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Ágrip 

 

Inngangur: Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og áhættuhegðun algeng. Mikilvægt er að fyrirbyggja 

eða lágmarka neikvæð áhrif áhættuhegðunar. Sýnt hefur verið fram á að verndandi þættir geti mildað 

áhrif áhættuþátta og komið í veg fyrir áhættuhegðun. Tilgangur þessarar rannsóknar var að forprófa nýtt 

klínískt skimunartæki HEILUNG sem ætlað er að meta heilbrigði unglinga í framhaldsskólum, bæði 

verndandi- og áhættuþætti, og að skoða hagnýtt gildi þess.  

Aðferð: Rannsóknin var megindleg en einnig var byggt á þremur viðtölum við skólahjúkrunarfræðing. 

Rannsóknin var framkvæmd af skólahjúkrunarfræðingi í einum framhaldsskóla. Úrtakið miðaðist við 80 

nemendur sem mundu leita til skólahjúkrunarfræðings vegna heilsufars.  

Niðurstöður: Þátttakendur voru 68 nemendur á aldrinum 15 - 20 ára; meðalaldur 17,9 ár og um 76% 

stúlkur. Réttmæti skimunartækis var m.a. kannað með þáttagreiningu. Í ljós komu tveir verndandi þættir: 

sjálfsmynd (e. self-concept) og sjálfstrú (e. self-efficacy). Áreiðanleiki með Cronbach‘s alpha var 0,849 

fyrir sjálfsmyndar þáttinn og 0,827 fyrir sjálfstrúar þáttinn. Marktæk fylgni var á milli þáttanna sjálfsmynd 

og sjálfstrú en ekki á milli verndandi- og áhættuþátta. Þátttakendur sem voru með meiri sjálfstrú mátu 

gengi sitt í skóla gott. Einstaklingar sem mátu andlega heilsu sína góða höfðu marktækt sterkari 

sjálfsmynd og meiri sjálfstrú. Þeir sem töldu sig hafa slæma heilsu höfðu marktækt fleiri áhættuþætti. 

Viðtöl við skólahjúkrunarfræðing leiddu í ljós að honum fannst auðvelt að leggja skimunartækið fyrir, það 

tæki stuttan tíma og auðvelt var að lesa úr því. Það gaf tilefni til að skoða fleiri þætti heilbrigðis og gaf 

heildrænni mynd af heilbrigði unglingsins.  

Ályktanir: Forprófunin gefur góðar vísbendingar um réttmæti og áreiðanleika skimunartækis en það 

þarf að prófa það áfram og leggja fyrir stærra úrtak. Skimunartækið er auðvelt í notkun og gefur 

heildræna mynd af heilbrigði unglingsins. 

 

Lykilorð: Unglingar, sjálfsmynd, sjálfstrú, verndandi þættir, áhættuþættir, skimunartæki 
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Abstract 

 

Introduction: Adolescence is a time of great change and frequent risk-taking. It is important to prevent 

or diminish the negative effects of risk behavior. Protective factors have been known to reduce the 

impact of risk factors and prevent risk behavior. The purpose of this study was to pilot test the new 

clinical screening tool HEILUNG, designed to assess the health of adolescents in high-schools, with 

regard to risk and protective factors, and determine its practical value. 

Method: The study was quantitative and based on three interviews with a school nurse. It was carried 

out by a school nurse in one high school. The sample was based on 80 students who would visit the 

school nurse with health-related issues. 

Results: Participants were 68 students, aged 15-20 years old; average age was 17.9 years and 76% 

were girls. Factor analysis was i.a. used to validate the screening tool. Two protective factors were 

identified: self-image and self-efficacy. Reliability with Cronbach's alpha was 0.849 for the self-image 

factor and 0.827 for the self-efficacy factor. Significant correlation was found between the factors self-

image and self-efficacy but not between risk- and protective factors. Participants with a higher average 

score on the self-efficacy factor considered their school performance good. Individuals who assessed 

their mental health as good had a significantly stronger self-image and more self-efficacy. Those who 

considered their physical or mental health poor had significantly more risk factors. Interviews with the 

school nurse revealed that the screening tool was quick and easy to use and analyze. It gave occasion 

to observe more health issues and gave a more holistic view of the adolecents health.  

Conclusion: The pilot test yielded positive clues about the validity and reliability of the screening tool. 

However further studies need to be carried out with a larger sample. The screening tool is easy to use 

and gives a comprehensive picture of the adolecents health. 

 

Key words: Adolescents, self-image, self-efficacy, protective factors, risk factors, screening tool 
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1 Inngangur 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga á líkamlegum, félagslegum og sálrænum þroska (Salerno, 

Marshall og Picken, 2012). Þar tekst unglingurinn á við nýjar áskoranir, prófar nýja hluti og eykur 

þekkingu sína á heiminum (Leather, 2009). Við það getur lífstíll og heilsutengd hegðun hans breyst, þar 

með talin áhættuhegðun (Brassai, Piko og Steger, 2011). Auk þess sem allir unglingar geta upplifað 

streituvaldandi upplifanir á þroskaferlinu, svo sem auknar kröfur í skóla og aukið álag, breytingar á 

samskipum við fjölskyldu og vini og þörf fyrir meira sjálfstæði (Arrington og Wilson, 2000; Eiríkur Örn 

Arnarson, 2016). Þegar unglingar útskrifast úr grunnskóla og hefja nám í framhaldsskóla verða ákveðin 

þáttaskil. Námið verður meira krefjandi og umhverfið gerir meiri kröfur um að einstaklingurinn stundi 

áhættuhegðun. Þetta má meðal annars sjá á mikilli aukningu áfengisneyslu fyrsta árs nema í 

framhaldsskólum á Íslandi (Rannsóknir og greining, 2014). Áhættuhegðun og aðrir áhættuþættir geta 

ógnað heilbrigði unglingsins, en heilbrigði vísar ekki aðeins til þess að vera laus við sjúkdóma eða 

veikindi heldur á það við um algjöra líkamlega, andlega og félagslega vellíðan 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1948). 

Þessi tími í lífi unglingsins getur aukið varnarleysi hans vegna þeirra fjölbreyttu og hröðu breytinga 

sem eiga sér stað. Vegna þessara breytinga eru unglingar móttækilegri en eldri einstaklingar og því er 

auðveldara að hafa áhrif á þá þætti sem stuðla að heilbrigðum þroska þeirra, meðal annars með 

forvörnum (Deković, 1999). Forvarnir hafa í gegnum tíðina töluvert stuðst við hugmyndir úr 

sjúkdómafræði, en þar er áherslan á vandamál og hvernig eigi að leysa þau (Wagnild, 2009). Þegar 

áherslan er á vandamálið getur gleymst að huga að því hvers vegna einstaklingur stundar tiltekna 

áhættuhegðun. Með því að horfa frekar til seiglu er blaðinu snúið við og litið til styrkleika einstaklings og 

lögð áhersla á að þróa aðferðir til þess að byggja á verndandi þáttum sem þegar eru til staðar (Wagnild, 

2009). Mikilvægt er að horfa til margra þátta þegar forvarnir eru annars vegar. Hugmyndafræði seiglu 

tekur til verndandi þátta og áhættuþátta í lífi unglingsins og með hana að leiðarljósi er hægt að efla 

verndandi þætti í lífi hans til þess að takmarka neikvæð áhrif áhættuþátta (Rew og Horner, 2003). Með 

því að auka sjálfstrú unglings, hjálpa honum að mynda sterk tengsl og styrkja sjálfsmynd hans er hann 

betur í stakk búinn til þess að takast á við þá áhættuþætti sem verða á vegi hans og þannig koma í veg 

fyrir vandamál seinna á lífsleiðinni (Blum, 1998).  

Þrátt fyrir að góður árangur hafi náðst í forvörnum í efstu bekkjum grunnskóla þá þarf að huga betur 

að forvörnum í framhaldsskólum til að fyrirbyggja og draga úr áhættuhegðun og andlegri vanlíðan meðal 

nemenda á því skólastigi (Rannsóknir og greining, 2014). Góð reynsla er af skólahjúkrunarfræðingum í 

grunnskólum, þeir hafa góða þekkingu á líkamlegri og andlegri heilsu og hafa því heildræna sýn á 

heilbrigði unglinga (Brynja Örlygsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Sigríður Birta Kjartansdóttir og 

Ólöf Gunnhildur Ólafsdóttir, 2016). Skólahjúkrunarfræðingar í grunnskólum brúa bilið á milli 

heilsugæslunnar og grunnskóla en þau tengsl vantar þegar nemandi er kominn í framhaldsskóla (Eiríkur 

Örn Arnarson, 2016). Unglingar verja miklum tíma í skólanum og því getur reynst mikilvægt að 

heilbrigðisþjónustan komi til þeirra en ekki öfugt (Oberle, Schonert-Reichl og Zumbo, 2011). Rannsóknir 

benda til þess að heilbrigðisstarfsmenn veigri sér við að ræða persónuleg málefni við unglinga (Salerno, 
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2008) og því getur verið mikilvægt að hann hafi hjálpartæki til þess að geta unnið markvisst með 

unglingnum (Duncan o.fl., 2007). 

1.1 Skilgreining hugtaka 

Hér verða meginhugtök þessarar ritgerðar skilgreind. Þau hugtök eru unglingur, seigla, verndandi þættir, 

áhætta, áhættuþættir, áhættuhegðun, sjálfstrú og sjálfsmynd. 

Unglingur (e. adolescent) 

Unglingsárin hefjast yfirleitt við upphaf kynþroska og er tími mikilla breytinga. Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin hefur skilgreint þetta tímabil frá aldrinum 10-19 ára (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 

e.d.). Nær allir unglingar upplifa streituvaldandi atburði eða áhættuþætti sem ógnað geta jákvæðum 

þroska og haft neikvæð áhrif á heilsu þeirra. Þessir áhættuþættir geta verið hluti af því að verða 

fullorðinn, svo sem aukin þörf fyrir sjálfstæði, náin kynferðisleg sambönd og meira krefjandi nám 

(Arrington og Wilson, 2000). Aðrir þættir geta einnig haft áhrif til að mynda geðræn vandamál foreldra 

og jafnvel samdráttur í efnahagslífi samfélagsins. Mikilvægt er að aðstoða unglinga við að takast á við 

þá áhættuþætti sem verða á vegi þeirra en til þess þarf að skilja hvers vegna sumir unglingar ná 

jákvæðum þroska þrátt fyrir áhættur, áföll og erfiðleika (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Seigla (e. resilience) 

Seigla er það ferli þegar einstaklingur nær að vinna sig á jákvæðan hátt, með aðstoð verndandi þátta, í 

gegnum neikvæð áhrif áhættuþátta (Fergus og Zimmerman, 2005). Einfaldasta skýringin er sú að seigla 

er þegar einstaklingur aðlagast á jákvæðan hátt þrátt fyrir áhættu (Arrington og Wilson, 2000; Windle, 

Bennett og Noyes, 2011). 

Verndandi þættir (e. protective factors) 

Verndandi þættir eru þeir þættir sem hafa áhrif á það hvernig einstaklingur tekst á við áhættuþætti í 

kringum sig. Þannig milda þeir eða koma í veg fyrir neikvæð áhrif áhættuþátta. Verndandi þættir eru 

ekki óhagganlegir þættir heldur breytast þeir í tengslum við þær aðstæður sem einstaklingurinn er í 

hverju sinni (Walsh, 2003). Verndandi þættir eru einstaklings-, fjölskyldu- og samfélagslegir þættir sem 

aðstoða einstakling við að takast á við áhættu (Zolkoski og Bullock, 2012). Verndandi þættir eru 

eiginleikar einstaklingsins eða umhverfis sem eru nauðsynlegir til þess að einstaklingurinn geti sýnt 

seiglu (Earvolino‐Ramirez, 2007). 

Áhætta (e. risk) 

Áhætta á yfirleitt við um eitthvað sem getur valdið neikvæðri útkomu (Zolkoski og Bullock, 2012). Áhætta 

er tilvist neikvæðra aðstæðna sem valda varnarleysi, ásamt neikvæðri hegðun eða upplifun. Hún getur 

leitt til vandamálahegðunar sem getur haft langvarandi heilsutengd vandamál í för með sér (Arrington 

og Wilson, 2000). 
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Áhættuþættir (e. risk factors) 

Áhættuþættir eru þeir þættir sem geta leitt til langvarandi álags og mögulega valdið varanlegum skaða 

og geta komið í veg fyrir að einstaklingur starfi eðlilega (Arrington og Wilson, 2000; Johnson og Wiechelt, 

2004). Áhættuþættir geta verið einstaklingsþættir eða nærumhverfisþættir. Einstaklingsþættir eru meðal 

annars erfið lund, lítið sjálftraust og geðræn vandamál. Þættir í nærumhverfinu geta verið ósamkomulag 

við foreldra og ofbeldi á heimili (Arrington og Wilson, 2000; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Áhættuhegðun (e. risk behavior) 

Áhættuhegðun er hvers kyns hegðun sem leitt getur af sér áhættu (Monshouwer o.fl., 2012). Þeirri 

hegðun hefur verið skipt upp í fjóra megin flokka: sjálfskaðandi hegðun, vímuefnanotkun, kynferðisleg 

hegðun og spennu sækni (Prince-Embury, 2015). 

Sjálfstrú (e. self-efficacy) 

Sjálfstrú er upplifun einstaklings á getu sinni til þess að takast á við þær aðstæður eða þau verkefni sem 

hann stendur frammi fyrir. Þannig vísar sjálfstrú til þeirra viðhorfa sem einstaklingar hafa um hæfni sína 

til að ná árangri eða að takast á við erfiðleika (Butz og Usher, 2015; De Caroli og Sagone, 2014; 

McGeown o.fl., 2014; Schönfeld, Preusser og Margraf, 2017). Þau viðhorf sem einstaklingurinn hefur 

varðandi hæfni sína og getu hafa áhrif á upplifun hans á umhverfinu. Þannig finnur einstaklingurinn 

iðulega eitthvað í umhverfinu sem staðfestir hans eigin trú á hæfni sína. Til dæmis gæti unglingur með 

mikla trú á sjálfum sér í stærðfræði fengið átta á prófi og tekið því sem staðfestingu á að hann sé góður 

í stærðfræði. Á meðan einstaklingur með litla sjálfstrú á getu sinni í stærðfræði fengi sömu einkunn og 

teldi það benda til þess að hann gerði ekki nógu vel. Sjálfstrú er enn fremur bundin við þær aðstæður 

sem eru hverju sinni. Einstaklingur með mikla sjálfstrú varðandi námsgetu er ekki endilega með mikla 

sjálfstrú varðandi gengi í íþróttum (Butz og Usher, 2015). 

Sjálfsmynd (e. self-concept) 

Sjálfsmynd er hugmynd einstaklings um sjálfan sig og er mótuð af okkar eigin hugsunum og ytri þáttum, 

svo sem áliti annarra (Klein, Fröhlich og Emrich, 2017; Moksnes, Eilertsen og Lazarewicz, 2016; 

Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). Oft er talað um að sjálfsmynd einstaklings skiptis í þrjá þætti, 

vitsmunalega sjálfsmynd, félagslega sjálfsmynd og líkamsímynd (Jackson, von Eye, Fitzgerald, Zhao 

og Witt, 2010) Á unglingsárunum breytist sjálfsmynd einstaklings mikið. Jafningjar hafa aukin áhrif á 

hana og ber unglingurinn sig stöðugt saman við jafnaldra sína (Moksnes o.fl., 2016; Sebastian o.fl., 

2008). 

1.2 Seigla 

Hugtakið seigla á við um það ferli þegar einstaklingur nær að vinna sig á jákvæðan hátt í gegnum 

neikvæð áhrif áhættuþátta. Seigla á sér stað þegar áhættuþættir eru til staðar sem geta valdið 

neikvæðum áhrifum á einstakling, ásamt verndandi þáttum sem geta mildað eða komið í veg fyrir þau 

áhrif. Verndandi þættir og áhættuþættir geta annað hvort verið innra með einstaklingnum eða í umhverfi 

hans (Ahern, 2006; Fergus og Zimmerman, 2005). Einstaklingur sýnir seiglu þegar hann hefur á 

áhrifaríkan hátt nýtt sér innri og ytri verndandi þætti til þess að takast á við þá áhættuþætti sem verða á 
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vegi hans (Lee, Cheung og Kwong, 2012). Áður fyrr og mögulega enn í dag er horft á seigluhugtakið 

sem eiginleika einstaklings. Það getur verið vegna þess að margir verndandi þættir eru innri eiginleikar 

einstaklingsins, svo sem sjálfstrú (Fergus og Zimmerman, 2005). Mikilvægt er að horfa ekki á seiglu 

sem fastmótaðan eiginleika sem einstaklingur er eða er ekki með, heldur stöðugt samspil einstaklings 

og umhverfis (Fergus og Zimmerman, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016; Zolkoski og Bullock, 2012). 

Seigla er því ekki eiginleiki sem einstaklingur býr alltaf yfir heldur fer hún eftir þeim aðstæðum sem hann 

er í hverju sinni. Þannig getur hann sýnt seiglu gegn einni tegund af áhættu en ekki annarri (Fergus og 

Zimmerman, 2005). Það getur því verið mikilvægt að skoða tengsl einstaklings við umhverfi hans til þess 

að meta hvað gerir hann berskjaldaðan og hvað getur ýtt undir seiglu (Arrington og Wilson, 2000).  

Rannsóknum á seiglu hefur verið að fjölga undanfarna áratugi en þær leitast eftir því að svara þessari 

spurningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Í upphafi var horft til þeirra einstaklinga sem virtust dafna 

þrátt fyrir að upplifa áhættuþætti, þannig var áherslan á að skilja seiglu og það hvernig hægt væri að 

koma í veg fyrir neikvæð áhrif áhættuþáttanna. Rannsóknir sem á eftir komu reyndu að finna þá 

verndandi þætti sem ættu þátt í seiglu og hvernig mætti efla seiglu hjá einstaklingum sem verða fyrir 

áhættuþáttum (Zolkoski og Bullock, 2012). Margar rannsóknir hafa skoðað seiglu og þá verndandi þætti 

og áhættuþætti sem hafa áhrif á hana. Erfiðlega hefur gengið að bera þær saman þar sem að 

skilgreiningar á seiglu hafa verið misjafnar (Fergus og Zimmerman, 2005) ásamt því að þær skoða 

mismunandi verndandi þætti og áhættuþætti (Ahern, 2006). Rauði þráðurinn í þeim öllum er þó sá að 

verndandi þættir geta mildað eða komið í veg fyrir neikvæð áhrif áhættuþátta (Ahern, 2006; Brooks, 

2006; Zolkoski og Bullock, 2012). 

