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Ágrip 

Tilgangur þessarrar fræðilegu samantektar er að gera hugtökunum kreppa og kreppumeðferð skil og 

hvernig hugmyndafræðin og meðferðarleiðirnar nýtast í hjúkrun auk þess sem farið er yfir 

umbreytingarkenningu í hjúkrun, streitu og aðlögun.  

  Kreppa er tímabundið tilfinningalegt ójafnvægi sem einstaklingur upplifir í kjölfar streituvaldandi 

atburða eða aðstæðna og veldur því að einstaklingur er ófær um að sjá fram úr ástandinu og nýta sér 

þau úrræði og aðlögunarleiðir sem hafa áður dugað. Í lífinu göngum við í gegnum stöðugar umbreytingar 

sem þroski eða kringumstæður kalla á og við erum í stöðugri aðlögun. Umbreytingar og kreppur hafa 

víðtæk áhrif á heilsu, líkamlega og sálfélagslega. Kreppumeðferð er stutt íhlutun sem byggir á ítarlegu 

mati, samvinnu við einstakling og mikilvæga einstaklinga í lífi hans. Hún felst í því að bera kennsl á 

kreppuvald, aðlögunarleiðir og úrræði einstaklingsins, hjálpa honum að öðlast raunverulegan skilning á 

aðstæðunum, efla hjálplegar aðlögunarleiðir og skipta út óhjálplegum aðlögunarleiðum. Fullnægjandi 

kreppurúrlausn felst í því að einstaklingur nær aftur fyrra jafnvægi eða bætir líðan.  

Kreppa, sálræn vanlíðan og umbreytingar eiga það sameiginlegt að hafa jákvæðar afleiðingar í vexti 

og þroska einstaklings en neikvæðar afleiðingar ef úrlausn næst ekki. Kreppumeðferð má nota sem 

snemmbúið inngrip til að varna þróun langvinnra raskana á geðheilsu. Sýnt hefur verið fram á gagnsemi 

kreppumeðferðarleiða í sjálfvígsforvörnum, í kjölfar stóráfalla og fyrir einstaklinga með alvarlegar 

geðraskanir en rannsóknum á gagnsemi kreppumeðferðar í geðheilsueflingu og forvörnum er ábótavant.  

Lykilorð: Kreppur, umbreytingar, kreppumeðferð, sálræn vanlíðan  
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Abstract 

In this literary review the concepts crisis and crisis intervention are introduced and the way in which the 

methodology and interventions can be used in nursing. Transitions theory in nursing is also introduced 

as well as stress and coping are discussed. 

 Crisis is a temporary emotional imbalance that an individual experiences after a stressful event 

or stressful circumstances which makes the individual incapable of resolving by using the resources and 

coping mechanisms that have been useful in the past. In life we go through constant transitions brought 

about by developement and circumstance to which we are constantly adapting. Transitions and crisis 

have an extensive impact on health, both physical and psychosocial health. Crisis intervention is a brief 

intervention based on a comprehensive assessment of the individual and a collaboration with him/her 

and the ones closest to him/her. It consists of identifying the source of distress and cause of crisis as 

well as the individual´s coping mechanisms and resources to help him/her achieve a realistic 

understanding of the situation, enhance adequate coping mechanisms and replace inadequate coping 

mechanisms. Crisis resolution is achieved when the individual regains equilibrium or surpasses his 

previous condition. 

Crisis, psychological distress and transitions form a part of personal growth if they are resolved. 

However if unresolved they they have a negative effect on the individual. Crisis intervention can be used 

as an early intervention to prevent chronic illness, as well as it has been proven useful in suicide 

prevention, in trauma management and in care for individuals suffering from severe mental illness 

however evidence for it´s merit in mental health promotion and prevention are lacking.  

Key words: Crisis, transitions, crisis intervention, psychological distress.  
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Jóhönnu Bernharðsdóttur fyrir góðan stuðning, skilning, aðstoð og 

mikla þolinmæði í þessu langa ferli. Erna Guðrún, Darri, Rik, Björn Steinar, Edda Rún, Steinunn, Hanna 

María, Magnea, mamma og pabbi, án ykkar hefði mér aldrei tekist þetta og ég er ykkur ævinlega þakklát 

fyrir hjálpina, fyrir að umbera mig á meðan á lokaverkefnisvinnunni stóð og fyrir að styðja svona vel við 

bakið á mér í gegnum hjúkrunarfræðinámið. Þá vil ég líka þakka samstarfsfólki mínu á Meltingar- og 

nýrnadeild Landspítalans fyrir stuðninginn og uppeldið og öllum þeim frábæru hjúkrunarfræðingum sem 

ég fékk að kynnast og læra af á meðan á náminu stóð.  
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1 Inngangur  

Lífverum er eðlislægt að leita í jafnvægi og í jafnvægi líður þeim yfirleitt vel. En lífskeiðið er ekki 

þráðbeinn vegur. Hver og einn einstaklingur er stöðugt að breytast og þróast, en á misjöfnum hraða. 

Hann er stöðugt að þroskast, lenda í allskyns aðstæðum og verður fyrir áföllum fyrirséðum og 

ófyrirséðum. Breytingar eru eðlilegur hluti af lífinu en stundum verða þær okkur um of. Sálræn vanlíðan 

er algeng hjúkrunargreining sem hjúkrunarfræðingar nota á öllum sviðum hjúkrunar. Skilgreiningin á 

henni er „upplifuð tilfinning um að líða illa andlega“ og einkennin eru mörg og margbreytileg, meðal 

annars depurð, kvíði, eirðarleysi, framtaksleysi, spenna, einbeitingarskortur, tjáð (eða óyrt) vanlíðan og 

líkamleg einkenni (Ásta Thoroddsen, 2015). Það þekkja allir tilfinninguna en upplifun sérhvers manns er 

persónuleg og einstök.  Umbreytingar í lífi einstaklinga, þroskabreytingar og kringumstæðna breytingar 

sem verða í lífi allra geta valdið kreppu og sálrænni vanlíðan sem getur þróast í eða valdið versnun á 

geðrænum vandamálum. 

Kreppa er röskun á jafnvægi á sálrænni líðan sem verður í kjölfar streituvaldandi atburða eða 

aðstæðna og veldur því að einstaklingur er ófær um að sjá fram úr líðaninni og nýta sér þau úrræði og 

aðlögunarleiðir sem hafa áður dugað. Spenna og kvíði eykst innra með einstaklingnum hann lendir í 

tímabili tilfinningauppnáms og mögulega skerðingu í virkni (G.W.  Stuart, 2013). Sálræn vanlíðan á 

margt skylt með kreppu og er í raun eitt einkenna kreppuástands og getur jafnframt verið orsök og 

áhættuþáttur. Samkvæmt Stuart (2013) eru kreppur af tvennu tagi. Annarsvegar þroskakreppur og 

hinsvegar kreppur tengdar kringumstæðum, aðstæðum eða ástandi. Meleis nefnir fjórar tegundir 

umbreytinga. Þroskaumbreytingar, kringumstæðna umbreytingar, umbreytingar tengdar heilsu og 

veikindum og skipulags umbreytingar (Meleis, 2010).  

Í þessari fræðilegu samantekt verður farið nánar í eðli breytinga, hugmyndafræði kenningar Meleis 

um umbreytingar og þátt þeirra í hjúkrun, skilgreiningar á kreppu og kreppuþróun, sálrænni vanlíðan og 

annarra þátta sem hafa áhrif á einstakling í kreppu eða áhættu fyrir kreppu. Þá verður farið yfir 

meðferðarleiðir í kreppu með áherslu á stuttar meðferðarleiðir og gildi þeirra í hjúkrun.  

Rannsóknarspurningar: Hvað er kreppa, úrlausn og aðlögun kreppu, hvað veldur kreppuþróun? Hvað 

er kreppumeðferð  og hvaða stuttu meðferðarleiðir mætti nýta? Er hægt að nýta kreppumeðferð í 

forvarnarskyni fyrir langvinnan geðheilsuvanda? 
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2 Aðferðafræði 

Heimildaleit fór fram á tímabilinu nóvember 2015 – september 2016. Notast var við gagnagrunnana 

Pubmed, Ovid, Sience Direct, Google Scholar og ProQuest og heimildaskrár rannsókna og annarra 

greina skoðaðar. Leitarorðin kreppa (e. crisis), kreppumeðferð (e. crisis intervention), sálræn vanlíðan 

(e. psychological distress), umbreytingar (e. transitions), umbreytingakenning (e. transtions theory), 

kreppumat (e. crisis assessment) og aðlögun (e. coping) voru helst notuð, bæði á íslensku og ensku. 

