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ÁGRIP  

 Lítið hefur verið skrifað um bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma hér á landi þrátt fyrir 

að talið sé að um 50.000 Íslendingar eldri en fimm ára, eða 22% þjóðarinnar, eigi við geðræna 

kvilla að stríða á hverjum tíma. Sú staðreynd varð meðal annars til þess að rannsókn þessi var 

framkvæmd. Tilgangur hennar var tvíþættur. Annars vegar að kanna áhrifavalda í bata 

geðsjúkra með opnum viðtölum við einstaklinga, sem gengið hafa í gegnum bataferli, og 

athuga hvort áhrifavaldar þeirra tengjast líkaninu um iðju mannsins. Hins vegar að gera 

heimildasamantekt á fræðilegu efni um bata geðsjúkra og persónulegum frásögnum 

einstaklinga sem gengið hafa í gegnum bataferli. Rannsóknarspurningarnar voru „hverjir eru 

áhrifavaldar í bata geðsjúkra?“ og „hvernig er hægt að tengja þá við líkanið um iðju 

mannsins?“ Rannsóknin er viðbót við stærri rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur, lektors við 

Háskólann á Akureyri, „Geðrækt geðsjúkra–áhrifavaldar í bata.” Rannsóknin var framkvæmd 

samkvæmt aðferðafræði eigindlegra rannsókna, nánar tiltekið aðferðafræði 

fyrirbærafræðinnar. Gögnin voru greind eftir líkaninu um iðju mannsins og þemagreiningu. 

Samkvæmt niðurstöðum voru helstu áhrifavaldar í bata þátttakenda að axla ábyrgð, að rækta 

sjálfan sig, að hafa hlutverk, rétt lyf, stuðningur og fordómaleysi. Þessir þættir tilheyra allir 

líkaninu um iðju mannsins. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru fyrsta skrefið í áttina að því 

að auka þekkingu á bata og bataferli frá sjónarhorni notenda geðheilbrigðisþjónustu. Með því 

að fá fram sjónarmið notenda er möguleiki á að hafa áhrif á viðhorf almennings til geðsjúkra 

og opna umræðu um fjölþættari þjónustuform. Ennfremur er rannsókn sem þessi ein tegund 

gæðaeftirlits á geðheilbrigðisþjónustu landsins. 

 

Lykilhugtök: Bati, áhrifavaldur, notandi 
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ABSTRACT 

 An estimated 50.000 Icelanders, or 22% of the population, over the age of five has been 

challenged by a mental health disorder. Limited Icelandic research is available on the 

recovery of individuals with mental health disorders. The limited Icelandic research proved an 

impetus for this study. The study had two objectives. Firstly, to explore what factors influence 

recovery of individuals with mental illness and if these factors could be related to concepts in 

the Model of Human Occupation. In-depth interviews with individuals who have been 

through the recovery process were completed. The second objective was to review the 

literature and personal narratives of individuals on recovery from a theoretical perspective. 

The research questions were: What factors primarily influence the recovery of people with 

mental health disorders? In which way do the factors connect to the Model of Human 

Occupation? This study is part of a larger research project “Seven keys to recovery-clients´ 

perspectives” conducted by Elín Ebba Ásmundsdóttir, assistant professor at the University of 

Akureyri. A phenomenological approach and thematic analysis was used to analyze the data. 

Themes were connected to the Model of Human Occupation. Results indicate that taking 

responsibility, taking care of oneself, having roles, correct medication, support and a stigma 

free environment are the main factors in the recovery process. These factors are consistent 

with concepts in the Model of Human Occupation. Findings of this study can increase 

knowledge of recovery and recovery processes from the individual’s perspective. Insight into 

the individual’s experience of recovery and recovery process may influence the public’s 

attitude to mental health disorders and facilitate development of a greater variety of services. 

Furthermore this research provides an additional method to address the quality of mental 

health services provided in Iceland. 

 

Key terms: Recovery ,influencing factors, user 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Alþjóðabankinn og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) gerðu athugun árið 1996. 

Þar sem fram kom að meðal tíu helstu orsakavalda örorku í heiminum eru fimm geðraskanir 

og er þunglyndi algengast. (Landlæknisembættið, 2000). Talið er að um 50.000 Íslendingar 

eldri en fimm ára eða 22% þjóðarinnar eigi við geðræna kvilla að stríða á hverjum tíma 

(Geðrækt, e.d.). Miðað við útreikninga sem nefnd á vegum Evrópusambandsins gerði er 

kostnaður við geðraskanir 3-4% af vergri þjóðarframleiðslu í ríkjum sambandsins. Reynist 

þessir útreikningar réttir má áætla að geðraskanir hafi kostað íslenskt samfélag um 20 

milljarða króna á árinu 1998 (Landlæknisembættið, 2000).  

Rannsakendur hafa báðir mikinn áhuga á að starfa með notendum geðheilbrigðis-

þjónustunnar. Þar af leiðandi vildu þeir vita hvað notendurnir telja vera áhrifavalda í bataferli 

sínu. Lítið hefur verið skrifað um það efni hér á landi. Haustið 2002 voru rannsakendur 

staddir á fyrirlestri sem haldinn var á vegum fagdeildar geðhjúkrunarfræðinga. Fyrirlesturinn 

sem hét „Að vinna saman eða fylgja fyrirmælum: Framtíðarsýn á þátttöku notenda 

geðheilbrigðis-þjónustunnar” og fluttur var af Martin Ward geðhjúkrunarfræðingi kveikti 

hugmynd að lokaverkefni tengdu þessu efni. Þar kom fram mikilvægi þess að notendur 

geðheilbrigðisþjónustu taki þátt í rannsóknum sem snúa að málefnum þeirra. Á þessum 

fyrirlestri ræddu rannsakendur við Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, leiðbeinanda verkefnisins, sem 

sagði þeim frá rannsókn sinni „Geðrækt geðsjúkra–áhrifavaldar í bata.” Efni þessa 

lokaverkefnis verður viðbót við rannsókn hennar. Þar sem mikil áhersla er lögð á 

hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins (Model of Human Occupation) í iðjuþjálfanáminu 

á Íslandi höfðu rannsakendur einnig áhuga á að vita hvort hægt væri að tengja hugtök þess við 

bataferli geðsjúkra. Nánar verður fjallað um líkanið í kafla II. 
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Eftir leit í hinum ýmsu gagnagrunnum komust rannsakendur að því að nokkuð er til af 

rannsóknum um bataferli geðsjúkra en fáar sambærilegar þessari. Auk þess kom í ljós að 

engar rannsóknir á áhrifavöldum í bata geðsjúkra hafa verið gerðar á Íslandi og markvissar 

gæðakannanir á geðheilbrigðisþjónustu hafa ekki verið gerðar. Þessi staðreynd gerði 

rannsakendur enn staðráðnari í að framkvæma þessa rannsókn. Hún mun vera framlag 

rannsakenda til gæðakönnunar á geðheilbrigðisþjónustu landsins. 

 

Uppbygging skýrslu 

Rannsóknarverkefni þetta skiptist í fimm kafla. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum „hverjir eru áhrifavaldar í bata geðsjúkra?“ og „hvernig er hægt að 

tengja þá við líkanið um iðju mannsins?“ Í fyrsta kafla er inngangur þar sem lýst er tilgangi 

og gildi rannsóknarinnar, gert er grein fyrir kveikjunni að rannsókninni auk þess sem 

hugmynda- og aðferðafræði er útskýrð í stuttu máli. Í öðrum kafla er heimildasamantekt um 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á bata geðsjúkra og persónulegum frásögnum geðsjúkra af 

eigin bataferli. Þar er einnig samantekt á rannsóknum sem gerðar hafa verið á líkaninu um 

iðju mannsins og tengjast efni þessarar rannsóknar. Þriðji kafli greinir frá þeirri aðferðafræði 

sem notuð var. Í fjórða kafla er greining gagna og umræður og að lokum er niðurlag í fimmta 

kafla þar sem meðal annars er greint frá niðurstöðum í hnotskurn og takmörkunum 

rannsóknarinnar. 

 

Ávinningur rannsóknar 

Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu skulu allir landsmenn eiga kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegu, líkamlegu og 

félagslegu heilbrigði (lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990). Til að framfylgja þessum 

lögum er nauðsynlegt að gera gæðabundnar rannsóknir á skilvirkni heilbrigðisþjónustu 
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landsins. Slíkar rannsóknir eru einnig forsenda þess að iðjuþjálfar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk geti veitt notendum sannreynda þjónustu. Sannreynd þjónusta er þegar 

heilbrigðisstarfsfólk fer markvisst og gagnrýnt yfir rannsóknir sem snúa að þeirri þjónustu 

sem það veitir.  

Með því að skoða reynsluheim fólks með geðsjúkdóma sem náð hefur bata vonast 

rannsakendur til að fá fram upplýsingar um þætti sem höfðu áhrif á eða ýttu undir bataferli 

þeirra. Slíkar upplýsingar gætu gefið heilbrigðisstarfsfólki vísbendingar um hvernig veita má 

fjölbreyttari þjónustu með ráðgjöf og fræðslu. Auk þess væri mögulegt að nýta niðurstöður 

þessarar rannsóknar til að auka vitund almennings um geðheilbrigði og draga þannig úr 

fordómum í garð geðsjúkra. Sjónarmið notenda geðheilbrigðisþjónustunnar á skilvirkni og 

gæðum hennar er vonandi hægt að nýta til að opna umræðu um fjölþættari þjónustuform og 

hafa áhrif á viðhorf almennings til geðsjúkra.  

 

Rannsóknaraðferð 

Við öflun gagna í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar 

tiltekið aðferðir fyrirbærafræðinnar. Fyrirbærafræðarannsóknir nota meðal annars opin viðtöl 

við öflun gagna og var það gert í þessu verkefni. Í Rice og Ezzy (1999) kemur fram að 

eigindlegar rannsóknaraðferðir eru vel til þess fallnar að rannsaka flókin fyrirbæri eins og 

heilsufar almennings. Þær nýtast sérstaklega til að skilja heilsufarssögu fólks og reynslu frá 

þeirra eigin sjónarhorni. Þannig fæst meiri heildarsýn yfir þjónustuna og hægt er að vinna á 

nákvæmari og skilvirkari hátt með notendum hennar.  

 

Hugmyndafræði 

Eins og fram hefur komið er líkanið um iðju mannsins undirstaða í iðjuþjálfanáminu á 

Íslandi. Því fannst rannsakendum áhugavert að greina gögn rannsóknarinnar eftir því líkani og 
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kanna hvort hægt væri að tengja hugtök líkansins við bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma 

ásamt aðferðum fyrirbærafræðinnar. 

 Líkanið um iðju mannsins leitast eftir að útskýra hvötina, skipulagninguna og 

framkvæmdina á bak við þau verkefni sem einstaklingur tekst á við daglega. Sú iðja sem hann 

tekur sér fyrir hendur stýrist af þremur þáttum; vilja, vana og framkvæmd. Að auki lítur 

líkanið svo á að samspil þessara þátta og umhverfis móti iðju mannsins. Vilji, vani, 

framkvæmd og umhverfi eru þar af leiðandi yfirþættir líkansins. Undir þessum þáttum eru 

nokkrir undirþættir, til dæmis trú á eigin áhrifamátt, gildi, áhugi og hlutverk. (Kielhofner, 

2002a). Þessir þættir ásamt öðrum verða skilgreindir hér á eftir. 

 

Hugtök líkansins um iðju mannsins 

Vilji: Hefur verið skilgreindur sem mynstur hugsana og tilfinninga einstaklings sem eiga 

sér stað þegar einstaklingur á von á, velur, upplifir og túlkar það sem hann gerir (Kielhofner, 

2002b). 

Trú á eigin áhrifamátt: Í því felst að hafa þekkingu á eigin hæfni og trú á því að 

einstaklingur hafi sjálfur áhrif á umhverfi sitt (Kielhofner, 2002b). 

Gildi: Vísar til þess sem einstaklingi finnst mikilvægt og hefur þýðingu fyrir hann. Gildi 

skapa hjá einstaklingi sterka hneigð til að bregðast við og hegða sér á ákveðinn máta. Gildi ná 

yfir innri sannfæringu og skuldbindingu (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002b). 

Áhugi: Sá eiginleiki að finna ánægju og fullnægju við iðju og vitundin um að njóta 

einhvers. Áhugi felur í sér ánægju, verk og athafnir sem stundaðar eru reglulega (Kielhofner, 

2002b). 

Vani: Er innra skipulag upplýsinga og segir til um hvað á að gera og hvernig á að bera sig 

að við iðju (Kielhofner, 2002c). 
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Hlutverk: Eru sterk innri vitund um félagslega stöðu eða ímynd og tilheyrandi skyldur, til 

dæmis foreldrahlutverk eða starfsmannahlutverk. Vegna þessarar vitundar bregst einstaklingur 

við og hegðar sér á viðeigandi hátt miðað við aðstæður (Guðrún Pálmadóttir, 2001; 

Kielhofner, 2002c). 

Framkvæmd: Undirliggjandi líkamlegir og andlegir þættir sem gera okkur kleift að 

framkvæma iðju (Kielhofner, Tham, Baz og Hutson, 2002). Sé ástand þessara undirliggjandi 

þátta ekki sem skildi getur það haft áhrif á framkvæmd við iðju. 

Umhverfi: Hefur bæði efnislega og samfélagslega vídd. Þessar víddir sameinast í að 

mynda margbreytilegan vettvang eða aðstæður fyrir iðju. Umhverfið getur virkað hvetjandi 

og/eða letjandi á einstakling (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002d). 

 

Skilgreining lykilhugtaka 

Bati: Þegar einstaklingur getur sinnt þeim athöfnum er hafa gildi og þýðingu fyrir hann. 

Bati er mjög einstaklingsbundið ferli breytinga á viðhorfi fólks, gildum, tilfinningum, 

markmiðum, hæfni og/eða hlutverkum. Það ferli er leið til að lifa fullnægjandi lífi sem gefur 

fólki von og tækifæri til að gefa af sér þrátt fyrir hamlandi áhrif sjúkdóms. Bati felur í sér 

þróun nýs tilgangs í lífi fólks samhliða því að fólk nái stjórn á sjúkdómi sínum (Anthony, 

1993). 

