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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun aðstandenda einstaklinga með 

geðraskanir af þjónustu sem stendur aðstandendum til boða á geðdeildum Landspítala – 

háskólasjúkrahúss. Áhersla var lögð á að kanna hvaða þjónusta stæði aðstandendum til 

boða, hvernig hún nýttist þeim ásamt því að fá fram viðhorf þeirra til starfsemi innan 

geðdeilda. Aðstandendur hafa þörf fyrir þjónustu geðheilbrigðiskerfisins líkt og þeir veiku 

til að takast á við erfiðleika sem fylgja aðstandendahlutverkinu. Mikilvægt þótti að kanna 

þjónustuþörf þeirra til að tryggja að þjónusta standi þeim til boða og að hún nýtist þeim. 

Viðtöl sem tekin voru gefa innsýn í reynsluheim fimm einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að vera aðstandendur einstaklinga með geðraskanir og hafa nýlega stutt sína 

nánustu á meðan þeir voru inni á geðdeild. Viðmælendur voru ýmist makar, foreldrar eða 

uppkomin börn þess veika. Niðurstöður sýndu að engum þeirra var boðin þjónusta innan 

geðdeilda. Þeir vissu almennt ekki að þjónusta stæði sér til boða né upplýsti starfsfólk þá 

um réttindi þeirra. Þeir höfðu bæði jákvæðar og neikvæðar upplifanir af geðdeildum og 

viðmóti starfsfólks. Viðmælendur höfðu margir hverjir ekki gert sér grein fyrir því að þeir 

sem aðstandendur hefðu þörf fyrir þjónustu en hefðu nýtt sér hana ef boðið hefði verið 

upp á það. 
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Abstract 

The aim of this study was to research the service experiences that the the National 

University hospital of Iceland´s psychiatric ward has to offer the mental disorder patients’ 

next of kin. Emphasis was put on observing the scope of services available to relatives, 

service utility and residual perspectives towards services at the psychiatric ward. 

Relatives require services within the mental health system to help them cope with the 

difficulties they can encounter as relatives of mentally ill patients. It is important to 

determine which resources are needed to make sure that they are available and useful. 

Interviews were conducted with five individuals who were next of kin to mentally ill 

patients and had recently supported the patients through hospitalization at a psychiatric 

ward. The interviewees were either partners, parents or grown children of the patient. 

Results indicated that no help was offered to any of the relatives within the psychiatric 

ward. Further, they were not aware that services were available to them, nor did 

employees inform them regarding the assistance they could receive. The participants had 

both positive and negative perceptions of the psychiatric ward and its employees. Many 

of the interviewees had not realized that they might require assistance but would have 

accepted it if offered. 
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þolinmæði og stuðning. Vinkonur mínar, þær Gunnhildur Lilja og Margrét Hanna fá einnig 

sérstakar þakkir fyrir hjálpina en án þeirra hefði verkefnið verið ógerlegt og að síðustu vil 
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og deilt með mér upplifun sinni og reynslu. 
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1 Inngangur 

Greiningum á geðröskunum hefur fjölgað síðastliðna áratugi og má gera ráð fyrir að þær 

hafi áhrif á fjölda einstaklinga einhvern tímann á lífsleiðinni. Rannsókn frá árinu 1984 þar 

sem kannað var algengi geðraskana leiddi í ljós að um 20% einstaklinga þróuðu með sér 

geðröskun á einhverjum tímapunkti á ævinni. Sambærileg bandarísk rannsókn frá árinu 

2005 sýnir að um 50% einstaklinga þróa með sér geðröskun á einhverjum tímapunkti 

lífsins (Sadock og Sadock, 2015). Á þessu má sjá að mikil aukning hefur orðið á greiningu 

geðraskana hjá einstaklingum. Samhliða þeirri aukningu sem orðið hefur á greiningu 

geðraskana má áætla að hópur aðstandenda fari ört stækkandi og í Bretlandi er talið að 

um 1,5 milljón manns séu aðstandendur einstaklinga með geðraskanir (Askey, Holmshaw, 

Gamble og Gray, 2009). Engar heildstæðar tölur eru til á Íslandi um fjölda aðstandenda 

einstaklinga sem glíma við geðraskanir. Í tölum Tryggingastofnunar (2014) frá árinu 2013 

kemur fram að fyrsta orsök örorku hér á landi er vegna geðraskana eða hjá tæplega 38% 

af þeim rúmlega 17 þúsund Íslendingum sem eru skráðir með 75% örorkumat og má leiða 

líkur að því að margir aðstandendur séu þar að baki.  

Aðstandendur skipa stórt hlutverk við umönnun sinna nánustu og hafa rannsóknir 

leitt í ljós mikilvægi þeirra í veikindum einstaklinga með geðraskanir. Í rannsókn 

Wainwright, Glentworth, Haddock, Bentley og Lobban (2015) var kannað hvernig 

aðstandendur einstaklinga með geðraskanir upplifa umönnunarhlutverk sitt og kom fram 

í niðurstöðum að hlutverkið hafði neikvæð áhrif á mörgum sviðum lífsins og því fylgdi 

einnig mikið álag og streita. Auk þess höfðu aðstandendur þörf fyrir stuðning og þjónustu 

frá geðheilbrigðiskerfinu og fagfólki en þeim fannst þeir ekki geta fengið slíkt né að sér 

væri sýndur skilningur. Samkvæmt rannsókn Fleury, Grenier, Caron og Lesage (2008) hafa 

geðheilbrigðiskerfin ekki brugðist nægilega vel við þeirri byrði er fylgir geðröskunum fyrir 

aðstandendur. Ef aðstandandi á að geta verið sínum nánasta til stuðnings er mikilvægt að 

hann fái þjónustu og ráðgjöf fagaðila. Slíkt dregur úr líkum á afturför í röskun sem dregur 

í framhaldinu úr innlögnum á spítala. Ávinningur þessi skilar sér ekki eingöngu til 

einstaklings með geðraskanir og aðstandenda hans heldur einnig til heilbrigðiskerfisins en 

þjónusta líkt og fjölskyldumeðferðir eru mun kostnaðarminni en innlagnir (Fleury o.fl., 

2008). 
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Á Íslandi kemur það skýrt fram í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 sem 

starfað er eftir innan geðsviðs Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH) að aðstandendur 

eiga rétt á þjónustu líkt og ráðgjöf og stuðningi vegna veikinda sinna nánustu. Fyrri 

rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, hafa sýnt fram á að meirihluti aðstandenda 

einstaklinga með geðraskanir upplifir óánægju gagnvart bæði geðheilbrigðisþjónustu og 

starfsfólki og teljast ástæður þess meðal annars vera skortur á stuðningi og fræðslu og 

ekki næg upplýsingagjöf varðandi hlutverk þeirra (Bovenkamp og Trappenburg, 2010; 

Edda Rán Jónasdóttir, Margrét Erlingsdóttir og Ingveldur Árnadóttir, 2013). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun aðstandenda einstaklinga með 

geðraskanir af þjónustu sem stendur aðstandendum til boða á geðdeildum LSH. Leitast 

verður við að kanna hvaða þjónusta er í boði fyrir aðstandendur og hver reynsla þeirra og 

upplifun er af geðdeildum LSH. Einnig verða samskipti við geðheilbrigðisstarfsfólk könnuð. 

Auk þess verður leitast við að afla upplýsinga um það hvernig þjónustan nýttist 

aðstandendum ásamt því að fá fram þeirra sýn á hvaða þjónustu þeir telja þörf á og 

hvernig hún komi til með að nýtast þeim. 

Þjónusta við aðstandendur einstaklinga með geðraskanir hefur verið rannsökuð hér 

á landi áður út frá geðheilbrigðisþjónustu landsins, til að mynda í rannsókn Eddu Ránar 

Jónasdóttur o.fl. (2013). Ekki er vitað til þess að rýnt hafi verið jafndjúpt ofan í störf 

geðdeilda LSH og gert er í þessari rannsókn. Tilgangur sambærilegra rannsókna, bæði 

innlendra og erlendra, hefur meðal annars verið að kortleggja stöðu aðstandenda og 

benda á þjónustuþörf þeirra sem og mikilvægi þeirra í þátttöku í meðferð þess veika. 

Ástæða þess að viðfangsefni þetta var valið til rannsóknar er tíð umræða í íslensku 

samfélagi sem hefur meðal annars verið á þá leið að mikil eftirspurn sé eftir þjónustu 

innan geðsviðs, bæði fyrir þá veiku og aðstandendur þeirra. Að auki kallar samfélagið á 

úrbætur í geðheilbrigðismálum og vert þótti að skoða þennan þátt nánar með áherslu á 

réttindi og þarfir aðstandenda. Önnur ástæða þess að efni þetta varð fyrir valinu er áhugi 

rannsakanda. Áhugavert þótti að gera fræðilega rannsókn og fá fram upplifun 

notendahóps líkt og aðstandenda til þjónustu sem samkvæmt lögum á að standa þeim til 

boða (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Athugun á viðhorfum notendahóps 

þjónustunnar er talið skref í rétta átt að bættri þjónustu enda veit notandinn hvað er 
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honum fyrir bestu þó að fræðimenn og fagaðilar séu nauðsynlegir þegar velja skal þá 

þjónustu og efla notandann til framfara. 

Málefni þetta snýr að stórum hópi samfélagsins en eins og áður sagði fer greiningum 

á geðröskunum ört fjölgandi og hópi aðstandenda samhliða því. Niðurstöður 

rannsóknarinnar og upplýsingar sem aflað verður munu nýtast til úrbóta á þjónustu við 

aðstandendur innan geðsviðs LSH og þeirra rödd gerð sýnilegri við stefnumótun innan 

málaflokksins. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um 

hugtökin geðheilbrigði og geðraskanir og ólíkar skilgreiningar þeirra. Næst verður gerð 

grein fyrir útbreiðslu geðraskana á heimsvísu og fjallað stuttlega um nokkrar algengar 

geðraskanir. Í öðrum kafla er saga geðheilbrigðisþjónustu rakin í stuttu máli og skoðuð 

löggjöf sem stuðst er við í geðheilbrigðismálum víða um heim sem og á Íslandi. Því næst 

verður litið til aðstandenda einstaklinga með geðraskanir og aðkomu þeirra í 

geðheilbrigðiskerfinu ásamt erfiðleikum er fylgir hlutverkinu og þörf þeirra fyrir þjónustu. 

Að lokum verður varpað ljósi á störf félagsráðgjafa innan geðheilbrigðiskerfisins og farið 

yfir kenningar og meðferðir sem þeir meðal annars vinna með þegar unnið er með 

fjölskyldum einstaklinga með geðraskanir. 

2.1 Geðheilbrigði og geðraskanir  

Geðheilbrigði (e. mental health) er ómissandi og óaðskiljanlegur hluti af heilbrigði 

einstaklings sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization (WHO)) 

skilgreinir sem ástand vellíðunar í formi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar 

en ekki aðeins að einstaklingur þjáist ekki af sjúkdómum, röskunum eða veikindum. 

Geðheilbrigði er staða vellíðunar þar sem einstaklingur gerir sér grein fyrir eigin 

möguleikum, getur tekist á við eðlilegt álag sem fylgir lífinu, er virkur á atvinnumarkaði og 

getur lagt sitt af mörkum til samfélagsins (WHO, 2016b; WHO, 2013).  

Samkvæmt WHO (2013) eru mikilvæg gildi talin grundvallaratriði góðs geðheilbrigðis 

sem stuðla að virkni einstaklingsins og velferð hans. Eftirfarandi gildi eru talin hvað 

mikilvægust: Sjálfstæð hugsun og afköst, en með því er átt við getu einstaklingsins til að 

stjórna sínum eigin hugsunum, tilfinningum og hegðun auk áhrifa annarra á andlegt 

ástand sitt. Gleði, hamingja og lífsánægja eru meðal þessara gilda en sagt er að þau séu 

meðal grundvallarmarkmiða lífsins og mælikvarði á velferð. Erfiðlega ef ekki nánast 

ómögulega getur reynst fyrir einstakling að blómstra og upplifa lífsfyllingu ef hann glímir 

við viðvarandi heilsubrest líkt og fylgir alvarlegum geðröskunum. Fjölskyldutengsl, vinátta 

og félagsleg samskipti teljast einnig til þessara gilda en sjálfsöryggi og geta til að blómstra 

eru undir áhrifum frá félagslegu umhverfi og veita einstaklingnum tækifæri til að byggja 
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upp sambönd og mynda tengsl. Að vera einmana, félagslega einangraður eða glíma við 

samskiptaörðugleika eykur líkurnar á að þróa með sér langvinna sjúkdóma líkt og 

geðraskanir. Það eru hagsmunir allra að hlúa að og viðhalda þessum grundvallargildum, 

sérstaklega á mótandi tímum í lífi hvers og eins. Nauðsynlegt þykir í nútímasamfélagi að 

veita einstaklingum vernd, stuðning og styrk ef séð er fram á að þeir geti ekki tekist á við 

afleiðingar geðröskunar án hjálpar. Frekari félagsleg gildi eru gagnkvæm virðing, félagsleg 

samstaða, öryggi og umburðarlyndi (WHO, 2013).  

Hugtakið heilbrigði reynist ekki auðvelt í skilgreiningu. Viðhorf samfélagsins og 

einstaklinga til heilbrigðis eru oft og tíðum ólík og breytileg eftir tíðaranda og áherslum 

samfélagsins hverju sinni. Fræðimenn hafa að auki ólíka sýn á hugtakið og skortir einhug 

um hvað það þýði að vera heilbrigður (Ulf Nicolausson, 1985; Balog, 2005). 

Balog (2005) segir fagfólk innan heilbrigðisstétta líta á heilbrigði sem huglæga, 

umfangsmikla og margþætta hugsmíði. Ef sú hugmynd er samþykkt að heilbrigði sé 

margþætt og innihaldi nokkrar víddir, t.d. líkamlega, huglæga, tilfinningalega, félagslega, 

andlega og svo framvegis, vekur það þá spurningu hvar heilbrigðið dvelji og hvernig 

heilbrigði hvers og eins sé metið. Innan fræðanna eru nokkrar ástæður fyrir því að 

heilbrigði er bæði erfitt og óskilgreint hugtak. Arthur Caplan (2001), talsmaður 

heimspekinnar, talar út frá stöðluðum og óstöðluðum viðhorfum til heilbrigðis. Hann 

veltir upp þeirri spurningu hvort heilbrigði sé hugtak skapað af mönnum eða hvort 

heilbrigði sé eðlilegt fyrirbæri sem sé til staðar í heiminum en erfitt sé að viðurkenna, 

skilja og lýsa. Út frá sjónarhorni heimspekinnar er litið á heilbrigði sem náttúrulegt 

fyrirbæri. Aðrir fræðimenn ganga út frá því að hugtakið sé ekki margþætt heldur þurfi 

heilbrigði einungis að búa með einstaklingnum og tengjast líkamlegu ástandi. Heilbrigði 

einstaklings skuli ekki ákvarðast af hugmyndum annarra heldur sé það líkamlegt og metið 

eftir því hversu vel líkaminn starfar (Balog, 2005). Þó að ekki ríki samstaða um 

skilgreiningu á hugtakinu heilbrigði má þó lesa í gegnum fræðin að gott geðheilbrigði, eins 

ólíkt og það er skilgreint, eigi þátt í almennu heilbrigði einstaklings og veiti almenna 

vellíðan (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

Líkt og með hugtakið geðheilbrigði hefur reynst erfitt að setja eina skilgreiningu á 

hugtakið geðröskun (e. mental disorder). Ástæða þess er meðal annars sú að geðraskanir 

eru byggðar á greiningarviðmiðum flokkunarkerfa sem eru í sífelldri endurskoðun og taka 
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því stöðugum breytingum (Cockerham, 2006). Þau flokkunarkerfi sem um ræðir eru 

annars vegar Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (e. 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)) 

sem er þróað og viðhaldið af WHO (WHO, 2016a; Hebebrand og Buitelaar, 2011; 

Landlæknisembættið, 1997). Meginhlutverk þess er að greina almennt heilbrigðisástand 

þjóðfélagshópa með tilliti til sjúkdóma, kvilla, meiðsla eða annarra bresta á heilbrigði 

(WHO, 2016a). Hins vegar er notast við flokkunarkerfið Greiningar og upplýsingar 

geðsjúkdóma (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)) og er 

tilgangur þess að gera aðgreiningu geðraskana sýnilegri og auðvelda leit að orsökum og 

vali á réttum meðferðum (Hebebrand og Buitelaar, 2011; Sadock o.fl., 2015). Sú 

endurnýjun sem á sér stað á flokkunarkerfum sem þessum er mikilvæg vegna aukinnar 

þekkingar innan læknisfræðinnar á sjúkdómum og orsökum þeirra en einnig vegna nýrra 

sjúkdóma sem koma fram á sjónarsviðið (Landlæknisembættið, 1997). Flokkunarkerfin 

eru reglulega uppfærð og er 10. útgáfa af ICD-flokkunarkerfinu komin út og sú 11. í 

smíðum. Nýlega, eða árið 2014, kom út fimmta útgáfa af DSM-flokkunarkerfinu 

(Hebebrand og Buitelaar, 2011; Sadock o.fl., 2015). Sú útgáfa skilgreinir geðröskun sem 

heilkenni eða mynstur sem hefur áhrif á líf einstaklings og hegðun hans og hefur í för með 

sér vanlíðan og auknar líkur á frelsisskerðingu, sársauka, fötlun eða dauða. Slíkt heilkenni 

eða mynstur er ekki talið til geðraskana sé það samfélagslega samþykkt afleiðing af 

eðlilegum atburði líkt og sorg vegna ástvinamissis (Sadock o.fl., 2015). Ýmis gagnrýni 

hefur litið dagsins ljós á DSM flokkunarkerfinu í gegnum tíðina en meðal þess sem 

gagnrýnt hefur verið er gildi kerfisins, klínísk gagnsemi þess og þau samfélagslegu áhrif 

sem það hefur í för með sér. Gagnrýnd hefur verið þróun sjúkdóma og skilgreiningar 

þeirra innan kerfisins en þeim hefur farið ört fjölgandi við hverja uppfærslu á DSM. Í 

kjölfarið nær greiningarkerfið til fleiri einstaklinga sem leiðir til þess að hærri tíðni verður 

á greiningu geðraskana meðal einstaklinga líkt og nýlegar rannsóknir gefa til kynna 

(Thomason, 2014). 

Samkvæmt WHO (2016b; 2013) vísa geðraskanir til þjáningar, vangetu eða 

sjúkdómsástands sem er til komið vegna andlegra eða taugafræðilegra truflana eða 

efnamisnotkunar. Slíkt ástand getur orsakast vegna erfða eða líffræðilegra og sálrænna 

þátta í fari einstaklings auk upplifunar á skaðlegum félagslegum aðstæðum sem og 

annarra umhverfisþátta. Einstaklingur sem glímir við geðraskanir býr við skert lífsgæði, 
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bæði félagslega og tilfinningalega, sem hindrar viðkomandi í að takast á við áskoranir 

daglegs lífs eins og að eiga í samskiptum og stunda vinnu (WHO, 2016b; WHO, 2013). 