Það reyndist erfitt að finna greinar og heimildir frá síðastliðnum 5 árum en heimildir eru flestar frá árunum 

2000-2010, fáeinar eldri grunnheimildir voru einnig notaðar auk kennslubóka. Ekki hefur verið fjallað um 

kreppu og kreppumeðferð á Íslandi.  
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3 Umbreytingar Meleis 

Erfiðir lífsviðburðir, kreppur og missir knýja einstakling til breytinga og aðlögunar. Það sem slík reynsla 

á sameiginlegt er röskun í lífi einstaklings og þörf hans til að finna nýjar leiðir til að lifa og vera í heimi 

þar sem breytingarnar hafa átt sér stað. Afaf Ibrahim Meleis (2010) hefur síðastliðna áratugi þróað 

kenningu um umbreytingar (e. Transitions) í hjúkrun. Umbreyting sem er skilgreind sem: „Leið frá einu 

frekar stöðugu ástandi yfir í annað frekar stöðugt ástand, ferli sem er knúið fram vegna einhverskonar 

breytingar“1.  Umbreyting er ferli breytingar sem einstaklingur gengur í gegnum. Ferlið gengur ekki yfir 

yfir nótt, heldur á ákveðnu tímabili og í því felst  aðlögun að nýjum aðstæðum og hlutverkum. Umbreyting 

gefur til kynna breytingu á heilsufari, í hlutverki, væntingum og/eða getu og sértakt mynstur viðbragða á 

ákveðnu tímabili. Kenningin tekur til þroska, heilsu, samfélags- og menningarbundinna breytinga, 

kringumstæðna, mikilvægra lífsviðburða, áfalla og skipulagsbreytinga.  Einstaklingur sem er staddur í 

umbreytingarferli er viðkvæmur. Breytingarnar hafa áhrif á heilsu og líðan og áhrifin geta verið neikvæð. 

Röskun á jafnvægi veldur vanlíðan (e. suffering) vegna breyttrar skynjunar á sjálfinu/sjálfsmyndinni. Þó 

svo að breytingarnar, aðstæðurnar og viðbrögðin séu af allskyns toga eru ákveðnir þættir sem, einkenna 

tímabilið það er; að um ferli er að ræða, tengingarleysi (e. disconnectedness), skynjun, meðvitund, 

svörun. (Kralik, Visentin og Van Loon, 2006; Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias og Schumacher, 

2000).   

                                                      
1 ... it is a passage from one fairly stable state to another fairly stable state, and it is a process 

triggered by a change.“ 
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3.1 Tegundir og mynstur umbreytinga 

Tegundir umbreytinga eru samkvæmt kenningunni; þroskabreytingar, kringumstæðnabreytingar, 

breytingar tengdar heilsu og veikindum og skipulagsbreytingar. Þroskabreytingar eru þær breytingar 

sem einstaklingar ganga í gegnum í lífinu, s.s. fyrirséðar og eðlilegar breytingar. T.d. unglingsárin, að 

verða foreldri, að átta sig á kynhneigð sinni og að fara á eftirlaun. Kringumstæðnabreytingar tengjast 

hlutverkum sem einstaklingur gegnir í lífinu t.d. í tengslum við menntun og atvinnu, að annast 

fjölskyldumeðlim, missa maka, fólksflutningur milli landa svo fátt eitt sé nefnt. Breytingar tengdar 

heilbrigði og veikindum eru til dæmis bataferli í kjölfar veikinda, endurhæfing, útskrift af spítala og 

greining á krónískum sjúkdómi.  Skipulagsbreytingar felast í breytingum í umhverfi stofnana og hafa 

áhrif á einstaklinga sem starfa/lifa innan þeirra. 

Mikilvægt er að meta mynstur umbreytinga til þess að átta sig á heildaráhrifum þeirra. Þær geta 

verið stakar eða margar/margvíslegar, eiga sér stað hver á eftir annarri eða á sama tíma og eru tengdar 

eða ótengdar (Kralik o.fl., 2006; Schumacher og Meleis, 2010). 

3.2 Megin eiginleikar umbreytinga 

Eiginleikar umbreytinga eru meðvitund, þátttaka, breyting og munur, tímabil, vendipuntar og  mikilvægir 

atburðir. Meðvitund(e. awareness) um eða næmi á að breyting sé að eiga sér stað, sé hún ekki til staðar 

bendir það til þess að umbreytingin sé ekki hafin. Þátttaka (e. engagement) einstaklingsins getur falist í 

því að hann leitar sér upplýsinga, undirbýr sig og leitar leiða til að aðlagast. Breyting og munur (e. change 

and difference) felst í því að umbreyting verður bæði vegna breytinga og í kjölfar breytinga en þá sést 
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munur frá því sem var. Breytingarmunurinn getur falist í að takast á við óuppfylltar eða ólíkar væntingar, 

breytta sjálfskynjun og/eða breytta heimsmynd. Umbreytingar eiga sér stað á ákveðnu tímabili (e. 

transition time Span),  hafa byrjun og endi, sem spannar frá fyrstu merkjum um breytingu, yfir í 

óstöðugleika, óvissu og streitu og vanlíðan og lýkur í stöðugleika eða upphafi á annarri umbreytingu. 

Vendipunktar og mikilvægir atburðir (e. critical points and events) geta verið upphaf umbreytingar 

(fæðing, dauðsfall, sjúkdómsgreining) en það þarf ekki alltaf að vera. Vendipunktar eru oft tengdir 

vaxandi meðvitund um að umbreyting sé að hefjast eða þegar einstaklingurinn er neyddur til að takast 

á við hana. Þeir eru yfirleitt tengdir aukinni viðkvæmni eða berskjöldun (e. heightened vulnerability), 

óvissu og kvíða (Kralik o.fl., 2006; Meleis o.fl., 2000). 

3.3 Aðstæður umbreytinga 

Til þess að geta skilið upplifanir einstaklinga í umbreytingu þarf að átta sig á aðstæðum umbreytinganna 

(e. transtion conditions), persónulegum aðstæðum auk aðstæðna í umhverfi einstaklingsins, nær- og 

fjærumhverfi, og hvetjandi eða hindrandi áhrifum þeirra. Persónulegar aðstæður felast í gildum, trú og 

viðhorfum tengdum menningu, félags- og efnahagsstöðu einstaklingsins, undirbúning hans, væntingar 

og þekkingu á umbreytingunni. Með nærumhverfi er átt við stuðning og samband við fjölskyldu og vini, 

fyrirmyndir, aðgengi að upplýsingum og stuðningi frá fagfólki og að öðrum áreiðanlegum upplýsingum 

og svörum. Fjærumhverfi eru aðstæður í þjóðfélagi, samfélagi eða þjóðfélagshópi. Fordómar, ójafnrétti 

og neikvæð viðhorf í samfélaginu hafa hindrandi áhrif á umbreytingar á sama hátt og viðurkenning, 

jafnrétti og jákvæð viðhorf hafa hvetjandi áhrif (Schumacher og Meleis, 2010). 

3.4 Viðbrögð og þættir í heilbrigðu umbreytingaferli 

Viðbrögð eða svörun við umbreytingum (e. Patterns of response) er sýnileg eða ósýnileg hegðun á 

meðan á umbreytingu stendur sem má rekja beint til hennar. Algeng viðbrögð eru að vera ráðvilltur, 

upplifa vanlíðan, óróleiki, kvíði og depurð en viðbrögðin geta líka verið jákvæð; s.s. gleði, stolt og 

hamingja. (Chick og Meleis, 2010). Viðbrögðin felast bæði í viðbrögðum í ferli (e. Progress indicators) 

umbreytingar sem og útkomu (e. outcome indicators) hennar. Eðli umbreytingar getur haft hindrandi 

eða hvetjandi á áhrif á viðbrögð einstaklings við henni (Meleis, 2010). 

 Í heilbrigðu umbreytingaferli er er mikilvægt að einstaklingurinn upplifi að hann sé í tengslum 

og sambandi við þá sem standa honum næst (e. feeling connected), hvort sem það eru ný tengsl eða 

gömul, persónuleg eða við fagfólk. Traust meðferðarsamband milli hjúkrunarfræðings og sjúklings eða 

skjólstæðings er hér dæmi um hvetjandi þátt tengsla í heilbrigðri umbreytingu. Í gegnum samskipti 

öðlast einstaklingur skilning á umbreytingunni, hann skilur og viðurkennir hegðunarbreytingar sem 

henni fylgja auk þess að samkennd, skilningur, viðurkenning og samábyrgð verður til á samskiptum 

við annan aðila sama hvort það er ástvinur, jafningi eða fagmaður.  

Staðsetning og staða (e. Location and being situated) er mismikilvægur þáttur ferlisins, það fer 

eftir tegund umbreytingarinnar. Staðsetning skiptir miklu máli t.d. í flutningi (milli landa, úr sveit í borg). 

Í gegnum samanburð á milli nýrrar og fyrri staðsetningar eða stöðu verður til nýr skilningur og gildi. 

Vaxandi öryggi og aðlögun (e. developing confidence and coping) felst í auknum skilningi á ferlinu og 

þátttöku í því. Úrræðanýting og sjálfsbjargarviðleitni eru merki um aukið öryggi og aðlögun og að 

einstaklingurinn hafi eða sé að læra af ferlinu sem felst í umbreytingunni (Meleis o.fl. 2000).  
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3.5 Sjálfsmynd og útkoma  

Útkoma (e. Outcome) í lok umbreytinga felst í tveimur meginþáttum; eigin getumati (e. Mastery)  og 

sveigjanlegri og heildrænni sjálfsvitund (e. Fluid Integrative Identities). Eigið getumat felst í mati og 

stjórn einstaklingsins í að nýta færni sína í að aðlagast og takast á við nýjar aðstæður og umhverfi. 

