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Ágrip 

Bakgrunnur: Niðurstöður margra rannsókna sýna að foreldrar langveikra og fatlaðra barna eru alla 

jafna undir meira álagi en aðrir foreldrar. Álag á foreldri getur haft afleiðingar fyrir foreldrið sjálft og 

barnið. Ytri og innri álagsþættir koma víða frá. Ytri álagsþættir eru t.d. tengdir menningu, barninu sjálfu 

og umhverfinu. Innri álagsþættir eru þeir þættir sem snúa að sjálfinu, t.d. trú á eigin getu og 

sjálfstraust. 

Tilgangur: Markmið þessarar forrannsóknar var að afla upplýsinga með mælitækinu PSI-SF 

(Parenting stress index–short form) um það álag sem foreldrar langveikra og fatlaðra barna á Íslandi 

eru undir, umfang þess og eðli en einnig að veita innsýn í dreifingu álags eftir aðstæðum, líðan og 

bakgrunni. 

Aðferð: Um var að ræða megindlega fylgnirannsókn. Í úrtakinu voru 102 foreldar langveikra og 

fatlaðra barna fæddra árið 2000 og síðar, sem dvöldu í sumarbúðunum Reykjadal sumarið 2016. 

Aðeins eitt foreldri hvers barns var tekið með í úrtakið. Sendur var spurningalisti í tölvupósti til 

foreldranna sem innihélt PSI-SF auk spurninga um bakgrunn, almennt álag og heilsu. Forritið SPSS 

var notað við tölfræðilega úrvinnslu gagna. 

Niðurstöður: 76% foreldra langveikra og fatlaðra barna mældust yfir klínísku viðmiðunargildi fyrir álag 

samkvæmt PSI-SF. Menntun, tekjur, svefn foreldris og umönnun barns höfðu marktæka 

miðlungssterka fylgni við álag. 25,5% foreldranna töldu sig búa við líkamlega vanheilsu og 30,9% við 

andlega vanheilsu. Þeir sem töldu sig búa við vanheilsu mældust að jafnaði undir meira álagi. 

Ályktanir: Þrátt fyrir smæð úrtaks og takmarkanir bar niðurstöðum þessarar rannsóknar og 

niðurstöðum erlendra rannsókna saman. Foreldrar langveikra og fatlaðra barna eru líklegri en aðrir 

foreldrar til að vera undir meira álagi en gagnlegt væri að gera samanburðarrannsókn þar sem þessi 

foreldrahópur væri borinn saman við foreldra barna án fötlunar og sjúkdóma. Meta þarf fjölskylduna, 

aðstæður hennar og bakgrunnsþætti m.t.t. hugsanlegra álagsþátta og fyrirbyggja álag eins og kostur 

er. Þar eru hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu. 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Álag, foreldraálag, foreldrar, fötluð börn, langveik börn, PSI-SF.  
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Abstract 

Background: In previous research, parental stress has been found significantly greater amongst 

parents of children with chronic illnesses or disabilities than other parents. Stress can have various 

consequences on the parent and its child. Stress factors are diverse and can affect the parent in 

different ways. 

Purpose: This pre-study aimed to obtain information with the instrument PSI-SF (Parenting stress 

index–short form) about stress of parents of children with chronic illnesses and disabilities in Iceland. 

Different stress factors, associated with the parents’ background, well-being and circumstances, were 

valued. 

Method: This was a descriptive nonexperimental quantitative study. The sample consisted of 102 

parents of children born in the year 2000 or later who stayed in Reykjadalur, a summer camp, the 

summer of 2016. Only one parent of each child was in the sample. The questionnaire used consisted 

of PSI-SF, background questions and questions about general stress and health. It was sent to the 

parents via e-mail. The program SPSS was used for processing statistical data. 

Results: 76% of the parents were above the clinical cut-off measured by the PSI-SF. Education, 

income, parents’ sleep per night and the time caring for the child were significantly related to stress. 

25,5% of the parents reported poor physical health and 30,9% reported poor psychological health. 

Those who reported poor health had greater stress on average.  

Conclusion: Despite the limitations and the small sample size our results were in alignment with 

results of other research. Parents of children with chronic illnesses or disabilities were more likely to 

be stressed than other parents. Further research is needed where parents of children with chronic 

illnesses or disabilities are compared with parents in general. The child’s family, circumstances and 

background should be evaluated regarding possible stress factors. Nurses have a key role in 

evaluating these families and preventing stress as possible. 

 

 

 

Key words: Stress, parental stress, children with disabilites, chronically ill children, PSI-SF.  
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1 Inngangur  

Þegar von er á barni í heiminn mynda foreldrar sér ákveðnar hugmyndir um barnið og hvernig 

foreldrahlutverkið verður. Oft á tíðum eru þessar hugmyndir jákvæðar, en þegar allt kemur til alls eru 

sum börn með óafturkræfar alvarlegar raskanir, fatlanir eða langvinn veikindi sem takmarka getu þeirra 

til fullrar þátttöku í daglegu lífi (Schuengel o.fl., 2009). Nú til dags lifa fleiri börn með langvinna 

sjúkdóma og verða mörg hver að fullorðnum einstaklingum. Áður fyrr létust mörg þessara barna vegna 

minni þekkingar og takmarkaðrar heilbrigðisþjónustu. Með vaxandi þekkingu hafa ýmsar aðferðir auk 

lyfja litið dagsins ljós sem geta hjálpað þessum börnum að lifa (Moola, 2012). Foreldrar barns með 

fötlun horfast í augu við krefjandi veruleika þegar fötlunin kemur í ljós, í sumum tilfellum strax eftir 

fæðingu og í öðrum tilfellum þegar á líður. Sá veruleiki er oft á tíðum á skjön við þær væntingar sem 

foreldrarnir höfðu um að eignast heilbrigt barn. Áfallið sem foreldrar verða fyrir þegar greint er frá 

fötlun barns hrindir af stað aðlögunarferli. Í ferlinu geta þeir upplifað margar erfiðar tilfinningar, þar á 

meðal sorg, reiði, vonbrigði, kvíða, sektarkennd og vanlíðan (Leemreis o.fl., 2014; Schuengel o.fl., 

2009). Foreldrar þurfa, í mörgum tilfellum, að syrgja „heilbrigða barnið” sem þeir höfðu hugsað sér.  

Umönnun barna snýst um að veita öryggi, fæða þau og styðja í vexti og þroska á sem heilbrigðastan 

máta. Þegar um fatlað eða langveikt barn er að ræða verður umönnun þess oft umfangsmeiri og getur 

varað alla ævi barnsins. Að halda utan um hagi barns með fötlun eða langvinn veikindi getur verið 

yfirþyrmandi fyrir þann sem á í hlut. Foreldrar í þessum aðstæðum þurfa að tileinka sér nýtt hlutverk 

sem felur í sér sérhæfða umönnun og að takast á við það sem fylgir langvinnum veikindum barns eða 

fötlun þess (Christian, 2014). Margar erlendar rannsóknir sýna að foreldrar langveikra og fatlaðra 

barna eru alla jafna undir meira álagi en aðrir foreldrar (Browne og Bramston, 1998; Leemreis o.fl., 

2014; Miodrag, Burke, Tanner-Smith og Hodapp, 2015). Við vinnslu rannsóknarinnar fundu höfundar 

ekki rannsóknir um álag hjá þessum hópi foreldra á Íslandi.  

1.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Langvinnur sjúkdómur er í flestum tilfellum óafturkræft, uppsafnað/leynt sjúkdómsástand eða óeðlileg 

starfsemi líkamans. Sjúkdómurinn krefst þess að allt umhverfi einstaklingsins veiti stuðning og taki þátt 

í umönnun hans, viðhaldi starfsfærni og fyrirbyggi frekari fötlun. Langvinnan sjúkdóm er ekki hægt að 

lækna að fullu (Larsen, 2016).  

Langvinn veikindi eru upplifun einstaklings sem greindur er með langvinnan sjúkdóm og fjölskyldu 

hans. Gildi þeirra eru undir áhrifum lýðfræðilegra þátta, félagslegra þátta, tæknilegra þátta, 

menningarlegra þátta og umhverfisþátta. Einstaklingurinn og fjölskylda hans eru þau einu sem 

upplifa/þekkja reynsluna (Larsen, 2016). 

Fatlaður einstaklingur er, samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks á Íslandi nr. 59/1992, sá sem 

þarf á sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda. Er þá átt við einstakling með þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- eða heyrnarskerðingu. Einnig getur fötlun stafað af langvarandi 

veikindum sem og slysum. 
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1.2 Tilgangur 

Forrannsókn þessari er ætlað að afla upplýsinga um almennt álag á foreldrum langveikra og fatlaðra 

barna á Íslandi, umfang þess og eðli, en einnig að veita innsýn í dreifingu álags eftir aðstæðum, líðan 

og bakgrunnsþáttum eins og t.d. aldri, fjárhagsstöðu, atvinnu og hjúskaparstöðu. Í þessari forrannsókn 

er notast við spurningalistann PSI-SF (Parenting stress index–short form) til að safna upplýsingum frá 

foreldrum. Niðurstöður forrannsóknarinnar voru bornar saman við niðurstöður rannsókna á álagi 

foreldra á Íslandi almennt sem og annarra erlendra rannsókna. Þar sem um þægindaúrtak 

fulltrúaþýðis var að ræða er ekki hægt að alhæfa um þýðið.  

Með niðurstöðum þessarar forrannsóknar ætlumst við til að fá svör við eftirfarandi spurningum út 

frá íslensku þægindaúrtaki foreldra langveikra og fatlaðra barna: 

1. Hversu hátt hlutfall foreldra langveikra og fatlaðra barna telst vera yfir klínísku viðmiðunargildi 

fyrir álag samkvæmt PSI-SF? 

2. Hvernig dreifast stig á PSI-SF á undirsvið spurningalistans og hvaða staðhæfingar í PSI-SF 

eru með áberandi háan og lágan stigafjölda í svörun hjá foreldrum langveikra og fatlaðra 

barna á Íslandi? 

3. Hvernig tengist álag á foreldrum langveikra og fatlaðra barna á Íslandi mismunandi 

bakgrunnsþáttum? 

4. Eru tengsl á milli heildarstigafjölda foreldra úr PSI-SF og hvernig þeir meta sjálfa sig m.t.t. 

álags? 

5. Eru foreldrar langveikra og fatlaðra barna undir meira álagi en foreldrar á Íslandi almennt? 
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Foreldraálag 

Foreldraálag (e. parental stress) hefur verið margrannsakað innan barna- og fjölskylduhjúkrunar en 

hugtakið er skilgreint sem það álag sem móðir og/eða faðir barns er undir vegna þess hlutverks að 

vera foreldri. Foreldraálag er mikilvægt hugtak til að skilja hvernig fjölskyldan virkar sem heild. Álag 

getur verið stór þáttur í lífi þeirra sem upplifa erfiða atburði eða aðstæður og því er mikilvægt að hafa 

mælitæki sem mælir álag. Álag getur komið niður á virkni fjölskyldunnar, líðan hennar og haft áhrif á 

persónulega velferð hennar (Abidin, 1990; Cousino og Hazen, 2013; Umberson, Pudrovska og 

Reczek, 2010). Foreldraálag hefur verið skoðað á ýmsa vegu og meðal annars verið rannsakað sem 

almennt foreldraálag og sértækt foreldraálag tengt veikindum eða fötlun barns. Samkvæmt 

niðurstöðum kerfisbundins yfirlits Cousino og Hazen (2013) á rannsóknum um hugtakið eru almenni 

foreldraálagsspurningalistinn PSI (Parenting stress index) og styttri útgáfan af honum, PSI-SF, þau 

mælitæki sem mest voru notuð  til að rannsaka foreldraálag á árunum 1980 til 2012. Yfirlit yfir 

rannsóknir sem notast við mælitækin PSI og PSI-SF er í töflu 1. Spönn á fjölda foreldra í úrtökum 

rannsóknanna er 50-1058. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Tafla 1. Yfirlit yfir 10 rannsóknir þar sem notast er við PSI og PSI-SF við mat á álagi. Þær voru 
notaðar við vinnslu þessarar rannsóknar. Rannsóknum er raðað eftir stafrófsröð. 
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Ýmis önnur mælitæki og aðferðir hafa verið notuð við mat á álagi og álagstengdum þáttum sem geta 

verið til staðar hjá foreldrum, t.d. þunglyndi og ofþreyta. Dæmi um mælitæki eru FSS (Family stress 

scale), foreldrastreitukvarði Pearlin og Lieberman og BDI (Beck depression inventory). Einnig hafa 

eigindlegar rannsóknir verið gerðar til að skyggnast inn í líf og aðstæður foreldra langveikra og fatlaðra 

barna. Yfirlit yfir rannsóknir sem notast við önnur mælitæki en PSI og PSI-SF við mat á álagi eru í  

töflu 2. Spönn á fjölda foreldra í úrtökum rannsóknanna er 12-872. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla 2. Yfirlit yfir 12 rannsóknir þar sem notast er við önnur mælitæki en PSI og PSI-SF við mat á 
álagi og álagstengdum þáttum. Þær voru notaðar við vinnslu þessarar rannsóknar. Rannsóknum 
er raðað eftir stærð úrtaka, stærsta úrtakið er efst. 
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PSI í fullri lengd inniheldur 101 atriði sem spurt er um. PSI þótti heldur tímafrekt mælitæki og flókið í 

notkun og höfundar þess þróuðu því PSI-SF vegna eftirspurnar fagfólks á styttri og einfaldari leið til 

mats á foreldraálagi á klínískum vettvangi (Abidin, 1990; Haskett, Ahern, Ward og Allaire, 2006). 

Fullyrðingarnar 36 í PSI-SF eru fengnar beint úr PSI. Mjög sterk fylgni mælist á milli PSI í fullri lengd 

og PSI-SF (r=0,94) og sýnt hefur verið fram á áreiðanleika og réttmæti hins síðarnefnda mælitækis 

(Haskett o.fl., 2006; Hullmann o.fl., 2010; Thome, 1996). Áreiðanleiki mælist á milli PSI-SF og 

mælitækja sem meta andlega heilsu foreldra, uppeldisaðferðir foreldra og skynjun þeirra á aðlögun 

barns auk athugana á foreldrum og börnum (Haskett o.fl., 2006). Þó svo að PSI-SF hafi upphaflega 

verið hugsað sem mælitæki til notkunar fyrir foreldra ung- og forskólabarna er það notað í mun víðara 

samhengi. Í rannsóknum er PSI-SF meðal annars notað til að meta álag á foreldrum barna með 

krabbamein, slímseigjusjúkdóm, geðræn vandamál, þroskaskerðingar, hreyfihömlun, astma, sykursýki, 

einhverfu og litningafrávik (Cousino og Hazen, 2013; Dardas og Ahmad, 2014; Dykens, Fisher, Taylor, 

Lambert og Miodrag, 2014; Haskett o.fl., 2006; Hill-Chapman, Herzog og Maduro, 2013; Hung, Wu og 

Yeh, 2004; Mullins o.fl., 2007). Foreldrar barna með krabbamein hafa verið skoðaðir í rannsóknum 

sem kanna álag á foreldrum langveikra barna. Krabbamein væri þó ekki skilgreint í dag sem 

langvinnur sjúkdómur þar sem meðferðarmöguleikum hefur fleytt fram og möguleiki er á lækningu. 

Hérlendis hafa a.m.k. tvær rannsóknir verið gerðar þar sem PSI-SF var notað til að meta álag á 

foreldrum ungbarna (Anna Guðríður Gunnarsdóttir, 2011; Thome, 1996). PSI-SF er notað víða á 

klínískum vettvangi erlendis og þykir vel til þess fallið að skima fyrir álagi foreldra barna sem sækja 

þjónustu á heilsugæslustöðvum, spítölum, sérhæfðum meðferðarstöðvum eða í skólum (Abidin, 1990; 

Haskett o.fl., 2006; Hullmann o.fl., 2010; Mullins o.fl., 2007). Með PSI-SF er hægt að koma auga á 

foreldra sem eiga í erfiðleikum með foreldrahlutverkið, greina hátterni sem ekki þykir æskilegt í 

foreldrahlutverkinu og mynstur aðlögunarvanda barns innan fjölskyldunnar. Þá eru fundnar þær 

fjölskyldur sem þurfa aukið utanumhald, stuðning og aðstoð (Abidin, 1990; Hill-Chapman o.fl., 2013). 

Kostir mælitækisins PSI-SF eru m.a. að það er fljótleg og einföld leið til að skima fyrir foreldraálagi og 

eiginleikar mælitækisins sem meta sálræna þætti eru góðir (Abidin, 1990). 

2.2 Orsakir foreldraálags  

Fötlun eða sjúkdómur barns er ástand sem auk áhrifa á barnið sjálft hefur áhrif á alla fjölskyldu þess 

og samfélagið í kring. Orsakir og afleiðingar álags eru flókið samspil margra þátta (Browne og 

Bramston, 1998; Cousino og Hazen, 2013; Glidden og Schoolcraft, 2003). Hjúskaparstaða, fjárhagur, 

menntun ásamt líkamlegri og andlegri heilsu foreldra eru dæmi um þætti sem hafa áhrif á hversu miklu 

álagi foreldrar eru undir (Jónína Sæmundsdóttir, 2003; Olsson og Hwang, 2001; Resch, Elliott og 

Benz, 2012). Þegar bornar eru saman rannsóknir á foreldraálagi koma í ljós að niðurstöðum ber ekki 

alltaf saman. Margar hverjar sýna að foreldrar barna með fötlun og langvinn veikindi eru undir meira 

álagi en aðrir foreldrar en aðrar sýna fram á lítinn eða engan mun (Browne og Bramston, 1998; 

Glidden og Schoolcraft, 2003; Resch o.fl., 2012). Browne og Bramston (1998) telja að ólíkar 

niðurstöður rannsókna á álagi á foreldrum fatlaðra barna stafi af því að rannsakendur einblíni á að 

mæla álag en útiloki aðra áhrifaþætti sem skipta máli í því samhengi. Telja þeir að foreldrar fatlaðra 

barna geti, alveg til jafns við foreldra ófatlaðra barna, átt ánægjulegt líf þrátt fyrir erfiðleika og 

uppákomur í daglegu lífi. Foreldrarnir geti haft góða reynslu af uppeldinu og notið þess að ala upp 
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fötluð börn sín, verið glaðir og jafnvel tjáð meiri lífsgæði en foreldrar ófatlaðra barna (Browne og 

Bramston, 1998; Glidden og Schoolcraft, 2003). Líkt og hér hefur verið sagt frá ber niðurstöðum 

rannsókna ekki alltaf saman um þessi mál og þess vegna er mikilvægt að skoða álag í víðara 

samhengi en eingöngu út frá barninu sjálfu. 

