðið fyrir því, t(575) = 4,136; p < 0,001. 

 Einnig var gert t-próf til að skoða hvort munur væri á lífsgæðum þátttakenda og hvort 

þeir höfðu upplifað andleg veikindi og þunglyndi heimilisaðila í æsku. Niðurstöður sýndu að 

munur var á lífsgæðum þeirra sem höfðu búið við andleg veikindi (n =169; m = 39,1; sf = 

10,4) og þeirra sem ekki höfðu búið við andleg veikindi í æsku (n =408; m = 45,3; sf = 

10,8).Út frá þessum niðurstöðum má sjá að lífsgæði þátttakenda eru verri hjá þeim sem 

bjuggu við andleg veikindi heimilisaðila en hjá þeim sem ekki bjuggu við slíkar aðstæður, 

t(575) = 6,345; p < 0,001. 

Umræður 

  Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif erfiðar upplifanir sem 

einstaklingar verða fyrir í æsku á Íslandi, hafa á heilsu og heilsufar síðar á lífsleiðinni. Til 

viðbótar var tilgangurinn að skoða hvort saga ef erfiðum upplifunum í æsku hafi áhrif á 

lífsgæði og kanna hvort tengsl væru þar á milli. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að munur var á lífsgæðum þátttakenda sem höfðu 

upplifað fleiri áföll og þeirra sem höfðu upplifað færri áföll. Niðurstöður höfunda voru því í 
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samræmi við fyrri rannsóknir (Flaherty o.fl., 2006; Felitti o.fl., 1998) að þeir sem hafa orðið 

fyrir fleiri áföllum voru með verri lífsgæði en einstaklingar sem höfðu orðið fyrir færri 

áföllum. Ef horft er til niðurstaðna í rannsókninni um áhrif erfiðra upplifana á einstaka þætti 

lífsgæða má sjá að einstaklingar með fleiri áföll glímdu heldur við andleg veikindi eins og 

kvíða og greindu frá lakari líkamsheilsu. Það er í samræmi við aðrar rannsóknarniðurstöður 

sem greina frá því að lífsgæði fólks litast af streitufullum erfiðleikum á uppvaxtarárum og 

valda því mögulegum heilsubrestum sem geta leitt til krónískra sjúkdóma (Anda o.fl., 2006; 

Repetti o.fl., 2002). Telja mætti því að erfitt sé fyrir fólk að lifa jafn innihaldsríku og 

ánægjulegu lífi þegar áföll eða erfið upplifun í æsku hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

þess. Skoðuð voru tengsl á milli þess hvort að einstaklingar sem höfðu orðið fyrir einni 

tegund af ofbeldi höfðu einnig orðið fyrir fleiri tegundum af ofbeldi. Niðurstöður leiddu 

meðal annars í ljós að einstaklingar sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi höfðu einnig 

upplifað áfengis- og vímuefnaneyslu og þunglyndi heimilisaðila í æsku. Það er samræmi við 

niðurstöður Dong og félaga (2004) þar sem mikill meiri hluti þátttakenda sem hafði orðið 

fyrir kynferðisofbeldi hafði einnig orðið fyrir fleiri tegundum af ofbeldi. 

Rannsóknaniðurstöður hafa bent til þess að það að verða fyrir einni tegund af ofbeldi eða 

erfiðleikum eykur hættuna á því að verða fyrir fleirum (Dong o.fl., 2004; Horwitz o.fl., 2001). 

Sjá mátti í niðurstöðum þessarar rannsóknar að þátttakendur sem upplifað höfðu líkamlegt 

ofbeldi höfðu að stórum hluta einnig orðið fyrir andlegu ofbeldi sem er í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Dong og félaga (2004). Ljóst er að áföll eiga sér ekki stað í 

einangruðum tilfellum og því mikilvægt að þau séu metin í samhengi við aðra streituvalda og 

áhættuþætti.  