Áhrifavaldur: Sá eða það sem hefur áhrif (Mörður Árnason, 2002). Í þessari rannsókn er 

áhrifavaldur skilgreindur sem það sem hefur hvetjandi eða letjandi áhrif á bata einstaklings. 

Notandi: Sá sem notar eitthvað (Mörður Árnason, 2002). Í þessari rannsókn er það 

skilgreint sem einstaklingur sem notar eða hefur notað geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. 
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KAFLI II 

HEIMILDASAMANTEKT 

Í þessum kafla er byrjað á að taka saman heimildir um bata geðsjúkra. Þessar heimildir 

eru ýmist rannsóknir eða frásagnir einstaklinga sem gengið hafa í gegnum bataferli. Síðan 

verður greint frá líkaninu um iðju mannsins og megin hugtök þess útskýrð nánar. Að lokum er 

sett fram samantekt á rannsóknum sem byggðar hafa verið á líkaninu um iðju mannsins og 

snúa að þessu málefni, áhrifavaldar í bata geðsjúkra.  

Við söfnun heimilda fyrir þessa rannsókn var notast við rafræn gagnasöfn, bókasafn 

Háskólans á Akureyri og bókasafn Landspítala-Háskólasjúkrahúss í Reykjavík. Þar fengust 

greinar og persónulegar frásagnir sem tengdar eru rannsóknarefninu. Tölvupóstsskrif til 

ýmissa höfunda og útgefenda voru viðhöfð til að nálgast greinar sem erfitt var að nálgast 

annars staðar frá. Auk þess voru pantaðar bækur um aðferðafræði rannsóknarinnar í gegnum 

erlenda netverslun.  

 

Rannsóknir tengdar bata geðsjúkra 

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar varð stefnubreyting í þjónustu við geðsjúka. 

Áherslan færðist frá stofnunum út í samfélagið, það er byrjað var að styðja geðsjúka til þess 

að verða virkir samfélagsþegnar. Þessar breytingar lögðu grunninn að nýrri sýn níunda 

áratugarins um þjónustu við geðsjúka þar sem áhersla var lögð á bata í stað þess að veita bara 

meðferð við einkennum geðsjúkdóma (Anthony, 1993).  

Samkvæmt þeim heimildum sem aflað var eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á bata 

geðsjúkra. Yfirleitt er um að ræða samspil nokkurra þátta, sem dæmi má nefna trúariðkun 

ásamt því að vera í fastri vinnu eða að hafa von um bata og taka ábyrgð á eigin bataferli. Í 

kaflanum verður vitnað bæði í einstaklingsfrásagnir og rannsóknir. Í fylgiskjali A má sjá 

nánari upplýsingar um höfunda einstaklingsfrásagna sem vitnað er til í þessum kafla. Ákveðið 



7

var að skipta þeim þáttum sem oftast koma fyrir í eftirfarandi flokka; von, ábyrgð, stuðningur, 

efling og fræðsla, vinna, trú, óhefðbundnar leiðir og að rækta sjálfan sig. Nánar verður fjallað 

um hvern þessara flokka hér á eftir. 

 

Von 

Brautryðjandi skrifa geðsjúkra um eigið bataferli, Patricia Deegan greinir frá mikilvægi 

vonar í grein sem hún skrifaði 1988. Þar sagði hún að vonin um betra líf hafi verið upphafið 

að bataferli sínu. Rannsókn Young og Ensing (1999) styður þetta. Þau tóku tvö hópviðtöl og 

sjö hálfbundin einstaklingsviðtöl, samtals við 18 einstaklinga. Grunduð kenning var notuð til 

að greina sameiginlega undirliggjandi þætti bataferlis einstaklinganna. Þar kom fram að án 

vonar væri hvötin til að breyta eigin aðstæðum ekki til staðar. Von er því lykilþáttur í bata 

einstaklinga með geðsjúkdóma sem viðhalda þarf í bataferlinu (Mead og Copeland, 2000; 

Turner-Crowson og Wallcraft,2002). 

Kruger (2000) hélt því fram að breyta mætti batahorfum notenda 

geðheilbrigðisþjónustunnar til hins betra ef fagfólk miðlaði von um bata til þeirra. Með því 

móti sætti notendur sig síður við þá deyfð og sljóleika sem oft fylgir geðsjúkdómum. Vonin 

um bata getur þannig fleytt fólki yfir erfið tímabil tengd sjúkdómum þeirra. Bledsoe (2001) 

sagði að það mikilvægasta við bata sinn væri að hann hafi gefið sér von um að geta skapað 

sína eigin framtíð.  

 

Ábyrgð 

 Í greinum Mead og Copeland (2000) og Deegan (1988) kom fram að næsta skref á eftir 

von í bataferlinu væri að taka ábyrgð. Það væri undir hverjum einstaklingi komið að taka 

ábyrgð á eigin líðan og sjúkdómi. Rannsókn Young og Ensing (1999) og grein Munetz og 

Frese (2001) styðja þetta. Þar kom fram að vilji einstaklingsins væri forsenda fyrir því að 
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hann gæti tekið ábyrgð á eigin lífi og bataferli, væri tilbúinn að hjálpa sér sjálfur og yfirgefa 

sjúklingshlutverkið.  

 Fyrir einstakling með geðsjúkdóm felur það að taka ábyrgð á eigin lífi í sér að læra hvað 

kemur sjúkdómseinkennum af stað, þróa árangursríkar leiðir til að ráða við sjúkdóminn og 

koma sér upp lífsstíl sem ýtir undir vellíðan (Turner-Crowson og Wallcraft, 2002). 

Mikilvægur hluti af þessu var að taka ábyrgð á eigin bataferli í stað þess að láta fagfólk og 

umönnunaraðila um það (Young og Ensing, 1999).  

 

Stuðningur 

Í flestum heimildum kom fram að stuðningur væri mikilvægur þáttur í bataferli fólks með 

geðsjúkdóma. Stuðningur getur komið frá fjölskyldu, vinum, vinnufélögum, 

heilbrigðisstarfsfólki og/eða fólki með svipaða reynslu (Turner-Crowson og Wallcraft, 2002). 

Gerð var könnun á vegum Mind, sjálfshjálparsamtaka geðsjúkra í Englandi. Sendir voru 

út 5000 spurningalistar til skráðra félaga, 970 listum var svarað. Könnunin var hönnuð til að 

komast að því hvort eða hvernig fólk með geðsjúkdóma upplifði bataferli. Samkvæmt 

niðurstöðum var stuðningur heilbrigðisstarfsfólks, fjölskyldu og vina sá þáttur sem fyrst og 

fremst ýtti undir bataferli þeirra (Baker og Strong, 2001). 

Stuðningur fólks með svipaða reynslu gefur þiggjandanum von um framtíð og styrk til að 

takast á við bataferlið. Sjálfstraust gefandans eykst að sama skapi og beinir athygli hans frá 

eigin vanda að jákvæðri hegðun (Bledsoe, 2001; Deegan, 1988; Mead og Copeland, 2000; 

Turner-Crowson og Wallcraft, 2002). Samkvæmt Bledsoe (2001) var mikilvægur þáttur í 

bataferli hennar að veita öðrum stuðning. Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom fram að 

þátttakendur leituðu frekar eftir stuðningi frá fólki með svipaða reynslu en frá fjölskyldu eða 

vinum. Í frásögn sinni af eigin reynslu sagði Hopper (1998) að stuðningur og samkennd frá 

öðrum sjúklingum hafi gert henni kleift að treysta öðrum.  
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Lyf 

 Samkvæmt rannsókn Young og Ensing (1999) eru lyf stór hluti af því að ná bata. Frese 

(1993) tekur undir þetta. Hann telur að lyf fyrir geðsjúka séu hjálpartæki líkt og hundar fyrir 

blinda, heyrnartæki fyrir fólk með skerta heyrn og hjólastólar fyrir fatlaða. Hann segir að án 

lyfjanna væri hann ekki það sem hann er í dag, lektor í geðlæknisfræðum. Skiptar skoðanir 

eru þó um lyfjatöku. Sem dæmi má nefna telur Copeland að bataferli hennar hafi ekki byrjað 

fyrr en hún þurfti að hætta að taka geðlyf vegna lyfjaeitrunar. Við það að hætta að taka lyf 

þurfti hún að finna aðrar leiðir til þess að draga úr einkennum, svo sem að taka ábyrgð á eigin 

lífi og bataferli í stað þess að treysta eingöngu á lyf (Mead og Copeland, 2000). 

Í grein Kruger (2000) kemur fram að í þróunarlöndum sé hærra hlutfall einstaklinga með 

geðklofa sem nær bata en á Vesturlöndum. Tvær ástæður eru taldar vera fyrir þessu. Í fyrsta 

lagi er talað um fordómaleysi í samfélögunum það er að frekar sé litið upp til geðsjúkra vegna 

hugsanlegs töframáttar þeirra. Í öðru lagi er talað um atvinnuaðstæður. Fólk sem veikist af 

geðsjúkdómi í þessum löndum missir ekki vinnuna heldur fær það starf við hæfi og viðheldur 

þannig hlutverkum sínum og mikilvægi í samfélaginu. 

 

Efling og fræðsla 

Corrigan, Faber, Rashid og Leary gerðu rannsókn árið 1998 þar sem kannað var 

hugtakaréttmæti á undirþáttum matstækisins Empowerment Scale. Þátttakendur voru 35 

einstaklingar með alvarlega geðsjúkdóma. Þar kom fram að því breiðara stuðningsnet sem 

einstaklingur hefur því meiri líkur eru á að það nýtist honum á uppbyggjandi hátt. Fæð 

þátttakenda rýrir þó alhæfingargildi niðurstaðnanna. 

Í frásögn Mary Ellen Copeland af bataferli sínu kom fram að fræðsla væri ómissandi hluti 

af bataferli fólks með geðsjúkdóma. Hún taldi nauðsynlegt að heilbrigðisstarfsfólk virkjaði 
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notendur geðheilbrigðisþjónustu til að afla sér upplýsinga um sjúkdóm sinn, bataferlið og 

leiðir til sjálfshjálpar (Mead og Copeland, 2000). Það að kynnast nýjum hliðum á sjálfum sér 

og fræðast um sjúkdóm sinn hefur ýmis eflandi áhrif. Fólk uppgötvar ný tækifæri og gengur í 

gegnum persónulegan þroska sem eflir það til að takast á við bataferlið (Young og Ensing, 

1999). 

Bledsoe (2001) segir frá því hvernig það efldi sjálfstraust hennar að takast á við þá 

ábyrgð sem fylgdi því að taka ákvarðanir sem höfðu áhrif á fleiri en hana sjálfa. Niðurstöður 

rannsóknar Corrigan og fleiri (1998) sýndu jákvæða fylgni á milli eflingar, sjálfstrausts, 

lífsgæða og stærðar stuðningsnets.  

 

Vinna 

Heimildum bar saman um að vinna, sem hefur þýðingu fyrir einstakling, gæti ýtt undir 

bata hans. Vinna veitir meðal annars félagsskap, reglu í daglegt líf, ábyrgðartilfinningu, 

sterkari sjálfsmynd, aukna færni, virkni og virðingu (Bledsoe, 2001; Heezik, 2000; Hopper, 

1998; Strong, 1998).  

Bledsoe (2001) greindi frá því hversu mikilvægt var fyrir hana að vinna. Hún talaði um 

að ábyrgðin sem fylgdi því að vera starfsmaður hafi verið mikilvæg í hennar tilfelli. Hún fann 

hvernig aðrir treystu á að hún mætti á hverjum morgni og sinnti sínum störfum. Þar sem hún 

vann hjá sjálfshjálparsamtökum var hún komin í aðstöðu til að endurgreiða samfélaginu þá 

aðstoð sem hún hafði fengið þegar hún veiktist. Það að hafa hlutverk og geta sýnt færni sína 

opnaði augu hennar fyrir því að sjúkdómurinn þurfti ekki að stjórna lífi hennar. 

John van Heezik sagði frá bataferli sínu í grein sem birtist árið 2000. Þar lagði hann mikla 

áherslu á mikilvægi vinnu í bataferlinu. Heezik talaði um að ávinningur þess að vera í fullri 

vinnu væri meðal annars aukið sjálfsálit og sjálfstraust, fjárhagslegt öryggi og að vera hluti af 

hópi.  
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Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom fram að í byrjun bataferlisins fari fólk oft í 

vinnu sem hefur þann tilgang að skapa venjur og halda því virku. Þegar fólk er komið lengra í 

bataferlinu gerir það auknar kröfur til atvinnu. Það er að segja að það upplifi að það sé mikils 

metið og að vinnan hafi gildi og þýðingu fyrir viðkomandi. 

 

Trú 

Matthews og fleiri (1998) gerðu samantekt á rannsóknum sem könnuðu tengslin milli 

trúarlegra þátta og andlegrar og líkamlegrar heilsu. Stór hluti birtra gagna um þetta málefni 

benti til þess að trúariðkun hefði fyrirbyggjandi áhrif gegn líkamlegum og andlegum 

sjúkdómum. Gögnin bentu einnig til að trúariðkun auðveldaði fólki að takast á við veikindi og 

ýtti undir bata. Þeir bentu þó á nauðsyn þess að efnið yrði rannsakað betur með sérsniðnum 

rannsóknum.  

Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom fram hjá næstum öllum þátttakendum að trú 

væri mikilvægur þáttur í bataferli þeirra. Eftir því sem fólk þjáðist meira treysti það meira á 

trúna. Trúin hjálpaði einnig nokkrum einstaklingum að lifa af erfiðustu tímabil veikinda sinna. 

Könnun Baker og Strong (2001) styður þetta. Þar kom fram að andleg og trúarleg málefni 

hjálpuðu 20% svarenda að ná bata eða að læra að lifa með sjúkdómum sínum.  

 

Óhefðbundnar leiðir 

Russinova, Wewiorski og Cash (2002) gerðu rannsókn með þátttöku 157 einstaklinga 

sem glímdu við alvarlega geðsjúkdóma. Samkvæmt niðurstöðum sögðu 86% þátttakenda að 

nokkrar mismunandi óhefðbundnar leiðir hefðu haft góð áhrif á geðheilsu þeirra. Flestir 

nefndu trúariðkun eða 50% þátttakenda, 43% nefndu hugleiðslu, 31% nudd, 20% stunduðu 

jóga, 18% notuðu leidda ímyndun, 13% nefndu hnykklækningar og 13% notuðu 

fæðubótarefni. Margar aðrar aðferðir voru nefndar svo sem reiki, tai chi og nálastungur. 
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Rannsóknin var þó ekki gallalaus, sem dæmi má nefna einsleitt úrtak með tilliti til aldurs, 

kyns, kynþáttar, menntunar og atvinnustöðu.  

