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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að búa til rannsóknaráætlun til að kanna reynslu 

aðstandenda einstaklinga með átröskun af heilbrigðiskerfinu og þeim 

meðferðarúrræðum sem í boði eru. Engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar 

hér á landi.  

Átröskun er langvinnur sjúkdómur sem ógnar lífi þess sem glímir við hann og hefur 

líkamlega, andlega og félagslega kvilla í för með sér. Sjúkdómurinn hefur ekki 

einungis áhrif á þann sem glímir við hann heldur einnig aðstandendur hans. Meirihluti 

þeirra sem glíma við sjúkdóminn fá meðferð á göngudeild. Helstu tilfinningar sem 

aðstandendur upplifa eru depurð, ótti, reiði og vonleysi. Oft vita aðstandendur ekki 

hvert þeir eiga að leita til að fá viðeigandi aðstoð og stuðning fyrir sig og þann sem 

glímir við átröskunina. Álag á aðstandendur er mikið því þeir eru í lykilhlutverki til að 

veita stuðning í baráttu hins veika við sjúkdóminn.	Erlendar rannsóknarniðurstöður 

bentu til þess að þörfum aðstandenda einstaklinga með átröskun var ekki mætt á 

fullnægjandi hátt og þá skorti einna helst upplýsingar og stuðning frá 

heilbrigðisstarfsfólki.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar er áætlað að notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

á formi rýnihópa. Rýnihóparnir verða tveir: einn með þátttakendum frá 

höfuðborgarsvæðinu sem haldinn verður á Landspítalanum við Hringbraut og annar 

með þátttakendum frá Norðurlandi eystra sem haldinn verður á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri. Í heildina er áætlað að þátttakendurnir verði 16 talsins. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar vona rannsakendur að hægt verði að þróa meðferð um allt land sem 

mætir óskum og þörfum aðstandenda. 

Meginhugtök: Átröskun, Aðstandendur, Fjölskyldumeðferð, Hjúkrunarfræðingur, 

Heilbrigðisstarfsfólk.  
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Abstract 

The main purpose of this thesis is to create a research proposal to explore the 

experience of family members of people suffering from eating disorders, of the health 

care system and available treatment options. No similar studies have been conducted 

in Iceland. 

An eating disorder is a chronic life-threatening disease that has physical, mental and 

social implications. The disease not only affects the person that lives with the disease 

but also members of their family. The majority of those struggling with the disease 

receive treatment at an outpatient clinic. The main feelings that family members 

experience are feelings of sadness, fear, anger and hopelessness. Often family 

members do not know where to go to get appropriate help and support for themselves 

and the person who struggles with the eating disorder. Family members suffer from a 

lot of stress as they play a key role in supporting their loved ones in the battle against 

the disease. Foreign studies have shown that the needs of family members of people 

suffering from eating disorders were not satisfactorily met, especially the shortage of 

information and support from healthcare professionals. 

The research proposal is to use qualitative research in the form of focus groups. There 

will be two focus groups, one with participants from the metropolitan area to be held 

at the University Hospital, Reykjavík and the other one of participants from the 

Northeast to be held in Akureyri Hospital. Overall, it is estimated there will be 16 

participants in total. From the results of the study the researchers hope it will be 

possible to develop a treatment throughout the country that meets the desires and 

requirements of family members. 

Main concepts: Eating disorders, Family members, Family therapy, Nurse, 

Healthcare professionals. 
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1. Kafli - Inngangur 

Bakgrunnur og greining viðfangsefnis 

 Ungmenni upplifa margvíslegar staðalímyndir í gegnum fjölmiðla og þannig 

geta hugmyndir myndast um hinn „fullkomna” líkama. Hugmyndin um að þeirra eigin 

líkami standi ekki undir þeim kröfum sem samfélagið gerir getur leitt til þess að þau 

verða óánægð með líkama sinn. Þessara áhrifa gætir frekar hjá stúlkum heldur en 

drengjum (Knauss, Paxton og Alsaker, 2008). Slík óánægja með eigin líkama ásamt 

lágu sjálfsmati eru sterkir áhrifaþættir hvað varðar heilsufarskvilla sem tengjast 

óheilbrigðum aðferðum til megrunar og átröskunar síðar á lífsleiðinni (Paxton, 

Neumark-Sztainer, Hannan og Eisenberg, 2006). 

 Átröskun (e. eating disorder) er alvarlegur geðsjúkdómur sem skiptist í þrjá 

flokka en þeir eru: lystarstol (e. anorexia nervosa), lotugræðgi (e. bulimia nervosa) og 

óskilgreind átröskun (e. eating disorder not otherwise specified: EDNOS) (Sigurlaug 

María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Undanfarin ár hefur nýleg tegund 

af átröskun vakið mikla athygli á Vesturlöndum, hún kallast rétt lyst (e. orthorexia 

nervosa). Þessi tegund hefur þó ekki verið samþykkt af DSM-V 

greiningarkerfinu (Dunn og Bratman, 2016). Átröskun leggst fyrst og fremst á ungar 

konur, en þrátt fyrir það er talið að einn karlmaður greinist á móti hverjum sex til tíu 

konum (Stuart, 2013). Átröskun einkennist af óheilbrigðum matarvenjum, s.s. svelti, 

ofátslotum og ýmiskonar hreinsunarhegðun, einnig fylgir mikil árátta fyrir því að 

megrast. Átröskun veldur alvarlegum líkamlegum og andlegum einkennum sem getur 

leitt til dauða. Þetta er langvinnur sjúkdómur og honum fylgja oft hliðarraskanir og 

líkamlegir fylgikvillar sem þarf einnig að taka tillit til í meðferð (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  
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Sjúkdómur sem þessi getur haft mikil áhrif á líf þess sem greinist en ekki síður 

aðstandendur. Þar sem meirihluti þeirra sem glíma við átröskunarsjúkdóm fær 

meðferð á göngudeild verður oft aukið álag á fjölskyldumeðlimi og eru þeir oft í 

lykilstöðu til að hjálpa ástvini sínum í baráttunni við sjúkdóminn (Treasure o.fl., 

2008). Þekkt er að aðstandendur þeirra sem glíma við átröskun finni fyrir miklum 

erfiðleikum og auknu álagi (Margrét Gísladóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2007). 

Þegar ástvinur greinist með langvinnan og alvarlegan sjúkdóm, s.s. átröskun getur það 

valdið mikilli streitu innan fjölskyldunnar. Sjúkdómurinn getur raskað samböndum 

fjölskyldumeðlima sem leiðir til þess að erfiðara verður að aðlagast breyttum 

aðstæðum og takast á við þær í sameiningu. Oftar en ekki hvílir mikið á foreldrum 

þess veika þegar þeir reyna að halda fjölskyldunni saman og takast á við óviðeigandi 

athugasemdir frá öðrum. Oft einangrast þeir frá samfélaginu þar sem öll þeirra orka 

fer í að hlúa að hinum veika (Hillege, Beale og McMaster, 2006).   

Tilgangur og gildi fyrir hjúkrun 

 Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna reynslu aðstandenda einstaklinga 

með átröskun af heilbrigðiskerfinu og þeim meðferðarúrræðum sem í boði eru. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

1. Hvaða meðferð býðst aðstandendum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og 

Norðurlandi eystra hins vegar?  

2. Hver er upplifun aðstandenda einstaklinga með átröskun af viðmóti 

heilbrigðisstarfsfólks? 

3. Hvaða árangri skilar sú meðferð sem nú er í boði? Er þörf á einhverjum úrbótum?   

 Með þessari rannsókn vonast rannsakendur til þess að hjúkrunarfræðingar 

öðlist dýpri skilning á átröskunarsjúkdómum og geti unnið með skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra á ýmsum vettvangi. Sem dæmi um hlutverk hjúkrunarfræðinga 



3	
	

væri að sinna forvörnum sem snúa að líkamsímynd til að stuðla að fækkun 

sjúkdómstilfella. Einnig gætu þeir komið í veg fyrir frekari þróun sjúkdómsins með 

því að þekkja einkenni hans og grípa snemma inn í sjúkdómsferlið. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að taka á móti skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra á ólíkum deildum/sviðum innan heilbrigðiskerfisins, greina 

vandann og veita stuðning. Hjúkrunarfræðingar geta nýtt þekkingu sína og boðið upp 

á fræðslu fyrir aðstandendur til að auka skilning þeirra á sjúkdómnum og auðvelda 

þeim að annast ástvin sinn. 

Skilgreining meginhugtaka 

Átröskun: Langvarandi sjúkdómur sem getur haft slæm líkamleg og andleg 

áhrif. Auk þess er hann lífsógnandi og getur leitt til dauða. Þeir sem glíma við 

átröskun eru haldnir mikilli þráhyggju fyrir holdafari sínu og stöðugri hræðslu við að 

fitna. Einstaklingarnir forðast fituríkan mat ásamt því að innbyrða eins fáar 

hitaeiningar og þeir komast upp með. Átraskanir skiptast í þrjá flokka, þeir eru: 

lystarstol, lotugræðgi og EDNOS (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). Einnig er til annar flokkur átröskunar sem kallast rétt lyst en 

hefur ekki verið skilgreindur af DSM-V (Dunn og Bratman, 2016).	 

 Aðstandendur: Aðstandendur er vítt hugtak en í flestum tilfellum nær það 

yfir náinn ættingja eða venslamann (Mörður Árnason, 2002). Í þessari ritgerð er 

aðstandandi sá sem stendur hinum veika næst.  

Fjölskyldumeðferð: Stuðningsmeðferð fyrir víðtæk vandamál sem koma upp 

innan fjölskyldna, bæði hjá börnum og fullorðnum. Helsta markmið meðferðarinnar 

er að auðvelda fjölskyldum að leysa úr vandamálum og stuðla að eins eðlilegu 

fjölskyldulífi og hægt er. Þar er einblínt á tengslin milli þess sem er veikur við aðra 

fjölskyldumeðlimi sem og félagslega stöðu í samfélaginu (Carr, 2012).  
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Hjúkrunarfræðingar: Eru sérmenntað starfsfólk, á Íslandi er krafist fjögurra 

ára háskólanáms til B.S. gráðu. Hjúkrunarfræðingar sinna umönnun sjúkra og slasaðra 

einstaklinga, einnig ber þeim skylda að sinna heilsuvernd. Hjúkrunarfræðingur er 

lögverndað starfsheiti (Mörður Árnason, 2002).  

Heilbrigðisstarfsfólk: Einstaklingar sem sinna heilbrigðisþjónustu og fást við 

heilbrigðismál. Heilbrigðisstarfsfólk hefur fengið leyfi frá landlækni til að taka upp og 

nota starfsheiti löggiltrar heilbrigðisstéttar (Mörður Árnason, 2002; Lög um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012). 

Hugmyndafræðilegur rammi 

Hugmyndafræðilegur rammi rannsóknarinnar er Calgary fjölskyldumats- og 

meðferðarlíkanið. Unnið er með líkanið út frá hjúkrunarfræðilegri nálgun en það lýsir 

tengslum hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur þar sem áhersla er lögð á virkni og 

samskipti fjölskyldumeðlima. Einnig er lögð áhersla á þá meðferð sem 

hjúkrunarfræðingar veita fjölskyldum hverju sinni (Wright og Leahey, 2009/2011). 

Stuðst verður við eigindlega rannsóknaraðferð á formi tveggja rýnihópa þar 

sem annar verður með þátttakendum frá höfuðborgarsvæðinu en hinn frá Norðurlandi 

eystra. Með eigindlegum aðferðum geta rannsakendur sett sig í spor þátttakenda og 

áttað sig á viðfangsefninu út frá þeirra upplifun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með 

rýnihópa-viðtölum má fá fram mismunandi skoðanir hópa fólks sem búa að 

sameiginlegri reynslu og þekkingu án þess að mæla magn einhvers (Sóley S. Bender, 

2013).  

Gildismat rannsakenda 

Rannsóknarefnið sem fjallað er um í þessari ritgerð stendur rannsakendum 

mjög nærri en allir hafa þeir að einhverju leyti tengsl við umræddan sjúkdóm hvort 

sem um ræðir að vera aðstandandi eða hafa sjálfur greinst með sjúkdóminn. Þannig fá 



5	
	

rannsakendur víðari sýn og fleiri sjónarhorn skjóta upp kollinum. Hugmyndin að 

þessu verkefni varð til þegar rannsakendur áttuðu sig á að þjónusta við aðstandendur 

var af skornum skammti að þeirra mati. Til að fá enn betri innsýn vakti það áhuga 

rannsakenda að kanna hvaða reynslu aðstandendur hafa og hvort að sú reynsla sé í 

samræmi við skoðanir og upplifun rannsakenda. 

Uppbygging skýrslunnar 

 Í þessu verkefni er leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem hafa 

verið settar fram ásamt því að skilgreina viðfangsefnið. Verkefninu er skipt í fimm 

kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem viðfangsefnið er kynnt og ýmsar 

bakgrunnsupplýsingar koma fram. Í öðrum kafla er fræðilegri umfjöllun um 

viðfangsefnið gerð skil. Í upphafi verður fjallað stuttlega um átröskun, tegundir 

hennar, áhættuþætti og batahorfur. Næst verður fjallað um áhrif á aðstandendur og 

stuðning við þá. Því næst verður farið yfir fjölskyldumeðferð og hvað sé í boði fyrir 

aðstandendur á Íslandi. Í lok annars kafla verður fræðilega umfjöllunin dregin saman í 

samantekt. Í þriðja kafla er farið í þá aðferðafræði sem notuð verður við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er gerð samantekt á fræðilegri umfjöllun, en einnig eru 

þar umræður um væntanlegar niðurstöður. Að lokum er fimmti kafli lokaorð.  

Leitarorð og gagnasöfn 

Helstu leitarorð sem notast var við í þessari ritgerð voru: Eating disorders, 

Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Eating disorder not otherwise specified 

(EDNOS), Orthorexia nervosa, Family Support, Nursing og Caregivers. 

Við öflun heimilda notuðust rannsakendur aðallega við gagnasöfnin: 

CINAHL, Google scholar, PubMed og Leitir.is.  
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2. Kafli – Fræðileg samantekt 

	 Í upphafi verður fjallað stuttlega um átröskun, tegundir hennar, áhættuþætti og 

batahorfur. Næst verður fjallað um áhrif á aðstandendur og stuðning við þá. Því næst 

verður farið yfir fjölskyldumeðferð og hvað sé í boði fyrir aðstandendur á Íslandi sem 

og erlendis.  

Átröskun 

Samkvæmt þarfapýramída Maslow er næring ein af grunnþörfum mannsins 

(Maslow, 1970). Skilningur virðist ríkja í samfélaginu á því hvað teljast vera 

heilbrigðar matarvenjur og hvað felst í þeim, en erfiðara er að skilja hvað telst til 

óheilbrigðra matarvenja. Allir hafa einhvern tímann misst úr máltíð, borðað of mikinn 

mat í einu eða neytt matvæla sem teljast heilsuspillandi, en slík neysla matar er þó 

ekki talin óheilbrigð. Matur er ekki einungis notaður til þess að fullnægja 

grunnþörfum mannsins heldur getur hann einnig verið notaður til að mæta 

tilfinningalegum þörfum. Undir álagi getur matur verið leið til huggunar eða notaður 

sem verðlaun eða refsing. Nú til dags er algengt að einstaklingar geri óraunhæfar 

kröfur um líkama sinn, þyngd hans og lögun sem leiðir oft til megrunar eða föstu. 

Þetta getur allt leitt til þess að viðkomandi þróar með sér átröskun (Stuart, 2013). 