 Til að greina hvort að munur væri á milli fjölda áfalla hjá háskólanemendum og þeirra 

sem eru í starfsendurhæfingu voru þessir tveir hópar bornir saman. Þar kom í ljós að 

einstaklingar sem eru í endurhæfingu, höfðu orðið fyrir helmingi fleiri áföllum á lífsleiðinni 
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en háskólanemendurnir. Aðrar rannsóknir gefa til kynna að einstaklingar sem hafa fleiri áföll 

að baki eru verr staddir en þeir sem hafa litla eða enga sögu um áföll (Anda o.fl., 2004; 

Goetzel o.fl.,2004). Þess má geta að háskólanemar eru mögulega ekki besta úrtakið þar sem 

einstaklingar sem eiga sér sögu um alvarleg áföll eru aðilar sem fara síður í háskóla eða detta 

fyrr úr námi sínu. Því var mikilvægt að hafa úrtakið blandað af háskólanemum og 

einstaklingum í starfsendurhæfingu. Hins vegar bendir þetta einnig til þess að fleiri áföll auki 

líkur á vanda einstaklinga á lífsleiðinni og að fólk með fleiri áföll þurfi frekar á aðstoð að 

halda en þeir sem upplifa færri áföll. Það má velta upp þeirri spurningu hvort hluti af því að 

vera í starfsendurhæfingu þurfi að fela í sér áfallaúrvinnslu, fyrst áföll greina á milli þeirra 

sem þurfa starfsendurhæfingu og þeirra sem þurfa hana ekki.  

 Gögn rannsóknarinnar benda til þess að ef einstaklingar verða fyrir einni tegund af 

ofbeldi eru þeir líklegri til að verða fyrir fleiri tegundum af ofbeldi. Að því leyti er mikilvægt 

að rannsóknir sem eru að skoða langtímaáhrif erfiðleika í æsku á heilsufar einstaklinga horfi 

til margra þátta sem geta stuðlað að erfiðum upplifunum í æsku. Fram kemur í rannsókn 

Felitti og félaga (1998) að neikvæðir atburðir og aðstæður einstaklinga geta valdið 

erfiðleikum síðar á lífsleiðinni og haft áhrif á lífsgæði. Niðurstöður núverandi rannsóknar 

leiddi einnig í ljós að einstaklingar með fleiri áföll greindu frá meiri kvíða og depurð heldur 

en þeir sem höfðu upplifað færri áföll. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem benda til 

þess að einstaklingar sem verða fyrir einu eða fleiri mótlæti í æsku eru líklegri að glíma við 

geðsjúkdóma, kvíðaraskanir og lyfjamisnotkun á fullorðinsárum (Afifi o.fl., 2008; Richmond 

o.fl., 2009).  

 Þegar lífsgæði einstaklinga með sögu um kynferðisofbeldi í æsku voru skoðuð nánar 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þeir meta sig með verri lífsgæði heldur en þeir sem 

ekki höfðu orðið fyrir því. Lífsgæði hópsins voru undir meðallagi sem gefur vísbendingar um 

að einstaklingarnir gætu mögulega bætt lífsgæði sín með því að leita sér faglegrar aðstoðar 
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vegna sálræns vanda. Er það í samræmi við rannsóknir á einstaklingum með sögu um 

kynferðisofbeldi og afleiðingar þess í æsku á heilsu og vellíðan þeirra. Gefa þær til kynna að 

einstaklingar á fullorðinsárum þjást af fjölmörgum heilsufarsvandamálum alveg síðan frá 

barnæsku (Sigrún Sigurðardóttir, Sigrún Halldórsdóttir og Sóley S. Bender, 2014). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að einn af áhættuþáttum fyrir sálrænum vanda er talinn vera 

kynferðisofbeldi. Hefur hann mælst í alvarlegu þunglyndi, geðsjúkdómum og heilsufarsvanda 

(Bellis o.fl., 2014a; Young o.fl., 2007).  

 Einnig var kannað hvort að aðrar umhverfisaðstæður hefðu neikvæð áhrif á 

einstaklinga á uppvaxtarárum sínum. Niðurstöður sýndu fram á að einstaklingar sem bjuggu 

við heimilisaðstæður þar sem þunglyndi og andleg veikindi fjölskylduaðila voru til staðar, 

höfðu lífsgæði undir meðallagi. Því er hægt að draga þá ályktun, að það að búa við andleg 

veikindi á uppvaxtarárum hefur áhrif á lífsgæði einstaklinga á fullorðinsárum. Athyglisvert 

þykir að heimilisaðstæður eins og andleg veikindi, áfengis- eða fíkniefnanotkun foreldra sé 