Þegar verið er að rannsaka seiglu þarf að taka tillit til þess að hugtakið er margþátta og inniheldur 

margvíslega verndandi þætti og áhættuþætti (Blum, 1998). Flestir unglingar eru útsettir fyrir ýmiss konar 

áhættu, geta búið yfir margs konar verndandi eiginleikum og haft aðgang að fjölbreyttum úrræðum 

(Fergus og Zimmerman, 2005; Zolkoski og Bullock, 2012). Það er því mikilvægt að hafa í huga hvar 

unglingur er staddur í lífinu og í hvaða umhverfi hann er í. Ef þær upplýsingar eru til staðar er betur hægt 

að meta þá áhættuþætti sem geta orðið á vegi hans og hvaða verndandi þætti er unnt að efla til þess 

að lágmarka neikvæð áhrif þeirra (Lee o.fl., 2012; Zolkoski og Bullock, 2012). Ekki er aðeins mikilvægt 

að skoða þá áhættuþætti sem einstaklingur verður fyrir heldur einnig hvernig hann upplifir þá. Ljóst er 

að hópur fólks getur upplifað sama atburð á mismunandi hátt og því getur reynst erfitt að alhæfa hvernig 

slíkur áhættuþáttur hefur áhrif á meginþorra einstaklinga (Blum, 1998). Þannig er ekki hægt að alhæfa 

að einn ákveðinn áhættuþáttur hafi neikvæðari áhrif en annar eða einhver einn verndandi þáttur sé 

alhliða verndandi þáttur (Zolkoski og Bullock, 2012). 

Með því að skilgreina seiglu sem ferli er gert ráð fyrir því að hægt sé að hafa áhrif á það með 

forvörnum (Earvolino‐Ramirez, 2007). Rannsóknir á seiglu gefa þann möguleika að þróa forvarnir sem 

ná til fjölbreyttra hópa unglinga sem eru í áhættu. Ef hægt er að ýta undir seiglu unglinga með því að 

styrkja verndandi þætti innra með og í kringum þá verða þeir betur í stakk búnir til þess að takast á við 

þá áhættuþætti sem verða á vegi þeirra (Catalano o.fl., 2012; Lee o.fl., 2012; Zolkoski og Bullock, 2012). 

Forvarnir sem eiga að draga úr heilsutengdri áhættuhegðun, og þar af leiðandi sjúkdóms- og dánartíðni 

meðal unglinga, verða að efla styrkleika þeirra og úrræði frekar en að taka á einstökum áhættuþáttum 

(Rew og Horner, 2003). Það er því mikilvægt að forvarnir efli verndandi þætti frekar en að einblína á 
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einstaka áhættuþætti. Líkön um seiglu geta aðstoðað við að skilja betur hvernig börn og unglingar sigrast 

á mótlæti og hvernig hægt er að nýta þá þekkingu til þess að efla þá verndandi þætti sem eru þegar til 

staðar í lífi þeirra (Zolkoski og Bullock, 2012). 

Mörg líkön hafa verið sett fram um seiglu sem tilraun til að útskýra tengsl verndandi þátta og 

áhættuþátta innan hennar (Corcoran og Nichols-Casebolt, 2004; Fergus og Zimmerman, 2005). Þar má 

meðal annars nefna vistfræðilegt líkan um áhættu og seiglu (e. Risk and resilience ecological 

framework) en innan þess eru áhættuþættir, verndandi þættir og það flókna samspil sem er á milli 

einstaklingsins og samfélagsins sem hann býr í (Corcoran og Nichols-Casebolt, 2004). Margt er líkt með 

þeim líkönum sem sett hafa verið fram um seiglu, en öll reyna þau að útskýra hvers vegna sumir 

einstaklingar komast í gegnum áhættusamar aðstæður á jákvæðan hátt og auka þannig skilning á 

seiglu. Með auknum skilningi á seiglu geta til dæmis hjúkrunarfræðingar sem vinna með unglingum betur 

nýtt sér hana til þess að byggja upp unglinginn svo að hann geti tekist á við þær áhættur sem hann er 

útsettur fyrir án þess að verða fyrir ónauðsynlegum skaða (Fergus og Zimmerman, 2005). Það líkan 

sem stuðst var við í þessari rannsókn nefnist Youth Resilience Framework (YRF) en það líkan fjallar um 

seiglu unglinga ólíkt öðrum líkönum (Rew og Horner, 2003). 

1.2.1 Hugmyndafræðilegt líkan um seiglu unglinga 

YFR líkanið um seiglu unglinga tekur til einstaklings, fjölskyldu og samfélagslegra verndandi- og 

áhættuþátta í lífi barna og unglinga. Líkanið var þróað til þess að betur væri hægt að sjá hvernig 

verndandi þættir og áhættuþættir hjá einstaklingnum og í samfélaginu hefðu áhrif á þroska unglingsins. 

Það er hvernig þessir þættir gætu ýtt undir eða hindrað jákvæðan þroska hans. Þetta líkan gerir ráð fyrir 

að áhættuþættir og verndandi þættir séu til staðar í lífi unglingsins en innan þess er annars vegar horft 

til einstaklingsins og hins vegar samfélagsins (Rew og Horner, 2003). 

Einstaklingsþáttum í YRF líkaninu er skipt upp í verndandi þætti og áhættuþætti. Samkvæmt líkaninu 

eru verndandi þættir einstaklingsins meðal annars hæfni, kímnigáfa og sjálfstrú á meðan áhættuþættir 

einstaklings eru til dæmis kyn, vanlíðan og slæmt gengi í skóla. Samfélagsþátturinn í líkaninu á meðal 

annars við um fjölskyldu, vini og skóla, en rannsóknir benda til þess að þættir innan samfélagsins séu 

ýmist verndandi þættir eða áhættuþættir (Fergus og Zimmerman, 2005; Rew og Horner, 2003; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Til dæmis eru góð tengsl við foreldra verndandi þáttur sem hefur áhrif á 

jákvæðan þroska unglingsins en áhættuhegðun vina eykur líkur á áhættuhegðun hans. Báðir þessir 

þættir eru hluti af samfélagi unglingsins og því mikilvægt að þeir einstaklingar sem sinna unglingum hafi 

í huga það samfélag sem hann býr í þegar verndandi þættir og áhættuþættir eru skoðaðir (Rew og 

Horner, 2003). YRF líkanið gerir ráð fyrir að hægt sé að hafa áhrif á verndandi þætti í lífi unglinga og 

draga þannig úr neikvæðum áhrifum áhættuþátta (Rew og Horner, 2003). Með aðstoð þess er hægt að 

auka skilning á því hvers vegna sumir unglingar sem útsettir eru fyrir áhættu ná að koma í veg fyrir 

neikvæðar afleiðingar hennar (Fergus og Zimmerman, 2005). Notkun slíkra líkana getur einnig gefið 

hjúkrunarfræðingum og öðrum sem koma að heilbrigði ungling, betri vegvísa til að fara eftir í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir áhættu en einnig að milda þau áhrif sem áhætta hefur þegar haft á líf 

unglingsins (Corcoran og Nichols-Casebolt, 2004). 
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1.2.2 Verndandi þættir 

Verndandi þættir eru þeir þættir í lífi einstaklings sem geta mildað eða komið í veg fyrir neikvæð áhrif 

áhættuþátta (Fergus og Zimmerman, 2005; Rew og Horner, 2003). Þeir ýta undir hæfni einstaklings og 

stuðla að jákvæðum þroska hans, og minnka þannig líkurnar á áhættuhegðun (Carbonell o.fl., 2002; 

Deković, 1999). Verndandi þættir eru samverkandi og því er mikilvægt að ekki sé horft á einstaka 

verndandi þátt heldur hvernig þeir vinna saman og hvernig einstaklingurinn nýtir sér þá (Earvolino‐

Ramirez, 2007). Verndandi þættir hafa verið flokkaðir í tvo flokka, eiginleika (e. assets) og úrræði (e. 

resources). Eiginleikar eiga við um þá verndandi þætti sem búa innra með einstaklingnum en úrræði eru 

verndandi þætti í nærumhverfi hans (Fergus og Zimmerman, 2005). 

Þeir verndandi þættir sem flokkast undir eiginleika eru meðal annars jákvæðni, stjórnrót, sjálfstrú, 

góð vitsmunahæfni, góð tilfinningastjórnun, félagshæfni, trú, góð geðheilsa, húmor, jákvæð sjálfsmynd, 

góð sjálfsvirðing, örugg tengsl við umönnunaraðila, jákvæð samskipti við vini og líkamlegt heilbrigði 

(Corcoran og Nichols-Casebolt, 2004; Earvolino‐Ramirez, 2007; Lee o.fl., 2012; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Helstu verndandi úrræðin sem unglingar hafa eru í nærumhverfi þeirra, þau 

eru meðal annars fjölskyldan, skólinn og grenndarsamfélag þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Verndandi þættir innan fjölskyldunnar eru meðal annars leiðandi uppeldishættir foreldra, góð samskipti 

við foreldra, góð geðheilsa foreldra, öruggt heimili, atvinnuöryggi foreldra og góður efnahagur foreldra 

(Blondal og Adalbjarnardottir, 2014; Corcoran og Nichols-Casebolt, 2004; Lee o.fl., 2012; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Verndandi þættir innan skólaumhverfis eru til dæmis skólar sem hafa á sér gott 

orð, góð tengsl á milli skóla og fjölskyldu, jákvæð aðlögun í skóla og góð tengsl við kennara (Lee o.fl., 

2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016; Zolkoski og Bullock, 2012). Þeir þættir sem eru verndandi innan 

grenndarsamfélagsins geta verið góð tengsl og samskipti við nána vini, góð tengsl við hæfa fullorðna 

utan heimilis og þátttaka í félagsstarfi (Lee o.fl., 2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Þeir verndandi þættir sem sérstaklega verður fjallað um í þessari umfjöllun eru þættirnir sjálfstrú, 

sjálfsmynd, tengsl við foreldra og aðra, og gengi í skóla. Þessir þættir voru valdir sérstaklega þar sem 

skimunartækið HEILUNG byggir á þeim og skólahjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum geta nýtt sér þá 

til þess að efla seiglu þeirra unglinga sem til þeirra leita. 

Sjálfstrú 

Sjálfstrú er eins og áður hefur komið fram upplifun einstaklings á hæfni sinni til að takast á við erfiðar 

aðstæður eða verkefni. Sú trú byggist á persónulegum hugsunum og upplifunum ásamt 

umhverfisþáttum, svo sem hrósi frá kennara (Butz og Usher, 2015). Sjálfstrú er mikilvægur verndandi 

þáttur en rannsóknir benda til þess að þeir einstaklingar sem hafa mikla sjálfstrú gangi meðal annars 

betur í skóla og hafa meiri áhuga á námi og krefjandi verkefnum (McGeown o.fl., 2014). Einstaklingar 

með mikla sjálfstrú ásamt jákvæðni og aðlögunarhæfni og litla spennu sækni eru einnig ólíklegri til að 

stunda áhættuhegðun (Prince-Embury, 2015; Smorti, 2014). Ásamt því að mikil sjálfstrú unglings 

minnkar líkurnar á því að hann drekki áfengi (Nash, McQueen og Bray, 2005; Watkins, Howard-Barr, 

Moore og Werch, 2006). 
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Sjálfsmynd 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og á það ekki síður við um breytingar á sjálfsmynd unglingsins 

(Moksnes o.fl., 2016). Sjálfsvirðing er mikilvægur þáttur í sjálfsmynd einstaklings og er yfirleitt sá þáttur 

sem mældur er þegar sjálfsmynd er skoðuð (Deković, 1999; Moksnes o.fl., 2016). Sjálfsvirðing er 

hugmynd einstaklings um eigið virði (Moksnes o.fl., 2016). Margar rannsóknir benda til þess að góð 

sjálfsmynd og góð sjálfsvirðing séu verndandi þættir í lífi unglings. Jákvæð fylgni er á milli seiglu 

einstaklinga og góðrar sjálfsmyndar og sjálfsvirðingar (Carbonell o.fl., 2002; Deković, 1999). Þeir 

einstaklingar sem eru með góða sjálfsmynd og mikla sjálfsvirðingu aðlagast betur að hlutverki 

fullorðinsáranna (Carbonell o.fl., 2002; Deković, 1999) og telja andlega og/eða líkamlega heilsu sína 

betri (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). Drengir eru almennt með betri 

sjálfsvirðingu en stúlkur (Moksnes o.fl., 2016). Skólaumhverfi getur haft áhrif á sjálfsmynd unglinga, en 

upplýsingarnar sem þeir fá þaðan hafa bein áhrif á hana, það er ef einstaklingur fær hrós og stuðning 

frá skólaumhverfinu eykst sjálfsmynd hans. Sérstaklega ef þau koma frá styðjandi kennara (Dudovitz, 

Perez-Aguilar, Kim, Wong og Chung, 2017) 

Þó að sjálfsmynd og sjálfsvirðing falli undir verndandi þætti þá geta léleg sjálfsmynd og lítil 

sjálfsvirðing verið áhættuþættir í lífi unglings. Þeir sem eru með litla sjálfsvirðingu eru líklegri til þess að 

vera þunglyndir (Moksnes o.fl., 2016) og líklegri til að upplifa óánægju með líkama sinn (van den Berg, 

Mond, Eisenberg, Ackard og Neumark-Sztainer, 2010). Unglingar sem eru ekki nánir foreldrum sínum 

eru í aukinni áhættu á að vera með neikvæða sjálfsvirðingu, aftur á móti hefur samþykki meðal jafningja 

jákvæð áhrif á sjálfsvirðingu og getur dregið úr áhrifum þess að vera ekki náinn foreldrum sínum 

(Birkeland, Breivik og Wold, 2014). 

Samskipti við foreldra og aðra 

Á unglingsárunum verður unglingur sjálfstæðari og er yfirleitt talið að á þessum tíma fjarlægi unglingur 

sig frá foreldrum. Á sama tíma virðist það skipta miklu máli fyrir unglinginn að vera náinn foreldrum 

sínum en sá þáttur er verndandi gegn áhættuþáttum og eykur seiglu unglingsins (Carbonell o.fl., 2002). 

Náin tengsl á milli stúlkna og mæðra minnkar líkur á þunglyndi stúlknanna (Langille, Rasic, Kisely, 

Flowerdew og Cobbett, 2012). Náin tengsl við foreldra ásamt uppeldisaðferðum foreldra skipta miklu 

máli varðandi verndandi þætti í lífi unglings. Foreldrar sem nota leiðandi uppeldishætti eru þeir sem taka 

mark á unglingnum, hafa náið eftirlit með honum en gefa honum einnig frelsi til þess að finna sig í lífinu. 

Leiðandi uppeldi tengist minni líkum á áhættuhegðun unglinga (Albertos o.fl., 2016; Kwon og Wickrama, 

2014; Youngblade og Curry, 2006). Leiðandi uppeldi eykur einnig líkur á að unglingur ljúki 

framhaldsskólanámi auk þess að minnka líkur á neikvæðri skólahegðun og áhugaleysi gagnvart námi 

(Blondal og Adalbjarnardottir, 2014).  

Samskipti við foreldra geta einnig verið áhættuþáttur í lífi einstaklings, til dæmis ef foreldrar eru að 

glíma við geðröskun (Olives o.fl., 2013) eða upplifa álag vegna fjárhags (Kwon og Wickrama, 2014). Á 

Íslandi eru rúmlega 12% unglinga sem eiga frekar eða mjög erfitt með að ræða um persónuleg málefni 

við foreldra sína, auk þess sem að um 5% stúlkna og 6% drengja eiga erfitt með að fá umhyggju og 

hlýju frá foreldrum sínum (Rannsóknir og greining, 2014). Þrátt fyrir að þessar tölur séu ekki háar geta 

þær skipt sköpum þegar verið er að skoða seiglu unglinga. 
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Aðrir einstaklingar en foreldrar geta einnig verið verndandi þættir í lífi unglings en styðjandi og jákvæð 

samskipti við vini og óskylda fullorðna einstaklinga auka lífsgæði unglinga (Oberle o.fl., 2011). Það hefur 

reynst vel að tengja ungling við eldri einstakling sem getur leiðbeint honum í gegnum lífið. Unglingar á 

aldrinum 10-16 ára sem fá hæfan jákvæðan leiðbeinanda eru ólíklegri til þess að nota vímuefni auk þess 

sem að þeim gengur betur í skóla og samskipti þeirra við jafningja og fjölskyldu verða betri (Best, Gross, 

Manning og Gossop, 2005).  

Gengi í skóla 

Gengi í skóla getur bæði verið verndandi þáttur og áhættuþáttur. Gott gengi í skóla er meðal annars 

verndandi þáttur gegn ýmsum áhættuþáttum einstaklingsins ásamt því að auka sjálfstrú hans (Butz og 

Usher, 2015; Deković, 1999) og sjálfsmynd (Dudovitz o.fl., 2017). Upplifun unglingsins á því að tilheyra 

skólaumhverfinu tengist gengi hans í skóla en sú upplifun eykur lífsgæði hans ásamt því að vera 

verndandi þáttur gagnvart þunglyndi (Langille o.fl., 2012; Oberle o.fl., 2011). Eins eru þeir unglingar sem 

tengjast skólaumhverfinu á jákvæðan hátt ólíklegri til þess að stunda áhættuhegðun (Chapman, 

Buckley, Sheehan, Shochet og Romaniuk, 2011). Ef unglingi gengur illa í skóla og mætir illa er hann 

líklegri til þess að drekka áfengi (Donath o.fl., 2012). Kulnun í skóla sem afleiðing þess að fá ekki næga 

aðstoð við námið getur auk þess leitt til þunglyndiseinkenna (Salmela-Aro, Savolainen og Holopainen, 

2009). 

1.2.3 Áhættuþættir/áhættuhegðun 

Áhættuþættir eru þeir þættir sem ógnað geta jákvæðum þroska unglingsins (Arrington og Wilson, 2000; 

Johnson og Wiechelt, 2004). Áhættuþættir sem unglingar upplifa geta verið margvíslegir, allt frá því að 

vera einstakir atburðir upp í að vera langtímaálag (Fergus og Zimmerman, 2005). Áhættuþættir eru ekki 

einsleitir og því geta mismunandi áhættuþættir haft ólík áhrif á unglinga. Neikvæð áhrif áhættuþátta geta 

til dæmis verið hegðunarvandamál eða andleg vanlíðan, sem bendir til þess að áhættuþættir geta haft 

mismunandi skaðleg áhrif en skaðleg áhrif engu að síður (Johnson og Wiechelt, 2004). Ekki aðeins geta 

áhættuþættir haft mismunandi neikvæð áhrif heldur geta unglingar upplifað sama áhættuþáttinn á 

mismunandi vegu og því mikilvægt að hann sé ávallt spurður um hans eigin upplifun (Fergus og 

Zimmerman, 2005). Enn fremur geta áhættuþættir tengst og aukið áhrif hvors annars. Þannig er 

unglingur sem á foreldra sem taka ekki þátt í lífi hans líklegri til þess að eiga vini sem stunda 

áhættuhegðun og er því líklegri til þess að stunda áhættuhegðun sjálfur (Corcoran og Nichols-Casebolt, 

2004). Rannsóknir benda til þess að því fleiri sem áhættuþættir eru því meiri líkur eru á því að 

einstaklingur stundi áhættuhegðun og eigi við andleg vandamál að stríða (Deković, 1999). 