 

Að rækta sjálfan sig 

Þátttakendur í rannsókn Young og Ensing (1999) töldu að hluti af því að rækta sjálfan sig 

væri að hugsa um grunnþarfir sínar svo sem að borða og þrífa sig, hafa yfirsýn yfir lyfjatöku, 

hreyfa sig, hugsa um heimili sitt, taka þátt í iðju sem veitir þeim ánægju, tengjast öðru fólki, 

stunda geðrækt og vinnu. Margir þátttakendanna sögðu að líkamsrækt hefði haft góð áhrif á 

líkamlega heilsu þeirra sem aftur hefði góð áhrif á andlega heilsu þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar með geðsjúkdóma eiga frekar á hættu að fá 

líkamlega sjúkdóma tengda hreyfingarleysi. Sem dæmi má nefna hjartasjúkdóma, offitu, 

háþrýsting og sykursýki. Gerð var rannsókn þar sem könnuð voru áhrif líkamsræktar á 

fullorðna einstaklinga með króníska geðsjúkdóma. Notað var hálftilraunasnið þar sem 37 

einstaklingar voru metnir fimm sinnum á 30-40 vikna tímabili. Metnir voru bæði andlegir og 

líkamlegir þættir með viðurkenndum matsaðferðum sem voru vel útlistaðar í rannsókninni. Í 

samanburðarhópi voru sex einstaklingar sem fengu enga íhlutun en voru metnir á sama tíma 

og aðrir þátttakendur rannsóknarinnar (Hutchinson, Skrinar og Cross, 1999).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að regluleg hreyfing hafði jákvæð áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þátttakenda. Sjálfsálit þátttakenda í rannsóknarhópi jókst til muna 

meðan á rannsókninni stóð og geðlægð mældist marktækt minni eftir rannsóknina. 

Þátttakendur í þeim hópi greindu einnig frá aukinni þátttöku í daglegri iðju, ánægju með 

líkamlegt atgervi, hegðun og skapferli. Þessir þættir mældust þó ekki tölfræðilega marktækir 

hjá þeim. Engin tölfræðilega marktæk breyting varð á líðan einstaklinga í 

samanburðarhópnum. Helstu gallar rannsóknarinnar voru að þátttakendur voru ekki valdir af 

handahófi og að einungis sex manns voru í samanburðarhópi. Auk þess var hópurinn 
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einsleitur með tilliti til aldurs og menntunar og allir þátttakendur komu frá sömu 

endurhæfingarstofnuninni (Hutchinson, Skrinar og Cross, 1999).  

 

Líkanið um iðju mannsins 

Eins og áður sagði verður líkanið um iðju mannsins notað við greiningu gagna. Líkanið 

leitast eftir að útskýra hvötina, skipulagninguna og framkvæmdina að baki iðju. Samkvæmt 

því er litið þannig á einstaklinginn að hann samanstandi af þremur þáttum; vilja, vana og 

framkvæmd (Kielhofner, 2002a).  

 

Vilji 

Vilji hefur verið skilgreindur sem mynstur hugsana og tilfinninga einstaklings sem eiga 

sér stað þegar einstaklingur á von á, velur, upplifir og túlkar það sem hann gerir. Hugsanir og 

tilfinningar tengdar viljanum fela í sér trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhuga. Val á iðju er 

tvíþætt, annars vegar framtíðarval, til dæmis val á starfsvettvangi og hins vegar val á því sem 

einstaklingur tekur sér fyrir hendur dags daglega, sem dæmi má nefna að ákveða hvort eigi að 

ganga í vinnuna eða aka. Allt val byggir á fyrri reynslu einstaklings, ánægju hans af iðju, gildi 

iðju fyrir einstakling og dálæti hans á iðjunni (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002a; 

Kielhofner 2002b). 

Trú á eigin áhrifamátt er stór þáttur í viljanum. Í því felst að hafa þekkingu á eigin hæfni 

og trú á því að einstaklingur hafi sjálfur áhrif á umhverfi sitt. Upplifun á árangri er hluti af trú 

á eigin áhrifamátt en í því felst að einstaklingur upplifi vald yfir atferli sínu og árangurinn af 

því (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002b). 

Gildi er annað atriði í viljanum og nær yfir innri sannfæringu og skuldbindingu. Í þessum 

þætti fléttast saman skoðanir einstaklings og sannfæring hans sem og skoðanir og sannfæring 

umhverfis. Viðhorfin sem einstaklingur trúir á eru innri sannfæring hans um hvað er rétt og 
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hvað er rangt. Skuldbinding er sú hneigð einstaklings að hegða sér í samræmi við innri 

sannfæringu sína (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002b). 

Áhugi er einnig innan viljans og felur í sér ánægju og áhugamynstur. Eftir því sem 

einstaklingur fær meiri reynslu laðast hann að þeirri iðju sem veitir honum ánægju. Þannig 

þróar hann með sér ákveðið mynstur áhugamála (Kielhofner, 2002b).  

 

Vani 

Vani er annar yfirþáttur líkansins. Hann er innra skipulag upplýsinga og segir til um hvað 

á að gera og hvernig á að bera sig að við iðju. Vani verður til við endurtekningar og viðhelst 

þegar einstaklingur endurtekur atferlismynstur. Vaninn er meira og minna sjálfvirkt 

upplýsinganet sem verður til við að miklu leyti ómeðvitaðar endurtekningar en kemur 

skipulagi á og leiðbeinir við athafnir (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002c). Sem 

dæmi má nefna að þegar einstaklingur er að læra á bíl á hann erfitt með að skipta um gír, 

horfa í spegilinn, setja stefnuljósið á og beygja. Þegar hann hefur æft sig í nokkurn tíma eru 

þessi atriði orðin hluti af vana hans og hann framkvæmir þau allt að því ómeðvitað. Þannig 

auðveldar vaninn einstaklingi að ná árangri án mikillar fyrirhafnar. 

 

Framkvæmd huga, heila og líkama 

Þriðji yfirþáttur líkansins er framkvæmd huga, heila og líkama, þar er átt við 

undirliggjandi hæfniþætti; stoðkerfið, taugakerfið, kerfi blóðrásar og öndunar og vitræna 

þætti. Þegar einstaklingur framkvæmir iðju notar hann þessa undirliggjandi hæfniþætti og 

reynslu sína (Kielhofner, Tham, Baz og Hutson, 2002). 
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Umhverfi 

Umhverfi hefur mikil áhrif á iðju okkar, það skapar tækifæri, þrýsting og væntingar. Það 

getur haft bæði hvetjandi og letjandi áhrif (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 2002d). 

Dæmi um hvetjandi áhrif umhverfis er þar sem einstaklingur upplifir virðingu og stuðning. 

Dæmi um letjandi áhrif umhverfis er þegar einstaklingur fær ekki atvinnu vegna fordóma í 

samfélaginu eða meðferð við geðsjúkdómi ber ekki árangur vegna forræðishyggju í 

heilbrigðiskerfinu.  

Umhverfi hefur bæði efnislega og samfélagslega vídd sem mynda í sameiningu vettvang 

fyrir iðju. Efnisheiminum tilheyra rými og hlutir og hann getur verið náttúrulegur eða 

hannaður af mönnum. Samfélagi tilheyra félagslegir hópar fólks sem einstaklingur umgengst. 

Því tilheyra einnig viðfangsefni sem eru raðir athafna sem hafa heiti, samhengi og tilgang og 

eru viðurkenndar innan ákveðinna menningarsamfélaga. Vettvangur iðju skiptist í heimili, 

nágrenni, skóla eða vinnustað og svæði til að stunda tómstundaiðju (Guðrún Pálmadóttir, 

2001; Kielhofner, 2002d).  

 

Rannsóknir tengdar líkaninu um iðju mannsins 

Líkanið um iðju mannsins kom fyrst út árið 1980 og hafa verið gerðar yfir 80 rannsóknir 

byggðar á því, flestar á síðasta áratug (Kielhofner og Iyenger, 2002). Stór hluti rannsókna sem 

tengjast geðsjúkum voru birtar fyrir árið 1995 og eru því samkvæmt fyrstu útgáfu líkansins. 

Rannsakendur völdu að nota ekki eldri rannsóknir en frá árinu 1992 þar sem greining gagna í 

þessari rannsókn er samkvæmt þriðju útgáfu líkansins frá 2002. Í þessum kafla verður fjallað 

um nýjustu rannsóknirnar sem fundust og tengjast umfjöllunarefni rannsakenda. 
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Vilji 

Helfrich og Kielhofner (1994) tóku viðtöl við tvo einstaklinga með geðsjúkdóma til að 

kanna hvernig vilji hafði áhrif á gildi meðferðar þeirra. Þar kom fram að vilji einstaklinganna 

skipti miklu máli í bataferli þeirra. Annar einstaklingurinn hafði sterkan vilja, gat tekið ábyrgð 

og stefndi að því að snúa aftur til fyrra lífernis. Hinn einstaklingurinn hafði veikari vilja og 

minni trú á eigin áhrifamátt. Þar af leiðandi hafði hann hvorki getu né þor til að breyta 

aðstæðum sínum.  

Ekki er unnt að alhæfa út frá viðtölum við einungis tvo einstaklinga. Til að fá áreiðanlegri 

niðurstöður hefði þurft að hafa fleiri þátttakendur í rannsókninni. Rannsakendur hefðu einnig 

mátt taka saman helstu annmarka rannsóknar sinnar og koma með hugmyndir um hvernig 

standa mætti að nánari rannsóknum á efninu.  

Aubin, Hachey og Mercier (1999) gerðu rannsókn á fylgni milli gildis daglegrar iðju og 

lífsgæða 45 einstaklinga sem þjáðust af alvarlegum geðsjúkdómum. Rannsakendur lögðu 

matstækin Iðja/starf spurningalisti og Wisconsin Quality of Life-Client Questionnaire fyrir í 

hálfbundnum viðtölum. Þar kom fram að jákvæð fylgni var á milli upplifunar einstaklinganna 

af árangri í daglegri iðju og lífsgæða. Upplifun af árangri tengdist trú á eigin áhrifamátt sem 

aftur lýsti sterkum vilja.  

Rannsókn Brown og Carmichael (1992) sýndi fram á að námskeið í ákveðniþjálfun sem 

byggt er á líkaninu um iðju mannsins og félagslegri námskenningu eykur sjálfsöryggi fólks og 

ákveðni í samskiptum. Með þessu var verið að styrkja vilja fólks og trú á eigin áhrifamátt. Það 

eru atriði sem Helfrich og Kielhofner sýndu fram á í rannsókn sinni árið 1994 að ýttu undir 

bata. 
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Vani 

Dickerson og Oakley (1995) lögðu hlutverkalistann (NIH-Role Checklist) fyrir 1020 

einstaklinga án sjúkdóma og fatlana og 292 einstaklinga með andlega sjúkdóma eða líkamlega 

fötlun. Í ljós kom að fólk með fatlanir og sjúkdóma hafði færri hlutverk og reiknaði með að 

hafa færri hlutverk í framtíðinni en aðrir þátttakendur. Höfundar rannsóknarinnar bentu þó á 

nauðsyn þess að rannsaka hlutverk frekar með aðferðum fyrirbærafræðinnar til að gera grein 

fyrir margbreytileika og þýðingu hlutverka fyrir einstaklinginn. Þeir bentu einnig á mikilvægi 

þess að hlutverk verði jafnmikilvæg í íhlutun iðjuþjálfa eins og eigin umsjá og aðrir þættir.  

 

Samantekt 

Eftir að hafa farið í gegnum helstu heimildir sem fundust um efni rannsóknarinnar er ljóst 

að mikið á eftir að rannsaka í tengslum við bataferli geðsjúkra. Einungis ein rannsókn fannst 

sem var sambærileg við þessa rannsókn. Þar var kannað með hálfbundnum viðtölum hverjir 

áhrifavaldar í bata geðsjúkra voru. Töluvert var til af skrifum fólks um eigin reynslu af 

bataferli sem gáfu rannsakendum góða innsýn í hvað felst í bata. Ekki er þó unnt að alhæfa út 

frá slíkum frásögnum. 

Af þeim 80 rannsóknum sem gerðar hafa verið á líkaninu um iðju mannsins voru fáar sem 

tengdust efni þessarar rannsóknar. Þær rannsóknir á líkaninu sem vitnað er til gefa 

vísbendingar um að hugmyndafræði líkansins standist. Það er að segja vilji og vani virðast 

vera mikilvægir þættir í daglegu lífi einstaklinga. Það er von rannsakenda að lesandinn hafi 

greinargóða mynd af bataferli geðsjúkra og líkaninu um iðju mannsins eftir lestur kaflans. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

 Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem beitt var í rannsókninni og farið 

yfir helstu kosti hennar og galla. Valið á aðferðinni verður rökstutt og rannsóknarspurningar 

settar fram. Þátttakendum rannsóknarinnar verður lýst, gerð verður grein fyrir áreiðanleika og 

réttmæti, aðferðum við gagnaöflun, siðfræðilegum þáttum og að lokum greiningu gagna. 

 

Rannsóknaraðferð 

Eftir val á rannsóknarefni voru settar fram rannsóknarspurningarnar „hverjir eru 

áhrifavaldar í bata geðsjúkra?“ og „hvernig er hægt að tengja þá við líkanið um iðju 

mannsins?“ Til að leita svara við þessum spurningum var ákveðið að notast við aðferðafræði 

eigindlegra rannsókna, nánar tiltekið aðferðir fyrirbærafræðinnar. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir flokkast í þjóðfræðilegar rannsóknir, fyrirbærafræði, áhorfsrannsóknir, 

þátttökuathuganir, opin viðtöl og heimildasamantektir (Bailey, 1997).  