áhrifaþáttur á líf einstaklinga seinna á lífsleiðinni. Slíkar niðurstöður um áhrif þessa þátta 

mátti greina í rannsókn Anda og félaga (2002). Umhverfi og fjölskylduaðstæður eins og 

andleg veikindi móður eða föður takmarka mögulegan stuðning og hvatningu sem börnum er 

nauðsynleg á uppvaxtarárum þeirra. Rannsóknir sýna að vöntun á slíkum stuðningi eykur 

hættuna á kvíða og þunglyndi hjá börnum og unglingum, ásamt því skapast varnarleysi barna 

sem sem eykst með árunum (Costello, Erkanli, Fairbank og Angold, 2002). Að alast upp í 

umhverfi án aðhlynningar og öryggis eykur líkurnar á því að einstaklingurinn verði fyrir 

erfiðleikum í æsku. Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að vanræksla og ástleysi kom fram 

hjá þátttakendum sem bjuggu við erfiðar heimilisaðstæður sem andleg veikindi 

fjölskylduaðila geta verið. Uppsafnað varnarleysi barna í langan tíma eykur áhættuna fyrir 

hugsanlegum áföllum yfir lífsleiðina. Líkt og fram hefur komið þá eru marktæk tengsl af illri 

meðferð í æsku og geðraskana á fullorðinsárum (Arnow, 2004; Arseneault o.fl., 2014). 
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 Nokkrar takmarkanir þarf að taka tillit til þegar verið er að túlka niðurstöður í þessari 

rannsókn. Í fyrsta lagi eru gögn um erfiða upplifun í æsku byggð á sjálfsmati og afturvirkum 

spurningum og getur aðeins sýnt fram á möguleg tengsl á þeim þáttum sem spurt er um í 

þessari rannsókn. Við notkun á afturvirkum aðferðum þarf að hafa í huga að minningar geta 

gleymst og því þarf að passa upp á hlutdrægni og áreiðanleika (Hardt og Rutter, 2004). Í öðru 

lagi getur minni einstaklinga haft möguleg áhrif á upprifjun þeirra af atburðum úr æsku og 

getur það hugsanlega takmarkað ályktanir á orsakasamhengi. Því geta þeir greint frá betra eða 

verra ástandi um heilsufar sitt þegar þeir svara spurningum um lífsgæði og erfiðleika í æsku. 

Þar að auki geta verið aðrir samverkandi þættir sem hafa áhrif á samband milli erfiðra 

upplifana í æsku og lífsgæða, aðrir en þeir sem voru skoðaðir í rannsókn þessari. Sem dæmi 

má nefna geta erfiðar upplifanir í æsku haft áhrif á viðmót og hegðun í tengslum við heilsu og 

heilsufar, viðkvæmni fyrir innri skynjun, eða lífeðlisfræðilega virkni í heila og 

taugaboðefnum (Flaherty o.fl., 2006). Aukinn skilningur á þessum þáttum leiðir til fleiri 

áhrifaríkra leiða til þess að takast á við langtíma heilsuvanda einstaklinga tengda erfiðum 

upplifunum í æsku. Aðrar takmarkanir gætu verið tímasetning fyrirlagnar, rannsóknin var 

lögð fyrir í lok janúar til lok febrúar 2016. Lífsgæði hópsins í heild var undir meðalagi sem 

vekur upp spurningar um hvort að tímasetning hafði áhrif. Mögulegir áhrifaþættir gætu verið 

seinni hluti vetrar, mesta skammdegið og fjárhagsáhyggjur mánaðarmóta.  

 Það er ljóst að erfiðar upplifanir eru af ýmsum toga og margar ef ekki flestar er erfitt 

að koma auga á. Rannsóknir eins og þessi sýna fram á að áföll hafa áhrif á þroska 

einstaklingsins og slæm meðferð getur valdið varanlegum skaða sem viðhelst út lífið, sé ekki 

gripið inn í (Flaherty o.fl., 2006). Lífsgæði fólks eru verri eftir því sem áföllin verða fleiri og 

hafa stigavaxandi áhrif á alla þætti lífs þess. Einstaklingar sem eru búnir að leita sér aðstoðar 