Áhættuþættir geta verið einstaklingsþættir eða þættir í nærumhverfi einstaklings. Einstaklingsþættir 

eru meðal annars erfið lund, takmörkuð vitsmunahæfni, tilfinningatruflanir, óörugg tengsl við 

umönnunaraðila, lítið sjálfstraust, léleg tengsl við félaga, erfiðleikar í skóla, geðræn vandamál, 

viðvarandi álag og neikvæðir lífsviðburðir (Arrington og Wilson, 2000; Lee o.fl., 2012; Rew og Horner, 

2003; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Í nærumhverfi einstaklings geta áhættuþættir meðal annars verið 

óheppilegar uppeldisaðferðir, vanræksla, misnotkun, ósamkomulag við foreldra, geðræn vandamál 

foreldra, ofbeldi á heimili, viðvarandi atvinnuleysi foreldra og fjárhagserfiðleikar foreldra (Arrington og 
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Wilson, 2000; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Áhættuhegðun er einnig hluti af þeim áhættuþáttum sem 

verða á vegi einstaklinga á unglingsárunum. 

Áhættuhegðun, eins og hugtakið gefur til kynna, er hvers kyns hegðun sem leitt getur af sér einhverja 

áhættu, svo sem áfengisdrykkja, vímuefnanotkun og óvarið kynlíf (Monshouwer o.fl., 2012; Prince-

Embury, 2015). Hún getur verið tilraun unglingsins til þess að virðast þroskaðri en hann er, sýna að 

hann ráði sér sjálfur og vera talinn flottur meðal jafningja (Monshouwer o.fl., 2012). Það er því kannski 

ekki skrýtið að áhættuhegðun unglinga sé frekar algeng og jafnvel eðlileg í augum margra. 

Áhættuhegðun getur einnig verið unglingum nauðsynleg, bæði til að verða sjálfstæðari og til að kanna 

eigin mörk (Dever o.fl., 2012). 

Þeir áhættuþættir/áhættuhegðun sem fjallað verður nánar um eru notkun vímuefna (áfengis, tóbaks 

og maríjúana), andleg vanlíðan, áhættusöm kynhegðun og ofbeldi (andlegt, líkamlegt og kynferðislegt). 

Þetta eru þeir þættir sem skimunartækið HEILUNG byggir á og geta þeir veitt skólahjúkrunarfræðingi 

innsýn inn í þá áhættuþætti sem verða á vegi unglings við komu þeirra í framhaldsskóla. 

Notkun vímuefna 

Notkun vímuefna á unglingsárum getur haft veruleg neikvæð áhrif á framtíð einstaklings. Til að mynda 

getur neysla kannabis (maríjúana eða hass) fyrir 22 ára aldur haft töluverð áhrif á vitræna getu 

einstaklingins seinna á lífsleiðinni (Crean, Crane og Mason, 2011). Vímuefnanotkun íslenskra unglinga 

eykst töluvert þegar komið er í framhaldsskóla, þar með talin áfengisneysla, kannabisneysla og 

tóbaksneysla. Áfengisneysla sem felst í því að hafa verið drukkinn eykst til að mynda úr 5% meðal 

unglinga í 10. bekk yfir í 31% meðal unglinga á aldrinum 16-17 ára (Rannsóknir og greining, 2014). 

Þannig eykst áfengisneysla unglinga sexfalt á fyrstu árum framhaldsskólans. Áfengisdrykkja í 

framhaldsskólum er að mörgu leyti samþykkt hegðun unglingsins og því kemur kannski ekki á óvart að 

tæplega helmingur nemenda í framhaldsskóla höfðu orðið drukknir einhvern tímann á seinustu 30 

dögum, þar af rúmlega 60% þeirra sem komnir voru yfir 18 ára aldur (Rannsóknir og greining, 2014). 

Andleg vanlíðan unglings eykst með áfengisdrykkju (Balogun, Koyanagi, Stickley, Gilmour og Shibuya, 

2014). Notkun tóbaks og kannabis eykst einnig við það að færast yfir á framhaldsskólastigið en um 7% 

nemenda í 10. bekk hafði prófað að reykja maríjúana en 12% nemenda á aldrinum 16-17 ára. Eins voru 

um 3% nemenda í 10. bekk sem reyktu daglega en þeim fjölgaði upp í 5% nemenda á aldrinum 16-17 

ára (Rannsóknir og greining, 2014). Eftirlit foreldra og að upplifa sig hluta af skólanum dregur úr líkum 

á að unglingur noti vímuefni (Dever o.fl., 2012).  

Andleg vanlíðan 

Andleg vanlíðan unglinga í framhaldsskóla er nokkuð algeng, en samkvæmt tölum úr rannsókninni Ungt 

fólk 2013 – framhaldsskólar eru í kringum 34% stúlkna og 23% drengja sem telja andlega heilsu sína 

vera sæmilega eða lélega. Þetta er töluverð aukning frá fyrri árum en þess má geta að árið 1992 voru 

hlutföllin í kringum 23% stúlkna og 17% drengir (Rannsóknir og greining, 2014). Áhugaleysi og vonleysi 

eru einkenni sem geta bent til þunglyndis. Vonleysi og þunglyndi auka áhættuhegðun unglinga, svo sem 

að keyra undir áhrifum áfengis og nota ekki sætisbelti (Testa og Steinberg, 2010). Þunglyndi getur auk 

þess valdið lélegri sjálfsmynd, lítilli sjálfsvirðingu og almennri vanlíðan (Carbonell o.fl., 2002; Deković, 
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1999). Stúlkur eru líklegri til þess að upplifa þunglyndiseinkenni en drengir (Ferreiro, Seoane og Senra, 

2012; Moksnes o.fl., 2016) og eru þær stúlkur sem eru þunglyndar líklegri til að drekka áfengi (Danzo, 

Connell og Stormshak, 2017). Unglingar sem alast upp hjá einstæðu foreldri, stjúpforeldri eða foreldri 

sem á við geðræn vandamál að stríða eru líklegri til þess að eiga sjálfir við andleg vandamál að stríða, 

sérstaklega ef ósætti er á heimilinu (Wille, Bettge, Ravens-Sieberer og Group, 2008). Vonleysi og 

depurð er algengt meðal framhaldsskólanema, 20% stúlkna og 12% drengja höfðu upplifað vonleysi og 

40% stúlkna og 20% drengja höfðu upplifað depurð á seinustu 30 dögum (Rannsóknir og greining, 

2014). 

Áhættusöm kynhegðun 

Með auknum aldri eykst kynferðisleg hegðun og kynferðislegar langanir unglings (Shek og Leung, 2016). 

Unglingar sem byrja að stunda kynlíf fyrr á lífsleiðinni eru ólíklegri til þess að nota getnaðarvarnir en þeir 

unglingar sem byrja seinna að stunda kynlíf (Bender og Kosunen, 2005). Klamydía er algengur 

kynsjúkdómur á Íslandi en árið 2016 voru greind 1965 tilfelli af klamydíu en þar af voru 565 tilfelli meðal 

unglinga á aldrinum 15-19 ára (Embætti landlæknis, 2017) sem gefur til kynna að unglingar séu að 

stunda óvarið kynlíf. Rannsókn sem gerð var á Íslandi bendir til þess að unglingsdrengir séu líklegri til 

að nota smokka sem getnaðarvörn en unglingsstúlkur eru líklegri til að nota getnaðarvörn um munn, til 

dæmis pilluna. Unglingsdrengir eiga hins vegar erfiðara með að skipuleggja notkun getnaðarvarna og 

líklegri til að telja að smokkar takmarki kynferðislega ánægju þeirra. Í rannsókninni kom einnig fram að 

einn þriðji unglinga notaði aðeins stundum getnaðarvarnir þrátt fyrir að mikill meirihluti þeirra væri ekki 

tilbúinn til barneigna (Bender og Kosunen, 2005).  

Samskipti unglings við foreldra eru mikilvæg þegar kemur að kynheilbrigði hans þar á meðal notkun 

hans á getnaðarvörnum (Bender og Kosunen, 2005; Ramiro, Teva, Bermúdez og Buela-Casal, 2013). 

Jákvætt andrúmsloft innan fjölskyldu, upplifun unglinga á þátttöku foreldra í lífi þeirra og reglur foreldra 

um tilhugalíf unglingsins seinka því hvenær unglingur byrjar að stunda kynlíf (Ethier, Harper, Hoo og 

Dittus, 2016; Shek og Leung, 2016). Aðrir þættir sem hafa áhrif á það hvenær einstaklingur byrjar að 

stunda kynlíf eru meðal annars öryggi í skólaumhverfinu, en unglingar sem upplifa sig örugga eru eldri 

þegar þeir stunda fyrst kynlíf en þeir sem upplifa óöryggi (March og Serdar Atav, 2010). Góð tengsl 

unglinga við foreldra skipta máli í kynheilbrigði þeirra, en þeir unglingar sem upplifa góð tengsl eru 

ólíklegri til að stunda áhættusama kynhegðun (Ramiro o.fl., 2013). Lítil tengsl við móður geta hins vegar 

aukið líkurnar á því að unglingsdrengir byrji að stunda kynlíf fyrr á lífsleiðinni (Udell, Sandfort, Reitz, Bos 

og Dekovic, 2010) auk þess sem þunglyndi eykur áhættusama kynhegðun þeirra (Ramiro o.fl., 2013). 

Aukin sjálfsvirðing unglingsstúlkna dregur úr líkum á því að þær stundi áhættusama kynhegðun (Ramiro 

o.fl., 2013).  

Ofbeldi 

Ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir getur haft áhrif á líðan og hegðun hans. Til dæmis eru þeir 

unglingar sem verða fyrir ofbeldi af hálfu jafningja fyrir 14 ára aldur líklegri til þess að vera þunglyndir 

við 17 ára aldur. Þessir sömu unglingar eru einnig ólíklegri til þess að drekka áfengi við 17 ára aldur en 

mögulega er það vegna þess að þeir hafa ekki áhuga á að taka þátt í þeirri hópiðkun sem áfengisdrykkja 

unglinga vill oft vera (Moore o.fl., 2014). Birtingamynd ofbeldis getur verið misjöfn. Ofbeldi getur verið 
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andlegt, líkamlegt og kynferðislegt. Andlegt ofbeldi getur átt við um munnleg eða félagsleg skilaboð og 

koma oft í gegnum netmiðil eða farsíma. Um 23% unglinga hafa fengið andstyggileg eða særandi 

skilaboð í gegnum netið og um 18% í gegnum skilaboð í farsíma (Rannsóknir og greining, 2014). Stúlkur 

upplifa oftar munnlegt eða félagslegt einelti en drengir en hins vegar er tíðnin há hjá báðum kynjum. 

Munnlegt og félagslegt einelti hefur verið tengt við aukin þunglyndiseinkenni hjá unglingum (Williams, 

Langhinrichsen-Rohling, Wornell og Finnegan, 2017). Unglingar sem hafa lent í líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi eru í meiri áhættu á að taka þátt í heilsutengdri áhættuhegðun og eru líklegri til 

þess að upplifa andlega vanlíðan (Blum o.fl., 2003). Drengir sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga 

við fleiri andleg vandamál en stúlkur, sérstaklega ef ofbeldið hefur verið gert opinbert. Þeir unglingar 

sem hafa orðið fyrir alvarlegu kynferðislegu ofbeldi eða hafa lent í kynferðislegu ofbeldi frá óskyldum 

aðila eiga við fleiri andleg vandamál að stríða en aðrir brotaþolar (Coohey, 2010). 

1.3 Skimunartæki 

Notkun skimunartækja tekur yfirleitt stuttan tíma og kostar litla fyrirhöfn. Þau geta nýst vel í starfi 

skólahjúkrunarfræðinga (Brynja Örlygsdóttir o.fl., 2016). Rannsóknir benda til þess að 

heilbrigðisstarfsmenn veigri sér við að ræða um erfið mál líkt og áhættuhegðun og líðan unglinga 

(Salerno, 2008). Það getur því verið mikilvægt að veita heilbrigðisstarfsmanni sem sinnir unglingum tæki 

sem aðstoða hann við að nálgast unglinginn. Ýmsar leiðir hafa verið skoðaðar með tilliti til skimunar á 

almennu heilbrigði unglinga (Duncan o.fl., 2007). Meðal annars hefur verið settur fram listi af atriðum 

sem mætti nýta í samtali við ungling. Þetta eru spurningar á borð við „hvernig stuðlar þú að eigin 

heilbrigði?“ og „hvað gerir þú til að hjálpa öðrum?“. Með þeim getur heilbrigðisstarfsmaður opnað 

umræðu um styrkleika unglingsins (Duncan o.fl., 2007). Eins hefur verið gerður listi af spurningum 

varðandi verndandi þætti og áhættuþætti. Þeim lista er skipt upp í sjö flokka og innan hvers flokk eru 

nefndir verndandi þættir og áhættuþættir. Þessir flokkar eru heimili, skóli eða vinna, virkni, vímuefni, 

kynverund, sjálfsvíg eða þunglyndi eða sjálfsmynd, og öryggi. Alls eru nefnd 65 atriði sem þarf að huga 

að þegar verið er að meta verndandi- og áhættuþætti hjá unglingum (American Academy of Pediatrics, 

2010). Hér eru miklar kröfur gerðar til heilbrigðisstarfsmannsins og hans hæfni til að taka viðtöl. Hvorug 

þessara aðferða er hnitmiðuð né auðveld í notkun. 

Til eru ýmis skimunartæki sem meta einstaka þætti í almennu heilbrigði unglinga svo sem 

áfengisneyslu og kvíða (Brynja Örlygsdóttir o.fl., 2016; Martin og Winters, 1998). Skimunartæki sem 

meta áhættuþætti unglinga eru meðal annars skimunartæki á heilbrigði unglinga (e. Adolescent Health 

Screening Questionnaire), skoðun á heilbrigði unglinga (e. Adolescent Health Review) og RAAPS (e. 

Rapid Assessment for Adolescent Preventive Service). Öll þessi skimunartæki meta áhættuþætti en 

skoða ekki verndandi þætti (Harrison, Beebe og Park, 2001; Ozer o.fl., 2011; Salerno, 2008). 

Skimunartækið skoðun á heilbrigði unglinga er til að mynda spurningalisti með 33 atriðum, en höfundar 

þess höfðu það að leiðarljósi að hafa það stutt til að auðvelda skimun og úrvinnslu þess (Harrison o.fl., 

2001). Skimunartækið RAAPS er enn styttra, eða um 21 atriði sem svarað er með já og nei svörum til 

þess að einfalda enn frekar fyrirlögn og úrvinnslu (Salerno, 2008). Skimunartæki sem meta áhættuþætti 

geta reynst skólahjúkrunarfræðingum vel en þau gefa þeim hins vegar engar upplýsingar til þess að 

byggja upp styrkleika einstaklingsins. 
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Skimunartæki sem fjalla um verndandi þætti eru meðal annars seiglumatskvarði Wagnild og Young 

(1993), sjálfstrúarkvarði Schwarzer og Jerusalem (1995) og sjálfsvirðingarkvarði Rosenbergs (1989). 

Seiglumatskvarði Wagnild og Young inniheldur 25 atriði en hvert atriði hefur sjö svarmöguleika. Hann 

hefur verið notaður í rannsóknum á fjölbreyttum aldurshópum, þar á meðal unglingum (Wagnild, 2009). 

Eins og aðrir kvarðar sem skoða verndandi þætti, er hann eingöngu að skoða eitt hugtak, það er seiglu. 

Ekkert stutt og hnitmiðað skimunartæki sem tekur bæði á verndandi þáttum og áhættuþáttum í lífi 

unglingsins fannst við gerð þessarar rannsóknar. Nauðsynlegt getur verið fyrir þá aðila sem vinna með 

unglingnum að fá upplýsingar um verndandi þætti og áhættuþætti en þannig geta þeir betur stuðlað að 

heilbrigði þeirra (Duncan o.fl., 2007). Slíkar upplýsingar gætu fengist með stuttu skimunartæki sem tæki 

til beggja þátta og hægt væri að leggja fyrir í upphafi viðtals við ungling, til dæmis þegar unglingur leitar 

til skólahjúkrunarfræðings. 

1.4 Mikilvægi skólahjúkrunar í framhaldsskólum 

Góð reynsla er af skólahjúkrun í grunnskólum, en hjúkrunarfræðingar eru með góðan grunn í líkamlegum 

og andlegum vandamálum og hafa því góða heildræna sýn á einstaklinginn (Brynja Örlygsdóttir o.fl., 

2016). Skólahjúkrunarfræðingar brúa bilið á milli grunnskóla og heilbrigðisþjónustu en þegar komið er í 

framhaldsskóla skortir þessi tengsl. Nauðsynlegt er að efla samstarf á milli framhaldsskóla og 

heilbrigðisþjónustu og leggja áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir (Eiríkur Örn Arnarson, 2016). Unglingar 

verja mestum tíma sínum í skólanum og getur sá tími haft veruleg áhrif á líðan þeirra (Oberle o.fl., 2011). 

Það getur því reynst mikilvægt að færa heilbrigðisþjónustuna til þeirra, þangað sem þeir verja mestum 

tíma og þar sem áhættuhegðun þeirra eykst. 

Í 36. grein laga um framhaldsskóla kemur fram að skólastjórnendum er skylt að hafa samráð við 

heilsugæsluna um heilbrigðisþjónustu við skólann en ekki er gert grein fyrir því hvernig samráðinu skuli 

háttað (lög um framhaldsskóla nr.92/2008). Skólahjúkrunarfræðingar hafa starfað í einhverjum 

framhaldsskólum á landinu en í misjafnlega hárri prósentu, allt frá 10% vinnu upp í 70% vinnu. Tíu 

prósent vinna er hálfur dagur í viku sem er ansi knappur tími til þess að ætla að vinna með málefni 

unglinga. Samkvæmt frumvarpi til laga varðandi heilsugæslu í framhaldsskólum er von þingmanna að 

breyta þessari stöðu. Þar er lagt til að gert verði að lögum að sérfræðingur á heilbrigðissviði 

(hjúkrunarfræðingur, læknir eða sálfræðingur) veiti heilbrigðisþjónustu innan veggja framhaldsskólana 

(Þingskjal 241/2016-2017). Ef slík lög verða að veruleika er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar leggi sig 

fram við að veita alhliða (líkamlega, félagslega og andlega) þjónustu fyrir unglinga.  