Fyrirbærafræðarannsóknir nota oft opin viðtöl við öflun gagna (Fridlund og Hildingh, 

2000; Rice og Ezzy, 1999) og var það gert í þessari rannsókn. Á einfaldan hátt má útskýra 

fyrirbærafræðina sem aðferð til að rannsaka daglegar aðstæður fólks frá sjónarhorni 

einstaklingsins sem upplifir þær (Bailey, 1997; Hall, 2000; Rice og Ezzy, 1999; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000).  

Samkvæmt aðferðum hefðbundinnar fyrirbærafræði er talið að það auki áreiðanleika og 

réttmæti rannsókna að rannsakendur séu ekki búnir að kynna sér fyrri rannsóknir og heimildir 

um rannsóknarefnið fyrir gagnaöflun. Rannsakandi, sem búinn er að lesa sér til um efnið, 

getur haft áhrif á svörun þátttakenda með leiðandi spurningum (Rice og Ezzy, 1999). Þar af 

leiðandi gerðu rannsakendur ekki heimildasamantekt fyrr en að gagnaöflun lokinni. 
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Í heilbrigðiskerfinu er mikilvægt að byggja á reynslu fólks og skilja hana út frá þeirra 

sjónarhorni. Þannig er hægt að vinna á nákvæmari og skilvirkari hátt með notendum 

þjónustunnar (Rice og Ezzy, 1999). Þar að auki henta aðferðir eigindlegra rannsókna vel til 

þess að afla upplýsinga um efni sem ekki hefur verið rannsakað áður (Rice og Ezzy, 1999; 

Strauss og Corbin, 1998) eins og tilfellið er á Íslandi með rannsókn af þessu tagi.  

 

Kostir og gallar eigindlegra rannsóknaraðferða 

Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru ýmsir og verða nokkrir þeirra nefndir hér á eftir. 

Staðfastir eigindlegir rannsakendur telja að til að skilja menningarleg gildi og félagslega 

hegðun sé nauðsynlegt að nota viðtöl eða þátttökuathuganir. Það eru einu leiðirnar við 

gagnasöfnun sem eru nógu næmar til að fanga blæbrigði mannlífsins. Talið er að 

rannsóknarviðtöl eigi að vera undanfari myndunar spurningalista og endanlegrar þróunar 

þeirra (Strauss og Corbin, 1998).  

Í Rice og Ezzy (1999) kemur fram að eigindlegar rannsóknaraðferðir séu vel til þess 

fallnar að rannsaka flókin fyrirbæri eins og heilsufar almennings. Þær nýtast sérstaklega til að 

skilja heilsufarssögu fólks og reynslu frá þeirra sjónarhorni. Þannig fæst meiri heildarsýn yfir 

þjónustuna og hægt er að vinna á nákvæmari og skilvirkari hátt með notendum hennar. 

Anthony tekur undir þetta í grein sinni frá árinu 1993 þar sem fram kemur að til að skilja 

batahugtakið sé nauðsynlegt að skilja reynslu þeirra sem hafa gengið í gegnum bata. Í því 

samhengi séu eigindlegar rannsóknir sérlega mikilvægar. Eigindlegar rannsóknir eru einnig 

aðgengilegar leiknum og lærðum og hafa þar af leiðandi hagnýtt gildi fyrir bæði fræðimenn 

og almenning (Rice og Ezzy, 1999).   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru þó alls ekki gallalausar. Helsti galli þessara aðferða er 

að einungis eitt eða fá tilfelli koma fram í hverri rannsókn. Það er því erfitt að sýna fram á 

réttmæti og áreiðanleika. Þá kemur einnig fram hjá þeim sem harðast gagnrýna eigindlegar 
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aðferðir að þær séu „mjúk“ vísindi og ekki verðar þess að leggja sitt af mörkum til að bæta 

vísindalega þekkingu almennt, sérstaklega ekki í tengslum við heilsufar almennings (Rice og 

Ezzy, 1999; Strauss og Corbin, 1998). 

Til eru þeir sem telja að ekki sé mögulegt að gera eigindlega rannsókn byggða á 

fyrirbærafræðinni án þess að vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um þemu sem rannsaka 

á. Enn fremur hefur fyrirbærafræðin verið gagnrýnd fyrir að vera huglæg vísindi. Þar af 

leiðandi geta rannsakendur túlkað niðurstöður á þann hátt sem þeim hentar (Hall, 2000). 

Bailey (1997) telur það vera ókost eigindlegra rannsóknaraðferða hversu auðvelt getur 

verið að missa sjónar á tilgangi slíkra rannsókna sökum umfangs gagna sem aflað er. Hún 

telur einnig að rannsakandi sem þekkir rannsóknarefnið mjög vel eigi það á hættu að spyrja of 

margra spurninga. Þannig fær svarandi ekki tækifæri til þess að hugsa sig um og svara eins og 

hann kýs.   

Samkvæmt þeirri fyrirbærafræði sem viðhöfð er í Vancouver skólanum um 

fyrirbærafræði er fólk hvatt til að lesa sem mest um rannsóknarefnið áður en gagnasöfnun 

hefst (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). Þetta stangast á við þá fyrirbærafræði sem höfð var að 

leiðarljósi við gerð þessarar rannsóknar. 

Þrátt fyrir takmarkanir eigindlegrar aðferðafræði töldu rannsakendur kosti hennar vega 

þyngra þegar tekið var tillit til rannsóknarefnisins. Auk þess er rannsóknin viðbót við stærri 

rannsókn sem byggir á eigindlegri aðferðafræði. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með þægindaúrtaki en það er úrtak þar sem þátttakendur bjóðast 

til þátttöku eftir að hafa heyrt um rannsókn ýmist frá rannsakanda sjálfum eða öðrum (Flick, 

2002; Fridlund og Hildingh, 2000; Rice og Ezzy, 1999). Samtals tóku átta einstaklingar þátt, 

fjórar konur og fjórir karlar á aldrinum 26-58 ára. Þau hafa öll átt við geðsjúkdóm að stríða og 
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gengið í gegnum bataferli. Aldur, kynferði, trú, kynþáttur og búseta hafði ekki áhrif á val á 

þátttakendum. Núverandi tengsl við geðheilbrigðisþjónustuna, í formi viðtala, geðlyfja eða 

stuðningsaðila, útilokuðu heldur ekki viðmælendur frá þátttöku. Fyrirfram var hvorki vitað 

um sjúkdómsgreiningu fólksins né hvort það hafði lagst inn á geðdeild (sjá nánar um 

þátttakendur í fylgiskjali B). 

Leiðbeinandi okkar leitaði til hagsmunasamtaka geðsjúkra, vinnumiðlunar geðsjúkra og 

einnar sjúkrastofnunar. Hann hafði samband við forstöðumenn staðanna og bað þá um að 

kynna verkefnið fyrir sínum skjólstæðingum eða að gefa sér tækifæri til að koma í eigin 

persónu og kynna rannsóknarefnið og tilgang rannsókarinnar. Þeir einstaklingar sem höfðu 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni höfðu síðan samband við hann. 

 

Áreiðanleiki og réttmæti 

Til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar kynntu rannsakendur sér ekki heimildir um 

rannsóknarefnið áður en gagnaöflun fór fram. Viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð 

orð fyrir orð. Auk þess öfluðu rannsakendur gagna í sitt hvoru lagi en komu báðir að 

greiningu þeirra. Tveir viðmælenda lásu yfir niðurstöður og félagar í Klúbbnum Geysi, sem 

eru samtök um gagnkvæman stuðning geðsjúkra, lásu yfir rannsóknina í heild.  

Það rýrir áreiðanleika rannsóknarinnar að úrtakið er lítið og þátttakendur völdu sjálfir að 

taka þátt. Töluverð breidd er þó í aldri og sjúkdómsgreiningu þátttakenda. Reynsluleysi 

rannsakenda rýrir einnig áreiðanleika rannsóknarinnar en erlendar rannsóknir og líkanið um 

iðju mannsins styðja niðurstöður hennar. 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar var gögnunum skipt tvisvar sinnum eftir þemum. Í 

bæði skiptin komu fram svipaðar niðurstöður. Viðmælendur réðu tíma- og staðsetningu 

viðtalanna sem eykur líkurnar á að þeir hafi verið upplagðir til þess að gefa þær upplýsingar 

sem þeir vildu koma á framfæri. Einungis var notast við opin viðtöl við gagnasöfnun og tvær 
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greiningaraðferðir sem rýrir réttmæti rannsóknarinnar. Bailey (1997) mælir með að notaðar 

séu fleiri aðferðir við gagnasöfnun og greiningu til að auka réttmæti eigindlegra rannsókna. 

Reynsluleysi rannsakenda dregur úr réttmæti rannsóknarinnar og takmarkað umfang setti 

henni skorður. 

 

Siðferðilegir þættir 

Leyfi var fengið hjá Vísindasiðanefnd fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og tilkynning 

send til Persónuverndar. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en viðtölin 

fóru fram þar sem meðal annars kom fram þagnarskylda og trúnaður rannsakenda og að þeir 

væru nemar. Öll viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð. Engir aðrir en rannsakendur 

og leiðbeinandi þeirra höfðu aðgang að segulbandsspólunum. Strax í afritun var 

raunverulegum nöfnum persóna og staða breytt. Segulbandsspólur voru í öruggri vörslu 

rannsakenda meðan á greiningu stóð. Að því loknu voru þær afhentar leiðbeinanda sem mun 

halda þeim þar til hún lýkur sinni rannsókn, þá verður þeim eytt. Gagnaöflun fór fram dagana 

14.-17. mars 2003. Í fylgiskjali C er að finna umsókn rannsakenda til Vísindasiðanefndar og í 

fylgiskjali D er samþykki hennar fyrir þessari rannsókn. Í fylgiskjali E er tilkynning til 

Persónuverndar og í fylgiskjali F er staðfesting á móttöku þessarar tilkynningar. 

Rannsakendur eru óreyndir nemar og því fylgdi ákveðin áhætta. Þátttakendur höfðu hins 

vegar val um við hvern þeir töluðu og gáfu leyfi fyrir því að nemar tækju viðtalið. Nemarnir 

voru undir handleiðslu leiðbeinanda og þátttakendur voru hvattir til að segja frá jákvæðum 

áhrifum á bataferli sitt. Það dró úr hættunni á að viðmælendur kæmust í tilfinningalegt 

uppnám sem nemar höfðu ekki reynslu til að vinna úr með þeim. 

Á kynningarblaði og blaði um upplýst samþykki voru gefin upp símanúmer og aðsetur 

rannsakenda og leiðbeinanda þeirra svo auðvelt væri að ná í alla aðila ef einhverjir eftirþankar 
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kæmu upp. Í fylgiskjali G er að finna kynningarbréf rannsakenda og í fylgiskjali H eru upplýst 

samþykki. Þátttakendum var frjálst að draga sig út úr rannsókninni þegar þeir vildu.  

 

Greining gagna 

Til þess að undirbúa rannsakendur fyrir þau viðtöl sem þeir tóku afrituðu þeir orð fyrir 

orð  tvö viðtöl sem leiðbeinandi rannsóknarinnar tók, annað einstaklingsviðtal og hitt 

hópviðtal. Viðtölin voru greind og fengin leiðsögn við það frá leiðbeinanda. Að því loknu 

voru tekin fjögur um það bil klukkustundarlöng einstaklingsviðtöl, tvö af hvorum 

rannsakanda. Eftir að þau höfðu verið afrituð var hafist handa við að lesa þau og greina með 

þemagreiningu. Þemagreining er þegar gögn eru greind eftir algengustu þemum sem fram 

koma í þeim (Flick, 2002). Gögnin sem greind voru námu 252 blaðsíðum. 

Rannsakendur lásu báðir yfir öll afritin og tóku tilvitnanir sem tengdust áhrifavöldum í 

bata og settu í sér skjal. Þessar tilvitnanir voru síðan prentaðar út, klipptar út hver fyrir sig og 

flokkaðar eftir þemum. Eins og áður hefur komið fram flokkuðu rannsakendur tilvitnanirnar 

tvisvar sinnum. Í bæði skiptin komu fram svipaðar niðurstöður en rannsakendur voru þó 

sammála um að einstaka tilvitnanir tilheyrðu fleiri en einu þema. Því var erfitt að ákveða 

hvaða þemum þær tilheyrðu. Þegar því var lokið var kannað hvernig þemun samsvöruðu 

hugtökum í líkaninu um iðju mannsins. Í ljós kom að hugtök líkansins komu fram í öllum 

viðtölunum þó í mis miklum mæli. Þau þemu sem fram koma í kaflanum hér á eftir eru; vilji, 

vani og umhverfi.  
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KAFLI IV 

GREINING GAGNA OG UMRÆÐA 

 Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum „hverjir eru áhrifavaldar í bata 

geðsjúkra?“ og „hvernig er hægt að tengja þá við líkanið um iðju mannsins?“ svarað. Byrjað 

er að setja fram þrjú þemu tengd líkaninu um iðju mannsins; vilji, vani og umhverfi. Því næst 

eru þeir áhrifavaldar í bata sem komu fram í rannsókninni tengdir við þessi þemu. Í lokin eru 

umræður þar sem niðurstöður eru bornar saman við heimildasamantekt og vangaveltur 

rannsakenda koma fram. Í fylgiskjali I er að finna þann kóðunarlista sem notaður var við 

greiningu gagnanna. 

Einstaklingur á í stöðugu samspili við umhverfi sitt og er sjálfur samspil vilja, vana og 

framkvæmdar. Vegna þessa er ekki hægt að einangra einstaka áhrifavalda frá hvorum öðrum. 

Til dæmis getur áhrifavaldurinn að taka ábyrgð falið í sér vilja til að taka ábyrgð og hlutverk 

sem viðkomandi ber ábyrgð á. Ákveðin atriði geta því komið fram í fleiri en einu þema.  

 

Vilji 

Við greiningu gagna kom í ljós að ýmsir áhrifavaldar í bata geðsjúkra tengjast 

undirþáttum viljans. Þessir þættir eru trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhugi. Hér verður gerð 

grein fyrir þeim. 