áður og hafa þurft að leita sér hjálpar í endurhæfingu á fullorðinsárum eru mögulega enn verr 

staddir. Þeir greina frá fleiri tegundum af ofbeldi og hafa hugsanlega þurft að hætta störfum 
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sínum eða hreinlega gefist upp vegna vanlíðan eða veikinda sinna. Þetta stigvaxandi ferli 

hefur langan aðdraganda frá því að ofbeldið átti sér stað á uppvaxtarárum þar til að fólk gefst 

upp á fullorðinsárum og að lokum þarf á starfsendurhæfingu að halda. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar um erfiðar upplifanir í æsku á Íslandi samræmast 

erlendum rannsóknum sem greina frá áföllum í æsku sem umfangsmiklum heilsufarsvanda á 

fullorðinsárum (Cannon, 2010; Felitti o.fl., 1998; Irving og Ferraro, 2006). Aðrar rannsóknir 

sem notað hafa sama mælitæki um erfiðar upplifanir í æsku hafa komist að svipuðum 

niðurstöðum, að skilningur á þessum afleiðingum er áríðandi fyrir félagslega-, 

læknisfræðilega- og samfélagslega þætti (Bellis o.fl., 2014a; Bellis o.fl., 2014b; Felitti o.fl, 

1998; Friestad o.fl., 2014; Haatainen o.fl., 2003). Höfundar rannsóknarinnar telja mikilvægar 

vísbendingar megi draga af niðurstöðunum, um að einstaklingar fái fyrr aðstoð við erfiðum 

upplifunum sem þeir hafa orðið fyrir í æsku. Því væri ávinningur af því að leggja fyrir 

spurningalista til greiningar og mati á sögu erfiðra upplifana í æsku þegar einstaklingar mæta 

til læknis eða á heilsugæslu. Með því að spyrja réttu spurninganna mætti einnig draga úr 

kostnaði sem langtímanotkun á heilbrigðisþjónustu veldur (Bonomi o.fl., 2008). 

Ómeðhöndlaður vandi vegna andlegra veikinda getur valdið byrði og kostnað fyrir sjúklinga, 

fjölskyldu og samfélagið (Layard, 2006; Spitzer, Kroenke og Williams, 1999). Líkt og fram 

hefur komið í þessari rannsókn þá hafa eintaklingar með verri lífsgæði tekist á við fleiri áföll, 

eða um helmingi fleiri heldur en þeir sem hafa betri lífsgæði. Þeir eiga erfiðara með að sinna 

sínu daglega lífi og starfi, því er mikilvægt að leggja áherslu á klíníska meðferð til langs tíma 

hjá þeim einstaklingum til að auka lífsgæði þeirra (Levitan o.fl., 2003; McLaughlin o.fl., 

2010). Greining á vanda þeirra fyrr á lífsleiðinni gæti mögulega orðið til þess að bataferlið 

hefst fyrr með réttu inngripi. Yfirþyrmandi erfiðleikar geta haft hljótt um sig þangað til 

töluvert seinna á lífsleiðinni, sem veldur því að læknar ávísi frekar lyfjum til að meðhöndla 
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einkenni og sjúkdóma án vitneskju um hugsanleg áhrif af erfiðum upplifunum á líf og heilsu 

fólks (Anda o.fl, 2006).  

 Aðrar rannsóknir af svipuðum toga taka til skoðunar aðrar breytur eins og 

áhættuhegðun sem sýnir sterk tengsl við erfiðar upplifanir í æsku, heilsufar og sjúkdóma á 

fullorðinsárum. Áhættuhegðun telst vera meðal annars reykingar, áfengis- og 

vímuefnanotkun, ofát eða kynferðisleg hegðun, notað sem meðvitað eða ómeðvitað bjargráð. 

Það má sjá í töflu 1 á blaðsíðu 19 að margir sjúkdómar af völdum áhættuhegðunar eins og til 

dæmis áfengis- eða vímuefnanotkun er áhrifarík aðferð eða ráð við andlegri vanlíðan. Þó að 

slíkar aðferðir séu áhrifaríkar þá eru þær óheilbrigt inngrip og leysa engan vanda heldur bæla 

aðeins vanlíðan. Höfundar telja að áhugavert væri fyrir framtíðarrannsóknir hér á landi að 

skoða nánar áhættuhegðun fólks sem nota slíka hegðun sem bjargráð við áföllum.  