Flestir sem ekki vita að átröskunarsjúkdómar hafa verið til í fjöldamörg ár heyra mest 

um sjúkdómana í fjölmiðlum. Út frá því hafa margir myndað sér þær skoðanir að 

sjúkdómurinn einkennist einungis af þrá hins veika eftir því að vera grannur. Sú 

staðreynd að átröskun hafi lengi verið til í ólíkum menningarheimum rennir ekki 

stoðum undir þá staðhæfingu og ekki er hægt að rekja sjúkdóminn til svo einfaldra 

skýringa (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Átröskun er skilgreind sem viðvarandi truflun á fæðuinntöku og fæðuvenjum 

sem getur haft áhrif á frásog fæðu frá meltingarveginum. Þeir sem þjást af átröskun 
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auka oft fæðuinntöku sína óhóflega eða draga verulega úr henni. Þetta getur haft mikil 

áhrif á líf viðkomandi, líkamlegri og andlegri heilsu hrakar sem getur leitt til dauða 

(American Psychiatric Association (APA), 2013). Þrátt fyrir að átröskunarsjúkdómar 

séu aðeins lítið brot af geðsjúkdómum eru þeir taldir valda flestum dauðsföllum. 

Sérstök hætta er meðal þeirra sem glíma við lystarstol frekar en aðrar tegundir 

átröskunarsjúkdóma (Arcelus, Mitchell, Wales og Nielsen, 2011).  

Ýmsar sjúkdómsgreiningar geta skotið upp kollinum þegar einstaklingar með 

átröskun leita læknis sem getur leitt til þess að þeir fá ranga greiningu, en slík 

greining kallast mismunagreining. Mismunagreiningarnar geta verið aðrir 

geðsjúkdómar, s.s. þunglyndi, geðklofi, félagsfælni og áráttu- og þráhyggjuröskun en 

þessar raskanir geta allar fylgt í kjölfar átröskunar. Einnig má nefna aðra líkamlega 

sjúkdóma, s.s. sykursýki, of- eða vanvirkan skjaldkirtil, vanvirkar nýrnahettur, 

glútenóþol, æxli í miðtaugakerfi o.fl. (APA, 2013; Campell og Peebles, 2014). 

Talið er að konur séu í aukinni hættu á að greinast með sjúkdóminn, 

kynjamunurinn er talinn vera blanda af líffræðilegum, félagslegum- og sálfræðilegum 

þáttum (Stuart, 2013). Thorsteinsdottir og Ulfarsdottir (2008) gerðu rannsókn árið 

2004-2005 á Íslandi, þar sem markmið rannsóknarinnar var að meta algengi 

átröskunar hjá framhaldskólanemum. Allir stærstu framhaldskólar landsins, sem eru 

28 talsins, fengu boð um þátttöku, en einungis níu á höfuðborgasvæðinu og sjö á 

landsbyggðinni samþykktu. Þeir sem tóku þátt voru 3052 framhaldsskólanemar þar af 

1234 karlar og 1818 konur á aldrinum 16-20 ára.  

Rannsakendur notuðust við tvo mælikvarða: Eating Disorders Diagnostic 

Scale (EDDS) og Eating Disorder Screen for Primary care (ESP). EDDS var byggður 

upp af DSM-IV og samanstóð af 22 spurningum. ESP greiningarkvarðinn innihélt 

fimm spurningar, dæmi um þær voru „borðar þú einhverntímann í laumi?” og „hversu 
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ánægð/ur ert þú með matarvenjur þínar?”. Einnig var reiknaður líkamsþyngdarstuðull 

(LÞS) þeirra sem tóku þátt og voru 76,8% karla og 73,4% kvenna í kjörþyngd með 

LÞS á bilinu 18,5-24,99 kg/m2. Þrátt fyrir fjölda þátttakenda í kjörþyngd töldu 63,1% 

kvenna og 30,9% karla þyngdina hafa áhrif á sjálfsmynd sína. Niðurstöður 

mælikvarðanna EDDS og ESP sýndu að töluvert há tíðni þátttakenda greindust með 

átröskun, þar af 15,2% kvenna og 1,8% karla. Algengara var að bæði kyn fengju 

greininguna lotugræðgi frekar en lystarstol (Thorsteinsdottir og Ulfarsdottir, 2008).  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fimmta útgáfa (DSM-

V) er staðlað greiningarkerfi sem bandarísku geðlæknisfræðisamtökin (e. American 

Psychiatric Association) gáfu út. Kerfið er fyrst og fremst ætlað heilbrigðisstarfsfólki 

á geðsviði til að greina geðræn vandamál en starfsfólk á öðrum sviðum 

heilbrigðiskerfisins sem kemur að meðferð einstaklinga í endurhæfingu eða eftir 

atvinnusjúkdóma getur nýtt sér kerfið. Einnig getur verið hjálplegt að nota DSM-V 

við gerð rannsókna, hvort sem þær eru gerðar á klínísku sviði eða úti í samfélaginu 

(American Psychiatric Association (APA), e.d.).  

 Almennt skiptist átröskun í þrjá flokka en þeir eru: lystarstol, lotugræðgi og 

EDNOS (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Einnig hefur 

nýleg átröskun vakið mikla athygli á Vesturlöndum síðastliðin ár sem kallast rétt lyst, 

hún hefur þó ekki verið samþykkt af DSM-V greiningarkerfinu (Dunn og Bratman, 

2016). 

Lystarstol. Lystarstol er geðsjúkdómur sem einkennist af því að þeir sem 

glíma við hann stuðla að meðvituðu þyngdartapi (WHO, 1992). Sjúkdómurinn 

einkennist af mikilli þráhyggju fyrir því að reikna út hitaeiningar og takmarka þær 

eftir fremsta megni. Einstaklingarnir forðast mat sem inniheldur mikið magn af fitu 

eða sykri eins og heitan eldinn ásamt því að flokka hann oft í góðan og slæman. Þessir 
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einstaklingar hafa miklar ranghugmyndir um líkamslögun sína en þeir upplifa sig feita 

þrátt fyrir að vera í verulegri undirþyngd. Hugur þeirra beinist sífellt að þyngdinni og 

óhóflega mikil hreyfing er mjög einkennandi hegðunarmynstur (Merwin o.fl., 2011). 

Lystarstol byrjar yfirleitt að koma fram á aldrinum 13-20 ára, en getur í raun og veru 

komið fram hvenær sem er á lífsleiðinni (Stuart, 2013).  

Lystarstol er algengara meðal kvenna, en talið er að 0,3% karla greinist en 

0,9% kvenna (Stuart, 2013). Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem 

Thorsteinsdóttir og Ulfarsdóttir (2008) gerðu á 3052 framhaldsskólanemum á Íslandi 

sem fjallað er um hér að framan, þar sem 1,1% kvenna fengu greininguna lystarstol en 

enginn karlmaður. Lystarstol hefur lítið verið rannsakað hér á landi en Anna 

Sigurðardóttir og Sigurður Páll Pálsson (2010) gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu 

sjúkraskrár einstaklinga sem lögðust inn á geðdeildir landsins. Innlagnardeildir voru 

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), geðdeild Fjórðungssjúkrahúss 

Akureyrar (FSA), deild A2 á Landspítalanum í Fossvogi sem þá var geðdeild, 

geðdeildir Landspítala við Hringbraut og Kleppsspítala. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða nýgengi innlagna, birtingarmynd sjúkdómsins og dánartíðni þeirra sem 

greindust með lystarstol á árunum 1983-2009. Rannsókninni var skipt niður í tvö jöfn 

tímabil 1983-1995 og 1996-2009. Í ljós kom að innlögnum fjölgaði marktækt á milli 

tímabila þar sem 26 manns lögðust inn á fyrra tímabilinu og 58 á því seinna. Talið er 

að þessa aukningu megi rekja til nýgengis innlagna á BUGL. 

Alls fengu 84 lystarstolsgreiningu á öllu rannsóknartímabilinu, þar af fimm 

karlar á aldrinum 12-22 ára og 79 konur á aldrinum 11-46 ára. Í rannsókninni kom 

fram að dánartíðni einstaklinga með lystarstol á Íslandi var um 2,5% og var hún hærri 

hjá konum en körlum (Anna Sigurðardóttir og Sigurður Páll Pálsson, 2010). Þessar 

niðurstöður eru lágar miðað við í öðrum löndum en erlendis er talið að dánartíðni sé 
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um 5% (APA, 2013; Steinhausen, 2002; Stuart, 2013). Í flestum tilfellum er hægt að 

rekja dauða vegna átröskunar til alvarlegra fylgikvilla sjúkdómsins eða sjálfsvígs 

(Fairburn og Harrison, 2003). Talið er að ástæðan fyrir þessari lágu tíðni á Íslandi sé 

góður félagslegur stuðningur og náin tengsl við fjölskyldumeðlimi sem eru taldir vera 

verndandi þættir (Anna Sigurðardóttir og Sigurður Páll Pálsson, 2010).	  

Einkenni. Einkenni lystarstols eru margvísleg, bæði líkamleg og andleg. Þau 

líkamlegu einkenni sem koma fram geta verið afleiðing þeirra áhrifa sem 

næringarskortur hefur á líffæri viðkomandi sem geta verið lífshættuleg (APA, 2013). 

Algengasta einkennið hjá konum er tíðastopp (e. amenorrhea), en þær hætta að hafa 

reglulegar tíðablæðingar vegna næringarskorts. Einnig geta einkenni verið á borð við 

hægan hjartslátt, hjartsláttartruflanir, breytingar á blóðþrýstingi og niðurstöðum 

blóðrannsókna, hægðatregðu, verki í maga, óþol fyrir kulda, slen og orkuleysi (APA, 

2013; Campbell og Peebles, 2014). Einstaklingar með lystarstol geta misst beinmassa 

vegna næringarskorts og oft er ekki hægt að leiðrétta það ástand. Megurð er eitt af því 

sem er áberandi við líkamsskoðun hjá þeim (APA, 2013). Rýrnun getur orðið á 

líkama þeirra sem glíma við langvarandi lystarstol, hún getur verið áberandi víða á 

líkamanum, s.s. í andliti og brjóstum hjá konum. Einnig geta komið fram einkenni 

eins og lágur líkamshiti, þurr, föl og gulleit húð, fósturhár (e. lanugo), höfuðverkir, 

hárlos, marblettir, blámi á höndum og fótum, innfallinn kviður og staðbundinn bjúgur. 

Seinkaður sáragróandi getur komið fram vegna lélegs næringarástands (Campbell og 

Peebles, 2014).  

Andleg einkenni geta verið þunglyndiseinkenni, félagsfælni, pirringur, lélegt 

sjálfsálit, svefnleysi, minnkaður áhugi á kynlífi og þráhyggja tengd mat og 

líkamsþyngd (APA, 2013). Skapsveiflur geta einnig verið einkennandi fyrir þessa 
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einstaklinga og geðslag þeirra getur verið mjög flatt (Campbell og Peebles, 2014). 

Algengt er að kvíðaraskanir og þunglyndi séu fylgifiskar lystarstols (APA, 2013). 

Oft leita einstaklingarnir sér ekki aðstoðar við átröskuninni sjálfri heldur 

vegna þeirra líkamlegu einkenna sem þeir finna fyrir af völdum sjúkdómsins. Þeir 

sem þjást af lystarstoli kvarta yfirleitt ekki yfir því að þeir léttist því þá skortir innsæi 

í þyngd sína. Aðstandendur eru líklegri til að leita eftir aðstoð vegna megurðar eða 

þyngdarmissis ástvinar, því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái sögu frá 

aðstandendum um einkenni sjúkdómsins. Í alvarlegustu tilfellunum krefjast veikindin 

innlagnar á sjúkrahús en oft er hægt að meðhöndla þennan sjúkdóm í heimahúsi, á 

göngudeild eða á annan hátt, s.s. hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum (APA, 2013).  

Flokkun og greiningarviðmið. Hægt er að reikna LÞS einstaklings ef 

upplýsingar um hæð hans og þyngd liggja fyrir. LÞS er ágætur mælikvarði sem hægt 

er að styðjast við þegar verið er að meta breytingar á líkamsástandi. Með LÞS er hægt 

að meta hvort viðkomandi sé í undirþyngd, þá með LÞS <18,5 kg/m2, kjörþyngd með 

LÞS á bilinu 18,5-24,99 kg/m2, ofþyngd með LÞS á bilinu 25-29,99 kg/m2 eða 

flokkast með offitu þegar LÞS er ≥ 30 kg/m2. Kvarðinn greinir ekki á milli vöðva- og 

fituvefs, þar af leiðandi getur vöðvastæltur einstaklingur mælst of þungur þó hann sé í 

kjörþyngd (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Þegar verið er að meta ástand þeirra 

sem glíma við lystarstol getur verið hjálplegt að nota LÞS. Hann er hægt að nota bæði 

hjá börnum og unglingum jafnt og hjá fullorðnum. Heilbrigðisstarfsfólk ásamt öðrum 

fagaðilum sem vinna með einstaklingum með lystarstol þurfa að hafa í huga 

líkamsbyggingu, fyrri þyngdartölur og lífeðlisfræðilegar breytingar þeirra þegar notast 

er við LÞS (APA, 2013).  

Alvarleiki lystarstols fer eftir því hver LÞS viðkomandi er og skiptist í fjóra 

flokka. Fyrsti flokkur er vægt lystarstol, þar er LÞS einstaklings 17 kg/m2 eða yfir. 
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Miðlungs alvarlegt lystarstol er þegar LÞS er á milli 16-17 kg/m2. Alvarlegt lystarstol 

lýsir sér í því að LÞS er á milli 15-16 kg/m2 og mjög alvarlegt þegar LÞS er undir 15 

kg/m2. Hjá börnum og unglingum er hægt að sjá breytingu á vaxtarlínuriti þegar þau 

glíma við lystarstol, þau ná ekki að fylgja eðlilegri kúrfu vegna lélegrar 

þyngdaraukningar (APA, 2013). 

Þegar greina á lystarstol er miðað við að einstaklingar uppfylli ákveðin 

greiningarviðmið samkvæmt DSM-V (Tafla 1).  

Tafla 1.  

Greiningarviðmið DSM–V fyrir lystarstol. 

Atriði Viðmið 

A Einstaklingar takmarka fæðuinntöku og fá því ekki ráðlagðan dagskammt af 

orkuríkri fæðu. Þetta leiðir til þess að viðkomandi léttist og er með lága 

líkamsþyngd miðað við aldur, kyn, þroska og líkamlega heilsu. 

B Mikill ótti við að fitna jafnvel þótt líkamsþyngd sé lág, það getur leitt til þess 

að viðkomandi sýnir hegðun sem truflar þyngdaraukningu. 

C Trufluð skynjun á líkama sinn, lögun hans og þyngd sem getur komið fram 

vegna lélegs sjálfsmats. Oft á tíðum átta einstaklingar sig ekki á hversu 

alvarlega lág núverandi þyngd sé. 

(APA, 2013). 

DSM-V skiptir lystarstoli í tvær megingerðir, það er takmarkandi gerð (e. 

restricting type) og ofáts- og hreinsunargerð (e. binge eating/purging type). Í 

takmarkandi gerð stundar einstaklingur ekki átköst eða hreinsunarhegðun, s.s. að 

framkalla sjálfur uppköst, misnota hægða- og þvagræsilyf eða notast við stólpípur. 

Viðkomandi léttist vegna megrunar, föstu eða óhóflegrar hreyfingar. Í ofáts- og 

hreinsunargerð hefur hann fengið endurtekin átköst eða sýnt hreinsunarhegðun (APA, 

2013).  

Lotugræðgi. Lotugræðgi einkennist af stjórnlausum átköstum þar sem 

innbyrtar eru óhóflega margar hitaeiningar í einu (Aloi o.fl., 2015). Líkt og í 
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lystarstoli snýst öll hegðun um að reyna að hafa stjórn á líkamsþyngd og hindra 

þyngdaraukningu. Oft á tíðum eru þeir í kjörþyngd sem gerir það að verkum að þessi 

sjúkdómur er ekki eins sýnilegur og lystarstol (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). Í kjölfar átkastanna upplifir einstaklingurinn mikið samviskubit 

og notar þá óheilbrigðar aðferðir við að losa líkamann við þann mat sem neytt hefur 

verið. Hreinsunaraðferðir eru á borð við framköllun uppkasta eða misnotkun hægða- 

og þvagræsilyfja og stólpípna. Einnig eru notuð skjaldkirtilshormón til að koma í veg 

fyrir þyngdaraukningu (APA, 2013; WHO, 1992). Uppköst eru algengasta 

hreinsunaraðferðin, en í kjölfar þeirra finnur einstaklingurinn fyrir létti, þau líkamlegu 

óþægindi sem eru til staðar eftir átkast minnka og óttinn við að þyngjast dvínar. Sumir 

þeirra sem þjást af lotugræðgi hafa það fyrir sið að kasta upp eftir máltíð, þar af 

leiðandi borða þeir mat til að geta kastað upp eða kasta upp aðeins eftir litla máltíð. 