Mat einstaklings á eigin getu segir til um heilbrigði umbreytingarinnar. Sveigjanleg og heildræn 

sjálfsvitund skapast í kjölfar umbreytingarinnar þar sem hún er orðin hluti af sjálfinu og einstaklingurinn 

búinn að ná jafnvægi. Sveigjanleikinn felst í að einstaklingurinn er opnari fyrir breytingum og/eða hefur 

meiri trú á að hann geti aðlagast (Kralik, 2006; Meleis o.fl. 2000). 

Umbreytingarferlið er mikil áskorun fyrir sjálfsmyndina (e. self-identity) en að sama skapi eru 

umbreytingar mikilvægar í eflingu og myndun hennar þar sem ferlið felst í innri-endurröðun sem verður 

þegar að einstaklingur lærir að aðlagast og fella breytingar inn í líf þeirra. Kreppa eða vanlíðan 

skapast vegna breyttrar skynjunar á sjálfinu/sjálfsmyndinni vegna óvissu og uppnáms sem fylgir 

streituvaldandi breytingum, atburði eða áfalli og áhrifa þeirra á náin sambönd og daglegt líf. Markmiðið 

í umbreytingu er að ná aftur stjórn og aðlagast, einstaklingurinn finni fyrir staðfestu og geti séð 

heildarmyndina og komi sterkari út úr henni. Í farsælli umbreytingu víkur vanlíðan fyrir vellíðan og 

stjórn á tilfinningum, lífsgæði aukast og vellíðan samböndum sömuleiðis (Kralik o.fl., 2006; 

Schumacher og Meleis, 2010).  

Erfiðleikar og þjáning eru algengir hvatar til umbreytinga, t.d. tengt áföllum, missi og veikindum 

en auk þess getur ferlið sjálft valdið þáningu þegar að erfitt verður að sættast við og aðlagast 

breytingu á sjálfsmynd (e. altered sense of self). Þessar þjáningar linast eða hverfa þegar 

einstaklingurinn nær aðlagast. Einstaklingur í kreppu hefur ekki lokið umbreytingarferlinu og hefur ekki 

náð aðlögun (Chick og Meleis, 2010; Kralik o.fl., 2006).  
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4 Kreppa 

Kreppa er tímabundið tilfinningalegt ójafnvægi sem einstaklingur upplifir í kjölfar streituvaldandi atburða 

eða aðstæðna og veldur því að einstaklingur er ófær um að sjá fram úr ástandinu og nýta sér þau úrræði 

og aðlögunarleiðir sem hafa áður dugað (Aguilera, 1978; Berman og Snyder, 2012; G.W.  Stuart, 2013).  

Allir upplifa einhvern tímann í lífinu svona tilfinningalegt ójafnvægi, bráða streitu og vanlíðan (e. 

acute stress). Þegar einstaklingur lendir í ójafnvægi reynir hann að ná jafnvægi á ný og yfirleitt tekst 

það. Eðlileg úrlausn verður þegar einstaklingurinn hefur raunsæja skynjun á atburðinum eða aðstæðum, 

hefur nægan stuðning og nýtir fullnægjandi aðlögunarleiðir og bjargráð til þess að ná jafnvægi á ný. Hafi 

einstaklingurinn aftur á móti brenglaða skynjun á atburðinum og/eða ónægan stuðning og/eða 

ófullnægjandi aðlögunarleiðir verður engin úrvinnsla, ójafnvægið heldur áfram, vanlíðan eykst eftir því 

sem ójafnvægið endist lengur og einstaklingurinn lendir í kreppu (Aguilera, 1978). Þegar brengluð 

skynjun verður á aðstæðum er líklegt að einstaklingurinn eigi erfitt með að átta sig á sambandi aðstæðna 

og streituvaldandi tilfinninga sem þeim tengjast og úrlausn verður ekki. Einstakling í kreppu skortir ró 

eða jafnvægi til þess að geta séð heildarmyndina, ná yfirsýn yfir aðstæðurnar og getur ekki nýtt sér þær 

aðlögunarleiðir sem áður hafa hjálpað. Í þessu ástandi er hann móttækilegur fyrir inngripi/íhlutun 

(kreppumeðferð), því hann þarfnast nýrra aðlögunarleiða eða stuðning og hjálp við að nýta gamlar 

aðlögunarleiðir til þess að takast á við kreppuna. Til þess að losna úr kreppu þarf að takast á við 

tilfinningaleg, hugræn og atferlislega þætti hennar. Kreppuástand er huglægt og sem slíkt er það 

skilgreint af einstaklingum sem hana upplifir eða fjölskyldu eða hópi. Samtímis og kreppa gerir 

einstakling viðkvæman fyrir sálrænni vanlíðan er hún einnig tækifæri til að þroskast og styrkjast. Farsæl 

kreppuúrlausn er mikilvæg til þess að varna þróunar langvinnra raskana á geðheilsu (Aguilera, 1978; 

Lewis og Roberts, 2001; RNAO, 2006; Roberts og Ottens, 2005).  

4.1 Kreppuþróun  

Aðalorsök kreppu er streituvaldandi ástand eða aðstæður þar sem einstaklingur upplifir sig í mögulegri 

hættu (upplifir að sér sé ógnað), sama hvort hún er raunveruleg eða ekki. Fyrst er það skynjun 

einstaklingsins sem veldur uppnámi en síðan tekur við vangeta hans til að leysa úr uppnáminu með 

aðlögunarleiðum sem áður nýttust honum í sambærilegri ástandi. Yfirleitt hefur kreppa fimm þætti þ.e. 

áfall eða ástand þar sem einstaklingur upplifir lífshættu eða ógn, viðkvæmt ástand (e. Vulnerable state), 

kreppuvaldandi þáttur (e. Precipitating factor), kreppuástand og úrlausn. Eftir kreppuvaldandi atburð, 

finnur einstaklingurinn fyrir kvíða (vanlíðan) sem viðbragð við kreppu. Kvíðinn virkjar aðlögunarleiðir 

einstaklingsins. Ef aðlögunarleiðir létta ekki á líðaninni eykst kvíðinn. Einstaklingurinn reynir nýjar leiðir 

til aðlögunar eða endurskilgreinir ógnina til þess að geta nýtt sér gömlu aðlögunarleiðirnar og ef það 

virkar þá verður kreppuúrslausn. Þegar einstaklingurinn finnur að aðlögunarleiðirnar duga ekki eykst 

spenna og vanlíðan enn frekar vegna aukinna innri og ytri streituvalda. Þetta er kreppa sem 

einstaklingurinn getur ekki hunsað eða leyst úr sjálfur. Einkenni kreppu eru meðal annars óróleiki, kvíði, 

sektarkennd, ótti og einmannaleiki, reiði, einangrun, óraunveruleika tilfinning, vanvirkni, erfiðleikar við 

að framkvæma hversdagsleg verk og breyting á svefn og matarvenjum (Aguilera, 1978; Lewis og 

Roberts, 2001; RNAO, 2006; G.W.  Stuart, 2013).  
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4.2 Tegundir kreppa  

Tegundir kreppa eru þroskakreppur (e. maturational/developmental crisis) og kringumstæðnakreppur 

(e. situational crisis). Tegund kreppu fer eftir streitu- eða kreppuvaldi, kringumstæðum, þroska, 

líffræðilegum, sálrænum, sálfélagslegum og trúarlegum þáttum (RNAO, 2006). 

4.2.1 Þroskakreppur  

Líf einstaklings verður stöðugt fyrir áhrifum frá þroskastiginu sem hann er staddur á hverju sinni. Þroski 

er ferli þar sem eitt stig tekur við af öðru. Líkamlegar, sálrænar og félagslegar breytingar, eins og þær 

sem voru nefndar hér á undan í umfjöllun um umbreytingar, sem fylgja þroska eru áhættuþættir fyrir 

þroskakreppu. Þroskakreppur eru tengdar því þroskastigi sem einstaklingurinn er staddur á hverju sinni 

og þær geta orðið á öllum stigum þroska. Meiri líkur eru á þroskakreppu á tímabili þegar djúpstæðar 

félags-, líkamlegar og sálrænar breytingar eiga sér stað. Þær verða jafnt stakar og samhliða 

kringumstæðnakreppu s.s. lífsviðburðum. Samkvæmt kenningu Erikson um þroska sjálfsins, tekur eitt 

stig við af öðru þegar farsæl úrlausn hefur náðst en á hverju stigi er eðlilegt að árekstrar verði milli 

hlutverka, sambanda og sjálfsins. Lykilatriði í þroskakreppum er að breytingar krefjast 

endurskilgreiningar á hlutverki og mögulega persónuleikabreytinga. (Aguilera, 1978a; G.W.  Stuart, 

2013).  

