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Útdráttur 

Ofbeldi og vanræksla í æsku móta sjálfsmynd barna og hafa áhrif á þroska 

heilans og því getur ill meðferð á uppvaxtarárum haft alvarlegar og 

langvinnar afleiðingar. Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að ill 

meðferð í æsku sé algengari meðal fanga en hjá almenningi og að samband sé 

milli áfallasögu og afbrotahegðunar. Einnig hefur ítrekað verið sýnt fram á 

hærri tíðni áfallastreituröskunar meðal fanga en í almennum úrtökum en 

ómeðhöndluð getur röskunin haft mikil og skerðandi áhrif á líf fólks. 

 Í rannsókninni var unnið út frá tveimur rannsóknarspurningum: (1) 

Hver er tíðni illrar meðferðar í æsku meðal karlkyns fanga á Íslandi? og (2) 

Hversu hátt hlutfall karlfanga á Íslandi mætir greiningarviðmiðum fyrir 

áfallastreituröskun? Notast var við tvo spurningalista, Childhood Trauma 

Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) og PTSD Symptom Scale-Self Report 

(PSS-SR) en báðir höfðu áður verið þýddir og prófaðir á íslenskum úrtökum. 

 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ill meðferð í æsku var mjög algeng 

meðal þátttakenda (n=48) en 87% höfðu upplifað í það minnsta eina af þeim 

fimm tegundum illrar meðferðar sem metnar voru (M=2,33; sf=1,68). Um 

52% höfðu upplifað andlegt ofbeldi, 27% líkamlegt ofbeldi og 48% 

kynferðisofbeldi af einhverju tagi en rúmlega helmingur þátttakenda greindi 

frá vanrækslu á uppvaxtarárum sínum. Af þeim þátttakendum sem svöruðu 

spurningum um einkenni áfallastreituröskunar (n=41) reyndust rúm 63% 

mæta greiningarviðmiðum fyrir röskunina og greindu þeir allir frá skertum 

lífsgæðum og/eða skertri virkni vegna einkenna sinna. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikill meirihluti 

karlfanga á Íslandi hafi sætt illri meðferð í æsku og að stór hluti þeirra þjáist 

af alvarlegum einkennum áfallastreituröskunar. Rannsakandi telur að með því 

að innleiða áfallamiðuð úrræði í starfsemi fangelsanna megi bæta virkni og 

lífsgæði fanga með áfallasögu og draga þannig úr líkunum á endurkomum 

inn í fangelsin. 

Lykilorð: ill meðferð í æsku, áfallastreituröskun, fangar 

 

 



 

 

  



 

Abstract 

Childhood abuse and neglect have been found to affect children´s self-image 

and interfere with normal brain development, leading to both severe and 

chronic consequences. Research has revealed a high prevalence of childhood 

maltreatment in prison populations and its correlation with criminal behavior. 

Furthermore, research has repeatedly shown a higher prevalence of PTSD 

symptoms in samples of prisoners than is found in the general public. 

 The aims of the current study were to determine the frequency of 

childhood maltreatment among male inmates in Iceland, and the percentage 

of male inmates meeting diagnostic criteria for PTSD. Icelandic versions of 

the Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) and the PTSD 

Symptom Scale-Self Report (PSS-SR) were used as measurement 

instruments in the present study, both which have previously been tested on 

Icelandic samples. 

 Results demonstrate a high prevalence of childhood maltreatment 

among the sample (n=48), with 87% of participants having experienced at 

least one of the five categories listed (M=2.33; SD=1.68). Approximately 

52% had experienced emotional abuse, 27% physical abuse and 48% sexual 

abuse, and more than half of the participants reported experiencing neglect in 

their childhood. For questions concerning symptoms of post-traumatic stress, 

two thirds of participants met diagnostic criteria for PTSD, all of which 

expressed a reduced quality of life and/or functional impairment due to their 

symptoms. 

 These results indicate that the majority of male inmates in Icelandic 

prisons were maltreated during their childhood and that many of them suffer 

from severe post-traumatic stress symptoms. By integrating trauma-focused 

interventions into Iceland´s Prison Service, the functioning and quality of life 

of prisoners could be enhanced, therefore reducing the likelihood of 

recidivism. 