Geðraskanir geta verið tímabundið ástand sem einstaklingur tekst á við en langvinnar og 

alvarlegar geðraskanir geta leitt af sér geðfötlun. Geðfötlun er langvarandi ástand og 

skerðir einstakling meðal annars til sjálfstæðrar búsetu og þátttöku í samfélaginu sem 

leiðir af sér þörf fyrir fjölþætta og langvarandi þjónustu (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Að þessu sögðu má sjá að geðröskunum fylgja ótal neikvæðar afleiðingar fyrir þann 

sem tekst á við slík veikindi en það eru ekki aðeins einstaklingarnir sjálfir sem finna fyrir 

afleiðingunum heldur einnig þeirra nánustu aðstandendur. Aðstandendur taka oft og 

tíðum á sig mikla ábyrgð í lífi þess veika og veita nauðsynlegan stuðning. Slík ábyrgð getur 

verið krefjandi fyrir aðstandendur og oftar en ekki verður það þeim byrði (Weimand, Hall-

Lord, Sällström og Hedelin, 2013). Samkvæmt íslenskri rannsókn á upplifun einstaklinga 

með geðraskanir af bata og bataferli kom meðal annars fram að þátttakendur töldu 

stuðning og þrautseigju aðstandenda vega þungt í bataferlinu. Þeir álitu stuðninginn 

skipta sköpum; fjölskyldan sýndi nær ávallt trú á bata í veikindunum sem fékk þá sjálfa til 

að hafa trú á sér (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

2.1.1 Útbreiðsla geðraskana 

Geðraskanir hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Samkvæmt 

tölfræðiupplýsingum WHO (e.d.) má áætla að geðraskanir hafi áhrif á um 83 milljónir 

einstaklinga á aldursbilinu 18–65 ára. Erfitt er að áætla nákvæmlega hversu margir þjást 

af geðröskunum því að ekki leita allir sér hjálpar eða vita af röskunum sínum. Þrátt fyrir 

slíka óvissu er talið að þær upplýsingar sem til staðar eru séu nógu nákvæmar til að 

staðfesta að geðraskanir séu alvarlegur samfélagsvandi (Cockerham, 2006). Í tölfræði 

WHO (e.d.) er ekki tilgreint hvort einstaklingur þjáist vegna geðraskana eða geðfatlana en 

ætla má að tölfræðin nái yfir hvort tveggja. 

Á Íslandi þjáist fjöldi einstaklinga af geðröskunum. Í gögnum WHO (e.d.) kemur fram 

að 27% Evrópubúa, þar með talið Íslendingar, á aldrinum 18–65 ára þjást vegna 

geðraskana af einhverju tagi. Má þar nefna geðraskanir líkt og vímuefnamisnotkun, 

þunglyndi, kvíðaröskun eða átröskun. Konur eru í töluverðum meirihluta þeirra sem 

greinast með geðraskanir, en 33,2% kvenna á Íslandi þjást af geðröskunum og 21,7% 

karla, að undanskilinni vímuefnamisnotkun og geðrofsröskunum (WHO, e.d.). 
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Tómas Zoëga (2007) geðlæknir velti því upp af hverju fjölgun hefur orðið á öryrkjum 

með geðraskanir í grein sinni í Læknablaðinu. Hann nefndi ástæður líkt og 

viðhorfsbreytingar í samfélaginu og að einstaklingar væru viljugri að leita sér hjálpar en 

áður. Samhliða lyfjum og meðferðum væru einstaklingar einnig betur í stakk búnir til að 

búa utan heilbrigðisstofnana án þess að vera vinnufærir og þyrftu því að reiða sig á 

örorkubætur. Tómas telur vera þörf á frekari rannsóknum og veltir því upp hvort 

sparnaður á einum stað, líkt og á sjúkrastofnunum, búi til aukinn kostnað annars staðar 

eða hvort minna veikir einstaklingar hljóti örorkubætur nú en áður (Tómas Zoëga, 2007). 

Geðraskanir eru stærsti og útbreiddasti heilsufarsvandi sem hrjáir hverja þjóð. Meðal 

alvarlegustu geðraskananna eru þunglyndisröskun, geðhvarfasýki og geðklofarófsraskanir 

og annað geðrof samkvæmt WHO (2016a). Í næstu köflum verður fjallað um þrjár 

fyrrnefndar raskanir sem dæmi um þann heilsufarsvanda. 

2.1.2 Þunglyndisröskun 

Þunglyndi (e. depressive disorder) flokkast undir lyndisraskanir og er 

grundvallarskilgreining þess eftirfarandi: einstaklingur með þungt skap, tómur eða 

pirraður ásamt líkamlegum og huglægum breytingum sem hafa afgerandi neikvæð áhrif 

á starfsgetu viðkomandi. Aðaleinkenni röskunarinnar eru geðsveiflur sem sveiflast aðeins 

í aðra áttina eða niður á við, þær koma og fara í mislöngum tímabilum. Þunglyndisröskun 

skiptist í undirflokka og önnur mismunandi afbrigði röskunarinnar (Sadock o.fl., 2015). 

Þunglyndi getur verið langvarandi eða endurtekið og dregið úr möguleikum 

einstaklingsins til að stunda vinnu, nám eða takast á við daglegt líf. Alvarlegasta afbrigði 

þunglyndisröskunar getur leitt til sjálfsvígs (WHO, 2016a). 

Hvað veldur þunglyndisröskun er ekki vitað með vissu en slík röskun kemur fram hjá 

mörgum einstaklingum innan sömu fjölskyldu og því er áætlað að það hafi eitthvað með 

erfðir að gera. Rannsóknir á röskuninni hafa einnig bent til þess að miklir streituvaldar í 

lífi einstaklings geti valdið þunglyndi. Áætlað er að um 350 milljónir einstaklinga upplifi 

þunglyndi í heiminum. Þunglyndi er algengasta geðröskunin eða 17% af öllum greindum 

geðröskunum og upplifa konur í miklu meiri mæli einkenni þunglyndisraskana heldur en 

karlmenn (WHO, 2016a; Sadock o.fl., 2015; Cockerham, 2006). 



18 

2.1.3 Geðhvarfasýki  

Geðhvarfasýki (e. bipolar disorder) felur í sér bæði örlyndi og þunglyndi en þó ber meira 

á hinu síðara. Einstaklingur haldinn geðhvarfasýki sveiflast á milli örlyndis og þunglyndis 

með eðlilegum tímabilum inn á milli. Aðaleinkenni örlyndis eru óstöðugleiki í skapi, aukin 

orka og virkni ásamt einbeitingarleysi. Einstaklingurinn hefur oft stórar hugmyndir um 

kunnáttu sína, verður áberandi skapstyggur, hefur minni þörf fyrir svefn, ásamt því að 

talsmáti á það til að vera bæði hraður og hávær (WHO, 2016a; Sadock o.fl., 2015; 

Cockerham, 2006).  

Þegar einstaklingurinn er á þunglyndistímabili er ekki óalgengt að hann upplifi 

minnkaðan áhuga á lífinu og depurð. Auk þess er hann í meiri hættu á að fremja sjálfsvíg 

og rannsóknir hafa sýnt að tveir af hverjum þremur upplifa sjálfsmorðshugleiðingar og 

10–15% fremja sjálfsvíg (Sadock o.fl., 2015). Um 60 milljónir einstaklinga upplifa 

geðhvarfasýki í heiminum (WHO, 2016a), hún hrjáir jafnt karla sem konur og kemur 

yfirleitt fram fyrir fertugsaldur (Cockerham, 2006).  

2.1.4 Geðklofarófsraskanir og annað geðrof 

Geðklofarófsröskun (e. schizophrenia) er alvarleg og þrálát röskun sem einkennist af 

óstöðugu ástandi sem veldur truflun á hugsun, hegðun og skynjun auk truflaðra 

raunveruleikatengsla líkt og ofskynjunum og ranghugmyndum (WHO, 2016a; Sadock o.fl., 

2015; Cockerham, 2006). Röskuninni fylgir yfirleitt ringulreið sem skerðir daglega virkni 

og hefur áþreifanleg áhrif á hegðun. Birtingarmynd geðklofarófsröskunar getur verið allt 

frá fullkominni óreiðu hjá einstaklingi með tilheyrandi öskrum og látum yfir í þráhyggju 

varðandi snyrtimennsku og þrifnað eða þá að einstaklingar verða vanvirkir og þögulir. 

Milli þessara tveggja póla má sjá misjafnar birtingarmyndir, meðal annars ofbeldisfulla 

hegðun sem fylgir oft ofskynjunum hjá viðkomandi (Sadock o.fl., 2015; Cockerham, 2006). 

Rannsóknir sýna að einn af hverjum hundrað eða 1% Bandaríkjamanna þróar með sér 

geðklofarófsröskun á lífsleiðinni, 90% af þeim eru háð nikótíni, 50% misnota vímuefni og 

um 15–45% eru heimilislaus (Sadock o.fl., 2015). Um 21 milljón einstaklinga upplifir 

geðklofa í heiminum og kemur röskunin yfirleitt fram í lok unglingsára eða snemma á 

fullorðinsárum jafnt hjá konum og körlum. Geðklofarófsröskun hrjáir einstaklinginn alla 

ævi og hefur áhrif á hann á öllum sviðum lífsins (WHO, 2016a; Sadock o.fl., 2015; 

Cockerham, 2006).  
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2.2 Geðheilbrigðisþjónusta 

Árið 1247 stofnaði Simon Fitz Mary geðsjúkrahúsið Saint Mary of Bethlehem í London og 

er það líklega elsta stofnunin í Evrópu sem hýsti einstaklinga með geðraskanir. Umhverfis 

sjúkrahúsið var garður svo að einstaklingarnir gætu notið útiveru því að lögð var áhersla 

á að sjúklingarnir væru í góðu líkamlegu ástandi. Aðbúnaður og meðferð á 

einstaklingunum var oft grimmileg og sem dæmi um það má nefna að þeir voru fjötraðir 

með keðjum og beittir líkamlegu ofbeldi. Jafnframt gat almenningur greitt aðgangseyri til 

að skoða sjúklingana. Meðferð á einstaklingum með geðraskanir varð mildari á 18. öld því 

að þá var haldið að geðraskanir væru tilkomnar vegna aðskilnaðar einstaklinga frá 

náttúrunni útaf streitunni sem fylgdi breytingunum í samfélaginu (Bedlam, 2004). 

Geðheilbrigðisþjónusta hefur tekið umtalsverðum breytingum frá því að hún hófst. 

Mestu breytingarnar urðu á fimmta áratug síðustu aldar með tilkomu geðlyfja sem leiddi 

til þess að bæði nauðsyn og þörf fyrir langvarandi innlögn á stofnun minnkaði og 

möguleiki gafst á að gera einstaklingum með geðraskanir kleift að komast fyrr út í 

samfélagið, setja sér markmið og sækja sér starfsframa eða menntun. Breytingarnar 

höfðu jákvæðustu áhrifin á einstaklinga með þær geðraskanir sem hér er fjallað um eða 

geðklofarofsröskun, geðhvarfasýki og þunglyndi. Í kjölfar breytinganna fækkaði 

geðsjúkrahúsum og flestir einstaklingar með geðraskanir voru meðhöndlaðir á 

göngudeildum (e. outpatient). Má þar nefna að í Bandaríkjunum fækkaði innlögnum á 

geðdeildir úr 558.922 árið 1955 í 54.015 árið 1997 (Cockerham, 2006). 

Þessar jákvæðu breytingar geðheilbrigðisþjónustunnar náðu ekki til aðstandenda, 

þeir urðu sjálfkrafa aðalumönnunaraðilar og ekki var hugsað fyrir þeirri byrði sem þeir 

upplifðu í kjölfar umönnunar sinna nánustu. Það var ekki fyrr en nokkrum áratugum síðar 

að vakning varð innan geðheilbrigðiskerfa gagnvart umönnunarhlutverki aðstandenda. 

Síðan þá hafa orðið framfarir og aukin áhersla lögð á rannsóknir meðal aðstandenda 

einstaklinga með geðraskanir til að kortleggja þessa upplifun og finna leiðir til að veita 

þessum hópi þjónustu svo þeir geti verið til staðar fyrir sína nánustu (Solomon og 

Marcenko, 1992). Rannsóknir sem slíkar eru nauðsynlegar til að þróa þjónustuna og mun 

þessi rannsókn nýtast til þróunar þjónustu við aðstandendur hér á landi. 

Á Íslandi varð geðheilbrigðisþjónusta formlega til með stofnun Kleppsspítala og þar 

hófust störf árið 1907. Meginmarkmið spítalans var að létta mesta þunganum af heimilum 
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einstaklinga með geðraskanir og veita þeim mannúðlegt heimili (Óttar Guðmundsson, 

2007). Í upphafi rúmaði spítalinn 50 einstaklinga og í fyrstu voru þetta einstaklingar sem 

mest höfðu verið geymdir í fjósum og fjárhúsum um land allt (Rauði kross Íslands, 2000). 

Ekki leið á löngu þar til fjölga þurfti sjúkrarúmum og Nýi Kleppur var stofnaður árið 1929. 

Þrátt fyrir stækkunina var mikill skortur á sjúkrarýmum og var aðbúnaður hvorki góður 

fyrir sjúklinga né starfsfólk en allt að 300 einstaklingar voru vistaðir þar hverju sinni. 

Ákveðin kaflaskil urðu árið 1964 við stofnun göngudeildar Kleppsspítala en markmið 

hennar var að fækka innlögnum og koma einstaklingum fyrr út í samfélagið og í félagsleg 

búsetuúrræði. Sú þróun hélst í hendur við þróun víðsvegar annars staðar í heiminum og 

má segja að geðsjúkrahúsum hafi farið ört fækkandi á þessum tíma (Hannes Pétursson, 

2007). Sumarið 1968 ber hátt í sögu geðlækninga á Íslandi en þá tók geðdeild 

Borgarspítalans til starfa. Þar var sagt skilið við 60 ára sögu einangrunar einstaklinga með 

geðraskanir og þeir meðhöndlaðir á geðdeildum við hlið annarra sjúkrahúsdeilda innan 

spítalans. Ellefu árum síðar eða árið 1979 var geðdeild Landspítala opnuð og sameinaðist 

starfsemi Kleppsspítala. Árið 2000 sameinuðust sjúkrahús Reykjavíkur og Ríkisspítalarnir 

undir merkjum Landspítala – háskólasjúkrahúss (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Á Íslandi í dag eða árið 2016 er heilbrigðisþjónusta bundin lögum og eiga allir 

landsmenn rétt á slíkri þjónustu. Heilbrigðisþjónusta flokkast að jafnaði niður í þrjú 

þjónustustig. 1. stigs þjónusta er skilgreind sem grunnþjónusta eða almenn 

heilbrigðisþjónusta, 2. stigs þjónusta flokkast undir sérhæfða þjónustu og 3. stigs þjónusta 

er lækning eða aðhlynning einstaklinga með sjúkdómsgreiningar (Starfield, 1994). 

Almenn heilbrigðisþjónusta er veitt á heilsugæslustöðvum í öllum umdæmum landsins af 

læknum og hjúkrunarfræðingum og í einstaka umdæmum starfa einnig sálfræðingar. 

Þjónustan er ætluð öllum sem á henni þurfa að halda og þar með talið einstaklingum með 

geðraskanir og fjölskyldum þeirra. Mismikið framboð er á þjónustu innan 

heilsugæslustöðva sem tekur á geðheilsuvanda einstaklinga og ef þörf er á frekari 

þjónustu er kallað eftir sérhæfðri heilbrigðisþjónustu líkt og 2. eða 3.stigs þjónustu en slík 

þjónusta er veitt á sjúkrahúsum landsins líkt og á LSH (Þingskjal 405, 2015–2016). 

Innan LSH er starfrækt geðsvið en þar er meginhlutanum af geðheilbrigðisþjónustu á 

Íslandi sinnt. Geðsviðið samanstendur af bráðamóttöku, dag- og göngudeildum og 

innlagnardeildum. Dag- og göngudeildir eru sex talsins og innlagnardeildir eru níu talsins. 
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Innan geðsviðs er lögð mikil áhersla á fjölfaglega teymisvinnu og starfa þar fagaðilar úr 

ýmsum áttum, meðal annars læknar, geðlæknar, félagsráðgjafar, sálfræðingar og 

hjúkrunarfræðingar sem veita klíníska sérfræðiþjónustu. Innan geðsviðs er tekist á við 

sérhæfð vandamál og endurhæfingu einstaklinga með geðraskanir. Markmið 

starfseminnar er að styrkja einstaklinga í átt að bata og gera þeim kleift að takast á við 

hið daglega líf og auka lífsgæði allrar fjölskyldunnar. Áhersla er lögð á heildræna meðferð 

með það að markmiði að auka lífsgæði, efla heilbrigði og virða réttindi þeirra (Landspítali 

– háskólasjúkrahús, 2010). 

2.2.1 Stefnumótun og lagasetning innan geðheilbrigðisþjónustu 

Í fyrirmyndarheimi væru mannréttindi þeirra sem glíma við geðraskanir virt til fullnustu 

og þeir hefðu aðgengi að hágæðaheilbrigðisþjónustu. Fordómar og mismunun væru ekki 

til staðar og þeir hefðu tækifæri til þess að taka virkan þátt í samfélaginu (Mental Health 

Atlas, 2011). Til þess að komast nær þessari hugmynd er lagasetning mikilvæg og getur 

aðstoðað við að yfirstíga hindranir við innleiðingu á geðheilbrigðisstefnum og áætlunum. 

Nauðsynlegt er að endurskoða reglulega gildandi löggjöf á gagnrýnan hátt og koma með 

tillögur að endurbótum (WHO, 2003). 

Samkvæmt Mental Health Atlas (2011) sem WHO gefur út í þeim tilgangi að kortleggja 

stöðu geðheilbrigðismála í heiminum hafa 60% allra landa markað stefnu í þeim málum, 

sem nær yfir þrjá fjórðu hluta mannkynsins. Innan Evrópu hafa 73% landa markað slíka 

stefnu og flest þeirra hafa uppfært hana nýlega eða frá árinu 2005. Í heiminum búa 59% 

einstaklinga við lögbundin geðheilbrigðismál. Slík lög ná yfir öll málefni er snúa að 

geðheilbrigði, svo sem geðheilbrigðisþjónustu og gæðum hennar, meðferðarúrræði, að 

gætt sé að mismunun og virðingu fyrir réttindum hvers og eins með tilliti til borgaralegra, 

menningarlegra, efnahagslegra og félagslegra mannréttinda. Innan Evrópu taka um 80% 

landa tillit til geðheilbrigðis í lögum, eða 42 lönd af 52, sem nemur um 81% af fólksfjölda 

Evrópu. Samanborið við heiminn stendur Evrópa mjög framarlega í slíkri lagasetningu. Ef 

rýnt er í tölur WHO sem snúa að aðstæðum aðstandenda einstaklinga með geðraskanir 

var kannað hvort aðstandendur hefðu aðgang að sérstökum félagasamtökum og hversu 

margir hefðu nýtt sér slíka þjónustu. Einnig var spurt hvort framsetning samtakanna væri 

byggð á stefnum, áætlunum og löggjöf um geðheilbrigði. Fram kom að 64% af þeim 

löndum er rannsóknin náði til eru með skipulögð félagasamtök fyrir aðstandendur af 
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einhverju tagi. Evrópa stendur mun framar en aðrar heimsálfur í þessum málum en um 

86% landa innan Evrópu bjóða upp á slíka þjónustu fyrir aðstandendur. Af þeim löndum 

þar sem félagasamtök voru starfrækt byggðu aðeins 38% þjónustuna á stefnum, 

áætlunum eða löggjöf hvers lands (Mental Health Atlas, 2011).  

Á Íslandi hefur verið lögð áhersla á að ekki séu gildandi sérstök lög um einstaklinga 

með geðraskanir heldur gildi sömu lög fyrir þann hóp og alla aðra einstaklinga. Slík lög er 

ná yfir alla stuðla að jafnrétti og telst það virðingarvert gagnvart jaðarhópum samfélagsins 

líkt og þeim sem takast á við alvarleg veikindi eins og geðraskanir (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 1998). Þau lög á Íslandi sem snúa að geðheilbrigðismálum eru 

lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Markmið 

laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er að veita öllum landsmönnum fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu 

heilbrigði sem og að veita stuðning og ráðgjöf til aðstandenda. Í stefnu LSH er kveðið á 

um að veita þjónustu til einstaklinga samkvæmt þessum lögum og þar með talið innan 

geðsviðs LSH (Landspítali – háskólasjúkrahús, e.d.a). Lög um réttindi sjúklinga (74/1997) 

hafa það að markmiði að tryggja sjúklingum réttindi út frá almennum mannréttindum og 

styrkja stöðu þeirra til að eiga rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju 

sinni. Sjúklingur skal eiga rétt á þjónustu miðað við ástand sitt og batahorfur. 