 Þroskakreppur eru eðlilegur hluti af vexti og þroska og verða þegar ójafnvægi verður í  

tilfinningum og skilningi á þroskaferlinu.  í barnæsku , á unglingsárum, hjá ungum fullorðnum, um miðbik 

lífs, við ellilífeyrisaldur og elli og tengjast streituvöldum á hverju stigi.  Aðskilnaðarkvíði ungs barns er 

dæmi um þroskakreppu. Á unglingsárunum verða örar breytingar á líkamanum, kynvitund eykst og 

einstaklingurinn áttar sig á kynhneigð sinni, fær aukið sjálfstæði og tekur aukinn þátt í samfélaginu og 

tekur ákvarðanir um stefnu til framtíðar. Ungir fullorðnir flytja að heiman og standa sjálfstæðir frammi 

fyrir lífinu, hugsa um heimili, hefja starfsferil, fara í framhaldsmenntun og stofna til fjölskyldu. Á miðjum 

aldri verða breytingar í foreldrahlutverki, algengt er að breytingar tengist starfsframa eða félags- og 

efnahagsstöðu og svo byrjar fólk að eldast, hættir að vinna og ellin færist yfir. Sambönd, fyrirmyndir og 

umhverfi eru lykilþættir, bæði verndandi og hindrandi, í þroskakreppum.  (Aguilera, 1978a; Berman og 

Snyder, 2012; G.W.  Stuart, 2013). 

4.2.2 Kringumstæðnakreppur 

Kringumstæðnakreppur eru bæði af almennum toga eins og þær sem eru nefndar hér á undan en undir 

þær falla einnig stóráfallakreppur. Lífsviðburðir Kringumstæðnakreppur eru kreppur af völdum 

lífsviðburða sem valda ójafnvægi, hjá einstaklingi eða hópi. Þetta eru atburðir eða streituvaldar sem 

ógna lífeðlisfræðilegum, sálrænum og félagslegum heilindum hans. Streituvaldar tengdir 

kringumstæðum eru ófyrirsjáanlegir og gerast á öllum lífsskeiðum. Þetta eru áföll, missir og aðrir 

erfiðleikar eða áskoranir, jafnvel jákvæðir lífsviðburðir sem valda streitu.  Til dæmis sambandsslit, 

dauðsföll eða flutningar, barneignir, atvinnumissir, nýtt starf og veikindi. Atburðirnir geta verið jákvæðir 

ekki eingöngu neikvæðir. Atburðir eða kringumstæður sem tengjast beint þroskaviðfangsefnum eða 

bætast við þá streituvalda auka líkur á kreppu (Aguilera, 1978b; Kanel, 2014; G.W.  Stuart, 2013). 

 Kringumstæðnakreppur eru bæði af almennum toga eins og þær sem eru nefndar hér á undan 

en undir þær falla einnig stóráfallakreppur.  
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4.2.2.1 Stóráfallakreppur  

Stóráfallakreppur (e. disaster/trauma percipitated crisis) verða í kjölfar alvarlegra atvika; hamfara, 

ofbeldisverka og slysa þar sem einstaklingur eða hópur lendir í lífshættu, hlýtur alvarlegan skaða eða er 

vitni að slíkum atburðum.  Stóráföll eru mjög mismunandi og viðbrögð við þeim fara eftir eðli áfallsins. 

Mat á áfalli felst í skjótleika áfallsins (e. suddenness), staðsetningu, tjóni, tímalengd og líkum á 

endurtekningu (Flannery og Everly, 2000; Lewis og Roberts, 2001).  

 Skjótleiki áfalls  þ.e. hvort að að einhver viðvörun var (eins og snjóflóðahætta, óveðursviðvörun) 

eða hvort að áfallið kom fyrirvaralaust (t.d. ofbeldi, nauðgun). Þegar enginn fyrirvari er upplifir 

einstaklingur meira óöryggi, sálræna vanlíðan, ofurvarkárni, reiði og endurupplifun. Staðsetning 

einstaklings í aðstæðunum skiptir máli. Því nær sem einstaklingurinn er í áfallinu því meiri áhrif hefur 

það á líðan. Þ.e. einstaklingur sem verður fyrir í snjóflóði er líklegri til að eiga erfiðara með úrvinnslu 

reynslunnar en einstaklingur sem var í návígi en í skjóli. Með staðsetningu er einnig átt við tengsl 

einstaklinga. Því nánari sem einstaklingur er látnum ástvini eru meiri líkur á erfiðri úrslausn. Tjón á 

eignum, líkamsáverkar og heilsuskaði veldur oft reiði, örvilnun, sektarkennd og óraunveruleika 

tilfinningum. Tíminn sem tók áfallið að ríða yfir. Því lengri tíma sem það tekur því meiri streita og vanlíðan 

fylgir. Líkur á endurtekningu eykur líkur á kreppu, þ.e. ef einstaklingur skynjar að áfallið geti endurtekið 

sig (Lewis og Roberts, 2001). 

Eðlileg viðbrögð við stóráföllum eru m.a. ofurárvekni, svefntruflanir, endurupplifun á atburðinum, 

doði, óraunveruleikatilfinning, sorg og hjálpar- og vonleysi. Þessi viðbrögð eru eðlileg en flestir geta nýtt 

sér stuðning úr umhverfi sínu og ná smám saman jafnvægi á ný. Sálræn skyndihjálp og stuðningur strax 

eftir áfall, eða á meðan að því stendur, hjálpar til við úrvinnslu á reynslunni og spornar gegn kreppu, 

þróun áfallastreituröskunar og annarra geðraskana. Sálræn skyndihjálp felst í tilfinningalegum stuðningi, 

tryggja öryggi, hlúa að líkamlegum og sálrænum skaða, virkjun stuðningsneta og fræðslu um eðlileg 

viðbrögð við áföllum. Einstaklingar sem hafa takmarkaðan stuðning í nærumhverfi sínu, eru með 

geðröskun eða sögu um geðvanda og fyrri áföll eru í aukinni áhættu fyrir að enda í kreppu. 

Kreppumeðferð tekur við af sálrænni skyndihjálp þegar úrlausn næst ekki að áfallinu yfirstöðnu (Everly, 

Barnett, Sperry og Links, 2010; Flannery og Everly, 2000; Wynn, 2015).  
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5 Skilgreiningar 

Til þess að skýra þá þætti sem koma fram er mikilvægt að skilgreina ýmsa þætti sem minnst hefur verið 

á hér á undan. Vanlíðan, streita, streituvaldar og aðlögun eru órjúfanlegir þættir í kreppu og umbreytingu.  

5.1 Sálræn vanlíðan  

Sálræn vanlíðan (e. Psychological distress): „...sérstakt óþægilegt, tilfinningalegt ástand sem 

einstaklingur upplifir vegna streituvalds/a eða kröfu sem veldur einstaklingi skaða, tímabundið eða 

ótímabundið.“2 (Ridner, 2004). Þessi skilgreining Ridner á sálrænni vanlíðan á margt sameiginlegt með 

skilgreiningu á kreppu. Sálræn vanlíðan er oft borin saman við kvef eða magapest, slæm líðan sem 

veldur mikilli vanlíðan en gengur yfir. Hún er röskun í tilfinningalífinu sem hefur áhrif á félagslega virkni, 

daglegt líf og lífsgæði. Sálræn vanlíðan er ekki geðröskun, þó að einstaklingur með geðröskun geti 

fundið fyrir sálrænni vanlíðan og einkenni hennar eiga margt sameiginlegt með lyndis- og 

kvíðaröskunum (Drapeau, Marchand og Beaulieu-Prévost, 2011; Mirowsky og Ross, 2003; Wheaton, 

2007).  

5.1.1 Einkenni sálrænnar vanlíðan 

Ridner (2004) tekur fram fimm einkennandi þætti sálrænnar vanlíðan; einstaklingurinn upplifir vanhæfni 

til að ráða við streituvaldinn, til staðar er breyting eða ójafnvægi á tilfinningaástandi, tilfinningaleg 

þjáning, tjáning vanlíðunar (yrt eða óyrt) og skaði. Orsakavaldur upplifunarinnar er og getur verið 

mismunandi. Hann getur falist í einkennum svo sem þreytu, ógleði og verkjum, áfalli og/eða missi, 

upplifun stjórnleysis eða –missis.  

Einstaklingur upplifir vanhæfni til að ráða við streituvald lýsir sér í að hann finnur ekki leiðir til að leysa 

vandamál, er háður öðrum við ákvarðanatöku, lýsir vonleysi og forðast að takast á við vandann. Breyting 

eða ójafnvægi í tilfinningaástandi veldur kvíða, þunglyndi, áhugaleysi, óróleika, sjálfsniðurrifi (e. self-

depreciation). Vanlíðan (e. discomfort) felst í þjáningu og kvölum í sálrænni líðan og einkennin eru sorg, 

depurð, verkir og reiði. Yrt tjáning vanlíðan felst í tjáningu vonleysis, ótta, verkjakvartanir, svefntruflanir 

og þögn (hættir að tjá sig, dregur sig í hlé). Óyrt tjáning sést í andlitssvip, óróleika í líkamanum, vanhirða 

í persónulegu hreinlæti og einstaklingur forðast augnsamband. Skaði (e. harm) sem hlýst af sálrænni 

vanlíðan og hann getur verið tímabundinn eða varanlegur, þar sem sálræn vanlíðan er slítandi og hefur 

skaðleg áhrif á sjálfsmynd og persónu sambönd. Auk þess veldur hún raunverulegum sársauka, 

breytingum á lífsmörkum og sjálfsvígshættu (Ridner, 2004).  