Oftar en ekki nota þeir fingurna eða önnur áhöld til að hvetja kokviðbragð sem leiðir 

til þess að þeir kúgast og kasta upp (APA, 2013). 

Lotugræðgi byrjar oft og er greind á aldrinum 15-18 ára og er algengari 

sjúkdómur heldur en lystarstol. Rannsóknum ber ekki saman um algengi lotugræðgi 

en talið er að 1-3% einstaklinga séu greindir með sjúkdóminn (Berkman, Lohr og 

Bulik, 2007; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Samkvæmt Stuart (2013) er lotugræðgi algengari meðal kvenna en 1,5% þeirra 

greinast en aðeins 0,5% karla. Í rannsókn sem gerð var á Íslandi á 3052 

framhaldsskólanemum var mikil fjölgun í hópi þeirra sem fengu greininguna 

lotugræðgi en þar greindust um 5,6% kvenna og 0,8% karla (Thorsteinsdottir og 

Ulfarsdottir, 2008). 

Í heimildasamantekt Steinhausen og Weber (2009) voru teknar saman 

niðurstöður 79 rannsókna sem gerðar voru á árunum 1981-2007 víðsvegar um 
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heiminn. Niðurstöður sýndu að í 76 af 79 rannsóknum voru dauðsföll 14 talsins af 

4309 einstaklingum og því var dánartíðni 0,32%. Af þessum 14 dauðsföllum frömdu 

fjórir sjálfsvíg, einn lést af of stórum eiturlyfjaskammti, tvö dauðsföll var hægt að 

rekja beint til fylgikvilla lotugræðginnar og hinir sjö létust af óþekktum orsökum. 

Einkenni. Einkenni lotugræðgi eru margvísleg og geta verið bæði líkamleg og 

andleg. Líkamleg einkenni geta verið rof á vélinda eða maga, hjartsláttartruflanir, 

afbrigðilegar niðurstöður blóðrannsókna, stækkaðir munnvatnskirtlar, skemmdir á 

tönnum, s.s. glerungseyðing, sár eða ör á höndum eftir að hafa notað þær til að 

framkalla uppköst (APA, 2013; Campbell og Peebles, 2014; Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Einnig geta komið fram einkenni eins 

og hægur hjartsláttur, stöðulágþrýstingur, sár og blæðingar úr munnslímhúð, blæðing í 

augnhvítu og minnkað kokviðbragð (Campbell og Peebles, 2014). Óreglulegar 

tíðablæðingar eða tíðastopp geta einnig komið fram hjá konum en ekki liggur fyrir 

hvort það orsakist af þyngdarsveiflum, breytingum á næringarinntöku eða 

tilfinningalegu ójafnvægi (APA, 2013). 

Andleg einkenni geta verið lágt sjálfsmat, þunglyndiseinkenni, félagsfælni og 

ofsakvíðaköst (APA, 2013). Þeir sem þjást af lotugræðgi geta verið óstöðugir í skapi 

og óútreiknanlegir (Campbell og Peebles, 2014). Talið er að um 30% líklegra sé að 

einstaklingar með lotugræðgi misnoti áfengi eða fíkniefni heldur en þeir sem glíma 

við aðrar tegundir átröskunar (APA, 2013). 

Flokkun og greiningarviðmið. Lotugræðgi er flokkuð í fjóra flokka eftir 

alvarleika. Væg lotugræðgi er þegar viðkomandi fær að meðaltali eitt til þrjú köst á 

viku þar sem hann sýnir óviðeigandi hreinsunarhegðun sem kemur í veg fyrir 

þyngdaraukningu. Miðlungs alvarleg er að meðaltali fjögur til sjö köst á viku, alvarleg 

eru átta til þrettán köst og þegar sjúkdómurinn er orðinn mjög alvarlegur eru köstin 
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orðin fjórtán eða fleiri. Átköst einkennast af þeirri hegðun að innbyrða óhóflega mikið 

magn af mat í einu. Þau stjórnast ekki af löngun í ákveðnar fæðutegundir en oftar en 

ekki borða einstaklingar mat sem að þeir myndu annars reyna að forðast að setja ofan 

í sig. Viðkomandi bindur enda á átkast þegar honum er farið að líða illa eða finnur til 

verkja vegna þess hve saddur hann er. Oftast finnur hann fyrir skömm yfir 

matarvenjum sínum og reynir eftir fremsta megni að fela þær og einkennin (APA, 

2013). 

Þegar greina á lotugræðgi er miðað við að uppfyllt séu ákveðin 

greiningarviðmið samkvæmt DSM-V (Tafla 2). 

Tafla 2.  

Greiningarviðmið DSM-V fyrir lotugræðgi. 

Atriði Viðmið 

A Endurtekin átköst sem einkennast af eftirfarandi þáttum: 

• Viðkomandi innbyrðir mikið af mat, meira en manneskja í sömu 

kringumstæðum og á sama tíma myndi nokkurn tímann borða. 

• Viðkomandi skortir sjálfsstjórn tengda matarinntöku á meðan átkast 

stendur yfir, finnst hann til dæmis ekki geta hætt að borða eða hefur 

ekki stjórn á því hversu mikið hann borðar. 

B Endurtekin, óviðeigandi hegðun sem kemur í veg fyrir þyngdaraukningu. 

Hegðun af þessum toga getur verið þegar framkölluð eru uppköst, hægðalyf 

misnotuð, þvagræsilyf eða önnur lyf notuð, viðkomandi fastar eða hreyfir sig 

óhóflega mikið. 

C Átköst og þessi óviðeigandi hreinsunarhegðun koma bæði fram að minnsta 

kosti einu sinni í viku yfir þriggja mánaða tímabil. 

D Líkamsþyngd og líkamslögun hefur mikil áhrif á sjálfsmat viðkomandi. 

E Ofangreind einkenni koma ekki einungis fram á tímabili lystarstols. 

(APA, 2013).  
 

Óskilgreind átröskun. Talað er um óskilgreinda átröskun þegar einstaklingur 

uppfyllir ekki fullkomlega greiningarviðmið fyrir annaðhvort lystarstol eða 
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lotugræðgi. Þó ekki fáist full greining þýðir það þó alls ekki að sjúkdómurinn sé ekki 

alvarlegur og þar af leiðandi krefst hann meðferðar (WHO, 1992). Þessi tegund 

átröskunar er talin minna viðurkennd en aðrar tegundir og hefur því lítið verið 

rannsökuð. Í yfirlitsgrein Fairburn og Bohn (2005) kom í ljós að stór hópur þeirra sem 

hafa greininguna óskilgreinda átröskun (e. EDNOS) fá oft mismunagreininguna 

lystarstol eða lotugræðgi sem getur haft áhrif á meðferð. Sá sem glímir við EDNOS á 

í erfiðleikum með að neyta matar og passar mjög vel upp á allt sem hann innbyrðir. 

Hann fer oft í megrun án þess að þurfa þess og hugsar stöðugt um útlit sitt og 

líkamslögun (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Einstaklingur 

með EDNOS finnur oft fyrir mikilli vanlíðan sem getur leitt til lélegrar félagslegrar 

hæfni. Hann dregur sig í hlé og einangrar sig frá öðrum í samfélaginu (APA, 2013). 

Machado, Machado, Gonçalves og Hoek (2007) gerðu rannsókn í 11 stórum 

almenningsskólum í Portúgal þar sem 2028 stúlkur á aldrinum 13-23 ára tóku þátt. 

Rannsókninni var skipt í tvo hluta, í fyrri hlutanum svöruðu þær spurningalista sem 

samanstóð af 36 spurningum en þar var verið að kanna hvort þær neituðu sér um mat, 

hegðun í kringum mat og áhyggjur þeirra af líkamslögun og þyngd. Til að 

þátttakendur færu yfir í seinni hluta rannsóknarinnar þurftu þeir að uppfylla a.m.k. eitt 

af eftirfarandi skilyrðum. Þeir urðu að hafa LÞS ≤ 17,5 kg/m2, fá  ≥ 4 stig eða stríða 

við einhverja óeðlilega matartengda hegðun, s.s. ofátslotur eða óeðlilegar aðferðir til 

að stjórna þyngd sinni. Alls tóku 901 þátttakandi þátt í seinni hluta rannsóknarinnar 

og fór hver og einn í viðtal hjá fagmönnum sem höfðu sérhæft sig í meðferð við 

átröskun. Þeim sem greindust með átröskun var svo vísað til skólasálfræðings, 

heilsugæslunnar eða jafnvel til beggja þessara úrræða. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að EDNOS var algengust en í 77,4% tilfella fengu stúlkurnar þá 

greiningu, 13% fengu greininguna lystarstol og 10% fengu greininguna lotugræðgi. 
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Þegar greina á EDNOS er miðað við að uppfyllt séu ákveðin greiningarviðmið 

samkvæmt DSM-IV (Tafla 3).  

Tafla 3.  

Greiningarviðmið DSM-IV fyrir óskilgreinda átröskun 

Atriði Viðmið 

A Konur sem hafa ennþá reglulegar tíðablæðingar þrátt fyrir að uppfylla öll 

greiningarviðmið lystarstols. 

B Einstaklingar sem eru enn í eðlilegri þyngd þrátt fyrir að uppfylla 

greiningarviðmið lystarstols. 

C Einstaklingar sem uppfylla greiningarviðmið lotugræðgi en átköst og 

losunarhegðun í kjölfar þeirra á sér stað sjaldnar en tvisvar í viku eða hefur 

staðið yfir í minna en þrjá mánuði. 

D Einstaklingar framkvæma hegðun til að stjórna líkamsþyngd eftir að hafa 

innbyrt lítið magn af mat, s.s. uppköst. 

E Viðkomandi endurtekur það að innbyrða mikið magn af mat, tyggja hann og 

spýta svo út úr sér. 

(APA, 2000). 

Rétt lyst. Undanfarin ár hefur nýleg tegund af átröskun vakið mikla athygli á 

Vesturlöndum. Átröskunin kallast rétt lyst og var fyrst skilgreind af bandaríska 

lækninum Steven Bratman árið 1996 (Dunn og Bratman, 2016). Rétt lyst einkennist af 

mikilli þráhyggju hjá viðkomandi að borða holl matvæli sem leiðir til þess að hann 

forðast ákveðnar fæðutegundir sem hann telur vera heilsuspillandi. Þessi hegðun leiðir 

til skerðingar á lífsgæðum (Varga, Thege, Dukay-Szabó, Túry og Furth, 2014). 

Sjúkdómnum hefur verið líkt við lystarstol en það sem er helst ólíkt við þessa tegund 

af átröskun er að mikil áhersla er lögð á gæði matvæla í stað magns þeirra. Fyrst og 

fremst eru valin matvæli sem innihalda heilkorn, ávexti og grænmeti (Varga o.fl., 

2014) og reynt er að forðast unnin matvæli ásamt þeim fæðutegundum sem innihalda 

fitu, sykur og salt (Moroze, Dunn, Hollan, Yager og Weintraub, 2015). Ef 

viðkomandi borðar matvæli sem hann telur ekki vera heilsusamleg getur hann 
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upplifað mikinn kvíða, samviskubit og skömm sem leiðir til þess að hann verður 

töluvert strangari við sig að fylgja hollu mataræði (Moroze, o.fl., 2015). 

Áhættuþættir og afleiðingar. Áhættuþættir geta verið margir, s.s. ef 

einstaklingur hefur fylgt ströngu matarræði, hreyfir sig reglulega og ef töluvert 

þyngdartap hefur átt sér stað á stuttum tíma. Einnig er áberandi að þeir sem neyta ekki 

áfengis og hvetja vini og fjölskyldumeðlimi til að fylgja sama mataræði eru í aukinni 

hættu á að þróa með sér rétta lyst (Varga o.fl., 2014). Missbach o.fl. (2015) gerðu 

rannsókn þar sem þeir skimuðu fyrir réttri lyst. Þátttakendur voru 1029 þar af 74,6% 

konur og 25,4% karlar á aldrinum 19-70 ára. Þátttakendur svöruðu skimunarlista þar 

sem matarvenjur þeirra voru metnar og sýndu niðurstöður að þeir sem voru 

grænmetisætur voru í aukinni hættu þar sem þeir leggja mikla áherslu á að hugsa um 

samsetningu matvæla, skipuleggja máltíðir og rýna í innihald. 

Afleiðingar réttrar lystar eru margvíslegar, s.s. hungur, þyngdartap, 

vannæring, brenglun á elektrólýtum í blóði, s.s. lækkun á natríumi og kalíumi. Í versta 

falli getur sjúkdómurinn leitt til endurnæringarheilkennis (e. refeeding syndrome) sem 

getur valdið dauða (Missbach o.fl., 2015). 

Greiningarviðmið. Rétt lyst hefur ekki verið samþykkt af DSM-V (Dunn og 

Bratman, 2016) og hafa því önnur mælitæki verið gerð til að skima fyrir sjúkdómnum. 

Steven Bratman bjó til skimunarleið sem samanstendur af tíu spurningum þar sem 

einungis er hægt að svara já eða nei. Ef öllum tíu spurningunum er svarað jákvætt er 

viðkomandi greindur með sjúkdóminn (Donini, Marsili, Imbriale og Cannella, 2005). 

ORTO-15 er önnur skimunarleið sem Donini o.fl. (2005) þróuðu. Skimunin er byggð 

á aðferð Bratmans og notuðu þeir sex af upprunalegum spurningum hans. ORTO-15 

var upprunalega gerður á ítölsku og hefur verið þýddur yfir á mörg tungumál svo sem 

ensku, tyrknesku, pólsku og spænsku. Einnig hafa aðrir rannsakendur gert svipaða 
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skimunarlista sem byggja á ORTO-15 en þar hefur spurningum verið fækkað og 

orðalagi breytt (Varga o.fl., 2014). 

Upprunalegi ORTO-15 samanstendur af 15 spurningum þar sem gefnir eru 

fjórir valmöguleikar sem eru: alltaf, oft, stundum og aldrei. Ef viðkomandi svarar 

„alltaf“ fær hann eitt stig en fjögur ef hann svarar „aldrei“. Hæst er hægt að fá 60 stig 

og því hærri sem niðurstöður eru, því minni líkur eru á því að einstaklingur sé með 

sjúkdóminn. Ef hann fær samtals 40 stig eða meira útilokar það sjúkdómsgreininguna 

(Donini o.fl., 2005). Fjöldi þeirra sem eru með rétta lyst er enn óljós (Ramacciotti 

o.fl., 2011). Í rannsókn sem Ramacciotti o.fl. (2011) gerðu fengu þeir 177 

einstaklinga til að svara ORTO-15 spurningalistanum með viðmiðunarmörkin fyrst 

við 40 stig og síðan 35 stig. Skilyrði til þátttöku voru að einstaklingar væru eldri en 18 

ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ef viðmiðunarmörkin voru 40 stig 

greindust 102 (57,6%) með rétta lyst, þar af voru konur í meirihluta. Ef 

viðmiðunarmörkin voru við 35 stig voru þeir sem greindust marktækt færri eða 21 

(11,9%). Rannsakendur töldu að raunhæfara væri að hafa viðmiðunarmörk við 35 stig 

en 40 stig.  