Ljóst er að erfiðar upplifanir í æsku eru algengar og hafa sterk tengsl við heilsu og 

lífsgæði fullorðinna. Því þarf að vekja athygli á mikilvægi á fyrsta-, annars- og þriðja stigs 

forvörnum. Slík áætlun felur meðal annars í sér aðferðir til að koma í veg fyrir erfiðar 

upplifanir í æsku, stöðva áhættuhegðun sem eru viðbrögð við ofbeldi og vanrækslu á barns- 

og unglingsárum. Að lokum aðstoða við að breyta hegðuninni og minnka álag vegna 

sjúkdóma þar sem heilsufarsvandi hefur langtíma afleiðingar fram á fullorðinsárin (Felitti 

o.fl., 1998). Fyrsta stigs forvörn er að sporna við erfiðum upplifnum í æsku og margar 

samverkandi breytingar þurfa að eiga sér stað í samfélaginu til að hafa áhrif á slíkt (Felitti 

o.fl., 1998). Til dæmis má nefna aukna vitund í þjóðfélaginu um vandann, að starfsfólk í 

heilbrigðisstéttum hafi rétt verkfæri og að skimað sé fyrir áföllum í sögu skjólstæðinga. Auk 

þess er forvarnarfræðsla um málefnið mikilvæg til foreldra og starfsfólks sem starfar með 

börnum og ungmennum. Annars stigs forvörn felst í því að fólk átti sig á umfangi vandans og 

tíðni ofbeldis (Coker, 2002; Barth o.fl., 2013). Þörf er á meiri skilning gagnvart áhættuhegðun 

sem einstaklingar temja sér til að minnka tilfinningalega vanlíðan af slíkri reynslu. Þó 
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íslenskar og erlendar rannsóknir gefi til kynna tíðni vandans er starfsfólk heilsugæslu ekki vel 

í stakk búið til að greina og aðstoða fólk sem leitar til þeirra og þörf er á áætlun fyrir slíkar 

aðgerðir (Kessler, 2003; Sigrún Sigurðardóttir, Sigrún Halldórsdóttir og Sóley S. Bender, 

2014). Nauðsynlegt er að hafa heildræna áætlun til að greina áhættuna og hvernig bregðast 

eigi við erfiðleikum hjá börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra. Slíka áætlun þarf að 

skilgreina hjá félagsráðgjöfum, læknum, hjúkrunarfólki og öðru starfsfólki innan 

heilbrigðisstétta. Þriðja stigs forvörn felst í að hjálpa einstaklingum sem hafa orðið fyrir 

erfiðum upplifunum í æsku. Fólk sem hefur orðið áfengi eða vímuefnum að bráð vegna 

endurtekinna áfalla eða erfiðleika, hefur flosnað úr starfi og getur ekki sinnt lífi sínu nægilega 

vel. Bandarísku læknasamtökin mæla með skimun á heimilsofbeldi hjá börnum og 

fullorðnum. Einnig að vera vakandi fyrir líkamlegum einkennum eða hegðunarvanda tengdum 

ofbeldi og vanrækslu (U.S. Preventive Services Task Force, 2004). 

 Uppsafnaður vandi vegna erfiðra upplifana skapar raunveruleika einstaklingsins og 

með því móti á hann mögulega erfitt með að fóta sig í lífinu. Eins og sjá má á mynd 1 á 

blaðsíðu 18 af mögulegum áhrifum af erfiðum upplifunum í æsku á líf fólks, eru áföll talin 

leiðandi orsakir sjúkdóma á fullorðins árum og jafnvel ótímabærs dauða. Með vitund um 

afleiðingar erfiðra upplifana í æsku og áhrif þess á lífsgæði fólks telja rannsakendur að 

mikilvægt sé að skima fyrir sögu einstaklinga sem fyrirbyggjandi úrræði og til að auka 

lífsgæði. 
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Viðauki A. ACE spurningalistinn 

 

Þegar þú varst að alast upp, á fyrstu 18 árum ævi þinnar: 

 

1.  Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu... 

Blótaði þér, móðgaði þig, gerði lítið úr þér eða niðurlægði þig? 

 eða 

Hegðaði sér á þann hátt að þú óttaðist að þú gætir meiðst líkamlega? 

 Já    Nei 

 

2.  Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu... 

Hrinti þér, tók í þig, sló þig, eða henti einhverju að þér? 

 eða 

Lamdi þig einhvern tímann svo harkalega að það sá á þér eða þú slasaðist? 

 Já    Nei 

 

3.  Reyndi einhver fullorðinn eða einhver að minnsta kosti 5 árum eldri en þú einhvern tímann 

að... 