2.2.1 Ytri álagsþættir 

Ýmsir þættir sem varða barnið og umhverfi þess hafa verið skoðaðir í rannsóknum á foreldraálagi. 

Dæmi um slíka þætti sem geta stuðlað að álagi hjá foreldrum barna með fötlun eru hegðunarfrávik 

barns, alvarleiki fötlunar og kvíði foreldranna fyrir framtíð barnsins (Cousino og Hazen, 2013; Hill-

Chapman o.fl., 2013; Hung o.fl., 2004; Leemreis o.fl., 2014; Olsson og Hwang, 2001; Schuengel o.fl., 

2009). Eiginleikar barns geta verið streituvaldandi og meirihluti rannsókna sem kanna álag hjá 

mæðrum barna með þroskaskerðingu kemst að því að hegðunarvandi barnsins sé mun meira 

streituvaldandi en vitræn skerðing þess og tegund fötlunar (Azad, Blacher og Marcoulides, 2013). 

Áhyggjur af framtíðinni hjá mæðrum og feðrum barna með sjáanlega fötlun eru t.a.m. vegna 

læknismeðferðarinnar, hvernig barninu gengur að tala og hvort það slefi (Leemreis o.fl., 2014). Hung 

o.fl. (2004) sýndu fram á að foreldraálag er ólíkt eftir því hvort barn er með fötlun eða krabbamein. 

Foreldrar barna með krabbamein eru undir mun meira álagi en foreldrar fatlaðra barna og leiða 

höfundar rannsóknarinnar líkur að því að munur milli hópanna stafi af miklum eðlismun sjúkdómsins  

og fötlunar. Horfur barna með krabbamein eru í mörgu óljósar, þau gangast undir margar meðferðir, 

það koma bakslög og alltaf er hætta á að sjúkdómurinn komi upp aftur. Hins vegar er ferli barna með 

fötlun á borð við CP-heilalömun nokkuð fyrirsjánalegra. Ákveðið ferli fer af stað við greiningu, börnin fá 

endurhæfingu og lífshorfur þeirra eru betri en barna með krabbamein. 

Schuengel o.fl. (2009) rannsökuðu hóp foreldra barna með CP-heilalömun. Þeir fundu að foreldrar 

standa misvel að vígi hvað varðar úrlausn tilfinningaviðbragða sinna tengdum því að eiga fatlað barn, 

eftir því hversu alvarleg fötlunin er. Um 70% foreldra barna með mikla hreyfiskerðingu, þ.e. börn sem 

geta ekki gengið, ná sátt við ástandið en 85% foreldra sem eiga barn sem getur gengið ná sátt. 

Foreldrar eldri barna eru jákvæðari en foreldrar yngri barna. Það gæti skýrst af því að eldri börn og 

unglingar með CP-heilalömun eiga mörg hver auðveldara með að tjá sig um eigin líðan og upplifunina 

af því að vera með fötlun en yngri börn. Unglingarnir gætu haft jákvæða upplifun og liðið vel í eigin 

skinni og sú upplifun endurspeglast í líðan foreldranna sem ef til vill hefðu annars haft dekkri mynd af 

hugarheimi barnsins. Af niðurstöðunum eru dregnar þær ályktanir að því betri tjáskipti sem barnið 

hefur vald á því jákvæðari eru foreldrarnir í garð fötlunarinnar. 

Margir foreldrar upplifa álag vegna neikvæðra viðhorfa í samfélaginu. Vegna þessa inniheldur líf 

þeirra oft minni lífsgæði (Browne og Bramston, 1998; Jónína Sæmundsdóttir, 2003; Leemreis o.fl., 

2014). Í gegnum árin hafa samfélagsleg viðhorf í tengslum við sjúkdóma og fatlanir breyst. Á Íslandi 

litu foreldrar á fötlun barns sem einkavandamál sitt og töldu það sína ábyrgð að styðja við barnið. Nú á 

tímum er fötlun einstaklings orðið viðurkennt viðfangsefni samfélagsins og mannréttindamál. Ábyrgðin 

hefur að einhverju leyti færst yfir til samfélagsins, ríkisstofnana, sveitarfélaga og annarra stofnana frá 

foreldrunum og stuðningsnetinu í kringum barnið. Þó svo að foreldrar hafi yfirumsjón með málefnum 

barnsins telja þeir það til mannréttinda og borgaralegra réttinda að fá formlega aðstoð (Dóra S. 
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Bjarnason, e.d.). Þrátt fyrir breytta tíma viðgangast enn neikvæð viðhorf og hegðun í garð fatlaðra og 

langveikra sem lýsa sér á margan hátt, m.a. með dónalegum ummælum, störum og afneitun. Foreldrar 

barna með sjáanlega fötlun geta fundið fyrir óþægindum, kvíða og áhyggjum af því að neikvæð viðhorf 

geta haft áhrif á sjálfstraust barnsins, því getur verið strítt og það útilokað (Leemreis o.fl., 2014). 

Foreldrar fatlaðra barna á Íslandi hafa oft áhyggjur af skólagöngu barns síns og líðan þess í skólanum 

(Dóra S. Bjarnason, e.d.; Jónína Sæmundsdóttir, 2003). Þetta kemur einnig fram í erlendum 

rannsóknum og foreldrar hafa t.d. áhyggjur af neikvæðum afleiðingum sjúkdóms barns á skólagöngu 

þess (Moola, 2012). Foreldrar þurfa að berjast fyrir hagsmunum barna sinna í skólakerfinu og mæta 

oft hindrunum í tilraunum til að fá inngöngu fyrir barnið í þann skóla sem að þeirra mati hentar því 

best, almennan skóla með eða án sérdeildar eða sérskóla. Einnig greina foreldrar ungmenna frá 

erfiðleikum við að fá inngöngu í framhaldsskóla og vinnu með viðeigandi aðstoð fyrir ungmennið. Til 

eru dæmi um að foreldrar verði fyrir slæmu viðmóti af hálfu kennara barnsins vegna þess að þeir telji 

að ofvirkni og hegðunarvandi stafi af lélegu uppeldi (Dóra S. Bjarnason, e.d.; Jónína Sæmundsdóttir, 

2003). 

Auk þess sem samfélagsleg viðhorf hafa áhrif á álag gerir menning það líka. Menningarmunur og 

þjónusta hafa að einhverju leyti áhrif á hversu mikið álag er á foreldrum langveikra og fatlaðra barna. 

Rannsókn þar sem bornir voru saman foreldrar barna sem greindust með CP-heilalömun í Hollandi og 

Bandaríkjunum greinir frá ólíkri mynd af því hvernig þeir takast á við það að eiga fatlað barn. Foreldrar 

í Hollandi eiga auðveldara með aðlögun og að sætta sig við ástandið en foreldrar í Bandaríkjunum. 

Munurinn gæti legið í samfélagslegum þáttum. Í Hollandi er börnum og fullorðnum með CP-heilalömun 

tryggð ásættanleg heilbrigðisþjónusta, menntun og tekjur frá hinu opinbera en í Bandaríkjunum veltur 

velferð barnanna meira á fjölskyldunni sjálfri og þeim stoðum sem hún hefur reist sér. Það er hvers 

þess sem þiggur þjónustuna að meta hvort hún sé ásættanleg eða ekki og getur það verið 

einstaklingsbundið. Tryggingar gríðarlega mikið að segja í Bandaríkjunum um velferð einstaklingsins. 

Það fer eftir fjölskyldutryggingu hversu góða þjónustu viðkomandi einstaklingur með CP-heilalömun 

fær. Framtíð barns í Bandaríkjunum er ekki eins örugg og í Hollandi og fer eftir aðstæðum fólks. 

Eflaust standa einhverjar fjölskyldur vel að vígi en margar aðrar búa við óvissu sem getur verið 

álagsþáttur (Schuengel o.fl., 2009). Samkvæmt lögum um réttindi fatlaðs fólks á Íslandi eiga fatlaðir 

einstaklingar rétt á einstaklingsbundinni þjónustu sem löguð er að hverjum og einum. Sveitarfélaginu 

sem einstaklingurinn býr í ber skylda til að greiða þann kostnað sem þjónustunni fylgir, s.s. 

launakostnað aðstoðarfólks, símakostnað, kostnað vegna gagnaflutnings, aksturs og námskeiðahalds 

sem tengist framkvæmd þjónustunnar (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

2.2.2 Innri álagsþættir - Persónueiginleikar foreldra 

Sumum fjölskyldum gengur vel að aðlagast því álagi sem getur fylgt fötlun barns en aðrar fjölskyldur 

lenda í basli. Einstaklingum tekst misvel að fást við erfiðleika og í fræðunum er almennt talið að 

persónueiginleikar fólks hafi mikið um velgengni þeirra í lífinu að segja, þ.e. hvernig fólk lítur á atburði 

og aðstæður í lífi sínu (Browne og Bramston, 1998). Til þess að útskýra þetta nota Cummins og Baxter 

(1993, í Browne og Bramston, 1998) eftirfarandi dæmi: „Um er að ræða fjóra einstaklinga og allir þéna 

þeir illa. Einn er óánægður en ekki vegna lágra tekna því þær skipta hann ekki máli; annar er 
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óánægður og er það vegna þess að hann er með lágar tekjur; þriðji er ánægður vegna þess að 

tekjurnar skipta hann ekki máli; fjórði er ánægður þrátt fyrir lágar tekjur sem honum tekst að líta fram 

hjá þó hann telji þær skipta máli”. Í dæminu kemur skýrt fram að gildi einstaklings, mat hans á ólíkum 

þáttum í lífinu og hversu mikilvægir hann telur þá vera, vegur þyngra en þátturinn gerir sjálfur. 

Það hvernig fólk lítur á atburði og aðstæður í lífi sínu tengist velferð og velgengni fólks. Velgengni 

foreldra í sínu hlutverki mótast að einhverju leyti af því hvernig þeir líta á barn sitt, umgangast það og 

ala upp. Hugtök sem skipta máli í því samhengi eru væntingar um barnið, verndun barns, hugmyndir 

um frammistöðu í foreldrahlutverki, að upplifa barn sitt varnarlaust o.fl. Hugmyndir og væntingar sem 

foreldrarnir höfðu um barnið sem síðan bregðast geta valdið álagi og er raunin oft sú hjá foreldrum 

barna með sérþarfir. Þeir geta orðið fyrir vonbrigðum og álagi vegna þess að barnið reyndist öðruvísi 

en þeir höfðu ímyndað sér (Cousino og Hazen, 2013). Foreldrar ofvirkra barna sjá að jafnaði fleiri 

vandamál í fari barnsins en foreldrar barna án ofvirkni og reynast vera undir meira álagi vegna þess 

(Jónína Sæmundsdóttir, 2003). Vegna óviðráðanlegra sjúkdómseinkenna barnsins finnst foreldrum 

þeir bregðast í foreldrahlutverki sem þeir gegna, þ.e. að vera huggandi og verndandi gagnvart börnum 

sínum. Sú tilfinning veldur þeim álagi og streitu (Maciver, Jones og Nicol, 2010). Rannsóknir hafa 

einnig gefið til kynna að foreldrar sem ofvernda börn sín og finnst þau varnarlaus eru almennt undir 

meira álagi en þeir sem hafa ekki þessa hætti á (Cousino og Hazen, 2013; Hullmann o.fl., 2010). 

Ofverndun er sú hegðun foreldris að vernda og annast barn sitt umfram það sem barnið þarf miðað við 

þroskastig þess. Munur er á hversu varnarlaust foreldri telur barns sitt vera eftir þeim sjúkdómi sem 

barnið með. T.a.m. er marktækur munur á foreldrum barna með astma og slímseigjusjúkdóm 

samanborið við foreldra barna með sykursýki og krabbamein þar sem foreldrar barna með fyrrnefndu 

sjúkdómana meta þau varnarlausari (Hullmann o.fl., 2010). Fleiri dæmi úr rannsóknum sýna að 

foreldrar barna með astma og slímseigjusjúkdóm sem meta heilsu barnsins lélega vegnar verr en 

foreldrum sem leggja jákvætt mat á ástand barnsins óháð alvarleika sjúkdómsins. Hræðsla við 

afleiðingar sjúkdóms, áhyggjur af heilsu barns og meðferðinni, vöntun foreldra á trú á eigin getu í 

umönnun barnsins eru líka álagsvaldandi (Cousino og Hazen, 2013; Hullmann o.fl., 2010; Moola, 

2012).  

2.2.3 Munur á álagi hjá mæðrum og feðrum 

Margar rannsóknir hafa kannað birtingarmynd álags og hvernig það er mismunandi á milli kynja. 

Mæður og feður langveiks eða fatlaðs barns upplifa umhverfi sitt og aðstæður á ólíkan hátt, eru undir 

mismiklu álagi og afleiðingar álagsins eru því misalvarlegar (Cox, Ostring, Piper, Munro og Singh-

Grewal, 2014; Guðrún Kristjánsdóttir, Inger Hallström og Rúnar Vilhjálmsson, 2017; Lindstrom, Aman 

og Norberg, 2010; Quittner, Espelage, Eid og Eigen, 1998). Mæður koma oft verr út í mati á 

foreldraálagi og sýna fleiri einkenni þunglyndis og kvíða en feður. Þær eru því frekar í áhættu fyrir að 

búa við líkamlega og/eða andlega vanheilsu (Cox o.fl., 2014; Fidika, Salewski og Goldbeck, 2013; 

Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Ha, Hong, Seltzer og Greenberg, 2008; Lindstrom o.fl., 2010; 

Quittner o.fl., 1998). Aftur á móti glíma feður frekar við áfengsivanda (Ha o.fl., 2008). Munur á milli 

kynjanna getur legið í því að mæður sinna oftar umönnunarhlutverkum (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 

2017; Lindstrom o.fl., 2010; Quittner o.fl., 1998). Sjálfar hafa þær greint frá því að þær telji sig vera 
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aðalábyrgðaraðila hvað varðar veikindi og meðferð barnsins, þær verji fleiri klukkustundum í umönnun 

barnsins og hafi yfirumsjón með að daglegt líf gangi smurt fyrir sig (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; 

Ha o.fl., 2008; Quittner o.fl., 1998). Sumum mæðrum finnst vanta stuðning frá eiginmönnum sínum, 

segja að þeir séu ekki til staðar og ekki nógu hjálplegir við umönnun barnsins. Tjá þær mikla streitu 

vegna þess (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Quittner o.fl., 1998). Í rannsókn Quittner o.fl. (1998) var 

álag á foreldrum barna með slímseigjusjúkdóm annars vegar og heilbrigðra barna hins vegar borið 

saman og munur á milli kynja sérstaklega skoðaður. Mæðurnar í rannsóknarhópnum og 

samanburðarhópnum sinna sömu daglegu verkunum s.s. að þrífa, útbúa mat fyrir fjölskylduna og 

sinna börnunum, en munurinn á milli hópanna liggur í því að mæður barna með slímseigjusjúkdóm 

verja meiri tíma í umönnun barnsins (t.d. að aðstoða barnið við að losa slím) og minni tíma í eigin 

áhugamál en mæður heilbrigðu barnanna. Feðurnir upplifa streitu í tengslum við fjármál og 

tengslamyndun við barnið. Þeir hafa oft ekki eins mikla ábyrgð gagnvart barninu og heimilinu, verja 

minni tíma í umönnun barnsins og í heimilisstörf en mæðurnar gera. 

2.2.4 Munur á álagi eftir hjúskaparstöðu, tekjum, menntun og aldri foreldra 

Álag er mismikið eftir því hver bakgrunnur fólks er og þættir sem spila þar inn í eru m.a. 

hjúskaparstaða, tekjur, menntun og aldur (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Ha o.fl., 2008; Marga 

Thome, 1998; Quittner o.fl., 1998; Umberson o.fl., 2010; Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2006). Sumar 

rannsóknir hafa sérstaklega kannað samband þessara þátta við foreldraálag. Rannsóknir hafa verið 

gerðar sem sýna að ánægja er minni í hjónabandi foreldra barna með langvinn veikindi en heilbrigðra 

barna og skilnaðartíðni er hærri. Aðrar sýna hið gagnstæða, að hjónaband foreldra langveikra barna 

hljóti jákvæð áhrif eða engin áhrif af því að eiga langveikt barn (Maciver o.fl., 2010; Quittner o.fl., 

1998). Í rannsókn Quittner o.fl. (1998) kemur fram að foreldrar barna með slímseigjusjúkdóm upplifa 

ekki meiri streitu í hjónabandinu en samanburðarhópurinn, foreldrar heilbrigðra barna. Hins vegar 

verja þeir foreldrar sem upplifa meiri streitu innan hjónabandsins minni tíma í afþreyingu fyrir sjálfa sig. 