Unglingsárin geta verið erfiður tími fyrir einstaklinginn og getur það reynst heilbrigðisstarfsmönnum 

erfitt að veita honum þá þjónustu sem hann þarf (Buckelew, Adams, Irwin, Gee og Ozer, 2008). Margir 

unglingar eiga erfitt með að leita sér aðstoðar á heilsugæslu eða hjá heimilislækni, þá sérstaklega 

varðandi andleg vandamál. Mögulega getur það tengst ótta þeirra við að trúnaðar sé ekki gætt af hálfu 

heilbrigðisstarfsmannsins en einnig ótta við að aðrir komist að því að þeir leituðu sér aðstoðar (Corry og 

Leavey, 2017). Ef unglingar koma ekki til heilsugæslunnar er mikilvægt að heilbrigðisþjónustan komi til 

þeirra. Það hvernig unglingur tekst á við þá áhættuþætti sem verða á vegi hans getur haft veruleg áhrif 

á fullorðinsárin. Þar sem unglingur er í stöðugri mótun er auðveldara að hafa áhrif á verndandi þætti í 

lífi hans og draga þannig úr neikvæðum áhrifum áhættuþátta. Margt bendir til þess að styrkur og fjöldi 
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verndandi þátta í lífi unglings hafi áhrif á vellíðan hans á fullorðinsárum (Carbonell o.fl., 2002). Mikilvægt 

er því að kenna unglingum muninn á jákvæðri áhættutöku, svo sem að hjóla hratt eða fara í rússíbana, 

og neikvæðri áhættutöku, svo sem vímuefnanotkun (Dever o.fl., 2012). Þá þarf einnig að hafa í huga að 

einstaklingur sem stundar eina tegund áhættuhegðunar er líklegri en aðrir til að stunda aðra tegund 

áhættuhegðunar (Monshouwer o.fl., 2012), auk þess sem að áhættuhegðun, hversu saklaus sem hún 

virðist, getur haft beinar alvarlegar afleiðingar (Dever o.fl., 2012; Rew og Horner, 2003). Þar má til dæmis 

nefna slys vegna ölvunaraksturs og dauðsföll vegna vímuefna. 

 Seigla er mikilvægur þáttur þegar það kemur að jákvæðum þroska unglingsins. Hún tekur til 

verndandi þátta og áhættuþátta. Skilningur á seiglu gerir hjúkrunarfræðingi kleift að stuðla að vellíðan 

unglings á tímum breytinga og mótlætis (Ahern, 2006). Rannsóknir á seiglu varpa ljósi á mikilvægi þess 

að stuðla að verndandi þáttum í lífi einstaklings svo hann geti betur tekist á við áhættuþætti (Ahern, 

2006; Zolkoski og Bullock, 2012). Mikilvægt er að þeir aðilar sem koma að heilbrigði unglings skilji seiglu 

og þekki verndandi- og áhættuþætti í lífi hans (Arrington og Wilson, 2000). Verndandi þættir í lífi unglings 

eru meðal annars sjálfstrú þeirra, sjálfmynd og jákvæð samskipti við foreldra og aðra. Mikilvægt er að 

hafa þessa þætti í huga þegar unnið er með unglingum en skortur á sjálfstrú getur meðal annars valdið 

því að einstaklingur treystir sér ekki til þess að takast á við nýjar áskoranir eða leysa erfið verkefni. Því 

getur verið mikilvægt að efla sjálfstrú hans áður en unnið er með aðra þætti í lífi hans (Butz og Usher, 

2015). Annar þáttur sem getur verið mikilvægur í vinnu með unglingi er samskipti hans við foreldra. 

Rannsóknir benda til þess að góð samskipti á milli foreldra og unglings séu verndandi þáttur sem eflir 

meðal annars gengi unglinga í skóla og kynheilbrigði þeirra (Blondal og Adalbjarnardottir, 2014; Ethier 

o.fl., 2016). Það getur því verið mikilvægt fyrir þá sem vinna með unglingi að stuðla að góðum 

samskiptum við foreldra og veita foreldrunum sjálfum upplýsingar um hvernig megi nálgast ýmis 

umræðuefni við unglinginn. Til dæmis er mikilvægt að veita foreldrum upplýsingar um það hvernig tala 

megi við unglinginn um kynlíf (Ethier o.fl., 2016) 

Áhættuþættir í lífi unglinga eru meðal annars andleg vanlíðan og aukin áhættuhegðun. Tíðni 

íslenskra unglinga sem telja andlega heilsu sína sæmilega eða lélega er að aukast samkvæmt rannsókn 

sem gerð var á framhaldsskólanemum árið 2013. Í sömu rannsókn kemur einnig fram að neysla á 

vímuefnum eykst töluvert við það eitt að hefja nám í framhaldsskóla (Rannsóknir og greining, 2014). 

Það er því mikilvægt að einstaklingar sem vinna með unglingum þekki einkenni andlegrar vanlíðunar og 

hafi einhverja leið til þess að meta áhættuhegðun unglinga. Andleg vanlíðan getur verið merki um 

geðröskun, en yfirleitt koma fyrstu einkenni hennar fram snemma á lífsleið einstaklings (Kessler o.fl., 

2007; Yang, Lai, Yen, Hsu og Zauszniewski, 2017). Erfitt getur reynst að greina þessi einkenni en þau 

koma oft fram sem líkamleg einkenni, svo sem höfuðverkur, magaverkur, erfiðleikar við öndun, skjálfti 

og þreyta (Crawley o.fl., 2014). Einstaklingar sem vinna með unglingum þurfa að hafa þekkingu á 

andlegum og líkamlegum einkennum um andlega vanlíðan en mikilvægt er að gripið sé inn í sem fyrst 

til þess að auka lífsgæði unglingsins (Williams, Turner-Henson, Davis og Soistmann, 2017).  

Að efla verndandi þætti eykur seiglu og kemur í veg fyrir neikvæð áhrif áhættuþátta. 

Skólahjúkrunarfræðingar í framhaldsskólum eru í kjörinni aðstöðu til þess að nýta sér hugmyndarfræði 

seiglu í vinnu sinni með unglingum en eins og fram hefur komið eru unglingsárin tími átaka og mótlætis 

(Ahern, 2006). Hjúkrunarfræðingar sem eru sérfræðingar í heilsu barna og unglinga geta veitt foreldrum, 
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skólum og öðrum stofnunum viðtal og ráðleggingar til þess að leggja áherslu á að styrkja verndandi 

þætti í lífi unglingsins (Rew og Horner, 2003). Skólahjúkrunarfræðingar eru vel til þess fallnir að vinna 

að forvörnum sem efla heilbrigði unglinga. Það felst í því að efla verndandi þætti hjá unglingnum og í 

umhverfi hans áður en áhættuþáttur á sér stað. Forvarnir sem eiga að takmarka heilsutengda 

áhættuhegðun og minnka þannig líkur á dauða og veikindum vegna hegðunarinnar, þurfa að fjalla um 

hvernig takast eigi á við áhættuþætti frekar en einstaka vandamál. Þannig geta forvarnir fyrirbyggt 

neikvæð áhrif hennar (Rew og Horner, 2003). Það getur verið sérstaklega mikilvægt þegar kemur að 

geðheilbrigði (Eiríkur Örn Arnarson, 2016). 

Nauðsyn þess að auka samvinnu framhaldsskóla og heilsugæslunnar hér á landi er mikil. Til þess 

að stuðla að heilbrigði unglingsins er mikilvægt að hafa í huga þá verndandi þætti sem hann hefur og 

eru í kringum hann og þá áhættuþætti sem verða á vegi hans. Stutt einfalt skimunartæki varðandi þessa 

þætti getur aðstoðað þá sem vinna með unglingnum. Þannig gætu þeir betur metið hvar unglingurinn er 

staddur og veitt viðeigandi aðstoð. Skimunartæki og leiðbeiningar geta einnig aukið hæfni og sjálfstrú 

heilbrigðisstarfsmanna sem vinna með unglingi (Buckelew o.fl., 2008; Lee o.fl., 2012) 

1.5 Samantekt 

Á unglingsárunum verða miklar líkamlegar, félagslegar og sálrænar breytingar í lífi einstaklingsins auk 

þess sem ákveðin þáttaskil verða þegar hann hefur nám í framhaldsskóla. Námið verður meira krefjandi 

og áhættuhegðun verður algengari. Allar þessar breytingar geta aukið varnarleysi unglingsins en auka 

einnig möguleikann á því að hafa jákvæð áhrif á þroska hans með forvörnum. Seigla unglings á við um 

það ferli sem verður þegar hann nýtir sér verndandi þætti til þess að draga úr eða koma í veg fyrir áhrif 

áhættuþátta. Verndandi þættir og áhættuþættir geta verið innra með einstaklingnum og í nærumhverfi 

hans og því er mikilvægt að horfa á heildarmyndina þegar unglingi er sinnt. Unglingar leita takmarkað á 

heilsugæsluna með sín vandamál og því er mikilvægt að færa heilbrigðisþjónustu til þeirra. 

Framhaldsskólinn er tilvalinn til þess að brúa bilið á milli hennar og unglingsins, þar sem þeir verja 

miklum tíma í skólanum. Skólahjúkrunarfræðingar hafa góða heildræna þekkingu á heilbrigði og geta 

því veitt unglingi heildræna þjónustu. Það getur hins vegar reynst erfitt að ræða erfið persónuleg málefni 

við unglinga. Skimunartæki sem fjallar um verndandi þætti og áhættuþætti getur auðveldað þeim sem 

vinna með unglingum að opna umræður um þessi málefni. Mikilvægt er að slíkt skimunartæki taki stuttan 

tíma, taki á fjölbreyttum þáttum og sé áreiðanlegt og réttmætt. Tilgangur þessarar rannsóknar var að 

forprófa klíníska skimunartækið HEILUNG. Í því felst að meta áreiðanleika og réttmæti þess, ásamt því 

að skoða hvort skimunartækið nýtist í starfi skólahjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum. 
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1.6 Rannsóknarspurningar 

Lagðar voru til grundvallar tvær rannsóknarspurningar og tíu tilgátur.   

Rannsóknarspurningar: 

1. Er klíníska skimunartækið HEILUNG áreiðanlegt og réttmætt? 

2. Hvernig nýtist klíníska skimunartækið HEILUNG við mat á heilbrigði unglinga? 

Tilgátur: 

1. Neikvætt samband er á milli verndandi þátta meðal unglinga og áhættuþátta/áhættuhegðun. 

2. Unglingar sem hafa sterka sjálfsmynd hafa einnig mikla sjálfstrú.  

3. Unglingar sem hafa sterkari sjálfsmynd gengur betur í skóla. 

4. Unglingar sem hafa meiri sjálfstrú gengur betur í skóla. 

5. Unglingar sem hafa sterka sjálfsmynd meta andlega heilsu sína góða. 

6. Unglingar sem hafa mikla sjálfstrú meta andlega heilsu sína góða. 

7. Unglingar sem hafa sterka sjálfsmynd meta líkamlega heilsu sína góða. 

8. Unglingar sem hafa mikla sjálfstrú meta líkamlega heilsu sína góða. 

9. Unglingar sem meta andlega heilsu sína slæma eru með fleiri áhættuþætti/áhættuhegðun. 

10. Unglingar sem meta líkamlega heilsu sína slæma eru með fleiri áhættuþætti/áhættuhegðun. 
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2 Aðferð 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að forprófa klíníska skimunartækið HEILUNG ásamt því að skoða 

áreiðanleika og réttmæti þess. Til þess var notast við lýsandi tölfræði, þáttagreiningu, fylgniútreikninga 

og tilgátuprófanir. Tekin voru þrjú hálfstöðluð viðtöl við skólahjúkrunarfræðing.  

2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var megindleg og fól í sér forprófun (e.pilot test) til að meta áreiðanleika og réttmæti klíníska 

skimunartækisins HEILUNG. Auk þess voru hálf stöðluð viðtöl við skólahjúkrunarfræðing til þess að 

meta hvernig gekk að leggja skimunartækið fyrir nemendur. 

Forprófun felur í sér að gerð er rannsókn til að kanna hvort laga þurfi einhverja þætti innan mælitækis, 

aðferðarinnar eða varðandi gagnasöfnun (Van Teijlingen og Hundley, 2002). Forprófun er mikilvægur 

þáttur í rannsóknarferli þegar verið er að skoða ný mælitæki eða ný inngrip (Polit og Beck, 2012). Þegar 

skimunartæki eru forprófuð er mikilvægt að rannsóknin fari fram á þeim markhóp sem skimunartækið 

var hannað fyrir. Einnig er mikilvægt að úrtakið sé nægilega stórt til þess að einstaka einstaklingar geti 

ekki skekkt niðurstöður (Guðrún Árnadóttir, 2003). Forprófanir geta einnig verið mikilvægar þegar kemur 

að nýjum inngripum, en með þeim fáum við innsýn inn í það hvort að inngripið gangi upp í 

raunveruleikanum (Polit og Beck, 2012). Þar sem skimunartækið HEILUNG á að nýtast 

skólahjúkrunarfræðingi í framhaldsskóla við störf hans var ekki aðeins um nýtt skimunartæki að ræða 

heldur einnig nýtt inngrip. Því var mikilvægt að forprófa ekki aðeins skimunartækið heldur einnig 

aðstæðurnar sem á að nota það í. 

2.2 Þátttakendur 

Þar sem að tilgangur þessarar rannsóknar var að forprófa klíníska skimunartækið HEILUNG sem ætlað 

er til notkunar af skólahjúkrunarfræðingum í framhaldsskólum var gerð sú krafa að 

skólahjúkrunarfræðingur væri í að minnsta kosti 50% stöðu til þess að rannsókn gæti farið fram.  

Framhaldsskólar á Íslandi eru 34 talsins og þar af eru fjórir skólar sértækir skólar sem veita ekki eiginlegt 

stúdentspróf. Fjórtán skólar eru á Stór-Reykjavíkursvæðinu og af þeim er einn sértækur skóli (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Aðeins einn þeirra skóla var með skólahjúkrunarfræðing í meira en 

50% starfi. Í Menntaskólanum í Reykjavík (MR) var skólahjúkrunarfræðingur í 70% starfi skólaárið 2015-

2016. Samþykkti hann þátttöku í þessari rannsókn. Vorið 2016 voru um 850 nemendur á fjórum 

skólaárum í MR (Menntaskólinn í Reykjavík, 2017). Nemendur skólans voru á aldrinum 15-20 ára. 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposive sample) en öllum nemendum sem leituðu til 

skólahjúkrunarfræðings á meðan á rannsókn stóð fengu boð um að taka þátt í rannsókninni. 

Tilgangsúrtak er meðal annars notað til þess að ná fram settum markmiðum rannsókna (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013), þannig getur rannsakandi valið einstaklinga sem eru 

dæmigerðir fyrir þá einstaklinga sem eru í þýðinu (Polit og Beck, 2012). Tilgangsúrtak var best til þess 

fallið til að ná til þeirra unglinga sem nýta sér þjónustu skólahjúkrunarfræðingsins. Þannig var hægt að 

meta hagnýtingu skimunartækisins í þeim aðstæðum sem það var hannað fyrir og forprófa það á þeim 

hópi unglinga sem nýtir sér þá þjónustu. 
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Samkvæmt upplýsingum frá viðkomandi skólahjúkrunarfræðingi í MR leita að meðaltali um 40 

nemendur til hennar í hverjum mánuði, en ekki voru allir nemendur beðnir um að taka þátt. Ástæður 

voru ýmist tímaleysi nemanda eða það fórst fyrir að bjóða nemanda þátttöku þar sem um nýjung á 

starfsháttum var að ræða. Skimunartækið var aðeins lagt einu sinni fyrir hvern nemanda. Samkvæmt 

tölfræðilegri ráðgjöf var lagt upp með að fá svör frá 80 nemendum en alls tóku þátt 68 nemendur á 

aldrinum 15-20 ára. Öllum þeim nemendum sem boðin var þátttaka samþykktu hana. Forráðamenn 

nemenda sem voru undir 18 ára aldri fengu sendar upplýsingar um rannsókn í tölvupósti og voru beðnir 

um að samþykkja eða hafna þátttöku nemandans í rannsókninni. Ef forráðamaður svaraði ekki fyrsta 

tölvupósti var send ítrekun í tölvupósti. Hringt var í þá forráðamenn sem ekki svöruðu seinni 

tölvupóstinum og þeim kynnt rannsóknin. Allir forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri samþykktu 

þátttöku þeirra í rannsókninni. Alls var haft samband við 29 forráðamenn. Töluvert af nemendum sem 

leituðu til skólahjúkrunarfræðings á gagnasöfnunartímabilinu komu oftar en einu sinni og kom fyrir að 

þeir svöruðu skimunartækinu í annarri heimsókn en þeirri fyrstu. 

2.3 Skimunartækið HEILUNG 

Skimunartækið HEILUNG vísar til tveggja hugtaka sem eru heilbrigði (HEIL) og unglingur (UNG). 

Skimunartækinu er ætlað að skima fyrir heilbrigði meðal unglinga í klínísku starfi hjúkrunarfræðinga í 

framhaldsskólum. Skimun felur í sér annars vegar að skoða verndandi þætti sem geta verndað 

einstakling fyrir afleiðingum áhættuþátta og hins vegar að finna út hvort viðkomandi einstaklingur stundi 

einhverja áhættuhegðun sem leitt getur til sjúkdóma eða haft aðrar alvarlegar afleiðingar. Slík 

skimunartæki eru yfirleitt í formi spurningalista sem hafa ákveðin viðmiðunargildi til að ákvarða um 

sjúkdóm eða áhættuhegðun. Að jafnaði eru klínísk skimunartæki með tiltölulega fáum spurningum sem 

tekur stuttan tíma að svara (Bethell o.fl., 2002; Martin og Winters, 1998). Unnið var að þróun 

skimunartækisins HEILUNG yfir nokkur ár og byggði sú vinna á því að skoða mælitæki sem meta 

áhættuhegðun unglinga (Sonja Brödsgaard Guðnadóttir, 2010; Yi, Martyn, Salerno og Darling-Fisher, 

2009) og verndandi þætti unglinga (Schwarzer og Jerusalem, 1995; Wagnild og Young, 1993). Stuðst 

var við kenningu um seiglu (resilience) sem nær bæði til áhættu- og verndandi þátta (Rew og Horner, 

2003). Einnig voru skoðaðar íslenskar og erlendar rannsóknir sem hafa metið heilbrigði unglinga (Blum, 

Beuhring, Wunderlich og Resnick, 1996; Huebner o.fl., 2004; Embætti landlæknis, 2012; Rajmil o.fl., 

2004; Rannsóknir og greining, 2014). Innihaldsréttmæti (e. content validity) fékkst með því að leggja 

skimunartækið HEILUNG fyrir þrjá sérfræðinga með mikla fræðilega og klíníska reynslu af unglingum, 

einn sérfræðing á sviði aðferðarfræði og tölfræði, og fimm unglinga á aldrinum 17-24 ára og í kjölfarið 

gerðar lagfæringar á því. Rannsókn þessi er liður í að forprófa skimunartækið. 

Skimunartækinu HEILUNG er ætlað að skima fyrir verndandi þáttum og 

áhættuþáttum/áhættuhegðun. Alls voru 34 spurningar í skimunartækinu sem komu inn á líkamlega, 

andlega og félagslega þætti heilbrigðis unglinga. Til að kanna bakgrunn nemenda voru þeir spurðir að 

aldri og kyni. Þá voru þeir einnig spurðir hvernig þeim gengi í skóla (5 bila Likert kvarði) og hvernig þeir 

teldu andlega og líkamlega heilsu sína vera (4 bila Likert kvarði). Sjö atriði mældu mögulega verndandi 

þætti (5 bila Likert kvarði), tuttugu atriði mældu mögulega áhættuþætti/áhættuhegðun (já/nei) og tvö 

atriði mældu kynhegðun og kynhneigð (já/nei). Hærri stig (sjálfsmynd, líkamsmynd, trú á eigin getu og 
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seigla) við spurningum 4-10 var vísbending um fleiri styrkleika einstaklings, mest var hægt að fá 35 stig. 