Áhættuþættir og orsakir átröskunar. Talið er að orsakir átröskunar séu 

flókið samspil milli erfða og umhverfis en það er þó einstaklingsbundið hvaða ytri 

þættir ýta sjúkdómnum af stað (Fairburn og Harrison, 2003; Nakazato, Hashimoto, 

Shimizu, Niitsu og Iyo, 2012). Lítið er enn vitað um erfðafræðileg tengsl (Nakazato 

o.fl., 2012) en þó hefur verið sýnt fram á að foreldrar, börn og systkini einstaklinga 

með lystarstol eða lotugræðgi eru í meiri hættu á að þróa með sér sjúkdóminn (Stuart, 

2013). Margt bendir til þess að heila- og taugafræðilegir þættir leiki lykilhlutverk í 

matarvenjum einstaklings (Nakazato o.fl., 2012). Í undirstúku heilans er stöð sem 

stjórnar eðlilegri fæðuinntöku með ákveðnum taugaboðefnum (Stuart, 2013). Sett 
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hefur verið fram tilgáta um að brenglun sé á seytingu þessara boðefna hjá þeim sem 

glíma við átröskun sem leiðir til óeðlilegra matarvenja (Nakazato o.fl., 2012; Stuart, 

2013). 

Fullkomnunarárátta, ósveigjanleiki og mikil vandvirkni eru einkenni sem að 

meirihluti einstaklinga með átröskun bera með sér. Einnig eru þeir oft mjög vanafastir 

og þurfa mikið utanumhald. Ýmsir atburðir í lífi fólks geta leitt til þess að það sé 

líklegra til að þróa með sér átröskun. Dæmi um slíka atburði geta verið aðskilnaður 

snemma í æsku, áfall, missir, dauðsföll, einelti, hjálparleysi, langvinn veikindi, 

erfiðleikar við að skynja og skilja eigin tilfinningar ásamt því að geta ekki tekist á við 

erfiðar aðstæður (Fairburn og Harrison, 2003; Stuart, 2013). Talið er að lystarstol 

þróist í flestum tilfellum í kjölfar megrunar þar sem meginmarkmið viðkomandi er að 

létta sig um nokkur kíló. Megrunin verður að þráhyggju þar sem einstaklingurinn telur 

sig aldrei vera nægilega léttan og reynir stöðugt að léttast enn meir (Fairburn og 

Harrison, 2003). 

Ef börn alast upp við það að foreldrar þeirra geri óraunhæfar kröfur til þeirra 

tengdar íþróttaiðkun eða ef þeir verðlauna þyngdartap eru meiri líkur á að þau börn 

þrói með sér átröskun. Foreldrar sem tjá vanþóknun sína í garð of feitra fyrir framan 

börnin sín ýta undir líkurnar á átröskun. Fæðuinntaka foreldra hefur einnig áhrif á 

börn þeirra, ef að þeir sleppa vísvitandi úr máltíðum, borða þegar þeir finna fyrir 

vanlíðan eða ef börnin umgangast aðrar fyrirmyndir sem ýta undir óheilbrigða 

fæðuinntöku kenna foreldrarnir ekki börnum sínum um viðeigandi gildi matvæla sem 

næringu. Því skiptir miklu máli að fræða foreldra og styðja aðstandendur í að taka á 

þessum hlutum hvort sem barnið hefur þróað með sér átröskun eða ekki (Neumark-

Sztainer, 2005; Stuart, 2013).  
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Samfélagið gerir ákveðnar kröfur um líkamsvöxt fólks. Sem dæmi um þetta 

má nefna að ef fólk er grannholda er það virt og verðlaunað af samfélaginu ásamt því 

að vera tengt við árangur í lífinu. Vegna þessara krafna sem samfélagið gerir er 

líklegra að fólk fari að hreyfa sig óhóflega mikið, fari í megrun og sé með miklar 

áhyggjur af þyngd sinni og líkamslögun (Neumark-Sztainer, 2005; Stuart, 2013). 

Ýmsar athafnir og störf leggja sérstaka áherslu á fegurð og líkamshreysti sem ýtir 

frekar undir miklar vangaveltur um þyngd sína eða jafnvel þróun átröskunar. Kröfur 

eru gerðar til atvinnuballettdansara, fyrirsæta, leikara og starfsfólks tískuvöruverslana 

um þyngd og líkamsstærð þeirra. Minni hætta er á að fólk greinist með átröskun í 

þeim samfélögum sem samþykkja og virða bústna líkamslögun (Stuart, 2013). Ef 

börnum og unglingum er strítt eða þeir lagðir í einelti vegna líkamsþyngdar sinnar eru 

þeir í aukinni hættu. Einnig er mikilvægt að skólinn og skólaumhverfið ýti ekki undir 

þær kröfur um þyngd og útlit sem samfélagið gerir. Fjölmiðlar hafa einnig mikil áhrif 

á þróun átröskunar tengda útliti og þyngd fólks (Neumark-Sztainer, 2005; Stuart, 

2013). 

Batahorfur. Að ná bata af átröskun getur tekið langan tíma og oft skiptast á 

skin og skúrir. Erfiðara getur reynst að ná bata eftir því sem átröskunin hefur staðið 

lengur yfir og þá hefur hún einnig meiri áhrif á líf viðkomandi eftir batann. Þrátt fyrir 

það geta allir náð bata og lifað lífinu algjörlega lausir við átröskunina. Sumir þurfa að 

fara varlega og passa að átröskunin nái ekki tökum á viðkomandi aftur en líkurnar á 

því minnka eftir því sem viðkomandi hefur verið lengur í bata. Ekki er hægt að segja 

með vissu hvað það er sem viðheldur bata eftir að honum hefur verið náð en sýnt 

hefur verið fram á fimm þætti sem hugsanlega leika þar stórt hlutverk. Mikill 

félagslegur stuðningur frá fagfólki, fjölskyldu og vinum svo að hinn veiki geti tjáð 

tilfinningar sínar og mætt skilningi, að tengjast öðrum sem hafa náð bata, upplifanir 
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sem auka á jákvæðni og sjálfstraust auðveldar þeim að slíta sig frá átröskuninni. Mikil 

hugarvinna er nauðsynleg til að reyna að breyta ranghugmyndum í rökrétta hugsun og 

síðast en ekki síst að viðkomandi finni að hann hafi átt stóran hluta í batanum og 

upplifi þær jákvæðu tilfinningar sem honum fylgja (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís 

Rúnarsdóttir, 2007). 

Batahorfur eru breytilegar meðal þeirra sem glíma við lystarsol, sjúkdómurinn 

getur verið skammvinnur og mjög langvinnur (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). Líkurnar á því að bati náist aukast eftir því sem viðkomandi 

greinist fyrr og þiggur meðferð (Franko o.fl., 2013). Í heimildasamantekt sem 

Steinhausen (2002) gerði skoðaði hann niðurstöður 119 rannsókna sem gerðar voru 

víðsvegar um heiminn um batahorfur einstaklinga með lystarstol. Heildarfjöldi 

greindra með lystarstol var 5590 manns, þar voru bæði konur og karlar. Niðurstöður 

sýndu að u.þ.b. 46,9% náðu fullum bata um 33,5% náðu bata að einhverju leyti en 

20,8% glímdu enn við sjúkdóminn.  

 Lotugræðgi hefur tilhneigingu til að verða þrálátari og talið er að batahorfur 

séu verri hjá þeim sem ekki fá meðferð. Meirihluti þessara einstaklinga glíma við 

langvinn veikindi og alvarlegar sálfélagslegar afleiðingar í kjölfar þeirra þó dánartíðni 

sé mun lægri en hjá þeim sem greinast með lystarstol (Quadflieg og Fichter, 2003). Í 

heimildasamantekt Steinhausen og Weber (2009) var markmiðið að kanna batahorfur 

einstaklinga með lotugræðgi. Rannsóknirnar náðu yfir 5653 manns með lotugræðgi, 

þar voru bæði karlar og konur. Niðurstöður sýndu að 45% náðu fullum bata, 27% 

náðu bata að einhverju leyti og 23% glímdu enn við sjúkdóminn.  

Gerð var rannsókn til að kanna framvindu lotugræðgi og EDNOS ásamt því 

hvort að persónuleikaröskun hefði áhrif á batahorfur. Þátttakendur voru 92 í heildina, 

þar af voru 23 með lotugræðgi og 69 með EDNOS, allir þátttakendurnir voru konur. 
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Tekin voru viðtöl við alla þátttakendur af fagfólki á geðsviði og voru viðtölin 

endurtekin eftir sex mánuði, 12 mánuði og svo voru viðtöl einu sinni á ári í fimm ár. 

Af þeim 69 sem voru greindir með EDNOS náðu 57 (83%) bata en 24 (42%) af þeim 

féllu aftur í sama farið. Ekki kom fram hvað varð um hina 12. Af þeim 23 sem voru 

með lotugræðgi náðu 17 (74%) bata en átta (47%) af þeim féllu aftur í sama farið. 

Ekki kom fram hvað varð um hina sex. Samkvæmt þessum niðurstöðum voru þeir 

sem glímdu við EDNOS líklegri til að ná bata ásamt því að vera í minni hættu á að 

falla aftur í sama farið. Ekki var talið að persónuleikaröskun hefði áhrif á að bati 

náðist frá átröskun (Grilo o.fl., 2007). Í ljósi þess að rétt lyst hefur ekki verið 

samþykkt af DSM-V greiningarkerfinu (Dunn og Bratman, 2016) er erfitt að nálgast 

áreiðanlegar upplýsingar um batahorfur einstaklinga með rétta lyst. 

Áhrif á aðstandendur 

Átröskun hefur ekki einungis áhrif á þann sem glímir við hana, en veikindi 

ástvinar valda erfiðleikum og vanlíðan hjá aðstandendum. Meirihluti þeirra sem glíma 

við sjúkdóminn fær meðferð á göngudeild, það veldur því að álag á aðstandendur 

eykst mikið þar sem þeir eru í lykilstöðu til að styðja ástvin sinn í baráttunni (Treasure 

o.fl., 2008). Óöryggi um hvernig eigi að koma fram við ástvininn er þekktur þáttur á 

meðal aðstandenda, niðurstöður ýmissa rannsókna greina frá því að þá skortir 

upplýsingar og færni til að takast á við þetta krefjandi hlutverk (Graap o.fl., 2008; 

Treasure o.fl., 2008).  

Lykillinn að árangursríkri meðferð er að sá sem glímir við sjúkdóminn átti sig 

sjálfur á vandanum, þiggi meðferðina og sé samvinnuþýður. Oftar en ekki skortir 

þann sem glímir við átröskun innsæi í veikindi sín og sér ekki þörfina fyrir meðferð 

líkt og þeir sem standa honum næst gera og það getur vakið upp reiði meðal 

aðstandenda í garð hins veika. Reiði ber ekki árangur og verður ekki til þess að 
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viðkomandi þiggi meðferð ef hann er ekki tilbúinn að horfast í augu við vandann. Í 

ljósi þess er mikilvægt að aðstandendur hafi aðgang að aðstoð og stuðning til að 

öðlast meiri skilning og þekkingu á sjúkdómnum, þannig geta þeir hvatt ástvin sinn til 

að leita sér aðstoðar. Í allri meðferð er mikilvægt að minna aðstandendur á að gleyma 

ekki sjálfum sér og sínu lífi. Til að þeir verði ekki algjörlega örmagna er nauðsynlegt 

að þeir taki sér tíma til að hlúa að sjálfum sér og sinna sínum áhugamálum (Treasure 

o.fl. 2007; Weaver, 2012). 

Líðan aðstandenda. Aðstandendur upplifa miklar tilfinningasveiflur en 

ríkjandi tilfinningar eru depurð, ótti, reiði og vonleysi (Whitney o.fl., 2005). Upplifun 

þeirra er sú að þeir séu fastir í martröð óvissunnar, viti ekki hvert hægt er að leita. 

Tilfinningin er yfirþyrmandi og lífið hefur snúist algjörlega á hvolf (Weaver, 2012). Í 

rannsókn sem Whitney o.fl. (2005) gerðu var markmiðið að öðlast betri skilning á 

reynslu aðstandenda af því að annast ástvin með átröskun. Þátttakendur voru 20 

mæður og 20 feður sem öll höfðu tekið þátt í fjölskyldumeðferð þar sem þau hittu 

meðferðaraðila einu sinni í viku í 18 vikur. Einnig hittust þau ásamt öðrum 

fjölskyldum á námskeiði sem haldið var fyrir aðstandendur undir leiðsögn fagmanna. 

Hvert og eitt foreldri var beðið að skrifa bréf um reynslu sína af því að vera 

aðstandandi einstaklings með átröskun. Um var að ræða 27 manns með átröskun á 

aldrinum 14-31 árs og LÞS þeirra var á bilinu 10,8-16,9 kg/m2. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að sjálfsásökun á meðal aðstandenda er ekki óalgeng, 

stöðugar vangaveltur voru um hvað þeir hefðu getað gert öðruvísi til að koma í veg 

fyrir þróun sjúkdómsins. 

Gerð var rannsókn þar sem tekin voru djúpviðtöl við 24 foreldra stúlkna á 

aldrinum 14-20 ára með lystarstol. Niðurstöður leiddu í ljós að það voru ekki alltaf 

aðstandendurnir sjálfir sem ásökuðu sig heldur gátu þeir orðið fyrir ásökunum af hálfu 
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heilbrigðisstarfsfólks, sem jók á vanlíðan þeirra. Slík ásökun gat orðið til þess að 

heilbrigðisstarfsfólk bar minna traust til aðstandendanna og takmarkaði þar af leiðandi 

heimsóknartíma eða neitaði aðstandendum um að vera í einrúmi með ástvini sínum 

(Honey o.fl., 2008). Margvíslegar leiðir má fara til að draga úr vanlíðan aðstandenda 

og þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra sem umönnunaraðila. Dæmi um bjargráð eru 

jákvæðni, að sinna sínum áhugamálum, missa aldrei vonina og sækja stuðning til vina 

og vandamanna. Fordómar eru þó stór hindrun sem oft stendur í vegi fyrir því að þeir 

leiti huggunar hjá vinum (Treasure o.fl., 2007; Whitney o.fl., 2005). 

Veikindi ástvinar hafa ekki síður áhrif á líkamlega heilsu og félagslega því 

þrátt fyrir að viðkomandi hafi náð bata eru aðstandendur ennþá brenndir eftir 

reynsluna og óttast bakslag. Þrátt fyrir neikvæða og erfiða reynslu af því að annast 

ástvin með alvarlegan sjúkdóm hefur hún vissa jákvæða þætti. Viðhorf þeirra breytist, 

þeir fara að líta lífið öðrum augum þ.e. aðrir þættir fara að gefa lífinu gildi og í 

sumum tilvikum gerir þetta fjölskylduna enn nánari en áður og styrkir sambönd 

fjölskyldumeðlima (Weaver, 2012). 

Stuðningur við aðstandendur. Sýnt hefur verið fram á að aukinn árangur 

náist af umönnun og vanlíðan minnkar ef aðstandendum er veittur viðeigandi 

stuðningur, þarfir þeirra viðurkenndar og þeim veittar fullnægjandi upplýsingar 

(Graap o.fl., 2008; Haigh og Treasure, 2003; Sepulveda, Lopez, Todd, Whitaker og 

Treasure, 2008a). Aðstandendur vilja vera hluti af meðferð ástvinar síns, fá jákvætt 

viðhorf frá heilbrigðisstarfsfólki í sinn garð og að meðferðin sé miðuð að þeirra 

þörfum. Þegar einstaklingur með átröskun er orðinn sjálfráða er það í hans höndum 

hvaða upplýsingar aðstandendur fá en þegar svo er upplifa þeir sig sem minna 

mikilvægan hluta af meðferðinni. Aðstandendur fá þá minni athygli og síður er hlúð 

að þeim og þeirra þörfum. Mikilvægt er að þeir sem sinna hinum veika hlusti og taki 
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til greina þær upplýsingar sem aðstandendur hafa fram að færa, þeir þekkja ástvin 

sinn mun betur og þá persónu sem hann hefur að geyma á bak við þennan illvíga 

sjúkdóm (Honey o.fl., 2008).  