Einstæðir foreldrar almennt, þá sérstaklega einstæðar mæður, mælast undir meira álagi en þeir sem 

eru í sambúð eða giftir (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Umberson o.fl., 2010).  

Í rannsóknum hefur ekki verið augljóst hvort og þá hvernig tekjur og menntun foreldra tengjast 

foreldraálagi. Margar sýna þó fram á að foreldrar með lágar tekjur eru undir meira álagi en þeir sem 

eru með hærri tekjur og því sama gegnir um menntun foreldra, þar sem lægra menntunarstigi fylgir 

meira álag (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Marga Thome, 1998; Mullins o.fl., 2007; Nomaguchi og 

Brown, 2011; Umberson o.fl., 2010). Ein rannsókn sem gerð var á Íslandi á foreldrum almennt sýnir að 

ekki er marktækur munur á álagi  foreldranna eftir því hver menntun þeirra er (Vilhjalmsson og 

Kristjansdottir, 2006). Í eldri rannsókn sem gerð var hérlendis á mæðrum ungbarna eru mæður með 

minni menntun með fleiri þunglyndiseinkenni en þær sem hafa meiri menntun (Marga Thome, 1998). 

Þunglyndi hefur tengsl við foreldraálag (Umberson o.fl., 2010). Nýleg íslensk rannsókn sýnir að vinna 

utan heimilis dregur úr því álagi sem foreldrar upplifa, á það sérstaklega við um mæður (Guðrún 

Kristjánsdóttir o.fl., 2017). Mun eldri erlend rannsókn sýnir hið gagnstæða, að útivinnandi mæður 

mælast undir meira álagi en þær sem eru heima á daginn (Quittner o.fl., 1998). Einnig hefur verið 

skrifað um að mæður barna með fötlun missi fleiri klukkustundir úr vinnu en mæður ófatlaðra barna og 
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upplifa einnig röskun á vinnu frekar en makar þeirra, sem eru í mörgum tilfellum feður barnsins (Ha 

o.fl., 2008).   

Mismunandi er hvernig aldur hefur sýnt sig tengjast álagi. Ungir foreldrar virðast stundum vera 

frekar undir álagi en þeir sem eldri eru (Pearlin og Lieberman, 1979, í Guðrún Kristjánsdóttir o.fl, 2017; 

Umberson, 1989, í Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Ha o.fl., 2008). Þeir sem eldri eru hafa oft getað 

aflað sér reynslu og þekkingar með tímanum og eiga því auðveldara með að sinna foreldrahlutverkinu 

og eru því undir minna álagi. Tilgátur eru um að eldri foreldrar séu undir minna álagi vegna þess að 

þeir eru frekar með hærri tekjur, því eins og fram hefur komið fylgjast lítið álag og háar tekjur að 

(Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2006). Er það einnig þekkt að 

vellíðan foreldra sem eiga börn með þroskaskerðingu og geðsjúkdóma er lakari en annarra foreldra. 

Þau neikvæðu áhrif dvína með aldrinum, þ.e. að eftir því sem foreldrarnir eldast því meira eykst 

vellíðan þeirra (Ha o.fl., 2008). Aftur á móti mælast foreldrar í á aldrinum 35-44 ára undir mestu álagi 

og foreldrar í aldurshópnum 45-54 ára undir næstmesta álaginu í rannsókn þeirra Vilhjalmsson og 

Kristjansdottir (2006). Foreldrar í aldurshópnum 55-64 ára mælast undir mesta álaginu í rannsókn 

Guðrúnar Kristjánsdóttur o.fl. (2017). 

2.3 Sálrænar og líkamlegar afleiðingar álags fyrir foreldri 

Afleiðingar álags af foreldrahlutverkinu hafa verið rannsakaðar talsvert erlendis. Foreldrar langveikra 

og fatlaðra barna mælast oft undir meira álagi en foreldrar barna sem eru hvorki með fötlun né 

langvinn veikindi (Browne og Bramston, 1998; Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Jónína 

Sæmundsdóttir, 2003; Leemreis o.fl., 2014; Lindstrom o.fl., 2010; Miodrag o.fl., 2015; Umberson o.fl., 

2010). Í rannsóknum hefur helst verið einblínt á sálrænar afleiðingar álags en tengsl foreldraálags eru 

við bæði kvíða og þunglyndi fullorðinna (Jónína Sæmundsdóttir, 2003; Umberson o.fl., 2010). Þó svo 

að margar rannsóknir sýni tengsl álags og sálrænna kvilla þá sýna sumar niðurstöður annað (Browne 

og Bramston, 1998; Glidden og Schoolcraft, 2003; Resch o.fl., 2012). Í einni rannsókn voru teknar 

saman tölur sem benda til að 35-53% foreldra barna með fötlun eigi við vanlíðan og þunglyndi að 

stríða (Olsson og Hwang, 2001). Niðurstöður rannsóknar Resch o.fl. (2012) benda til að 19% foreldra 

barna með fötlun séu með þunglyndi. Það er þrisvar sinnum hærra hlutfall en hjá íbúum  

Bandaríkjanna. Aftur á móti kemur fram í sumum rannsóknum á foreldrum barna með downs heilkenni 

að þeir hafi ekki meiri þunglyndiseinkenni en foreldrar annarra barna (Olsson og Hwang, 2001). Einnig 

hafa rannsakendur komist að því að konur yfir sextugu sem eiga fötluð ungmenni hafa færri 

þunglyndiseinkenni en mæður á sama aldri sem eiga ófötluð ungmenni (Browne og Bramston, 1998).  

Foreldrar sem eiga börn með sérþarfir og þörf fyrir aukna aðstoð/umönnun upplifa meira andlegt 

álag en aðrir fullorðnir (Jónína Sæmundsdóttir, 2003; Umberson o.fl., 2010). Í rannsókn Guðrúnar 

Kristjánsdóttur og félaga (2017) á foreldraálagi á Íslandi kemur fram að þeir foreldrar sem eiga fötluð 

eða langveik börn eru undir meira álagi en hinir. Jónína Sæmundsdóttir (2003) finnur dæmi um að 

foreldrar barna með ofvirkni finni fyrir meiri streitu og séu með minna sjálfstraust en foreldrar barna án 

ofvirkni. Þessum foreldrum líður einnig verr sem uppalendum og þeir efast um getu sína í hlutverki 

sem foreldrar. Einnig kemur fram að samskipti á milli foreldra og barna með ofvirkni eru neikvæðari en 

á milli foreldra og barna án ofvirkni. Líklegt er að neikvæðu samskiptin hafi áhrif á álagið. 
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Í umfjöllun um foreldraálag er ekki hjá því komist að nefna hugtakið umönnunarbyrði. Sumir 

foreldrar langveikra barna lýsa breytingum á hegðun sinni og finna fyrir einkennum á borð við leiða og 

þreytu af völdum álags og streitu til lengri tíma. Þetta ástand kalla fagmenn ofþreytu eða þrot (e. 

burnout) og verður þegar einstaklingur stendur frammi fyrir ógnun og hömlum í mikilvægu hlutverki 

sem hann gegnir, og það yfir langan álagstíma. Ákveðnir álagsþættir í daglegu lífi foreldra geta á 

endanum leitt til ofþreytu. Í rannsókn Lindstrom o.fl. (2010) var mæld ofþreyta hjá foreldrum langveikra 

barna og borin saman við niðurstöður úr samanburðarhópi. Í samanburðarhópi voru handahófsvaldir 

foreldrar heilbrigðra barna. Í þessari rannsókn var ofþreyta metin eftir tilfinningalegri þreytu, líkamlegu 

máttleysi og vitrænum einkennum. Niðurstöðurnar sýndu að 36% foreldra langveikra barna sýna merki 

um ofþreytu. Af foreldrum heilbrigðra barna eru 20% sem sýna merki um ofþreytu. Foreldrar langveikra 

barna, sérstaklega mæður, sýna fleiri og sterkari einkenni um ofþreytu en samanburðarhópurinn. 

Framangreind rannsókn sýnir því fram á að foreldrar örmagnast og finna fyrir einkennum ofþreytu ef 

þeir eiga barn með langvinn veikindi frekar en ef þeir eiga heilbrigt barn. Foreldrar barna með 

hegðunarfrávik eru líklegri til þess að glíma við líkamlega heilsubresti en foreldrar annarra barna. 

Meðal annars fá mæður fatlaðra barna oftar höfuðverk, bakverki, svefntruflanir og vöðvaþreytu. Þetta 

gerir það að verkum að vegna heilsubresta má segja að lífsgæði minnki (Miodrag o.fl., 2015). 

Eigindleg rannsókn Maciver o.fl. (2010) í Skotlandi gaf innsýn í líf foreldra barna með langvinna 

verki eftir að einkenni þeirra fóru að koma fram. Sumar mæður höfðu hætt vinnu til að annast barnið 

sitt en báðir feðurnir sem rætt var við voru í fullri vinnu. Það sem einkennir líf þessara foreldra eru 

tilfinningar eins og hjálparleysi, hræðsla, kvíði, sorg og að finnast þeir vera aðþrengdir (e. engulfment). 

Mörgum foreldrum finnst þeir alltaf vera „á vakt“ til að annast barnið sitt. Eitt foreldrið lýsir yfir 

hjálparleysi vegna þess að það getur ekki lagað verki barnsins þegar því líður illa og tjá margir 

foreldranna vonleysi vegna endurtekinna verkjakasta barnsins. Foreldrarnir tjá og túlka hræðsluna 

mismikið, sumir eru sorgmæddari en aðrir og sumir svefnlausir. Í byrjun veikinda barnanna upplifa 

foreldrar að þeir geti verið góðir foreldrar með því að vera til staðar fyrir barnið sitt og reynt að minnka 

verki þegar verkjaköstin láta á sér kræla. Eftir því sem á veikindin líður sækir á þá vonleysi um að þeir 

geti verið góðir foreldrar vegna þess að þeim mistekst í sífellu að draga úr verkum barnsins og láta því 

líða betur. Þetta eykur á streitu og þeir hætta að upplifa sig sem góða foreldra. Einnig finnst þeim erfitt 

að barnið þeirra eigi ekki „eðlilega“ æsku vegna verkjanna.  

Streita er algengt fyrirbæri hjá foreldrum barna með langvinn veikindi. Í eigindlegri kanadískri 

rannsókn Moola (2012) sýna allir foreldrar barna með slímseigjusjúkdóm merki um streitu. Streitan er 

sérlega mikil í sambandi við framtíðina. Þeir tjá hræðslu gagnvart framtíðinni vegna þess að þeir vita 

að ástand barnsins muni versna og á endanum muni sjúkdómurinn ná yfirtökum. Stöðugur ótti um 

hvenær barnið muni veikjast og hvort það deyi. Meðferðin þykir þeim tímafrek, sömuleiðis 

sjúkraþjálfunin og annað sem barnið þarf að sækja. Þeim finnst sjúkdómurinn stela frá þeim tíma. Það 

er áberandi í gegnum rannsóknina að foreldrunum finnst skipta miklu máli að vera skipulagðir í 

daglegu lífi.  
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2.4 Félagslegar afleiðingar álags á foreldri 

Líkt og álag getur haft ýmsar neikvæðar sálrænar afleiðingar þá getur það einnig haft áhrif á félagslíf 

foreldra. Foreldrar geta upplifað takmarkað einkalíf og einangrun vegna álags í foreldrahlutverkinu. 

Áhrif þess að eiga langveikt eða fatlað barn geta birst í minni félagslegum samskiptum fjölskyldunnar 

allrar út á við og komið í veg fyrir að tími verði til að sinna tómstundum (Fidika o.fl., 2013; Jónína 

Sæmundsdóttir, 2003; Maciver o.fl., 2010; Quittner o.fl., 1998). Ófötluð systkini barnsins fá ef til vill 

minni athygli en fatlaða barnið og geta því fundið fyrir mismunun í uppeldinu (Quittner o.fl., 1998). 

Mörgum foreldrum finnst þeir vera „á vakt” því þeir þurfa alltaf að vera til taks þrátt fyrir að einhver 

annar annist barnið. Þá getur þeim þótt erfitt að skipuleggja afþreyingu án barnsins með stuttum 

fyrirvara (Maciver o.fl., 2010). Í rannsókn þar sem bornir voru saman foreldrar langveikra barna og 

foreldrar heilbrigðra barna kom í ljós að foreldrar barna með langvinnan sjúkdóm verja minni tíma en 

samanburðarhópurinn í tómstundir og eigin áhugamál heima fyrir sem og utan heimilis. Mæður verja 

aftur á móti meiri tíma í afþreyingu utan heimilis en feður. Með minni tíma til afþreyingar og 

skemmtunar minnkar ánægja í hjónabandinu og þunglyndiseinkenni aukast  (Quittner o.fl., 1998). 

2.5 Aðlögunarferli fjölskyldu að veikindum og fötlun barns 

Tilraun fjölskyldu til að viðhalda jafnvægi og virkni í kreppu kallast aðlögun. McCubbin (1999, í Van 

Riper, 2007) fullyrti að með því að skoða hæfileika fjölskyldu til þrauka og þola kreppur fengist bestur 

skilningur á því hvernig fjölskyldu myndi vegna í kreppum. Þessi hæfileiki kallast þrautseigja (e. 

resilience) og hjálpar fjölskyldu að aðlagast erfiðleikum. Rætt hefur verið um þekkingarskort á 

aðlögunarferli fjölskyldna að álagi. Rannsóknir fyrri ára einblína á að kanna álag, byrði og röskun á 

fjölskyldulífi fremur en styrkleika og þrautseigju sem fjölskyldan býr yfir. Sá fókus hefur breyst 

síðastliðin ár og rannsóknum á þrautseigju og aðlögun fjölskyldu í tengslum við langvinna sjúkdóma 

og fötlun barna fer fjölgandi  (Van Riper, 2007; Woodgate, Edwards, Ripat, Borton og Rempel, 2015). 

Sumar fjölskyldur sýna þrautseigju þegar þær eru undir álagi en aðrar ekki. Í fjölskyldum sem skortir 

þrautseigju getur umönnunaraðilum fundist þeir ekki ráða við verkefni daglegs lífs og ábyrgð sem á 

þeim hvílir auk þess að skorta bjargráð (Cousino og Hazen, 2013; Cramm og Nieboer, 2011). Slík 

vandkvæði geta komið niður á virkni fjölskyldunnar. Talið er að vellíðan foreldra og virkni fjölskyldu 

segi til um hvort aðlögun verði árangursrík eða ekki. Auk þess er svo álitið að alvarleiki veikinda barns 

og aðlögunarferli barns og foreldra hafi áhrif á aðlögun fjölskyldunnar að veikindunum sjálfum. 

Aðlögunarferli barns og foreldra felur m.a. í sér mat á álagi tengdu veikindum og aðferðir sem fólk 

notar til að ráða fram úr hlutunum (Cousino og Hazen, 2013). Árangursrík aðlögun fjölskyldu barns 

með downs heilkenni telst vera sú aðlögun þegar fjölskylda nær jafnvægi á milli þarfa barnsins, þarfa 

fjölskyldunnar sem heildar og þarfa annarra fjölskyldumeðlima. Árangurslítil aðlögun verður þegar 

fjölskyldan nær ekki þessu jafnvægi (Van Riper, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að aðlögun foreldra að fötlun barns getur verið mikið basl fyrst um sinn en 

staðreyndin er sú að yfirleitt lagast það með tímanum (Glidden og Schoolcraft, 2003). Foreldrar 

fatlaðra barna á Íslandi verða oft fyrir áfalli, upplifa sorg og þunglyndi þegar í ljós kemur að barnið 

þeirra er fatlað (Jónína Sæmundsdóttir, 2003). Samt sem áður er því einnig lýst hvernig fötlun 

barnsins verður hversdagsleg og órjúfanlegur hluti barnsins. Persónuleiki barnsins mótast af skerðingu 
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þess og gefur því sjarma (Dóra S. Bjarnason, e.d.). Glidden og Schoolcraft (2003) sýndu í 

langtímarannsókn sinni á tvenns konar foreldrahópum fatlaðra barna, mæðrum annars vegar og 

kjörmæðrum hins vegar, fram á það hvernig aðlögunin breytist. Á fyrsta tímapunkti rannsóknarinnar 

eru mæður að meðaltali yfir klínískum þunglyndisviðmiðum (þ.e. eru með þunglyndiseinkenni) en ekki 

hópur kjörmæðra. Á seinni tveimur tímapunktunum standa mæður og kjörmæður jafnt að vígi, eru með 

lágt þunglyndisskor og því ekki klínískt þunglyndar. Schuengel og félagar (2009) fengu svipaðar 

niðurstöður í sinni rannsókn en minnst var á þær hér að framan. Þeir skoðuðu sérstaklega viðbrögð 

foreldra barna með CP-heilalömun við greiningunni og úrlausn áfallsins við að eignast fatlað barn, þ.e. 

með viðtali mátu þeir í raun og veru hvort foreldri væri búið að sættast við ástand barns síns á þeim 

tíma sem viðtalið var tekið. Foreldrunum var skipt í hópa eftir aldri barnsins og hóparnir voru foreldrar 

unglinga, foreldrar skólabarna, foreldrar forskólabarna og foreldrar smábarna. Foreldrar unglinga með 

CP-heilalömun er sáttasti hópurinn enda hafa þeir foreldrar haft lengstan tíma til að aðlagast. Næst á 

eftir koma foreldrar forskólabarna og skólabarna en lakasta staðan er hjá hópi foreldra smábarna. 

Foreldrar yngri barnanna hafa fengið styttri aðlögunartíma og eru því enn að fikra sig áfram með 

barnið.  