Fyrir hvert atriði sem svarað var með „nei“ við spurningum 11-16 og „já“ við spurningum 17-27 og 30-32 

fékkst eitt stig, fleiri stig bentu til meiri áhættu. Mest var hægt að fá 20 stig. Skimunartækið var alls tvær 

blaðsíður og sett upp á þann hátt að auðvelt væri fyrir skólahjúkrunarfræðing að lesa úr því.  

2.4 Rannsóknarleyfi 

Vísindanefnd Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Háskóla Íslands gaf leyfi fyrir rannsókninni 

(fylgiskjal 1). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar tilvísun S7560/2015 (fylgiskjal 2). Haft var 

samband við Vísindasiðanefnd og var rannsóknin ekki talin þess eðlis að hún þyrfti að fara í gegnum þá 

nefnd. Að auki voru leyfi fengin hjá rektor MR (fylgiskjal 3), yfirhjúkrunarfræðingi á heilsugæslu Miðbæjar 

(fylgiskjal 4), skólahjúkrunarfræðingi í MR (fylgiskjal 5), nemendum 18 ára og eldri (fylgiskjal 6) og 

forráðamönnum unglinga yngri en 18 ára (fylgiskjal 7). Leyfi voru fengin hjá yfirhjúkrunarfræðingi 

heilsugæslu Miðbæjar og rektors MR vegna þess að starf skólahjúkrunarfræðings í MR heyrir undir báða 

aðila.  

Áður en HEILUNG var lagt fyrir hvern nemanda útskýrði skólahjúkrunarfræðingurinn skimunartækið 

fyrir honum auk þess að láta hann hafa upplýsingablað um rannsóknina. Ef nemandi var 18 ára og eldri 

var óskað eftir undirrituðu samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Ef hann var yngri en 18 ára gat hann 

ákveðið hvort hann var samþykkur eða ekki að taka þátt í að svara skimunartækinu en gagnagreining 

var háð samþykki forráðamanns. Því var óskað eftir leyfi nemandans til að hafa samband við 

forráðamann. Aðeins var haft samband við forráðamann ef samþykki nemandans lá fyrir. Haft var 

samband við forráðamenn ýmist í gegnum tölvupóst eða símleiðis. Allir forráðamenn nemenda undir 18 

ára aldri gáfu samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Foreldrar gáfu ýmist samþykki sitt í gegnum 

tölvupóst eða gáfu munnlegt samþykki. Þátttakendur undir 18 ára aldri voru 29 talsins og gáfu 15 

forráðamenn leyfi sitt í gegnum tölvupóst. 

Engar persónugreinanlegar upplýsingar voru skráðar á skimunartækið en eftir að nemandi svaraði 

því gaf skólahjúkrunarfræðingur listanum númer, ásamt því að skrá númer og nöfn á sérstakan lista sem 

aðeins hann hafði aðgang að. Rannsakandi fékk aðgang að leyfisbréfum þátttakenda og 

skimunarlistunum en engin leið var fyrir rannsakanda til að tengja þá saman. Öllum gögnum verður eytt 

á fullnægjandi hátt að lokinni rannsóknarvinnu. 

Þegar rannsóknir beinast að einstaklingum þarf að hafa í huga siðferðislega þætti. Til leiðbeininga 

er gott að hafa í huga höfuðreglur siðfræði heilbrigðisgreina en þær eru sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013). Sjálfræðisreglan 

fjallar um mikilvægi þess að virða einstaklinginn og sjálfræði hans. Það er gert með því að tryggja að 

hann geti veitt upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 

2013). Nemendum sem boðin var þátttaka í rannsókninni var gefið upplýsingabréf varðandi 

rannsóknina, og þeir beðnir um að samþykkja eða hafna þátttöku eftir lestur blaðsins. Þar sem að 

skólahjúkrunarfræðingur sem nemendur leituðu til bað einnig um samþykki fyrir rannsókninni var 

mikilvægt að koma því til skila að svar nemenda um þátttöku í rannsókninni, hefði ekki áhrif á þá þjónustu 

sem þeir fengju hjá honum. 
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Skaðleysisreglan fjallar um mikilvægi þess að sá sem er rannsakaður hljóti ekki skaða af þátttöku 

sinni, það er að skaði þátttakanda sé ekki meiri en ávinningur hans (Sigurður Kristinsson, 2013). Talið 

var að rannsókn þessi gæti veitt nemenda og öðru ungu fólki ávinning, meðal annars í aukinni umfjöllun 

um málefni ungs fólks. Skólahjúkrunarfræðingur var til staðar á meðan nemandi fyllti út skimunartækið 

og bauð þeim að koma í aðra heimsókn ef einhverjar spurningar, hugmyndir eða einhver vanlíðan kom 

upp eftir þátttöku.  

Velgjörðarreglan er náskyld skaðleysisreglunni, en hún fjallar um mikilvægi þess að rannsakandi hugi 

að hagsmunum þeirra aðila sem rannsóknin nær yfir auk mannkynsins í heild. Það er, lætur rannsóknin 

gott af sér leiða án þess að fórna hag þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn var 

verið að forprófa skimunartæki sem metur bæði verndandi þætti og áhættuþætti hjá unglingum. Skort 

hefur slíkt skimunartæki bæði erlendis og hérlendis og því er vísindalegur ávinningur af þessari 

rannsókn. Slíkt skimunartæki getur enn fremur nýst í klínísku starfi skólahjúkrunarfræðinga í 

framhaldsskólum og verið góður grunnur að heilsueflandi samtali við unglinginn. 

Fjórða og seinasta reglan er réttlætisreglan en hún fjallar um mikilvægi þess að allir hópar séu jafnir 

í rannsóknum og dreifingu gæða. Þessi regla er mikilvæg sérstaklega í rannsóknum þar sem úrtakið er 

ekki úr þeim hóp sem nýtur góðs af henni (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsóknin fór aðeins fram við 

einn framhaldsskóla, til þess að tryggja að allir hópar séu jafnir í rannsókn er mikilvægt að gera stærri 

rannsókn í fleiri framhaldsskólum. 

2.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram á fjórum mánuðum, frá janúar til apríl árið 2016. Skólahjúkrunarfræðingur lagði 

skimunartækið fyrir nemanda eftir að hann hafði samþykkt þátttöku í rannsókninni, ýmist áður en viðtal 

fór fram eða eftir það. Áætlað var að fyrirlögn skimunartækis tæki í mesta lagi fimm mínútur. Eftir fyrirlögn 

fór skólahjúkrunarfræðingur yfir svör nemanda ef tími gafst til og ræddi við hann um þá þætti sem þar 

komu fram. Einnig skráði skólahjúkrunarfræðingurinn helstu niðurstöður skimunartækisins á sérstakt 

eyðublað, þar á meðal fjölda áhættu- og verndandi þátta, hvernig hann vann úr upplýsingum og hvort 

vísað var til annarra fagaðila varðandi úrlausn vandamálsins. Ekki var unnið sérstaklega upp úr þeim 

upplýsingum þar sem að skólahjúkrunarfræðingur hafði ekki alltaf tækifæri til þess að skrá þær niður. 

Ásamt þessum upplýsingum voru tekin þrjú hálfstöðluð viðtöl við skólahjúkrunarfræðinginn þar sem 

rætt var um fyrirlögn skimunartækisins, hvort einhverjar spurningar í skimunartækinu væru óljósar í 

hugum nemenda, hvernig skólahjúkrunarfræðingur nýtti þær upplýsingar sem þar komu fram og hvort 

slíkt skimunartæki myndi nýtast áfram í starfi skólahjúkrunarfræðingsins. 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Þau gögn sem notuð voru í rannsókninni voru megindleg gögn sem fengust með fyrirlögn 

skimunarlistans og gögn fengin með þremur hálfstöðluðum viðtölum við skólahjúkrunarfræðing. Gögn 

sem fengust með skimunartækinu voru slegin inn af rannsakanda í forritið SPSS (23. útgáfu). Til þess 

að geta reiknað niðurstöður úr spurningalista fyrir verndandi þætti var notast við sömu tölur og voru í 

sjálfu skimunartækinu, það er 1 fyrir „mjög ósammála“, 2 fyrir „ósammála“, 3 fyrir „hlutlaus“, 4 fyrir 
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„sammála“ og 5 fyrir „mjög sammála“. Þannig var hægt að reikna út heildarstig einstaklings en hæst var 

hægt að fá 35 stig úr þeim sjö spurningum sem féllu undir verndandi þætti.  

Á sama hátt voru þættir innan áhættuþátta/áhættuhegðunar settir upp svo hægt væri að reikna úr 

þeim heildarniðurstöður. Fyrir fyrstu sex spurningarnar (sp. 11-16) var notuð talan 0 fyrir „já“ og 1 fyrir 

„nei“ en í þeim spurningum benti svarið „nei“ til áhættu. Í næstu 14 spurningum (sp.17-27 og 30-32) sem 

tóku til áhættuþátta/áhættuhegðunar var notuð talan 0 fyrir „nei“ og 1 fyrir „já“ en í þessum hluta benti 

svarmöguleikinn „já“ til áhættu. Spurningar varðandi kynhegðun voru kóðaðar á sama hátt og seinni 14 

spurningarnar sem féllu undir áhættuþætti/áhættuhegðun. Búið var til heildarstig einstaklings varðandi 

þá. Aðrar upplýsingar sem voru slegnar inn í forritið voru mat þátttakenda á gengi í skóla (1=mjög vel, 

5=mjög illa), aldur og kyn (1=kvk, 2=kk), mat á líkamlegri heilsu og mat á andlegri heilsu (1=mjög góð, 

4=léleg). Í öllum tilfellum sem þátttakandi svaraði ekki spurningu var talan 99 notuð. 

Við gagnagreiningu á megindlegu gögnunum var stuðst við SPSS (23. útgáfu) og var aðstoð við 

gagnagreiningu fengin hjá tölfræðingi. Gerð var þáttagreining (principal component analysis – latent 

class) en áður en hún var framkvæmd var fylgni milli spurninga könnuð. Prófin Bartlett‘s test of sphericity 

og Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy voru notuð til að skoða hvort þáttagreining átti 

rétt á sér. Til þess að skoða áreiðanleika þáttagreiningarinnar var Cronbach‘s alpha notað. Fylgni milli 

verndandi þátta, gengi í skóla og andlegrar og líkamlegrar heilsu var skoðuð með fylgniprófinu 

Spearman‘s rho en það er notað þegar fylgni er skoðuð milli tveggja raðbreyta, notuð var einhliða 

tilgátuprófun. Áður en það var gert þurfti að snúa við breytunum gengi í skóla og mati á líkamlegri og 

andlegri heilsu, þannig að hærri tala gaf til kynna betra gengi og mats á heilsu. Fylgniprófið Pearson 

correlation var notað til þess að kanna fylgni á milli áhættuþátta/áhættuhegðunar og verndandi þátta 

auk þess sem samband þeirra var skoðað með t-próf óháðra úrtaka. 

Þar sem að lítil dreifing var í þeim 20 spurningum sem áttu við áhættuþætti/áhættuhegðun voru þær 

spurningar sem fjölluðu um svipuð atriði hópaðar saman og nýr þáttur gerður fyrir hvern hóp breyta. 

Þættirnir voru heilbrigði, samskipti, líðan, ofbeldi, vímuefni og kynhegðun. Undir þáttinn áhætta-heilbrigði 

féllu þrjár spurningar (11-13), en þær fjölluðu um mataræði, hreyfingu og svefn. Þátturinn áhætta-

samskipti tók til þriggja spurninga (14-16) sem fjölluðu um tengsl við foreldra, aðra fullorðna og vini. 

Áhætta-líðan þátturinn tók til tveggja spurninga (17-18) um vonleysi og áhyggjur undanfarna sex mánuði. 

Þátturinn áhætta-ofbeldi átti við þrjár spurningar (19-21) varðandi líkamlegt, andlegt og kynferðislegt 

ofbeldi. Áhætta-vímuefni þátturinn tók til sex spurninga (22-27) sem fjölluðu um notkun nemenda á 

tóbaki, áfengi og kannabisefna. Að lokum átti þátturinn áhætta-kynhegðun við fjórar spurningar, þrjár af 

þeim voru í áhættulistanum (30-32) og fjölluðu um getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og þunganir. Sú fjórða 

var spurning varðandi það hvort einstaklingur hafði stundað kynmök (28). Í hverjum flokki voru 

niðurstöður dregnar saman og áhættumat gert. Ef einstaklingur svaraði einni spurningu innan hvers 

flokks lenti hann í áhættuhóp. Það er ef einstaklingur svaraði spurningunni ég hef haft kynmök játandi 

féll hann í áhættuhóp í flokknum áhætta-kynlíf. Þessir flokkar voru meðal annars notaðir til þess að 

kanna mun á meðaltölum þeirra sem voru í áhættu og þeirra sem ekki voru í áhættu, útfrá verndandi 

þáttum. 

Önnur gögn sem fengust í rannsókninni komu úr viðtölum við skólahjúkrunarfræðing, en þau viðtöl 

voru þrjú talsins. Viðtölin voru tekin upp með stafrænu upptökutæki og síðan skrifuð upp og greind. 
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3 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um lýsandi niðurstöður forprófunar á skimunartækinu HEILUNG ásamt því að greint 

verður frá þáttagreiningu verndandi þátta, fylgniprófum og tilgátuprófunum. 

3.1 Úrtak og bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakendur voru alls 68 unglingar. Mikill meirihluti þátttakenda voru stúlkur eða um 76,5% þátttakenda 

(n=52), en aðeins 16 þátttakendur voru drengir (23,5%). Yngsti þátttakandinn var 15 ára og elsti 20 ára. 

Flestir voru 17 ára (mynd 1) og var meðalaldurinn 17,91 ára. 

 

Mynd 1. Aldur og kyn þátttakenda 

 

Tæplega helmingur þátttakenda gekk mjög vel og vel í skóla að eigin mati eða um 42,6% (n=29) 

(mynd 2). Níu þátttakendur töldu sig ganga fremur illa í skóla (13,2%). 
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Mynd 2. Mat nemenda á gengi í skóla eftir kyni 

 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir mátu líkamlega og andlega heilsu sína (mynd 3). Í báðum 

tilvikum taldi um helmingur eða meira en helmingur sig vera við góða líkamlega (n=39; 57,4%) og 

andlega (n=33; 48,5%) heilsu. Töluvert fleiri töldu sig vera við sæmilega eða lélega andlega heilsu 

(n=22; 32,4%) miðað við líkamlega heilsu (n=12; 17,6%). Hlutfallslega fleiri drengir (n=6; 37,5%) mátu 

líkamlega heilsu sína mjög góða en stúlkur (n=11; 21,2%). Eins voru hlutfallslega fleiri drengir (n=5; 

31,3%) sem mátu andlega heilsu sína mjög góða en stúlkur (n=7; 13,7%). 

 

 

Mynd 3. Mat nemenda á líkamlegri og andlegri heilsu 
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Þátttakendur voru einnig spurðir út í það hvort þeir hefðu orðið hrifnir af einhverjum af gagnstæðu 

kyni, sama kyni eða báðum kynjum og gátu þátttakendur svarað játandi eða neitandi við hvern 

svarmöguleika. Mikill meirihluti þátttakenda höfðu orðið hrifnir af gagnstæðu kyni eða 94,1% (n=64), 11 

þátttakendur (16,2%) höfðu orðið hrifnir af sama kyni og 6 þátttakendur (8,8%) af báðum kynjum. Ásamt 

spurningu um hrifningu var einnig spurt hvort þátttakandi hefði stundað kynmök. Meirihluti nemenda 

hafði stundað kynmök eða 64,7% (n=44).  

3.2 Verndandi þættir 

Sjö spurningar fjölluðu um verndandi þætti og voru svör þeirra á fimm bila Likert kvarða. Gefin voru stig 

fyrir hvern svarmöguleika, frá einu stigi fyrir mjög ósammála upp í fimm stig fyrir mjög sammála. Lægst 

var hægt að fá sjö stig og hæst 35 stig. Alls svöruðu 67 þátttakendur öllum spurningum og voru því 

heildarstig þeirra reiknuð út. Að meðaltali voru þátttakendur með 26,96 stig (SD 4,64), lægstu heildarstig 

voru 9, og þau hæstu 35. Meirihluti þátttakenda var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni mér 

finnst ég hafa marga góða kosti (n=61; 89,9%) (tafla 1). Rúmlega 80% (n=55) nemenda voru sammála 

eða mjög sammála staðhæfingunni ég er ánægð/ur með sjálfan mig og í kringum 83% (n=56) nemenda 

voru sammála eða mjög sammála því að þeir stæðu með sjálfum sér. Færri voru sammála eða mjög 

sammála staðhæfingunni ég er ánægð/ur með líkama minn (n=42; 61,8%) og því að eiga auðvelt með 

að sjá margar lausnir (n=46; 67,6%). 
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Tafla 1. Verndandi þættir 

 

3.3 Áhættuþættir/áhættuhegðun 

Alls voru 20 spurningar varðandi áhættuþætti/áhættuhegðun í skimunartækinu HEILUNG. Þeir skiptust 

í tvo flokka, annars vegar jákvæðar staðhæfingar og hins vegar neikvæðar staðhæfingar. Ef þátttakandi 

svaraði neitandi í jákvæðu staðhæfingunum eða játandi í neikvæðu staðhæfingunum fékk hann eitt stig. 

Hærri stig bentu til meiri áhættu og var hæst hægt að fá 20 stig. Að meðaltali voru þátttakendur með 3,5 

stig (SD 1,989), lægst heildarstig voru 0 stig og hæst 9 stig. 

Jákvæðar staðhæfingar voru sex spurningar sem skiptust í tvo flokka, annars vegar heilbrigði og hins 

vegar samskipti. Reiknað var áhættumat fyrir þessa tvo flokka. Þeir þátttakendur sem svöruðu einni 

spurningu eða fleirum neitandi í heilbrigðisflokknum eða samskiptaflokknum lentu í áhættu í þeim flokki. 

Tæplega þriðjungur þátttakenda hreyfðu sig ekki nóg (n=21; 31,3%) (tafla 2) en mikill meirihluti þeirra 

borðaði grænmeti og ávexti daglega (n=65; 95,6%). Tíu þátttakendur (14,9%) töldu sig ekki geta talað 

við að minnsta kosti einn fullorðinn en meirihluti þátttakenda var í góðum samskiptum við foreldra sína 

 

Mjög 
ósammála 

(n) 

% 

Ósammála 

(n) 

% 

Hlutlaus 

(n) 

% 

Sammála 

(n) 

% 

Mjög 
sammála 

(n) 

% 

Mér finnst ég hafa marga góða 

kosti 

(1) 

1,5 

(1) 

1,5 

(5) 

7,4 

(39) 

57,4 

(22) 

32,4 

Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig 
(1) 

1,5 

(4) 

5,9 

(8) 

11,8 

(41) 

60,3 

(14) 

20,6 

Ég er ánægð/ur með líkama minn 
(3) 

4,4 

(7) 

10,3 

(16) 

23,5 

(31) 

45,6 

(11) 

16,2 

Ég get leyst erfið vandamál á 

farsælan hátt 

(1) 

1,5 

(4) 

5,9 

(15) 

22,1 

(39) 

57,4 

(9) 

13,2 

Ég á gott með að ráða við hlutina - 
(8) 

11,8 

(10) 

14,7 

(41) 

60,3 

(9) 

13,2 

Ég stend með sjálfum mér 
(1) 

1,5 

(3) 

4,5 

(8) 

11,9 

(32) 

47,8 

(23) 

34,3 

Ég á auðvelt með að sjá margar 

lausnir þegar ég stend frammi fyrir 

vandamáli/um 

(3) 

4,4 

(4) 

5,9 

(15) 

22,1 

(36) 

52,9 

(10) 

14,7 
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(n=64; 94,1%). Rúmlega 34% (n=23) voru í áhættu varðandi heilbrigði, en það voru þeir einstaklingar 

sem svöruðu einni spurningu eða fleirum neitandi innan þess flokks. Færri voru í áhættu varðandi 

samskipti (n=14; 21,2%). 