Ísland býr ekki yfir formlegri heildarstefnu um málefni einstaklinga með geðraskanir. 

Ýmsir starfshópar hafa unnið að tillögum og aðgerðaáætlunum til að marka mótun og 

verður saga þeirra rakin hér (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Skipaður var starfshópur árið 

1997 af þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Ingibjörgu Pálmadóttur, til að 

vinna að stefnumótun í málefnum einstaklinga með geðraskanir. Ári síðar var skýrslan 

gefin út af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu sem í dag kallast velferðarráðuneyti. 

Mikilvægt þótti að horfa til þeirrar staðreyndar að einstaklingar með geðraskanir og 

aðstandendur þeirra njóta sömu réttinda og aðrir veikir einstaklingar. Markmið 

starfshópsins var að leggja fram tillögur í geðheilbrigðismálum til næstu ára. Fjallað er um 

aðstandendur í þeirri skýrslu og hvernig þjónustu við þá er háttað og tillögur að úrbótum. 

Í skýrslunni er meðal annars bent á fjölskyldumiðaða þjónustu og mikilvægi þátttöku 

aðstandenda í meðferðum einstaklinga með geðraskanir og að slík þátttaka auki árangur 

meðferða. Brýn nauðsyn þyki að hafa heildarsýn á mál aðstandenda og að 
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lágmarksþjónusta við þá verði skilgreind. Þannig verði hægt að meta þjónustuna og gæði 

hennar ásamt því að kortleggja kostnað og sparnað sem hlýst af henni. Niðurstöður 

skýrslunnar miðast við að koma á laggirnar starfshópi með fulltrúum geðdeilda og 

Geðhjálpar og að þróuð verði raunhæf þjónusta fyrir aðstandendur einstaklinga með 

geðraskanir á Íslandi. Verði slík þjónusta mótuð og tilbúin til notkunar árið 2002 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Næstu ár eftir útgáfu skýrslunnar mátti 

finna fyrir áhrifum hennar í stefnumótun og aðgerðaáætlunum í geðheilbrigðismálum. 

Skýrslan er talin hafa verið fyrsta skrefið í rétta átt í samhæfingu málaflokka innan 

heilbrigðismála (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001)  

Núgildandi heilbrigðisáætlun var samþykkt á Alþingi árið 2001 og var lagt upp með að 

hún væri í gildi til ársins 2010. Megináhersla áætlunarinnar var að setja langtímamarkmið 

til að bæta heilsufar þjóðarinnar. Lagt var upp með nokkur forgangsverkefni í áætluninni 

og var geðheilbrigði eitt þeirra en lögð var áhersla á að draga úr tíðni sjálfsvíga og 

geðraskana (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Árið 2011 gaf 

velferðarráðuneytið (2011) út lokaskýrslu um árangur fyrrnefndrar heilbrigðisáætlunar og 

þar kemur fram að áætlunin hafi skilað góðum árangri. Þar sem fyrrnefnd áætlun gilti til 

ársins 2010 var lögð fyrir á Alþingi á árunum 2012–2013 velferðarstefna í 

heilbrigðismálum til ársins 2020. Ekki er vitað hvort að stefnan hafi þýðingu sem 

réttarheimild (Þingskjal 604, 2012–2013). 

Árið 2005 var samþykkt aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum meðal aðildarríkja 

Evrópudeildar WHO og er Ísland meðal þeirra ríkja. Eitt af mikilvægustu verkefnum sem 

áætlað var að móta næstu fimm til tíu árin var innleiðing á stefnumótun og löggjöf innan 

geðheilbrigðismála sem átti að auka velferð, draga úr geðröskunum og auka virkni 

einstaklinga með geðraskanir í samfélaginu. Einnig var fjallað um málefni aðstandenda og 

mikilvægi þeirra í að takast á við fordóma samfélagsins, mismunun og ójafnræði. Einnig 

var talið forgangsatriði að byggja þróun þjónustu á reynslu notenda þjónustunnar og 

aðstandenda (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

Lögð var fram tillaga á Alþingi 2015–2016 af Kristjáni Þór Júlíussyni 

heilbrigðisráðherra til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum 

til fjögurra ára. Hún hlaut samþykki Alþingis vorið 2016. Meginmarkmið stefnunnar er að 

auka vellíðan og geðheilbrigði landsmanna og stuðla að virkari þátttöku einstaklinga með 
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geðraskanir í samfélaginu. Að auki er lagt upp úr því að samþætta þjónustu við 

einstaklingana og fjölskyldur þeirra en fram kemur í þingsályktunartillögu að 

geðheilbrigðismál eru á mörkum heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og því þörf fyrir 

að koma á samfellu í þjónustunni. Slík samþætting verði bundin í lög, bæði til að bæta 

meðferðarvinnu og koma í veg fyrir að geðraskanir þróist á verri veg (Þingskjal 405, 2015–

2016). 

Nauðsynlegt þykir að í hverju landi ríki opinber heilbrigðisstefna sem stuðlar að sýn 

og siðferði gagnvart réttindum og skyldum, jöfnuði og velferð þjóða (Brynja Óskarsdóttir, 

2006). Í ljósi þess hversu mikilvægt er fyrir aðstandendur að vera hluti af bataferli 

einstaklinga með geðraskanir skiptir sköpum að fjallað sé um réttindi og skyldur 

aðstandenda í slíkri áætlun. 

2.2.2 Aðstandendur og geðheilbrigðisþjónusta 

Umfang geðraskana og samfélags- og efnahagslegur kostnaður þeim tengdur er mikill en 

þær afleiðingar sem geðraskanir hafa mest í för með sér eru skaðleg áhrif á þá veiku og 

fjölskyldur þeirra. Sjálfsvíg, skilnaðir, vímuefnamisnotkun, örorka, félagsleg einangrun, 

sársauki og andleg kvöl þess veika og þeirra sem eru hluti af lífi hans eru meðal afleiðinga 

geðraskana. Þessar afleiðingar hafa áhrif á fjölda einstaklinga um allan heim (Cockerham, 

2006). 

Þjónusta og umönnun einstaklinga með geðraskanir er ekki aðeins flókin heldur 

einnig margþætt og ekki einungis veitt af stofnunum heldur oft og tíðum af fjölskyldum 

þeirra veiku (Oliver, Huxley, Bridges og Mohamad, 2005). Umönnun sinna bæði 

óformlegir og formlegir umönnunaraðilar. Óformlegir umönnunaraðilar eru þeir sem 

veita einstaklingum aðstoð og stuðning sem þeir geta ekki án verið en fá ekki greitt fyrir 

á meðan formlegir umönnunaraðilar hljóta greiðslu fyrir sína umönnun. Óformlegur 

umönnunaraðili er í flestum tilfellum náskyldur aðstandandi eins og foreldri, maki eða 

systkini (van den Berg, Brouwer og Koopmanschap 2004; Roddy, Onwumere og Kuipers, 

2015). Óformlegir umönnunaraðilar, eða aðstandendur líkt og talað verður um í þessari 

rannsókn, gegna oft og tíðum veigamiklu hlutverki í lífi sinna nánustu sem glíma við 

langvinn veikindi líkt og geðraskanir. Þarfirnar sem aðstandendur uppfylla eru mikilvægar 

þegar kemur að félagslegum stuðningi og auðvelda einstaklingum með geðraskanir að 

leita sér viðeigandi aðstoðar. Aðstandendur koma oft fyrstir auga á vísbendingar um 
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bakslag auk þess sem umönnun þeirra getur dregið úr innlögnum á sjúkrahús og geta 

þessar þarfir verið óuppfylltar ef aðstandandi er ekki til staðar. Með aðstandanda sér til 

stuðnings sýna einstaklingar með geðraskanir merki um meiri ávinning meðferðar, aukna 

skynsemi í rökhugsun og aukin lífsgæði (Roddy o.fl., 2015). Aðstandendur veita þeim 

veiku þá langtímaumönnun sem þeir þarfnast þegar stofnanirnar hafa ekki tök á að veita 

hana. Þeim hefur af nauðsyn verið ýtt inn í umönnunarhlutverkið og þeir bera ábyrgð á 

og aðstoða veikustu einstaklingana í samfélagi nútímans (van den Berg o.fl., 2004; 

Doornbos, 2002). 

Þótt alvarlegar geðraskanir teljist til streituvalda sem geta haft neikvæð áhrif á 

fjölskylduna og komið fram sem byrði á það ekki við í öllum tilvikum. Til þess að koma í 

veg fyrir neikvæð áhrif og hagsmunaárekstra þarf að taka tillit til einstaklings með 

geðröskun í flestum ákvörðunum innan fjölskyldunnar. Vegna þátttöku fjölskyldumeðlima 

í lífi þess veika er nauðsynlegt að aðstandendur hafi aðgang að heilbrigðisstarfsfólki á 

mismunandi stofnunum til að sækja þjónustu og ráðgjöf (Weimand o.fl., 2013). 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi árið 2013 og er lokaverkefni til B.Sc.-prófs í 

iðjuþjálfunarfræði var líf og líðan aðstandenda fólks með geðraskanir könnuð og áttu 

þátttakendur það sameiginlegt að eiga uppkomin börn með geðraskanir. Niðurstöðurnar 

sýndu að aðstandendur upplifðu álag vegna veikinda barna sinna og sumir fundu fyrir 

líkamlegum og andlegum kvillum vegna langvarandi álags. Þeim fannst veikindin hafa 

áhrif á félagslegt umhverfi sitt og þeir lýstu því meðal annars hvernig þeir hefðu einangrað 

sig. Einnig var kannað viðhorf til þjónustu heilbrigðiskerfisins og voru flestir á því máli að 

ekki stæðu næg úrræði þeim veika til boða og of mikil áhersla væri lögð á lyfjagjöf í stað 

meðferðar. Upplifun aðstandenda af samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk var misjöfn en 

flestir voru sammála um að starfsfólk væri almennt allt af vilja gert þó að einhverjir teldu 

samskiptum ábótavant og erfitt að nálgast upplýsingar eða fræðslu. Aðstandendur höfðu 

enga vitneskju um þjónustu eða stuðning sem þeir ættu rétt á innan heilbrigðiskerfisins 

en allir höfðu þeir þó leitað sér sérfræðiaðstoðar annars staðar eða leitað til 

hjálparsamtaka líkt og Hugarafls eða Geðhjálpar (Edda Rán Jónasdóttir o.fl., 2013). 

Í ljósi þess að 27% Evrópubúa glíma við geðraskanir, þar með talið Íslendingar, má 

gera ráð fyrir miklum fjölda aðstandenda (WHO, e.d.). Sem dæmi um það má nefna að í 

Bretlandi er áætlað að um 1,5 milljónir einstaklinga séu í hlutverki aðstandenda 
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einstaklinga með geðraskanir, 57% aðstandenda eigi í mjög miklum samskiptum við þann 

veika og 33% aðstandenda deili heimili með þeim veika (Askey o.fl., 2009). 

2.2.3 Byrði aðstandenda 

Í kringum 1950 var bent á mikilvægi aðstandenda og þá byrði er þeir gjarnan bera þegar 

fjölskyldumeðlimur tekst á við geðraskanir. Aðstandendur standa frammi fyrir ýmsum 

áskorunum við umönnun einstaklinga með langvarandi geðraskanir og rannsóknir benda 

til þess að mikil og misjöfn umönnun geti leitt til álags og neikvæðra áhrifa þannig að 

aðstandendur upplifi það sem byrði (Hastrup, van den Berg og Gyrd-Hansen, 2011; 

Navidian, Kermansaravi og Rigi, 2012). 

Byrði (e. burden) hefur verið skipt upp í tvo meginþætti; annars vegar hlutlæga byrði 

sem verður til vegna þeirrar félagslegu skerðingar sem aðstandendur upplifa og hins vegar 

huglæga byrði sem kemur til vegna álags og erfiðleika sem aðstandendur upplifa út frá 

veikindum ástvinar (Hastrup o.fl., 2011; Schene 1990; Askey o.fl., 2009). Þeir upplifa oft 

líkamlega, andlega, tilfinningalega, félagslega og fjárhagslega erfiðleika en slíkar 

margtíðar upplifanir hafa í för með sér lakari lífsgæði og verða að byrði sem aðstandendur 

bera (Doornbos, 2002; Weimand o.fl., 2013; Sorrell, 2014; Möller-Leimkühler og Wisheu, 

2011). Að auki geta komið fram heilsufarslegir brestir þar sem aðstandendur þróa með 

sér einkenni eins og kvíða, þunglyndi, upplifa skömm, aukna hættu á notkun róandi lyfja 

og þörf fyrir að sækja sér læknisþjónustu (Möller-Leimkühler og Wisheu, 2011). 

Stuðningur við aðstandendur eða íhlutun líkt og fræðsla, sálfræðiaðstoð eða hvíld eru 

inngrip til að draga úr þeirri byrði er þeir upplifa. Bæði umönnunin sjálf og heilbrigði þess 

sem veitir umönnunina verður mun betri ef gripið er inn í með viðeigandi úrræðum 

(Navidian o.fl., 2012). 

Færst hefur í aukana að aðstandendur upplifi byrði en ástæða þess er talin vera að í 

dag eru aðstandendur meiri þátttakendur í lífi og umönnun þess veika (Schene 1990). 

Mjög hátt hlutfall einstaklinga með geðraskanir býr í foreldrahúsum eða hjá fjölskyldum 

sínum og sem dæmi um það búa um 50% einstaklinga í Kanada með geðklofa hjá 

fjölskyldu sinni (Fleury o.fl., 2008). Hvernig aðstandendur upplifa og takast á við þessa 

byrði veltur á mörgum þáttum líkt og hversu alvarlegar streituvaldandi aðstæður 

aðstandenda eru og möguleikum á stuðningi (Lautenschlager, Kurz, Loi og Cramer, 2013). 
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Í samantektarrannsókn Riebschleger, Scheid, Luz, Mickus, Liszewski og Eaton (2008) 

er fjallað um hvernig upplifanir og þjónustuþarfir aðstandenda einstaklinga með 

geðraskanir endurspeglast í læknisfræðilegum viðmiðunum. Þar kemur fram að það er 

vísindalega sannað að stuðningur við aðstandanda leiðir til ávinnings og ekki bara fyrir 

hann heldur einnig fyrir einstaklinginn með geðraskanirnar. Sá stuðningur hefur ekki verið 

hluti af meginstefnu meðferðarúrræða og fagaðilar upplifa hindranir, til dæmis vegna 

trúnaðarskyldu við þann sem er með geðröskunina. Að auki sé ekki rými innan 

vinnuskipulagsins, ekki næg fjármögnun og mikið vinnuálag. Fagaðilar eru ef til vill ekki 

nægilega menntaðir til að veita aðstandendum einstaklinga með geðraskanir ráðgjöf en 

með breytingu á skipulagi námsefnis mætti þannig styrkja og bæta þekkingu á 

fjölskyldumiðuðum meðferðum. Þörf er á fleiri rannsóknum sem leggja áherslu á 

aðstandendur og þjónustu sem miðar að því að styðja við þá og uppfylla þarfir þeirra 

(Lautenschlager o.fl., 2013). 

2.2.4 Þjónustuþörf aðstandenda 

Aðstandendur einstaklinga með geðraskanir þurfa á þjónustu að halda vegna síns erfiða 

hlutverks í umönnun þess veika. Það hlutverk sem aðstandendum hefur verið úthlutað 

samsvarar stefnumálum í hinum vestrænu löndum um virkari samfélagsvitund og að 

samfélagið sé ábyrgt fyrir því að leysa ýmis samfélagsleg vandamál. Þessari ábyrgð fylgir 

því meðal annars að annast hvert annað til að stemma stigu við kostnaði innan 

heilbrigðiskerfisins. Til þess að aðstandendur geti sinnt þessu hlutverki en verði ekki fyrir 

neikvæðum áhrifum þurfa þeir stuðning fagaðila (van de Bovenkamp og Trappenburg, 

2010). Vitundarvakning hefur orðið um þjónustuþörf aðstandenda einstaklinga með 

geðraskanir en upplifun þeirra er sú að nær eingöngu sé einblínt á þann sem er með 

röskunina og þarfir hans en ekki litið á aðstandendur sem hluta af kerfinu sem einnig þurfa 

þjónustu og aðstoð fagaðila. Stutt er síðan farið var að leggja áherslu á þjónustuþörf 

aðstandenda í rannsóknum og hefur komið fram að aðstandendur óska eftir meiri 

þátttöku í þjónustu- og bataferli þess veika og að tekið sé tillit til þjónustuþarfa þeirra 

(Askey o.fl., 2009). 

Aðstandendur eru á þeirri skoðun að geðheilbrigðiskerfið þurfi að vera í stakk búið til 

að veita þeim aðstoð og stuðning. Fagaðilar þurfa að hlusta á aðstandendur, veita þeim 

upplýsingar og vísa þeim á þjónustu sem getur styrkt fjölskylduna (Riebschleger o.fl., 
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2008). Norsk rannsókn Nordby, Kjønsberg og Hummelvoll (2010) kannaði hvernig bæta 

mætti aðstæður aðstandenda einstaklinga með geðraskanir svo að þeir gætu verið meiri 

þátttakendur í meðferð og bataferli þess veika. Í rannsókninni var lögð áhersla á nánustu 

aðstandendur ungra einstaklinga og þeirra fyrstu samskipti við geðheilbrigðisþjónustu. 

Rætt var við aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Niðurstöður sýndu að flestir 

aðstandendur höfðu jákvæða reynslu af samskiptum og samvinnu við 

heilbrigðisstarfsfólk. Aðstandendur vildu öðlast tækifæri til þátttöku frá upphafi 

meðferðar þess veika og voru heilbrigðisstarfsmenn á sama máli um mikilvægi þess. 

Aðstandendur töldu samskipti við heilbrigðisstarfsfólk mikilvæg og ekki síður mikilvægt 

að fá tækifæri til að ræða opinskátt og segja frá líðan sinni í einrúmi. Þegar litið var til 

upplýsingagjafar töldu aðstandendur reynslu sína og vitneskju um hinn veika skipta 

sköpum og álitu áríðandi að geta miðlað því til heilbrigðisstarfsfólks svo að hægt væri að 

nýta upplýsingarnar í meðferðarvinnu samhliða fagþekkingu starfsfólks. Auk þess vildu 

aðstandendur fá upplýsingar um ættingja sína og eðli sjúkdómsins. Misjafnt var hvernig 

aðstandendur óskuðu eftir upplýsingum, sumum fannst nóg að fá þær í gegnum samtal 

en aðrir vildu fá þær með skriflegum hætti. Veigamesta hlutann töldu nánast allir 

aðstandendur að hafa trú á og von um bataferli þess veika. Samt sem áður vildu þeir fá 

vitneskju um hið raunverulega ástand og framtíðarhorfur þess veika svo vonin væri ekki 

byggð á fölskum upplýsingum (Nordby o.fl., 2010). 

Í rannsókn van de Bovenkamp og Trappenburg (2010) sem framkvæmd var í Hollandi 

könnuðu þær samskipti milli geðheilbrigðisstarfsmanna og aðstandenda og hvernig 

þjónusta væri í boði fyrir aðstandendur. Helstu niðurstöður sýndu að samskipti milli 

geðheilbrigðisstarfsmanna og aðstandenda væru vandamál og upplifun aðstandenda af 

samskiptunum allajafna neikvæð. Allir aðstandendur er talað var við voru sammála um 

að þörf væri á frekari vitneskju og fræðslu um þær raskanir er sjúklingurinn þjáðist af og 

hvernig heilbrigðisþjónustunni og meðferð væri háttað. Auk þess minntust einhverjir á að 

vöntun hefði verið á upplýsingum um hvert hlutverk þeirra sem aðstandenda ætti að vera, 

hvenær mætti búast við hinum veika heim eða hvort hann kæmi einungis heim um helgar. 