Aðstandendur hafa greint frá því að mestur skortur á stuðningi sé frá 

heilbrigðisstarfsfólki (Haigh og Treasure, 2003) og þar eru heimilislæknar nefndir 

sérstaklega þar sem þeir eru oft fyrsta hjálpin sem aðstandendur sækja. Weaver (2012) 

tók eigindleg viðtöl við 29 foreldra stúlkna með átröskun, þar af voru 22 mæður og 

sjö feður á aldrinum 45-67 ára. Markmið rannsóknarinnar var að heyra frá foreldrum 

hvernig þeir upplifðu að annast barn með átröskun. Þekking foreldra á sjúkdómnum 

var einnig könnuð ásamt upplifun þeirra af meðferð og stuðningi. Niðurstöður sýndu 

að aðstandendur töldu að heimilislæknar hefðu ekki næga innsýn og þekkingu á 

sjúkdómnum til að geta brugðist við sem skyldi, s.s. að vísa á sérhæfðari meðferð. 

Skortur þeirra á þekkingu gat leitt til vangreiningar á vandamálinu og seinkun á því að 

meðferð gæti hafist.  

Mat á þörfum aðstandenda. Þróaðir hafa verið skimunarlistar til að meta 

þarfir aðstandenda sem annast ástvin með átröskun. Rannsóknir sýna að þörfum 

aðstandenda er ekki nægilega vel sinnt. Sá þáttur sem oftast kemur fram er skortur á 

upplýsingum, þ.e. upplýsingum um þá meðferð sem er í boði, horfur og 

framtíðaráætlun hvað varðar meðferðina (Graap o.fl., 2008; Haigh og Treasure, 

2003). Fjölskyldur hafa einnig þörf fyrir að fá að heyra álit heilbrigðisstarfsfólks. 

Þeim þykir mikilsvert að fá að vera þátttakendur í meðferð veiks ástvinar og þrátt 

fyrir að það geti verið ógnandi og virst óyfirstíganlegt hlutverk kemur það í veg fyrir 

tilfinningu um varnarleysi og vonleysi. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi 

augun opin fyrir því mikla álagi sem getur fylgt umönnun hins veika og bjóði fram 

aðstoð ef þurfa þykir (Wright og Leahey, 2009/2011). Einnig þykir þörf á aukinni 
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aðstoð og leiðsögn við að aðlagast þessum breyttu og erfiðu aðstæðum sem og að geta 

hitt aðra aðstandendur í sömu sporum (Graap o.fl., 2008; Haigh og Treasure, 2003). 

Vonbrigði eru algeng upplifun aðstandenda yfir því hve langvinnur sjúkdómurinn er 

(Graap o.fl., 2008) og gæti það veitt þeim von og hvatningu að hitta einstaklinga sem 

hafa náð bata af sjúkdómnum (Haigh og Treasure, 2003).  

Aðstandendur einstaklinga með átröskun upplifa oft á tíðum mikla streitu og 

vanlíðan í umönnun ástvinar síns og eru oft á tíðum ráðþrota. Í þversniðsrannsókn 

sem Sepulveda, Whitney, Hankins og Treasure (2008b) gerðu var markmið þeirra að 

þróa og meta áhrif af mælikvarðanum Eating Disorder Symptom Impact Scale 

(EDSIS). Mælikvarðinn metur hvernig einkenni átröskunar hafa áhrif á aðstandendur 

þeirra sem glíma við sjúkdóminn. Aðstandendur svöruðu EDSIS spurningarlistanum 

sem var byggður upp af 24 spurningum þar sem metin er næring, sektarkennd, 

óeðlilegt hegðunarmynstur og félagsleg einangrun. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að mælikvarðinn var gagnlegur fyrir aðstandendur, hann varpaði ljósi á þarfir 

þeirra og út frá því væri hægt að þróa viðeigandi fjölskyldumeðferð.  

Önnur rannsókn var gerð þar sem einnig var notast við EDSIS 

spurningalistann til að meta þarfir aðstandenda. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

fram á að mæður upplifðu meiri sektarkennd og félagslega einangrun heldur en feður 

sem gat leitt til aukins kvíða og þunglyndis. Í flestum tilfellum var aukið álag á 

mæður þar sem þær eyddu meiri tíma með þeim veika, s.s. að undirbúa og borða 

máltíðir (Sepulveda o.fl., 2012). Í sumum tilfellum varð kvíðinn það mikill að það 

krafðist meðferðar frá fagaðilum. Feður voru líklegri til að reyna að draga sig í hlé og 

flýja aðstæður með því að einbeita sér frekar að vinnunni eða öðrum þáttum til að 

reyna að gleyma og minnka þannig áhyggjurnar (Whitney o.fl., 2005). Þetta leiddi oft 

til sektarkenndar og einangrunar hjá feðrum þar sem þeir náðu ekki að deila álaginu 
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með mæðrum. Þegar mæður fengu aðstoð til að takast á við þessar tilfinningar og 

vinna úr þeim jukust jákvæð tengsl á milli foreldra og ástvinar með átröskun. Einnig 

kom fram að menntun foreldra var talin vera verndandi þáttur en þeir sem höfðu meiri 

menntun voru líklegri til að þekkja einkenni kvíða og leita sér fyrr aðstoðar frá 

fagaðila (Sepulveda o.fl., 2012). 

Stuðningur við foreldra er lykilatriði fyrir þá til að hjálpa þeim veika að ná 

bata (Sepulveda o.fl., 2012). Þarfir aðstandenda eru margvíslegar og því miður er ekki 

alltaf hægt að sinna þeim öllum. Ástæðurnar sem geta legið þar að baki geta verið 

tímaskortur, einkaréttur hins veika og þau takmörk sem sett eru á að veita 

aðstandendum upplýsingar svo dæmi séu tekin (Honey o.fl., 2008).  

Fjölskyldumeðferð 

Fjölskyldumeðferð festist fyrst í sessi árið 1950 erlendis. Hún er mjög 

sveigjanleg stuðningsmeðferð fyrir víðtæk vandamál sem koma upp innan 

fjölskyldna, bæði hjá börnum og fullorðnum. Helsta markmið meðferðarinnar er að 

auðvelda fjölskyldum að leysa úr vandamálum og stuðla að eins eðlilegu fjölskyldulífi 

og hægt er. Þar er einblínt á tengslin milli þess sem er veikur við aðra 

fjölskyldumeðlimi sem og félagslega stöðu í samfélaginu (Carr, 2012). 

Calgary fjökskyldumeðferð. Calgary fjölskyldumats- og meðferðarlíkanið 

var innleitt á Landspítalann árið 2007-2011 (Landspítali, e.d.d). 

Fjölskyldumeðferðarlíkanið miðar að því að styrkja og bæta tilfinningalega, 

vitsmunalega og félagslega virkni fjölskyldunnar ásamt því að viðhalda henni (Wright 

og Leahey, 2009/2011). Hjúkrunarfræðingar eru oft í lykilstöðu þegar kemur að 

fjölskyldumeðferð, þeir veita upplýsingar og miðla þekkingu sinni án þess að krefjast 

breytinga innan fjölskyldunnar. Líkanið byggir á fimm fræðilegum kenningum sem 

eru: póstmódernismi, kerfakenningin, samskiptakenningin, breytingakenningin og 
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líffræðikenning hugarstarfs (Gísladóttir og Svavarsdóttir, 2011; Wright og Leahey, 

2009/2011). 

Fjölskyldur sem takast á við langvinna og lífsógnandi sjúkdóma upplifa oft 

vonleysi og rífa sig niður fyrir að finnast þær ekki geta tekist á við vandamálið eða 

lifað með því. Þegar unnið er eftir fjölskyldumeðferðarlíkaninu beinist athyglin að 

þeim styrkleikum sem fjölskyldan býr yfir í stað þess að horfa á það sem vantar upp á 

eða þarf að bæta. Upplýsingaflæði er lykilþáttur í fjölskyldumeðferð, upplýsingar um 

þróun sjúkdómsins, bata og meðferð við honum eru mikilvægar (Wright og Leahey, 

2009/2011).  

 Þegar unnið er eftir Calgary fjölskyldumeðferðarlíkaninu er markmiðið að ná 

fram jákvæðum lífsgildum, minnka vanlíðan, styrkja samskipti á uppbyggjandi og 

jákvæðan hátt ásamt því að auka heilbrigði vegna veikinda eða áfalls. Lífsgildi er 

sannleikur einstaklingsins sem hefur áhrif á líffræðilega, sálræna og félagslega þætti, 

mótar viðhorf og hefur áhrif á hegðun viðkomandi (Wright og Leahey, 2009/2011).  

 Fræðslu- og stuðningsmeðferð. Margrét Gísladóttir og Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir (2007) hafa þróað fræðslu- og stuðningsmeðferð fyrir aðstandendur 

einstaklinga með átröskun. Við mótun þessarar meðferðar notuðust þær við Calgary-

fjölskyldumeðferðarlíkanið. Meðferðin samanstóð af fjórum hóptímum en þar var 

veittur stuðningur frá fagaðilum, unnin verkefni og umræður voru hluti af 

meðferðinni. Aðstandendur unnu verkefni heima á milli tímanna. Heimaverkefnin 

fólust meðal annars í því að skrifa niður reynslu sína og velta upp spurningunni um 

það á hvern veikindin höfðu mest áhrif og við hvaða spurningu þeir vildu helst fá 

svar. Þeir áttu að velta fyrir sér þeim breytingum sem orðið hefðu við það að ástvinur 

veiktist og einnig fengu þeir það verkefni að gera eitthvað sem var eðlilegur hluti af 

lífi þeirra áður en ástvinur þeirra veiktist. 



30	
	

Í þessum fjórum tímum var farið yfir vilja þess veika til bata og vilja 

aðstandenda til að styðja hann. Veitt var almenn fræðsla um sjúkdóminn, s.s. 

einkenni, meðferð og horfur, farið yfir þeirra hlutverk sem aðstandendur og þeim 

kennd virk hlustun. Að fræðslu lokinni var þeim gefið tækifæri til að spyrja 

spurninga. Einnig var farið yfir gildi þess að geta talað um erfiða reynslu sína og deilt 

með öðrum. Í lok meðferðarinnar var svo boðið upp á umræður og aðstandendur 

beðnir að leggja mat sitt á meðferðina. Í ljós kom að langflestum fannst fræðslan 

hjálpleg, skiljanleg og flestum þótti áhrifaríkast að skrifa niður reynslu sína og deila 

með öðrum (Margrét Gísladóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2007).  

Hvíta bandið. Við Landspítalann starfar þverfaglegt átröskunarteymi bæði á 

dag- og göngudeild og gengur teymið undir nafninu Hvíta bandið. Í teyminu starfa 

geðlæknir, hjúkrunarfræðingur, næringarfræðingur, sálfræðingar, 

listmeðferðarfræðingur, félagsráðgjafi og stuðningsfulltrúar (Landspitali, e.d.b). 

Fjölbreytt menntun starfsmanna er nauðsynleg, þannig er litið á átröskun sem 

afleiðingu líffræðilegra, sálrænna og félagslegra þátta (Ásrún Eva Harðardóttir og 

Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Teymið sinnir greiningu og meðferð við átröskun 

einstaklinga sem eru 18 ára og eldri, ýmist einstaklingsbundið eða í hópmeðferð. 

Boðið er upp á fræðslu og stuðning við aðstandendur (Landspítali, e.d.b).  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) og lausnamiðuð meðferð eru ríkjandi innan 

átröskunarteymisins. Dag- og göngudeildin býður upp á HAM, listmeðferð, 

næringarráðgjöf, fjölskyldumeðferð, einstaklings og fjölskylduviðtöl. Á dagdeildinni 

er áherslan lögð á að borða reglulega og fjölbreytta fæðu. Boðið er upp á stuðning við 

máltíðir í morgun-, hádegismat og síðdegiskaffi. Stuðningurinn er veittur fyrir máltíð, 

á meðan á henni stendur og eftir máltíðina (Landspítali, e.d.a). 
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Félagsráðgjafinn sem starfar í átröskunarteymi Landspítalans er sá sem 

aðallega heldur utan um stuðning við aðstandendur, þó svo það sé samvinna allra 

starfsmanna (Helga Þórðardóttir munnleg heimild, 24. febrúar 2016). Höfð eru 

regluleg fjölskylduviðtöl þar sem sá sem þjáist af átröskun kemur ásamt nánustu 

aðstandendum. Í viðtölunum fá þeir tækifæri til þess að spyrja um það sem á þeim 

hvílir, s.s. einkenni, áhrif sjúkdómsins á ástvin sinn, fá upplýsingar um líðan hans og 

bataferlið. Þegar veita á aðstandendum upplýsingar þarf að fá samþykki hins veika en 

það er í hans höndum hversu mikið hann vill upplýsa aðstandendur sína eða hafa þá 

virka í sinni meðferð. Fjölskyldan fær aðstoð við að vinna úr erfiðum samskiptum og 

tileinka sér árangursríkari samskiptaleiðir sem nýtast í bataferlinu (Landspítali, e.d.c). 

Í þeim tilfellum þar sem viðkomandi vill ekki sjálfur þiggja meðferð en aðstandendur 

eru áhyggjufullir og ráðþrota er þeim boðið aðstandendaviðtal þar sem þau fá ráðgjöf 

og stuðning varðandi það hvernig þau geta borið sig að. Það að eiga barn með 

átröskun getur sett stórt strik í parasambönd eða hjónabönd og þá býður 

félagsráðgjafinn upp á para/hjónameðferð ef þess er óskað (Helga Þórðardóttir 

munnleg heimild, 24. febrúar 2016). 

Tvisvar sinnum á ári býður Hvíta bandið aðstandendum á námskeið, að hausti 

og vori. Námskeiðið stendur yfir í fjórar vikur og er haldið einu sinni í viku í eina og 

hálfa klukkustund í senn. Á námskeiðinu fá aðstandendur fræðslu um sjúkdóminn og 

við hverju má búast í bataferlinu. Stuðningurinn felst ekki síður í því að hitta aðra í 

sömu sporum og geta deilt sinni upplifun (Helga Þórðardóttir munnleg heimild, 24. 

febrúar 2016).  

Herdís Skarphéðinsdóttir (2012) gerði eigindlega rannsókn þar sem hún 

kannaði mat og upplifun fagfólks af þeim áhrifum sem átröskun hefur á þann sem 

glímir við hana og einnig aðstandendur hans. Ásamt því var tilgangurinn að kanna 
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mat fagfólks á þeirri meðferð sem átröskunarteymi Landspítalans veitir. Niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að starfsfólk átröskunarteymis Landspítalans taldi það veita góða 

meðferð þeim sem glíma við átröskun og sögðu fjölskyldumeðferð skipta gríðarlega 

miklu máli. Þrátt fyrir kosti meðferðarinnar greindi starfsfólk teymisins frá ýmsu sem 

mætti betur fara og væri þörf viðbót við meðferðina. Aðstandendur eru eins misjafnir 

og þeir eru margir og ekki hafa allir þeir sem glíma við átröskun góðan stuðning 

heima fyrir. Starfsfólkið lagði til að dagdeildin þyrfti að vera opin lengur og geta t.d. 

boðið upp á stuðning í kvöldmat og um helgar en eins og starfsemin var 2012 og er 

enn þann daga í dag lokar dagdeildin klukkan 16 á virkum dögum og er lokuð um 

helgar (Herdís Skarphéðinsdóttir, 2012; Landspitali, e.d.b). Þar sem aðstandendur eru 

virkir stuðningsaðilar hins veika þyrfti að vera boðið upp á máltíðarstuðning heima 

fyrir til að takast á við vandann í raunverulegum aðstæðum en ekki í vernduðu 

umhverfi innan veggja spítalans. Breytingar sem þessar krefjast þó töluverðs aukins 

fjármagns sem teymið hefur ekki aðgang að (Herdís Skarphéðinsdóttir, 2012). 