Meðferð og umönnun barns getur minnkað með tímanum af hálfu foreldranna vegna þess að 

barnið þroskast og lærir inn á sjúkdóm sinn eða fötlun. Dæmi um það eru t.d. foreldrar barna með 

astma en þeir sinna langstærstum hluta meðferðar barnsins fyrstu árin. Eftir því sem börnin þroskast 

og tíminn líður frá greiningu fela þeir börnum sínum smátt og smátt þá ábyrgð að sjá um meðferðina 

sjálf (Lindstrom o.fl., 2010). Þess sama má geta sér til um foreldra barna með sykursýki en þau börn 

taka oft ábyrgð á sjúkdómi sínum með hækkandi aldri.  

Vandamál og áskoranir sem upp koma í aðlögunarferli foreldra að fötlun barns geta haft jákvæða 

útkomu og vanlíðan getur minnkað (Glidden og Schoolcraft, 2003). Það eru því orð að sönnu að 

tíminn læknar sár og mörgum foreldrum tekst að komast yfir áfallið sem varð þegar barn þeirra fékk 

greiningu (Schuengel o.fl., 2009). Í gegnum aðlögunarferli er möguleiki fyrir foreldri að þroskast sem 

einstaklingur og bæta tengsl sín við annað fólk. Það getur fundið fyrir sálrænni vellíðan, verið sáttari í 

uppeldishlutverki sínu og jafnvel haft önnur lífsgildi en áður (Van Riper, 2007). Fjöldi foreldra fatlaðra 

barna hefur einnig tjáð að reynslan af því að eiga fatlað barn hafi auðgað líf þeirra og gefið því sterkari 

tilgang (Mullins, 1987, í Van Riper, 2007). 

Mat foreldra á aðstæðum sínum getur haft mikið um velferð fjölskyldunnar að segja en aðferðir og 

kunnátta sem foreldrar nýta sér til að standast álag skipta einnig máli í því samhengi. Fyrir foreldra 

sem eru undir álagi hafa lausnamiðaðar og hugrænar aðferðir reynst fjölskyldum betur en aðferðir sem 

miða að því að draga úr streitu (Van Riper, 2007). Tilfinningamiðaðar lausnir s.s. flótti, virka illa og 

geta aukið á álagið en jákvæð samskipti og samráð innan fjölskyldu sýna sig draga úr álagi (Cousino 

og Hazen, 2013). Rannsókn á álagi á foreldrum barna með einhverfu sýnir að gagnleg bjargráð 

foreldranna hafa jákvæð áhrif á daglega streitu. Þeir foreldrar sem nýta sér félagslegan stuðning, hafa 

góða tilfinningastjórn, eiga auðvelt með endurskipulagningu og málamiðlanir upplifa meiri vellíðan 

(Umberson o.fl., 2010).  
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2.6 Afleiðingar foreldraálags á barn  

Rannsóknir benda til þess að það sé samræmi milli hegðunar foreldra og líðanar langveikra barna. 

Viðbrögð og aðlögun foreldra að veikindum eða fötlun barns síns geta haft áhrif á framvindu heilsufars 

barnsins (Hullmann o.fl., 2010; Moola, 2012). Foreldrar langveikra og fatlaðra barna þurfa oft að sjá 

um meðferð barnsins s.s. að gefa lyf, fylgjast með einkennum, sjá um súrefnisgjöf og næringu. Álagið 

sem þeir eru undir getur hamlað getu þeirra í þessu ábyrgðarhlutverki. Með lakari meðhöndlun 

sjúkdómsins og einkenna getur heilsufar barnsins þróast til hins verra (Cousino og Hazen, 2013). 

Þessi tengsl koma fram í niðurstöðum rannsóknar Hullmann o.fl. (2010) þar sem börn með astma voru 

líklegri til að fá oftar astmaköst og þurfa á spítalainnlögn að halda eftir því sem foreldrar þeirra tjáðu 

meira álag og streitu. Hamner, Latzman, Latzman, Elkin og Majumdar (2015) lögðu til að mat á álagi á 

foreldrum yrði hluti af þjónustunni við barnið vegna þeirra áhrifa sem foreldraálag getur haft á heilsufar 

þess. Ein rannsókn sýnir tengsl milli álags foreldra barna með slímseigjusjúkdóm og lakari 

meðferðarheldni, skertrar lungnavirkni og þroska barnanna við ójafnvægi í fjölskyldulífinu. Þegar 

jafnvægi er á fjölskyldulífi, einkalífi fjölskyldumeðlima og meðferð slímseigjusjúkdómsins er gangur 

sjúkdómsins hægari (Patterson, Goetz, Budd og Warwick, 1993). 

Cousino og Hazen (2013) tóku saman niðurstöður úr rannsóknum um þetta efni þar sem nokkuð 

mörg dæmi eru um að foreldraálag hafi slæmar afleiðingar, ekki síður á börnin en foreldrana sjálfa. Í 

einni rannsókn eru niðurstöður á þá leið að börn með gigt sem eiga foreldra undir miklu álagi eru með 

meiri þunglyndiseinkenni og meiri verki en börn foreldra undir minna álagi. Í annarri rannsókn kemur 

fram neikvæð fylgni milli meðferðarheldni og álags á foreldrum barna með astma, þ.e. því minna álag 

sem er á foreldrum þeim mun betur fylgja þeir æskilegri læknismeðferð barnsins. Enn annað dæmi í 

þessu samhengi er að því meira álagi sem foreldrar barna með sigðkornablóðleysi (e. sickle cell 

disease) eru undir því verr vegnar barninu, þ.e. sjúkdómsmyndin verður alvarlegri og barnið þarf að 

fara oftar á spítala. Í ljósi þessara niðurstaðna og fleiri má telja víst að heilsa og velferð barns með 

sjúkdóm eða fötlun byggir að hluta til á því hvernig foreldrum tekst að sinna hlutverki sínu og hversu 

meðferðarheldnir þeir eru, þ.e. hversu vel þeir fylgja ráðleggingum um meðferð barns síns (Hullmann 

o.fl., 2010). Foreldraálag getur spilað inn í frammistöðu foreldris og staðið í vegi fyrir að það geti innt af 

hendi ýmsis verkefni sem ætlast er til. Barnið líður því fyrir og getur átt erfiðara uppdráttar hvað 

viðkemur veikindunum eða fötluninni (Cousino og Hazen, 2013). Vegna veikinda eða fötlunar barns og 

umönnunar sem það þarfnast getur skapast vítahringur við vissar kringumstæður. Ef foreldri er undir 

langtímaálagi á það erfiðara með að sinna barninu og umönnun verður lakari fyrir vikið. Lakari 

umönnun og skert meðferðarheldni getur komið niður á velferð barnsins og gert umönnun þess enn 

þyngri. Án stuðnings er erfitt að klippa á þennan vítahring og leysa úr aðstæðunum (Hullmann o.fl., 

2010). 

2.7 Stuðningur við foreldra langveikra og fatlaðra barna 

Álag á foreldrum barna með fötlun hefur oft verið stærsta ástæða þess að þeir leiti aðstoðar hjá 

fagaðilum (Browne og Bramston, 1998). Eftir því sem fötlun barnsins er alvarlegri og umfangsmeiri því 

meiri stuðning þurfa foreldrar (Umberson o.fl., 2010). Foreldri barns sem þarf sértæka umönnun eða 

mikið utanumhald þarf að taka að sér umönnunarhlutverk sem getur orðið yfirþyrmandi og erfitt að 
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samþætta við önnur verkefni daglegs lífs. Flókið foreldrahlutverk og ógnun við velferð einstaklinga 

sem eiga í hlut er vaxandi heilsufarsvandamál vegna ýmissa neikvæðra sálfélagslegra áhrifa líkt og 

fjallað hefur verið um. Vegna vandans þykir mikilvægt að skilja afleiðingar þess að annast barn með 

flóknar þarfir (Woodgate o.fl., 2015).  

Stuðningur við þessar fjölskyldur getur verið fjölþættur og komið úr ýmsum áttum (Umberson o.fl., 

2010). Í mörgum tilfellum er það stórfjölskyldan sem veitir mestu aðstoðina og stuðninginn en 

annarsstaðar er það velferðarþjónusta hins opinbera eða sveitarfélaganna (Schuengel o.fl., 2009). 

Með aukinni aðstoð fjölskyldumeðlima eins og ömmu og afa barnsins dregur úr líkamlegri ofþreytu 

foreldra fatlaðra barna (Umberson o.fl., 2010). Menning stýrir að hluta til þeim stuðningi sem býðst. 

Formlegur stuðningur á milli landa er mismunandi eins og fram hefur komið. Í Bandaríkjunum byggist 

stuðningur mikið til á fjölskyldunni og því stuðningsneti sem hún hefur óháð formlegum stuðningi. 

Formlegur stuðningur fæst svo eftir fjárhagsstöðu viðkomandi. Í Hollandi telst það borgaralegur réttur 

að fá formlegan stuðning á kostnað hins opinbera (Schuengel o.fl., 2009). Á Íslandi eiga fjölskyldur 

fatlaðra rétt á að fá þann stuðning sem nauðsynlegur er til að geta lifað eðlilegu lífi. Stuðningurinn á að 

vera sveigjanlegur og miðaður út frá margvíslegum þörfum hverrar fjölskyldu fyrir sig. Fjölskyldan á rétt 

á að hafa skoðun við val á stuðningsúrræðum. Stuðningur við foreldra fatlaðra barna skal vera slíkur 

að hann tryggi þeim eins og öðrum jöfn tækifæri á vinnumarkaði og öðrum sviðum samfélagsins. Báðir 

foreldrar eiga að hafa sömu möguleika á fullri atvinnuþátttöku. Foreldrar eða forsjáraðilar barnsins 

eiga aldrei að þurfa að greiða fyrir þá þjónustu sem tilkomin er vegna fötlunar barna þeirra heldur 

skulu sveitarfélögin bera þann kostnað (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.; Reglugerð um þjónustu við 

fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010). 
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun 

Heimildaleit hófst í september 2016 og var flestum heimildum safnað í september og október. 

Áframhaldandi öflun heimilda stóð yfir samfara ritgerðarskrifum. Leitað var í Pubmed og Cinahl en 

leitarvélin Google Scholar var einnig notuð til þess að finna íslenskt efni og leita uppi greinar sem ekki 

tókst að opna í gegnum gagnasöfn. Leitarorðin sem notast var við voru „parent OR single parent”, 

„stress, psychological”, „chronic illness” og „disabled children”. Leitin var takmörkuð við enskt 

tungumál, greinar sem höfðu fullt og frítt aðgengi og voru útgefnar innan 10 ára frá þeim tíma sem 

leitin stóð yfir.  

Um megindlega fylgnirannsókn var að ræða. Gögnum var safnað á einum tímapunkti og var 

rannsóknin því þversniðsrannsókn sem ætlað var að veita upplýsingar um það álag sem foreldrar voru 

undir á þeim tímapunkti sem spurningalistanum var svarað. Rannsóknargagna var aflað með 

spurningalista sem settur var upp í rafræna könnun í K2, almenna könnunarkerfinu í Uglu, á innri vef 

Háskóla Íslands. Netslóðin var send í tölvupósti á úrtakið 9. mars með stuttum inngangi sem 

rannsakendur höfðu samið ásamt kynningarbréfi um rannsóknina (sjá fylgiskjal 1) og netslóð á 

spurningalistann. Viku síðar var sendur annar tölvupóstur á úrtakið og fólk minnt á rannsóknina og 

þeim þakkað fyrir sem höfðu þá þegar svarað. Slóðin á könnunina var opin öllum sem hana höfðu og 

ekki takmörkuð að neinu leyti. Þetta var gert til þess að einfalda rannsóknarferlið og gagnaöflunina.  

3.2 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar var foreldrar langveikra og fatlaðra barna á Íslandi. Í úrtaki rannsóknarinnar voru 

102 foreldrar barna sem dvöldu í Reykjadal, sumarbúðum Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, sumarið 

2016. Úrtakið takmarkaðist við foreldra barna fæddra árið 2000 og síðar en öll börn sem koma í 

Reykjadal eru 8 ára og eldri (með undantekningum). Með foreldrum er átt við bæði foreldra og 

forráðamenn og ekki var greint þar á milli. Úrtakið var þægindaúrtak og var valið vegna fyrri starfa 

rannsakenda í Reykjadal. Heppilegt þótti að fara þessa leið þar sem um forrannsókn var að ræða. 

Úrtakið þótti líklegt til að endurspegla þýðið sem rannsóknin beindist að og þótti vera þverskurður 

foreldra sem eiga langveik og fötluð börn á Íslandi, enda koma samtals um 250 börn og ungmenni á 

ári í Reykjadal (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, 2017). Börnin sem koma í Reykjadal eru með 

margskonar greiningar. Börnin eru með litningafrávik, einhverfu, ofvirkni, flogaveiki, hjartagalla, 

þroskaskerðingu, hreyfihömlun og efnaskiptasjúkdóma svo dæmi séu nefnd. Niðurstöðurnar voru þó 

ekki alhæfanlegar um þýðið þar sem um þægindaúrtak var að ræða. Forstöðumaður Reykjadals tók 

saman netföng þeirra foreldra sem féllu undir skilyrðin sem rannsakendur settu og aðeins eitt foreldri 

hvers barns var tekið með í úrtakið.  

3.3 Mælitæki og breytur 

Spurningalistinn sem notaður var til að mæla foreldraálag heitir á ensku Parenting stress index-short 

form (PSI-SF) eða Foreldraálagsvísir - stytt útgáfa (ForÁV-SÚ) á íslensku. Spurningalistinn hefur 

einnig verið kallaður foreldrastreitukvarði á íslensku. PSI-SF er stytt útgáfa af PSI mælitækinu og er 
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eitt mest notaða tækið til að mæla foreldraálag. Spurningalistinn (sjá fylgiskjal 2) sem forstöðumaður 

Reykjadals sendi fyrir hönd rannasakenda til úrtaksins innihélt PSI-SF en þar að auki var spurt um 

bakgrunn þátttakenda (sjá kafla 3. 3. 2) og almennt um álag og sjálfsmetna líðan og heilsu (sjá kafla 3. 

3. 3). Samtals voru spurningarnar 58. Áætlað var að það tæki um 10-15 mínútur að svara 

spurningalistanum. 

3.3.1 Mæling álags með PSI-SF 

PSI-SF er sjálfsmatskvarði sem inniheldur 36 staðhæfingar. Staðhæfingarnar hafa fimm 

svarmöguleika sem eru yfirleitt „alveg sammála“, „frekar sammála“, „ekki viss/vil ekki svara“, „frekar 

ósammála“ og „alveg ósammála“. Tvær staðhæfingar af 36 hafa aðra svarmöguleika en hinar vegna 

þess að spurningarnar eru orðaðar á annan hátt. Stigagjöfin í þeim spurningum er hins vegar sú sama 

og í öllum hinum. Í öllum spurningunum merkir þátttakandi við það svar sem honum finnst helst eiga 

við sig. Svarið „alveg sammála“ gefur fimm stig, „frekar sammála“ fjögur stig, „ekki viss/vil ekki svara“ 

þrjú stig, „frekar ósammála“ tvö stig og „alveg ósammála“ eitt stig. Því fleiri stig sem foreldrið fær því 

meira álagi mælist það undir. Því er mest hægt að fá 180 stig og minnst 36 stig. Klíníska 

viðmiðiðunargildið fyrir álag samkvæmt PSI-SF er 90 stig. Það þýðir að foreldri sem fær 91 stig eða 

meira er undir klínísku álagi. Þá foreldra ætti að meta enn frekar og veita þeim viðeigandi aðstoð og 

stuðning frá fagfólki (Abidin, 1990). Orðalagið „að vera undir klínísku álagi“ og orðalagið „að vera yfir 

klínísku viðmiðunargildi fyrir álag“ getur valdið ruglingi og því benda höfundar á að um sömu merkingu 

er að ræða. Þ.e. þeir sem mælast yfir klínísku viðmiðunargildi á PSI-SF eru undir klínísku álagi. 

PSI-SF skiptist í þrjú svið sem hvert inniheldur 12 staðhæfingar. Sviðin heita ,,foreldraálag” (e. 

parental distress), ,,brotið samband foreldris-barns” (e. parent-child dysfunctional interaction) og 

,,krefjandi barn” (e. difficult child). Líkt og klínískt viðmiðunargildi heildarstiga úr PSI-SF er 91 stig, eru 

einnig viðmiðunargildi til úrvinnslu spurningalistans fyrir hvert svið. Viðmiðunargildin eru mishá eftir 

sviðunum. Stigum sem fást á sviði foreldraálags er safnað í spurningum 1-12 og gefa svörin 

upplýsingar um álag foreldris af völdum persónulegra þátta s.s. þunglyndis, vandamála í sambandi 

eða takmarkana í lífinu sökum foreldrahlutverksins. Á sviði foreldraálags er viðmiðunargildið 36 stig. 

Stigum sem fást á sviði brotins sambands foreldris - barns er safnað í spurningum 13-24 og gefa 

svörin upplýsingar um óánægju foreldris vegna samskipta þess við barnið og tregðu foreldris til að 

sætta sig við ástand barnsins. Viðmiðunargildið á því sviði er 27 stig. Stigum sem fást á sviði krefjandi 

barns er safnað í spurningum 25-36 og gefa svörin upplýsingar um skynjun foreldris á sjálfsstjórn 

barnsins. Viðmiðunargildið á sviði krefjandi barns er 36 stig (Abidin, 1990; Haskett o.fl., 2006).  

Einn af eiginleikum PSI-SF spurningalistans er að hægt er að meta hvort skekkja sé í svörun. 