Flestir upplifðu að það væri ekki til neitt ákveðið verklag um hvernig ætti að upplýsa 

aðstandendur um þann veika og hvaða upplýsingar mætti veita eða það verklag væri þá 

að minnsta kosti ekki í notkun. Einnig færi það eftir hverjum og einum 

heilbrigðisstarfsmanni hvaða upplýsingar aðstandendur fengu, sumir hefðu gefið sér tíma 
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í að ræða við aðstandendur en aðrir ekki. Margir aðstandendur í rannsókninni, eða tólf af 

þeim átján er tóku þátt, upplifðu að heilbrigðisstarfsmenn nýttu sér þagnarskyldu um 

þann veika til að forðast samskipti við aðstandendur. Viðmælendur voru spurðir hvort 

þeir upplifðu sig fá þjónustu eða stuðning frá starfsmönnum en tíu þeirra sögðust hafa 

fengið lítinn sem engan stuðning eða stuðning sem gagnaðist illa. 

2.2.5 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er nútímafaggrein og hófst saga hennar á 19. öld þegar farið var að leggja 

áherslu á göfuglyndi og félagsleg réttindi einstaklinga (Landspítali – háskólasjúkrahús, 

e.d.a). Félagsráðgjöf er sprottin út frá góðgerðarsamtökum sem voru að störfum í Evrópu 

og Ameríku við upphaf síðustu aldar en unnið var að bættum aðstæðum einstaklinga sem 

bjuggu við fátækt eða aðra félagslega erfiðleika. Störf félagsráðgjafa eru talin mikilvæg á 

þann hátt að þeir leitist við að styrkja tengsl einstaklings við umhverfi sitt meðal annars 

með því að efla virkni hans og leggja áherslu á félagslega virkni og þátttöku. Störf þeirra 

einblína einnig að því að aðstoða einstakling við að leita lausna í lífi sínu sem stuðlar að 

bættum samskiptum og eykur lífsgæði (Farley, Smith og Boyle, 2012). Félagsráðgjöf og sú 

hugmyndafræði er liggur að baki faginu er byggð á heildarsýn og þannig er horft á alla 

þætti í umhverfi einstaklings er hafa áhrif á líf hans. Persónuleiki, tengsl og félagslegt 

umhverfi eru dæmi um þætti sem horft er til og er lögð áhersla á þá í heildarsýninni. 

Félagsráðgjafar leggja upp úr því að efla einstaklinga og hvetja þá til sjálfshjálpar (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  

Á Íslandi tók fyrsti félagsráðgjafinn til starfa um miðja síðustu öld með menntun 

erlendis frá en árið 1982 hlutu fyrstu félagsráðgjafarnir menntun hér á landi við Háskóla 

Íslands (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.a). Félagsráðgjafar hér á landi starfa eftir lögum 

um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og er starf þeirra lögverndað og þarfnast leyfi landlæknis. 

Að auki starfa þeir eftir siðareglum Íslenskra félagsráðgjafa sem tóku gildi árið 1998. 

Siðareglurnar eru tuttugu talsins og tilgangur þeirra er þessi: ,,Grundvöllur félagsráðgjafar 

er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta 

hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn 

mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér stað“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.b).  



30 

Ef litið er til starfa félagsráðgjafa innan geðheilbrigðismála má sjá að snemma á 20. 

öld bentu frumkvöðlar í þeim málefnum á að bæði félagslegir og menningartengdir þættir 

hefðu áhrif á bata og þó það þyki sjálfsagt í starfi félagsráðgjafa í dag var ekki tekið vel í 

þær hugmyndir þá. Innan geðsviðs LSH starfa félagsráðgjafar með einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra og miðar sú vinna meðal annars að tilfinningalegri úrvinnslu og 

samskiptum með það að markmiði að efla einstaklinginn til sjálfshjálpar. Hugað er að 

öllum þáttum er snerta líf einstaklingsins, bæði innri og ytri þáttum, þar með talið 

fjölskyldu þess veika. Störf félagsráðgjafa innan geðsviðs eru mikilvægur hlekkur milli 

einstaklinga, fjölskyldna þeirra og samfélagsins, en sá hlekkur er talinn forsenda þess að 

ná bata og endurheimta lífsgæði sín að nýju (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir 

og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). 

2.3 Kenningar og meðferðarvinna  

Meðferðarvinna félagsráðgjafa með einstaklingum og fjölskyldum er byggð á 

kenningarlegum grunni en mótast einnig út frá viðfangsefnum, nýjum kenningum er líta 

dagsins ljós og niðurstöðum rannsókna (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006). Í þessum kafla 

verður fjallað um tvær kenningar sem félagsráðgjafar nota í vinnu sinni með fjölskyldum. 

Auk þess verður fjallað um meðferðarvinnu eða nánar tiltekið fjölskyldumeðferðir en farið 

verður yfir uppruna þeirra og skoðaðar misjafnar nálganir sem unnið er út frá í 

meðferðarvinnunni. 

2.3.1 Kerfiskenningar 

Í meðferðarvinnu félagsráðgjafa með einstaklingi og aðstandendum hans er gjarnan 

stuðst við kerfiskenningar (e. systems theory). Einn af upphafsmönnum kenninganna var 

Ludwig von Bertalanffy og nær uppruni þeirra aftur til ársins 1940 með rætur í sálfræði, 

stærðfræði og verkfræði (Nichols, 2014). Kerfiskenningar eru byggðar á félagsfræðilegri 

nálgun sem miðar bæði að smáum og stórum kerfum sem einstaklingar eru hluti af og 

samspilinu milli þeirra. Talið er að fjölskyldan sé það kerfi sem hefur mest áhrif á 

einstaklinginn og gengið er út frá því að allir innan fjölskyldunnar hafi áhrif á heildina 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006; Farley o.fl., 2012). Skoðuð eru tilfinningatengsl og litið til áhrifa 

sem tengsl hafa á einstaklinga innan fjölskyldunnar. Skilningur á slíkum tengslum er 

forsenda þess að einstaklingur njóti heildrænnar og viðeigandi þjónustu (Farley o.fl., 

2012). 
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Kerfiskenningar eru mikilvægur hluti þekkingargrunns félagsráðgjafans sem 

fagmanns þegar skoðaðar eru aðstæður og breytingar innan fjölskyldna og 

endurskipulagningar er þörf. Félagsráðgjafi í heilbrigðisþjónustu er styðst við 

kerfiskenningar leitast við að veita einstaklingi stuðning og aðstoð sem gerir honum kleift 

að takast á við breytingar sem alvarleg veikindi eins og geðraskanir geta haft í för með 

sér. Einnig leggur félagsráðgjafinn áherslu á að koma tilfinningalegu jafnvægi á 

fjölskylduna sem nýtist þeim veika í félagslegu umhverfi hans (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

2.3.2 Tengslakenningar 

Tengslakenningar (e. attachment theory) voru upphaflega þróaðar af John Bowlby sem 

reyndi að skilja vanlíðan ungbarna sem höfðu verið aðskilin frá foreldrum eða 

umönnunaraðilum sínum. Hann áleit manninn hafa þörf fyrir öryggi og að tengsl væru 

frumþörf. Bowlby horfði í tengslin, eðli þeirra og formgerð og sýndi fram á að við 

aðskilnað fyndu börn jafnt sem fullorðnir fyrir sársauka, söknuði og hræðslu. Einnig sá 

hann að langtímaafleiðingar aðskilnaðar gátu leitt til þunglyndis eða andfélagslegrar 

hegðunar hjá börnum og geðraskana hjá fullorðnum (Fraley, 2010). 

Innan fjölskyldna þar sem einstaklingar takast á við alvarlegar geðraskanir geta komið 

upp ýmsir erfiðleikar sem erfitt getur verið fyrir fjölskyldur að vinna úr ef tengslin innan 

hennar eru brostin. Með góðri tengslamyndun verður samvinna fjölskyldunnar betri, 

traust myndast og samskipti á jákvæðum nótum, en þetta tvennt stuðlar að góðum og 

langvarandi tengslum. Innan fjölskyldna sem búa ekki yfir góðri tengslamyndun getur 

reynst erfitt að vinna að sameiginlegum markmiðum líkt og þegar einhver 

fjölskyldumeðlimur tekst á við alvarleg veikindi. Slík ófullnægjandi tengslamyndun getur 

meðal annars skapast vegna vanrækslu eða ofbeldis á heimilum þar sem foreldrar skapa 

börnum sínum slíkar aðstæður (Guttman, 2002). Innan tenglsakenninga er einnig vert að 

horfa til arfgengi geðraskana en rannsóknir á fjölskyldum hafa til að mynda sýnt fram á 

arfgengi þunglyndisraskana. Fram kemur í Sadock o.fl (2015) að 10-25% líkur eru að barn 

erfi þunglyndisröskun. Líkurnar á að barn erfi röskun aukast því sem fleiri innan 

fjölskyldunnar þjást af röskuninni. Í ljósi þess er ekki síður mikilvægt að vinna með alla 

fjölskylduna og horfa til áhrifavalda brostinna tengsla. 

Starf félagsráðgjafans byggist ekki á einni ákveðinni kenningu heldur byggjast 

meðferðir á ólíkum aðferðum og kenningum. Eins og fram hefur komið er ekki síður 
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mikilvægt að vinna með aðstandendum einstaklinga með geðraskanir en þeim sjálfum og 

hefur fjölskyldumeðferð reynst vel í þeirri vinnu meðal félagsráðgjafa (Björg Karlsdóttir 

o.fl., 2006). 

2.3.3 Fjölskyldumeðferðir 

Þegar unnið er með fjölskylduna sem heild þarf sá veiki alltaf að samþykkja það og kveða 

lög á um að hann hafi rétt til þess að hafna slíkri meðferð hvenær sem á henni stendur. 

Þann rétt ber að virða og einnig það að hann hefur rétt á öllum upplýsingum um 

meðferðina og önnur úrræði séu þau fyrir hendi (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

Fjölskyldumeðferðir eiga sér stutta sögu en langa fortíð og spratt hugmyndin upp úr 

sálgreiningu Freud sem uppgötvaði það í vinnu sinni að sjúkdómseinkenni sjúklinga voru 

tengd samskiptum og átökum við nánustu aðstandendur. Upp úr 1920 birti Freud rit um 

hópmeðferðir og síðar spruttu upp fjölskyldumeðferðir úr þeim hugmyndum sem þar 

komu fram. Yfir margra ára tímabil forðuðust meðferðaraðilar að hitta fjölskyldumeðlimi 

sjúklinga því að þeir vildu vernda hið persónulega meðferðarsamband sem þeir áttu við 

sjúklinginn. Á fimmta áratug síðustu aldar kom fram nýtt sjónarhorn innan 

fjölskyldumeðferðar, það að fjölskyldan væri lifandi kerfi, lifandi heild líkt og 

kerfiskenningar kveða á um. Starfandi sálfræðingar á sjúkrahúsum tóku eftir því að í 

mörgum tilvikum þegar sjúklingur sýndi bata versnaði einhverjum innan fjölskyldunnar. 

Þeim varð ljóst að breyting hjá einum einstaklingi breytti öllu kerfinu og að meðhöndlun 

allrar fjölskyldunnar væri áhrifaríkasta leiðin til að aðstoða einstaklinginn (Nichols, 2014). 

Fjölskyldumeðferðir byggjast á ólíkum nálgunum en allar leitast við að útskýra 

skipulögð og flókin tengsl innan fjölskyldunnar. Þróun í fjölskyldumeðferðum síðari ára 

einblínir ekki eingöngu á fjölskylduhópa heldur einnig tengsl þeirra við heilbrigðiskerfið 

og félagasamtök. Auk þess eru tengsl milli fjölskylduráðgjafans og fjölskyldunnar í 

meðferðarvinnu höfð að leiðarljósi. Fjölskylduráðgjafar hafa áhuga á að skoða 

samskiptamynstur innan fjölskyldunnar og hvernig mynstrin verða fyrir áhrifum bæði frá 

einstaklingnum sjálfum og öðrum innan fjölskyldunnar (Vetere, 2003). 

Formgerðarmeðferð (e. structural therapy) er ein þeirra nálgana sem notaðar eru í 

fjölskyldumeðferð og tekur bæði á vandamálum er fjölskyldan stendur frammi fyrir hverju 

sinni og skipulagi innan hennar (Nichols, 2014). Meðferðin nálgast einstaklinginn í 

félagslegu samhengi og lítur á hann sem órjúfanlegan hluta af fjölskylduheild í stað þess 
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að einblína einungis á hann. Sú hugmynd að nálgast einstaklinginn í félagslegu samhengi 

var ekki ný af nálinni við upphaf hugmyndafræðinnar en hafði ekki verið notuð í meðferð 

einstaklinga með geðraskanir fyrr (Minuchin, 1974). Nýlegar rannsóknir sýna fram á að 

formgerðarmeðferð getur verið áhrifarík meðal einstaklinga sem hafa misnotað vímuefni 

og fjölskyldna þeirra og hjá einstaklingum er glíma við átraskanir (Nichols, 2014). 

Frásagnarmeðferð (e. narrative therapy) er nálgun sem einnig hefur reynst vel í 

fjölskyldumeðferð og er byggð á húmanismanum þar sem borin er virðing fyrir 

einstaklingnum og hans bestu hliðar dregnar fram þó að hann hafi tapað trúnni á sjálfan 

sig. Uppbyggingu frásagnarmeðferðar er að finna í hugsmíðahyggju (e. constructivism) þar 

sem jákvæðni og virðing gagnvart skjólstæðingnum er höfð að leiðarljósi. Áhersla er lögð 

á hlutlæga reynslu og mismunandi túlkun raunveruleikans þar sem leitað er leiða til 

lausnar vandans í nútímanum fremur en að finna orsök hans í fortíðinni. Fagaðilar aðstoða 

einstaklinginn við að skilgreina sig frá vandanum og valdefla og hvetja hann til að taka 

stjórnina og vera höfundur að eigin lífi (Nichols, 2014; Rivett og Street, 2009). Lítið er til 

af staðfestum athugunum á langtímaáhrifum frásagnarmeðferðar en rannsakendur 

ásamt fagaðilum hafa þó komist að gagnsemi aðferðarinnar við ákveðnum vanda. Til að 

mynda hefur aðferðin reynst vel í fjölskyldumeðferðum þar sem einstaklingar þjást af 

þunglyndi og/eða átröskun (Nichols, 2014). 

Á Landspítala – háskólasjúkrahúsi stuðluðu félagsráðgjafar að því að 

fjölskyldumeðferð væri komið á fót innan geðdeildarinnar á níunda áratug síðustu aldar 

en það var meðal annars gert með þverfaglegu námi og sérstakri þjálfun starfsfólks (Björg 

Karlsdóttir o.fl., 2006). Sigrún Júlíusdóttir, yfirfélagsráðgjafi á geðdeild LSH á árunum 

1972–1990, var meðal þeirra sem vöktu athygli á mikilvægi fjölskyldumeðferðar. Á þeim 

tíma vildi almenningur helst ekki leita á náðir fagfólks geðdeildarinnar með dagsdaglegan 

vanda þar sem það taldi hann ekki nógu alvarlegan eða sjúklegan (Sigrún Júlíusdóttir, 

1989). 

Á geðsviði LSH er notast við tvö fjölskyldumiðuð meðferðarúrræði í dag, annars vegar 

Fjölskyldubrú og hins vegar fjölskylduhjúkrun. Fjölskyldubrúin tók til starfa í kringum árið 

2008 og markmið hennar er að styðja við fjölskyldur foreldra sem glíma við geðraskanir 

með áherslu á samskipti foreldra við börn sín (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2008). 

Fjölskylduhjúkrun var innleidd á árunum 2008–2010 af framkvæmdastjóra hjúkrunar og 
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er byggð á kanadísku fjölskylduhjúkrunarlíkani. Markmið meðferðarinnar er að eiga í 

markvissum, tillitssömum og batahvetjandi samskiptum við aðstandendur og sjúklinga er 

sækja sér þjónustu LSH, þar með talið geðsviðs (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2008). 

Auk þjónustu geðsviðs LSH eru víða um land starfræktar geðræktarmiðstöðvar sem 

eru ætlaðar fyrir einstaklinga með geðraskanir og fjölskyldur þeirra. Sveitarfélög sjá um 

rekstur geðræktarmiðstöðva með aðkomu heilbrigðisstofnana en einnig með 

fjárframlögum frá Vinnumálastofnun. Sú starfsemi sem fer þar fram veitir félagsskap, 

dagdvöl og á einstaka miðstöðvum fer fram markviss þjálfun. Markmið 

geðræktarmiðstöðva er meðal annars að draga úr fordómum samfélagsins og rjúfa 

félagslega einangrun auk þess sem reynt er að draga úr innlögnum á geðdeildir (Þingskjal 

405, 2015–2016). Samfélagsleg þjónusta býðst einnig einstaklingum með geðraskanir og 

fjölskyldum þeirra og er starfrækt víðsvegar um landið. Má til dæmis nefna Geðhjálp, 

Hugarafl, Hlutverkasetur, Björgina á Suðurnesjum og Setrið á Húsavík en þessari þjónustu 

er ætlað að veita þeim hópi er glímir við geðraskanir stuðning og þjónustu í sínu nánasta 

umhverfi (Lára Björnsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður 

Axelsdóttir, 2011). 

2.3.4 Sálfræðsla 

Sálfræðsla (e. psycho educational) er mikilvægur hluti í meðferðarvinnu og er markmið 

hennar að upplýsa eða fræða um ákveðnar aðstæður eða ástand í lífi einstaklinga sem 

veldur andlegu álagi. Sálfræðsla er ekki sálfræðimeðferð því hún tekur ekki á veikindum 

heldur beinist að vanlíðan líkt og streitu, kvíða eða hræðslu sem hinn veiki eða 

aðstandandi hans upplifir. Til eru margar aðferðir til að vinna gegn slíkum upplifunum en 

með fræðslunni hefur einstaklingur meiri stjórn á aðstæðum sem dregur úr vanlíðan 

(Psychoeducation, 2014). 

Einstaklingur er hlýtur sálfræðslu er líklegri til að vera virkur þátttakandi í 

sjálfsuppbyggingu auk þess sem fræðslan dregur fram jákvæðar breytingar og eykur 

sjálfsvirðingu. Fjölskyldumeðferð þar sem stuðst er við sálfræðslu er talin afar mikilvæg 

enda nauðsynlegt að fjölskyldan fræðist um vandkvæði hins veika. Slík fjölskyldumeðferð 

getur dregið úr streitu á heimilinu og ýtt undir betri samskipti. Sálfræðslu er einnig hægt 

að nýta sem hópmeðferð þar sem nokkrar fjölskyldur koma saman, þar upplifa þær 

stuðning frá öðrum fjölskyldum og finna að þær eru ekki einar í þessum streituvaldandi 
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aðstæðum (Psychoeducation, 2014). Slík hópmeðferð samanborin við sálfræðslu fyrir 

einstaka fjölskyldu hefur sýnt fram á betri árangur og telst öflugra meðferðarform. Líkt og 

McFarlane og fleiri greindu frá hefur geðheilbrigðisstarfsfólk almennt jákvætt viðhorf til 

meðferðarinnar sem gefur sterklega til kynna að hún sé viðurkennd meðferð 

(Riebschleger o.fl., 2008). Sálfræðsla hefur gefið góðan árangur meðal einstaklinga með 

geðraskanir og aðstandenda þeirra með bættri heilsu og virkni þess veika og komið í veg 

fyrir að aðstandendur upplifi byrði (Fleury o.fl., 2008). 
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2.4 Rannsóknarspurningar 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er upplifun aðstandenda einstaklinga með geðraskanir af þjónustu sem 

stendur aðstandendum til boða á geðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss? 

2. Hver er upplifun aðstandenda af umhverfi geðdeilda sem og starfandi 

heilbrigðisstarfsfólki innan þeirra? 