Tafla 2. Jákvæðar staðhæfingar um heilbrigði og áhættumat 

 

 

Neikvæðar staðhæfingar voru 14 talsins og skiptust í fjóra flokka, líðan, ofbeldi, vímuefni og 

kynhegðun. Reiknað var áhættumat fyrir hvern flokk. En þeir þátttakendur sem svöruðu að minnsta kosti 

einni spurningu innan flokks játandi lentu í áhættu í þeim flokki. Í kynhegðunarflokknum lentu einnig þeir 

sem höfðu stundað kynmök í áhættu. Meirihluti nemenda hafði upplifað áhyggjur og spennu síðastliðna 

sex mánuði (n=58; 86,6%) (tafla 3). Eins höfðu flestir þátttakenda upplifað áhugaleysi og vonleysi 

síðastliðna sex mánuði (n=51; 76,1%). Um 92% þátttakenda voru í áhættu varðandi líðan. Tólf 

þátttakendur (17,6%) höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi og þrír þátttakendur (4,4%) fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Alls voru um 14 þátttakendur (20,6%) sem voru í áhættu vegna ofbeldis, það er höfðu upplifað 

að minnsta kosti eina tegund ofbeldis. Um 32% (n=22) þátttakendur höfðu drukkið áfengi fjórum sinnum 

eða oftar á seinustu 30 dögum en enginn þátttakandi hafði reykt maríjúana. Rúmlega fimmtungur 

þátttakenda (n=15; 22,1%) höfðu reykt sígarettu á seinustu þrjátíu dögum og um 16% (n=11) höfðu 

notað tóbak í vör. Um 44% þátttakenda (n=30) voru í áhættu varðandi vímuefni. Þrettán þátttakendur 

(20%) notuðu ekki alltaf getnaðarvarnir þegar þeir stunduðu kynmök og þrír (4,5%) höfðu greinst með 

kynsjúkdóm. Rúmlega 32% þátttakenda (n=21) voru í áhættu varðandi kynhegðun en þar eru einnig 

einstaklingar sem svöruðu því játandi að hafa stundað kynmök sem er þó ekki talinn áhættuþáttur sem 

slíkur. 

 

Já 

(n) 

% 

Nei 

(n) 

% 

Í áhættu 

Já 

(n) 

% 

Nei 

(n) 

% 

Ég hreyfi mig að minnsta kosti 30-60 mín. 3-4x í 
viku 

(46) 

68,7 

(21) 

31,3 

(23) 

34,3 

(44) 

65,7 
Ég borða grænmeti eða ávexti daglega 

(65) 

95,6 

(3) 

4,4 

Ég sef að jafnaði 6-8 klukkustundir á nóttu 

(63) 

92,6 

(5) 

7,4 

Ég get talað um allt við að minnsta kosti einn 
fullorðinn einstakling 

(57) 

85,1 

(10) 

14,9 

(14) 

21,2 

(52) 

78,8 
Ég er í góðu sambandi við foreldra mína 

(64) 

94,1 

(4) 

5,9 

Ég á góðan vin sem ég get treyst 

(66) 

97,1 

(1) 

1,5 
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Tafla 3. Neikvæðar staðhæfingar um heilbrigði og áhættumat 

 

 Nei 

(n) 

% 

Já 

(n) 

% 

Í áhættu 

Já 

(n) 

% 

Nei 

(n) 

% 

Ég hef fundið fyrir áhugaleysi/vonleysi síðastliðna 6 

mánuði 

(16) 

23,9 

(51) 

76,1 (62) 

92,5 

(5) 

7,5 Ég hef verið áhyggjufull(ur) og spennt(ur) 

síðastliðna 6 mánuði 

(9) 

13,4 

(58) 

86,6 

Ég hef orðið fyrir líkamlegu ofbeldi (lamin/n, slegin/n 

eða sparkað í mig) 

(67) 

98,5 

(1) 

1,5 

(14) 

20,6 

(54) 

79,4 

Ég hef orðið fyrir andlegu ofbeldi (verið 

niðurlægð/ur, ógnað eða einhver hrætt mig) 

(56) 

82,4 

(12) 

17,6 

Ég hef verið þvinguð/aður til að taka þátt í 

kynferðislegum athöfnum 

(65) 

95,6 

(3) 

4,4 

Á síðustu 30 dögum hef ég reykt sígarettur 
(53) 

77,9 

(15) 

22,1 

(30) 

44,1 

(38) 

55,9 

Á síðustu 30 dögum hef ég notað tóbak í vör 
(57) 

83,8 

(11) 

16,2 

Á síðustu 30 dögum hef ég notað neftóbak 
(66) 

97,1 

(2) 

2,9 

Á síðustu 30 dögum hef ég drukkið áfengi af 

einhverju tagi fjórum sinnum eða oftar 

(46) 

67,6 

(22) 

32,4 

Á síðustu 30 dögum hef ég reykt maríjúana 
(68) 

100 
- 

Á síðustu 30 dögum hef ég reykt hass 
(67) 

98,5 

(1) 

1,5 

Það kemur fyrir að ég noti ekki getnaðarvörn þegar 

ég hef kynmök 

(52) 

80,0 

(13) 

20,0 

(21) 

32,3* 

(44) 

67,7* 
Ég hef greinst með kynsjúkdóm 

(63) 

95,5 

(3) 

4,5 

Ég hef orðið þunguð/valdið þungun 
(65) 

98,5 

(1) 

1,5 

*Áhættumat fyrir kynhegðun tekur einnig til greina hvort einstaklingur hefur haft kynmök 
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3.4  Þáttagreining 

Þáttagreining er liður í því að meta réttmæti og áreiðanleika skimunartækis. Gerð var Principal 

component analysis – latent class þáttagreining. Skimunartækinu var skipt í tvo hluta til þess að 

auðvelda þáttagreiningu, annars vegar verndandi þætti og hins vegar áhættuþætti/áhættuhegðun. 

Dreifing svara við áhættuþáttum/áhættuhegðun var ekki nægjanleg og því ekki hægt að þáttagreina þá. 

Því var verndandi hluti skimunartækisins aðeins þáttagreindur. 

Almennt er ekki ráðlagt að gera þáttagreiningu þegar færri en 100 eru í úrtakinu. Power analyse benti 

þó til þess að nóg væri að fá í kringum 80 þátttakendur. En farið var eftir reglunni 5-15 þátttakendur á 

hverja breytu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Til þess að meta hvort hægt væri að 

þáttagreina verndandi hluta skimunartækis var fylgni milli spurninga innan verndandi þátta skoðuð (tafla 

4) og gerð tvenns konar próf til þess að meta hvort óhætt væri að þáttagreina breyturnar. Þau próf voru 

Bartlett‘s test of sphericity og Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO). Til þess að 

hægt sé að þáttagreina þarf Bartlett prófið að vera marktækt og KMO mælingin að vera hærri en 0,5 

(Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Bartlett prófið fyrir þessar breytur var marktækt (sig. 

0,000) og KMO mælingin var 0, 822, þar af leiðandi var hægt að þáttagreina breyturnar. 

Tafla 4. Fylgni á milli spurninga innan verndandi þátta 

 

Við þáttagreiningu komu fram tveir þættir sem voru með eigingildi yfir 1 (mynd 4) þeir útskýrðu um 

73,3% af heildardreifingu breytanna sjö. Fyrri þátturinn skýrði tæplega 59% af dreifingu breytanna og sá 

seinni tæp 15% (tafla 5). 

 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 

Mér finnst ég hafa marga góða kosti 

(sp4) 
1,000       

Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig (sp5) ,740 1,000      

Ég er ánægð/ur með líkama minn (sp6) ,540 ,645 1,000     

Ég get leyst erfið vandamál á farsælan 

hátt (sp7) 
,608 ,502 ,418 1,000    

Ég á gott með að ráða við hlutina (sp8) ,474 ,513 ,286 ,646 1,000   

Ég stend með sjálfum mér (sp9) ,663 ,662 ,391 ,366 ,419 1,000  

Ég á auðvelt með að sjá margar lausnir 

þegar ég stend frammi fyrir 

vandamáli/um (sp10) 

,434 ,495 ,272 ,535 ,694 ,446 1,000 
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Mynd 4. Skriðupróf (scree test) fyrir þáttagreiningu 

 

Tafla 5 Niðurstöður þáttagreiningar á verndandi þáttum 

 

 

Cronbach‘s alpha var notað til þess að meta áreiðanleika þáttagreiningar og var 0,849 (n=4) fyrir 

sjálfsmyndarþáttinn og 0,827 (n=3) fyrir sjálfstrúarþáttinn. 

 Þáttahleðsla 

Spurningar 
Sjálfsmynd 

Þáttur 1 

Sjálfstrú 

Þáttur 2 

Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig ,833 ,359 

Ég er ánægð/ur með líkama minn ,814 ,074 

Mér finnst ég hafa marga góða kosti ,795 ,376 

Ég stend með sjálfum mér ,715 ,315 

Ég á gott með að ráða við hlutina ,216 ,887 

Ég á auðvelt með að sjá margar lausnir þegar ég stend frammi 

fyrir vandamáli/um ,207 ,849 

Ég get leyst erfið vandamál á farsælan hátt ,381 ,717 

Eigingildi (Eigenvalues) 4,099 1,032 

% of variance 58,55 14,75 

Þáttahleðsla yfir ,40 er feitletruð   
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3.5 Tengsl verndandi þátta við gengi í skóla, andlega og líkamlega heilsu 

Tengsl verndandi þátta við gengi í skóla, andlega og líkamlega heilsu var skoðuð með fylgniprófi. Hæst 

fylgni var á milli ánægju með sjálfan sig og að telja sig hafa marga góða kosti (r=0,692; p<0,01) en einnig 

var sterk fylgni á milli ánægju með sjálfan sig og ánægju með líkama sinn (r=0,622; p<0,01) (tafla 6). Að 

telja sig hafa marga góða kosti var með marktækt jákvæða fylgni við allar aðrar breytur. Marktæk fylgni 

var á milli gengi í skóla og þess að geta leyst vandamál (r=0,337; p<0,01) og að ráða við hlutina (r=0,413; 

p<0,01). Andleg heilsa hafði marktæka jákvæð fylgni á milli allra breyta nema það að geta leyst 

vandamál og líkamlegrar heilsu. Fylgni á milli andlegrar heilsu og ánægju með sjálfan sig (r=0,442; 

p<0,01) var yfir meðallagi há. Einnig var fylgni á milli andlegrar heilsu og að hafa marga góða kosti 

(r=0,377; p<0,01) yfir meðallagi. Marktæk jákvæð fylgni var á milli líkamlegrar heilsu og ánægju með 

líkama (r=0,534; p<0,01). 

 

Tafla 6. Fylgni milli verndandi þátta, gengi í skóla og andlegrar og líkamlegrar heilsu 

 

 
Sp.1 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.33 Sp.34 

Gengi í skóla (sp.1) 1,000          

Kostir ( sp.4) ,312* 1,000         

Ánægður með sjálfan 

sig (sp.5) ,238 ,692** 1,000        

Ánægður með líkama 

(sp.6) ,133 ,490** ,622** 1,000       

Geta leyst vandamál 

(sp.7) ,337** ,459** ,442** ,336** 1,000      

Ráða við hlutina 

(sp.8) ,413** ,348** ,430** ,214 ,592** 1,000     

Standa með sjálfum 

sér (sp.9) ,153 ,593** ,575** ,373** ,305* ,353** 1,000    

Lausnamiðuð (sp.10) ,238 ,391** ,436** ,275* ,476** ,543** ,361** 1,000   

Líkamleg heilsa 

(sp.33) ,065 ,253* ,306* ,534** ,184 ,088 ,121 ,102 1,000  

Andleg heilsa (sp.34) ,286* ,377** ,442** ,247* ,230 ,379** ,337** ,283* ,187 1,000 

* Marktækni við p<0,05 
** Marktækni við p<0,01 
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3.6 Tengsl á milli verndandi þátta og áhættuþátta/áhættuhegðunar 

Til þess að skoða samband verndandi þátta og áhættuþátta/áhættuhegðunar var fylgni milli þeirra 

skoðuð. Í upphafi var heildarkvarði áhættuþátta/áhættuhegðunar skoðaður og fylgni milli hans, 

sjálfsmyndarþáttarins og sjálfstrúarþáttarins skoðuð. Neikvæð fylgni var á milli 

áhættuþátta/áhættuhegðunar og sjálfsmyndar (r=-0,139, p=0,288) og áhættuþátta/áhættuhegðunar og 

sjálfstrúar (r=-0,012, p=0,929) en í hvorugu tilfelli var fylgnin marktæk. Jákvæð marktæk fylgni var á milli 

sjálfsmyndar og sjálfstrúar (r=0,590, p<0,01). Þessar niðurstöðum benda til þess að ef þátttakandi er 

með góða sjálfsmynd þá er líklegt að hann sé einnig með mikla sjálfstrú. 

Til þess að skoða samband á milli verndandi þátta og áhættuþátta/áhættuhegðunar enn frekar voru 

gerð t-próf óháðra úrtaka en þar voru meðaltöl úr sjálfsmyndarþættinum og sjálfstrúarþættinum skoðuð. 

Þátttakendum var skipt í hópa eftir því hvort þeir voru í áhættu eða ekki í áhættu í hverjum undirflokki 

áhættuþáttanna. Í flestum tilfellum, fyrir utan áhættu-samskipti, voru þeir sem ekki voru í áhættu með 

betri sjálfsmynd (tafla 7). Mestur var munurinn á milli þeirra sem voru í áhættu (M=3,63; SD=0,888) og 

þeirra sem ekki voru í áhættu (M=4,01; SD=0,679) í undirflokknum áhætta-ofbeldi. Ekkert t-próf var 

marktækt og því ekki hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum. 

 

Tafla 7. Áhættuþættir/áhættuhegðun og sjálfsmynd 

 

 

Minni munur var á meðaltölum þátttakenda úr sjálfstrúarþættinum en flest þeirra bentu til þess að 

þeir sem væru í áhættu væru með lægra meðaltal úr þeim þætti (tafla 8). Í undirflokkunum áhætta-

heilbrigði og áhætta-samskipti voru meðaltöl þeirra sem voru í áhættu hærri á sjálfstrúarþættinum. 

Mestur munur var á milli þeirra sem ekki voru í áhættu (M=3,80; SD=0,716) og þeirra sem voru í áhættu 

(M=3,45; SD=0,843) í undirflokknum áhætta-ofbeldi. Ekkert t-próf var marktækt og því ekki hægt að 

álykta um tengsl sjálfstrúar og áhættuþátta/áhættuhegðunar. 

 

 Meðaltöl úr sjálfsmyndarþætti 

95% 

öryggisbil 

  

 Ekki í áhættu Í áhættu   

 M SD n M SD n t df 

Áhætta – heilbrigði 3,98 ,779 43 3,93 ,595 23 -0,330, 0,413 ,225 64 

Áhætta – samskipti 3,92 ,787 51 4,09 ,496 14 -0,612, 0,276 ,755 63 

Áhætta – líðan 4,15 ,576 5 3,92 ,750 61 -0,456, 0,920 ,674 64 

Áhætta – ofbeldi 4,01 ,679 54 3,63 ,888 13 0,066, 0,825 1,70 65 

Áhætta - vímuefni 4,01 ,677 38 3,85 ,803 29 -0,208, 0,514 ,846 65 

Áhætta - kynhegðun 4,03 ,579 20 3,91 ,796 44 -0,287, 0,507 ,555 62 
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Tafla 8. Áhættuþættir/áhættuhegðun og sjálfstrú 

 

 

3.7 Verndandi þættir og gengi í skóla 

Til þess að skoða hvort að einstaklingar með hærri stig úr sjálfsmyndarþættinum og sjálfstrúarþættinum 

mætu gengið sitt í skóla betur en þeir sem hefðu lægri stig var gert t-próf óháðra úrtaka. Þar sem dreifing 

svara úr spurningunni varðandi gegni í skóla var lítil var svarmöguleikum skipt í tvennt, annars vegar 

mjög eða frekar vel (n=37; 55,2%) og hins vegar nokkuð vel eða fremur illa (n=30; 44,7%). Niðurstöður 

t-prófsins á mun á meðaltölum úr sjálfsmyndarþættinum benda til þess að þeir sem meta gengi sitt í 

skóla mjög eða frekar vel (M=4,09, SD=0,605) séu með hærra meðaltal en þeir sem meta gengi sitt í 

skóla nokkuð vel eða frekar illa (M=3,77, SD=0,845) en sá munur var ekki marktækur. 

Niðurstöður t-prófs á mun á meðaltölum úr sjálfstrúarþættinum benda einnig til þess að þeir sem 

meta gengi sitt í skóla sem mjög eða frekar vel (M=3,99, SD=0,591) séu með hærra meðaltal en þeir 

sem meta gengi sitt í skóla nokkuð vel eða frekar illa (M=3,40, SD=0,818) og var sá munur marktækur 

við p<0,05. Þátttakendunum sem voru með meiri sjálfstrú gekk því betur í skóla. 

3.8 Tengsl líkamlegrar og andlegrar heilsu við verndandi- og áhættuþætti 

Tengsl líkamlegrar og andlegrar heilsu við verndandi þætti og áhættuþætti/áhættuhegðun voru skoðuð 

með t-prófum óháðra úrtaka. Vegna þess hve lítil dreifing svara var í spurningum um líkamlega og 

andlega heilsu voru svör flokkuð í tvo flokka. Annars vegar voru þeir sem mátu heilsu sína mjög eða 

góða og hins vegar þeir sem mátu hana sæmilega eða lélega. Þessir tveir hópar voru síðan bornir 

saman varðandi meðaltöl úr sjálfsmyndarþættinum, sjálfstrúarþættinum og áhættuþáttum/ 

áhættuhegðuninni. Alls voru 45 þátttakendur (67,2%) sem mátu andlega heilsu sína mjög góða eða 

góða og 56 þátttakendur (82,4%) sem mátu líkamlega heilsu sína mjög góða eða góða.  