Í megindlegri rannsókn sem félagsfræðingurinn Raymond Massé (2000) gerði á sálrænni vanlíðan í 

Kanada, komu fram þar sem sex meginþemu:  

 

  

                                                      
2 „...the unique discomforting, emotional state experianced by an individual in response to a specific 

stressor or demand that results in harm, either temporary or permanent, to the person.“ 
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1. Vonleysi og bölsýni um að ástandið muni batna veldur því að einstaklingur dregur úr virkni og 

áhugi minnkar. 

2. Angist og streita. Vanlíðan fylgir kvíði, áhyggjur, álag, óróleiki og einstaklingur verður 

taugaóstyrkur. Þessar tilfinningar, kvíði og ótti valda sálrænni þjáningu og einstaklingurinn 

upplifir sig vanmáttugan.  

3. Að gera lítið úr sjálfum sér (e. self-depreciation). Sjálfsmynd og sjálfsefi hefur áhrif á félags- og 

tilfinningafærni. Einstaklingar kenna sjálfum sér fyrir hvernig er komið fyrir þeim félagslega og 

sálrænt. 

4. Einangrun. Einstaklingur dregur sig í hlé úr félagslegri þátttöku og minnkar samskipti við aðra.  

5. Líkamleg einkenni.  Svefntruflanir, verkir, þreyta og orkuleysi. Minnkuð líkamleg virkni sem 

tengist oft minnkaðri félagslegri virkni. Sálræn þreyta verður vegna minnkaðs áhuga í lífinu og 

deyfð og tómlæti (e. apathy).  

6. Einstaklingur dregur sig í hlé verður innhverfur (e. withdrawal into oneself). Einstaklingur 

dregur sig í hlé vegna kreppu í sjálfinu, gildum og hlutverkum hans. Hann upplifir vanmátt sinn 

í að hafa stjórn á lífinu og aðlagast umhverfi sínu.  

5.2 Streita  og aðlögun 

Streita er eðlilegur þáttur í lífinu en það fer eftir aðstæðum í lífi einstaklings og skynjun hans á úrræðum 

sem hann hefur hvort að streita valdi kreppuástandi. Streita er ástand sem einstaklingur upplifir sem 

hefur áhrif á jafnvægi hans. Streituvaldur (e. stressor) er áreiti eða atburður sem veldur því að 

einstaklingur upplifir streitu. Viðbrögð einstaklings við streitu sjást í aðlögunarleiðum (e. coping 

responses) hans  og bjargráðum (e. coping mechanisms).  (Berman og Snyder, 2012; Lazarus, 1999; 

Lewis og Roberts, 2001).   

5.2.1 Streituvaldar 

Streituvaldar geta verið innri streituvaldar (e.internal stressors) og ytri streituvaldar (e. External 

stressors). Innri streituvaldar koma innan frá einstaklingi og geta verið lífeðlisfræðilegir (t.d. sýking, 

hormónar, annað) og tilfinningar. Ytri streituvaldar eru í umhverfi einstaklingsins (t.d. atvinna, 

félagsstaða, lífsviðburðir). Einnig eru streituvaldar tengdir þroska, þeir eru fyrirsjáanlegir og tengdir 

lífsferlinum, kringumstæðum (e. situational stressors) s.s. lífsviðburðir. Streita hefur áhrif á alla þætti í 

lífi einstaklings þ.e. á lífeðlisfræðilega, tilfinningalega, vitsmunalega, félagslega og trúarlega þætti. 

Lífeðlisfræðilega hefur streita áhrif á jafnvægi (e.homeostasis). Tilfinningalega hefur streita áhrif á 

sjálfsmyndina, neikvæð streita hefur neikvæð og niðurbrjótandi áhrif. Vitsmunalega hefur streita áhrif á 

skynjun einstaklings og getu hans til að leysa úr vandamálum. Félagslega hefur streita áhrif á sambönd 

(Berman og Snyder, 2012; Mirowsky og Ross, 2003).  

Einkenni streitu eru kvíði , ótti, reiði, depurð/þunglyndi og ómeðvitaðir varnarhættir (e. defense 

mechanisms). Kvíði er tilfinning um óöryggi,  áhyggjur, fælni, hugboð eða hjálparleysi sem tengist 

yfirvofandi eða skynjaðri ógn/hættu gagnvart manni sjálfum eða mikilvægum samböndum. Kvíði er 

eðlilegt viðbragð við streituvöldum og heilbrigður kvíði er hvetjandi en þegar hann verður of mikill er 

hann lamandi og hamlar enn frekar við úrlausn á streituvöldum (Berman og Snyder, 2012; Lazarus, 

1999; Sharoff, 2002).  
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5.2.2 Aðlögunarleiðir  

Aðlögunarleiðir einstaklings eru lærðar eða afleiddar af reynslu hans og persónuleiki spilar veigamikinn 

þátt í því hvaða aðlögun einstaklingur tileinkar sér. Þær skiptast í vitrænar/hugrænar (e. cognitive 

coping), tilfinningamiðaðar (e. affective coping) og vandamálamiðaðar aðlögunarleiðir (e. adaptive 

coping) (Lazarus, 1999; Sharoff, 2002). 

Hugræn aðlögun felst í því að einstaklingurinn reynir að skilja vandamálið og gera það þannig 

auðveldara að takast á við. Þetta þýðir þó ekki að skilningurinn sé réttur. Sem dæmi má nefna jákvæðan 

samanburð, þegar einstaklingur hunsar ákveðnar staðreyndir sem henta honum ekki. Með 

tilfinningamiðaðri aðlögun reynir einstaklingur að tempra tilfinningalega vanlíðan til dæmis með því að 

bæla niður tilfinningar, afneita þeim eða yfirfæra þær á aðra. Vandamálamiðuð aðlögun felst í að reyna 

að takast á við streituvaldinn sjálfan t.d. samningagerð, horfast í augu við vandann og leita sér aðstoðar 

eða ráða. (Berman og Snyder, 2012; Sharoff, 2002).  

Persónuleiki er margslungið líkamlegt og sálrænt kerfi sem liggur að baki hegðun, hugsunum og 

tilfinningum einstaklings. Persónueinkenni standa að baki jákvæðrar og neikvæðrar aðlögunar. 

Jákvæður, opinn og meðvitaður persónuleiki er líklegri til jákvæðrar aðlögunar og úrlausnar en 

taugaveiklaður, lokaður og ósjálfstæður persónuleiki neikvæðrar (Carver og Connor-Smith, 2010). 

5.2.3 Verndandi þættir 

Það er einstaklingsbundið hvernig og hversu mikil áhrif lífsviðburðir og aðrir streituvaldar hafa. Það sem 

veldur miklu uppnámi hjá einum einstaklingi hefur lítil áhrif á annan. Einstaklingur með sterkari innri 

stjórnrót (e. higher internal locus of control) á auðveldara með aðlögun og hefur sterkari aðlögunarleiðir 

en einstaklingur með ytri stjórnrót (e. external locus of control). Innri stjórnrót er sjálfsmynd og upplifun 

einstaklings að hann hafi stjórn á lífi sínu. Séu þessir þættir sterkir eru minni líkur á sálrænni vanlíðan 

hjá fullorðnum.  Ytri stjórnrót eða bjargráð felast í félaglegum tengslum og félagslegum stuðningi, tekjum 

og menntun (Drapeau o.fl., 2011; Ridner, 2004).  

5.2.4 Særanleiki  

Það er erfitt að skilgreina hugtakið vulnerability á íslensku en það getur þýtt; særanleiki, varnarleysi, 

viðkvæmni og berskjöldun. Þessi orð gefa til kynna að um veikleika sé að ræða, sem er rétt að vissu 

leyti því að það að sýna særanleika eða vera særanlegur er áhættuþáttur og gerir mann veikari fyrir að 

veikjast, lenda í kreppu eða upplifa vanlíðan. En særanleiki er líka nauðsynlegur í bata, heilleika og 

heilsu því að í særanleika felst að vera opinn, auðmjúkur og einlægur og styrkir innri stjórnrót. Særanleiki 

gerir einstaklingum kleift að vaxa og þroskast (Bernhardsdóttir og Vilhjálmsson, 2013; Perrig-Chiello, 

Hutchison og Knöpfli, 2016; H. Sveinsdóttir, 2006). 

5.2.5 Stuðningur  

Enginn er eyland og allir þurfa á öðrum að halda, þurfa staðfestingu eða mat annarra á lífsgildum sínum. 