3. Hvaða þjónustu vilja aðstandendur sjá og hvernig vilja þeir að hún nýtist 
þeim? 
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli segir frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Fyrst er fjallað um aðferðafræðina sem rannsóknin byggist á og í næsta hluta eru 

þátttakendur kynntir til sögunnar. Þriðji hluti fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og 

þar á eftir verður farið yfir hvernig gagnaöflun og úrvinnslu var háttað. Að lokum er rætt 

um siðferðisleg álitamál við gerð rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknir eru undirstaða vísinda og er markmið þeirra að afla nýrrar vísindalegrar og 

hagnýtrar þekkingar. Viðfangsefni rannsókna afla ekki einungis nýrrar þekkingar heldur 

kafa dýpra ofan í og/eða sannreyna þá þekkingu sem fyrir er (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). Þegar velja á rannsóknaraðferð er vert að horfa til þeirra þátta er rannsaka skal og 

velja aðferð sem hentar út frá markmiðum rannsóknarinnar og efnistökum. 

Aðferðafræðileg hugmyndafræði er mikilvæg við gerð rannsókna og aðstoðar 

rannsakendur við að koma auga á mynstur hugtaka og hugmynda (Reiter, Stewart og 

Bruce, 2011). Í þessari rannsókn var unnið út frá eigindlegri rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research method) en hún hentar vel til að fá fram viðhorf og reynslu 

einstaklinga af tilteknu fyrirbæri. Með þeirri aðferð er leitast við að ná dýpt í orðræðu 

þátttakenda um viðfangsefni rannsóknarinnar og leggja skilning í reynslu þeirra út frá 

upplifun hvers og eins sem þannig kallar fram sameiginlega reynslu þeirra (Helga 

Jónsdóttir, 2016). Rannsakandinn er sjálft mælitækið og nálgast viðmælendur sína með 

opnum huga með það að markmiði að ná djúpri umfjöllun um efni rannsóknarinnar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2016; Kvale og Brinkmann, 2009, Yegids og Weinbach, 2009). 

Eigindleg rannsóknaraðferð var talin henta best í þessari rannsókn til að ná fram upplifun 

og nákvæmum skilningi á viðfangsefninu en það næst best með viðtölum eins og notast 

var við. 

Í rannsóknum er stuðst við hugtökin afleiðsla (e. deduction) og aðleiðsla (e. 

induction). Afleiðsla er aðallega notuð í megindlegum rannsóknum en með afleiðslu er átt 

við að rannsakandi byrjar með fyrirfram mótaða kenningu í rannsókn sinni sem leiðir til 

niðurstöðu rannsóknarinnar. Aðleiðsla líkt og notuð var í þessari rannsókn er notuð í 
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eigindlegum rannsóknum en þá vinnur rannsakandinn ekki eftir fastmótaðri tilgátu heldur 

safnar gögnum og þau leiða af sér kenninguna (Esterberg, 2002). Réttmæti (e. validity) og 

áreiðanleiki (e. reliability) eru einnig hugtök sem notast er við í rannsóknum. Bæði 

hugtökin hjálpa til við að auka trúverðugleika og ágæti niðurstaðna rannsókna ásamt því 

að ákvarða hvort rannsóknin sé góð og vel unnin. Ef réttmæti vantar í rannsókn er ekki 

gott samband á milli þess félagslega veruleika sem verið er að skoða og þeirra hugmynda 

sem rannsakandinn notar til þess að skilja hann. Áreiðanleiki snýst um stöðugleika og 

samræmi, gert er ráð fyrir að sami hluturinn endurtaki sig við sömu eða mjög svipaðar 

aðstæður (Yegids og Weinbach, 2009).  

Gætt var að réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og var það gert meðal annars 

með því að velja viðmælendur af kostgæfni, gefa sér tíma í viðtölin og skoða neikvæð 

tilfelli eða þegar viðmælandi skar sig úr í rannsóknargögnum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Mismunandi aðferðir eru notaðar í eigindlegum 

rannsóknum til gagnaöflunar og úrvinnslu (Padgett, 2008). Viðtöl voru notuð til að afla 

gagna í þessari rannsókn og verður fjallað ítarlega um þá aðferð hér á eftir en við úrvinnslu 

voru gögnin greind eftir aðferð fyrirbærafræðinnar (e. phenomenography). Sú 

hugmyndafræði sem liggur að baki þeirri rannsóknaraðferð byggist á því að skilja 

einstaklinginn og reynslu hans og leitast við að sjá lífið líkt og hann sér það (Rieter o.fl., 

2011). Þannig getur rannsakandi öðlast dýpri skilning á reynslu þátttakenda og aukið 

þekkingu á rannsóknarefninu sem slíku (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Áherslur 

fyrirbærafræðinnar voru taldar henta vel til að öðlast betri skilning á upplifun viðmælenda 

af þjónustu geðdeilda Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH) og til að fá aukna þekkingu á 

efninu.  

Stuðst var við sjö þrepa aðferð Colaizzi við greiningu á gögnunum og við leit að 

þemum. Í upphafsþrepi skal rannsakandi lesa gaumgæfilega yfir viðtöl viðmælenda sinna 

í þeim tilgangi að öðlast skilning á upplifunum hans. Í næsta þrepi þarf rannsakandi að 

finna setningar og orð sem eiga við það fyrirbæri sem verið er að rannsaka. Í þriðja þrepi 

skal rannsakandi gera sér grein fyrir merkingu þeirra setninga og orða. Fjórða þrep snýst 

um að finna þessa merkingu í öllum viðtölunum og við það myndast þemu. Í fimmta þrepi 

ætti rannsakandi að geta samþætt þemu sem gefa góða skýringu á fyrirbæri rannsóknar. 

Sjötta þrep snýst um að takmarka þemað og sjöunda og síðasta þrepið felst í því að hafa 
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aftur samband við viðmælendur ef þörf er á meiri upplýsingum eða til að láta uppi 

hugmyndir sínar varðandi túlkun orða þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

3.2 Þátttakendur 

Notast er við nokkrar tegundir úrtaka í eigindlegum rannsóknum en í þessari rannsókn 

voru viðmælendur valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling). Úrtak rannsóknar 

er mjög mikilvægt en það hefur áhrif á gæði hennar (Esterberg, 2002). Markmiðsúrtak er 

notað í þeim rannsóknum sem beina sjónum sínum að því sem rannsaka á frekar en ekki 

er hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði. Tekin eru viðtöl við einstaklinga sem búa 

yfir upplifun eða reynslu af því sem er verið að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2016; Yegids og Weinbach, 2009). 

Lagt var upp með það viðmið við upphaf rannsóknar að hafa viðmælendur átta talsins 

og velja þá af handahófi úr hópi aðstandenda sem hefðu áhuga á þátttöku. Þátttaka 

reyndist ekki nægilega góð og velja þurfti þá viðmælendur sem svöruðu og samþykktu 

þátttöku sína en alls voru það fimm einstaklingar. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt 

að vera aðstandendur einstaklinga með geðraskanir, ýmist foreldrar, makar eða 

uppkomin börn, af báðum kynjum og frá þrítugsaldri upp í sextugsaldur. 

Tekin voru viðtöl við fjórar konur og einn karl og allir eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Öllum voru þeim gefin dulefni sem eru: Halldóra, Júlía, Kristín, Arna 

og Gísli, og helstu persónuupplýsingum breytt ef þurfa þótti til að vernda nafnleynd þeirra 

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

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Þegar velja átti þátttakendur sem voru aðstandendur einstaklinga með geðraskanir og 

höfðu reynslu af þjónustu geðdeilda var falast eftir því að vera í samstarfi við geðdeildir 

LSH. Með þeim hætti var hægt að tryggja að viðmælendur hefðu sameiginlega reynslu af 

rannsóknarefninu. Haft var samband við yfirmann og deildarstjóra geðdeilda og óskað 

eftir leyfi fyrir rannsókninni (Viðauki 1). Tveir starfandi félagsráðgjafar á geðdeildum LSH 

aðstoðuðu í kjölfar samþykkis við að ná til þátttakenda en félagsráðgjöfunum var gerð 

grein fyrir efni rannsóknarinnar og fengu þeir samþykkisyfirlýsingu (Viðauki 2) til að 

útdeila til hugsanlegra þátttakenda. Félagsráðgjafarnir kynntu rannsóknina fyrir 

sjúklingum við útskrift af geðdeildum og óskuðu eftir skriflegu samþykki og helstu 
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upplýsingum um aðstandendur: fullu nafni, heimilisfangi, símanúmeri og netfangi. 

Samþykki sjúklinga heimilaði að haft yrði samband við aðstandendur þeirra og þeim boðin 

þátttaka í rannsókninni. Upphaflegt markmið var að afla samþykkis sjúklinga á tveggja 

vikna tímabili haustið 2016 en sá tími varð að rúmum fjórum vikum vegna dræmrar 

þátttöku. Félagsráðgjafarnir öfluðu samþykkis ellefu einstaklinga og í kjölfarið var hafist 

handa við að setja sig í samband við þátttakendur. Þátttakendum var sent kynningarbréf 

(Viðauki 3) í bréfpósti um efni rannsóknar og óskað eftir að þeir hefðu samband ef áhugi 

væri á þátttöku. Enginn hafði samband og því var farin sú leið að hringja til viðmælenda, 

sem skilaði fimm viðmælendum. Viðmælendum gafst kostur á að ákveða stað og stund 

viðtalanna; ýmist voru viðtölin tekin í heimahúsum eða á vinnustöðum. Mikilvægt er í 

eigindlegum rannsóknum að viðtöl séu tekin í umhverfi sem viðmælandi óskar eftir og þar 

sem honum líður vel. Viðmælandi þarf að finna til öryggis sem veitir honum traust til að 

tjá sig ítarlega á opinskáan hátt um umfjöllunarefnið (Esterberg, 2002). 

Viðtöl rannsóknarinnar voru það sem kallað er hálfstöðluð (e. semi-structured) en þá 

er stuðst við viðtalsvísi (Viðauki 4), spurningar hafðar opnar og viðtalið byggt á 

hugmyndum rannsakanda um rannsóknarefnið. Mikilvægt er að viðtalsvísir sé opinn þar 

sem of stífur rammi getur gert það að verkum að þátttakendur komi ekki hugsunum sínum 

og skoðunum á framfæri. Í eigindlegum viðtölum er þátttakendum frjálst að tjá sig og 

upplifun sína en þó innan þess ramma sem tilgangur rannsóknarinnar nær til (Helga 

Jónsdóttir, 2016). 

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru líkt og áður sagði fimm talsins og var fyrsta viðtalið tekið 6. október en það 

síðasta 25. október 2016. Viðtölin voru mislöng eða allt frá 28 mínútum upp í 110 mínútur. 

Notaður var snjallsími til að taka upp viðtölin en hljóðupptaka var færð inn í tölvu strax 

að loknu viðtali og gögnum eytt tafarlaust úr snjallsímanum. Viðtölin voru skrifuð upp í 

kjölfarið, orð fyrir orð, og að því loknu var hljóðupptökunni eytt úr tölvunni. Afritun hvers 

viðtals tók að meðaltali sex klukkustundir og voru viðtölin öll í heild sinni samtals 121 

blaðsíða. Við meðhöndlun gagnanna var notast við dulkóðun svo að ekki væri hægt að 

rekja gögnin til einstakra viðmælenda. Farið var með öll gögn sem trúnaðargögn og voru 

þau varðveitt í læstri tölvu með lykilorði og þeim endanlega eytt að úrvinnslu lokinni 

(Helga Jónsdóttir, 2016; Sigurður Kristinsson, 2016). 
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Sjö þrepa aðferð Colaizzi hjálpaði til við greiningu og úrvinnslu gagnanna í rannsókn 

þessari og vegna vel skipulagðrar aðferðar náðust fram meginþemu sem greint verður frá 

í niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Gæta verður að því að siðferðislegar kröfur séu uppfylltar í rannsóknum. Hagsmunir 

þátttakenda eru í fyrirrúmi og þá ber að virða og hafa að leiðarljósi. Þegar horft er til 

siðfræði rannsókna innan heilbrigðisgreina líkt og þessi rannsókn er skal hafa 

höfuðreglurnar fjórar að leiðarljósi en þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Hvaða regla er talin henta best hverju sinni fer eftir 

aðstæðum en áratugalöng hefð hefur skapast fyrir því að skaðleysisreglan gangi framar 

hinum þremur þó að hin síðari ár hafi áherslan í auknum mæli verið lögð á 

sjálfræðisregluna (Sigurður Kristinsson, 2016). 

Í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 kemur fram að 

upplýsingar líkt og aflað var í þessari rannsókn um heilsuhagi einstaklinga teljast til 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Þær teljast viðkvæmar því þátttakandi gæti orðið fyrir 

skaðlegum áhrifum ef upplýsingarnar yrðu opinberaðar (Sigurður Kristinsson, 2016) og í 

ljósi þess hversu viðkvæman hóp var verið að rannsaka var gætt að öryggi þátttakenda og 

sjúklinga. Öryggis sjúklinganna var meðal annars gætt með því að óska eftir þátttöku 

þeirra nánustu aðstandenda í rannsókn þessari við útskriftarviðtal sjúklings eða þegar 

öruggt var talið að hann væri á batavegi og gæti tekið upplýsta ákvörðun. Að auki var þess 

gætt að kynna efni rannsóknarinnar fyrir þeim, hvað fælist í þátttöku aðstandenda þeirra 

og óskað eftir skriflegu samþykki. Öryggis þátttakenda var gætt með því að veita ítarlegar 

upplýsingar um það í hverju þátttaka þeirra fælist og hvernig upplýsingarnar yrðu birtar. 

Þátttakendur voru upplýstir um að þátttaka þeirra væri ekki bindandi, þeir gætu hætt 

þátttöku hvenær sem væri í rannsóknarferlinu. Skriflegs samþykkis þátttakenda var einnig 

aflað (Viðauki 5) en slíkt samþykki eykur traust þátttakanda og gefur honum vitneskju um 

að rannsakandi geri sér grein fyrir þeim áhættuþáttum sem felast í þátttöku í 

rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2016). Viðbúið var að þátttaka í þessari rannsókn gæti 

haft áhrif í för með sér líkt og að vekja erfiðar minningar og af þeirri ástæðu var 

þátttakendum boðið upp á eitt stuðningsviðtal hjá félagsráðgjafa þeim að kostnaðarlausu 

(Viðauki 6) (Sigurður Kristinsson, 2016). Einn viðmælandi nýtti sér stuðningsviðtalið. 
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Tilkynna þarf rannsóknir sem gerðar eru hér á landi á einstaklingum. Rannsókn þessi 

var tilkynnt til siðanefndar LSH en hlutverk siðanefnda er að vernda hagsmuni 

þátttakenda, meta áhættu rannsóknar og gagnsemi hennar en ávallt vega þó hagsmunir 

þátttakenda þyngra heldur en hagsmunir vísindanna (Sigurður Kristinsson, 2016). Í 

Siðanefnd LSH en kveðið á um aukna áherslu á fagmennsku og ábyrgð í starfi. Auk þess 

eiga reglurnar að vera þeim einstaklingum er vinna eftir þeim hvatning og þær skulu 

endurspeglast í gjörðum þeirra (Landspítali – háskólasjúkrahús, 2012–2013). 

Rannsakandi er aðstandandi einstaklings með geðröskun og hefur gætt hlutleysis við 

gerð rannsóknarinnar og að skoðanir sínar hafi ekki áhrif á rannsóknina og niðurstöður 

hennar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þemum og 

undirþemum lýst sem komu fram við greiningu gagnanna. Niðurstöðurnar skiptast í þrjú 

meginþemu sem lýsa best þeirri upplifun sem fram kom og greinist hvert meginþema í nokkur 

undirþemu. 

Fyrsta þemað lýsir upplifun af aðstandendahlutverkinu og undirþemun eru huglæg byrði 

og hlutlæg byrði. Næsta þema fjallar um geðdeildir Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH), en 

þar verður skoðuð upplifun viðmælenda af umhverfi geðdeilda og reynsla þeirra af 

samskiptum við starfsfólk. Að lokum verður farið yfir þjónustu sem viðmælendum var veitt 

ásamt þjónustuþörf þeirra innan geðdeilda og þeirri þjónustu sem þeir telja að nýtist sér best 

í sinni aðstöðu. 

Í niðurstöðukaflanum eru notuð tákn í beinum tilvitnunum í viðmælendur og hér verður 

lesanda gerð grein fyrir því hvað táknin merkja til að auðvelda lestur. Þrír punktar (...) tákna 

að textinn sé tekinn úr setningu en ekki hafi þótt þurfa að nota alla setninguna. Tvö strik (//) 

tákna að textinn komi úr fleiri en einni setningu og marka strikin staðinn þar sem ný setning 

byrjar. 

4.1 Upplifun aðstandenda 

Þetta þema lýsir upplifun viðmælenda af aðstandandahlutverki sínu, hvernig daglegt líf þeirra 

er og hvaða tilfinningar þeir fást við. Viðmælendur upplifðu á margan hátt svipaðar tilfinningar 

þótt bakgrunnur þeirra væri ólíkur. Upplifanir viðmælenda komu bæði fram í þáttum innra 

með þeim og í samspili við samfélagið og er þeim skipt í tvennt, annars vegar huglæga byrði 

og hins vegar hlutlæga byrði. 

4.1.1 Huglæg byrði 

Það kom mjög skýrt fram í öllum viðtölunum þegar rætt var um upplifun viðmælenda á 

aðstandendahlutverkinu að allir voru að glíma við líðan sína og ýmsar tilfinningar sem fylgdu 

því. Flestir viðmælendanna, eða fjórir af fimm, upplifðu hræðslu vegna veikinda sinna nánustu 

og óttuðust um afdrif þeirra. Einn viðmælendanna, Halldóra, lýsti hræðslu sinni svona: „Ég er 

alltaf hrædd um að það komi bakslag hjá maka mínum, maður er bara alltaf smá á tánum.“ 
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Arna, sem sjálf tekst á við geðræn veikindi, lýsti hræðslu sinni um afdrif maka síns á þennan 

hátt: 

Það er ekki einn á heimilinu sem er veikur og hinir þurfa að vera bara á hliðarlínunni. Ég 

þurfti að vita rosa mikið, OK hvað er að gerast hjá honum, til þess að vita hvað ég gæti 

gert fyrir mig! Eftir að þetta gerðist var ég skíthrædd. 

Tveir viðmælendanna lýstu svipaðri upplifun, Kristín sagði frá hræðslu sem hún upplifði áður 

en foreldri hennar var lagt inn á geðdeild vegna mikilla veikinda og Júlía, sem fékk að vita það 

hjá sálfræðingi að sjálfsvígstilraunir tækjust að öllu jöfnu við fimmtu tilraun, og sagði: „… og 

nú er ég bara ennþá hræddari.“ 

Viðmælendur upplifðu hlutverk sitt oft og tíðum mjög íþyngjandi og sumir fundu fyrir 

miklu álagi sem hvíldi á herðum þeirra og lýstu langvarandi ástandi sem einkenndist af mikilli 

þreytu. Kristín lýsti líðan sinni og því álagi sem fylgdi því að aðstoða og heimsækja foreldri sitt 

á hverjum degi sem var sérstaklega erfitt í ljósi þess að veikindin höfðu staðið yfir í töluvert 

langan tíma án réttrar meðhöndlunar því ekki hafði fundist ein ákveðin sjúkdómsgreining. 

Kristín : „... en ég var alveg, ég var svo ógeðslega þreytt.“ Kristín minntist einnig á það nokkuð 

oft í viðtalinu að hún væri uppgefin og orkulaus en segir frá því að foreldri hennar geti reynst 

henni mjög erfitt og þá sérstaklega í samskiptum. Hún lýsir því meðal annars svona: 

En þetta er alveg hörkupúl, alveg hörkupúl sko! Foreldrið er svo ógeðslega vont við okkur 

[hana og systkini hennar], [foreldrið] getur verið rosa gott en segir svo ljóta hluti. Sko það 

er bara, bara ekki hægt að hlusta á þetta sko. 