 

Að axla ábyrgð 

Allir viðmælendur okkar voru sammála um að viljinn til að taka ábyrgð á sjálfum sér, 

sjúkdómi sínum og lífinu í heild væri forsenda þess að ná bata. Að axla þessa ábyrgð krefst 

viljastyrks af hálfu einstaklingsins og þess að hann hafi trú á eigin áhrifamátt. Það var mjög 

misjafnt á milli viðmælenda hvenær í ferlinu þeir áttuðu sig á mikilvægi þess að axla þessa 

ábyrgð. Nánar er fjallað um það í kaflanum um umhverfi.  
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Flestir þátttakenda töluðu um það hversu nauðsynlegt væri að taka ábyrgð á þeirri 

meðferð sem í boði var. Þar með talið að taka ábyrgð á því að mæta á ákveðnum stað á 

ákveðnum tíma. Einnig kom fram að það væri ekki nóg að starfsfólkið bæri ábyrgð á meðferð 

þeirra heldur yrði að fara fram hugarfarsbreyting hjá einstaklingunum sjálfum. Það er að 

segja þau urðu sjálf að vilja taka þátt, hafa áhuga á því sem fram fór og fá tækifæri til þess að 

vera þátttakendur í ákvarðanatöku um meðferðarferlið. Önnur hugarfarsbreyting sem 

þátttakendur töluðu um að væri forsenda fyrir bata var að losna við eigin fordóma og ná 

þannig sátt við eigið sjálf og þá staðreynd að þurfa að lifa með geðsjúkdómi. 

 

En það eru svona þessir þættir sem að fóru svona að breytast innra með mér mitt eigið 
viðhorf náttúrulega sem er náttúruleg fyrst og síðast náttúrulega forsenda fyrir bata. 
 Úr rannsóknarviðtali 

 

Nokkur þeirra nefndu einnig nauðsyn þess að gera kröfur. Að notandinn fari sjálfur fram 

á það sem hann telur að reynist sér vel í bataferli sínu. Sem dæmi má nefna að fara fram á 

breytingar á lyfjaskömmtum og finna úrræði við hæfi.  

 

...ég held að þetta sé líka að það verður að vera þannig í heilbrigðiskerfinu að þú verður að 
vera ákveðið frek þú verður að standa á þínu... 

 Úr rannsóknarviðtali 

 

Eins og sjá má í fylgiskjali B eru þrír af þátttakendum rannsóknarinnar konur með 

þunglyndi. Þær nefndu allar mikilvægi þess að læra að þekkja einkenni sjúkdómsins og þær 

leiðir sem hentuðu hverri þeirra til að vinna á þessum einkennum. Þær nefndu hver sína leið 

til að taka ábyrgð á að kljást við sjúkdóm sinn.  

Að bera ábyrgð á börnum og fjölskyldu var einnig batahvetjandi fyrir nokkra 

þátttakendur. Þegar þessir þátttakendur eignuðust börn töluðu þeir um að athyglin væri ekki 

öll á þeim lengur og þeir yrðu að sinna fleiru en eigin vandamálum. 
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Viljinn til að styðja aðra kom fram hjá öllum þátttakendum. Rúmlega helmingur þeirra 

sagði það hafa gert mikið fyrir bata sinn að geta miðlað af reynslu sinni. Þannig vissu 

þátttakendur að þeir höfðu ekki gengið í gegnum þessa erfiðleika til einskis og trú þeirra á 

eigin áhrifamátt styrktist. 

 

Að rækta sjálfan sig 

 Allir þátttakendur ræktuðu sjálfa sig með aðstoð úrræða sem til staðar voru í 

heilbrigðiskerfinu þegar þeir veiktust. Nokkrir þátttakendur nefndu mikilvægi meðferðar sem 

efldi sjálfsmynd þeirra. Dæmi um þessa eflingu voru sjálfstyrkingarnámskeið þar sem trú 

einstaklinganna á eigin áhrifamátt var efld, samtalsmeðferð þar sem einstaklingar fengu 

tækifæri til að tjá sig, hlutverkaleikir, hópvinna og fleira. Aðrir nefndu verkefni sem þeir réðu 

við og höfðu gildi og þýðingu fyrir þá, svo sem vinnutengd verkefni og að miðla eigin 

reynslu. 

 

Vani 

Í þessum þætti líkansins um iðju mannsins eru aðalatriðin venjur og hlutverk. Til dæmis 

að vera fjölskyldumeðlimur og/eða starfsmaður og sinna þeim venjum sem tilheyra þessum 

hlutverkum. Mikilvægi þess að hafa hlutverk og venjur sem tilheyra þeim kom fram hjá 

öllum þátttakendum. 

 

Hlutverk 

Sumir þátttakenda veiktust ungir og gegndu þar af leiðandi ekki hefðbundnum 

hlutverkum miðað við aldur. Fyrir þá var því batahvetjandi að öðlast ný hlutverk sem höfðu 

gildi og þýðingu fyrir þá. Af þessu má sjá hversu tengdir þættir líkansins eru. Gildi og vilja er 

ekki hægt að aðskilja frá vana. 
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Flestir þátttakenda nefndu batahvetjandi áhrif vinnuhlutverksins. Þá gilti einu hvort um 

launaða vinnu var að ræða eða ekki. Það sem mestu skipti var að vinnan væri gefandi og 

hefði gildi fyrir viðkomandi. Einnig nefndu þátttakendur að hún skapaði reglu og venjur í 

daglegt líf og gæfi þeim eitthvað að stefna að. Markmiðið var að vera virkur og nýtur 

þjóðfélagsþegn. 

 

...og ég reyni bara að mæta þarna á morgnana klukkan níu fimm morgna í viku og er 
aldrei skemur en til tólf, eitt stundum lengur og ég meina þetta, ég hef það sem markmið 
það er bara að fúnkera í þessu... 

 Úr rannsóknarviðtali 

 

Konurnar töluðu um batahvetjandi áhrif móðurhlutverksins. Hjá einni lauk kafla í 

veikindum hennar við það að eignast barn. Þar með færðist athyglin af henni og yfir á barnið 

og hún fór að hugsa um barnið í stað þess að vera að hugsa um sjúkdóm sinn. Fyrir aðra hafði 

móðurhlutverkið þau áhrif að hún gat ekki leyft sér að sofa allan daginn eða eins og hún 

orðar það: 

 

...maður liggur ekkert upp í bæli með fullt af börnum frammi, þið sjáið bara um ykkur 
sjálf, það er bara ekki hægt. Ég meina það hefur hjálpað mér líka ég varð að fara upp… 

 Úr rannsóknarviðtali 

 

Umhverfi 

Hér verður gerð grein fyrir þeim þáttum í umhverfinu sem þátttakendur töldu hafa jákvæð 

áhrif á bataferli sitt. Gagnagreining leiddi í ljós að umhverfið spilaði stórt hlutverk í bataferli 

viðmælenda. Samkvæmt líkaninu um iðju mannsins tilheyra umhverfinu efnislegir þættir svo 

sem stofnanir, heimili og hlutir. Því tilheyra einnig samfélagslegir þættir eins og 

heilbrigðisstarfsfólk, fjölskylda og vinir. 
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Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks 

Þátttakendur nefndu allir batahvetjandi áhrif fólks í umhverfi sínu. Í yfirgnæfandi 

meirihluta voru athugasemdir um jákvæð áhrif heilbrigðisstarfsfólks. Það heilbrigðisstarfsfólk 

sem hafði hvað mest áhrif var fólkið sem gaf af sinni eigin persónu og teygði sig út fyrir 

hefðbundna starfsramma. Að geta náð í viðkomandi starfsmann þegar þörf var á í stað þess að 

fá tíma eftir nokkrar vikur skipti miklu máli. Vendipunktur fyrir nokkra þátttakendur var 

þegar heilbrigðisstarfsfólkið kom fram við þá af virðingu. Það varð til þess að þeir fóru að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og gátu hafið bataferli sitt. 

 

...og tillitssemin hjá starfsfólkinu það var enginn í neinum búningum þau gátu alveg eins 
verið kexbiluð eins og ég það sá það enginn ég fattaði það líka þarna.Við sátum öll við 
sama borð öll í okkar venjulegu hversdagslegu klæðum. Og ef það hefði einhver komið 
og átt að pikka út hver var starfsmaður og vitleysingur það hefði ekki verið hægt... 

 Úr rannsóknarviðtali 

 

Einnig kom fram mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk hefði trú á viðkomandi og því að 

hann næði bata. Þessi trú birtist sem hvatning og stuðningur. Nokkrum þátttakendum þurfti 

heilbrigðisstarfsfólk að setja mörk þar sem einstaklingarnir áttuðu sig ekki á því sjálfir hversu 

slæmt ástandið var í raun og veru. 

 

[mér var sagt að]…ég myndi enda með því að deyja bara ef ég myndi megra mig meir, 
þá væri það bara ekkert líf. 

Úr rannsóknarviðtali 

 

Helmingur þátttakenda talaði um að í upphafi veikinda sinna hafi sá rammi sem 

stofnanadvöl veitti verið þeim nauðsynlegur. Hann veitti þeim öryggi til þess að geta byrjað 

að fóta sig á ný.  
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Stuðningur fjölskyldu, vina og jafningja 

Stuðningur frá fjölskyldu var flestum þátttakendum mikilvægur. Hann birtist í formi 

fordómaleysis, hvatningar, skilnings, samkenndar og tryggðar. Einnig kom fram hjá nokkrum 

þátttakendum að fjölskyldan þurfti að hætta meðvirkni og setja viðkomandi mörk. Færri 

töluðu um stuðning frá vinum en þar sem það átti við skipuðu þeir stóran sess í lífi 

einstaklinganna. 

 

…sambýlismaður minn hefur reynst mér mjög vel. Hann er ágætur með það að ef ég er 
eitthvað þyngri svona þá slær hann því bara upp í grín og ég fæ ekki að vera neitt fúl. 

 Úr rannsóknarviðtali 

 

Jafningjastuðningur og samkennd frá fólki sem var í sömu stöðu hjálpaði nokkrum 

þátttakenda í bataferlinu. Fram kom að hópavinna gaf nokkrum þátttakendum tækifæri til að 

kynnast fólki í svipaðri aðstöðu og finna samkennd og stuðning. 

 

…þar var ég sko innan um konur í sömu aðstöðu allar að koma úr meðferð, allir með 
sama þetta vandamál… 
 Úr rannsóknarviðtali 

 

Umræða 

Í þessum kafla voru settir fram þeir áhrifavaldar í bata sem þátttakendur rannsóknarinnar 

áttu sameiginlega. Það kom rannsakendum á óvart að enginn þátttakandi talað beint um von 

sem áhrifavald í bata en samkvæmt heimildasamantekt er vonin forsenda bata. Þó má lesa út 

úr gögnunum að allir þátttakendur upplifðu von við upphaf bataferlisins. Það kom 

tímapunktur hjá þeim öllum þar sem samspil fólks í umhverfinu og aðstæðna varð til þess að 

þau upplifðu breytingar og sáu fram á möguleika á að ná bata.  



30

Ýmislegt annað áhugavert kom í ljós í rannsóknarferlinu sem ekki var sett í niðurstöður. 

Sem dæmi má nefna trúarmál. Samkvæmt heimildum er trú algengur áhrifavaldur í bata 

geðsjúkra. Í þessari rannsókn var aftur á móti aðeins einn einstaklingur sem sagði trú vera 

áhrifavald í bata sínum. Vert er að velta því fyrir sér hvort ástæðan fyrir þessu sé af 

menningarlegum toga, það er að segja hvort trúrækni á Íslandi sé minni en annars staðar eða 

hvort þessar niðurstöður séu lýsandi fyrir áhrif trúar á fólk með geðsjúkdóma á Íslandi. Ef það 

reynist rétt má reikna með að hjá 10-12% notenda geðheilbrigðisþjónustunnar sé trú 

áhrifavaldur í bata. 

 Í heimildasamantekt kom fram að óhefðbundnar leiðir hafa verið notaðar til að ýta undir 

bata geðsjúkra. Það kom ekki sterkt fram í þessari rannsókn þar sem einungis tveir 

þátttakendur minntust á að hafa notað slökun til þess að ýta undir og viðhalda bataferlinu. 

Lyfjataka og áhrif lyfja á líkamsstarfsemi voru einu áhrifavaldarnir sem tengdust 

framkvæmdaþætti líkansins um iðju mannsins. Þar af leiðandi ákváðu rannsakendur að 

undanskilja þá frá þemagreiningunni.  

Þeir þátttakendur sem hafa tekið lyf við sjúkdómi sínum eru sammála um að lyfin hafi 

verið nauðsynleg til þess að ná jafnvægi og geta hafið bataferli. Allir nema tveir þátttakenda 

eru á lyfjum í dag. Án þeirra gætu þeir ekki stundað daglega iðju og verið virkir 

þjóðfélagsþegnar. Þetta kom einnig fram í grein Frese (1993). Að auki taldi hann að rétt lyf í 

réttum skömmtum væru hjálpartæki fólks með geðsjúkdóma. Í rannsókn Young og Ensing 

(1999) kom fram að lyfin væru nauðsynleg og í raun stærsti hlutinn í baráttunni við 

sjúkdóminn.  

Nokkrir þátttakenda töluðu um að þegar verið var að finna út rétta lyfjaskammta, sem gat 

verið langt ferli, voru þeir á of stórum skömmtum. Dæmi voru um að þátttakendur gátu ekki 

sinnt athöfnum daglegs lífs vegna orkuleysis eða átt samskipti við annað fólk vegna þess 

hversu óáttaðir þeir voru á stað og stund.  
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Öðrum þátttakendum fannst mikilvægt að fá tækifæri til þess að takast á við sjúkdóm sinn 

án lyfja. Í þeim tilfellum var hægt að greina undirliggjandi þætti sem mögulegt var að vinna 

með á ýmsan hátt til dæmis með samtalsmeðferð, hópmeðferð, slökun og fleiru. Í grein Mead 

og Copeland (2000) kom fram að þegar Copeland varð að hætta að taka lyf byrjaði bataferli 

hennar. Þá fyrst lærði hún að taka ábyrgð á lífi sínu og nýta aðrar leiðir til að stuðla að bata. Á 

þessu má sjá að skiptar skoðanir eru um lyfjatöku fólks með geðsjúkdóma. Þeir þátttakendur 

sem taka ekki lyf gera sér þó fyllilega gein fyrir því að þau eru lífsnauðsynleg fyrir suma. 