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Meðferðin á BUGL miðar að 

því að aðstoða barn eða ungling upp að 18 ára aldri við að takast á við geðræn 

veikindi hver sem þau eru með hjálp foreldra og fagfólks. BUGL skiptist í bráða-, 

legu- og göngudeild. Þar starfar þverfaglegt teymi sem samanstendur af 

barnageðlæknum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, iðjuþjálfum 

og listmeðferðarfræðingum. Með meðferðinni er leitast við að styrkja sjálfsmynd, 

líkamsmynd, félagslega færni og samskipti innan fjölskyldu með það að leiðarljósi að 

bæta líðan og lífsgæði til lengri tíma (Landspítali, 2016a).  

Á deildinni er lögð áhersla á að samvinna sé á milli foreldra og starfsfólks og 

einnig þarf upplýsingaflæði að vera gott þeirra á milli. Miklu máli skiptir að sníða 

þjónustuna að hverri fjölskyldu fyrir sig ásamt því að mæta hennar þörfum. Foreldrar 
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þurfa að taka þátt í meðferð barnsins bæði á deild og heima fyrir og því er ákveðið í 

upphafi meðferðar hvenær foreldrarnir eru á deildinni eða börnin heima. Þegar yngri 

börn leggjast inn á BUGL koma foreldrar á deild alla morgna og fá upplýsingar um 

stöðu meðferðar (Landspítali, 2012). Meðferðaráætlun er gerð í samvinnu við foreldra 

þar sem þeir þekkja best þarfir barnsins og hvaða stuðningur sé við hæfi fyrir barn og 

fjölskyldu. Foreldrar eru einnig í því mikilvæga hlutverki að vera talsmenn barnsins 

síns (Landspítali, 2016b). Börn og foreldrar læra nýjar og betri leiðir til að takast á við 

vandann og fá aukna innsýn í það sem getur hindrað batann (Landspítali, 2016a).  

Sérstakar stuðningssamræður eru í boði fyrir alla foreldra sem eiga börn í 

meðferð á BUGL. Hjúkrunarfræðingur sem sér um mál fjölskyldunnar og ráðgjafi 

taka þátt í þessum stuðningssamræðum. Lagt er upp með að beita virkri hlustun og að 

foreldrar finni fyrir því að þeir séu velkomnir á deildina. Foreldrar fá einnig tækifæri 

til að koma sínum væntingum á framfæri svo hægt sé að sníða þjónustuna að þeim. 

Þessar stuðningssamræður eru einnig hugsaðar til að auðvelda þátttöku foreldra í 

meðferðinni. Einnig er boðið upp á stuðningshópa bæði fyrir foreldra og systkini 

barna í meðferð. Í þessum stuðningshópum geta foreldrar og systkini hitt aðra í sömu 

sporum og rætt um þau mál sem á þeim brenna með stuðningi fagfólks (Landspítali, 

2012). Fjölskyldumeðferðin sem unnið er út frá á BUGL er Calgary-fjölskyldumats-

og meðferðarlíkanið (Landspítali e.d.d). 

Vonarstyrkur. Nýverið hafa verið stofnuð stuðningssamtök sem bera nafnið 

Vonarstyrkur. Samtökin eru ætluð bæði þeim sem glíma við átröskun og 

aðstandendum þeirra. Stofnendur samtakanna hafa allir komist í náin kynni við 

átröskun hvort sem þeir hafa sjálfir glímt við hana eða eru aðstandendur. Enn er verið 

að koma starfsemi samtakanna í gang en stofnendur stefna að því að fá til liðs við sig 

fagfólk sem getur borið faglega ábyrgð. Enn sem komið er eru þau einungis staðsett á 
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höfuðborgarsvæðinu en framtíðaráform eru um að virkja slík samtök um land allt. 

Stuðningur við aðstandendur mun í upphafi byggjast á stuðningsfundum þar sem þeir 

geta komið saman, deilt reynslu sinni og fundið að þeir eru ekki einir. Stefnt er að því 

að byrja með þessa stuðningsfundi árið 2016. Í framhaldinu er markmiðið að auka 

fræðslu og umræður í samfélaginu sem munu vera öllum til gagns (Þorgerður María 

Halldórsdóttir munnleg heimild, 25. febrúar 2016). 

Barna og unglinga geðteymi Sjúkrahússins á Akureyri (BUG). Nýlega var 

stofnað þverfaglegt teymi sem sinnir einstaklingum með ýmis geðræn vandamál, s.s. 

átröskun, á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk). Teymið tók til starfa 1. ágúst 2014 og 

sinnir einkum börnum og unglingum upp að 18 ára aldri. Þjónustusvæði teymisins 

nær frá Blönduósi og að Höfn í Hornafirði. Í teyminu eru starfandi barnalæknir, 

félagsráðgjafi, geðhjúkrunarfræðingur, iðjuþjálfi og sálfræðingur. Tilvísendur eru 

einna helst læknar, sérfræðiþjónusta skóla og stofnanir sem veita þriðja stigs þjónustu. 

Við útskrift úr teyminu er lögð áhersla á að samfella í þjónustu sé tryggð við barnið 

eða unglinginn og fjölskyldu þeirra (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2015).  

Teymið er í náinni samvinnu við BUGL og starfsfólk þess getur leitað ráða ef 

þörf er á. Öll vinna BUG-teymisins er í náinni samvinnu við aðstandendur 

viðkomandi barns/unglings, lagt er mat á hvert mál fyrir sig og meðferðin 

einstaklingsmiðuð út frá því. Markmið teymisins er að geta sinnt skjólstæðingum og 

aðstandendum í þeirra nánasta umhverfi. Ef þörf er á innlögn er vísað á BUGL þar 

sem SAk hefur ekki legudeild fyrir börn og unglinga með geðrænan vanda. BUG-

teymið býður upp á máltíðarstuðning á SAk fyrir börn og unglinga með átröskun. Ef 

máltíðarstuðningur er talinn geta farið fram heima fá aðstandendur góða fræðslu og 

ráðgjöf varðandi hvernig best er að haga því og þeim afhentur fræðslubæklingur með 

gagnlegum upplýsingum. Innlögnum á BUGL hefur farið fækkandi frá þjónustusvæði 
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BUG-teymisins eftir að það tók til starfa (Arnfríður Kjartansdóttir og Ragna Valdís 

Elísdóttir, munnleg heimild 9. mars 2016) en áreiðanlegar tölfræðiupplýsingar um þá 

fækkun eru ekki aðgengilegar.   

Maudsley fjölskyldumeðferð. Þróað hefur verið námskeið erlendis sem 

stendur aðstandendum einstaklinga með átröskun til boða til að efla þá í 

umönnunarhlutverki sínu. Námskeiðið kallast Maudsley og var þróað af hópi fagaðila 

á geðsviði við Maudsley-spítalann í London (Grange og Lock, e.d.). Maudsley-

námskeiðin byggja á því að bæta hæfni aðstandenda til að takast á við veikindi 

ástvinar ásamt því að draga úr vanlíðan og álagi hjá þeim sjálfum (Sepulveda o.fl., 

2008a). Árangur námskeiðisins hefur verið rannsakaður og hefur það sýnt sig vera 

gagnlegt fyrir aðstandendur (Goddard, Macdonald og Treasure, 2011; Sepulveda o.fl., 

2008a; Treasure o.fl., 2007). Á námskeiðinu eru kenndar hagnýtar aðferðir sem 

byggja á helstu þáttum áhugahvetjandi samtals og HAM. Sú fræðsla sem veitt er 

byggir á sömu áhersluþáttum og fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Tímanum er einkum varið 

í umræður þar sem þeir deila reynslu og geta speglað sig hver í öðrum en einnig að 

þjálfa upp aðferðir til að tileinka sér heima við (Sepulveda o.fl., 2008a). 

Í heimildarsamantekt sem Treasure o.fl. (2007) gerðu var markmið þeirra að 

greina frá því hvernig Maudsley-námskeiðið er byggt upp. Námskeiðið stendur yfir í 

þrjá mánuði þar sem aðstandendur hittast sex kvöld í tvær klukkustundir í senn. Í 

upphafi fengu aðstandendur fræðslu um sjúkdóminn, hvaða leiðir geta hjálpað þeim 

að aðlagast breyttum aðstæðum og koma í veg fyrir streitu og uppgjöf. Í næsta hluta 

fengu þau leiðbeiningar um hvernig má takast á við erfiðar tilfinningar, s.s. þegar upp 

koma krefjandi aðstæður. Það að styðja ástvin í bata frá átröskun krefst þess að beita 

aga en þó á hlýlegan og hvetjandi hátt. Lögð var áhersla á árangursríka 

samskiptafærni, hvernig má spyrja opinna og lausnamiðaðra spurninga og beita virkri 
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hlustun. Með lausnamiðuðum spurningum er markmiðið að virkja þann sem glímir 

við sjúkdóminn í að finna leiðir til bata, þannig eflist sjálfstæð hugsun hans. Í síðasta 

hluta námskeiðsins var farið yfir hvernig þessari færni er viðhaldið í raunverulegum 

aðstæðum. Aðstandendur höfðu oft þær hugmyndir að sá veiki sé viljandi að reyna að 

vera erfiður, því er mikilvægt að gera greinarmun á sjúkdómnum annarsvegar og 

einstaklingnum sem ástvinurinn hefur að geyma hinsvegar (Treasure o.fl., 2007).  

Árátta og þráhyggja fylgir oft í kjölfar átröskunar, slík hegðun getur ósjálfrátt 

stjórnað allri hegðun fjölskyldunnar. Í meðferð við áráttu og þráhyggju þarf að byrja á 

smáum breytingum þar sem það reynist valda miklum kvíða að breyta fyrri hegðun og 

festa nýjar í sessi. Þeir sem hafa náð árangri frá áráttu og þráhyggju lýsa því sem 

gríðarlega erfiðu ferli sem kostar blóð, svita og tár. Á námskeiðinu var einnig farið í 

gagnlegar leiðir til að reyna að brjóta upp slíkt mynstur sem getur reynst 

aðstandendum mjög erfitt. Hinn veiki er klókur í að finna leiðir til að komast hjá 

breytingum og þá skiptir máli að aðstandendur skilji út á hvað sjúkdómurinn gengur 

og við hverju má búast í bataferlinu. Aðstandendur voru látnir fara yfir það sem getur 

aukið eða minnkað líkur á óæskilegri hegðun og þannig eflast þeir í því að festa breytt 

hegðunarmynstur í sessi (Treasure o.fl., 2007).  

Gerð var rannsókn til að kanna hvort aðstandendum einstaklinga með átröskun 

þótti gagnlegt að sækja Maudsley-námskeið. Skilyrði til þátttöku voru að 

aðstandendur byggju með hinum veika eða tækju virkan þátt í umönnun hans. 

Þátttakendur voru alls 35 til að byrja með en síðan fækkaði þeim niður í 28 vegna 

forfalla. Þátttakendur námskeiðsins svöruðu spurningalista eftir að námskeiðinu lauk 

og aftur þremur mánuðum seinna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir 

aðstandendur sem bjuggu með hinum veika fundu fyrir meira álagi og vanlíðan en 

þeir sem gerðu það ekki (Sepulveda o.fl., 2008a). Námskeiðin hafa borið árangur og 
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aðstandendum hefur þótt gott að sækja þau. Þeir öðluðust meira traust á sjálfum sér og 

getu sinni til að takast á við veikindi ástvinarins. Þau léttu byrðinni af aðstandendum 

og þeim leið betur (Sepulveda o.fl., 2008a; Treasure o.fl., 2007). Minni kvíði og 

áhyggjur meðal aðstandenda auðveldaði samskipti innan fjölskyldunnar, allir 

fjölskyldumeðlimir tjáðu tilfinningar sínar á opnari hátt sem kom í veg fyrir ágreining. 

Meðferðin skilaði þó ekki árangri fyrir alla, en það mátti hugsanlega rekja til 

persónueiginleika aðstandenda og þeirra eigin hegðunarmynstra í kringum mat. Þeir 

voru ekki alltaf tilbúnir til að horfa inn á við og breyta einhverju hjá sjálfum sér og 

einnig gat þetta verið erfitt þegar aðstandendur voru sjálfir að glíma t.d. við áráttu- 

eða þráhyggjuhegðun (Goddard o.fl., 2011).  

Goddard o.fl. (2011) gerðu rannsókn þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

tíu einstaklinga með átröskun. Þátttakendur voru níu konur á móti einum karli og var 

meðalaldur þeirra um 23 ár. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun 

einstaklinga með átröskun af því að aðstandendur þeirra fóru á Maudsley-námskeiðið. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þeir fundu síður fyrir fordómum frá aðstandendum sínum 

eftir að þeir sóttu slíkt námskeið. Þeir urðu meðvitaðri um alvarleika sjúkdómsins og 

erfiðar tilfinningar beindust þá frekar að sjúkdómnum heldur en ástvininum. Aukinn 

skilningur á sjúkdómnum og hvernig hann hegðar sér auðveldaði aðstandendum að 

einblína ekki einungis á matartímana, vigtina eða líkamslögunina heldur líta á 

heildina, s.s. andlega líðan ástvinar síns og lífið utan við veikindin.  

 Námskeiðið var ekki einungis gagnlegt fyrir aðstandendur heldur einnig þá 

sem glíma við átröskun. Þeir fundu fyrir aukinni öryggistilfinningu vegna þeirrar 

þekkingar sem aðstandendur öðluðust á sjúkdómnum og þá upplifðu þeir sig síður 

eina í baráttunni. Þeim þótti þó stafa viss ógnun af aukinni þekkingu aðstandenda og 

færni í að sinna meðferðinni. Einstaklingarnir fengu á tilfinninguna að aðstandendur 



38	
	

væru að fara yfir mörkin þar sem þeir voru meðvitaðri um hegðun sem auðvelt var að 

fara leynt með áður. Þeim þótti erfitt að taka við ráðum frá þeim sem höfðu ekki 

gengið í gegnum sjúkdóminn sjálfir þó sá hinn sami hefði góða þekkingu á honum og 

vissi út á hvað meðferðin gengi (Goddard o.fl., 2011). 

Þegar einstaklingar með átröskun voru spurðir út í hvað betur mætti fara kom í 

ljós að þeir myndu gjarnan vilja vera með í einhverjum hluta námskeiðsins þar sem 

þeir gætu haft mikilvægar upplýsingar fram að færa. Einnig kom upp sú hugmynd að 

eftirfylgni væri í boði fyrir aðstandendur þar sem þeir gætu hist reglulega til að 

viðhalda þekkingu sinni og fá hvatningu. Mikilvægt er að hafa í huga í allri meðferð 

að þrátt fyrir að aðstandendur standi þétt við bakið á hinum veika þá geta þeir aldrei 

neytt þá til neins, það eru alltaf einstaklingarnir sjálfir sem gera og takast á við 

sjúkdóminn en stuðningurinn er mjög mikilvægur (Goddard o.fl., 2011). 

Samantekt 

 Átröskun er lífsógnandi sjúkdómur sem orsakast af flóknu samspili erfða og 

umhverfis. Almennt má skipta átröskun í þrjá flokka, þ.e. lystarstol, lotugræðgi og 

óskilgreinda átröskun. Til viðbótar er flokkurinn er rétt lyst sem ekki hefur verið 

viðurkenndur af DSM-V greiningarkerfinu. Skilgreina má átröskun sem viðvarandi 

truflun á fæðuinntöku og fæðuvenjum sem hefur hamlandi áhrif á daglegt líf þess sem 

glímir við sjúkdóminn. Sjúkdómurinn hefur víðtæk áhrif á þann sem glímir við hann, 

líkamsstarfsemi fer úr skorðum og bæði andleg og félagsleg líðan er slæm. Átröskun 

er algengari meðal kvenna en karla og veldur langflestum dauðsföllum af völdum 

geðsjúkdóma. Miklu máli skiptir að fá rétta greiningu á sjúkdómnum og hefja 

meðferð sem fyrst en það eykur líkur á góðum batahorfum.  