Koma við þig, káfa á þér eða fá þig til að snerta líkama sinn á kynferðislegan máta? 

 eða 

Reyndi eða tókst að eiga við þig munnmök, endaþarmsmök eða samfarir um leggöng? 

 Já    Nei 

 

4. Fannst þér oft eða mjög oft að ... 

Enginn í fjölskyldu þinni elskaði þig eða fannst að þú væri mikilvæg(ur) eða 

einstök/einstakur? 

 eða 

Fjölskyldan þín passaði ekki upp á hvert annað, var náin hvert öðru eða studdi hvert 

annað? 

 Já    Nei 

 

5. Leið þér oft eða mjög oft eins og að... 

Þú hefðir ekki nóg að borða, þurftir að klæðast óhreinum fötum, og hafðir engan til að 

vernda þig? 

 eða 

Foreldrar þínir væru of drukknir eða undir áhrifum eiturlyfja til að sinna þér eða fara 

með þig til læknis ef þú þurftir á því að halda? 

 Já    Nei 

 

6. Fóru foreldrar þínir einhvern tímann í sundur eða skildu? 

Já    Nei 

 

7. Var móður þinni eða stjúpmóður: 

Oft eða mjög oft hrint, rifið í hana, hún slegin, eða einhverju hent að henni? 

  eða 

Var stundum, oft eða mjög oft sparkað í hana, hún bitin, lamin með hnefanum, eða lamin 

með einhverju hörðu? 

  eða 
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Var hún einhvern tímann lamin aftur og aftur í að minnsta kosti nokkrar mínútur eða ógnað 

með byssu eða hníf? 

  Já    Nei 

 

8. Bjóst þú með einhverjum sem átti í vanda með áfengisdrykkju eða var alkahólisti eða notaði 

fíkniefni? 

Já    Nei 

 

9. Var heimilismeðlimur þunglyndur eða andlega veikur, eða reyndi heimilismeðlimur að 

fyrirfara sér? 

Já    Nei     

10.  Fór heimilismeðlimur í fangelsi? 

Já    Nei 

 

Leggðu núna saman fjölda „já“ svara þinna:  __________  Þetta er þinn ACE stigafjöldi. 
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Viðauki B. Leyfi frá Vísindasiðanefnd 

 

 

 

 

 

       VÍSINDASIDANEFND 

       Borgartúni 21 - 4. hæð 

Háskólinn á Akureyri          105 Reykjavik 

Elín Díanna Gunnarsdóttir, dósent          Sími: 551 7100, Bréfsími: 551 1444 

Sólborg v/Norðurslóð             netfang: vsn@vsn.is www.vsn.is 

600 Akureyri 
         

          

        Reykjavík  17. nóvember 2015 

               Tilv.: VSNb2015100038/03.0l 

 Efni: Varðar: 15-181-afg Tengsl erfiðra upplifana í æsku við heilsufar síðar á lífsleiðinni. 

Umsókn þinni til Vísindasiðanefndar hefur verið gefið númerið VSN-15-181. Við förum vinsamlegast 

fram á að það númer verði notað í samskiptum vegna þessarar umsóknar. 

Á fundi sínum 01.12.2015 fjallaði Vísindasiðanefnd um umsókn þína vegna ofangreindrar 

rannsóknaráætlunar. Meðrannsakendur þínir eru: Edda Margrét Hilmarsdóttir, Hrefna Gissurardóttir 

og Sigríður Björnsdóttir. 

Með vísan til 1. mgr. 12. gr. laga nr. 44/2014, um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er 

rannsóknaráætlun ofangreindrar rannsóknar endanlega samþykkt af Vísindasiðanefnd. 

Vísindasiðanefnd áréttar að ábyrgðarmaður rannsóknarinnar ber ábyrgð á að sótt sé um viðeigandi 

leyfi fyrir rannsókninni hjá þeim stofnunum sem við á. Óheimilt er að hefja framkvæmd 

rannsóknarinnar fyrr en þau liggja fyrir. Afrit leyfa/samstarfsyfirlýsinga þurfa að berast nefndinni. 

Áréttað er að allar fyrirhugaðar breytingar á þegar samþykktri rannsóknaráætlun þurfa að koma inn til 

nefndarinnar til umfjöllunar. Jafnframt ber ábyrgðarmanni að sækja um breytingar til þeirra stofnanna, 

sem veitt hafa leyfi vegna framkvæmdar rannsóknarinnar eða öflunar gagna, um framangreint, ef við 

á. 