Samanlögð stig úr spurningum 1, 2, 3, 7, 8, 9 og 11 gefa vísbendingar um hvort foreldri svari eins og 

raunveruleiki þess er eða hvort svörunin er lituð af öðrum ástæðum. Hjá þeim sem fá 10 stig eða færri 

úr þessum spurningum ætti að hafa í huga að svörunin gæti verið skekkt. Foreldri getur verið í vörn og 

ekki sýnt rétta mynd af sjálfu sér heldur svarað eins og því þætti ákjósanlegast fyrir sjálft sig. Eins 

getur verið að foreldri sinni foreldrahlutverkinu að litlu leyti og því upplifi það minna álag en ella. Hins 

vegar er annar möguleiki fyrir lágri stigun sá að foreldri einfaldlega ráði vel við hlutverk sitt og ábyrgð 

gagnvart barninu (Abidin, 1990). 
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3.3.2 Bakgrunnsbreytur 

Fyrsti hluti spurningalistans í heild innihélt 14 spurningar um bakgrunn þátttakenda. Ekki voru allar 

upplýsingar nýttar við tölfræðilega úrvinnslu. Markmiðið var að mæla fylgni á milli álags og hinna ýmsu 

breyta. Spurt var um kyn, aldur foreldris og aldur barns. Spurning um hjúskaparstöðu bauð upp á 

svarmöguleikana að vera „gift/ur” (1 stig), „í sambúð” (2 stig), „í föstu sambandi” (3 stig), „einhleyp/ur” 

(4 stig), „fráskilin/n” (5 stig) eða „ekkja/ekkill” (6 stig). Því næst var spurt hvort þátttakandi væri í 

sambúð með móður/föður barnsins eða ekki. Spurt var um fjölda barna þátttakanda og fjölda 

einstaklinga á heimili hans. Einnig hve margar klukkustundir þátttakandi ynni að jafnaði utan heimilis í 

hverri viku, hve mörg ár viðkomandi hafði unnið síðan barnið fæddist og hver atvinna þátttakanda 

væri. Spurt var um fjölda klukkustunda sem þátttakandi verði í umönnun barnsins síns með 

fötlun/langvinn veikindi og umönnun annarra barna sinna. Svarmöguleikarnir voru níu flokkar frá „0 

klst” uppí „51 klst eða meira”. Eftir því sem klukkustundirnar voru fleiri í svarinu fengust fleiri stig fyrir. Í 

spurningunni um umönnun annarra barna foreldrisins var hægt að velja „0 klst/á ekki fleiri börn”. 

Þátttakandi var beðinn um að áætla heildartekjur sínar á síðastliðnu ári (föst laun, yfirvinnu, 

fjármagnstekjur, aukagreiðslur, styrki/bætur, lífeyrisgreiðslur og aðrar tekjur). Svarmöguleikarnir voru 

11 flokkar frá „0-899 þúsund kr.” uppí „9,5 milljónir kr. eða meira”. Eftir því sem áætluðu 

heildartekjurnar voru hærri því hærri var stigunin, frá 0 uppí 11 stig. Að lokum var spurt um hæstu 

menntun og hægt var að merkja við „barna-, unglinga- eða grunnskólapróf” (1 stig), „gagnfræði- eða 

landspróf” (2 stig), „stúdentspróf” (3 stig), „annað próf á framhaldsskólastigi” (2 stig), „tækniskólapróf 

(annað en BS-próf)” (4 stig), „háskólastigspróf-grunnnám (t.d. BA-, BS- eða BEd-próf)” (5 stig), „MA- 

eða MS-próf” (6 stig) eða „doktorspróf (Dr., Phd.)” (7 stig). Við úrvinnslu gagna voru tvö svör tekin 

saman í spurningunni um menntun en það voru svarmöguleikarnir „gagnfræði- eða landspróf” og 

„annað próf á framhaldsskólastigi“. Það var gert til þess að leiðrétta röðun menntunar.  

3.3.3 Heilbrigði og líðan 

Þriðji og síðasti hluti spurningalistans fjallaði almennt um álag, sjálfsmetna líðan og heilsu. Spurt var 

um fjölda klukkustunda sem þátttakandi svaf að jafnaði á hverri nóttu og síðastliðna viku. Spurt var 

hve miklu álagi eða streitu þátttakandi taldi sig hafa orðið fyrir að undanförnu vegna atburða í lífi sínu 

eða aðstæðna sem hann hafði búið við. Svarmöguleikarnir við þeirri spurningu voru „gífurlegu álagi” (4 

stig), „miklu álagi” (3 stig), „nokkru álagi” (2 stig), „litlu álagi” (1 stig) og „engu álagi” (0 stig). Því næst 

var spurt um hvort þátttakandi taldi álag sitt að undanförnu vera svipað, minna eða meira en almennt 

gerðist á meðal kunningja hans. Svarmöguleikarnir voru „miklu meira” (5 stig), „nokkru meira” (4 stig), 

„svipað” (3 stig), „nokkru minna” (2 stig) og „miklu minna” (1 stig). Þátttakandi var beðinn um að meta 

bæði líkamlega heilsu sína og andlega heilsu með svörunum „mjög góð” (4 stig), „góð” (3 stig), 

„sæmileg” (2 stig) eða „léleg” (1 stig). Að lokum var spurt hvort þátttakandi teldi sig búa við líkamlega 

vanheilsu og andlega vanheilsu. Svarað var játandi (0 stig) eða neitandi (1 stig).  

3.4 Gagnavinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við forritið Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) sem er öflugt tölfræðiforrit. Það hefur verið mikið notað í félagsvísindum og víðar og er notað 
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við vinnslu megindlegra gagna (Amalía Björnsdóttir, 2006; Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005).  

Svörin fengust í excelskjali úr rafræna könnunarkerfinu K2 og voru slegin handvirkt inn í SPSS. 

„Missing value“ var sett inn þar sem svar vantaði. Meðaltal (M), staðalfrávik (sf), spönn og tíðasta gildi 

(Tg) var reiknað til að lýsa úrtakinu og niðurstöðum stiga úr PSI-SF. Fylgni á milli stigafjölda og 

bakgrunnsbreyta annars vegar og stigafjölda og almennra álagsbreyta hins vegar var reiknuð með 

fylgnistuðlunum spearman’s rho eða pearson r. Fylgnistuðullinn spearman’s rho var notaður til að 

reikna fylgni á milli nafnbreytu og jafnbilabreytu eða raðbreytu og jafnbilabreytu. Pearson r 

fylgnistuðullinn var notaður til að reikna fylgni milli tveggja jafnbilabreyta. Marktektarprófið t-próf 

óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) var notað við útreikninga á mun á milli tveggja meðaltala. 

Marktektarprófið kí kvaðrat (e. chi square) var notað í útreikningum á mun milli hlutfalla í umræðum, 

kafla 5. Það var gert til þess að athuga hvort marktækur munur væri á niðurstöðum þessarar 

rannsóknar samanborið við niðurstöður tveggja annarra íslenskra rannsókna.  

Í rannsókninni var unnið með óháðu breytuna „langveikt og fatlað barn” og háðu breytuna „álag”. 

Ytri breytur sem hugsanlega gætu haft áhrif á háðu breytuna eru líkt og kom fram í fræðilega 

bakgrunninum umhverfisþættir, persónueiginleikar foreldra, stuðningsnet, félagslegar aðstæður o.fl. 

3.5 Leyfisöflun og siðferðileg álitamál 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veittu í rannsókninni voru meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd og farið var að lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna við 

meðferð upplýsinga. Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd og staðfest leyfi nr. 

VSNb2017010067/03.01 (sjá fylgiskjal 3), fékkst þann 8. mars, 2017, fyrir framkvæmd á rannsókninni. 

Skriflegt leyfi fékkst hjá Agnesi Björgu Tryggvadóttur sálfræðingi á Landspítala um mögulegt samstarf 

ef þörf krefði (sjá fylgiskjal 4). Skriflegt leyfi fékkst hjá forstöðumanni Reykjadals fyrir því að vera 

milliliður rannsakenda við þátttakendur (sjá fylgiskjal 5). Svörin við spurningalistanum voru 

ópersónugreinanleg og ekki var hægt að rekja svör þátttakenda til einstaklinga. Nöfn þátttakenda sem 

forstöðumaður Reykjadals hafði í sínum fórum rötuðu aldrei í hendur rannsakenda. Rannsakendur áttu 

ekki bein samskipti við þátttakendur, utan tölvupóstssamskipta við einn þátttakanda af hans 

frumkvæði, heldur var tölvupóstur með upplýsingum um rannsóknina og netslóð að spurningalistanum 

sendur af forstöðumanni Reykjadals. 

  



29 
 

4 Niðurstöður  

4.1 Lýsandi tölfræði úrtaks  

Úrtakið samanstóð af 102 einstaklingum, 15 körlum og 87 konum. Svarhlutfallið var 54%, þar af voru 

44 konur og 11 karlar. Yngsta foreldrið var 33 ára og það elsta 57 ára. Meðalaldur barnanna var 13,1 

ár (sf 2,35). Hlutfall foreldra sem voru í sambúð með móður/föður barnsins var 72,7%. Þeir foreldrar 

sem unnu 20 klukkustundir eða meira á viku (N=38) unnu að meðaltali 40,18 klukkustundir (sf 11,76). 

Hæsta menntunarstig foreldra var oftast háskólapróf (BA-, BS- eða BEd próf). 17% þátttakenda 

áætluðu heildartekjur sínar á árinu 2016 á bilinu 5,5-6,4 milljónir kr. 13,2% áætluðu tekjurnar meiri en 

8,5 milljónir og 15,1% áætlaði tekjur sínar undir 1,7 milljónum kr. Frekari lýsandi tölfræði um hópinn er 

í töflu 3. 

 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði úrtaks. N=55. 

 Tíðni Hlutfall (%) 

Kyn 

        Karl 

        Kona 

 

11 

44 

 

20 

80 

Hjúskaparstaða 

        Gift/ur 

        Í sambúð 

        Í föstu sambandi 

        Einhleyp/ur 

        Fráskilin/n 

 

40 

6 

2 

6 

1 

 

72,7 

10,9 

3,6 

10,9 

1,8 

Í sambúð með barnsforeldri 

        Já 

        Nei         

 

40 

14 

 

74,1 

25,9 

Áætlaðar heildartekjur 2016 

        0-1699 þús. kr. 

        1,7-3,4 millj. kr. 

        3,5-5,4 millj. kr 

        5,5-7,4 millj. kr. 

        7,5-9,4 millj. kr. 

        >9,5 millj. kr 

 

8 

10 

8 

16 

7 

4 

 

15,1 

18,9 

15,1 

30,2 

13,2 

7,5 
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Hæsta menntunarstig 

        Barna-, unglinga- eða grunnskólapróf 

     Gagnfræði- eða landspróf/Annað próf   á 

framhaldsskólastigi....................... 

        Stúdentspróf 

        Tækniskólapróf 

        Háskólapróf-grunnnám  

        MA- eða MS-próf 

        Doktorspróf 

 

5 

 

8 

5 

3 

21 

11 

2 

 

9,1 

 

14,5 

9,1 

5,5 

38,2 

20 

3,6 

 

4.2 PSI-SF 

Úr PSI-SF mældust að meðaltali 105,96 

stig (sf 25,50) hjá foreldrum. Samtals 

mældust 42 (76,4%) foreldrar yfir klínísku 

viðmiðunargildi fyrir álag, þ.e. með fleiri en 

90 stig. Þeir sem fengu 90 stig eða færri 

voru 11 talsins (23,6%). Mynd 1 lýsir 

skiptingu foreldra eftir því hvort þeir 

mældust undir eða yfir klínísku 

viðmiðunargildi samkvæmt PSI-SF.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 sýnir dreifingu heildarstiga úr 

PSI-SF. Foreldrarnir fengu heildarstig 

á bilinu 46-165. Flestir foreldrar fengu 

stig á bilinu 110-119. Enginn fékk stig 

á bilinu 150-160 og aðeins eitt foreldri 

fékk 165 stig.  

 

 

 
 

 

 

Mynd 1. Álag eftir heildarstigum úr PSI-SF. N=55. 

Mynd 2. Dreifing heildarstiga úr PSI-SF. N=55. 
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Álag mældist mismikið eftir sviðunum þremur í PSI-SF. Að meðaltali fengust flest stig á sviði krefjandi 

barns eða 39,29 (sf 11,15) og fæst stig á sviði brotins sambands foreldris - barns eða 30,60 (sf 8,83). 

Sjá töflu 4. Hafa þarf í huga við úrlestur töflunnar að klínísku viðmiðunargildin fyrir hvert og eitt svið eru 

mishá. 

 

Tafla 4. Heildarstig og stig eftir sviðum í PSI-SF. N=55. 

 Spönn     M (sf) Fjöldi foreldra með stig   
yfir viðmiðunargildum (%) 

Heildarstig úr PSI-SF 46-165 105,96 (25,50) 42 (76,4)
a 

Svið foreldraálags  19-59 36,07 (9,51) 29 (52,7)
b 

Svið brotins sambands  
foreldris - barns 

14-57 30,60 (8,83) 36 (65,5)
c 

 
Svið krefjandi barns 

12-58 39,29 (11,15) 36 (65,5)
b 

 

a 
viðmiðunargildi 90 stig, 

b 
viðmiðunargildi 35 stig, 

c 
viðmiðunargildi 26 stig 

 

 

Í töflu 5 má sjá allar 36 staðhæfingarnar í PSI-SF upptaldar þar sem fram kemur meðaltal stigafjölda 

og tíðasta gildi hverrar staðhæfingar. Minnst var hægt að fá 1 stig og mest 5 stig fyrir hverja 

staðhæfingu.  

 

Tafla 5. Staðhæfingar í PSI-SF í þeirri röð sem þær birtust í spurningalistanum. Feitletruðu 
staðhæfingarnar eru þær sem fengu að meðaltali flest og fæst stig. N=55. 

                                                    M      Tg 

 Oft finnst mér að ég ráði ekki nógu vel fram úr hlutunum. 3,73 4 (Frekar sammála) 

 Mér finnst ég fórna meiru af tíma mínum fyrir barnið mitt en ég átti 
nokkurn tíma von á. 

3,65 4 (Frekar sammála) 

 Mér finnst foreldrahlutverkið setja mér stólinn fyrir dyrnar. 3,24 4 (Frekar sammála) 

 Frá því að ég eignaðist barnið hef ég ekki getað sinnt nýjum né 
öðrum viðfangsefnum. 

3,20 4 (Frekar sammála) 

 Frá því að ég eignaðist barnið finnst mér ég næstum aldrei hafa tíma 
til að sinna hlutum sem mig sjálfa/n hefur langað til. 

3,46 4 (Frekar sammála) 

 Ég er óánægð/ur með síðustu fötin sem ég keypti á mig. 2,21 1,5 (Alveg/frekar   

ósammála) 

 Það er heilmargt í lífinu sem angrar mig. 3,11 4 (Frekar sammála) 

 Að eiga barnið hefur valdið meiri erfiðleikum í sambandi mínu við 
maka (barnsföður/barnsmóður mína) en ég átti von á. 

2,96 4 (Frekar sammála) 

 Mér finnst ég ein/n og vinalaus. 2,87 4 (Frekar sammála) 

 Þegar ég fer í samkvæmi býst ég venjulega ekki við að skemmta 
mér. 

2,46 2 (Frekar ósammála) 
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 Ég hef ekki sama áhuga á fólki og ég hafði áður. 
 

2,78 2 (Frekar ósammála) 

 Ýmislegt sem áður vakti ánægju mína gerir það ekki lengur. 
 

2,87 4 (Frekar sammála) 

 Það er sjaldan sem barnið mitt gerir eitthvað fyrir mig sem vekur 
hjá mér ánægju. 

2,02 2 (Frekar ósammála) 

 Stundum finnst mér að barninu mínu líði ekki vel í návist minni. 
 

2,13 2 (Frekar ósammála) 

 Barnið mitt brosir sjaldnar til mín en ég átti von á. 
 

2,30 1 (Alveg ósammála) 

 Þegar ég geri eitthvað fyrir barnið mitt finnst mér það ekki mikils 
metið. 

2,58 2 (Frekar ósammála) 

 Þegar barnið mitt leikur sér flissar það sjaldan eða hlær. 2,38 2 (Frekar ósammála) 

 Barnið mitt virðist ekki taka eins vel eftir og flest önnur börn. 3,55 4 (Frekar sammála) 

 Mér virðist barnið mitt brosa sjaldnar en önnur börn. 2,39 1 (Alveg ósammála) 

 Barnið mitt er ekki fært um að gera eins mikið og ég átti von á. 3,33 5 (Alveg sammála) 

 Barnið mitt á erfitt með og er lengi að venjast nýjum aðstæðum. 3,67 4 (Frekar sammála) 

 Mér finnst (mat á frammistöðu í foreldrahlutverki) 2,50 1 (ég vera mjög gott 

foreldri) 

 Ég bjóst við að tilfinningar mínar til barnsins yrðu nánari og 
betri en þær eru og það angrar mig. 

2,07 1 (Alveg ósammála) 

 Mér finnst hegðun barnsins stundum benda til þess að það vilji mig 
ekki. 

2,19 1,5 (Alveg/frekar 

ósammála) 

 Barnið mitt virðist gráta og vera með fyrirgang oftar en flest önnur 
börn. 

2,62 1 (Alveg ósammála) 

 Barnið mitt vaknar venjulega í þungu skapi. 2,41 2 (Frekar ósammála) 

 Mér finnst barnið mitt skipta oft skapi og lítið þarf til að koma því úr 
jafnvægi. 

3,31 4 (Frekar sammála) 

 Einstaka hlutir sem barnið mitt gerir angra mig mikið. 3,45 4 (Frekar sammála) 

 Barnið mitt bregst mjög illa við þegar eitthvað gerist sem því líkar 
ekki. 