Gísli upplifði svipaða erfiðleika í veikindum síns foreldris. Hann man ekki eftir foreldri sínu án 

veikindanna en það hefur glímt við veikindi í mörg ár. Gísli svarar því hvernig hann upplifir það 

að vera nánasti aðstandandi svona:  

Erfitt, ógeðslega erfitt, ég er ógeðslega þreyttur oft á tíðum sko, þó að þetta sé foreldri 

mitt og þarna og ég vona að það heyri þetta aldrei en stundum langar mann bara hreinlega 

til þess að fá pásu sko en það er bara ekkert hægt. Ég meina það er bara ekkert séns, ég 

meina það er bara það, það virðist vera sem það [foreldrið] eigi engan annan að þannig 

að þetta, já bara upplifun mín er bara, bara mjög þreyttur skilurðu. Maður er bara alltaf 

mjög þreyttur, ég meina ef maður myndi fá, ef maður myndi fá skilurðu eitt ár sem foreldri 

mitt myndi ekki veikjast, það væri bara guðsgjöf. 

Arna upplifði mikið álag þegar maki hennar veiktist og var lagður inn á geðdeild og sérstaklega 

í ljósi þess að hún var sjálf að takast á við veikindi. Að auki voru Arna og maki hennar með ung 

börn sem Arna sagði að hefði gert ýmsa hluti flókna. Sem dæmi um það má nefna að hún gat 
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lítið heimsótt hann á geðdeildina og það hefði reynst erfitt að takast á við lífið ein á báti. Arna 

lýsir því hér þegar hún heimsótti maka sinn upp á geðdeild en var tjáð eftir langa bið á 

biðstofunni að hún gæti ekki hitt hann á þessum tímapunkti: 

Hérna, þú veist ég bara hringdi í geðdeildina og var bara grátandi, ég bara brotnaði niður, 

þú veist, það var bara eitthvað svona, ég veit að taugaáfall er ekkert svona læknisfræðilegt 

hugtak en ég var bara einhvern veginn gjörsamlega niðurbrotin eftir þetta. Ég bara, hvað 

á ég að gera? Af því að þú veist, ég upplifði að við vorum ekki með allt í lagi heima hjá 

okkur, það var búið að vera svo erfitt og það var bara ekkert allt í lagi. 

Tilfinningar líkt og vonleysi og óvissa voru upplifanir flestra viðmælenda og beindust að 

hlutverki þeirra sem aðstandendur. Óvissunni fylgdi því meðal annars að vita aldrei hvenær 

veikindin tækju sig upp og hvenær þau væru í lægð og að auki upplifðu þau óvissu í 

samskiptum sínum við þann veika og Júlía lýsir þeirri upplifun á þennan hátt: „… barnið tjáði 

sig náttúrulega ekki neitt og við bara vissum eiginlega ekki hvað við áttum að spyrja barnið 

okkar um og vorum rosalega í lausu lofti …“ Aðrir upplifðu óvissu varðandi framtíð sinna 

nánustu og hvað tæki við núna. Kristín átti mjög erfitt með þá tilhugsun og felldi tár um leið 

og hún sagði: „… ég bara, ég er sko engan veginn, sko ég bara veit ekkert hvað verður um 

[foreldrið], ég finn bara, það tekur einhvern veginn ekkert við.“ 

Viðmælendur höfðu einnig frá ólíkum upplifunum á huglægri byrði að segja. Kristín var ein 

viðmælenda sem lýsti miklum kvíða sem fylgdi hlutverki sínu sem aðstandandi og segir með 

grátstafinn í kverkunum: „… ég vissi ekki að þetta væri svona, ég er alltaf í kvíðakasti sko.“ Tveir 

viðmælendanna töldu sig vera í áfalli vegna veikinda sinna nánustu en áfallið hafi riðið yfir eftir 

þá atburði er upp komu sem voru ástæða þess að þeir þurftu að leggjast inn á geðdeild. Arna 

sagði meðal annars: „... ég var í rosa áfalli á þessum tímapunkti, bara hvað er að gerast?“ 

4.1.2 Hlutlæg byrði 

Í umræðunni um hvernig sú upplifun væri að vera aðstandandi einstaklings með geðraskanir 

kom fram að ýmis hlutlægur fórnarkostnaður fylgir hlutverkinu. Allir viðmælendur höfðu orð 

á því er þeir lýstu upplifun sinni að vinna lægi að baki hlutverkinu en erfitt væri að setja sig í 

forgang þegar manns nánasti tækist á við geðræn veikindi. Tveir viðmælendanna töluðu um 

að veikindi þeirra nánustu kæmu niður á vinnunni en Kristín sagði að hún hefði ekki verið 

„fullur starfskraftur“ á meðan foreldri sitt hefði verið sem veikast og í kjölfarið hefði fylgt því 

aukið álag. Þar sem Kristín gegnir mikilvægu starfi reyndist henni erfitt að vera mikið frá vinnu. 

Kristín lýsir því einnig þegar hún keyrði til foreldra sinna sem búsettir eru á landsbyggðinni alla 
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virka daga eftir vinnu og um helgar til að aðstoða þá í veikindunum og að óneitanlega hafi fylgt 

því aukið álag sem kom meðal annars niður á vinnunni. Júlía þurfti að minnka við sig vinnu 

vegna veikinda barnsins síns en hún þurfti meðal annars mikið að keyra það á milli staða og 

læknisheimsóknir tóku einnig sinn tíma. Þegar Júlía er spurð út í þessi atriði segir hún: „Já, ég 

er í fjötrum“ og í framhaldinu segir hún: 

[Barnið] hefur ekki getað verið eitt ennþá þannig að ég er í fyrsta skipti að fara út núna í 

rauninni, eða við skiptumst á // en maðurinn minn er líka bara heima, við erum bæði í 

þessu, við erum bara búin að vera föst … 

Halldóra talar um að hún leggi töluverða vinnu á sig til þess að vera til staðar fyrir maka sinn 

og veikindin eigi þátt í því að félagslíf hennar hafi slaknað og þau fari ekki eins oft út á meðal 

fólks. Arna talar einnig um félagslega þáttinn og segir að hún hafi misst niður sambönd við 

vinafólk þegar veikindin stóðu sem hæst og lýsir hún hér hvernig það gerðist: 

... ég bókstaflega gat ekki hringt í fólk því ég var hrædd um að einhver myndi hringja í mig 

og ekki ná í mig frá spítalanum, þannig að ég gat ekki talað við vini eða þú veist neitt svona 

því ég var svo skíthrædd um að eitthvað myndi gerast fyrir maka minn skyndilega. 

Heyra má á Gísla að aðstandandahlutverkið taki sinn toll en hann er sá eini í fjölskyldunni sem 

á í samskiptum við foreldri sitt og sagði það oft og tíðum erfitt. Hann sæi alfarið um að aðstoða 

foreldrið við að komast inn á geðdeild þegar þörf er á en það er á um það bil þriggja mánaða 

fresti og þar sem foreldrið er búsett á landsbyggðinni tekur þetta allt sinn tíma. Gísli finnur sig 

knúinn til að aðstoða foreldri sitt og segir: 

Já, ég meina foreldri mitt gaf mér líf, er ég ekki svolítið eigingjarn ef ég er ekki að gefa til 

baka? Ég get ekki svarað fyrir hin börnin, ég náttúrulega bara get svarað fyrir mig, það er 

bara svoleiðis.// Þetta er bara mín skylda, þetta er voðalega einfalt fyrir mér, það gerir 

þetta enginn fyrir mig, ekki það að ég sé búinn, ég væri náttúrulega alveg til í að fá meira 

„feedback“ frá hinum systkinum mínum en ég fæ það ekkert en það þýðir ekkert fyrir mig 

að vera að bögglast í því // ég læt þetta bara einhvern veginn ganga og þess á milli er ég 

að reyna að vinna og sinna mínu sko. 

Í gegnum viðtölin mátti heyra á viðmælendum að þeir væru tilbúnir að fórna miklu fyrir þá 

veiku og veita þá aðstoð sem þyrfti til að hægt væri að lifa sem bestu lífi með veikindunum. 

Arna sagði til dæmis frá því að það hefði þurft að breyta skipulagi á heimili fjölskyldunnar bæði 

varðandi svefn og matarvenjur. Hún tæki á sig meiri ábyrgð á heimilinu á meðan maki hennar 

væri að takast á við sín veikindi til að aðstoða hann við að ná bata. 
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4.2 Geðdeildir Landspítala - háskólasjúkrahúss 

Viðmælendur voru spurðir út í upplifun sína af geðdeild og viðmóti starfsfólks. Svörin komu 

ýmist fram í kjölfar beinna spurninga eða í umræðum viðmælenda. Misjafnar upplifanir voru 

af geðdeildinni, bæði neikvæðar og jákvæðar, og það sama má segja um starfsfólk deildanna. 

4.2.1 Umhverfi geðdeilda 

Viðmælendur höfðu misjafnar upplifanir af þeim geðdeildum þar sem þeirra nánustu dvöldu. 

Þrír af fimm viðmælendum sögðu upplifun sína góða og báru mikið traust til geðdeilda. 

Halldóra hafði ekki mikið velt því fyrir sér hvernig hún upplifði umhverfi geðdeildarinnar og 

virtist ekki hafa eigin væntingar til þjónustunnar en lýsti því á þennan hátt þegar hún var spurð: 

Já, já, ég eiginlega þú veist, þú ert eiginlega að fá mig til að pæla aðeins í því en ég hef 

ekkert fattað það sjálf. En þú veist, upplifunin af geðdeildinni er góð og hann [maki] var 

glaður með sín viðtöl og það sem hann fór í sko og leið vel þannig að, þannig að mín 

upplifun er góð. 

Heyra mátti á Kristínu að upplifun hennar var góð, foreldri hennar leið vel inni á geðdeild og 

henni fannst hún upplifa öryggi í garð hennar og hvað varðaði hana sjálfa og sagði: 

Það var mikill léttir að hafa [foreldrið] þarna inni, alveg rosalegur léttir og ég held bara, 

þannig að okkur hefur fundist það frábært sko ... // það var aðallega bara hvað [foreldrið] 

var ánægt þarna, hvað [foreldrið] var öruggt og hvað við vorum örugg ... // nei, ég veit það 

ekki, mér fannst þetta bara hvíld að vita af foreldri mínu á geðdeildinni, rosaleg hvíld 

þannig að þess vegna er kannski mín upplifun af geðdeildinni svona góð. 

Upplifun Gísla af geðdeildinni má einnig túlka sem góða, eða hann notaði orðið „jolly“ og sagði: 

„... þegar ég er að koma þarna, ég náttúrulega, þarna, er ekkert voðalegt oft í heimsókn en 

þegar [foreldrið] er þarna og þú veist, svo er ég að sækja [foreldrið] í helgarleyfi og svoleiðis 

og þá virkar allt voðalega jolly á mig, skilurðu.“ 

Heyra mátti á hinum tveimur viðmælendunum að þeir höfðu ekki jafngóða reynslu af 

þessum þætti en þeir upplifðu meðal annars óvissu innan geðdeilda og urðu fyrir vonbrigðum. 

Arna hafði frá slæmri reynslu af geðdeildinni að segja. Maki hennar hafði leitað sér hjálpar á 

geðdeild utan afgreiðslutíma og ekki var ljóst hvert hann átti að fara í ljósi þess að ekki var 

búið að opna þann daginn. Arna lýsir vonbrigðum sínum þegar maki hennar kom að lokuðum 

dyrum: „… þetta er bráðageðdeild en hún opnar ekki fyrr en klukkan eitt.“ Arna upplifði mikið 

óöryggi gagnvart geðdeildinni og eftir að maki hennar hafði dvalið inni á geðdeild í tvo daga 
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upplifði hún gríðarlega sektarkennd yfir að hafa hvatt hann til þess að leita sér þar hjálpar. 

Arna sagði: 

... það er kannski ekki mjög góð þjónusta við mig en ef það er allt í lagi þjónusta fyrir hann 

[maki], það var það eina sem skipti máli en um leið og ég fæ þessa upplifun að það er 

ekkert góð meðferð þarna inni, þetta er bara svona lyfjameðferð og frekar mikið svona 

færiband, þú veist og ekkert sálfræðiþjónusta eða neitt ... 

Júlía var mikið inni á geðdeildinni með barni sínu og fékk því ákveðna sýn á umhverfi 

deildarinnar og hún lýsti upplifun sinni á þennan hátt: „Já, þannig að ég upplifi að þú sért alveg 

rosalega í lausu lofti þarna.“ Þó að Kristín hafi góða upplifun af geðdeildinni varð hún fyrir 

vonbrigðum með hvað foreldri hennar var útskrifað fljótt án úrlausnar, að hennar mati, og 

sagði: 

Það er verið að setja dauðveikt foreldri mitt, bara ákveðið að setja það á hárgreiðslustofu, 

þannig var einhvern veginn tilfinningin okkar, að það færi þarna út af geðdeild og í bara 

ekki neitt, myndi ekkert taka á móti því. 

Arna var ein viðmælenda sem upplifði að verið væri að brjóta gegn mannréttindum þeirra 

innan geðdeildar, hvorki hefði verið hlustað á maka hennar né hana varðandi 

meðferðarúrræði og réttindi þeirra ekki virt. Arna var aldrei beðin um að veita upplýsingar um 

maka sinn og upplifði virðingarleysi í sinn garð. Arna lýsti upplifun sinni í einni setningu og 

sagði: „… hérna þannig, þú veist, en um leið og hann kom inn á geðdeild þá var eins og hann 

væri farinn ofan í svarthol.“ Að auki sagði Arna frá ógnvekjandi atburði sem hún upplifði á 

geðdeild LSH sem hún taldi ekki stuðla að bata neins. 

Þrír af fimm viðmælendum létu skoðanir sínar í ljós varðandi aðstöðu innan geðdeilda þótt 

ekki hafi verið falast eftir þeim upplýsingum. Öll þrjú minntust þau á herbergin; Halldóru fannst 

vanta að skapa hlýju og bæði Gísli og Júlía töluðu um að vöntun væri á einstaklingsherbergjum. 

Gísli sagði: „… þannig að foreldri mitt er mjög oft að koma það veikt inn og, þarna, þarf að vera 

með öðrum í herbergi og þú veist, það er alveg svona skilrúm sem þú dregur út en það er 

ekkert „privacy“, skilurðu.“ Gísli taldi þá geðdeild þar sem foreldri hans dvaldi þó vera orðna 

mun hlýlegri og heimilislegri í dag en hún var áður fyrr. 

4.2.2 Starfsfólk geðdeilda 

Almennt höfðu flestir viðmælendur góða reynslu af heilbrigðisstarfsfólki innan geðdeilda og 

voru allir á sama máli um að starfsfólk væri flest allt af vilja gert til þess að veita þeim veiku og 
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fjölskyldum þeirra aðstoð. Kristín lýsir fyrstu kynnum sínum af starfsfólkinu á þennan hátt: 

„Þegar við komum þarna þá fannst okkur svo gott að tala við allt fólkið.“ Að auki sagðist hún 

ekki hafa komið nema tvisvar að heimsækja foreldri sitt inn á geðdeild en í bæði skiptin upplifði 

hún þá tilfinningu að starfsfólkið vissi nákvæmlega hvernig það ætti að takast á við þann veika. 

Halldóra sagði starfsfólkið vera „næs“ en sagði síðar að hún hefði ekki átt mikil samskipti við 

það, það hefði hvorki spurt hana né hefði hún falast sjálf eftir neinum upplýsingum frá því. 

Arna lýsir ekki góðri upplifun af starfsfólki geðdeilda en tók fram „… að á heildina litið er alls 

ekki vont fólk sem vinnur hérna“ en henni reyndist erfitt að ná tali af starfsfólki. Einkennandi 

var í frásögn hennar að sama starfsfólkið var aldrei til staðar, sem varð til þess að samskiptin 

gengu öll út á það sama eða að gefa starfsfólki grunnupplýsingar um hagi fjölskyldunnar. Arna 

hafði frá þessu að segja: 

Frá því að hann [maki] lagðist inn þegar ég talaði við, þú veist, ég var oft búin að tala við 

einhverja hjúkrunarfæðinga og það voru mjög misjafnar upplýsingar hjá hverjum og 

einum, það var eins og þær væru ekki að vinna á sama spítala // það var rosalega 

mismunandi hvort ég fékk þau skilaboð að hann [maki] ætti að segja mér frá veikindum 

sínum eða hvort ég mátti fá að vita nokkuð frá heilbrigðisstarfsfólki. Það var engin, engin 

skýr stefna því sumir tóku það ekki einu sinni gilt að við værum hjón // þannig að á meðan 

hann var hvað veikastur þá fékk ég bara engar upplýsingar nema eitthvað mjög óljósar frá 

honum ... 

Nokkrir höfðu orð á því að starfsfólk sýndi skilning og gott viðmót. Júlía minntist sérstaklega á 

hjúkrunarfræðinga og að þeir hefðu sýnt skilning varðandi veikindi barnsins hennar og lýsti því 

meðal annars svona: 

... hún sagði svo, hjúkrunarkonan, sem mér fannst reyndar rosalega gott, en við erum 

hérna til að hjálpa þér, sögðu þær, við barnið mitt og ég vil að það sé bara oft sagt og þær 

sögðu þetta um kvöldið svo það sé ekki eins og það sé bara einhver hlutur þarna inni.  

Þegar Gísli var spurður hvernig hann upplifði starfsfólk geðdeilda og hvort hann hefði reynslu 

af samskiptum sagðist hann ekki hafa átt í samskiptum við neinn nema í örfá skipti við 

geðlækna. Gísli vandaði geðlæknum geðdeilda ekki kveðjurnar og minntist á að foreldri sitt 

upplifði gjarnan að geðlæknar virtu að öllu jöfnu ekki skoðanir þess: „... [foreldrinu] finnst ekki 

vera hlustað á sig þarna, manni þykir ekkert voðalega gott að heyra það sem aðstandandi að 

það sé ekki hlustað á [foreldrið] sko.“ Gísli kvaðst ekki sækjast eftir að eiga samskipti við 

geðlækna en vegna aðstæðna hjá foreldri sínu hefði hann nokkrum sinnum fundið sig 

tilneyddan að setja sig í samband við þá. Hann lýsir einum samskiptum sínum á þessa leið: 
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Í stuttu máli, í stuttu máli var það bara það að foreldri mitt var ennþá bara í rusli og hann 

[geðlæknir] bara var að fleygja því út og hann var búinn að taka það af einhverjum 

kvíðalyfjum sem [foreldrinu] fannst vera að virka fyrir sig og var bara mjög taugað yfir því. 

Ég var nú að reyna að koma honum í skilning um það að foreldri mitt væri ennþá lasið, 

skilurðu, og þá var hann bara „beisiklí“ með kjaft og sagði að það væri bara allt fullt og það 

væru biðlistar og ég var að reyna, reyna að halda áfram að tala en þá eiginlega bara skellti 

hann á mig þannig að, þannig endaði okkar, enduðu okkar samskipti sko. 

Misjafnar skoðanir komu í ljós af upplifun viðmælenda af geðlæknum og samskiptum sínum 

við þá, bæði jákvæðar og neikvæðar. Kristín nefndi geðlækni foreldris síns oft á meðan á 

viðtalinu stóð og hrósaði honum í hástert. Hún sagðist þakklát fyrir að foreldri hennar hefði 

fengið þennan ákveðna geðlækni og að samskiptin þeirra á milli hefðu verið einstaklega góð. 

Hún sagði: 

... og einhvern veginn hvernig maður heldur dauðahaldi í einhvern sem er sá sem maður 

nær sambandi við og okkur fannst við öll ná þessu sambandi við hann [geðlæknir] og hann 

var með, hann var með mjög skýr skilaboð, rosalega skýr skilaboð þannig að, en hérna // 

og hann var, þú veist, hann var rosalega, þú veist, þetta var eiginlega ótrúlegt hvað hann 

var einhvern veginn mikill klettur hjá okkur. 