Átröskun hefur ekki einungis áhrif á þann sem glímir við hana heldur einnig 

aðstandendur hans en þeir upplifa mikla vanlíðan og tilfinningasveiflur þar sem 
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ríkjandi tilfinningar eru ótti og óvissa. Samkvæmt heimildasamantekt þessari er 

þörfum aðstandenda ekki nægilega vel mætt en algengast var að þá skorti upplýsingar 

um sjúkdóminn sjálfan, meðferðina og batahorfur. Þeir aðstandendur sem hafa fengið 

viðeigandi stuðning, meðferð og gott utanumhald telja fjölskyldumeðferð ómissandi 

hlekk í meðferðinni. Viðeigandi meðferð minnkar kvíða og áhyggjur aðstandenda og í 

kjölfar þess bætir það samskipti allra innan fjölskyldunnar. Aukinn skilningur á 

sjúkdómnum og því hegðunarmynstri sem fylgir honum auðveldar aðstandendum að 

greina sjúkdóminn frá ástvini sínum og auðveldar þeim að sinna 

umönnunarhlutverkinu. 
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3. Kafli - Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

 Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð á formi 

rýnihópa þar sem saman koma einstaklingar sem búa yfir sameiginlegri reynslu og 

ræða ákveðið efni á markvissan hátt. Samræðurnar sem skapast innan hópsins eru 

einn mikilvægasti þáttur rýnihópa. Markmiðið er að dýpka skilning, auka innsýn í 

viðhorf og reynslu ákveðins hóps gagnvart tilteknu viðfangsefni. Þessir hópar eru 

frábrugðnir öðrum hópum þar sem hver einstaklingur hefur mismunandi viðhorf, 

upplifun hvers og eins er rétt og trúverðug. Kostir rýnihópa eru að hægt er að safna 

margvíslegum gögnum á stuttum tíma frá öllum þátttakendum rannsóknarinnar. 

Einnig koma fram upplýsingar sem ekki er hægt að fá fram með einstaklingsviðtölum. 

Þátttakendur í rýnihópum geta svarað eins og þeir vilja og eru ekki bundnir við 

ákveðna spurningalista. Helstu ókostir rýnihópa eru að rannsakendur eiga erfiðara 

með að hafa stjórn á samræðum innan hópsins og geta þannig misst af mikilvægum 

gögnum sem getur gert gagnagreiningu erfiðari fyrir vikið (Sóley S. Bender, 2013).  

 Við val á rýnihóp skal velja þátttakendur sem hafa svipaðan grundvöll. Mælt 

er með að hver rýnihópur samanstandi af fimm til átta aðilum, þannig skapast betri 

tækifæri fyrir hvern og einn að koma sínum skoðunum á framfæri. Fyrsti fundur 

rannsakenda og þátttakenda fer oft í að kynnast hver öðrum og getur því verið gott að 

hafa fleiri en einn fund með sama hóp. Algengt er að fjöldi rýnihópa sé á bilinu þrír til 

sex þó þeir geti verið mun fleiri. Þegar ákveðinni mettun hefur verið náð geta 

rannsakendur metið hvort fleiri rýnihópafundi þurfi eða ekki. Ef þátttakendur hafa 

ekki fundarstað sem er þeim sameiginlegur þarf að velja stað sem þeir þekkja ekki 

(Sóley S. Bender, 2013). 
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Úrtaksaðferðir 

Í eigindlegum rannsóknum er oft stuðst við tilgangsúrtök, sem notað verður í 

þessari rannsókn. Í tilgangsúrtaki eru þátttakendur valdir eftir markmiðum rannsóknar 

og er ekki ákveðið fyrir fram hve margir einstaklingar eiga að vera í úrtakinu. Einnig 

er hægt að bæta við þátttakendum á meðan á rannsókninni stendur til að fá víðari sýn 

á efninu og fjölbreyttari niðurstöður. Velja má þátttakendur með tilgangsúrtaki með 

fleiri en einni aðferð, þar má nefna snjóbolta- og sjálfboðaliðaúrtak. Snjóboltaúrtak 

byggist á því að einn þátttakandi vísar rannsakendum á aðra sem gætu uppfyllt 

þátttökuskilyrði og þannig rúllar boltinn áfram þangað til fjölda þátttakenda hefur 

verið náð. Snjóboltaúrtak getur verið góð leið til að nálgast þýði sem er óþekkt eða 

erfitt að ná til af einhverjum ástæðum. Á hinn bóginn er viss hætta á því að 

fjölbreytileikinn verði ekki nægilegur og einnig getur það stefnt nafnleynd 

þátttakenda í hættu. Þegar notast er við sjálfboðaliðaúrtak þurfa rannsakendur að 

treysta á að fólk bjóði sig fram til þátttöku og er það gert með auglýsingum í 

dagblöðum, samfélagsmiðlum og á viðeigandi stofnunum. Með þessari aðferð er viss 

hætta á að til veljist þátttakendur sem eru ekki dæmigerðir fyrir þýðið. 

Sjálfboðaliðaúrtakið hefur þann kost að fólk með ólíka reynslu og víðari sýn kemur að 

málinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Framkvæmd rannsóknar 

Skilyrði til þátttöku í þessari rannsókn verða þau að þátttakendur séu 

aðstandendur einstaklinga á aldrinum 13-20 ára með greinda átröskun og séu búsett 

annaðhvort á höfuðborgarsvæðinu eða Norðurlandi eystra. Rýnihóparnir verða einn á 

höfuðborgarsvæðinu og einn með þátttakendum frá Norðurlandi eystra til að fá 

fjölbreytt viðhorf og víðtækari sýn og í hvorum hóp verða átta einstaklingar. 

Rannsakendur fá afnot af fundarherbergi á Landspítalanum við Hringbraut og 
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kennslustofu á Sjúkrahúsinu á Akureyri og þannig verða fundarstaðirnir hlutlausir. 

Þátttakendur verða valdir ýmist með snjóbolta- eða sjálfboðaliðaúrtaki. Auglýsingar 

verða settar upp í húsnæði Hvíta bandsins, BUGL og SAk. Þeir aðstandendur sem 

gefa sig fram munu fá sent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) með upplýsingum um 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig munu rannsakendur senda kynningarbréf til 

þeirra aðstandenda sem þeir þekkja sjálfir ásamt því að fá ábendingar um aðra í sömu 

stöðu.  

Áður en samskipti innan rýnihópsins hefjast er gott að rannsakendur séu 

tilbúnir með viðtalsramma sem samanstendur af sex til tólf meginspurningum. Í 

upphafi samræðna eru fyrstu spurningarnar almennar en eftir því sem á líður beinast 

þær frekar að meginefni rannsóknarinnar. Í lokin fá þátttakendur að spyrja þeirra 

spurninga sem á þeim hvíla og rannsakendur þurfa að tryggja að upplýsingarnar hafi 

komist til skila og fá staðfestingu fyrir því hjá þátttakendum (Sóley S. Bender, 2013). 

Viðtalsrammi rannsakenda (sjá fylgiskjal 2) mun samanstanda af 11 spurningum sem 

miða að því að fá sem nákvæmastar upplýsingar um viðfangsefnið. Rannsakendur 

munu hitta hvorn rýnihóp tvisvar sinnum í um það bil eina klukkustund í senn og 

verða allir fundirnir teknir upp á myndband. Þegar öllum viðtölum hefur verið lokið 

verða frásagnir þátttakenda ritaðar upp orðrétt.   

Greining gagna 

Gagnagreiningaferlið skiptist oft í þrjá hluta en þeir eru: Á meðan samskipti 

fara fram innan rýnihópsins, strax eftir fundinn og loks eru gögnin skráð niður 

nákvæmlega eins og þau koma fram. Nákvæm skráning gagna er nauðsynleg til að 

geta flokkað þau í þemu og undirþemu. Hver rannsakandi fer yfir gögnin og túlkar 

með sínu lagi, síðan hittast þeir og bera saman bækur sínar (Sóley S. Bender, 2013).  
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Rannsakendur munu allir vera viðstaddir í hvorum rýnihóp þar sem þeir skipta 

verkum sín á milli. Einn rannsakandi verður stjórnandi og eins og Sóley S. Bender 

(2013) greinir frá er hans hlutverk að stýra umræðum hópsins á rétta braut ef þær fara 

út fyrir viðfangsefnið. Mikilvægt er að stjórnandi beri virðingu fyrir því sem sagt er 

og gæti sín á því að halda hlutleysi sínu. Ef stjórnanda þykir einhver svör óskýr biður 

hann þátttakendur um nánari útskýringar. Hinir tveir rannsakendurnir verða 

athugendur og verður þeirra hlutverk að skipuleggja fundarstað og tímasetningu 

fundar. Athugendur sjá einnig um myndbandsupptökur og skrá hjá sér óyrt skilaboð, 

s.s. svipbrigði ásamt því að taka þátt í umræðum þegar við á. Rannsakendur munu 

horfa á myndbandsupptökurnar og greina gögnin úr rýnihópunum hver í sínu lagi en 

niðurstöður þeirra verða síðan teknar saman í eina heild. Við samanburðinn verður 

leitast eftir því sem þátttakendur eiga sameiginlegt annarsvegar og því sem er ólíkt 

hinsvegar. Heildarniðurstöður verða greindar í meginþemu og undirþemu og þau 

studd með beinum tilvitnunum í frásagnir þátttakenda. Í framhaldi af því verða 

niðurstöður rýnihópa skrifaðar í samfelldan texta. 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Við gerð þessarar rannsóknar verða siðareglur hjúkrunarfræðinga hafðar til 

hliðsjónar. Hjúkrun einstaklinga sem og aðstandenda þeirra byggir einna helst á 

umhyggju en samt sem áður eiga hjúkrunarfræðingar að virða líf skjólstæðingsins og 

mannhelgi hans (Embætti landlæknis, e.d.). Samkvæmt 2. grein siðareglna 

hjúkrunarfræðinga kemur fram að þeir eiga að sýna aðstandendum virðingu og 

nærgætni. Ef aðstandendur hafa einhverjar áhyggjur eða athugasemdir skal 

hjúkrunarfræðingur hlusta á þá og bregðast við með hagsmuni skjólstæðings í 

fyrirrúmi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Í allri rannsóknarvinnu munu 



44	
	

rannsakendur sýna þátttakendum virðingu og nærgætni, virkri hlustun verður beitt í 

gegnum ferlið og tekið verður mark á þeirra frásögnum.  

Þegar unnið er að rannsókn þarf hún að standast vissar siðferðilegar kröfur. 

Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um fjórar meginreglur sem liggja til grundvallar 

þeim siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir, þær eru sjálfræðis-, skaðleysis-, 

velgjörða- og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan leggur áherslu á virðingu fyrir 

manneskjunni ásamt því að stuðla að sjálfræði þátttakenda en til þess þurfa 

rannsakendur að fá upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 3). Veita verður nákvæmar 

upplýsingar um tilgang rannsóknar og hlutverk þátttakenda í henni til að þeir geti veitt 

samþykki af fúsum og frjálsum vilja. Skaðleysisreglan leggur áherslu á að 

þátttakendur hljóti engan skaða af völdum rannsóknarinnar heldur þjóni hún 

hagsmunum þeirra. Velgjörðareglan lýsir því að rannsóknir séu líklegar til hagsbóta 

fyrir samfélagið í heild. Að lokum felur réttlætisreglan í sér að dreifa skuli álagi og 

áhættu annarsvegar og ávinningi hinsvegar á sanngjarnan hátt, sérstaka aðgát skal 

hafa þegar um ræðir hópa sem hafa veika stöðu í samfélaginu. Til að tryggja friðhelgi 

manna og vernda persónuupplýsingar þeirra er mikilvægt að hafa þessar fjórar 

meginreglur í huga.  

Gera verður þátttakendum grein fyrir því að fundirnir verða teknir upp á 

myndband en allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem algjört trúnaðarmál og 

gögnum verður eytt að vinnu lokinni. Þegar vísað verður orðrétt í frásagnir og 

niðurstöður kynntar verður hverjum þátttakanda gefið dulnefni svo ekki megi rekja 

persónuupplýsingar til hans. Í upphafi fundar verður þátttakendum gerð grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar og skrifa þeir undir upplýst samþykki en hver þátttakandi fær 

eitt eintak og rannsakendur annað undirritað eintak (sjá fylgiskjal 3). Þátttakendum 
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verður gert grein fyrir rétti til að neita að svara einstaka spurningum ásamt því að 

hætta þátttöku hvenær sem er meðan á rannsókn stendur. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

 Með réttmæti í rannsóknum er átt við gæði þeirra mælinga sem mælitækið 

mælir, og hversu mikið má endurspegla raunveruleikann út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

eigindlegum rannsóknum eru rannsakendur sjálfir oft mælitækið og þess vegna er 

mikilvægt að þeir minni sig reglulega á hlutleysi sitt og skoði gögnin frá því 

sjónarhorni. Til að auka á réttmæti og áreiðanleika er því kostur ef rannsakendur eru 

fleiri en einn að vinna að úrvinnslu sömu gagna og sameina þannig fleiri sjónarhorn 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sannleiksgildi eigindlegra rannsókna er frekar bundið 

við þátttakendur en ekki skilgreint á grunni rannsóknarinnar. Rannsóknarniðurstöður 

eigindlegra rannsókna teljast trúverðugar þegar þær gefa til kynna það góða túlkun á 

mannlegri reynslu að sá sem hefur gengið í gegnum sömu reynslu þekkir hana sem 

sína eigin. Auk þess munu aðrir þekkja reynsluna af því einu að hafa lesið um hana í 

rannsóknarniðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Samantekt 

 Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð en markmiðið verður að kanna reynslu 

aðstandenda einstaklinga með átröskun af heilbrigðiskerfinu og þeim 

meðferðarúrræðum sem í boði eru. Öflun gagna mun fara fram í tveimur rýnihópum, 

einum á höfuðborgarsvæðinu og einum á Norðurlandi eystra. Í hvorum hópi verða átta 

þátttakendur sem allir eiga það sameiginlegt að vera aðstandendur einstaklinga á 

aldrinum 13-20 ára sem eru greindir með átröskun. Unnið verður úr gögnum þar sem 

stuðst verður við þrjú stig gagnagreiningaferlisins og í framhaldi af því fundin 

meginþemu og undirþemu. Þátttakendur munu fá nákvæmar upplýsingar um tilgang 
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rannsóknarinnar og þeim gert það ljóst að fullum trúnaði verði heitið. Rannsakendur 

munu yfirfara gögnin endurtekið til að trúverðugleikinn verði sem mestur. 
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4. Kafli - Umræður 

Átröskun er lífsógnandi sjúkdómur sem orsakast af flóknu samspili erfða og 

umhverfis. Truflun verður á fæðuinntöku og fæðuvenjum sem hefur hamlandi áhrif á 

daglegt líf þess sem glímir við sjúkdóminn. Sjúkdómurinn hefur víðtæk áhrif þar sem 

líkamleg, andleg og félagsleg heilsa versnar (APA, 2013). Almennt skiptist átröskun í 

þrjá flokka, þ.e. lystarstol, lotugræðgi og EDNOS (Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Rétt lyst er flokkur átröskunar sem ekki hefur verið 

viðurkenndur af DSM-V greiningarkerfinu þó hann hafi verið í umræðunni (Dunn og 

Bratman, 2016). Átröskun er algengari meðal kvenna en karla og veldur langflestum 

dauðsföllum af völdum geðsjúkdóma. Miklu máli skiptir að hefja meðferð sem fyrst 

(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006; Stuart, 2013).  

Samkvæmt Treasure o.fl. (2008) hafa veikindi ástvinar ekki einungis áhrif á 

þann sem glímir við sjúkdóminn heldur einnig þá sem standa honum næstir. 