Í rannsókn Helfrich og Kielhofner (1994) kom fram mikilvægi þess að hafa sterkan vilja 

og trú á eigin áhrifamátt til að geta tekið ábyrgð á eigin bata. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru sammála um að viljinn til þess að taka ábyrgð væri forsenda fyrir bata. Rannsókn Young 

og Ensing (1999) sýndi fram á sömu niðurstöður.  

Mikilvægi þess að axla ábyrgð gagnvart öðrum kom einnig fram hjá þátttakendum 

þessarar rannsóknar. Þeir sögðu það hafa haft mikil áhrif á bata sinn að geta gefið af sér með 

því að miðla af reynslu sinni. Þetta er í samræmi við persónulegar frásagnir í kafla II. Þar 

kemur fram að sjálfstraust gefandans aukist og athygli hans beinist frá eigin vanda að 

jákvæðri hegðun við að gefa af sér (Bledsoe, 2001; Deegan, 1988; Mead og Copeland, 2000; 

Turner-Crowson og Wallcraft, 2002).  

Batahvetjandi áhrif foreldarahlutverksins komu ekki eins skýrt fram í heimildasamantekt 

og í þessari rannsókn. Smæð úrtaksins gæti valdið þessu misræmi, það er að segja að úrtakið 

gefi ekki rétta mynd af áhrifum foreldrahlutverksins á bata einstaklinga með geðsjúkdóma.  

Þátttakendur nefndu allir mikilvægi þess að rækta sjálfan sig á einhvern hátt. Flestir 

nefndu eflingu á trú á eigin áhrifamátt. Þeir töluðu um mikilvægi þess að styrkja sjálfsmynd 

þeirra sem eru að ganga í gegnum bata. Fram kom að þetta væri hægt að gera bæði með 

sjálfstyrkingar-námskeiðum og framkomu heilbrigðisstarfsfólks við notendur. Þátttakendur 

töluðu um að virðing í framkomu starfsfólks ýtti undir sjálfsvirðingu þeirra og trú á eigin 
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áhrifamátt. Með því að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum efldist trú þátttakenda á eigin 

áhrifamátt líkt og Bledsoe (2001) kemur inn á í frásögn sinni af eigin bataferli. Í rannsókn 

Young og Ensing á bataferli geðsjúkra kom líka fram mikilvægi þess að rækta sjálfan sig en 

þátttakendur þeirrar rannsóknar töluðu um aðra þætti. Sem dæmi má nefna að þrífa sjálfan sig 

og heimili sitt, stunda líkamsrækt og sinna áhugamálum. Af þessu telja rannsakendur ljóst að 

mikilvægt sé að ýta undir það að fólk með geðsjúkdóma fái viðeigandi eflingu á trú á eigin 

áhrifamátt og komið sé fram við það af virðingu. 

 Niðurstöður gáfu til kynna að vinnuhlutverkið væri lykilhlutverk í lífi þátttakenda. Það 

veitti þeim reglu í daglegt líf og tækifæri til að vera virkir þjóðfélagsþegnar. Fyrir suma 

þátttakendur skipti ekki máli hvort vinnan var launuð eða ekki svo lengi sem hún hafði gildi 

fyrir þá. Fyrir aðra skipti máli að hafa það að markmiði að komast í launaða vinnu og geta 

tekið þátt í lífsgæðakapphlaupinu á ný. Enn aðrir voru í launaðri vinnu og töluðu um að það 

hefði flýtt fyrir bataferlinu þar sem það dreifði huganum frá því að vera í 

sjúklingshlutverkinu. Þetta er í samræmi við þær heimildir sem aflað var en þar kom fram að 

vinna, sem hefur þýðingu fyrir einstaklinginn, getur ýtt undir bata hans (Bledsoe, 2001; 

Heezik, 2000; Hopper, 1998; Strong, 1998). Af þessu má ætla að mikilvægt sé að notendur 

geðheilbrigðisþjónustunnar haldi þeim hlutverkum sem hafa gildi og þýðingu fyrir þá eða 

öðlist ný. Vinnuhlutverkið og foreldrahlutverkið skipuðu stærstan sess hjá þátttakendum 

þessarar rannsóknar. Rannsakendur telja því að mikilvægt sé að þjóðfélagið sé meðvitað um 

batahvetjandi áhrif atvinnu fyrir fólk með geðsjúkdóma. Rannsakendur telja einnig mikilvægt 

að heilbrigðiskerfið skapi úrræði þar sem fram fari eftirfylgd fyrir notendur 

geðheilbrigðisþjónustunnar og þeir fái stuðning til að komast út á atvinnumarkaðinn. 

 Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum var stuðningur sá áhrifavaldur í bata sem kom oftast 

fram hjá þátttakendum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við flestar heimildir sem aflað var í 

tengslum við rannsóknina og greint var frá í kafla II. Eðli stuðningsins var þó ekki alltaf það 
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sama, í þessari rannsókn bar minna á jafningjastuðningi en í heimildasamantekt. En 

samkvæmt rannsókn Young og Ensing (1999) leituðu þátttakendur frekar eftir stuðningi frá 

fólki með svipaða reynslu en frá fjölskyldu eða vinum. Þátttakendur þessarar rannsóknar 

lögðu mesta áherslu á stuðning heilbrigðisstarfsfólks. Þar á eftir kom stuðningur fjölskyldu, 

vina og jafningja. Ástæðan fyrir því að jafningjastuðningur spilar ekki jafn stórt hlutverk hér 

og erlendis getur verið sú að þróun jafningjastuðnings á Íslandi sé styttra á veg komin. Sem 

dæmi má nefna var Klúbburinn Geysir ekki stofnaður fyrr en árið 1997 og Geðhjálp árið 

1979. 

Þátttakendur töluðu einnig um þætti sem höfðu letjandi áhrif á bata. Þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að leita eftir hvetjandi áhrifum komu þessir þættir ekki fram í 

niðurstöðum. Þeim verða hins vegar gerð skil í formi tillagna að breytingum á þjónustu 

heilbrigðiskerfisins sem sjá má í fylgiskjali J. 
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KAFLI V 

NIÐURLAG 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er bataferli einstaklingsbundin reynsla. Flestir 

þátttakendur þessarar rannsóknar áttu marga sameiginlega áhrifavalda en ferli hvers og eins er 

einstakt. Þetta kom einnig fram í þeim rannsóknum og frásögnum sem aflað var. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru því að mestu leyti í samræmi við heimildasamantekt.  

 Við greiningu gagna komu eftirfarandi áhrifavaldar í ljós og tengjast þeir allir líkaninu 

um iðju mannsins: Að axla ábyrgð og að rækta sjálfan sig sem tilheyra vilja, hlutverk sem 

tilheyra vana og lyf sem tilheyra framkvæmd. Auk þess stuðningur heilbrigðisstarfsfólks og 

stuðningur og fordómaleysi fjölskyldu, vina og jafningja sem tilheyra umhverfi. Þættirnir von 

og trú komu einnig fram en töldust ekki til megin áhrifavalda í bata þátttakenda. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Fyrst ber að nefna reynsluleysi rannsakenda í 

viðtalstækni, við greiningu gagna og túlkun á niðurstöðum. Það gæti hafa stuðlað að því að 

ekki hafi fengist nægar upplýsingar frá þátttakendum og að gögnin hafi verið mistúlkuð. 

Einungis var notast við eina aðferð við gagnasöfnun og tvær við greiningu gagna sem 

takmarkar réttmæti rannsóknarinnar. Þar að auki var úrtak rannsóknarinnar lítið sem rýrir 

réttmæti og áreiðanleika hennar. 

 Þrátt fyrir þessar takmarkanir telja rannsakendur að niðurstöður gefi heilbrigðisstarfsfólki 

og öðrum ákveðnar vísbendingar um hverjir áhrifavaldar í bata geðsjúkra eru. Þessar 

vísbendingar er hægt að nýta í daglegu starfi heilbrigðisstarfsfólks sem og við uppbyggingu á 

þjónustuúrræðum. Einnig væri hægt að nýta niðurstöðurnar við kennslu heilbrigðisstarfsfólks, 

svo sem varðandi framkomu við notendur geðheilbrigðisþjónustunnar og mikilvægi 

sveigjanleika í starfi. Engin sambærileg rannsókn hefur verið gefin út á Íslandi og er þessi 

rannsókn, sem er viðbót við umfangsmeiri rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur, því þarft 

framlag til rannsókna á heilbrigðissviði.  
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Víða um heim eru notendur geðheilbrigðisþjónustu farnir að taka í auknum mæli þátt í 

rannsóknum og þróun þjónustunnar. Þessi rannsókn er leið til að stuðla að slíkri þróun á 

Íslandi. Frekari rannsókna er þó þörf á efni tengdu þjónustu við geðsjúka. Einnig er æskilegt 

að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar séu hafðir með í rannsóknarferlinu frá upphafi, þar 

með talið að ákveða rannsóknarefnið. Sú hugmyndafræði kom fram í fyrirlestri Martin Ward 

sem var kveikjan að þessu verkefni og minnst var á í inngangi. Þannig er hægt að auka 

líkurnar á að verið sé að rannsaka efni sem hægt er að nota til að veita sannreynda þjónustu. 

Eftirfarandi eru hugmyndir rannsakenda að framtíðarrannsóknum sem byggðar eru á 

upplýsingum frá þátttakendum rannsóknarinnar: 

• Viðameiri eigindlegar rannsóknir á bataferli geðsjúkra á landsbyggðinni til 

samanburðar við rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur. 

• Megindleg rannsókn byggð á niðurstöðum eigindlegra rannsókna. 

• Rannsókn á áhrifum vinnuhlutverks á bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma. 

• Rannsókn á áhrifum stuðnings á bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma. 

• Rannsókn á áhrifum þess að miðla af reynslu sinni til annarra á bataferli einstaklinga 

með geðsjúkdóma. 

• Rannsókn á áhrifum trúariðkunar á bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma. 

• Rannsókn á áhrifum óhefðbundinna leiða á bataferli einstaklinga með geðsjúkdóma. 

• Rannsókn á því á hvern hátt einstaklingar með geðsjúkdóma, sem náð hafa bata, rækta 

sjálfan sig. 
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Cherie Bledsoe hefur umsjón með málum notenda og þróun notendaþjónustu við Wyandot 

Center for Community Behavioral Health Care í Kansas City í Bandaríkjunum. Hún er einnig 

forstjóri SIDE sjálfshjálparsamtaka geðsjúkra í Wyandotte sýslu í Kansas. Hún er með gráðu í 

sérkennslufræðum sem hún var búin að öðlast áður en hún veiktist árið 1987 þegar hún 

greindist með þunglyndi og geðklofaeinkenni. 

 

Justine Hopper starfar nú sem jafningja-sérfræðingur (peer specialist) hjá stofnun sem kölluð 

er Community Access í New York í Bandaríkjunum. Þetta var fyrsta launaða starfið hennar og 

þegar hún skrifaði greinina hafði hún starfað þar í tvö ár. Hún var lögð inn á geðdeild í kjölfar 

sjálfsvígstilraunar árið1993 og var þá greind með þunglyndi.  

 

John van Heezik starfaði sem rafvirki þar til árið 1986 þegar hann greindist með geðklofa 

þrítugur að aldri. Í dag er hann í fullu starfi í matvöruverslun en stefnir á að fara að vinna aftur 

sem rafvirki ári eftir að saga hans birtist.  

 

Frederick J. Frese, Ph.D. er skipuleggjandi bataverkefnis Summit sýslu og lektor í 

geðlæknisfræðum við North Eastern Ohio Universities College of Medicine, Rootstown Ohio. 

Hann greindist með geðklofa 25 ára gamall. 

 

Patricia Deegan Ph.D. er menntaður sálfræðingur sem starfar nú sem verkefnisstjóri hjá 

Northeast independent living program og er meðlimur í M*POWER (Massachusetts 

People/patients Organized for Wellness, Empowerment and Right). Deegan er með geðklofa 

og er brautryðjandi skrifa um eigið bataferli. 
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Hampshire (NH) og Next Step í Lebanon NH. Hún er með geðsjúkdóm og hefur gengið í 

gegnum bataferli. 

 

Mary Ellen Copeland rekur eigin geðheilbrigðisráðgjafar- og þjálfunarstofu. Hún er með 

geðhvarfasýki og hefur gengið í gegnum bataferli. 
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Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 

Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 
1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknir, íslenskt eða erlent eftir atvikum. 

Vinnuheiti: Geðrækt geðsjúkra- áhrifavaldar í bata (viðbót nr.1) 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur  úr rannsókninni,  þ.m.t. 
markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning. 
Tilgangur viðbótarinnar er að gefa nemum í iðjuþjálfun tækifæri til þess að kynnast undirstöðu 

atriðum eigindlegra rannsóknaraðferða undir handleiðslu undirritaðrar. Viðbótin er B.Sc. verkefni í 

iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri (HA). Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA þar sem 

hún verður aðgengileg öðrum nemum HA. Ef þau gögn sem nemarnir afla fullnægja lágmarkskröfum 

munu þau bætast við rannsókn mína.  

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem annast 
samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 
Nafn:  Elín Ebba Ásmundsdóttir      Kennitala: 111255-4239   Staða: Forstöðuiðjuþjálfi,  

lektor við heilbrigðisdeild HA 
Vinnustaður: Landspítalinn háskólasjúkrahús     V-Sími:  543 4004      Fax:  543 4812 
Deild: Geðdeild, iðjuþjálfun                   
Heimilisfang v/Hringbraut , 101 Rvk                                                                                                   H-Sími: 561-5683 

vinnustaðar:   Háskólinn á Akureyri                                  GSM:  866-8640      Netfang: ebba@landspitali.is 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 
Nafn: Anna Kristrún Sigurpálsdóttir  Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri Staða: Nemi í iðjuþjálfun við HA 

Harpa Guðmundsdóttir          Háskólinn á Akureyri             Nemi í iðjuþjálfun við HA 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina frá þeim 
stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar komið fram í liðum 2 og 3.  
Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang:     

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarra fjármögnunar vegna rannsóknarinnar þurfa 
einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 
Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir munu afrita tvö viðtöl, annað 

einstaklingsviðtal og hitt hópviðtal, sem undirrituð hefur tekið. Þær munu greina viðtölin og fá 

leiðsögn við það frá undirritaðri. Að því loknu munu þær taka tvö einstaklingsviðtöl hvor sem þær 

afrita og greina undir leiðsögn minni. 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 
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Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir munu taka klukkutímaviðtöl við fjóra 

einstaklinga sem skrifað hafa undir upplýst samþykki þar sem fram kemur að þær eru nemar.  