Gerð voru t-próf til að kanna mun á meðaltölum þeirra sem mátu andlega heilsu sína mjög góða eða 

góða og þeirra sem mátu hana sæmilega eða lélega. Niðurstöður t-prófa benda til þess að þeir sem 

meta andlega heilsu sína betri séu með marktækt hærra meðaltal á sjálfsmyndarþættinum (M=4,11, 

 Meðaltöl úr sjálfstrúarþætti 

95% 

öryggisbil 

  

 Ekki í áhættu Í áhættu   

 M SD n M SD n t df 

Áhætta – heilbrigði 3,70 ,751 44 3,81 ,744 23 -0,492, 0,278 -,556 65 

Áhætta – samskipti 3,69 ,752 52 3,91 ,745 14 -0,664, 0,239 -,940 64 

Áhætta – líðan 3,80 ,298 5 3,71 ,779 62 -0,614, 0,794 ,258 65 

Áhætta – ofbeldi 3,80 ,716 54 3,45 ,843 14 -0,101, 0,789 1,54 66 

Áhætta - vímuefni 3,74 ,835 38 3,71 ,642 30 -0,343, 0,395 ,139 66 

Áhætta - kynhegðun 3,73 ,564 21 3,71 ,840 44 -0,387, 0,423 ,089 63 
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SD=0,658) en þeir sem töldu hana verri (M=3,60, SD=0,774). Sá munur var marktækur við p<0,01. Það 

sama kom fram þegar sjálfstrúarþátturinn var skoðaður. Þeir sem mátu andlega heilsu sína betri 

(M=3,90, SD=0,594) voru með marktækt hærra meðaltal en þeir sem mátu hana verri (M=3,39, 

SD=0,935) og var sá munurinn marktækur við p<0,05. 

Einnig voru gerð t-próf til að kanna mun þeirra sem mátu líkamlega heilsu sína mjög góða eða góða 

og þeirra sem mátu hana sæmilega eða lélega. Niðurstöður t-prófa benda til þess að nemendur sem 

mátu líkamlega heilsu sína betri voru með hærra meðaltal úr sjálfsmyndarþætti (M=4,02; SD=0,75) en 

þeir sem mátu hana verri (M=3,58; SD= 0,537). Það sama kom fram varðandi sjálfstrúarþáttinn, en þeir 

sem mátu líkamlega heilsu sína betri (M=3,77; SD=0,714) voru með hærra meðaltal en þeir sem mátu 

hana verri (M=3,50; SD=0,905). Hvorugt þessara prófa var marktækt.  

Þegar áhættuþættir/áhættuhegðun voru skoðaðir kom í ljós að þeir sem töldu andlega heilsu sína 

vera verri (M=5,16, SD=2,14) voru með marktækt hærra meðaltal úr þeim en þeir sem mátu hana betri 

(M=3,88, SD=2,33) sá munur var marktækur við p<0,05. Eins voru þeir þátttakendur sem mátu líkamlega 

heilsu sína verri (M=6,09, SD=1,76) með hærra meðaltal úr áhættuþáttum/áhættuhegðun en þeir sem 

töldu líkamlega heilsu sína betri (M=3,88, SD=2,24). Sá munur var einnig marktækur við p<0,01. 

3.9 Samantekt á tölfræðilegum niðurstöðum 

Gerð var þáttagreining þar sem tveir verndandi þættir komu fram: sjálfsmynd og sjálfstrú. Áreiðanleiki 

þáttagreiningar var metinn með Cronbach‘s alpha og var 0,849 fyrir sjálfsmyndarþáttinn og 0,827 fyrir 

sjálfstrúarþáttinn. Fylgni var á milli spurninga innan verndandi þátta. Neikvæð fylgni var á milli verndandi 

þátta og áhættuþátta/áhættuhegðunar en engin marktækni. Eins voru t-próf sem gerð voru á 

undirflokkum áhættuþátta/áhættuhegðunar og sjálfsmyndarþáttarins og sjálfstrúarþáttarins ekki 

marktæk. Því var tilgátunni um að neikvætt samband sé á milli verndandi þátta og 

áhættuþátta/áhættuhegðunar hafnað. Jákvæð fylgni er á milli sjálfsmyndar og sjálfstrúar sem bendir til 

þess að þeir sem hafa sterkari sjálfsmynd eru með meiri sjálfstrú. Sú fylgni var marktæk og því var sú 

tilgáta studd. Ekki fékkst marktæk niðurstaða varðandi tengsl sjálfsmyndar og gengi í skóla og því var 

þeirri tilgátu hafnað. Hins vegar gekk þeim þátttakendur sem voru með meiri sjálfstrú betur í skóla og 

var sú tilgáta því studd. Þeir þátttakendur sem töldu andlega heilsu sína góða voru með marktækt betri 

sjálfsmynd og marktækt meiri sjálfstrú. Þessar tvær tilgátur voru því studdar. Ekki var marktækur munur 

á þeim sem mátu líkamlega heilsu sína góða og þeirra sem mátu hana slæma þegar sjálfsmyndarþáttur 

og sjálfstrúarþáttur voru skoðaðir. Þeim tilgátum var því hafnað. Þeir unglingar sem mátu andlega heilsu 

sína slæma voru með marktækt fleiri áhættuþætti/áhættuhegðun. Það sama kom fram þegar líkamleg 

heilsa var skoðuð. Þær tilgátur voru því studdar. 

3.10 Mat á fyrirlögn skimunartækisins HEILUNG 

Þrjú viðtöl voru tekin við skólahjúkrunarfræðing á meðan á rannsókn stóð en hann hefur starfað í MR 

frá árinu 2004. Upphaflega starfaði hún aðeins í hálfan dag á viku en fljótlega jókst það og á þeim tíma 

sem rannsóknin var gerð var staða skólahjúkrunarfræðings komin upp í 70%. Fyrsta viðtalið var tekið 

þann 26. janúar tæplega þremur vikum eftir að rannsókn hófst. Á þeim tíma höfðu 15 nemendur svarað 

skimunartækinu. Annað viðtalið var tekið þrem vikum seinna eða 16. febrúar og voru þá 32 nemendur 
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búnir að svara. Síðasta viðtalið var tekið í lok rannsóknartímabilsins þann 27. apríl. Alls svöruðu 68 

nemendur skimunartækinu HEILUNG. Viðtölin við skólahjúkrunarfræðinginn voru skrifuð upp orð frá orði 

og lesin yfir. Hér verður greint frá helstu atriðunum sem þar komu fram en þeim má skipta niður í vinnulag 

skólahjúkrunarfræðings fyrir rannsókn, vinnulag fyrirlagnar skimunartækisins HEILUNG, þátttöku 

nemenda, skimunartækið HEILUNG, úrvinnslu og hagnýtingu. 

Vinnulag skólahjúkrunarfræðings áður en rannsókn hófst fólst í því að meta hvers vegna nemandi 

leitaði til hans og leita úrlausna á þeim vandamálum sem nemandi lýsti. Ef nemandi kom vegna 

líkamlegra einkenna var rætt um þau einkenni. Hins vegar ef nemandi sýndi ekki á sér fararsnið voru 

notaðar opnar spurningar til þess að komast að því hvort hann vildi ræða eitthvað annað. Þegar nemandi 

kom inn vegna andlegra vandamála voru viðtölin yfirleitt lengri. Flestir nemendur sem leituðu til 

skólahjúkrunarfræðingsins voru nemendur sem komu vegna andlegrar líðan og margir voru fastagestir. 

Vegna þess að rannsóknin fól í sér fyrirlögn skimunartækis við klínískar aðstæður hafði það áhrif á 

vinnulag skólahjúkrunarfræðingsins. Það gat verið mismunandi hvenær í vinnuferlinu hann lagði 

skimunartækið fyrir. Stundum í byrjun viðtals og stundum seinna. Skólahjúkrunarfræðingi fannst ekkert 

mál að leggja skimunartækið fyrir. Í nokkur skipti gleymdi hann því, einkum í upphafi rannsóknar. 

Stundum var ekki unnt að leggja það fyrir þegar nemendur voru til að mynda að flýta sér í tíma. Það tók 

nemendur um 3-5 mínútur að svara skimunartækinu. Voru þeir oft hugsi yfir spurningum um styrkleika. 

Nemendur voru jákvæðir gagnvart rannsókninni en höfðu lítinn eða engan áhuga á að kynna sér efni 

hennar. Aðeins einn nemandi tók með sér upplýsingablað um rannsóknina. Nemendum fannst þátttaka 

í rannsókninni ekki vera neitt mál en ef þeir voru mikið að flýta sér var þeim yfirleitt ekki boðin þátttaka. 

Nemendum gekk vel að svara skimunartækinu. Þeir virtust almennt skilja það sem spurt var um og 

spurðu fremur lítið út í þær spurningar sem voru í skimunartækinu.  

Þær spurningar sem nemendur veltu þó fyrir sér voru meðal annars varðandi aldur, það er hvort að 

þeir sem væru að verða 17 ára ættu að skrifa 16 ára. Þeim var ráðlagt að skrá aldur sinn á degi 

fyrirlagnar. Þá var einnig spurt um orðalagið „…leyst erfið vandamál á farsælan hátt“ og hvort það ætti 

við í dag en hann svaraði því til að það ætti við almennt. Spurningin um áfengið var hvort viðkomandi 

hafði drukkið áfengi fjórum sinnum eða oftar á síðustu 30 dögum. Skólahjúkrunarfræðingur taldi það 

nokkuð mikið en gæfi sannarlega mynd af því að um vandamál væri þá að ræða. Hann nefndi hvort 

betra væri að spyrja hvort þau noti áfengi og hafa þá svarmöguleikana já eða nei. Varðandi spurningu 

um hvort viðkomandi væri áhyggjufullur og spenntur velti hann fyrir sér hvort spenna væri ávallt neikvæð. 

Eins væri spurning hvort ætti að vera áhyggjufullur og spenntur eða áhyggjufullur eða spenntur. 

Við úrvinnslu skólahjúkrunarfræðings á svörum nemenda þá leit hann snögglega yfir svörin. Þegar 

nemandi svaraði einhverjum áhættuþáttum/áhættuhegðun sem honum fannst nauðsynlegt að skoða 

nánar þá spurði hann þau beint um það efni. Sú nálgun kom ekki flatt upp á nemendur. Hann sagðist 

ekki vera með neina yfirheyrslu heldur bauð þeim að tala um viðkomandi efni. Ef þau reyktu þá hafi hann 

til að mynda skoðað það með þeim hvort þau hafi pælt í því að hætta að reykja og bent þeim á það sem 

hægt væri að gera. Jafnframt opnaði hún á möguleikann á frekari tjáskiptum síðar. Ef nemandi hafði 

ekki tíma í þetta sinn þá fékk hann upplýsingar um að hann gæti komið aftur. Skólahjúkrunarfræðingur 

nefndi dæmi um dreng sem kom til hans vegna meiðsla í öxl. Hann sá þarna dreng í góðu formi og var 

hann að standa sig vel. Þegar drengurinn hafði svarað skimunartækinu kom í ljós að hann átti enga vini 
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sem hann treysti og átti við andlega vanlíðan að stríða. Skólahjúkrunarfræðingur taldi að þessar 

upplýsingar hefðu ekki komið í hefðbundnu viðtali og því hefði skimunartækið verið mjög gagnlegt. 

Einfalt var að leggja skimunartækið fyrir að mati skólahjúkrunarfræðingsins og tók það stuttan tíma. 

Honum fannst auðvelt að lesa úr því og vinna með þær upplýsingar sem þar komu fram. Skimunartækið 

kom inn á fleiri þætti en hann var vanur að spyrja þau um, meðal annars reykingar. Þannig gæfi það 

betri mynd af heilsufarssögu viðkomandi. Skólahjúkrunarfræðingur telur það geta verið gagnlegt að 

leggja HEILUNG fyrir sama nemanda oftar en einu sinni til að sjá mun á milli tímapunkta. Hann sagðist 

einnig hafa áhuga á að nýta svona skimunartæki í framtíðinni. 
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4 Umræða 

Skimunartækið HEILUNG er nýtt og hefur ekki verið forprófað áður, því var mikilvægt að kanna hvort 

það væri áreiðanlegt og réttmætt til notkunar af skólahjúkrunarfræðingum til skimunar á heilbrigði 

unglinga í framhaldsskólum. Niðurstöður þessarar forprófunar benda til þess að áreiðanleiki 

skimunartækisins sé yfir meðallagi hvað varðar verndandi þætti og að hugsmíðarréttmæti þess sé gott 

miðað við þá þætti sem skoðaðir voru og miðað við að um nýtt mælitæki sé að ræða. Jákvæð fylgni var 

á milli breyta sem hugmyndafræðilega eiga að hafa jákvæð tengsl og neikvæð fylgni milli þeirra breyta 

sem hugmyndafræðilega hafa neikvæð tengsl. Jafnframt kom í ljós að skimunartækið var hagnýtt til 

notkunar við skólahjúkrun í framhaldsskóla. 

4.1 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki 

Skimunartæki er áreiðanlegt ef niðurstöður þess eru nákvæmar. Til þess að kanna nákvæmni 

skimunartækja er innri áreiðanleiki skimunartækisins metinn. Innri áreiðanleiki skimunartækisins 

HEILUNG var metinn með Cronbach‘s alpha en hann mælir einsleitni mælitækisins (Guðrún Pálmadóttir, 

2003). Tveir þættir fengust með þáttagreiningu á verndandi þáttum, annars vegar svonefndur 

sjálfsmyndarþáttur og hins vegar sjálfstrúarþáttur. Cronbach‘s alpha fyrir sjálfsmyndarþátt var 0,849 og 

fyrir sjálfstrúarþátt 0,827. Áreiðanleikastuðull sem er 0,9 er talinn hár og í meðallagi sé hann 0,8 (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). Þessar niðurstöður benda því til þess að innri áreiðanleiki var yfir meðallagi hár en 

það gefur til kynna að niðurstöður úr verndandi þáttum eru áreiðanlegar, almennt er talið að stuðull sem 

er yfir 0,8 sé vel ásættanlegur sérstaklega fyrir nýtt skimunartæki (Polit og Beck, 2012). 

Áhættuþáttum/áhættuhegðun var svarað á tvíbila kvarða já og nei, en vegna þess hve lítil dreifing var á 

svörum þátttakenda var ekki hægt að gera þáttagreiningu á þeim og þar af leiðandi fékkst ekki 

áreiðanleikastuðul fyrir þá. Mögulega væri hægt að fá meiri dreifingu með stærra úrtaki. 

Hugsmíðarréttmæti 

Hugsmíðarréttmæti skimunartækisins var fengið með því að skoða fylgni milli skyldra breyta, með 

þáttagreiningu og með tilgátuprófunum. Þáttagreining á verndandi þáttum skimunartækis leiddi í ljós tvo 

þætti sjálfsmyndarþátt og sjálfstrúarþátt. Fjórar spurningar féllu undir sjálfsmyndarþáttinn það voru 

staðhæfingarnar ég er ánægður með sjálfan mig, ég er ánægður með líkama minn, mér finnst ég hafa 

marga góða kosti og ég stend með sjálfum mér. Það kom aðeins á óvart að seinasta staðhæfingin félli 

undir sjálfsmyndarþáttinn en góð sjálfsmynd einstaklings og mikil sjálfsvirðing bendir til aukinnar seiglu, 

góðrar aðlögunar og betri andlegrar heilsu (Carbonell o.fl., 2002; Deković, 1999; Vigdís Hrönn 

Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). Mögulega hafa þeir einstaklingar sem standa með sjálfum 

sér betri sjálfsvirðingu og því hafi þessi spurning lent með hinum spurningunum. Sjálfsmynd er hugmynd 

einstaklings um sjálfan sig sem mótast af eigin mati, umhverfi og atburðum (Klein o.fl., 2017; Sebastian 

o.fl., 2008). Sjálfsmynd skiptist í vitsmunalega sjálfsmynd, félagslega sjálfsmynd og líkamsímynd 

(Jackson o.fl., 2010). Það kemur því ekki á óvart að undir sjálfsmyndarþáttinn falla spurningar varðandi 

það að vera ánægður með sjálfan sig og líkama sinn og að telja sig hafa marga góða kosti. 
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Þrjár spurningar féllu undir sjálfstrúarþáttinn það voru spurningarnar ég á gott með að ráða við 

hlutina, ég á auðvelt með að sjá margar lausnir þegar ég stend frammi fyrir vandamáli/um og ég get 

leyst erfið vandamál á farsælan hátt. Þessar þrjár spurningar fjalla allar um það hversu vel einstaklingur 

telur sig geta tekst á við þau verkefni sem verða á vegi hans. Sjálfstrú er upplifun einstaklings á getu 

sinni til að takast á við erfiðar aðstæður eða verkefni (Butz og Usher, 2015; Schönfeld o.fl., 2017). Þeir 

einstaklingar sem hafa mikla sjálfstrú hafa meðal annars meiri áhuga á krefjandi verkefnum (McGeown 

o.fl., 2014). Sem bendir til þess að þeir telji sig betur í stakk búna til þess að takast á við þau verkefni 

en þeir sem hafa litla sjálfstrú. 

Jákvæð marktæk fylgni var á milli allra spurninganna sem féllu undir sjálfsmyndarþáttinn í 

þáttagreiningunni og var fylgnin á bilinu r = 0,373-0,692. Einnig var jákvæð marktæk fylgni á milli allra 

spurninga sem voru innan sjálfstrúarþáttarins og var hún á bilinu r = 0,476-0,592. Fylgnistuðull sem er í 

kringum 0,30 bendir til þess að meðal fylgni er á milli breyta en fylgnistuðull sem er um 0,60 bendir til 

sterkrar fylgni (Levin og Fox, 2006). Fylgni milli spurninga innan þáttanna er yfir meðallagi og í sumum 

tilfellum sterk. Þessar niðurstöður gefa góða hugmynd um hugsmíðarréttmæti verndandi þátta 

skimunartækisins. 

Tilgátuprófanir eru liður í því að meta hugsmíðarréttmæti skimunartækis og því nauðsynlegur liður í 

forprófun þess. Alls voru tíu tilgátur prófaðar en þær fjölluðu um tengsl verndandi þátta við 

áhættuþætti/áhættuhegðun, tengsl sjálfsmyndar við sjálfstrú, tengsl verndandi þátta við gengi í skóla, 

tengsl verndandi þátta við andlega og líkamlega heilsu og tengsl áhættuþátta/áhættuhegðunar við 

andlega og líkamlega heilsu. Í rannsókninni komu fram neikvæð tengsl á milli verndandi þátta og 

áhættuþátta/áhættuhegðunar, þau tengsl voru ekki marktæk en gefa okkur vísbendingu um að þeir sem 

eru með fleiri verndandi þætti eru með færri áhættuþætti/áhættuhegðun. Einnig voru gerð t-próf til að 

kanna mun á meðaltölum þeirra sem voru í áhættu og þeirra sem ekki voru í áhættu, á sjálfsmyndar- og 

sjálfstrúarþættinum. Í flestum tilfellum voru þeir sem ekki voru í áhættu með hærra meðaltal á 

sjálfsmyndarþættinum en minni munur var á meðaltölum úr sjálfstrúarþættinum. Ekkert t-próf var 

marktækt. Niðurstöður benda þó til þess að þeir sem hafa betri sjálfmynd og meiri sjálfstrú eru í minni 

áhættu. Hugmyndafræðilega draga verndandi þættir úr neikvæðum áhrifum áhættuþátta en rannsóknir 

hafa meðal annars bent til þess að auknir verndandi þættir dragi úr áhættuhegðun (Carbonell o.fl., 2002; 

Deković, 1999). Eins eru einstaka verndandi þættir sem draga úr neikvæðum afleiðingum áhættuþátta 

og draga úr áhættuhegðun. Meðal annars dregur mikil sjálfstrú og leiðandi uppeldi úr áhættuhegðun 

unglings (Albertos o.fl., 2016; Prince-Embury, 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þeir 

sem eru með fleiri verndandi þætti séu með færri áhættuþætti/áhættuhegðun en þar sem að tengsl voru 

ekki marktæk var ekki hægt að álykta að tilgátan um tengsl á milli þessara þátta sé sönn. 