Mest vægi hefur mat þeirra sem standa einstaklingi næst, þar sem traust ríkir og samábyrgð. Slíkur 

stuðningur er mikilvægur þáttur í mótun sjálfskynjunar og sjálfsmyndar. Stuðningur getur birst sem; 

tilfinningalegur stuðningur í umhyggju, samkennd og huggun; stuðningur í formi upplýsinga, ráðgjöf eða 
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leiðbeininga og praktískri aðstoð svo sem fjárhagsstuðningur og hjálp við heimilisstörf. Stuðningur er 

einn mikilvægasti verndandi þáttur í kreppuþróun og til varnar sálrænni vanlíðan(Aguilera, 1978; 

Drapeau o.fl., 2011; G.W.  Stuart, 2013).  
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6 Kreppumeðferð  

Í kreppu eru aðlögunarleiðir einstaklings brostnar og utanaðkomandi aðstoð er nauðsynleg vegna 

viðkvæmni og bjargarleysisins sem hann upplifir. Kreppumeðferð felst í að greina aðlögunarleiðir sem 

hafa brugðist og hjálpa skjólstæðingi að skipta þeim út eða bæta við bjargráðum. Með því að afmarka 

vandamálið minnkar ringulreiðin innra með einstaklingnum og hann öðlast raunsærri mynd af 

aðstæðunum. Á þeim grunni er hægt að finna aðgerðarleiðir, draga úr kvíða og auka virkni. Það sem 

kreppumeðferðarleiðir eiga sameiginlegt er skjótt inngrip (e. early intervention), stuðla að stöðugleika, 

auka skilning á ástandinu eða atburðinum, þá er hún lausnamiðuð og hvetur til sjálfsbjargar.  

Kreppumeðferð er stutt meðferðarleið sem margar fagstéttir nýta; geðhjúkrunarfræðingar, 

hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar og fleiri fagstéttir bæði innan heilbrigðiskerfisins og 

utan þess og meðferðarleiðir eða módel eru til. Markmið kreppumeðferðar er kreppuúrlausn, að minnsta 

kosti úrlausn á bráðum kreppuvaldi (e. Resolution of immediate crisis) en hámarksárangur myndi teljast 

ef einstaklingurinn næði betri líðan en fyrir kreppu. Einblínt er á ástandið núna og stefnt að því að 

einstaklingurinn nái fyrri virkni. Meðferðaraðili er þátttakandi í meðferðinni og beinir einstaklingi í rétta 

átt. Ábending fyrir meðferð er skyndileg vanhæfni til að takast á við aðstæður. Kreppumeðferð er ekki 

eingöngu einstaklingsmeðferð heldur er hún einnig notuð fyrir pör, fjölskyldur og aðra. hópa (Aguilera, 

1978; Flannery og Everly, 2000; Lewis og Roberts, 2001; Roberts og Ottens, 2005) 

6.1 Kreppumat 

Kreppumat er grunnþáttur í meðferð og úrlausn kreppu. Fyrst og fremst er mikilvægt að ákveða hvaða 

hjálp einstaklingurinn þarfnast, hvort hann sé í lífshættu (eða aðrir í hans umhverfi), hvort hann þurfi 

innlögn eða ráðgjöf frá öðrum aðila. Kreppumat hefst þegar einstaklingur óskar eftir aðstoð og er spurður 

um ástæðuna. Samtímis og hann lýsir líðan sinni og hvað gerðist er geðslag og viðhorf kannað. Því 

næst er athyglinni beint að skynjun einstaklingsins á aðstæðunum, hvaða áhrif þær hafa á einstaklinginn 

og hvort skynjunin sé raunveruleg. Þá er hann spurður út í stuðning sem hann hefur í umhverfi sínu og 

meðferðaraðili reynir að komast að því hver stendur honum næst, því að því fleiri sem styðja við 

einstaklinginn því skjótari og betri úrlausn næst. Mikilvægt er að halda athyglinni eingöngu á þeim vanda 

sem olli kreppunni  (Aguilera, 1978b; Lewis og Roberts, 2001; RNAO, 2006).  

Triage Assessment Form for Crisis Intervention (TAF) er kerfi sem auðveldar mat á viðbrögðum 

einstaklings í kreppu. TAF felst í að meta tilfinninga viðbrögð (e. affective responses), hugræn viðbrögð 

(e. cognitive perception) og hegðun (e. behavioral responses) í kreppuaðstæðunum. Mikilvægt er að 

meta alla þessi flokka viðbragða því að ef mat er ekki fullnægjandi í hverjum flokki getur það valdið 

ófullnægjandi kreppuúrlausn og fleiri vandamálum. Tilfinninga viðbrögð eru yfirleitt reiði, kvíði eða ótti 

og depurð. Hegðun felst yfirleitt í hreyfingarleysi, í þeim skilningi að einstaklingurinn upplifir sig fastan 

og óhæfan til að leysa úr kreppunni; forðun, þar sem einstaklingurinn reynir að komast hjá því að takast 

á við kreppuvaldinn; og loks nálgun einstaklingsins sem hann hefur reynt til að takast á við kreppuna. 

Hugræn viðbrögð eru; að hann upplifi að brotið hafi verið á sér eða sínum, honum sé ógnað eða hann 

upplifir missi (Myer og Conte, 2006). 
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6.2 Kreppumeðferð Aguilera og Messick 

Hjúkrunarfræðingarnir Donna C. Aguilera og Janice M. Messick (1978)  kynntu kreppumeðferðarmódel 

sitt í byrjun áttunda áratugs síðustu aldar. Meðferðin byggir á byggir á sveigjanleika og sköpunargáfu 

meðferðaraðila í því að hjálpa einstaklingi að ná vitsmunalegum skilningi á kreppunni, aðstoða 

einstaklinginn við að tjá og opna fyrir tilfinningar sínar, skoða gamlar og nýjar aðlögunarleiðir, finna og 

nota stuðning í umhverfi sínu og fara yfir það með einstaklingnum hvernig hann myndi bregðast við 

framtíðar kreppu til þess að fyrirbyggja vandamál. Módelið hefur síðan verið mikið notað í 

kreppumeðferð og í þróun kreppumeðferðaleiða. Það er einfalt og lýsandi:  

 

 

Kreppumeðferðarmódel Aguilera og Messick  Meðferðin gerir ráð fyrir úrlausn í eftir 1- 6 skipti, annað 

hvort í viðtali, vitjun eða í gegnum síma (Aguilera, 1978).  

6.3 Roberts´ Seven-Stage Crisis Intervention Model 

Sjö stiga módel Roberts (Roberts og Ottens, 2005) er kerfisbundið mat og meðferð í kreppu byggt á 

grundvallarkenningum og hugmyndafræði kreppu.  Stigin eru eftirfarandi:  

1. Kreppumat og mat á líffræðilegum- og sálfélagslegum þáttum auk mats á 

hættu(sjálfsvígshættu).  Hér byggir á viðtalstækni. Til þess að mat sé fullnægjandi þarf 

klíníker að geta sett sig í spor skjólstæðings og skilja hann en samhliða því fær 

skjólstæðingurinn tilfinningu um að hlustað sé á sig og mark tekið á því sem hann/hún segir. 

Mælt er með notkun TAF (Myer og Conte, 2006).  
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a. Heilsu og sálfélagslegt mat (e. biopsychosocial assessment): Stuðningur og 

streituvaldar í umhverfi skjólstæðings eru metnir auk heilsufars og lyfjanotkun og 

áfengis og eiturlyfjanotkun.  

b. Innri og ytri aðlögunarleiðir og úrræði  

c. Nota gagnvirkar og fljótvirkar aðferðir við að meta tilfinningalegar, hugrænar og 

atferlisbundnar hliðar kreppunnar (TAS) 

d. Meta lífshættu, spyrja um sjálfsvígshugsanir, tilfinningar og áætlun. Taka tillit til 

áhættuþátta svo sem félagslegrar einangrunar, þunglyndi, missir og skilnaður. Þá er 

mikilvægt að  

2. Meðferðarsamband. Meðferðarsamband er grunnur samstarfs og byggir a einlægni, 

virðingu, viðurkenningu og samkennd. Hér skiptir máli að meðferðaraðili dæmi ekki, nái 

augnsambandi, hann sé hugmyndaríkur og sveigjanlegur, jákvæður, hrósi fyrir framfarir og 

sýni þrautseigju.  

3. Bera kennsl á vandamál(in) og kreppuvalda. Í kreppumeðferð er unnið með yfirstandandi 

vandamál. Afhverju einstaklingurinn leitaði sér hjálpar í dag og vandamálin eru 

forgangsraðað og ákveðið hvað skal taka fyrir fyrst. Með því að meta kreppuþróunina getur 

meðferðaraðili áttað sig á aðlögunarleiðum skjólstæðings og hvar þarf að bæta þær til þess 

að leysa úr kreppunni, styrkja einstaklinginn og fyrirbyggja endurtekið kreppu ástand.  