3,78 4 (Frekar sammála) 

 Barnið mitt kemst í uppnám af minnsta tilefni.  3,27 4 (Frekar sammála) 

 Það var mun erfiðara en ég bjóst við að koma reglu á svefn- og 
matarvenjur barnsins. 

3,48 5 (Alveg sammála) 

 Þegar ég reyni að fá barnið mitt til að framkvæma eitthvað eða 
hætta einhverju (mat á hversu erfitt eða auðvelt það er). 

3,86 4 (er það erfiðara en ég  

átti von á) 

 Hugsaðu þig vandlega um og teldu upp fjölda þeirra atriða í fari 
barnsins þíns sem helst gera þér gramt í geði.  

2,49 2 (4-5 atriði) 

 Sumt af því sem barnið mitt gerir ergir mig venjulega. 3,42 4 (Frekar sammála) 

 Barnið mitt er erfiðara en ég hélt að það yrði. 3,50 4,5 (Frekar/alveg sammála)  

 Barnið mitt gerir meiri kröfur til mín en flest önnur börn gera til 
foreldra sinna. 

4,09 5 (Alveg sammála) 

 

 

Staðhæfingin „barnið mitt gerir meiri kröfur til mín en flest önnur börn gera til foreldra sinna” var með 

hæsta meðalstigafjöldann af öllum staðhæfingunum í PSI-SF (M=4,09; Tg=5) og var algengasta svarið 
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„alveg sammála” sem gaf 5 stig. Staðhæfinguna „þegar ég reyni að fá barnið mitt til að framkvæma 

eitthvað eða hætta einhverju...” botnuðu flestir með svarinu „…er það erfiðara en ég átti von á” sem 

gaf 4 stig og var sú staðhæfing með næst hæsta meðalstigafjöldann af öllum staðhæfingunum úr PSI-

SF (M=3,86; Tg=4). Að meðaltali fengust fæst stig úr staðhæfingunni „það er sjaldan sem barnið mitt 

gerir eitthvað fyrir mig sem vekur hjá mér ánægju”, eða 2,02 stig. Staðhæfingin „ég bjóst við að 

tilfinningar mínar til barnsins yrðu nánari og betri en þær eru og það angrar mig” var með 2,07 stig að 

meðaltali og tíðasta gildi 1.  

4.3 PSI-SF og bakgrunnsbreytur 

Heildarstig sem mældust úr PSI-SF voru notuð með bakgrunnsbreytum í útreikningum á fylgni eða 

marktekt eftir því sem átti við. Fylgni var reiknuð á milli heildarstiga úr PSI-SF og bakgrunnsbreyta sem 

voru raðbreytur og jafnbilabreytur (aldur, hjúskaparstaða, tekjur, menntun). Gert var marktektarpróf til 

að meta mun á meðaltölum heildarstiga eftir bakgrunnsbreytum sem voru nafnbreytur (kyn, sambúð 

með barnsföður/móður). Veik fylgni var á milli heildarstiga úr PSI-SF og aldurs og hjúskaparstöðu. 

Áætlaðar heildartekjur ársins 2016 og hæsta menntunarstig höfðu miðlungssterka fylgni við heildarstig 

úr PSI-SF. Hvorki reyndist martækur munur á meðaltölum hópa eftir kyni né eftir því hvort einstaklingur 

væri í sambúð með barnsföður/móður. Í töflu 6 má sjá þessar niðurstöður.  

 

Tafla 6. Bakgrunnsbreytur og heildarstig úr PSI-SF. Fylgni (r/rs) og marktektarpróf (t). N=55. 

 r/rs t(df) p 

Kyn (faðir=1)  0,663(53)
f 

0,51 

Aldur  -0,121
e 

 0,378 

Hjúskaparstaða  0,220
d 

 0,107 

Sambúð með barnsföður/móður (já=0)  0,002(52)
f 

0,999 

Áætlaðar heildartekjur -0,366
d 

 0,007** 

Hæsta menntunarstig -0,296
d
   0,028* 

 
d 
prófun með spearmans rho (rs), 

e
 prófun með pearsons r (r), 

f 
prófun með t-prófi óháðra úrtaka (t) 

*p<0,05, **p<0,01 

 

Neikvæð miðlungsfylgni mældist á milli áætlaðra heildartekna og álags (rs= -0,366; p=0,007) og voru 

tengslin marktæk. Eftir því sem áætlaðar heildartekjur voru hærri því minna álagi voru foreldrar undir. 

Sjá línurit á mynd 3. Neikvæð miðlungsfylgni mældist á milli hæsta stigs menntunar og álags           

(rs= -0,296; p=0,028). Því hærra menntunarstigi sem foreldrar höfðu lokið því minna álagi voru þeir 

undir og voru tengslin marktæk. Sjá línurit á mynd 4.  
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Mynd 4. Fylgni menntunar við heildarstig 
úr PSI-SF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heildarstig sem mældust úr PSI-SF voru einnig notuð með breytum sem lýsa aðstæðum fólks í 

útreikningum á fylgni. Þær breytur lutu að svefni foreldris og tíma sem foreldri ver í umönnun barns. 

Spurt var um svefn foreldris í þriðja hluta spurningalistans sem laut að almennu álagi og heilsu en sú 

breyta er tekin fyrir í þessum kafla. Miðlungssterk fylgni mældist milli heildarstiga úr PSI-SF og beggja 

þessara breyta. Niðurstöður útreikninga eru í töflu 7.  

 

 

Tafla 7. Fylgni (r/rs) milli breyta sem lýsa aðstæðum foreldra og heildarstiga úr PSI-SF. N=55.  

 

 

 

 

d 
prófun með spearmans rho (rs), 

e
 prófun með pearsons r (r) 

*p<0,05, **p<0,01 

 

 

Neikvæð miðlungsfylgni mældist á milli svefns og álags (r= -0,359; p=0,009). Því færri klukkustundir 

sem foreldrar sváfu að jafnaði á nóttu því meira álagi voru þeir undir. Tengslin voru markæk, sjá línurit 

á mynd 5. Jákvæð miðlungsfylgni mældist á milli fjölda klukkustunda í umönnun og heildarstiga úr PSI-

SF (rs=0,302; p=0,025). Því fleiri klukkustundum sem foreldrar vörðu í umönnun fatlaða eða langveika 

barnsins síns því meira álagi voru þeir undir og var sambandið þar á milli marktækt, sjá línurit á mynd 

6.  

  

       r/rs       p 

Umönnun barns  0,302
d 

0,025* 

Svefn foreldris  -0,359
e
  0,009** 

Mynd 3. Fylgni heildartekna við heildarstig 
úr PSI-SF. 
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Mynd 5. Fylgni svefns við heildarstig 
úr PSI-SF. 

Mynd 6. Fylgni umönnunar barns við  

 heildarstig úr PSI-SF. 

 

 

 

4.4 Almennt álag 

Foreldrar voru spurðir hversu miklu álagi þeir töldu sig vera undir af völdum atburða í lífinu eða 

aðstæðna sem þeir hefðu búið við að undanförnu. Allir foreldrarnir töldu sig vera undir álagi, þar af 

voru 35 (63,64%) foreldrar sem töldu sig vera undir miklu álagi eða gífurlegu álagi. 15 foreldrar töldu 

sig vera undir nokkru álagi og 3 undir litlu álagi. Að sama skapi töldu 52 (94,5%) foreldrar álag sitt að 

undanförnu vera miklu meira eða nokkru meira en almennt gerist meðal kunningja þeirra. Fylgni var 

reiknuð á milli heildarstiga og bakgrunnsbreyta sem voru raðbreytur (spurningar 1, 2, 3 og 5 í töflu 8). 

Gert var marktektarpróf til að meta mun á meðaltölum heildarstiga bakgrunnsbreyta sem voru 

nafnbreytur (spurningar 4 og 6 í töflu 8). Fylgni og marktektarpróf á milli heildarálags og almennra 

álagsspurninga úr þriðja hluta spurningalistans voru reiknað og sett upp í töflu 8.  

 

Tafla 8. Eigið mat og heildarstig úr PSI-SF. Fylgni (r/rs) og marktektarpróf (t). N=55. 

 rs t p 

1. Eigið mat á álagi eða streitu vegna atburða 

eða aðstæðna að undanförnu. 

0,624
d
  0,000** 

2. Eigið mat á álagi í samanburði við 

kunningja. 

0,599
d
   0,000** 

3. Eigið mat á líkamlegri heilsu. -0,349
d
  0,010** 

4. Líkamleg vanheilsa (já=0)  2,901(52)
f
 0,005** 

5. Eigið mat á andlegri heilsu -0,373
d
   0,005** 

6. Andleg vanheilsa (já=0)  2,759(53)
f
 0,008** 

d 
prófun með spearmans rho (rs), 

f 
prófun með t-prófi óháðra úrtaka (t) 

**p<0,01 
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Af öllum útreikningum á fylgni í rannsókninni mældist sterkasta fylgnin milli heildarstiga úr PSI-SF og 

stiga úr spurningunni „hve miklu álagi eða streitu telurðu þig hafa orðið fyrir að undanförnu vegna 

atburða í lífi þínu eða aðstæðna sem þú hefur búið við”. Fylgnin var jákvæð og tengslin marktæk 

(rs = 0,624; p=0,000). Einnig mældist sterk jákvæð fylgni (rs = 0,599; p=0,000) milli heildarstiga úr PSI-

SF og spurningarinnar „telurðu álag þitt að undanförnu minna, svipað eða meira en almennt gerist 

meðal kunningja þinna?” Tengslin voru marktæk. Línurit sem sýna fylgni þessara breyta eru á 

myndum 7 og 8. Þar sem enginn merkti við „engu álagi” í fyrri spurningunni og „miklu minna” í síðari 

spurningunni voru þeir valmöguleikar teknir út þegar línuritin voru útbúin.  

 

 

 
Fjöldi foreldra sem taldi sig búa við líkamlega vanheilsu var 14 (25,5%) og andlega vanheilsu 17 

(30,9%), sjá myndir 9 og 10. Þeir sem töldu sig búa við líkamlega vanheilsu fengu að meðaltali 121,50 

stig (sf=25,02) úr PSI-SF en 99,95 stig (sf=23,55) fengu þeir sem töldu sig ekki búa við líkamlega 

vanheilsu. Meðaltal heildarstiga úr PSI-SF þeirra foreldra sem töldu sig búa við andlega vanheilsu 

voru 119,35 stig (sf=23,87) en 99,97 stig (sf=24,16) fengu þeir foreldrar sem töldu sig ekki búa við 

andlega vanheilsu.  

 

Mynd 7. Fylgni eigin mats á álagi vegna 
atburða eða aðstæðna við 
heildarstig úr PSI-SF. 

Mynd 8. Fylgni eigin mats á álagi 
samanborið við kunningja 

við heildarstig úr PSI-SF. 
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5 Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rúmlega 76% foreldranna mældust yfir klínísku viðmiðunargildi 

fyrir álag samkvæmt PSI-SF foreldraálagsspurningalistanum. Tæplega fjórðungur hópsins var ekki 

undir mælanlegu álagi. Álag foreldranna hlaust helst af sviði krefjandi barns í PSI-SF og þegar hver og 

ein staðhæfing úr PSI-SF var skoðuð sérstaklega höfðu svörin við spurningum sem lutu að hegðun 

barnsins að meðaltali hæstu stigin. Tekjur, menntun, fjöldi klukkustunda í umönnun barns á viku og 

fjöldi klukkustunda í svefn á nóttu höfðu miðlungssterka fylgni við heildarstig úr PSI-SF. Mest 

afgerandi niðurstöður fengust þegar skoðuð var fylgni heildarstiga úr PSI-SF við spurningar úr þriðja 

hluta spurningalistans þar sem spurt var um eigið mat á álagi, líkamlegri heilsu og andlegri heilsu. 

Sterk jákvæð fylgni mældist á milli heildarstiga úr PSI-SF og allra spurninganna í þeim hluta. 

5.1 Foreldraálag 

Líkt og fram hefur komið voru 76% foreldranna undir klínísku álagi í rannsókninni sem er mikill 

meirihluti. Meðaltal heildarstiga sem fengust úr PSI-SF var 106 stig sem er hátt í samanburði við 

niðurstöður annarra rannsókna. Meðaltal stiga úr PSI-SF í öðrum rannsóknum er til dæmis 76 stig hjá 

foreldrum barna og ungmenna með sykursýki eða astma, 74 stig hjá foreldrum barna með astma, 

slímseigjusjúkdóm, sykursýki eða krabbamein og 64 stig hjá foreldrum ungbarna á Íslandi (Hullmann 

o.fl., 2010; Marga Thome, 1998; Mullins o.fl., 2007). Tiltölulega lágt hlutfall eða 34% mæðra barna 

með gigt eru undir klínísku álagi með PSI spurningalistanum (Cox o.fl., 2014). Annað er uppi á 

teningnum í rannsókn á foreldrum barna með einhverfu þar sem 87% foreldranna eru undir álagi 

(Dykens o.fl., 2014). Í íslenskri rannsókn á foreldrum kemur fram að það að eiga fatlað eða langveikt 

barn spáir hvað mest fyrir um álag af öllum lýðfræðilegum og félagslegum þáttum foreldris (Guðrún 

Kristjánsdóttir o.fl., 2017). Í okkar rannsókn fengust afgerandi niðurstöður þar sem hlutfall foreldra sem 

taldist vera undir klínísku álagi var gríðarlega hátt og styður það við niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar. Hvers vegna munurinn á hlutfalli foreldra sem mælast yfir klínísku viðmiðunargildi 

fyrir álag með PSI-SF er svo mikill milli rannsókna er vert að skoða nánar. Börn foreldranna í 

rannsóknunum eru með ólíka sjúkdóma og fatlanir og foreldraálagið virðist mishátt eftir því. Varast skal 

að draga ályktanir um álag eftir sjúkdómi eða fötlun barns þar sem margt annað getur spilað inn í, líkt 

og fram kom í fræðilegri samantekt, kafla 2. 

Úrtakið í rannsókninni okkar var breiður hópur og foreldrarnir sem móta hann hafa eflaust 

mismunandi viðfangsefni á sinni könnu. Eðli fötlunar eða sjúkdóms og ástand barnsins getur haft áhrif 

á þau fjölmörgu viðfangsefni en í hópum foreldra barna með sömu fötlun eða sjúkdóm er hægt að sjá 

að verkefni foreldranna og skynjun þeirra á aðstæðum sínum eru að einhverju leyti af svipuðum toga. 

Skrifað hefur verið um að foreldrar barna með sykursýki og astma sinni barninu dag hvern og hafi 

sífellt eftirlit með sjúkdómseinkennum. Þeir þurfa að vera í stöðugri aðlögun að þeim breytingum sem 

geta orðið á hlutverkum þeirra sem umönnunaraðilar vegna sveiflukenndrar meðferðar barnsins 

(Hullmann o.fl., 2010). Sumir foreldrar upplifa sig alltaf „á vakt” og finnst þeir þurfa að vera í 

viðbragðsstöðu þegar barnið er ekki með þeim vegna þess sem getur komið uppá. Þessi tilfinning um 

óvissu og missi á stjórn getur verið álagsvaldur í þeirra lífi (Cramm og Nieboer, 2011; Maciver o.fl., 

2010). Einhverfa er dæmi um langvarandi fötlun sem mun alltaf fylgja þeim sem hana hefur. Um 
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foreldra barna með einhverfu hefur verið skrifað að langvarandi krefjandi aðstæður geti dregið úr orku 

foreldrum vegna þess að einhverfu barni geta fylgt flóknar áskoranir. Þar af leiðandi dregur úr krafti 

foreldranna með árunum og þeir eru líklegir til að þróa með sér sálfélagsleg vandamál (Dardas og 

Ahmad, 2014). Þau mynstur sem einkenna hverja fötlun og sjúkdóm geta gefið vísbendingar um hvað 

foreldri þarf að takast á við þó svo að það sé alltaf mismunandi því hvert barn er einstakt. Upplýsinga 

var ekki aflað um greiningu/ar barnanna í okkar rannsókn og því var ekki hægt að bera saman álag á 

foreldrum innan úrtaksins eftir því. Vegna þess hve hátt hlutfall foreldra var undir álagi og hve hátt 

meðaltal heildarstiga var geta höfundar sér til um að úrtakið í þessari rannsókn hér á Íslandi sé að 

einhverju leyti frábrugðið þeim úrtökum sem aðrar rannsóknir hafa tekið fyrir. Til dæmis eru 

hegðunarfrávik algeng hjá börnum og ungmennum í Reykjadal sem er stór álagsþáttur líkt og fjallað er 

um hér fyrir aftan. Einnig getur verið um að ræða einhverja þætti í íslensku samfélagi sem gera 

foreldra fatlaðra og langveikra frekar móttækilegri fyrir álagi en gengur og gerist í öðrum löndum, sem 

getur þá skýrt muninn útkomu PSI-SF í þessari rannsókn í samanburði við erlendar rannsóknir. Þeir 

foreldrar sem svöruðu spurningalistanum gætu verið undir meira álagi en þeir foreldrar sem ekki 

svöruðu og talið sig hafa þurft að svara til að vekja athygli á stöðu sinni. Það gæti verið önnur ástæða 

fyrir því að svo hátt hlutfall þessara foreldra er yfir klínísku viðmiðunargildi.  