Val þátttakenda er á sömu forsendum og í upprunalegri umsókn.  

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni  verður helst fólgin. 
Nemar eru óreyndir og því fylgir ákveðin áhætta. Þátttakendur hafa hins vegar val um við 

hvern þeir tala og hafa gefið leyfi fyrir því að nemar taki viðtalið. Nemarnir eru undir 

handleiðslu minni og þátttakendur eru hvattir til að segja frá jákvæðum áhrifum á bataferli 

sitt. 

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. hvaða aðili 
muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri eða forráðamanni. 
Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 

Þeir sem tilbúnir eru að taka þátt í rannsókninni bjóða sig fram í viðtal og skrifa undir upplýst 

samþykki til að staðfesta vilja sinn. 

10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna vegna 
rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur umráðarétt yfir 
gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur? 
 
Öll viðtölin verða tekin upp á segulband og afrituð. Engir aðrir en Anna Kristrún 

Sigurpálsdóttir, Harpa Guðmundsdóttir og undirrituð munu hafa aðgang að 

segulbandsspólunum. Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir munu afrita 

sex viðtöl. Strax í afritun er raunverulegum nöfnum persóna og staða breytt. Segulbandsspólur 

verða í öruggri vörslu Önnu Kristrúnar Sigurpálsdóttur og Hörpu Guðmundsdóttur á meðan 

greiningu stendur. Að því loknu verða þær í vörslu undirritaðrar þar til rannsókninni er lokið, 

þá er þeim eytt. Í upplýstu samþykki kemur fram þagnarskylda og trúnaður rannsakenda. 

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða. 

Einungis þeir einstaklingar sem vilja taka þátt munu hafa samband við undirritaða og staðfesta vilja 

sinn með upplýstu samþykki. Þetta verða einstaklingar sem náð hafa tökum á sínum sjúkdómi, eru 

virkir í daglegu lífi og rannsakendur hafa ekki tengst í gegnum nám sitt. Ef einhver vill draga sig úr 

rannsókninni getur hann gert það hvenær sem er og hans hluti verður þá ekki tekinn með í 

niðurstöðunum. 

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi sem rannsóknin mun hafa í för með sér. 
Sjá upprunalega umsókn 
 
13. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknasviðinu og öðrum bakgrunni 

rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum 
og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ítarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 

Sjá upprunalega umsókn 
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14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort ætlunin sé að 
afla upplýsinga annars staðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, gagnabönkum (s.s. 
Krabbameinsskrá)  eða sýni úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma þarf fram til 
hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu koma í eftirlit  eða mat og hvers konar 
sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

Sjá upprunalega umsókn 

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið við “power 
analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undirbúning rannsóknar. 

 
Sjá upprunalega umsókn 

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og hvenær henni muni ljúka. 

Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir gera ráð fyrir að þeirra hluta 

rannsóknarinnar verði lokið 1. maí 2003. Gagnaöflun og skráning fari fram frá 7. desember til 1. mars 

og greining og úrvinnsla gagna fari fram frá 2. mars til 1. maí. 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 

Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir munu halda fyrirlestur fyrir 

prófdómara, samnemendur og ef til vill fleiri. Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA 

þar sem hún verður aðgengileg öðrum nemum HA.  Upplýsingarnar gætu einnig verið nýttar í 

greinaskrif.  

 
18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða persónuupplýsingar) úr landi 
verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að tilgreina 
hver á viðkomandi stofnun hafi umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 

Á ekki við X

19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður þeim 
eytt? 

Anna Kristrún Sigurpálsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir  munu fá aðgang að einu einstaklingsviðtali 

og einu hópviðtali frá undirritaðri til þess að kynnast undirstöðuatriðum eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Upptökur á einstaklingsviðtölum þeirra verða í þeirra vörslu meðan greining 

stendur yfir. Að því loknu mun undirrituð fá þær í hendur og eyða þeim þegar rannsókn líkur. 

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða 
samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 

Á ekki við  X

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður því 
háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 
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Rannsóknin miðast að því að fólki tjái sig um jákvæða þætti sem hafa áhrif á bata og bataferlið og 

ætti því ekki að vera íþyngjandi fyrir það. Á kynningarblaði og blaði um upplýst samþykki er gefið 

upp símanúmer og aðsetur nema og undirritaðrar svo auðvelt sé að ná í alla aðila ef einhverjir 

eftirþankar kynnu að koma upp. Eins munu nemarnir gefa viðmælendum sínum tækifæri til að lesa 

yfir niðurstöðurnar þegar þær liggja fyrir og áður en lokaverkefninu verður skilað. 

 
22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verði. 

Á ekki við X

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi yfirlæknis/-lækna 
vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir framkvæmd rannsóknar skulu 
fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs landlæknis eða annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis 
einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila. 

JÁ _X_ NEI___ Persónuvernd, dags.    22/4 2002 (upprunaleg umsókn)     18/11 2002 Viðbót I 

JÁ ___ NEI___ Önnur siðanefnd, hver:  ____________________   
JÁ ___ NEI___ Lyfjaeftirlit ríkisins, dags. ____________ JÁ ___ NEI___ Lífssýnasafn, hvaða: _______________________  

JÁ ___ NEI___ Geislavarnir ríkisins, dags. ___________ JÁ ___ NEI___ Skráarhaldari, hvaða:  
_______________________ 

JÁ ___ NEI___ Stofnun, hvaða:  ____________________   JÁ ___ NEI___ Yfirlæknir/-nar, hver(jir): __________________ 

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna 
þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 

Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns    
X Kynningarblað         
X Samþykkisblað              
X Önnur fylgiskjöl (hver?)  Auka bréf frá nemum 

Heimildaskrá 

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem ekki 
komust fyrir annars staðar  í umsókninni. 
Meðfylgjandi er aukabréf frá nemum. 

VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER 
ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR.

Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 
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_________________________      _______________     _______________________________ 
 

Vinsamlegast sendið umsókn í tólf eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. 

Umsókn sendist til: Vísindasiðanefnd, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. 

Æskilegt er að umsóknin fylgi einnig á rafrænu formi, annað hvort á disklingi 

eða verði send með tölvupósti á netfangið: visindasidanefnd@vsn.stjr.is.

Uppfært: 02.05.2001 
 

26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 

Vinsamlegast fyllið út vegna skáningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 

1. HEITI RANNSÓKNAR 
 

Vinnuheiti: Geðrækt geðsjúkra - áhrifavaldar í bata  

2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR  
Á ekki við __X_

Heiti:     Heimilisfang:     

3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR  
Á ekki við __X_

Heiti:     Heimilisfang:     

4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR: 
 
___ Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)  ___ Fjölþjóðleg rannsókn 

___ Samstarf við aðra innlenda stofnun    ___ Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi) 

___ Samstarf við erlenda stofnun     _X_ Námsverkefni 

___ Annað: _________________________________________________________________________________ 

5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við þann eða þá flokk(a) sem verkefnið fellur helst 
undir) 
 
___ Erfðarannsókn      ___ Faraldsfræðileg rannsókn 

___ Lyfjarannsókn     ___ Spurningakönnun 
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___ Klínísk rannsókn     ___ Viðtalskönnun 

__X_ Annað: __Eigindleg rannsókn 

6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar þær tegundir gagna sem notast verður við) 
 
___ Ný blóðsýni     ___ Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda 

___ Ný vefjasýni     ___ Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 

___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 

___ Vefjasýni úr lífsýnasafni  _X_ Annað:Eigindlegar rannsóknaraðferðir; viðtöl. 

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 
Á ekki við _X_

Heiti:     Heimilisfang:     

8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða) 

Á ekki við _X_
Heiti:     Heimilisfang:  

Tegund námsverkefnis:     _X_ BA/BS   ___  MA/MS ___  PhD 
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FYLGISJKAL D 

SAMÞYKKI VÍSINDASIÐANEFNDAR 
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FYLGISKJAL E 

TILKYNNING TIL PERSÓNUVERNDAR 
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FYLGISKJAL F 

STAÐFESTING PERSÓNUVERNDAR  
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FYLGISKJAL G 

KYNNINGARBRÉF  
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Rannsakandi: Elín Ebba Ásmundsdóttir, forstöðuiðjuþjálfi, geðsvið  
Landspítali, háskólasjúkrahús v/Hringbraut 
ebba@landspitali.is v. 5434004   h: 5615683 
 

Kynningarbréf

Vinnutitill: Geðrækt geðsjúkra- áhrifavaldar í bata. 
 

Undirrituð er iðjuþjálfanemi á fjórða ári við Háskólann á Akureyri. Ég útskrifast í vor og er 
þessi rannsókn lokaverkefni mitt og bekkjarfélaga míns Hörpu Guðmundsdóttur. Við höfum báðar 
unnið tímabundið með fólki með geðsjúkdóma, ég á Landspítala - Háskólasjúkrahúsi við Klepp og 
Harpa Guðmundsdóttir í Klúbbnum Geysi (að fyrirmynd Fountain House). Auk þess er ég í 
undirbúningshópi sem vinnur að opnun Fountain House klúbbs á Selfossi.  

Leiðbeinandi okkar í verkefninu er Elín Ebba Ásmundsdóttir forstöðuiðjuþjálfi geðsviðs 
Landspítala - Háskólasjúkrahúss. Elín Ebba Ásmundsdóttir hefur starfað á geðdeildum í rúm 20 ár. 
Síðastliðin fjögur ár hefur hún einnig starfað sem lektor við Háskólann á Akureyri, á iðjuþjálfabraut 
heilbrigðisdeildar og jafnframt tekið þátt í verkefninu “Geðrækt” sem er samstarfsverkefni 
Landlæknisembættisins, Geðdeilda Landspítalans - Háskólasjúkrahúss, Geðhjálpar og Heilsugæslu 
Reykjavíkur. Um þessar mundir stendur Elín Ebba Ásmundsdóttir fyrir rannsókn sem ber heitið 
Geðrækt geðsjúkra – áhrifavaldar í bata. Lokverkefni okkar er viðbót við rannsókn hennar. Elín Ebba 
Ásmundsdóttir hefur áskilið sér rétt til að nota í rannsókn sína þau gögn sem við öflum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem náð hefur tökum á geðsjúkdómi 
sínum og athuga hvað þeir telji skipta máli í bata og bataferli. Sú þekking sem gæti áunnist með því að 
skoða reynslu þeirra sem náð hafa bata gæti aukið tilfinningu fólks fyrir þeim umhverfisþáttum sem 
áhrif hafa á geðheilsu og á þann hátt aukið geðheilbrigðisvitund landsmanna og dregið úr fordómum í 
garð geðsjúkra. 

Rannsóknin er eigindleg og fer gagnasöfnun fram í gegnum viðtöl við einstaklinga. 
Leiðbeinandi okkar mun leita til hagsmunasamtaka geðsjúkra og vinnumiðlun geðsjúkra. Þeir sem 
hafa áhuga að taka þátt geta haft beint samband við Elínu Ebbu eða látið forstöðumenn staðanna vita 
og beðið þá um að vera milligöngumenn til að ná sambandi við hana. 
 Nafn eða önnur auðkenni munu hvergi koma fram í niðurstöðum. Fyllsta trúnaðar verður gætt 
með allar upplýsingar. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 
samband við mig í síma 695-8660 eða með tölvupósti i9903@unak.is (Anna Kristrún Sigurpálsdóttir) 
Einnig getur þú haft samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, í síma 
543-4004 (vinnusími), 561-5683 (heimasími)eða með tölvupósti ebba@landspitali.is
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakanda í rannsókninni eða vilt hætta 
þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími 551-
7100 fax: 551-1444. 

Undirrituð og Harpa Guðmundsdóttir munu halda fyrirlestur fyrir prófdómara, samnemendur 
og ef til vill fleiri. Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA þar sem það verður aðgengilegt 
öðrum nemum HA. Upplýsingarnar gætu einnig verið nýttar í greinaskrif. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar stefnir á að skrifa greinar um efnið, halda fyrirlestra fyrir almenning, 
heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisnemendur og notendahópa t.d. Geðhjálp. 
 

Virðingarfyllst, 

____________________________ 

Anna Kristrún Sigurpálsdóttir 

GSM: 695-8660 i9903@unak.is
Rannsakandi: Elín Ebba Ásmundsdóttir, forstöðuiðjuþjálfi, geðsvið  
Landspítali, háskólasjúkrahús v/Hringbraut 

mailto:i9903@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is
mailto:i9903@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is


64

ebba@landspitali.is v. 5434004   h: 5615683 
 

Kynningarbréf

Vinnutitill: Geðrækt geðsjúkra- áhrifavaldar í bata. 
 

Undirrituð er iðjuþjálfanemi á fjórða ári við Háskólann á Akureyri. Ég útskrifast í vor og er 
þessi rannsókn lokaverkefni mitt og bekkjarfélaga míns Önnu Kristrúnar Sigurpálsdóttur. Við höfum 
báðar unnið tímabundið með fólki með geðsjúkdóma, ég í Klúbbnum Geysi (að fyrirmynd Fountain 
House) og Anna Kristrún Sigurpálsdóttir á Landspítala - Háskólasjúkrahúsi við Klepp. Auk þess er 
Anna Kristrún Sigurpálsdóttir í undirbúningshópi sem vinnur að opnun Fountain House klúbbs á 
Selfossi.  