Aðstandendur upplifa miklar tilfinningasveiflur, en hugur og líkami starfa náið saman 

og því getur það leitt af sér líkamleg einkenni vegna vanlíðunar en veikindin hafa 

áhrif á félagslega virkni fjölskyldunnar (Treasure o.fl., 2007; Weaver, 2012; Whitney 

o.fl., 2005). Áhrifin sem aðstandendur verða fyrir geta stafað af auknu álagi á þá þar 

sem meirihluti þeirra sem glíma við sjúkdóminn fá meðferð á göngudeild. 

Aðstandendur eru í lykilhlutverki að styðja þá í baráttunni við sjúkdóminn (Graap 

o.fl., 2008; Treasure o.fl., 2008; Weaver, 2012).  

Vegna þeirra víðtæku áhrifa sem umönnun einstaklings með átröskun hefur á 

aðstandendur þurfa þeir á miklum stuðningi og fræðslu að halda til að geta stutt 

ástvini sína. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef þörfum aðstandenda er mætt og þeim 

veittur viðeigandi stuðningur verða þeir sterkari fyrir vikið til að styðja ástvin sinn í 

bataferlinu (Graap o.fl., 2008; Haigh og Treasure, 2003; Sepulveda o.fl., 2008a). 
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Haigh og Treasure (2003) könnuðu upplifun aðstandenda af stuðningi og þar kom í 

ljós að mestur skortur var á upplýsingum og þá helst frá heilbrigðisstarfsfólki. Einnig 

vissu aðstandendur oft ekki hvert þeir ættu að leita (Weaver, 2012). Þegar veita á 

meðferð við átröskun krefst það góðrar þekkingar á sjúkdómnum og einkennum hans. 

Þess vegna er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu vel upplýstir og hafi þekkingu á 

sjúkdómnum og meðferðarúrræðum. Þá geta þeir vísað áfram á frekari meðferð eða 

veitt hana sjálfir ef við á, hvort sem þeir starfa innan geðsviðs, á almennum deildum 

eða á heilsugæslustöðvum landsins. Einnig þurfa upplýsingar að vera aðgengilegar 

fyrir almenning. 

Á Íslandi hefur átröskun og áhrif hennar á aðstandendur lítið verið rannsökuð 

og þá sérstaklega líðan aðstandenda og því telja rannsakendur að frekari þörf sé á 

rannsóknum á þessu sviði. Kanna mætti með frekari rannsóknum hvort mikilvægt sé 

að setja á fót fleiri stuðningshópa fyrir aðstandendur og hvort þörf sé á betra aðgengi 

að upplýsingum. Samkvæmt erlendum rannsóknum finnst aðstandendum hjálplegt að 

hitta aðra í sömu sporum og geta deilt reynslu sinni með þeim. Til er námskeið 

erlendis fyrir aðstandendur þar sem þeir hittast, fá fræðslu um sjúkdóminn, fá 

heimaverkefni til að leysa úr ásamt því að læra leiðir til að styðja ástvin sinn 

(Goddard o.fl., 2011; Sepulveda o.fl., 2008a; Treasure o.fl., 2007). Eins og staðan er í 

dag er enginn virkur stuðningshópur fyrir aðstandendur hér á landi, en þó hefur verið 

stofnaður hópur á höfuðborgasvæðinu sem ber nafnið Vonarstyrkur. Hópurinn hefur 

ekki tekið til starfa en stefnir á að hefja starfsemi árið 2016 (Þorgerður María 

Halldórsdóttir munnleg heimild, 25. febrúar 2016). Stuðningshópar eru mikilvægur 

hluti af meðferð við aðstandendur því þar geta þeir deilt upplifun sinni, mætt skilningi 

og veitt öðrum aðstandendum í sömu sporum stuðning. 
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Eftir að hafa kannað það sem er í boði fyrir aðstandendur í höfuðborginni 

annarsvegar og á Norðurlandi eystra hinsvegar varð ljóst að stuðningur við börn upp 

að 18 ára aldri og aðstandendur þeirra er meiri en búist var við, en skortur er á 

stuðningi við aðstandendur þeirra sem náð hafa 18 ára aldri sem er flóknara vegna 

sjálfræðis þeirra aðila. Þeir geta takmarkað þátttöku aðstandenda sinna í meðferðinni 

og heilbrigðisstarfsfólki ber ekki skylda til að miðla upplýsingum til þeirra. Með 

aukinni þekkingu hjúkrunarfræðinga á átröskun væri hægt að bjóða uppá frekari 

stuðning við aðstandendur um land allt, s.s. námskeið líkt og Hvíta bandið býður upp 

á eða Maudsley-námskeið og stuðningshópa. Þá þurfa fjölskyldur ekki að sækja 

aðstoð langt frá sínum heimabæ. Slíkt getur aukið enn frekar á streitu þar sem 

fjölskyldulífið verður fyrir truflunum, s.s. ef það eru fleiri börn á heimilinu, foreldrar 

þurfa frí frá vinnu sem gæti leitt til tekjumissis og aukinna útgjalda vegna 

ferðakostnaðar.  

Skólahjúkrunarfræðingar í grunn- og framhaldsskólum eru í góðri aðstöðu til 

að veita fræðslu um þetta efni þar sem þeir hafa aðgang að nemendum og 

aðstandendum þeirra og geta boðið upp á fræðsluna. Einnig geta 

skólahjúkrunarfræðingar haft samband við aðstandendur barna upp að 18 ára aldri ef 

grunur er um að barn sé að þróa með sér átröskun. Skólahjúkrunarfræðingar geta 

einnig vísað á viðeigandi stuðning hvort sem það væri á BUGL, Hvíta-bandið, 

stuðningssamtök Vonarstyrks eða BUG. Eins og fram kemur í Weaver (2012) eru 

heilsugæslustöðvar oft fyrsti viðkomustaður sem aðstandendur leita eftir aðstoð. Því 

er þörf á að þar séu til staðar aðgengilegar upplýsingar, s.s. á heimasíðu 

heilsugæslustöðvanna og bæklingar.   
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Samantekt 

 Átröskun er alvarlegur, langvinnur og lífsógnandi sjúkdómur sem veldur 

flestum dauðsföllum af öllum geðsjúkdómum og hefur áhrif á alla fjölskylduna. Sú 

staðreynd sýnir fram á mikilvægi réttrar greiningar og skjótra inngripa. Stuðningur 

við aðstandendur er mikilvægur og getur eflt þá í umönnun ástvinar síns. Upplýsingar 

um gang sjúkdómsins og meðferð geta bætt líðan aðstandenda og er það í höndum 

heilbrigðisstarfsfólks að tryggja að aðstandendur fái einnig meðferð eins og þörf er 

hverju sinni. Það skiptir miklu máli að einstaklingar með áströskun og aðstandendur 

þeirra fái aðstoð í sínu nánasta umhverfi til að draga úr áhrifum á fjölskyldulífið og 

þeim röskunum sem sjúkdómurinn hefur í för með sér. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að 

vera vakandi fyrir einkennum átröskunar og þekkja þau meðferðarúrræði sem í boði 

eru til að geta vísað einstaklingum með átröskun og aðstandendum þeirra á sérhæfða 

meðferð.  
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5. Kafli - Lokaorð 

Átröskun er lífsógnandi sjúkdómur sem hefur líkamlegar, andlegar og 

félagslegar afleiðingar í för með sér. Þegar einn fjölskyldumeðlimur veikist má segja 

að öll fjölskyldan veikist og því þarf að huga að þörfum aðstandenda fyrir þjónustu. 

Markmið verkefnisins er að kanna reynslu aðstandenda einstaklinga með átröskun af 

heilbrigðiskerfinu og þeim meðferðarúrræðum sem í boði eru. 

 Að mati rannsakenda er þjónusta við aðstandendur einstaklinga með átröskun 

á aldrinum 13-20 ára betri á höfuðborgarsvæðinu heldur en á Norðurlandi eystra. 

Breytingar til batnaðar urðu þó árið 2014 þegar BUG-teymið var stofnað á Akureyri 

en það sinnir börnum upp að 18 ára aldri með geðrænan vanda og aðstandendum 

þeirra. Eftir að hafa kannað þá þjónustu sem er í boði á Norðurlandi eystra fyrir 

aðstandendur þeirra sem höfðu náð 18 ára aldri varð ljóst að úrbóta er þörf. Með því 

að framkvæma þessa rannsókn er von rannsakenda sú að hægt verði að sýna fram á 

hvar úrbóta er þörf. Aðstandendur eru mikilvægir stuðningsaðilar í baráttu 

einstaklinga með átröskun til betra lífs. Með rýnihópa-viðtölum er markmiðið að fá 

fram lýsingu á reynslu aðstandenda á þeirri meðferð sem ástvinir þeirra hafa fengið, 

hvaða áhrif veikindin hafa haft á aðstandendur og reynslu þeirra af samskiptum við 

heilbrigðisstarfsfólk. Einnig vilja rannsakendur fá aukna innsýn í viðhorf aðstandenda 

til þeirrar meðferðar sem er í boði ásamt því að fá fram tillögur að bættri þjónustu. 

Niðurstöður heimildaleitar leiddu í ljós að fjölskyldumeðferð frá sjónarhorni 

aðstandenda hefur ekki verið rannsökuð mikið hér á landi og þörf er á frekari 

rannsóknum hérlendis þar sem rætt er við aðstandendur til að fá aukna innsýn í þeirra 

óskir og með því væri hægt að þróa stuðningsmeðferð að þörfum þeirra, s.s. 

aðstandendanámskeið og stuðningshópa. 
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Fylgiskjal 1 - Drög að kynningarbréfi  

Hver er reynsla aðstandenda einstaklinga með átröskun af heilbrigðiskerfinu og 
þeim meðferðarúrræðum sem í boði eru? 
 
Leiðbeinandi rannsóknarinnar: Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á 
Akureyri, hafdis@unak.is sími 460-8456 
 

Ágæti verðandi þátttakandi 

Við undirritaðar, Helga Sigurveig Jóhannsdóttir (sími: 899-5360), Lýdía Rós 

Hermannsdóttir (sími: 848-3835) og Margrét Helgadóttir (sími: 616-2302) viljum 

með þessu bréfi bjóða þér að taka þátt í rannsókn sem er hluti af BS-námi í 

hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin miðar að því að kanna reynslu 

aðstandenda einstaklinga með átröskun af heilbrigðiskerfinu og þeim 

meðferðarúrræðum sem í boði eru. Einnig munum við bera saman hvaða meðferð 

býðst aðstandendum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og Norðurlandi eystra 

hinsvegar og hvort sú meðferð þyki fullnægjandi eða hvort þörf sé á úrbótum. 

Skilyrði til þátttöku í þessari rannsókn eru þau að þátttakendur séu aðstandendur 

einstaklinga á aldrinum 13-20 ára með greinda átröskun og séu búsettir annaðhvort á 

höfuðborgasvæðinu eða á Norðurlandi eystra. 

Rannsóknin fer þannig fram að þú hittir rannsakendur í svokölluðum rýnihóp 

ásamt fleiri aðstandendum í sömu sporum. Rýnihópar eru viðtalshópar þar sem 

áhersla er lögð á mannleg samskipti á milli einstaklinga innan hópsins. Þátttakendur 

deila skoðunum og reynslu þar sem hver og einn hefur mismunandi viðhorf og 

frásögn hvers og eins er rétt og trúverðug. Í upphafi fundar skrifar þú undir upplýst 

samþykki og að því loknu hefjast samræður. Hver hópur mun hittast tvisvar sinnum í 

um það bil eina klukkustund og verða samtölin tekin upp á myndband. Allar 

upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og fær hver þátttakandi dulnefni 

svo ekki verði hægt að rekja gögnin til ákveðinna einstaklinga. Við lok úrvinnslu 
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verður öllum gögnum eytt. Réttur þinn sem þátttakandi felst í því að þú getur neitað 

að svara einstaka spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er án nokkurra útskýringa. 

 Rannsóknin verður kynnt á opinni málstofu þann 20. maí í Háskólanum á 

Akureyri. Verkefnið verður einnig aðgengilegt á bókasafni háskólans öðrum til 

aflestrar sem og á rafrænu gagnasafni, www.skemman.is. 

 Ef þú sérð þér fært að taka þátt í rannsókninni með okkur getur þú haft 

samband við rannsakendur/leiðbeinanda símleiðis eða í gegnum netfang sem má sjá 

hér að neðan. Ef frekari spurningar vakna eða óskað er eftir nánari upplýsingum 

hvetjum við ykkur til að hafa samband.  

Með ósk um góða þátttöku 

 

____________________________________________ 
Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á Akureyri 
Leiðbeinandi rannsóknarinnar 
hafdis@unak.is 
Sími: 460-8456 
 
 
___________________________________________ 
Helga Sigurveig Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðinemi  
ha120295@unak.is 
Sími: 899-5360 
 
 
___________________________________________ 
Lýdía Rós Hermannsdóttir, hjúkrunarfræðinemi 
ha120297@unak.is 
Sími: 848-3835 
 
 
___________________________________________ 
Margrét Helgadóttir, hjúkrunarfræðinemi 
ha120367@unak.is 
Sími: 616-2302 
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Fylgiskjal 2 – Drög að viðtalsramma 

1. Getið þið lýst einkennum veikinda hjá ástvini ykkar og hvernig þið tengist 

viðkomandi? 

2. Hvenær urðu þið fyrst vör við veikindin og hver voru ykkar fyrstu viðbrögð? 

3. Getið þið lýst þeirri meðferð sem ástvinur ykkar hefur fengið? 

4. Getið þið lýst þeirri meðferð sem þið hafið fengið sem aðstandendur? 

5. Getið þið lýst áhrifum veikindanna á samskipti innan fjölskyldunnar? 

6. Getið þið lýst viðmóti heilbrigðisstarfsfólks til ykkar sem aðstandendur 

einstaklings með átröskunarsjúkdóm? 

7. Hvernig fræðslu hafið þið fengið um átröskunarsjúkdóma og á hvaða formi (í 

bæklingum, á veraldarvefnum, á fræðslufyrirlestrum)? 

8. Hefur sú meðferð sem þið hafið fengið frá heilbrigðisstarfsfólki borið góðan 

árangur, getið þið nefnt kosti hennar og ókosti? 

9. Hafið þið fengið félagslega aðstoð (styrki, bætur, heimilisaðstoð)? Hafa 

veikindin haft áhrif á atvinnu ykkar (fjarvera frá vinnu, minnka við sig vinnu, 

breyta um vinnustað)? 

10. Hvernig meðferð myndu þið vilja hafa í boði fyrir aðstandendur einstaklinga 

með átröskunarsjúkdóma? 
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Fylgiskjal 3 – Drög að upplýstu samþykki 

Hver er reynsla aðstandenda einstaklinga með átröskun af heilbrigðiskerfinu og 

þeim meðferðarúrræðum sem í boði eru? 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Hafdís Skúladóttir 

Ég undirrituð/aður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf um fyrirhugaða 

rannsókn „Hver er reynsla aðstandenda einstaklinga með átröskun af 

heilbrigðiskerfinu og þeim meðferðarúrræðum sem í boði eru?“. Einnig hef ég fengið 

tækifæri til að spyrja um það sem er óljóst og fengið fullnægjandi svör. 

 Ég geri mér fulla grein fyrir hlutverki mínu í rannsókninni, ég mun mæta 

tvisvar sinnum í hópasamræður í um það bil klukkustund í senn ásamt öðrum í sömu 

stöðu. Mér hefur verið greint frá rétti mínum til að neita að svara einstaka spurningum 

og hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Ég gef fullt leyfi til þess að vera 

tekin/n upp á myndband og að þær upplýsingar sem ég gef um upplifun mína verði 

notaðar við gerð þessarar rannsóknar og treysti því að fullum trúnaði verði heitið. 

 

Ég veiti hér með samþykki mitt: 

Staður og dagsetning: _____________________________________________ 

Nafn þátttakanda: ________________________________________________ 

Símanúmer: _____________________________________________________ 

Helga Sigurveig Jóhannsdóttir:______________________________________ 

Lýdía Rós Hermannsdóttir:_________________________________________ 

Margrét Helgadóttir: ______________________________________________ 

 