5.2 Undirsvið og staðhæfingar úr PSI-SF 

Mismörg stig fengust á sviðunum þremur sem mynda PSI-SF. Fæst stig fengust á sviði foreldraálags 

(M=36,07) en þó var meirihluti foreldranna (52,7%) yfir klínísku viðmiðunargildi á því sviði. Það er 

öfugt við niðurstöður í rannsókn Dardas og Ahmad (2014) um foreldra einhverfra barna þar sem flest 

stig eru að meðaltali á sviði foreldraálags (M=40,29). Svið foreldraálags segir til um álag á foreldri af 

völdum persónulegra þátta s.s. þunglyndis, vandamála í sambandi eða takmarkana í lífinu sökum 

foreldrahlutverksins. Samkvæmt höfundi PSI-SF er hægt að álykta um uppsprettu álags eftir því 

hvernig stigin dreifast niður á sviðin. Aðstoð sem foreldrar þarfnast er misjöfn eftir því hvaðan álagið 

kemur hjá hverjum og einum (Abidin, 1990). Þó að það að eiga fatlað eða langveikt barn sé stór 

álagsþáttur þarf að skoða heildarmyndina því álagið getur átt sér uppruna annarsstaðar frá (Guðrún 

Kristjánsdóttir o.fl., 2017). Dæmi um stigadreifingu á sviðum PSI-SF er þegar foreldri fær stig ≥90 

prósentumörk á sviði foreldraálags og stig ≤75 prósentumörk á sviði krefjandi barns og er þá líklegt að 

persónlegir þættir foreldrisins séu aðalálagsvaldurinn. Þessir persónulegu þættir hafa að hluta til ekki 

tengingu við samband foreldrisins og barns þess. Þegar styðja á við þessa foreldra ætti að sníða 

aðstoðina eftir persónulegum vandamálum foreldrisins t.d. með því að bæta sjálfstraust og auka trú á 

eigin getu (Abidin, 1990). Í úrtaki þessarar rannsóknar var aðeins eitt foreldri sem féll undir þessi 

skilmerki.  

Foreldrar í þessari rannsókn fengu að jafnaði flest stig á sviði krefjandi barns og voru 65,5% yfir 

klínísku viðmiðunargildi. Svið krefjandi barns segir til um upplifun foreldris á sjálfsstjórn barnsins. 

Foreldrar sem fá mörg stig á sviði krefjandi barns eiga í erfiðleikum með að stýra hegðun barnsins, 

setja mörk og ná samvinnu við það. Foreldri sem stig ≥90 prósentumörk á sviði krefjandi barns og stig 

≤75 prósentumörk ætti að fá aðstoð í foreldrahlutverkinu eða ráðgjöf varðandi stjórnunaraðferðir í 

uppeldinu (Abidin, 1990). Staðhæfingar sem fengu að meðaltali flest stig í þessari rannsókn af öllum 
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staðhæfingunum í PSI-SF voru á sviði krefjandi barns. Þær voru „barnið mitt gerir meiri kröfur til mín 

en flest önnur börn gera til foreldra sinna” og „þegar ég reyni að fá barnið mitt til að framkvæma 

eitthvað eða hætta einhverju…”. Fyrri staðhæfingin var einnig sú staðhæfing sem fær að meðaltali 

flest stig í fyrrnefndri rannsókn Dardas og Ahmad (2014) á foreldrum barna með einhverfu. Að jafnaði 

virðist þannig vera hjá þessum foreldrum að þeim finnst barnið sitt krefjandi og þykir oft á tíðum erfitt 

að leiðbeina barninu í athöfnum eða leik því það tekur leiðsögn illa. Líkt og fram kom í fræðilegu 

samantektinni, kafla 2, getur hegðunarvandi barns verið álagsþáttur foreldris (Cousino og Hazen, 

2013; Hung o.fl., 2004; Leemreis o.fl., 2014; Olsson og Hwang, 2001; Schuengel o.fl., 2009). Í einni 

rannsókn er sagt frá því að hegðunarvandi fatlaðs barns sé meira streituvaldandi en fötlunin sjálf 

(Azad o.fl., 2013). Hegðun einstaklinga með einhverfu sem sker sig frá „norminu” hefur einnig verið 

tengd við foreldraálag. Þá er til dæmis átt við hegðun á borð við að hrista höfuð eða hendur 

endurtekið, sjálfsskaðandi hegðun, setja upp í sig óæta hluti, yfirgangssemi, að nota hróp eða hljóð í 

samskiptum og skortur á félagslegri hæfni (Dykens o.fl., 2014; Hill-Chapman o.fl., 2013). Af reynslu 

okkar úr starfi í Reykjadal þurfa flest af börnunum sem þangað koma stöðugt eftirlit, leiðsögn og 

aðstoð við athafnir daglegs lífs. Börnin eru mörg hver krefjandi, erfitt getur verið að eiga við hegðun 

þeirra og getur hegðunin jafnvel verið ógnandi bæði barninu sjálfu og fólki í kring. Mörg eru háð 

umönnunaraðilanum og þurfa stýringu í leik og starfi. Hegðunarfrávik er því líklega stór álagsþáttur hjá 

foreldrum í úrtaki þessarar rannsóknar.  

Á sviði brotins sambands foreldris - barns voru 65,5% foreldranna yfir klínísku viðmiðunargildi. Stig 

á þessu sviði gefa upplýsingar um óánægju foreldris vegna sambands við barnið og tregðu foreldris til 

að sætta sig við ástand barnsins. Sambandi foreldris og barns er ógnað eða hefur aldrei verið komið 

nægilega vel á fót ef mörg stig fást á þessu sviði (Abidin, 1990). Staðhæfingarnar „það er sjaldan sem 

barnið mitt gerir eitthvað fyrir mig sem vekur hjá mér ánægju” og „ég bjóst við að tilfinningar mínar til 

barnsins yrðu nánari og betri en þær eru og það angrar mig” voru að meðaltali með fæst stig af öllum 

staðhæfingunum í PSI-SF og tilheyra þær þessu sviði. Svörun við þessum staðhæfingum gefur til 

kynna að tilfinningar á milli barns og foreldris séu góðar og foreldrið hafi ánægju af barninu. Browne og 

Bramston (1998) fjalla um þetta, að þrátt fyrir að hegðun barns geti verið erfið og önnur viðfangsefni í 

foreldrahlutverkinu þrúgandi geta foreldrar haft ánægju af tilveru barnsins, notið samvista við það og 

bundist því tilfinningalegum böndum. Þau segja einnig að foreldrar fatlaðra barna, sem fara í gegnum 

daglegt líf með ýmsum uppákomum, erfiðleikum og harki, geta verið glaðir, ánægðir og upplifað mikil 

lífsgæði líkt og foreldrar ófatlaðra barna. 

5.3 Tengsl bakgrunnsbreyta og álags 

Sá litli munur sem mældist á álagi mæðra annars vegar og feðra hins vegar í rannsókn okkar reyndist 

ekki marktækur. Feðurnir í rannsókninni voru þó undir örlítið meira álagi en mæðurnar. Það er á skjön 

við niðurstöður úr fyrri rannsóknum þar sem mæður eru oftar undir meira álagi en feður (Cox o.fl., 

2014; Fidika o.fl., 2013; Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Ha o.fl., 2008; Lindstrom o.fl., 2010; Quittner 

o.fl., 1998; Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2006). Fjöldi rannsókna hefur einungis kannað álag á 

mæðrum og að sama skapi eru mæður oft mun fleiri en feður sem þátttakendur í rannsóknum á 

foreldraálagi (Azad o.fl., 2013; Cox o.fl., 2014; Dykens o.fl., 2014; Hullmann o.fl., 2010; Lindstrom o.fl., 



40 
 

2010). Það þýðir þó ekki að hægt sé að útiloka feður þar sem álag og sálrænir kvillar eru þekktir hjá 

þeim líka og hlúa þarf að þeim til jafns við mæður (Lindstrom o.fl., 2010). 

Í okkar rannsókn mældist ekki marktækur munur á álagi eldri og yngri foreldra en þeir yngri voru að 

jafnaði undir aðeins meira álagi en eldri foreldrar. Þar sem munurinn er ekki marktækur er ekki hægt 

að draga neinar ályktanir en athugavert er að velta því upp að munurinn á álagi eftir aldurshópum er 

misjafn eftir því hvort um er að ræða almennt foreldraúrtak (foreldrar almennt sem eiga börn með/án 

fötlunar eða börn með/án sjúkdóms) eða úrtak foreldra líkt og í þessari rannsókn. Til dæmis eru eldri 

aldurshópar, þ.e. foreldrar á aldrinum 35-44 ára og 55-64 ára, í almennu úrtaki, undir mestu álagi í 

íslenskum rannsóknum (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017; Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2006). 

Vellíðan foreldra barna með þroskaskerðingu í rannsókn Cramm og Nieboer (2011) líður fyrir 

foreldraálag og er vellíðan yngri foreldra lakari en þeirra sem eldri eru. Að sama skapi hefur verið 

skrifað að yngri foreldrar upplifa meira álag í tengslum við að stýra hegðun barns í samanburði við 

eldri foreldra. Mikilvægt er að skoða áhrif þess að annast fatlað barn í gegnum lífshlaupið því svo 

virðist sem tengsl séu milli aldurs foreldris og álags og að aldur sé einn af þeim þáttum sem geti haft 

áhrif á þróun foreldraálags (Ha o.fl., 2008). 

Marktæk fylgni mældist milli áætlaðra heildartekna og álags á PSI-SF og einnig milli hæsta stigs 

menntunar og álags. Þessar bakgrunnsbreytur höfðu miðlungssterk tengsl við álag og geta gefið 

vísbendingar um hvernig álagið er hjá foreldrum eftir því hver menntun þeirra og tekjur eru. Foreldrar 

sem þénuðu meira en 5,5 milljónum árið 2016 voru að jafnaði með færri stig á PSI-SF en þeir sem 

minna þénuðu. Tekjur geta lækkað þegar veikindi eða fötlun barns gerir það að verkum að foreldri 

getur ekki unnið fulla vinnu. Foreldri með góðar tekjur gæti þurft að minnka við sig vinnu vegna álags 

tengdu barninu og þar af leiðandi lækka tekjurnar sem getur valdið enn meira álagi. Hjá því foreldri er 

álagið komið áður en tekjurnar lækka. Hjá foreldri með lágar tekjur getur fjárhagsvandi verið upphafið 

að álaginu en ekki þættir tengdir barninu. Það getur verið gagnlegt að vita hvort er orsök og afleiðing. 

Hærra menntunarstigi fylgdi að jafnaði minna álag en tengslin voru sérstök að því leytinu til að 

mesta álagið var hjá hópum foreldra með lægstu menntunarstigin (barna-, unglinga- eða 

grunnskólapróf og gagnfræði-eða landspróf/annað próf á framhaldsskólastigi) og hæsta 

menntunarstigið (doktorspróf). Foreldrar með tækniskólapróf og grunnnám eða framhaldsnám úr 

háskóla voru undir minna álagi. Þetta eru svipaðar niðurstöður og (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2017) 

(heimild) fær í sinni rannsókn þó svo að ekki hafi verið marktækur munur á álagi foreldra eftir menntun. 

Í þeirri rannsókn er mesta álagið hjá þeim sem hafa háskólamenntun (e. college). Oft er talað um að 

almennt tryggi menntun fólki stöðugleika, öruggar tekjur og styrki aðstæður þess. Hins vegar voru 

foreldrar með doktorspróf í okkar rannsókn undir svipað miklu álagi og foreldrar með lægri menntun. 

Úrtakið var lítið sem getur truflað niðurstöðurnar og hjá hópi foreldra með doktorspróf, sem og öðrum, 

geta aðrir álagsþættir algjörlega ótengdir barninu verið til staðar. Þeir bera eflaust mikla ábyrgð í 

vinnunni ef þeir eru útivinnandi, vinna mikið eða sinna mörgum verkefnum samtímis sem getur 

stangast á við fjölskyldulífið og valdið álagi. Einnig getur verið um að ræða álagsþætti tengda maka, 

erfiðum fjölskylduaðstæðum eða flutningum erlendis svo dæmi séu tekin.  

Fjöldi klukkustunda sem foreldri varði í umönnun barns og fjöldi klukkustunda í nætursvefn foreldris 

höfðu miðlungssterka fylgni við álag. Þeir sem vörðu meiri tíma í að sinna umönnun barns síns fengu 
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að jafnaði fleiri stig á PSI-SF og foreldrar sem sváfu lítið voru að jafnaði undir meira álagi en þeir sem 

fengu lengri nætursvefn. Þónokkrir foreldrar náðu einungis 4-6 klukkustundum í nætursvefn. Foreldrar 

í rannsókn Maciver o.fl. (2010) sem eiga börn með langvinna verki tjá svefnleysi og það gera einnig 

foreldrar í rannsókn Miodrag og félaga (2015) sem eiga börn með hegðunarfrávik. Umönnun langveiks 

eða fatlaðs barns felur t.d. í sér að sinna sjúkdómsmeðferð barnsins og í sumum tilvikum geta 

umönnunarhlutverkin orðið yfirþyrmandi (Quittner o.fl., 1998; Woodgate o.fl., 2015). Það fer eftir fötlun 

barns eða sjúkdómi hversu mikla umönnun það þarfnast og í hverju umönnunin felst. Sumir 

foreldranna í þessari rannsókn vörðu yfir 50 klukkustundum á viku í umönnun barnsins sem gera um 7 

klukkustundir dag hvern, það er ívið meira en 100% vinna. Foreldri sem ver tíma í umönnun barns 

síns á við fullan vinnudag þarf einnig að sinna öðrum verkum á heimilinu, sjálfu sér og afla tekna. 

Hægt er að ímynda sér að þessar aðstæður séu lýjandi til lengdar og að erfitt geti verið að sinna öllu 

sem skyldi.  

5.4 Heilbrigði og líðan 

Allir foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókn okkar töldu sig vera undir álagi að einhverju leyti í 

spurningunum um eigið mat á álagi. Flestir töldu sig vera undir miklu eða gífurlegu álagi sem 

samsvarar þeirri niðurstöðu að flestir mældust yfir klínísku viðmiðunargildi út frá heildarstigum úr PSI-

SF. Þekkt er að langvarandi álag getur haft áhrif á heilbrigði, vellíðan og hæfileikann til að læra og 

halda upplýsingum til haga (Dykens o.fl., 2014). Foreldrar langveikra barna tjá oft erfiðleika með skap 

sitt, kvíða og finnst þeim þeir eiga erfitt með að halda utan um daglegt líf (Haverman o.fl., 2013). 

Langflestir í okkar rannsókn töldu sig vera undir meira álagi en almennt gerist á meðal kunningja 

þeirra. Það er í takt við niðurstöður úr PSI-SF og sterk jákvæð fylgni mældist á milli mats foreldranna á 

álagi í samanburði við kunningja og heildarstiga úr PSI-SF. Þeir sem töldu sig vera undir meira álagi 

en kunningjar sínir mældust að jafnaði undir meira álagi með PSI-SF en þeir sem töldu sig vera undir 

minna álagi en kunningjar sínir. 

Margir foreldranna töldu sig búa við andlega og/eða líkamlega vanheilsu en það var þó minnihluti. 

25,5% foreldranna töldu sig búa við líkamlega vanheilsu og 30,9% við andlega vanheilsu. Sumir 

foreldranna töldu sig búa við hvort tveggja. Foreldrar sem töldu sig búa við andlega og/eða líkamlega 

vanheilsu voru undir meira álagi en þeir sem svöruðu þessum spurningum neitandi. Andleg vanheilsa 

er heilsuleysi sökum ýmissa andlegra heilsubresta líkt og þunglyndis, kvíða og depurðar. Foreldrar 

fatlaðra barna eru í hættu á að þróa með sér þunglyndi (Gallagher og Hannigan, 2014; Umberson o.fl., 

2010). Þeir foreldrar sem greinast með þunglyndi finna margir fyrir minnkaðri getu til að leysa 

vandamál, minni ánægju hjá fjölskyldunni í heild og upplifa frekar líkamlega vanheilsu (Resch o.fl., 

2012). Á Íslandi hafa verið gerðar rannsóknir þar sem þessir heilsutengdu þættir hafa verið kannaðir. 

Niðurstöður rannsóknar á 1599 manna úrtaki eru á þann veg að 16,1% Íslendinga telur sig búa við 

líkamlega vanheilsu og 9,9% við andlega vanheilsu. Í annarri rannsókn voru sömu spurningar um 

heilsu lagðar fyrir 605 foreldra. Af þeim telur 15,1% sig búa við líkamlega vanheilsu og 9,2% við 

andlega vanheilsu (Rúnar Vilhjálmsson, munnleg heimild, 8. maí 2017). Athugað var hvort um 

marktækan mun væri að ræða á milli okkar niðurstaðna og niðurstaðna fyrrnefndu rannsókna með því 

að fá p gildi með kí kvaðrat prófi. Niðurstöður þessara útreikninga eru í töflu 9.   
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Tafla 9. Samanburður á líkamlegri/andlegri vanheilsu milli úrtaka almennings, foreldra almennt 
og foreldra barna sem dvöldust í Reykjadal. 

     Líkamleg vanheilsa  Andleg vanheilsa 

Úrtak Íslendinga 2014 (N=1599) 16,1% 9,9% 

Úrtak íslenskra foreldra 2014 (N=605) 15,1% 9,2% 

Úrtak foreldra barna í Reykjadal (N=55) 25,5%
 

30,9%* 

*p<0,01 

 

Markækur munur var á þessum niðurstöðum og okkar hvað varðar andlega vanheilsu og eru því 

foreldrar langveikra og fatlaðra barna í meiri hættu á að þróa með sér andlega vanheilsu en annað 

fólk. Líkamleg vanheilsa nær yfir heilsubresti líkamans eins og verki og þreytu (Miodrag o.fl., 2015). Þó 

að ekki hafi verið marktækur munur á líkamlegri vanheilsu milli hópanna þá taldi hærra hlutfall sig búa 

við líkamlega vanheilsu í okkar úrtaki en hinum úrtökunum og líkamleg heilsa því að öllum líkindum 

lakari hjá foreldrum langveikra og fatlaðra barna. Í erlendri rannsókn meta foreldrar fatlaðra barna 

líkamlega heilsu sína verr en foreldrar ófatlaðra barna og eru líklegri til að eiga við langvarandi 

vanheilsu að stríða (Gallagher og Hannigan, 2014). Foreldrum, eins og öllu fólki, gengur misvel að 

takast á við erfiðleika og krefjandi verkefni í lífinu. Það hvernig þeir sjá sjálfa sig og líta á verkefnin 

hefur mikið með það að gera hvernig þeim gengur svo að vinna úr þeim (Browne og Bramston, 1998). 