Leiðbeinandi okkar í verkefninu er Elín Ebba Ásmundsdóttir forstöðuiðjuþjálfi geðsviðs 
Landspítala - Háskólasjúkrahúss. Elín Ebba Ásmundsdóttir hefur starfað á geðdeildum í rúm 20 ár. 
Síðastliðin fjögur ár hefur hún einnig starfað sem lektor við Háskólann á Akureyri, á iðjuþjálfabraut 
heilbrigðisdeildar og jafnframt tekið þátt í verkefninu “Geðrækt” sem er samstarfsverkefni 
Landlæknisembættisins, Geðdeilda Landspítalans - Háskólasjúkrahúss, Geðhjálpar og Heilsugæslu 
Reykjavíkur. Um þessar mundir stendur Elín Ebba Ásmundsdóttir fyrir rannsókn sem ber heitið 
Geðrækt geðsjúkra – áhrifavaldar í bata. Lokverkefni okkar er viðbót við rannsókn hennar. Elín Ebba 
Ásmundsdóttir hefur áskilið sér rétt til að nota í rannsókn sína þau gögn sem við öflum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem náð hefur tökum á geðsjúkdómi 
sínum og athuga hvað þeir telji skipta máli í bata og bataferli. Sú þekking sem gæti áunnist með því að 
skoða reynslu þeirra sem náð hafa bata gæti aukið tilfinningu fólks fyrir þeim umhverfisþáttum sem 
áhrif hafa á geðheilsu og á þann hátt aukið geðheilbrigðisvitund landsmanna og dregið úr fordómum í 
garð geðsjúkra. 

Rannsóknin er eigindleg og fer gagnasöfnun fram í gegnum viðtöl við einstaklinga. 
Leiðbeinandi okkar mun leita til hagsmunasamtaka geðsjúkra og vinnumiðlun geðsjúkra. Þeir sem 
hafa áhuga að taka þátt geta haft beint samband við Elínu Ebbu eða látið forstöðumenn staðanna vita 
og beðið þá um að vera milligöngumenn til að ná sambandi við hana. 
 Nafn eða önnur auðkenni munu hvergi koma fram í niðurstöðum. Fyllsta trúnaðar verður gætt 
með allar upplýsingar. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 
samband við mig í síma 869-8989 eða með tölvupósti i9909@unak.is (Harpa Guðmundsdóttir). Einnig 
getur þú haft samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, í síma 543-
4004 (vinnusími), 561-5683 (heimasími)eða með tölvupósti ebba@landspitali.is
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakanda í rannsókninni eða vilt hætta 
þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími 551-
7100 fax: 551-1444. 

Undirrituð og Anna Kristrún Sigurpálsdóttir munu halda fyrirlestur fyrir prófdómara, 
samnemendur og ef til vill fleiri. Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA þar sem það 
verður aðgengilegt öðrum nemum HA. Upplýsingarnar gætu einnig verið nýttar í greinaskrif. 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar stefnir á að skrifa greinar um efnið, halda fyrirlestra fyrir almenning, 
heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisnemendur og notendahópa t.d. Geðhjálp. 
 

Virðingarfyllst, 

____________________________ 

Harpa Guðmundsdóttir 

GSM: 869-8989 i9909@unak.is

mailto:i9909@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is
mailto:i9903@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is
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FYLGISKJAL H 

UPPLÝST SAMÞYKKI 
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Rannsakandi: Elín Ebba Ásmundsdóttir, forstöðuiðjuþjálfi, geðsvið  
Landspítali, háskólasjúkrahús v/Hringbraut 
ebba@landspitali.is v. 5434004   h: 5615683 

 
Upplýst samþykki

Vinnutitill: Geðrækt geðsjúkra - áhrifavaldar í bata. 
 

Undirrituð er iðjuþjálfanemi á fjórða ári við Háskólann á Akureyri. Ég útskrifast í vor og er þessi 
rannsókn lokaverkefni mitt og bekkjarfélaga míns Hörpu Guðmundsdóttur. Við höfum báðar unnið 
tímabundið með fólki með geðsjúkdóma, ég á Landspítala - Háskólasjúkrahúsi við Klepp og Harpa 
Guðmundsdóttir í Klúbbnum Geysi (að fyrirmynd Fountain House). Auk þess er ég í undirbúningshópi sem 
vinnur að opnun Fountain House klúbbs á Selfossi.  

Leiðbeinandi okkar í verkefninu er Elín Ebba Ásmundsdóttir forstöðuiðjuþjálfi geðsviðs 
Landspítala - Háskólasjúkrahúss. Hún hefur starfað á geðdeildum í rúm 20 ár. Síðastliðin fjögur ár hefur 
hún einnig starfað sem lektor við Háskólann á Akureyri, á iðjuþjálfabraut heilbrigðisdeildar og jafnframt 
tekið þátt í verkefninu “Geðrækt” sem er samstarfsverkefni Landlæknisembættisins, Geðdeilda 
Landspítalans - Háskólasjúkrahúss, Geðhjálpar og Heilsugæslu Reykjavíkur. Um þessar mundir stendur 
Elín Ebba Ásmundsdóttir fyrir rannsókn sem ber heitið Geðrækt geðsjúkra – áhrifavaldar í bata. 
Lokverkefni okkar er viðbót við rannsókn hennar. Elín Ebba hefur áskilið sér rétt til að nota í rannsókn sína 
þau gögn sem við öflum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem náð hefur tökum á geðsjúkdómi sínum 
og athuga hvað þeir telji skipta máli í bata og bataferli. Sú þekking sem gæti áunnist með því að skoða 
reynslu þeirra sem náð hafa bata gæti aukið tilfinningu fólks fyrir þeim umhverfisþáttum sem áhrif hafa á 
geðheilsu og á þann hátt aukið geðheilbrigðisvitund landsmanna og dregið úr fordómum í garð geðsjúkra. 
 Ég mun taka við þig klukkutíma viðtal þar sem þú segir frá reynslu þinni. Viðtalið verður tekið upp á 
segulband. Nafn þitt eða önnur auðkenni munu hvergi koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og að 
lokinni rannsókn verður segulbandsupptökunni eytt. Fyllsta trúnaðar verður gætt með allar upplýsingar. Ef 
einhverjar spurningar vakna eftir viðtalið er þér velkomið að hafa sambandi við mig í síma 695-8660 eða 
með tölvupósti i9903@unak.is eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, í síma 543-
4004 (vinnusími), 561-5683 (heimasími)eða með tölvupósti ebba@landspitali.is .

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakanda í rannsókninni eða vilt hætta 
þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími 551-7100. 
fax: 551-1444. 

Undirskrift þín staðfestir að þú hafir lesið upplýsingarnar hér að ofan og sért samþykk(ur) því að 
taka þátt í rannsókninni. Þrátt fyrir samþykki þitt hér um þátttöku í rannsókninni getur þú hætt við hvenær 
sem er án þess að útskýra það nánar og það mun ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Þér er heimilt að lesa 
yfir gögnin áður en þau birtast.  

Undirrituð og Harpa Guðmundsdóttir munu halda fyrirlestur fyrir prófdómara, samnemendur og ef 
til vill fleiri. Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA þar sem það verður aðgengilegt öðrum nemum 
HA. Upplýsingarnar gætu einnig verið nýttar í greinaskrif. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar stefnir á að 
skrifa greinar um efnið, halda fyrirlestra fyrir almenning, heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisnemendur og 
notendahópa t.d. Geðhjálp. 

 
Virðingarfyllst, 

__________________________________ 
Anna Kristrún Sigurpálsdóttir 

 
Undirrituð/aður gef hér með samþykki mitt um þátttöku í viðbót við rannsókn  
Elínar Ebbu Ásmundsdóttur "Geðrækt geðsjúkra - áhrifavaldar í bata”. 
Nafn:

Staður: Dagsetning:

mailto:ebba@landspitali.is
mailto:i9903@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is
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Rannsakandi: Elín Ebba Ásmundsdóttir, forstöðuiðjuþjálfi, geðsvið  
Landspítali, háskólasjúkrahús v/Hringbraut 
ebba@landspitali.is v. 5434004   h: 5615683 

 
Upplýst samþykki

Vinnutitill: Geðrækt geðsjúkra - áhrifavaldar í bata. 
 

Undirrituð er iðjuþjálfanemi á fjórða ári við Háskólann á Akureyri. Ég útskrifast í vor og er þessi 
rannsókn lokaverkefni mitt og bekkjarfélaga míns Önnu Kristrúnar Sigurpálsdóttur. Við höfum báðar unnið 
tímabundið með fólki með geðsjúkdóma, ég í Klúbbnum Geysi (að fyrirmynd Fountain House) og Anna Kristrún 
Sigurpálsdóttir á Landspítala - Háskólasjúkrahúsi við Klepp. Auk þess er Anna Kristrún Sigurpálsdóttir í 
undirbúningshópi sem vinnur að opnun Fountain House klúbbs á Selfossi.  

Leiðbeinandi okkar í verkefninu er Elín Ebba Ásmundsdóttir forstöðuiðjuþjálfi geðsviðs Landspítala - 
Háskólasjúkrahúss. Hún hefur starfað á geðdeildum í rúm 20 ár. Síðastliðin fjögur ár hefur hún einnig starfað 
sem lektor við Háskólann á Akureyri, á iðjuþjálfabraut heilbrigðisdeildar og jafnframt tekið þátt í verkefninu 
“Geðrækt” sem er samstarfsverkefni Landlæknisembættisins, Geðdeilda Landspítalans - Háskólasjúkrahúss, 
Geðhjálpar og Heilsugæslu Reykjavíkur. Um þessar mundir stendur Elín Ebba Ásmundsdóttir fyrir rannsókn 
sem ber heitið Geðrækt geðsjúkra – áhrifavaldar í bata. Lokverkefni okkar er viðbót við rannsókn hennar. Elín 
Ebba hefur áskilið sér rétt til að nota í rannsókn sína þau gögn sem við öflum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem náð hefur tökum á geðsjúkdómi sínum og 
athuga hvað þeir telji skipta máli í bata og bataferli. Sú þekking sem gæti áunnist með því að skoða reynslu 
þeirra sem náð hafa bata gæti aukið tilfinningu fólks fyrir þeim umhverfisþáttum sem áhrif hafa á geðheilsu og á 
þann hátt aukið geðheilbrigðisvitund landsmanna og dregið úr fordómum í garð geðsjúkra. 
 Ég mun taka við þig klukkutíma viðtal þar sem þú segir frá reynslu þinni. Viðtalið verður tekið upp á 
segulband. Nafn þitt eða önnur auðkenni munu hvergi koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og að lokinni 
rannsókn verður segulbandsupptökunni eytt. Fyllsta trúnaðar verður gætt með allar upplýsingar. Ef einhverjar 
spurningar vakna eftir viðtalið er þér velkomið að hafa sambandi við mig í síma 869-8989 eða með tölvupósti 
i9909@unak.is eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, í síma 543-4004 (vinnusími), 
561-5683 (heimasími)eða með tölvupósti ebba@landspitali.is .

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakanda í rannsókninni eða vilt hætta 
þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími 551-7100. fax: 
551-1444. 

Undirskrift þín staðfestir að þú hafir lesið upplýsingarnar hér að ofan og sért samþykk(ur) því að taka 
þátt í rannsókninni. Þrátt fyrir samþykki þitt hér um þátttöku í rannsókninni getur þú hætt við hvenær sem er án 
þess að útskýra það nánar og það mun ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Þér er heimilt að lesa yfir gögnin 
áður en þau birtast.  

Undirrituð og Anna Kristrún Sigurpálsdóttir munu halda fyrirlestur fyrir prófdómara, samnemendur og 
ef til vill fleiri. Lokaverkefnið mun verða til á Bókasafni HA þar sem það verður aðgengilegt öðrum nemum HA. 
Upplýsingarnar gætu einnig verið nýttar í greinaskrif. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar stefnir á að skrifa greinar 
um efnið, halda fyrirlestra fyrir almenning, heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisnemendur og notendahópa t.d. 
Geðhjálp. 

 
Virðingarfyllst, 

 

__________________________________ 
Harpa Guðmundsdóttir 

 
Undirrituð/aður gef hér með samþykki mitt um þátttöku í viðbót við rannsókn  
Elínar Ebbu Ásmundsdóttur "Geðrækt geðsjúkra - áhrifavaldar í bata”. 
 
Nafn:

Staður: Dagsetning:

mailto:ebba@landspitali.is
mailto:i9903@unak.is
mailto:ebba@landspitali.is
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FYLGISKJAL I 

OPINN KÓÐUNARLISTI 
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Vilji 

- Að axla ábyrgð 

- Að rækta sjálfan sig 

 

Vani 

- Hlutverk 

 

Framkvæmd 

- Lyf 

 

Umhverfi 

- Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks 

- Stuðningur fjölskyldu, vina og jafningja 

 

Annað 

- Trú 

- Von 
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FYLGISKJAL J 

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM 
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Eftirfarandi eru tillögur viðmælenda að því sem betur má fara í heilbrigðisþjónustu landsins. 

• Bætt aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki. 

• Bætt viðmót heilbrigðisstarfsfólks. Að það komi fram við notendur af virðingu og 

hlýju, kynni sér málefni/skýrslur viðkomandi fyrir viðtöl og tali ekki um viðkomandi 

eins og hann sé fjarverandi. 

• Fleiri/fjölbreyttari úrræði: Hvetja til sjálfshjálpar, styrkja sjálfsmynd, fræða notendur 

og efla þá til sjálfshjálpar, lyfjalaus meðferð. 

• Fjölbreyttari eftirmeðferðir sem styðja fólk út í samfélagið á ný. 

• Útskýra tilgang og eðli meðferðar/íhlutunar. 

• Fagfólk gefi von og sé hvetjandi, sé það sjálft og gefi af sinni persónu. 

• Notendur séu með í ráðum varðandi alla ákvarðanatöku hvort sem það snýst um lyf 

eða úrræði þannig taka þeir ábyrgð á sjálfum sér. 

• Að heilbrigðisstarfsfólk geti líka sagt notendum til syndanna og bent þeim á neikvæða 

þætti í fari sínu ekki síður en jákvæða.  

• Notendur fái þann tíma sem þeir þurfa til að ná sér en einnig að fólki séu sett mörk 

þegar það á við. 

• Notendur viðhaldi hlutverkum sínum og fái tækifæri til að gefa af sér. 

• Notendur, sem búnir eru að fá greiningu og hafa ekki lagst inn en fyrirséð er að þeir 

muni leggjast inn, fái fræðslu um innlagnarferlið og jafnvel að skoða deildir. Það gæti 

losað um hræðslu og mótþróa þegar að innlögn kemur. 

• Að saga einstaklinga sé skoðuð vel með tilliti til hvort um fíknivanda er að ræða áður 

en fólk er sett á lyf. 

• Að byggt sé upp traust á milli fagaðila og notenda. Ef það tekst ekki mætti benda 

notendum á að þeim sé frjálst að leita til annarra fagaðila. 
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