Vísindasiðanefnd bendir rannsakendum vinsamlegast á að birta VSN tilvísunarnúmer rannsóknarinnar 

þar sem vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Minnt er á að tilkynna 

rannsóknarlok til nefndarinnar. 

 

Með kveðju og ósk um gott rannsóknargengi, 

f.h. Vísindasiðanefndar, 
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Viðauki C. Samstarfsyfirlýsing frá Janusi endurhæfingu 
 

  

 

 

 

 

Reykjavík 25. október 2015 
 

 

Fyrir hönd Janusar endurhæfingar staðfesti ég með þessu bréfi vilja til samstarfs við 
rannsakendur í rannsókninni, Rannsókn á tengslum erfiðra upplifana í æsku við heilsufar 
síðar á lífsleiðinni. 

 

Hlutverk Janusar endurhæfingar sem samstarfsaðila að verkefninu er að leyfa 
gagnasöfnun innan raða þátttakenda okkar svo framarlega sem þeir gefa upplýst 
samþykki sitt. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir sálfræðingur og 
dósent við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er námsverkefni Eddu M. Hilmarsdóttur, 
Hrefnu Gissurardóttur og Sigríðar Björnsdóttur, til BA prófs í sálfræði við Háskólann á 
Akureyri. 

 

Fyrirhugað er að rannsóknin verði framkvæmd á tímabilinu janúar – apríl 2016. 
Rannsóknin sem er megindleg mun byggja á spurningalistum sem lagðir eru fyrir 
skjólstæðinga Janus endurhæfingar, Starfsendurhæfingar Norðurlands og nemendur við 
Háskólann á Akureyri. Skjólstæðingar Janusar endurhæfingar hafa aðgang að 
sálfræðingum, geðlækni og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. 

 

Rannsóknargagna verður aflað með því að biðja þátttakendur að fylla út 
afpersónutengdan spurningalista á rafrænu formi eftir að þeim hefur verið kynnt 
rannsóknin á þar til gerðu rafrænu upplýsingaformi. 

 

Fyrirhugað samstarf er háð því að fyrir liggi samþykki Vísindasiðanefndar fyrir 
framkvæmd rannsóknarinnar og annarra aðila sem gefið hafa leyfi fyrir að rannsóknin 
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verði framkvæmd. 
 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd Janusar endurhæfingar 

 

 

 

Kristín Siggeirsdóttir framkvæmdastjóri 
 

 

 

 

 

Janus endurhæfing ehf. Aðsetur 

Kt.671099-3629 Skúlagata 19 

Netfang: janus@janus.is 101 Reykjavík 

www.janus.is Sími 514 9175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janus@janus.is
http://www.janus.is/
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Viðauki D. Samstarfsyfirlýsing frá Starfsendurhæfingu Norðurlands 

 

 
 

 
       

 

        Reykjavík 21. október 2015 

 

 

Ég undirrituð staðfesti með þessu bréfi vilja Starfsendurhæfingu Norðurlands til samstarfs við 

rannsakendur í rannsókninni Rannsókn á tengslum erfiðra upplifana í æsku við heilsufar síðar á 

lífsleiðinni.   

Hlutverk okkar sem samstarfsaðila, Starfsendurhæfingu Norðurlands að verkefninu er að leyfa 

gagnasöfnun innan raða þátttakenda okkar svo framarlega sem þeir gefa samþykki sitt. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir sálfræðingur og dósent við 

Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er námsverkefni Eddu M. Hilmarsdóttur, Hrefnu Gissurardóttur og 

Sigríðar Björnsdóttur, til BA prófs í sálfræði við Háskólann á Akureyri. Fyrirhugað er að rannsóknin 

verði framkvæmd á tímabilinu janúar – apríl 2016. Rannsóknin sem er megindleg mun byggja á 

spurningalistum sem lagðir eru fyrir skjólstæðinga Janus endurhæfingar, Starfsendurhæfingar 

Norðurlands og nemendur við Háskólann á Akureyri. 

 

Rannsóknargagna verður aflað með því að biðja þátttakendur að fylla út afpersónutengdan 

spurningalista á rafrænu formi eftir að þeim hefur verið kynnt rannsóknin á þar til gerðu rafrænu 

upplýsingarformi. 