4. Kanna tilfinningar, geðslag(heilbrigði) í gegnum virka hlustun og viðurkenningu 

a. Leyfa skjólstæðingi að tjá tilfinningar sínar, fá útrás og útskýra/segja frá þróun og 

ástandi kreppunnar.  

b. Nota virka hlustun: umorða/endurorða (e. paraphrasing), spegla tilfinningar og kafa 

í málið (e. probing)  

c. Varlega fer meðferðaraðilinn að bæta krefjandi svörum í samtalið(crisis-counceling 

diaglogue). Þetta felst í því að gefa upplýsingar, umorða, túlka og vera í mótsvari við 

tilfinningar einstaklingsins (e. playing devil’s advocate). Þessi liður hjálpa 

skjólstæðingi að losa um eða losna við óhjálplegar hugsanir.  

5. Finna og skoða nýjar aðlögunarleiðir.  

a. Á þessu stigi hefur einstaklingurinn unnið nóg í gegnum tilfinningar til þess að ná 

aftur einhverju jafnvægi og getur byrjað að vinna með meðferðaraðila  valkosti. Ef 

sjálfsvígshugsanir þá tryggja öryggi, mögulega innlögn, samning um að fremja ekki 

sjálfsmorð, taka á vímuefnavanda.  

b. Athuga hvað hefur virkað áður.  

c. Finna saman leiðir, því fáránlegar eða framsæknar, langsóttar því betra. 

d. Vandamálamiðuð meðferð (e. Solution focused therapy techiniques).  

6. Koma á jafnvægi í virkni með því að gera aðgerðaráætlun. Á þessu stigi næst yfirleitt 

kreppurúrlausn. Með aðgerðaráætlun er átt við að skjólstæðingur og meðferðaraðili ákveða 

hvaða meðferð eða úrræði skal nota. Þetta geta verið önnur meðferðarúrræði, 

stuðningshópar eða innlögn en markmiðið er að skjólstæðingurinn nái jafnvægi og andlegum 

stöðugleika. Hugræn úrlausn verður á þessu stigi þar sem einstaklingurinn öðlast 

raunverulegan skilning á því hvað gerðist, afhverju, hvaða þýðingu það hafði og hvaða 

viðbrögð í hugsun og atferli við kreppunni gerðu ástandi verra. Með þessu öðlast 

einstaklingurinn stjórn og styrk til þess að takast á við svipaðar aðstæður seinna meir.  
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7. Lokastigið er eftirfylgd. Þegar kreppuúrlausn hefur náðst er gert mat heilsu einstaklingsins 

þar sem farið er yfir árangur meðferðarinnar á markvissann hátt. Líkamlegt heilbrigði s.s. 

svefn, næring og hreinlæti, skilningur á því hvað gerðist og afhverju. Heildrænt mat á virkni; 

félagslegri, andlegri virkni auk virkni í atvinnu eða námi. Ánægja með meðferðina og þörf 

fyrir áframhaldandi meðferð eða tilvísun í önnur úrræði. Eftirfylgdin getur falist í endurkomu 

tíma (e. booster session) u.þ.b. mánuði eftir kreppumeðferð þar sem ávinningur og möguleg 

vandræði eru rædd. Fyrir syrgjendur er mælt með endurkomutíma eða annarri eftirfylgd í 

kringum dánardag ári seinna. Eins fyrir þá sem verða fyrir árás eða öðru áfalli.  

Þetta meðferðarlíkan Roberts er notað af heilbrigðisstéttum, faglærðum og leikmönnum, í 

félagsráðgjöf og í menntavísindum (Lewis og Roberts, 2001; Roberts og Ottens, 2005). 

6.3.1 Cognitive Coping Therapy 

Cognitive Coping Therapy (CCT) í kreppu felst í að skoða aðlögunarleiðir og bjargráð með 

einstaklingnum, hjálpa honum að öðlast skilning á því hvar bresturinn varð og styðja hann í að læra á 

nýjar aðlögunarleiðir og efla þær gömlu. CCT meðferðin skiptist í fjögur stig. Fyrst stigið er fræðsla, þar 

sem markmið meðferðarinnar er útskýrt, hugtök og fræði kynnt og hlutverk meðferðaraðila og 

skjólstæðings skilgreint. Á öðru stigi meðferðarinnar eru aðlögunarleiðir einstaklingsins kannaðar, 

hvernig hann hefur nýtt sér þær og hvernig og hvort þær hafa áhrif á núverandi vandann. Þriðja stigið 

felst í kynningu og kennslu á nýjar aðlögunarleiðir. Á fjórða stiginu æfir einstaklingurinn sig að nota nýju 

aðlögunarleiðirnar í gegnum ákveðnar æfingar. CCT er markviss, skjót og lausnamiðuð meðferð sem 

byggir á virkri þátttöku einstaklings og meðferðaraðila (Sharoff, 2002).  
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7 Umræða 

Allar skilgreiningar á hugtakinu kreppa taka það fram að röskun verður á jafnvægi sem kallar á breytingu 

eða aðlögun einstaklings eða einstaklinga sem tengjast og er ýmist jákvæð eða neikvæð fyrir 

einstaklinginn og nærumhverfi hans í hlutverkum hans og sálfélagslegum þáttum. (Aguilera, 1978; Lewis 

og Roberts, 2001; G.W.  Stuart, 2013)Umbreytingar hafa víðtæk áhrif á heilsu, líkamlega og 

sálfélagslega. Því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk skilji umbreytingaferlið til þess að geta hjálpað 

einstaklingum í gegnum það. Stuðningur í umbreytingu felst í upplýsingaöflun, stuðning í myndun 

stuðningsnets, þróa og viðhalda sterkum tengslum viða aðra og læra að aðlagast breytingingum með 

efldri sjálfsmeðvitund. Taka þarf til allra þátta umbreytinga til þess að geta hjúkrað skjólstæðingum á 

heildrænan hátt. (Kralik, 2006). 

7.1 Faraldsfræði  

Áhættuþættir fyrir sálræna vanlíðan má skipta í félags- og lýðfræðilega þætti, streitutengda þætti og 

persónulegar aðlögunarleiðir og bjargráð eða þeir þættir sem hafa áhrif á hlutverk einstaklingsins 

samfélaginu. Áhættuþættirnir eru almennir þeir eru kyn, aldur, kynþáttur, félagsstaða, hjúskaparstaða, 

atvinna og menntun og allir þessir þættir tengjast innbyrðis (Drapeau o.fl., 2011).  

Konur eru yfirleitt í meiri áhættu á að upplifa sálræna vanlíðan almennt en mismunandi streituvaldar 

valda vanlíðan hjá kynjunum, t.d. óöryggi á vinnumarkaði veldur karlmönnum meiri vanlíðan en konum 

og andlát eða sambandsslit hafa meiri áhrif á konur. Sálræn vanlíðan og kreppur eru algengari á 

ákveðnum aldursskeiðum, sérstaklega hjá ungum fullorðnum og öldruðum og vanlíðan er minnst á 

miðjum aldri. Aftur á móti er kvíði og reiði algengust á yngri árum, minnkar með árunum og er minnst 

hjá elstu aldurshópunum. Kynþáttur hefur mikið að segja ef um minnhlutahóp og innflytjendur er að ræða 

en þeir eru sérstaklega útsettir fyrir vanlíðan. Bág efnahagsstaða er bein tengd slæmu geð- og líkamlegu 

heilbrigði. Fátækt hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd, hún getur valdið einangrun og auknum líkum á 

streituvaldandi lífsviðburðum (t.d. ofbeldi, vímuefnaneyslu). Einstaklingar sem tilheyra lægri stéttum eru 

líklegri til þess að berskjaldaðari fyrir áhættuþáttum, þar sem þeir tilheyra oft minnihlutahópum, hafa 

minni menntun, lægri laun og minni stjórn á aðstæðum sínum. Svona mætti lengi telja en með því að 

rýna í áhættuþætti og faraldsfræði sálrænnar vanlíðan má greina hvar forvörnum og inngripum er rétt 

að beita (Drapeau o.fl., 2011; Mirowsky og Ross, 2003).   

Hér á Íslandi hefur áhætta fyrir sálræna valnlíðan og kreppu aukist vegna áhrifa frá 

efnahagskreppunni og óstöðugleika í stjórnskipulagi, en þetta flokkast sem skipulagsumbreytingar og 

kringumstæðnakreppur í þjóðfélaginu. Þessi óstöðugleiki hefur orsakað aukinn kvíða og þunglyndi 

meðal unglinga auk þess sem aukið atvinnuleysi og skortur í þjóðfélaginu hafa bein áhrif á vellíðan 

einstaklinga (Guðmundsdóttir o.fl., 2015).  