Kristín sagði einnig að það hefði verið henni mikilvægt að geta treyst geðlækninum og sagði: 

„Þetta var svo mikill rússíbani þessar vikur, hvað yrði um [foreldrið], en svo alltaf þegar ég var 

búin að tala við hann [geðlæknir] þá var ég alltaf svo rosalega örugg.“  

Arna óskaði ítrekað eftir því að ná tali af geðlækni án árangurs en að lokum tókst það og 

nokkrum dögum síðar fékk hún í gegn, með hjálp heilbrigðisstarfsmanns, að haldinn yrði 

fundur með heilbrigðisstarfsfólki vegna veikinda maka hennar. Arna kvaðst ekki hafa vitað 

neitt um veikindi maka síns og lýsti upplifun sinni af samskiptum við geðlækninn svona: 

Já, hann [geðlæknir] var, mér fannst hann ótrúlega dónalegur // þegar ég ræddi við annað 

fagfólk eftir á og ræddi þessa upplifun sá ég að þetta væri í rauninni ofbeldi sem hann var 

að beita mig. Þú veist, hann er að segja mér, ég verð að segja í hreinskilni að ég öskraði 

bara, ég var svo reið á þessum tímapunkti, það var búið að vera svo ótrúlega ruglandi og 

ógnvekjandi aðstæður // já, en mér fannst eins og það væri enginn skilningur á því og, 

hérna, geðlæknirinn sagði að ég væri ómarkviss kona. 

Að auki óskaði maki Örnu eftir viðtali við geðlækni við útskrift af geðdeildinni þar sem Arna 

fengi að vera viðstödd. Erfitt reyndist að fá það viðtal og lýsir Arna upplifun sinni svona: 

... en hann vill ekki mikið tala við sjúklinga og hann vill ennþá minna tala við aðstandendur 

og, hérna, heilbrigðisstarfsmaður þurfti að fara inn og benda honum á að við værum 

semsagt, lögbundinn væri réttur maka míns að fá útskriftarviðtal og ég mætti vera 

viðstödd, stóð í lögunum, þannig að hann gat ekki synjað okkur en við þurftum að óska 
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sérstaklega eftir því // þurftum að panta það sérstaklega og hann [geðlæknir] var mjög fúll 

yfir að þurfa að halda útskriftarviðtal þar sem ég var viðstödd yfirhöfuð og hann var ekki, 

tók ekki mjög vel undir að ég væri að spyrja spurninga og ég held [hlæjandi] að upplifun 

maka míns hafi verið sú að allir geðlæknarnir sem voru á geðdeildunum væru bara, af 

hverju er maki þinn að skipta sér svona mikið af? 

Upplifun Júlíu af geðlæknum og starfi þeirra var ekki ýkja góð en tveir geðlæknar komu að 

veikindum barns hennar á meðan það lá inni á geðdeild og hvorugur þeirra virtist hafa tíma til 

að sinna störfum sínum. Hún lýsir hér þegar geðlæknir kom morguninn eftir að barn hennar 

var lagt inn: 

Geðlæknirinn kom, ég hélt að hann myndi koma og tala við barnið mitt og ræða við það 

eitthvað og ég fengi einhver ráð sem aðstandandi en það var ekki neitt. Hann rétt kom og 

athugaði með það og sagðist svo þurfa að fara líklega á aðra deild. Hann [geðlæknirinn] 

var bara í úlpu og kíkti bara aðeins inn til að athuga hvort það hefði sofið. 

Barn Júlíu fékk nokkrum dögum síðar viðtal við geðlækni, þó ekki við þann sama og áður, og 

fékk Júlía að vera viðstödd viðtalið. Hún minnist þess að viðtalið hafi verið mjög stutt og 

umræðuefni þess einungis lyfjagjöf. Geðlæknirinn hafi ekki óskað eftir upplýsingum frá Júlíu 

né tekið því vel á meðan á viðtalinu stóð að hún tjáði sig um veikindi barnsins síns. Hvernig 

viðtalinu lauk kom Júlíu úr jafnvægi: „Hann stóð upp og sagði: Það eru bara 50 mínútur eftir af 

vinnudeginum mínum og ég á eftir að hafa samband við sex sjúklinga.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort heilbrigðisstarfsfólk hefði rætt við þá um þeirra 

eigin líðan kvaðst aðeins einn viðmælandi hafa verið spurður að því og fengið þau skilaboð að 

hann þyrfti einnig að hlúa að sinni eigin heilsu. Viðmælendur höfðu alla jafna ekki hugsað út í 

að samskipti við starfsfólk ættu að snúast um eitthvað annað en þau sem voru veik. 

4.3 Þjónusta fyrir aðstandendur á geðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss 

Þessi kafli segir frá upplifun aðstandenda af þeirri þjónustu sem stóð þeim til boða á 

geðdeildum Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH). Viðmælendur höfðu mislanga reynslu af 

geðdeildum en meirihlutinn var að koma þangað í fyrsta skipti. Aðeins einn viðmælandi sagði 

frá einu öðru skipti og annar viðmælandi hafði margra ára reynslu af geðdeildinni. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu þörf fyrir þjónustu og hvernig þjónustu þeir teldu 

að myndi nýtast sér best. Upplifun þeirra af þjónustunni var heldur einsleit en allir 

viðmælendur töldu sig sem aðstandendur hafa þörf fyrir þjónustu eftir að rætt var um þessa 

þætti í viðtölunum. Líkt og Kristín orðaði það: 
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Ég bara, ég er aldrei búin að hugleiða, þú veist, ég er bara ekkert búin að hugsa um mig 

sem aðstandanda, ég er ekkert að hugsa um það, ég finn það núna að ég er bara, ég hef 

aldrei hugsað að ég ætti að fá eitthvað [þjónusta], bara aldrei, það er bara ekki fyrr en þú 

spyrð mig núna sem ég hugsa það. 

4.3.1 Veitt þjónusta 

Viðmælendur voru allir spurðir þeirra spurninga hvort þeim hefði verið boðin þjónusta á 

geðdeild sem nánustu aðstandendum og hvernig sú þjónusta hefði nýst þeim. Sumir 

viðmælenda áttuðu sig ekki á hvað meint var með þjónustu og þurfti að útskýra það betur og 

var það þá útskýrt nánar á þennan hátt: þjónusta líkt og viðtöl, stuðningur, fræðsla, námskeið 

eða þess háttar. Fram kom í viðtölunum að engum viðmælenda var boðin þjónusta samhliða 

veikindum þeirra nánustu né voru þeir látnir vita af því að slíkt stæði til boða. Halldóru bauðst 

engin þjónusta inni á geðdeild en hún sagði að hún hefði ekki heldur leitað eftir þjónustu: „… 

eins og ég segi, ég vissi ekkert af neinu þarna // og var heldur í rauninni ekkert boðið það ...“ 

Kristín tók í sama streng og sagði: 

Nei, ég man ekki eftir því, nei, það var engin þjónusta fyrir okkur.// Nei, það var ekkert, 

það var ekkert svoleiðis, enda hvarflaði það ekki einu sinni að mér, það hvarflaði ekki að 

mér þarna. 

Gísli hafði aldrei velt því fyrir sér að hann ætti rétt á þjónustu á geðdeildum sem aðstandandi 

og sagði: „Nei, sko, ég er nú svo ofboðslega blindur á þetta og að spá í þessu, ég spái ekkert í 

þessu mikið fyrir utan náttúrulega foreldri mitt, skilurðu.“ Gísli segir að sér hafi aldrei verið 

boðin nein þjónusta og svarar spurningunni svona: 

Sko, mér hefur svosem aldrei verið boðið það, skilurðu, ég hef aldrei verið að sækjast eftir 

því // mér hefur aldrei verið boðið neitt, nei, nei, ég held að ég sé ekki að ljúga neinu þar 

sko, mér hefur verið boðið kaffi, skilurðu. // En allavega er mitt svar að þau hafa aldrei 

boðið neitt svona. 

Gísli minnist þess einu sinni á öllum þeim árum sem hann hefur verið í aðstandandahlutverkinu 

að hafa setið viðtal inni á geðdeild en það var síðast þegar hann fór með foreldri sitt þangað. 

Það viðtal hafi aðeins snúist um að ná foreldri hans niður en ekkert hafi verið óskað eftir 

upplýsingum frá honum né honum boðið neitt. Þegar Júlía var spurð út í þjónustuna á 

geðdeildinni átti hún í fyrstu erfitt með að aðgreina sig frá þeim veika. Hún minntist á þjónustu 

sem barni hennar var boðið með því að nota orðið „við“ og sagði meðal annars: 

Nei, ég man ekki eftir því, nema, ég veit ekki, nema þegar við förum til sálfræðings í fyrsta 

tímann, þá segi ég við sálfræðinginn, æi, ég vil kannski fá svona fimm mínútur af tímanum. 
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Ég segi það semsagt við hana þannig að ég beið frammi meðan hún talaði við barnið mitt 

og svo fór ég inn og fékk alveg korter. 

Þegar leið á viðtalið og Júlía velti þessu betur fyrir sér sagði hún: 

Ég hef ekki fengið neitt í rauninni, ekki boðið neitt. Hún [hjúkrunarfræðingur] talaði við 

mig þarna, hún var eina // sest hjá mér og það var þá sem hún talaði við mig en það var í 

fyrsta skipti sem einhver talaði við mig eina og bara af því ég sat örugglega bara þarna 

frammi. 

Arna var eini viðmælandinn sem leitaði sjálfur eftir þjónustu geðdeildar en hún taldi sig vita 

að hún sem aðstandandi þyrfti einnig á aðstoð að halda vegna veikinda maka síns. Hún og maki 

hennar ræddu framgang mála þegar hann veiktist: „Við erum teymi og við vinnum þetta saman 

og við verðum bara áfram saman í gegnum þetta.“ Arna sagði: 

… en það var eins og hérna það sjónarmið þekktist ekki á geðdeildinni // ég var bara rosa 

hissa á því og vissi ekki hvernig ætti að díla við eða koma til móts við svona sjónarmið, ég 

vildi mikið svona einhvern veginn taka þátt í að vita og hvað ég gæti gert. 

Arna upplifði ekki að slík samvinna væri möguleiki en sagði að geðdeildin hefði orðið þess 

valdandi að hún hefði getað tekið lítinn sem engan þátt í að styðja maka sinn á meðan hann 

var inni á geðdeild og að ekki hefði verið hugað að henni og hennar þörfum. Hún man eftir 

einu skipti þar sem félagsráðgjafi setti sig í samband við hana og það sem hún fékk í því samtali 

voru aðeins óskýrar upplýsingar um maka sinn. Arna sagði: 

Já, uuu, þú veist, en hún var ekki að bjóða neina þjónustu sem ég þurfti á að halda á 

þessum tímapunkti, ég þurfti bara svo mikið að vita hvað var að gerast, ég gat ekki greint 

hvaða þjónustu ég þyrfti án þess að vita hvað í ósköpunum var að gerast hjá maka mínum, 

ég vissi bara ekki neitt. 

Arna minntist einnig á hvað það væri í rauninni fráleitt að sama þjónusta byðist ekki jafnt um 

sumar sem vetur. Hún minntist á mismunun í því samhengi, enginn réði því hvenær hann 

veiktist og þyrfti á aðstoð að halda. Hún og maki hennar hefðu ekki notið sömu réttinda vegna 

þess að hann veiktist að sumarlagi og segir: „Þannig að það stendur á töflunni þegar þú ferð 

inn á geðdeildina, þá áttu að fá labbitúr og fræðslu en það fellur allt niður á sumrin.“ Að lokum 

sagði Arna um þjónustuna: „… hérna, það er svo margt sem mér finnst en ég myndi sætta mig 

við lélega þjónustu við aðstandendur ef það væri ásættanleg þjónusta við sjúklingana.“ 
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4.3.2 Þjónustuþörf 

Í ljósi þess að engum viðmælendanna bauðst þjónusta á geðdeildum LSH voru þeir spurðir 

hvort þeir teldu sig hafa þörf fyrir þjónustu og hvernig þjónustu þeir hefðu getað nýtt sér inni 

á geðdeild. Viðmælendur virtust ekki allir gera sér grein fyrir erfiðleikum sínum og voru málefni 

er snertu líðan og þjónustu þeirra veiku tíðrædd í stað þess að einblína á sjálfan sig líkt og 

rannsóknin gerði ráð fyrir. Þegar leið á viðtölin gekk viðmælendum betur að horfast í augu við 

erfiðleika sem þeir sjálfir voru að glíma við og eftir að hafa velt efni rannsóknarinnar betur fyrir 

sér og rætt það kom annað á daginn hjá þremur viðmælendum. Í miðri umræðunni gerðu þeir 

sér grein fyrir því að viðeigandi þjónusta myndi vera góður kostur fyrir þá og hefði áhrif á bæði 

þá og hinn veika til hins betra. Þegar Kristín var spurð hvort hún teldi sig hafa þörf fyrir 

þjónustu vegna þess hlutverks að vera aðstandandi segir hún hálfklökk: 

Ég bara, ég er aldrei búin að hugleiða, þú veist, ég er bara ekkert búin að hugsa um mig 

sem aðstandanda. Ég er ekkert að hugsa um það, ég finn það núna, ég er bara, ég hef 

aldrei hugsað að ég ætti að fá eitthvað, bara aldrei, það er bara ekki fyrr en þú spyrð mig 

núna sem ég hugsa það að, ég held að þetta sé líka uppsafnað sko. 

 

Kristín sagði jafnframt: 

Maður er eitthvað svona að halda kúlinu, en ég veit ekki, ef einhver hefði boðið mér 

áfallahjálp þessa viku eða boðið mér samtal, þú veist, ég er bara að pæla í því núna, ég 

hefði bara sagt nei, nei, þetta er ekkert mál // ég hefði bara ekkert fattað þetta nema núna 

þegar ég er að tala við þig, hvernig mér leið, ég var bara alls ekki búin að fatta það. // En 

ég meina, auðvitað hefði ég þurft að fá eitthvað, sérð það bara núna. 

Tveir viðmælendanna, þær Halldóra og Júlía, nefndu báðar að áherslan væri á þann veika og 

að þær hefðu lítið velt fyrir sér að sækja sér þjónustu en Júlía sagði: „Í því ferli fannst mér ég 

ekkert þurfa neitt eða að ég ætti að leita mér eitthvað, aðaláherslan var á barnið mitt.“ Eftir 

frekari umræðu töluðu þær báðar um að þörfin fyrir þjónustu væri til staðar en þær hefðu ekki 

gefið sér tíma til að nema staðar og velta því fyrir sér heldur einblínt eingöngu á þann veika. 

Halldóra nefnir að „… oft bara fattar maður þetta ekki, hann [maki] er þarna veikur og maður 

vill ekkert vera að blanda sér of mikið í þetta því það á ekki að snúast um mig.“ 

Gísli taldi sig ekki hafa þörf fyrir þjónustu: „Ég persónulega sko, ég hef bara aldrei hugleitt 

það að ég sé að fara að leita mér einhverrar hjálpar í kringum þetta sko.“ Gísli segir í 

framhaldinu: 
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Nei, ég hef ekki farið í svoleiðis sko. Ég hérna, ég er svo gamaldags, ég veit ekki alveg hverju 

það ætti að breyta fyrir mig sko. Ég hérna, einhvern veginn sé ég ekki að það gæti orðið 

neitt auðveldara fyrir foreldri mitt þannig að ég hef ekkert verið að sækjast eftir því, það 

er nú bara svoleiðis sko. // Já, ég meina, maður er stundum bara alveg búinn á því og illur, 

skilurðu, en ég hef nú yfirleitt bara notað mín samtöl bara, ég er í félagasamtökum og 

svona, maður kannski pústar bara út fyrir þreytuna þar sko. 

Líkt og fram hefur komið var Arna ein þeirrar skoðunar að hún þyrfti þjónustu og sagði: „Maður 

þarf að vinna í þessu, þú veist, sem fjölskylda.“ Hún taldi ekki rétt að nota skilgreiningar líkt og 

sjúklingur og aðstandandi heldur vildi að litið væri á þau sem fjölskyldu og að vinna þyrfti með 

alla þar sem veikindi hjá einum innan fjölskyldunnar hefðu óhjákvæmilega áhrif á alla heildina. 

Í framhaldinu voru viðmælendur spurðir hvernig þjónusta hefði nýst þeim inni á geðdeild 

og flestir viðmælendanna gátu nefnt þjónustu af einhverju tagi. Gísli var spurður og svaraði á 

þessa leið: 

Já, náttúrulega sko, ef maður fer að spá í því sko, svona „update“ væri bara allt í lagi og 

bara ef þeir [læknar] myndu finna það hjá sjálfum sér að hringja í mann og láta mann vita 

hvernig þetta myndi virka eða hvernig það myndi ganga og hvernig, þú veist, skilurðu, við 

erum búnir með þetta þetta mörg raflost og árangurinn er þessi. Skilurðu, bara svona 

„update“ // hvað er að gerast, skilurðu, kannski ekki daglega, bara þriðja hvern dag eða 

eitthvað sko. 

Halldóra minntist á að það hefði verið gott að fá til að mynda bækling með fræðslu eða 

úrræðum sem boðið er upp á: „Það hefði alveg verið fínt þó maður hefði ekki tekið einhverja 

ákvörðun en að maður hefði getað litið yfir möguleikana, þú veist, hvað hægt væri að gera ef 

maður vildi.“ Að auki sagði Halldóra það gagnlegt að fagaðilar settu sig í samband við 

aðstandendur til að fá frekari upplýsingar um þá veiku sem gætu nýst bæði þeim og þeirra 

nánustu: 

... það hefði alveg verið gott líka ef sami aðilinn heyrði frá mér og heyrði frá honum. Þú 

veist, gæti svona, við [hún og maki hennar] tölum alveg saman en stundum finnst mér 

hann ekki vera að skilja mig og líka bara erfitt fyrir mig að greina hvar hann er staddur 

akkúrat núna og hvað ég á einmitt, ég myndi vita miklu meira ef sálfræðingur eða, já, 

einhver myndi tala við mig og hann væri svona inni í þessu máli og hvernig líka bara, hvað 

við getum gert heima til þess að aðstoða af því það er ótrúlega vont fyrir hann, hann er 

náttúrulega sjúklingurinn númer eitt, tvö og þrjú og þú veist, ef það er verið að gera 

honum eitthvað erfitt heima fyrir og enginn veit af því, það er svona pínu vont þannig að 

það er klárlega eitthvað sem ég myndi vilja. 

Júlía og Arna tóku í sama streng og Halldóra varðandi bæklinga og almenna fræðslu, að slíkt 

myndi nýtast mjög vel því að óvissan væri mikil og erfitt að átta sig á hvar maður stæði 
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varðandi hlutverk sitt. Arna sagði: „… hérna, þú veist, það sé svona meiri fræðsla fyrir svona 

fjölskylduna í heild, það væri held ég mjög mikilvægt.“ Kristín átti erfitt með að sjá fyrir sér 

hvaða þjónusta myndi nýtast sér eða aðstandendum almennt. Kristín sagði: 

Ég get ekki sagt þér hvað ég þarf, ég bara get ekki sagt þér það. Ég finn það bara að ég get 

það ekki, ég hef ekki hugmynd um það, ég er alltaf að hugsa um hvað [foreldrið] þarf og 

þú sérð það í hvert skipti sem þú spyrð mig, þá fer ég alltaf að hugsa um það, ég get ekki 

einbeitt mér að því. 

Við lok viðtalsins minntist Kristín á ánægju sína yfir því tækifæri sem þátttaka í rannsókninni 

gæfi henni en umræða viðtalsins hefði opnað augu hennar fyrir eigin tilfinningum og þörfinni 

fyrir aðstoð. Hún sagði með tárin í augunum: 

Ég finn alveg núna bara, mér finnst ég mjög fegin að hafa fengið tækifæri og áttað mig á 

því hvað ég er í klessu. Mjög gott sko, en ég veit ekkert hvað ég þarf, ég myndi ekkert vita 

við hvern ég ætti að tala, ég myndi ekki hafa hugmynd um það en ég ætla að vinna í því 

sko. 

Arna og Kristín höfðu á orð á því að samfellu vantaði í þjónustu geðdeilda. Arna vill sjá meiri 

samhæfingu innan LSH til að veita heildrænni og betri þjónustu. 