Marktæk sterk jákvæð fylgni var á milli sjálfsmyndar og sjálfstrúar en þessi hugtök eru nátengd. 

Sjálfsmynd á við um hugmynd einstaklings um sig sjálfan og skiptist meðal annars í vitsmunalega og 

félagslega sjálfsmynd (Jackson o.fl., 2010). Sjálfstrú á við um þau viðhorf sem einstaklingur hefur 

varðandi hæfni sína til að takast á við verkefni (Butz og Usher, 2015; Schönfeld o.fl., 2017). Við því var 

að búast að einstaklingur sem hefur mikla sjálfstrú hafi einnig betri sjálfsmynd þar sem hann hefur meiri 

trú á sjálfum sér til þess að takast á við verkefni lífsins. Talið var að þeir sem hefðu sterka sjálfsmynd 

hefðu einnig mikla sjálfstrú en niðurstöðum þessarar rannsóknar benda til þess að svo sé. 
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Talið var að aukin sjálfsmynd hefði áhrif á mat nemenda á gengi í skóla. Þegar fylgni meðal verndandi 

þátta og gengi í skóla var skoðað kom í ljós að spurningin varðandi það hvort einstaklingur taldi sig hafa 

marga góða kosti hefði marktækt jákvæða fylgni við gengi í skóla. Sú spurning var úr 

sjálfsmyndarþættinum sem þáttagreining gaf okkur. Engin önnur spurning sem féll undir þennan þátt var 

með marktæka fylgni við gengi í skóla. Niðurstöður t-prófs bentu til þess að þeir sem voru með sterkari 

sjálfsmynd gekk betur í skóla en þær niðurstöður voru ekki marktækar. Þeir unglingar sem fá stuðning 

frá skólaumhverfinu eru með hærri sjálfsmynd (Dudovitz o.fl., 2017). Niðurstöður okkar benda til þess 

að svo er en þar sem að ekki fékkst marktækni er ekki hægt að álykta um þessi tengsl.  

Sýnt hefur verið fram á að unglingum sem hafa mikla sjálfstrú gengur betur í skóla (McGeown o.fl., 

2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja það. Jákvæð marktæk fylgni var á milli tveggja spurninga 

innan sjálfstrúarþáttarins úr þáttagreiningu, varðandi að geta leyst erfið vandamál og að eiga gott með 

að ráða við hlutina, og mati nemenda á gengi sínu í skóla. Niðurstöður benda til þess að fylgni sé á milli 

sjálfstrúar einstaklings og þess að ganga vel í skóla. Eins benda niðurstöður t-prófs til þess að þeir sem 

eru með mikla sjálfstrú gengur betur í skóla. Þær niðurstöður voru marktækar og því var sú tilgáta 

sönnuð. 

Marktæk jákvæð fylgni var á milli andlegar líðan og allra spurninga innan verndandi þátta nema 

þeirrar að geta leyst erfið vandamál. Hæst var fylgnin á milli andlegrar heilsu og þess að vera ánægður 

með sjálfan sig. Eins voru þeir sem töldu sig vera með góða andlega heilsu með marktækt sterkari 

sjálfmynd og meiri sjálfstrú en þeir sem töldu andlega heilsu verri. Þessar niðurstöður eru í takt við þær 

tilgátur sem settar voru fram varðandi tengsl sjálfsmyndar annars vegar og sjálfstrúar hins vegar við 

andlega heilsu. Tengsl á milli verndandi þátta og líkamlegrar heilsu voru einnig skoðuð. Líkamleg heilsa 

þátttakenda var með marktækt jákvæða fylgni við þættina varðandi kosti, ánægju með sjálfan sig og 

ánægju með líkama sinn. Hæst var fylgnin á milli líkamlegrar heilsu og ánægju með líkama sinn. Þeir 

nemendur sem töldu líkamlega heilsu sína betri voru með sterkari sjálfsmynd og meiri sjálfstrú en þau 

tengsl voru ekki marktæk. Það var því ekki hægt að segja til um hvort sjálfmynd og sjálfstrú hafi áhrif á 

líkamlega heilsu en gefur okkur góða hugmynd um að svo sé. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri 

rannsóknir sem benda til þess að einstaklingar með betri sjálfsmynd meti andlega og líkamlega heilsu 

sína betri (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). Þeir einstaklingar sem eru með 

lélega sjálfsmynd og litla sjálfsvirðingu eru líklegri til að upplifa þunglyndi og óánægju með líkama sinn 

(Carbonell o.fl., 2002; Moksnes o.fl., 2016; van den Berg o.fl., 2010). 

Tengsl áhættuþátta/áhættuhegðunar og mati á andlegu og líkamlegu heilbrigði var kannað með t-

prófum. Samkvæmt niðurstöðum þeirra eru þeir sem telja andlega og/eða líkamlega heilsu sína verri 

með fleiri áhættuþætti/áhættuhegðun. Þessar niðurstöður voru marktækar. Því er hægt að álykta að þeir 

unglingar sem telja heilsu sína verri eru líklegri til að hafa fleiri áhættuþætti/áhættuhegðun. Rannsóknir 

benda til þess að þeim einstaklingum sem eru þunglyndir eru líklegri til þess að stunda áhættuhegðun 

(Testa og Steinberg, 2010). Eins benda rannsóknir til þess að áhættuþættir í lífi unglinga, svo sem 

ofbeldi, geti haft slæm áhrif á andlega líðan þeirra (Blum o.fl., 2003). Þannig eru þeir unglingar sem 

meta heilsu sína slæma líklegri til þess að stunda áhættuhegðun auk þess sem aðrir áhættuþættir geta 

haft áhrif á andlega líðan þeirra. 
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Niðurstöður úr þessari rannsókn gefa okkur góðar vísbendingar um áreiðanleika og réttmæti 

skimunartækisins. Sýnt var fram á hugsmíðarréttmæti með þáttagreiningu og tilgátuprófunum, en þær 

prófanir staðfestu að mestu þær tilgátur sem settar voru fram. 

4.2 Hagnýting skimunartækisins 

Lagt var upp með að kanna hvort klíníska skimunartækið HEILUNG nýttist við mat á heilbrigði unglinga. 

Viðtöl voru tekin við skólahjúkrunarfræðinginn sem lagði skimunartækið fyrir til þess að fá betri innsýn 

inn í hagnýtingargildi þess. Við gerð skimunartækisins var lögð áhersla á að tækið væri einfalt til 

notkunar í klínískum aðstæðum. Svarmöguleikar í áhættuþáttum/áhættuhegðun voru hafðir tvíbila, það 

er já og nei, til þess að auðvelda úrvinnslu. Hugsunin var sú að heilbrigðisstarfsmaðurinn, 

hjúkrunarfræðingur í þessu tilviki, gæti í fljótu bragði séð hvort unglingur hefði einhvern áhættuþátt eða 

stundaði einhverja áhættuhegðun. 

Skólahjúkrunarfræðingi fannst almennt lítið mál að leggja skimunartækið fyrir. Unglingar tóku yfirleitt 

vel í það og það tók stuttan tíma, eða um þrjár til fimm mínútur. Úrvinnsla skimunartækis gekk einnig vel 

en skólahjúkrunarfræðingurinn leit yfirleitt yfir svör nemanda áður en hann fór og ræddi við hann um það 

sem vakti athygli hans. Honum fannst auðvelt að ræða um þá hluti sem komu fram á skimunartækinu 

við nemendur og taldi það ekki koma flatt upp á þá. Honum fannst skimunartækið enn fremur koma inn 

á þætti sem hann var ekki vanur að spyrja um, svo sem reykingar og samband við vini. 

Skólahjúkrunarfræðingurinn sá fyrir sér að nota skimunartækið HEILUNG í framtíðinni ekki aðeins til 

þess að meta heilbrigði unglings einu sinni heldur einnig sem tól til að meta mun á milli tímapunkta. 

Þessar niðurstöður benda til þess að skimunartækið HEILUNG gæti nýst heilbrigðisstarfsmönnum í 

vinnu sinni með unglingum. Heilbrigðisstarfsmenn veigra sér við að ræða erfið mál líkt og áhættuhegðun 

og líðan við unglinga (Salerno, 2008) og ætti þetta skimunartæki að aðstoða þá við að opna á umræðuna 

við unglinginn (Duncan o.fl., 2007). 

Við hönnun skimunartækisins var talið mikilvægt að það tæki unglinga stuttan tíma að taka það ásamt 

því að það tæki skólahjúkrunarfræðinginn stuttan tíma að fara yfir það. Fáir skólahjúkrunarfræðingar 

starfa í framhaldsskólum í dag og oft eru þeir í lítilli vinnu. Það getur því skipt sköpum fyrir þá að hafa 

skimunartæki sem tekur á öllum helstu verndandi þáttum og áhættuþáttum/áhættuhegðun, sem er stutt 

og auðvelt í notkun. Hjúkrunarfræðingar eru í sérstöðu hvað varðar heildrænt mat á einstaklingi, bæði 

varðandi líkamlega og andlega heilsu (Brynja Örlygsdóttir o.fl., 2016). Þeir eru einnig með góðan grunn 

í forvörnum og hafa þekkingu á vexti og þroska unglingsins. Því er tilvalið að hjúkrunarfræðingar væru 

fyrsti viðkomustaður unglingsins í leit sinni að aðstoð. Skimunartæki líkt og HEILUNG getur nýst þeim 

vel bæði í vinnu sinni með unglingnum sjálfum og við forvarnarvinnu. Hægt væri fyrir 

skólahjúkrunarfræðinginn að taka saman niðurstöður nemenda á ársgrunni til þess að meta þörf á 

forvörnum í skólanum. Til dæmis benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að fimmtungur 

nemenda sem leita til skólahjúkrunarfræðings notar ekki alltaf getnaðarvörn og rúm 85% nemenda hafa 

upplifað áhyggjur og spennu síðastliðna sex mánuði. Því er mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingur hafi 

góða þekkingu á seiglu og hvernig nýta megi hana til þess að efla unglinginn en þannig geta forvarnir 

verið markvissari (Ahern, 2006; Arrington og Wilson, 2000; Butz og Usher, 2015) 
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Flestir nemendur höfðu engar athugasemdir við skimunartækið en það kom þó fyrir að 

skólahjúkrunarfræðingurinn fengi einstaka spurningar varðandi hvernig ætti að svara og orðalag 

spurninga. Orðalagði á farsælan hátt vafðist fyrir nokkrum nemendum auk þess sem að þeim fannst 

ekki alltaf skýrt hvort spurningarnar innan verndandi þáttar ættu við í dag eða alltaf. Einnig fannst 

nokkrum nemendum að orðið spenna væri ekki alltaf neikvætt orð og áttu því erfitt með að svara 

spurningunni varðandi það að vera áhyggjufullur og spenntur. Skólahjúkrunarfræðingur benti einnig á 

að það væri mögulega meira lýsandi að spyrja nemendur hvort þeir hefðu notað áfengi á síðustu 30 

dögum í stað þess að spyrja hvort nemandi hafi notað áfengi 4x eða oftar á síðustu 30 dögum. 

4.3 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á verndandi og áhættuþáttum/áhættuhegðun gefa góða hugmynd um 

hvernig hægt er að vinna með unglingum. Þessi rannsókn hefur þá sérstöðu að hannað var nýtt 

skimunartæki sem tekur á báðum þáttum og getur nýst í starfi skólahjúkrunarfræðings. Rannsóknir á 

þessu sviði á Íslandi hafa ekki verið margar og því var þessari rannsókn ætlað að sýna fram á mikilvægi 

þess að hafa skólahjúkrunarfræðing í framhaldsskólum og að þeir hefðu skimunartæki til að meta 

unglinginn auk þess að benda á aukna þörf fyrir forvarnir í framhaldsskólum. Það var jafnframt styrkur 

rannsóknar að forprófun skimunartækisins fór fram sem hluti af klínísku starfi skólahjúkrunarfræðings í 

framhaldsskóla sem gaf góða mynd af hagnýtingu þess. Þessi forprófun gaf einnig góðar vísbendingar 

um áreiðanleika og réttmæti skimunartækisins HEILUNG. Eins má geta þess að enginn nemandi neitaði 

þátttöku í rannsókninni og allir forráðamenn unglinga undir 18 ára gáfu leyfi fyrir því að svör þeirra 

unglinga yrðu notuð. 

Rannsóknin fór aðeins fram í einum framhaldsskóla og úrtakið allt nemendur þaðan. Það er því óvíst 

að þetta úrtak sé lýsandi fyrir aðra framhaldsskólanema. Meðal annars þurfa nemendur að hafa háar 

einkunnir til þess að komast inn í þennan tiltekna skóla. Þessir nemendur hafa því áður en þeir byrjuðu 

í framhaldsskóla haft mikinn metnað fyrir náminu. Aðrir framhaldsskólar bjóða upp á svo kallaðar 

núllbrautir þar sem nemendum sem gekk ekki nægilega vel í grunnskóla er boðið upp á að taka áfanga 

til þess að ná þeim stað í náminu sem þeir þurfa til þess að komast á almennar brautir 

framhaldsskólanna. Ólíklegt er að mat nemenda í MR eigi sér hliðstæður við mat annarra nemenda sem 

mögulega hafa lent á fleiri veggjum innan menntakerfisins. Einnig er hægt að velta því fyrir sér hvort að 

þær námskröfur sem gerðar eru á nemendur í þessum tiltekna skóla valdi aukinni vanlíðan hjá 

nemendum sem eru mögulega vanir því að ganga vel í námi. 

Úrtakið sem notast var við í þessari rannsókn var tilgangsúrtak, en tilgangurinn var að ná til þess 

hóps sem leitar til skólahjúkrunarfræðings. Í niðurstöðum kom fram að mjög margir nemendur hafa 

upplifað áhyggjur, spennu, áhugaleysi og vonleysi. Skólahjúkrunarfræðingur í MR er 

geðhjúkrunarfræðingur að mennt og því er líklegt að nemendur leiti til hans með þau mál. Það skapar 

skekkju hvað úrtakið varðar. Miðað við þessar úrtaksskekkjur er ekki unnt að heimfæra niðurstöður á 

þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Önnur skekkja sem gæti haft áhrif á niðurstöður 

þessarar rannsóknar var svarbjögun (e. response bias) en hún gerist meðal annars þegar þátttakendur 

svara á þann hátt sem þeir telja að þeir eigi að svara, setja sjálfan sig í betri mynd eða eru sammála 

öllum staðhæfingum (Polit og Beck, 2012). Í þessari rannsókn sat hjúkrunarfræðingurinn á móti 



  

54 

nemanda á meðan hann svaraði skimunartækinu, það getur því verið að þeir hafi ekki alltaf svarað 

heiðarlega, sérstaklega varðandi notkun ólöglegra vímuefna. 

Við áframhaldandi þróun á skimunartækinu þarf að skoða hvort það þurfi að breyta því að einhverju 

leyti. Kanna þarf hvort breyta eigi orðalagi í þeim spurningum sem vöfðust fyrir þátttakendum til þess að 

einfalda fyrirlögn skimunartækisins. Það þarf einnig að íhuga hvort bæta þurfi við spurningum, til dæmis 

hefur notkun rafsígaretta aukist mikið á stuttum tíma en ekki var spurt um notkun þeirra í 

skimunartækinu. Áframhaldandi rannsóknir þarf á skimunartækinu, það þarf að leggja það fyrir stærra 

úrtak auk þess sem að úrtakið þyrfti að koma úr fleiri skólum. Eins mætti skoða betur áhrif annarra 

verndandi þátta á áhættuþætti/áhættuhegðun, gengi í skóla og líkamlega og andlega heilsu, svo sem 

tengsl við foreldra og aðra fullorðna. Það mætti einnig gera handbók fyrir skólahjúkrunarfræðinga um 

notkun skimunartækisins, þar sem farið væri í fræðin á bakvið skimunartæki og úrræðin sem í boði eru. 

Til dæmis notkun áhugahvetjandi samtals. Áframhaldandi samstarf við framhaldsskóla er mikilvægt 

ásamt því að efla skólahjúkrun í framhaldsskólum. 
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Ályktanir  

Unglingsárin eru mikill umbrotstími í lífi unglings. Unglingurinn tekst á við nýjar áskoranir og aukið álag, 

og áhættuhegðun eykst. Þetta er tími varnarleysis hjá unglingnum og geta áhættuþættir haft veruleg 

áhrif á framtíð hans. Mikilvægt er því að grípa inn í og vera til staðar til þess að styðja við jákvæðan 

þroska unglingsins. Hugmyndafræði seiglu á vel við um unglingsárin en þar eru skoðaðir verndandi 

þættir og áhættuþættir í lífi unglingsins og verndandi þættir nýttir til þess að koma í veg fyrir eða milda 

afleiðingar áhættuþátta. Erfitt getur reynst fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn að ná 

til unglinga þar sem þeir skila sér oft illa á heilsugæsluna. Því ætti heilbrigðisþjónusta við unglinga að 

fara fram á skólastað, en það er sá staður sem flestir unglingar verja mestum tíma sínum. 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstöðu til þess að sinna unglingum í framhaldsskólum en þeir hafa góða 

heildræna þekkingu á heilbrigði unglinga. Þar sem unglingsárin eru flókinn tími getur reynst erfitt að 

ræða við unglinginn um erfið málefni. Skimunartæki sem fjallar um helstu verndandi þætti og 

áhættuþætti/áhættuhegðun í lífi unglings getur opnað þá umræðu og auðveldað áframhaldandi vinnu 

með honum. Skimunartækið HEILUNG var hannað í þeim tilgangi. Í þessari forprófun á skimunartækinu 

HEILUNG fengust góðar vísbendingar um áreiðanleika og réttmæti þess. Niðurstöður þáttagreiningar, 

fylgniprófa og tilgátuprófana benda til þess að hugsmíðarréttmæti sé til staðar en mikilvægt er að leggja 

skimunartækið fyrir stærra úrtak úr fleiri framhaldsskólum. Skimunartækið var auðvelt í notkun og gaf 

skólahjúkrunarfræðingi meiri upplýsingar en hann fær í hefðbundum viðtölum. Þannig veitti það honum 

heildrænni sýn á heilbrigði unglingsins. 
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