7.2 Gagnsemi kreppumeðferðar  

Kreppumeðferð óháð því hvaða fagaðili er meðferðaraðili, eða stuðningur í kreppuástandi minnkar líkur 

á ófullnægjandi kreppúrlausn og eykur líkur á því að reynslan verði þegar upp er staðið, jákvæð.  
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Sýnt hefur verið fram á gagnsemi kreppumeðferðar í sjálfsvígsforvörnum í  og í kjölfar stóráfalla, og 

í menntun og umönnun barna (Berrino o.fl., 2011; Bonynge og Thurber, 2008; Dawson, 2003; Visser, 

Comans og Scuffham, 2014). Meðferðarmódelið Life Space Crisis Intervention (LSCI), sem er ein 

tegund kreppumeðferðar sem er byggð á kreppuhugmyndafræðinni, er nýtt í menntun og meðferð barna 

með tilfinninga og hegðunarvanda. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á reynslu starfsfólks af 

meðferðinni leiddi í ljós að starfsfólk upplifði meira sjálfsöryggi í starfi sínu, fannst það hafa meiri 

þekkingu á kreppum barnanna og geta gripið snemma inn í og afkoma barnanna var jákvæðari 

(D'Oosterlinck, Soenen, Goethals, Vandevelde og Broekaert, 2009; Dawson, 2003).  

Notkun kreppumeðferðar hjá sjúklingum sem hafa greinst með vefræna sjúkdóma, svo sem 

krabbamein eða hjartasjúkdóma, hefur nýst í að draga úr kvíðaeinkennum og áfallastreituröskun í kjölfar 

greiningar og veikinda, sérstaklega bráðra veikinda og niðurstöður benda til meiri virkni; félagslegri og 

atvinnuþátttöku (Stapleton, Lating, Kirkhart og Everly, 2006). Auk þess hafa kreppumeðferðarleiðir verið 

notaðar í meðferð einstaklinga með alvarlegar geðraskanir og hafa nýst í að varna endurinnlögn á 

geðdeild og draga úr álagi aðstandenda í umönnunnarhlutverki (Aguilera, 1978a; Joy, Adams og Rice, 

2006).  Rannsóknir benda auk þess til að með því að heilbrigðisstarfsfólk hagnist á því að nýta sálræna 

skyndihjálp og kreppumeðferð í sínu starfi, því samhliða eykst vellíðan og skynjun þeirra á öryggi í 

aðstæðunum og eftir að áföll hafa dunið á.  (Everly o.fl., 2010) 

Það er mikilvægt að greina á milli sálrænnar skyndihjálpar og kreppumeðferð. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að viðrun (e.debriefing) strax í kjölfar áfalls getur haft neikvæð áhrif og aukið líkur á 

áfallastreituröskun. Markmiðið með sálrænni skyndihjálp er að sá sem áfallið hefur dunið á upplifi sig 

öruggan, tengdan öðrum, sé rólegur og hafi von. Hann hafi aðgang að félagslegum og sálrænum 

stuðningi og læknisaðstoð. Kreppumeðferð tekur við sálrænni skyndihjálp nokkrum dögum eða vikum 

eftir áfall (Snider, 2011). 

7.3 Tilfinningavandi í samfélaginu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur lýst þunglyndi sem alþjóðlegri heilbrigðisvá og einni helstu ástæðu 

örorku í heiminum (World Federation for Mental Health, 2012). Árið 2012 var gerð rannsókn á 

tilfinningavanda í heilsugæslu á Íslandi þar sem skimunarlistar voru lagðir fyrir þá sem sóttu 

heilsugæsluna og heimilislækna. Í ljós kom að samkvæmt sjálfsmati voru 34,8% þjónustuþega með 

tilfinningavanda og heimilislæknar mátu 41,3% þeirra í tilfinningavanda en einungis 2.9% 

þjónustuþeganna leituðu til heilsugæslunnar vegna þess vanda (Kristbjörg Þórisdóttir og Ingibjörg 

Sveinsdóttir2012). Samkvæmt rannsókn á algengi geðraskana á höfuðborgarsvæðinu greinist tæpur 

helmingur borgarbúa með geðröskun einhvern tíman á ævinni og hátt í 20% þjáist af einhvers konar 

geðröskun á hverju ári. Þá eru yfir 37 % öryrkja á Íslandi á örorku vegna geðvanda. Vandamálið er 

gífurlegt og mikil persónuleg- og samfélagslegbyrði (Stefánsson og Líndal, 2009; Tryggingastofnun, 

2012). Notkun þunglyndislyfja er algengust á Íslandi af Norðurlöndunum en árið 2014 var 12,5% 

þjóðarinnar ávísað þunglyndislyfi en samt sem áður er legutími á geðdeildum lægri hér á landi. Ekki 

hefur fundist nákvæm skýring á þessu en  skortur á meðferðarúrræðum eins og samtalsmeðferð virðist 

vera orsökin (Ólafur B. Einarsson, Magnús Jóhannsson og Lárus S. Guðmundsson, 2016; Vilhelmsson, 

2013). 
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Geðheilbriði er nauðsynlegur þáttur í heilsu og felur meðal annars í sér að einstaklingur er fær um 

að takast á við við eðlilega streituvalda í lífinu. Í geðheilsueflingu felst að stuðla að aukinni vellíðan, 

aðlögunarhæfni og þrautseigja einstaklings sem og sjálfsmynd, stjórnrót og félagshæfni (G.W. Stuart, 

2013). Markmið WHO á heimsvísu er að auka þverfaglegar aðferðir í geðheilsueflingu og forvörnum. 

Aðferðirnar felast í fræðsluherferðum, fræðslu og þjálfun barna, lífsleikni (e. life skills programmes); 

ákvæði um vinnuumhverfi sem stuðlar að heilbrigði og úrræði sem taka á heimilisofbeldi, ofbeldi gegn 

börnum og í samfélaginu (WHO, 2015). 

Hugmyndafræði um kreppu og kreppumeðferð er mikið notuð í félagsráðgjöf og sálfræði. En fræðina 

má vel nota í hjúkrunarfræði vegna fjölda þeirra sem eru í áhættuhópi og þörf þeirra fyrir hjúkrun. 

Hjúkrunarfræðingar mynda stærsta hluta mannafla sem sinna geðheilbrigðisþjónustu eða milli 40 og 

60% þjónustuþega (Sands, Elsom, Colgate, Haylor og Prematunga, 2016)WHO, 2014). Vettvangur þar 

sem kreppumeðferð er veitt á Íslandi er hjá Neyðarsíma Rauða krossins, á bráðageðdeild og 

göngudeildum.  
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8 Ályktanir  

Hjúkrunarfræðingar eru mjög aðgengilegir í samfélaginu og eru staðsettir með einstaklingum á 

viðkvæmum stundum þegar þeir eru í áhættu fyrir kreppu og vanlíðan á öllum lífsskeiðum. Þekking og 

færni í mati á umbreytingum og kreppu hjálpar okkur að skilja einstaklinginn og umhverfi hans og 

samhliða því skapast grunnur til góðs meðferðarsambands og öryggi hjúkrunarfræðinga við að beita 

markvissum aðferðum til að draga úr vanlíðan og stuðla að kreppuúrlausn eykst.  

Sjúkdómsvæðing er áberandi í megni umræðu dagsins í dag og ég tel að stór hluti þeirra sem 

kljást við sálræna vanlíðan vanmeta líðan sína og leita sér því ekki aðstoðar fyrr en vandinn er orðinn 

mikill því þeir upplifa að þeir séu ekki nógu veikir. Að sama skapi tel ég töluverðar líkur á því að mörgum 

þeim sem greinast með þunglyndi eða kvíðaröskun mætti hjálpa með snemmbúnu ígripi og 

kreppumeðferð, því ófullnægjandi úrlausn á sálrænni líðan í kjölfar áfalla, erfiðra lífsviðburða og streitu 

getur endað með greiningu á geðröskun. Einstaklingur í kreppu uppfyllir í flestum tilfellum 

greiningarskilmerki fyrir þunglyndi og oft kvíða. Ég tel að orðræða skipti miklu máli og það væri áhugavert 

að sjá hvort einhver breyting yrði á algengi greiningu þunglyndis og kvíðaraskana og lyfjanotkunar ef 

hugtakið kreppa, tímabundin kreppa, væri kynnt. Þar sem einstaklingur væri metinn í kreppu og árangur 

kreppuúrslausnar segði til um hvort frekari greiningar þarfnaðist.  

Nauðsynlegt er að bregðast við vaxandi tilfinningavanda í samfélaginu og nú þegar er unnið að 

því að efla geðheilbrigðisþjónustu á heilsugæslunni og auk þess sem unnið er að því að auka 

geðheilbrigðisfræðslu og -aðstoð í grunn- og framhaldsskólum. Kreppumeðferð er hagkæm 

meðferðarleið vegna tímalengdar, vegna þess hve lausnamiðuð hún er og hún hvetur einstaklinga til að 

nýta sér úrræði sem þegar eru til í umhverfi þeirra. Klínískar leiðbeiningar um kreppu, sálræna vanlíðan 

og kreppumeðferð skortir. Rannsóknum á gagnsemi kreppumeðferðar í hjúkrun er ábótavant en svo 

virðist sem áhugi á sviðinu hafi minnkað en fáar greinar og rannsóknir um málefnið frá síðustu tíu árum 

fundust. Ekki fundust rannsóknir til stuðnings notkunar kreppumeðferðar í forvarnarskyni.  
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