Ég vil sjá meiri svona, hvernig segir maður það, svona samhæfingu milli deilda, ekki bara 

semsagt innan geðdeilda heldur við önnur svið á Landspítalanum vegna þess að þá hefði 

sést svo miklu fyrr og svo miklu betur í hvernig stöðu við vorum. Semsagt, ég held að það 

hefði hjálpað ótrúlega mikið // við vorum búin að ganga í gegnum svo erfitt tímabil þar 

sem við hittum rosa marga [heilbrigðisstarfsfólk] en rosa sjaldan, hittum marga bara í eitt 

eða tvö skipti. // Ég held að þú veist, um leið og það er komin samfella þá er bara 

upplifunin svo mikið betri. 

Kristín segir frá því að samfellu hafi vantað í þjónustuna þegar foreldri hennar útskrifaðist af 

geðdeild og inn á hjúkrunarheimili. Starfsfólkið sem tók á móti því, ennþá veiku, á 

hjúkrunarheimilinu hafi ekki fengið upplýsingar frá LSH varðandi áframhaldandi meðhöndlun 

og það telur Kristín afar slæmt. Hún hafi þurft að vera í því hlutverki að miðla upplýsingum til 

starfsfólks hjúkrunarheimilisins án þess að geta sagt með vissu hvað amaði að foreldri sínu eða 

hvert framhaldið væri. Kristínu var brugðið í þessum aðstæðum og eftir góða upplifun af 

geðdeildinni átti hún ekki von á þessu samskiptaleysi milli stofnananna. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram upplifun og reynslu aðstandenda einstaklinga með 

geðraskanir af þjónustu geðdeilda Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH). Megináhersla var 

lögð á upplifun aðstandenda af þjónustu sem stæði þeim til boða, hvernig hún nýttist þeim og 

hvernig þjónustu þeir teldu sig hafa þörf fyrir. Niðurstöður sýna að viðmælendur tókust á við 

álag af ýmsum toga sem fylgdi hlutverkinu og lýstu meðal annars tilfinningum líkt og ótta, 

vonleysi og kvíða auk fórnarkostnaðar í félagslegu umhverfi sínu. Upplifun þeirra af umhverfi 

geðdeilda var almennt góð og flestir viðmælendur voru á sama máli um að heilbrigðisstarfsfólk 

væri allt af vilja gert til að veita hinum veika þá þjónustu sem þurfti.  

Aftur á móti voru misjafnar skoðanir á störfum geðlækna geðdeilda; ýmist voru 

viðmælendur mjög sáttir eða töldu geðlækna ekki starfi sínu vaxna. Engum viðmælendanna 

var boðin þjónusta á geðdeild né voru þeir upplýstir um hvaða rétt þeir hefðu á þjónustu. 

Fæstir viðmælendur gerðu sér grein fyrir þeirri staðreynd að þeir gætu sótt sér þjónustu sem 

aðstandendur á geðdeild. Fjórir af fimm viðmælendum töldu sig hafa þörf fyrir þjónustu og 

hefðu viljað sjá þá þjónustu í formi upplýsingagjafar og stuðnings. Fram kom í viðtölum að 

þjónustan var talin nýtast í samskiptum við þann veika og auka öryggi aðstandenda í hlutverki 

sínu. 

5.1 Byrði aðstandenda 

Geðraskanir einstaklinga hafa veruleg áhrif á líf og líðan aðstandenda þeirra. Í gegnum veikindi 

sinna nánustu takast aðstandendur á við ýmsar tilfinningar og aðstæður með von um bata og 

betra líf fjölskyldunnar. Aðstandendur standa oft og tíðum frammi fyrir mikilli áskorun og 

gegna veigamiklu hlutverki í lífi þeirra veiku (Cockerham, 2006), rétt eins og niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að 

aðstandandahlutverkið var veigamikill hluti af lífi þeirra og þeir tókust á við ýmsa erfiðleika 

sem fylgdu í kjölfarið. Aðstandendur fundu fyrir töluverðu óöryggi varðandi þetta hlutverk og 

hver ábyrgð þeirra væri gagnvart þeim veiku. Einnig kom fram að viðmælendur upplifðu byrði 

með einhverjum hætti sem kom fram bæði í tilfinningum þeirra og áhrifum á félagslegt 

umhverfi. Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast þannig nýlegum rannsóknum sem 

sýna að færst hefur í aukana að aðstandendur upplifi byrði. Talið er að ástæður þess séu að 
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aðstandendur taka meiri þátt í lífi þess veika nú til dags eftir að farið var að meðhöndla þá 

veiku meira úti í samfélaginu í stað þess að þeir séu vistaðir ótímabundið inni á stofnunum líkt 

og áður fyrr (Schene 1990). Þessi þróun í geðheilbrigðisþjónustu hefur sveiflast fram og til baka 

og dæmi um það er að eitt af markmiðunum með stofnun Kleppsspítala árið 1907 var að létta 

þunga af heimilum þeirra veiku með því að vista þá á stofnun. Upp úr 1950 breyttust áherslur 

í þeim efnum og með tilkomu geðlyfja var þörfin fyrir langvarandi vistun á stofnunum ekki 

lengur til staðar og einstaklingar með geðraskanir öðluðust tækifæri að nýju til þátttöku í 

samfélaginu (Óttar Guðmundsson, 2007). Samhliða þessum breytingum jókst álag á 

aðstandendur og sjálfkrafa urðu þeir aðalumönnunaraðilar en því fylgdu erfiðleikar sem ollu 

byrði á aðstandendur (Solomon og Marcenko, 1992). 

Fjórir af fimm viðmælendum lýstu hræðslu sem einkenndi líf þeirra og fundu fyrir 

stöðugum ótta yfir örlögum veikra ættingja sinna. Flestir viðmælendur upplifðu hlutverk sitt 

íþyngjandi og lýstu því hvernig slíkt langvarandi ástand bæri með sér þreytu og erfiðleika í eigin 

lífi. Líkt og rannsóknir hafa sýnt getur mikil umönnun vegna langvarandi geðraskana leitt til 

mikils álags sem verður að byrði ef ekki er unnið með það (Hastrup o.fl., 2011; Navidian o.fl., 

2012). Meira en helmingur viðmælenda upplifði óvissu gagnvart hlutverki sínu, fram kom að 

óvissa fylgdi bæði gangi veikindanna og hvað tæki við hjá þeim veiku. Að auki kom óvissan 

fram í samskiptum við þá veiku þar sem tveir viðmælendur upplifðu oft og tíðum erfiðleika í 

samskiptum við sína nánustu vegna sveiflukenndra veikinda. Samræmist þetta niðurstöðum 

rannsóknar van de Bovenkamp og Trappenburg (2010) þar sem kom meðal annars fram að 

aðstandendur upplifðu óvissu varðandi hlutverk sitt.  

Ljóst er að viðmælendur þurfa að takast á við ótal áskoranir í hlutverki sínu sem 

aðstandendur einstaklinga með geðraskanir. Þjónusta fyrir þennan hóp er óhjákvæmileg bæði 

vegna líðanar þeirra og til að þeir geti verið til staðar fyrir sína nánustu. Aðstandendur hafa 

mikla þörf fyrir þjónustu enda geta miklir erfiðleikar og óvissa fylgt hlutverkinu. 

5.2 Umhverfi og starfsemi geðdeilda 

Meirihluti viðmælenda var að kynnast starfsemi geðdeilda LSH í fyrsta sinn en aðeins einn 

hafði komist í kynni við starfsemina áður fyrir mörgum árum og minnist margtíðra heimsókna 

á geðdeildina. Upplifun viðmælenda af geðdeildum LSH og viðmóti starfsfólks var bæði á 

jákvæðum og neikvæðum nótum. Þrír af fimm viðmælendum lýstu upplifun sinni af 

geðdeildum sem góðri og heyra mátti að þeir fundu til öryggis vegna vistunar sinna nánustu. 
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Auk þess nefndu þessir þrír viðmælendur að ættingjar þeirra hefðu látið vel af veru sinni innan 

geðdeilda og áætla má að sú vitneskja hafi skapað öryggiskennd hjá aðstandendum og haft 

áhrif á viðhorf þeirra gagnvart geðdeildum. Einnig komu fram slæmar upplifanir af geðdeildum 

LSH og einn viðmælandi hafði sérstaklega frá slíkri reynslu að segja. Hann taldi að ekki væri 

stuðlað að bata einstaklinga heldur einungis lögð áhersla á lyfjagjöf sem hjálpar ekki ein og 

sér, hvorki þeim veika né aðstandendum. Lyfjagjöf ein og sér samræmist ekki markmiðum 

starfseminnar sem geðsvið LSH leggur upp með en þau eru meðal annars að styrkja 

einstaklinga í átt að bata, veita heildræna meðferð og auka lífsgæði fjölskyldunnar. Að auki 

kemur fram í markmiðunum að virða eigi réttindi einstaklinga (Landspítali – háskólasjúkrahús, 

2010) en slík var ekki upplifun fyrrnefnds viðmælanda sem taldi að brotið hefði verið á 

mannréttindum þess veika innan geðdeilda með ómannúðlegum hætti. Allir eiga rétt á því að 

réttindi þeirra séu virt eins og kemur meðal annars fram í lögum um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997 en eftir þeim er meðal annars starfað innan geðsviðs LSH. 

Flestir viðmælendur töldu starfsfólk geðdeilda LSH allt af vilja gert til að veita þjónustu en 

hluti þeirra taldi samskiptaleysi og ónóga upplýsingagjöf þó einkenna viðmót starfsfólks og 

styður það við niðurstöður rannsóknar Eddu Ránar Jónasdóttur o.fl. (2013). Þær sýndu fram á 

að aðstandendur upplifðu að starfsfólk geðdeilda gerði sitt besta í sinni vinnu en að skortur 

hefði verið á upplýsingagjöf til aðstandenda. Einn viðmælandi minntist á að án upplýsinga um 

gang mála hjá sínum nánasta og stuðnings starfsfólks væri ógerlegt sem aðstandandi að veita 

hinum veika þann stuðning sem hann þyrfti á að halda. Samræmist það niðurstöðum 

rannsóknar van de Bovenkamp og Trappenburg (2011) en þær sýndu að meirihluti 

aðstandenda taldi skorta upplýsingar og stuðning frá starfsfólki geðdeilda. Weimand o.fl. 

(2013) telja nauðsynlegt að aðstandendur hafi aðgang að starfsfólki innan geðdeilda líkt og 

aðrir vegna þátttöku þeirra í lífi sinna nánustu. Líkt og rannsóknir sýna skiptir stuðningur 

aðstandenda miklu máli, meðal annars til að stuðla að bata þeirra sem takast á við alvarlegar 

geðraskanir og vegna eigin heilsu (Roddy o.fl., 2015). Reynsla viðmælenda af samskiptum við 

geðlækna geðdeilda og störfum þeirra var misjöfn og bæði komu fram jákvæðar og neikvæðar 

upplifanir. Einn viðmælandi bar mikið traust til geðlæknis síns nánasta ættingja og fannst 

geðlæknirinn sýna mikinn skilning og vera til staðar bæði fyrir þann veika og fjölskylduna alla. 

Þrír af fimm viðmælendum lýstu reynslu sinni af samskiptum við geðlækna sem slæmri en 

meðal þess sem fram kom í niðurstöðum var tímaleysi þeirra, vanvirðing og einn viðmælandi 

lýsti upplifun sinni sem ofbeldi. Niðurstöður rannsóknar Riebschleger o.fl. (2008) styðja við 
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niðurstöður þessarar rannsóknar en þær sýna að aðstandendur vilja að fagfólk sýni sér 

virðingu, hlusti á upplifanir þeirra af veikindum sinna nánustu og veiti þeim stuðning sem 

styrkt getur alla fjölskylduna. 

5.3 Þjónusta aðstandenda á geðsviði Landspítala - háskólasjúkrahúss 

Aðstandendur einstaklinga með geðraskanir mæta ýmsum hindrunum í hlutverki sínu og 

rannsóknir hafa sýnt að þeir hafa þörf fyrir þjónustu og ráðgjöf til að takast á við þær áskoranir 

sem því fylgja (van de Bovenkamp og Trappenburg, 2010). Þegar litið er til upplifunar 

viðmælenda af þjónustu geðdeilda LSH kom í ljós að engum bauðst þjónusta á geðdeildum. 

Að auki kom fram að viðmælendur áttu margir hverjir erfitt með að aðgreina eigin erfiðleika 

frá veikindum sinna nánustu en þeir höfðu ekki litið svo á að þeir sem aðstandendur þyrftu á 

aðstoð að halda. Einn viðmælandi taldi sig hafa þörf fyrir þjónustu og hafði að auki vitneskju 

um að hann ætti rétt á þjónustu og óskaði eftir slíku en án árangurs. Í upphafi viðtala töldu 

fjórir viðmælendur sig ekki vera vissa hvort þeir hefðu þörf fyrir þjónustu en þegar kafað var 

dýpra voru þrír viðmælendur á þeirri skoðun að þeir hefðu þörf fyrir þjónustu. Þegar 

viðmælendur voru spurðir hvernig þjónustu þeir teldu nýtast sér á geðdeildum nefndu þrír 

viðmælendur almenna fræðslu og upplýsingagjöf og að sú þjónusta væri góður stuðningur við 

hlutverk sitt. Fæstir viðmælendur vissu hvaða rétt þeir ættu til þjónustu geðdeilda LSH og voru 

ekki upplýstir um þjónustuúrræði líkt og Fjölskyldubrúna eða fjölskylduhjúkrun þótt fram komi 

í upplýsingum geðsviðs að slík þjónusta skuli standa fjölskyldum til boða (Guðlaugur Þór 

Þórðarson, 2008). Niðurstöður þessar eru í samræmi við rannsókn Eddu Ránar Jónasdóttur 

o.fl. (2013) sem sýndu að aðstandendum bauðst engin þjónusta innan geðdeilda LSH, hvorki 

stuðningur né upplýsingar um réttindi sín varðandi þjónustu geðdeilda. 

Innan geðsviðs LSH er starfað eftir lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 en í þeim er 

kveðið á um rétt allra landsmanna til heilbrigðisþjónustu og eftirtektarvert er að sérstaklega 

er minnst á að aðstandendur eigi rétt til stuðnings og ráðgjafar. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa til kynna að réttindi viðmælenda hennar virtust ekki vera virt; þeir hlutu 

hvorki þjónustu geðdeilda né voru þátttakendur í meðferðum þeirra veiku. Næstum tveir 

áratugir eru síðan starfshópur var stofnaður á vegum þáverandi heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra til að móta stefnu í geðheilbrigðismálum og hafa ýmsar skýrslur, 

áætlanir og stefnur verið samþykktar í þeim málefnum síðan. Í þessu efni kemur meðal annars 

fram að brýn þörf er á að skilgreina lágmarksþjónustu fyrir aðstandendur, bent er á mikilvægi 
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fjölskyldumiðaðrar þjónustu og að aðstandendur séu hluti af meðferð þess veika (heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Stjórnvöld virðast láta sig málið varða en eitthvað veldur 

því að þetta skilar sér ekki nægilega inn á heilbrigðisstofnanir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

virðast vera í takt við aðrar rannsóknir en komið hefur fram að svo virðist sem þátttaka 

aðstandenda nái ekki til meðferðarúrræða innan geðheilbrigðiskerfisins (Edda Rán Jónasdóttir 

o.fl., 2013; Riebschleger o.fl., 2008). Að auki telja fagaðilar nokkrar hindranir í vegi sínum þegar 

vinna á með einstaklingum og fjölskyldum þeirra en þær eru meðal annars trúnaðarskylda, 

vinnuskipulag, vöntun á sértækri fagmenntun og ónóg fjármögnun og má velta því upp hvort 

sú sé raunin hér á landi (Riebschleger o.fl., 2008). Að sögn starfandi félagsráðgjafa innan 

geðsviðs LSH eru bæði starfsumhverfi og vinnuálag ástæður þess að þjónusta við 

aðstandendur situr á hakanum. Félagsráðgjafinn vill sjá meiri fjölskylduvinnu inni á 

geðdeildum en segir það í dag undir hverjum og einum félagsráðgjafa komið að vinna með þær 

nálganir sem honum finnst skila mestum árangri (Guðný Steingrímsdóttir, munnleg heimild, 

25. ágúst 2016). Stuðst er við ólíkar nálganir innan fjölskyldumeðferða en allar leitast þær við 

að útskýra skipulögð tengsl innan fjölskyldna (Vetere, 2003). Stuðst er til að mynda við nálganir 

líkt og formgerðarmeðferð og frásagnarmeðferð en rannsóknir sýna að báðar þessar nálganir 

hafa reynst vel í fjölskyldumeðferðum þar sem einstaklingar takast á við átraskanir (Nichols, 

2014). Í umfjöllun Vigdísar Jónsdóttur (2006) sem styður við orð Guðnýjar kemur fram að 

félagsráðgjafi velur þær vinnuaðferðir sem hann telur henta best og byggir á reynslu sem hann 

hefur öðlast í starfi. Má leiða líkur að því að samkvæmt áherslum félagsráðgjafa og Vigdísar 

ætti starf félagsráðgjafa innan geðsviðs LSH að nýtast vel í vinnu með einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra. Fjölskyldumeðferðir eru mikilvægur þáttur í meðferðarvinnu með 

einstaklingum enda hafa rannsóknir sýnt fram á að veikindi einstaklings hafa áhrif á alla 

fjölskylduna í heild (Nichols, 2014). Félagsráðgjafinn minnist einnig á að ekki sé notast við eitt 

ákveðið verklag innan geðsviðs LSH heldur reynt að vinna með sjúklingum og fjölskyldum 

þeirra þar sem þörfin er mest og er það í höndum þeirra ásamt annarra fagaðila að meta það 

(Guðný Steingrímsdóttir, munnleg heimild, 25. ágúst 2016). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

og annarra (Edda Rán Jónasdóttir o.fl., 2013) benda til þess að notendum þjónustunnar sé 

mismunað en samkvæmt lögum sem geðsvið LSH starfar eftir eiga allir rétt á þjónustu, bæði 

þeir veiku og aðstandendur þeirra (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var upplifun aðstandenda einstaklinga með geðraskanir af þjónustu 

geðdeilda Landspítala – háskólasjúkrahúss könnuð. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þjónusta 

við aðstandendur sé ófullnægjandi og réttindi þeirra ekki virt til fullnustu. Þær sýndu einnig 

ólíka upplifun af geðdeildum og starfi heilbrigðisstarfsfólks. Mikilvægt er að nýta rannsókn 

þessa til endurskoðunar á þjónustunni og fylgja þeim lögum og stefnum sem LSH vinnur eftir 

til að mæta þörfum þessa hóps því líkt og kom meðal annars fram í niðurstöðum hafa 

aðstandendur þörf fyrir þjónustu geðdeilda. Með úrbótum á þjónustunni væri hægt að draga 

úr þeirri byrði sem aðstandendur upplifa, sem myndi skila árangri fyrir alla aðila, 

aðstandendur, þá veiku og geðheilbrigðiskerfið. Ætla má að sá kostnaður sem leggja mætti í 

endurbætur á þjónustu aðstandenda skili betri umönnun, meiri bata og fækkun innlagna og í 

því felist sparnaður fyrir geðheilbrigðiskerfið. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún afmarkast við geðdeildir LSH og þjónustuna sem 

stendur aðstandendum til boða og varpar ljósi á veruleikann eins og hann er í dag. Veikleikar 

eða annmarkar rannsóknarinnar eru fjöldi viðmælenda þar sem fleiri viðmælendur hefðu 

skilað niðurstöðum byggðum á sterkari grunni en niðurstöður þessar afmarkast einungis við 

upplifun og reynslu þessara fimm viðmælenda. 

Frekari rannsókna er þörf og skoða þyrfti ástæður þess að þjónustan stendur ekki öllum 

jafnt til boða. Áhugavert væri að kanna viðhorf fagfólks geðdeilda LSH til þjónustu við 

aðstandendur og sjá hvað raunverulega aftrar þeim við vinnu sína. 
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