Starfsendurhæfing Norðurlands mun sjá þátttakendum fyrir sálfræðiaðstoð ef vandamál koma upp 

við svörun spurningarlista þeirra sem notaðir verða í rannsókninni. 

Fyrirhugað samstarf er háð því að fyrir liggi samþykki Vísindasiðanefndar fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og annarra aðila sem gefið hafa leyfi fyrir að rannsóknin verði framkvæmd. 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd Starfsendurhæfingar Norðurlands 

 
 

 
 

NORf'URtANDS 

 arfsaoila og na fn 
sto   
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Viðauki E. Upplýsingabréf til þátttakenda 

 
 
 
 

Upplýsingar til þátttakenda 
 

Kæri viðtakandi 

Við sendum þetta bréf til að kynna fyrir þér sem hugsanlegum þátttakanda, rannsókn á 
tengslum erfiðra upplifana í æsku við heilsufar síðar á lífsleiðinni. Umhi er að ræða 
rannsókn til BA prófs í sálfræði. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir, sálfræðingur og 
dósent við Háskólann á Akureyri og er hún jafnframt leiðbeinandi BA nemanna. 

Rannsóknir eins og þessi hafa verið framkvæmdar í Bandaríkjunum og í fleiri löndum og 
er tilgangur og markmið hennar að skoða hvernig þessi tengsl heilsufars við erfiðar 
upplifanir í æsku eru á Íslandi. 

Til að skoða tengslin viljum við biðja þig um að svara tveimur spurningalistum, annars 
vegar til að meta erfiðar upplifanir í æsku (Adverse Childhood Experiences – ACE) og hins 
vegar heilsutengd lífsgæði (Heilsutengd lífsgæði – HL). Þeir sem fá boð um þátttöku í 
rannsókninni eru aðilar sem þiggja þjónustu frá Janusi endurhæfingu, 
Starfsendurhæfingu Norðurlands og nemar í Háskólanum á Akureyri. 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér: 
Að svara spurningalistum sem tekur um það bil 20 mínútur að svara. 

 
Áhætta við að taka þátt í rannsókninni: 
Rannsakendur telja að áhætta sé engin. 

 

Tryggingar í rannsókninni: 
Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn. 

 
Greiðslur eða önnur umbun til þátttakenda:Ekki verður um neinar greiðslur né umbun að 
ræða fyrir þátttöku. 

 
Persónuvernd, úrvinnsla og eyðing rannsóknargagna: 
Rannsóknin tekur mið af alþjóðlegum samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum og 
tilmælum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í 
vísindarannsóknum. Öll rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt á öruggum stað 
hjá ábyrgðarmanni á meðan á úrvinnslu þeirra stendur og unnin án persónuauðkenna. 
Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra og eigi síðar en fimm 
árum eftir rannsóknarlok. 
Þátttakendur sem smella á hlekkinn til að svara rannsókninni samþykkja þar með 
þátttöku og leggja með þeim hætti til upplýsingar og efnivið í þágu hennar. 
Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, 
án útskýringa. 

 
Aðstoð við þátttakendur: 
Ef spurningar í rannsókninni valda þér vanlíðan eða hafa komið rót á tilfinningalíf þitt 
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Dr. Elín Díanna Gunnarsdóttur, sálfræðingur 

Dósent, Brautarstjóri í sálfræði, 

Hug- og Félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri, 

Sólborg við Norðurslóð 

getur þú haft samband við Gyðu Eyjólfsdóttur sálfræðing í síma 866 0110 eða með 
tölvupósti á netfangið salarafl@salarafl.is 

 
Hverjir hafa samþykkt rannsóknina: 
Rannsóknin er gerð með leyfi Vísindasiðanefndar og Persónuverndar og með samþykki 
Janusar endurhæfingar, Starfsendurhæfingar Norðurlands og Háskólans á Akureyri. 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku, getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgatúni 21 (Höfðaborg) , 105 
Reykjavík, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 

 

 
Með von um góðar undirtektir.  
Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meðrannsakendur: 
Sigríður Björnsdóttir. Sími 842-2433  
Edda M. Hilmarsdóttir. Sími 663-6009  
Hrefna Gissurardóttir. Sími 847-5644 

 

mailto:salarafl@salarafl.is