Trú á eigin getu er oft ábótavant hjá foreldrum langveikra og fatlaðra barna (Cousino og Hazen, 2013; 

Hullmann o.fl., 2010; Moola, 2012). Orðatiltækið „hugurinn ber þig hálfa leið” á vel við í þessu 

samhengi vegna þess hve hugarfarið og persónulegir þættir hafa mikið að segja í krefjandi aðstæðum. 

Þættir hjá foreldrinu sjálfu geta valdið álaginu eða átt þátt í bæði uppsprettu þess og hvernig það tekst 

á við álagið. Hægt er að draga þá ályktun að þeir foreldrar sem búa við andlega og/eða líkamlega 

vanheilsu eigi í meiri erfiðleikum með að vinna úr verkefnum daglegs lífs í aðstæðum sínum en þeir 

foreldrar sem eru heilsuhraustari.  

5.5 Takmarkanir 

Þegar rýnt var í gögnin voru nokkur atriði sem vöktu rannsakendur til umhugsunar um það hvort 

þátttakendur hafi skilið spurningarnar til fulls. Þetta voru spurningar um hjúskaparstöðu, fjölda 

klukkustunda í umönnun barns og tekjur. Í spurningunni um hjúskaparstöðu hefðu fleiri en einn 

valmöguleiki getað átt við einstaklinginn sem svaraði. Fráskilinn einstaklingur sem er einhleypur hefði 

getað merkt við hvort tveggja. 

Umönnun er ansi vítt hugtak og hefði verið gagnlegt að hafa skilgreiningu á því með 

spurningalistanum. Við fengum ábendingu frá einu foreldri að erfitt væri að ákvarða hvað flokkast undir 

umönnun barnsins. Foreldrið átti erfitt með að átta sig á hvort einungis væri átt við þær klukkustundir 

sem fara í að klæða, fæða og baða barnið eða allar þær stundir sem það ver með barninu en barnið 

þurfti stöðuga nærveru og aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Á vefnum snara.is er orðið umönnun 

skýrt sem aðhlynning, umhyggja og umsjá. Það þarf því að meta þarfir hvers barns fyrir umönnun í 
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samræmi við þroska þess og getu. Ef barnið þarf stöðuga nærveru þá telst það sem umönnun jafnt 

sem að klæða, fæða það og baða. Líklega hefði svörunin orðið nákvæmari ef skilgreining hefði fylgt 

spurningunni en engu að síður mældist fylgni á milli álags og umönnunar. 

Einnig virtust einhverjir þátttakendur hafa misskilið þegar spurt var um heildartekjur á ári því þegar 

betur var að gáð sást að fólk sem vann 40 klukkustundir á viku hafði hakað í 0-899 þúsund krónur sem 

heildartekjur síðasta árs sem er ólíklegt að geti verið rétt. Líklega hafa einhverjir haldið að spurt væri 

um mánaðartekjur en ekki árstekjur. Röð menntunar var breytt frá því sem hún var í 

spurningalistanum. „Gagnfræðipróf eða landspróf” myndu margir túlka sem „annað próf á 

framhaldsskólastigi” í nútímasamfélagi. Þessir flokkar voru sameinaðir og fækkaði menntunarstigunum 

þá úr átta í sjö. 

Í spurningunum um líkamlega heilsu sást að sumir af þeim sem mátu líkamlega heilsu sína góða 

merktu við að þeir byggju við líkamlega vanheilsu. Þau svör stangast á og vera má að þessir 

þátttakendur hafi misskilið aðra hvora spurninguna eða hakað við annað svar en þeir ætluðu sér. 

5.6 Gildi niðurstaðna 

Skilningur á breyttum hlutverkum og áskorunum foreldra langveikra og fatlaðra barna auðveldar fólki 

að styðja við foreldrana í umönnunarhlutverkum sínum (Woodgate o.fl., 2015). Einnig þarf að þekkja 

sálfélagslegar þarfir umönnunaraðila og leiðir til þess að draga úr álagi. Sú þekking getur skipt sköpum 

og gefið mikilvægar upplýsingar um hvaða þættir valda álagi hjá viðkomandi og stuðlað að því að sá 

hinn sami leiti sér hjálpar. Viðkvæmustu einstaklingarnir eru þeir umönnunaraðilar sem eru að þrotum 

komnir og tekst ekki lengur að annast barn sitt eins og það þarf (Cramm og Nieboer, 2011). Með því 

að styðja við foreldra í umönnun langveika eða fatlaða barnsins má fyrirbyggja þrot eða ofþreytu 

foreldra og stuðla að betri heilsu barns (Hullmann o.fl., 2010; Moola, 2012). Þeir foreldrar sem eru 

undir miklu álagi þurfa aðstoð við að velja hjálpleg bjargráð til þess að ráða fram úr álaginu (Hamner 

o.fl., 2015). Persónueiginleikar einstaklings hafa áhrif á þau bjargráð sem hann nýtir sér. Til dæmis er 

ekki ólíklegt að tilfinningasamur einstaklingur muni nota tilfinningamiðuð bjargráð undir álagi í stað 

lausnamiðaðra bjargráða (Cousino og Hazen, 2013). Með því að hafa styrkleika og þrautseigju 

fjölskyldu að leiðarljósi í stað þess að beina athyglinni að álagsþáttum, umönnunarbyrði og öðru sem 

raskar fjölskyldulífi hlýst betri árangur en ella (Van Riper, 2007).  

Það eitt að svara spurningalistanum PSI-SF getur vakið foreldri til umhugsunar varðandi álag sitt 

og þarfir fyrir stuðning. Foreldrið er hálfpartinn neytt til þess að hugsa gaumgæfilega um barn sitt og 

sambandið við það, álagsþætti sem umönnun þess fylgir og aðstæður sínar í tengslum við barnið. 

Foreldrið getur með því öðlast betri sjálfsskilning. Auk þess er hægt með mælitækinu að skima fyrir 

þeim foreldrum sem eru undir álagi og þurfa faglega aðstoð. Best væri að veita aðstoðina áður en álag 

verður að vandamáli. Það er til dæmis gert með því að veita sálfélagslegan stuðning frá upphafi 

greiningar barns með langvinnan sjúkdóm. Sálfélagslegur stuðningur við fjölskyldu er mjög mikilvægur 

hluti af meðferð þegar barn hefur greinst með langvinnan sjúkdóm og frekari sálfræðiaðstoð og 

félagslega aðstoð ætti að bjóðast foreldrum sem eru undir álagi (Hamner o.fl., 2015; Lindstrom o.fl., 

2010). Það hefur mikil áhrif á andlega og félagslega virkni foreldris hve virkur maki þess er og hve 

mikil einkenni þunglyndis hann ber með sér. Þess vegna er mikilvægt að huga að báðum foreldrum 
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sem og öðrum fjölskyldumeðlimum þegar leitað er leiða til streituúrlausnar hjá fjölskyldum langveikra 

og fatlaðra barna (Quittner o.fl., 1998). Í rannsókn Haverman o.fl. (2013) á foreldrum langveikra barna 

finnst mörgum hverjum þeir ekki fá nægilega félagslega aðstoð. Þeir foreldrar sem ekki fá nógan 

stuðning að þeirra mati upplifa meira álag en þeir foreldrar sem upplifa stuðning við sig fullnægjandi. 

Af þeim foreldrum sem eru undir miklu álagi er rúmlega helmingur sem finnst þeir ekki þurfa faglega 

aðstoð. Mögulegt er að þeir telji ábyrgðina liggja hjá sjálfum sér og að þeim finnist þeir þurfa að 

komast í gegnum erfiðleikana upp á eigin spýtur. Einnig getur verið að þeir foreldrar sem ekki vilja 

faglega aðstoð hafi þegar fengið hana.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa mikilvægt vísindalegt gildi til að gera frumkortlagningu á tíðni 

álags meðal foreldra langveikra og fatlaðra barna á Íslandi. Þekkingin gæti gagnast í stefnumótun og 

bættri heilbrigðis- og félagsþjónustu og ekki síst verið grunnur að frekari rannsóknum á áhrifum slíks 

álags á heilsu og líðan þessa hóps. Niðurstöðurnar geta vakið athygli innan fræðasviðs hjúkrunar og 

komið til með að auðvelda hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki sem vinna með og sinna foreldrum 

langveikra og fatlaðra barna að gera sér grein fyrir álagsþáttum þeirra. Það að eiga fatlað eða 

langveikt barn er sterkur álagsþáttur eins og komið hefur fram og innan þessa hóps eru sumir líklegri 

en aðrir til að verða undir álagi út frá lýðfræðilegum þáttum, persónulegum þáttum og aðstæðum sem 

fólk er í. Þess ber þó að geta að álag sem þessir foreldrar eru undir getur verið algjörlega ótengt 

barninu eins og velt hefur verið upp. Með PSI-SF er hægt að meta álag á foreldrum og fá vísbendingar 

um uppsprettu álags eftir því hvernig stigin raðast niður á svið mælitækisins. Ef álag er af völdum 

annarra þátta en barnsins fær foreldrið líklega flest stig á sviði foreldraálags. Það álag er þá vegna 

persónulegra þátta sem eru til dæmis skortur á trú á eigin getu, takmarkanir sem foreldri upplifir vegna 

foreldrahlutverksins og erfiðleikar með að takast á við krefjandi verkefni. Ef álagið hins vegar hlýst af 

barninu raðast stigin flest á hin tvö sviðin og álagið er þá líklega af völdum þess að barnið og 

umönnun þess er krefjandi eða vegna erfiðleika í tengslum foreldris og barns.  

Að einhverju leyti er hægt að draga úr líkum á því að foreldraálag verði að vandamáli hjá foreldrinu. 

Þó svo að í þessari rannsókn hafi ekki verið skoðaðar leiðir né aðferðir til þess að draga úr álagi 

komumst við að því að það að eiga langveikt eða fatlað barn er sterkur álagsþáttur og við fundum 

einnig út að nokkrir lýðfræðilegir þættir og þættir sem tengjast aðstæðum fólks og heilsu hafa fylgni við 

álag. Því er brýn þörf á að finna aðferðir til að vinna með foreldrum sem eru undir álagi eða leita leiða 

til að fyrirbyggja álag. Meta þarf álagsþættina sem mögulega geta verið til staðar. Best er að hafa 

vaðið fyrir neðan sig og vinna með fjölskyldu barns á markvissan hátt fyrr en síðar því annars getur 

álag þróast með tímanum. Rætt hefur verið um að aðstoða þurfi foreldra við að efla þrautseigju og 

velja hjálpleg bjargráð og lausnamiðaðar aðferðir (Cousino og Hazen, 2013; Hamner o.fl., 2015). Til 

þess að gera það þarf að veita fjölskyldum faglega aðstoð og stuðning, sem í rannsóknum hefur verið 

mælt með að sé á formi sálfélagslegs stuðnings (Hamner o.fl., 2015; Haverman o.fl., 2013; Lindstrom 

o.fl., 2010). Hjúkrunarfræðingar sem vinna með fjölskyldum barna með fötlun eða sjúkdóm eru í góðri 

stöðu til þess að meta fjölskylduna, aðstæður hennar og bakgrunnsþætti m.t.t. til hugsanlegra 

álagsþátta sem eru til staðar. Með því móti má fyrirbyggja álag eins og kostur er.   
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6 Ályktanir 

Staða þekkingar nú til dags á því álagi sem foreldrar langveikra og fatlaðra barna eru undir er 

óumdeilanleg og í þessari rannsókn hafa verið ræddir helstu fletir á því vandamáli. Okkar niðurstöður 

leiddu í ljós að stór hluti foreldra barna í Reykjadal, sem við teljum að sé þverskurður foreldra á Íslandi 

sem eiga langveik eða fötluð börn, mældist yfir klínísku viðmiðunargildi fyrir álag samkvæmt PSI-SF. 

Ennfremur töldu tæplega 26% foreldranna sig búa við líkamlega vanheilsu og um 31% við andlega 

vanheilsu. Líkt og fram hefur komið hafa líðan og heilbrigði foreldra áhrif á afdrif barns sem er með 

fötlun eða glímir við veikindi. Því er ekki einungis um að ræða skaðleg áhrif álags á foreldrana sjálfa 

heldur einnig börnin og eflaust fleiri sem að fjölskyldunni koma.  

Þessi rannsókn er fyrsta íslenska rannsóknin þar sem PSI-SF er notað til að meta álag á foreldrum 

langveikra og fatlaðra barna. Það styrkir niðurstöður okkar hvað hlutfall foreldra sem var yfir klínísku 

viðmiðunargildi fyrir álag samkvæmt PSI-SF var hátt og hve hár meðalstigafjöldi úr PSI-SF var. Þrátt 

fyrir smæð úrtaks og takmarkanir bar niðurstöðum okkar saman við niðurstöður erlendra rannsókna og 

voru jafnvel meira afgerandi. Út frá niðurstöðum erlendra og innlendra rannsókna, sem notaðar voru til 

samanburðar, gátum við getið okkur til um að foreldrar langveikra og fatlaðra barna væru undir meira 

álagi en almennt gerist meðal foreldra. Þar sem engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem 

PSI-SF er notað til að meta álag á foreldrum í sinni víðustu mynd hefði eftir á að hyggja verið gagnlegt 

að hafa samanburðarhóp foreldra ófatlaðra barna og barna án sjúkdóma. Með því hefði verið hægt að 

fá nákvæmari niðurstöður um vægi álags hjá foreldrum langveikra og fatlaðra barna í samanburði við 

aðra foreldra. Það eru okkar tilmæli að slík athugun sé gerð. Mælitækið virðist virka vel til notkunar 

fyrir þennan hóp foreldra þrátt fyrir að það hafi upphaflega verið hannað til að meta álag á foreldrum 

ungra barna. Mælitækið PSI-SF var þýtt yfir á íslensku og forprófað hér á landi með foreldra ungbarna 

sem úrtak fyrir rúmlega 20 árum (Thome, 1996). Þýðingin er að mörgu leyti góð en í þýðingu sinni 

beinist mælitækið að þessum ákveðna foreldrahópi sem það var forprófað á. Hugsanleg þörf er á 

endurþýðingu á mælitækinu þar sem almennara orðalags gætir. 

Vitað er að alla jafna eru foreldrar langveikra og fatlaðra barna í aukinni hættu á að verða undir 

álagi og í þessari rannsókn var sýnt fram á að vissir álagsþættir hafi áhrif eins og lágar tekjur, lágt 

menntunarstig, lítill svefn foreldris og umfangsmikil umönnun barns. Áður fyrr var álag oft talinn 

sjálfsagður fylgifiskur þess að eiga fatlað eða langveikt barn og foreldrar litu svo á að erfiðleikar væru 

á þeirra ábyrgð. Í dag eru breyttir tímar og þrautir þessa hóps eru samfélagsleg ábyrgð. Heilt þorp þarf 

til að ala upp barn, og foreldrar sem eiga fötluð eða langveik börn hér á landi eru hluti af samfélagi 

sem ætti að styðja við þá. Þó lög og reglur segi eitt þá er raunveruleikinn annar og foreldrar þurfa oft 

að berjast fyrir rétti barns síns og standa í útistöðum við samfélagslega þjónustu sem barnið og 

fjölskyldan á rétt á. Líkt og fjallað hefur verið um er það ríkjandi í umræðum vísindagreina að foreldrar 

undir álagi þurfi faglega aðstoð og stuðning. Þekkingin sem við höfum segir okkur að foreldrar sem 

munu eiga langveik eða fötluð börn munu að öllum líkindum verða undir álagi og þess vegna viljum við 

einblína á að veita stuðninginn áður en vandamálin byrja að grafa undan stoðum fjölskyldunnar. 

 Á lífsleiðinni koma upp ýmsar hindranir sem hægt er að líkja við polla á stíg. Pollarnir eru ýmist 

stórir eða litlir, grunnir eða djúpir og þeir geta verið dýpri en fyrst sýnist. Suma er erfitt að komast yfir 
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en öðrum er hægt að sneiða hjá. Foreldrar langveikra og fatlaðra barna þurfa margir hverjir að fara 

torfæra leið í gegnum lífið vegna krefjandi aðstæðna og óvæntra uppákomna. Leiðsögn frá þeim sem 

þekkja leiðina og mögulegar hindranir ætti að standa foreldrum til boða svo vegferðin verði sem 

farsælust. Því er til mikils að vinna fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna veiku eða fötluðu barni að standa 

vörð um velferð þess og fjölskyldunnar. Ábyrgðin er allra, og hjúkrunarfræðingar eru í góðri stöðu til að 

styðja við foreldra þessara barna. Okkar tilmæli beinast einnig að því að rannsaka hvers kyns 

stuðningur og aðstoð gagnast foreldrum sem standa frammi fyrir því að ala upp barn með fötlun eða 

sjúkdóm. Hvað getum við gert fyrir foreldri til að styrkja það í hlutverki sínu og efla sjálfstraust þess? 

Hvað getum við gert til að standa vörð um rétt barnsins og fjölskyldu þess? Hvað getum við gert til að 

létta undir foreldrum í umönnun barns inni á heimili þess? Hvað getum við gert til að greiða leið 

fjölskyldunnar í gegnum lífið? 
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