Key words: childhood maltreatment, childhood abuse, post-traumatic stress 

disorder, inmates
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1  Inngangur 

Ísland er talið vera eitt af friðsælustu ríkjum heims og má að einhverju leyti 

rekja það orðspor til lágrar glæpatíðni (Institute for Economics and Peace, 

2016). Samkvæmt vefsíðu World Prison Brief (e.d.) er hlutfall fanga hér á 

landi það þriðja lægsta í Evrópu eða 37 fangar á hverja 100.000 íbúa en 

Lichtenstein og Færeyjar eru einu þjóðirnar sem hafa lægra hlutfall. Á 

heimsvísu er Ísland í 12. neðsta sæti af þeim 222 þjóðum sem veittar eru 

upplýsingar um (World Prison Brief, e.d.). Fangelsismálastofnun ríkisins 

gegnir því hlutverki að halda utan um fullnustu refsinga og önnur erindi í 

samræmi við ákvæði laga og reglugerða. Stofnunin hefur auk þess umsjón 

með rekstri fangelsa hér á landi (Fangelsismálastofnun, e.d.-b) en þau eru 

fimm talsins: Fangelsið Litla-Hrauni, Fangelsið Akureyri, Fangelsið Kvía-

bryggju, Fangelsið Sogni og loks Fangelsið Hólmsheiði sem er það nýjasta 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-a). Fangelsin eru rekin í þeim tilgangi að 

einstaklingar sem dæmdir eru geti tekið út refsingu sína. Fangelsis-

málastofnun hefur einnig eftirlit með einstaklingum ef ákæru gegn þeim er 

frestað, þeir fá skilorðsbundinn dóm eða reynslulausn og ef frestun er á 

afplánun (Fangelsismálastofnun, e.d.-b). 

 Á vefsíðu Fangelsismálastofnunar segir að mikilvægt sé að fangar fái 

vel skipulagða og örugga afplánun og að umhverfið hvetji þá til að takast á 

við hin ýmsu vandamál sem þeir kunna að glíma við. Í upphafi afplánunar 

þarf að setja fram einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hvern fanga sem felur í sér 

meðferðarþörf, áhættumat, færni til náms og starfs og félagslegan, sálfræði-

legan eða annars konar stuðning. Sérmenntað og þjálfað starfsfólk vinnur 

með hverjum og einum fanga eftir áætluninni og er hún reglulega 

endurskoðuð. Við lok afplánunar er reynt að stuðla að því að einstaklingurinn 

hafi fastan samastað, góð tengsl við aðstandendur, leiti sér viðeigandi 

aðstoðar ef þörf er á og að hann nái fótfestu í hinu almenna samfélagi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). 

 Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa sýnt að áföll og ill meðferð í æsku 

eru algengari meðal fanga en hjá almenningi (Cima, Smeets og Jelicic, 2008; 

Coleman og Stewart, 2010; Grella, Lovinger og Warda, 2013) og að áfalla-
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saga hafi tengsl við afbrotahegðun og annan hegðunarvanda (Coleman og 

Stewart, 2010; Wolff og Shi, 2012). Þrátt fyrir að meirihluti fullorðinna 

einstaklinga sem hafa sætt illri meðferð á uppvaxtarárum sínum komist aldrei 

í kynni við dómsmálayfirvöld er staðreyndin sú að sumir gera það. En ofbeldi 

og vanræksla í æsku tvöfalda líkurnar á því að einstaklingur stundi afbrot af 

einhverju tagi. Líkurnar aukast enn frekar ef um fleiri en eina gerð illrar 

meðferðar er að ræða og eru karlar í meiri hættu en konur þegar kemur að 

afbrotahegðun (Bird, 2015). Einnig hafa niðurstöður rannsókna ítrekað sýnt 

fram á að tíðni áfallastreituröskunar sé mun algengari hjá föngum en meðal 

almennings (Briere, Agee og Dietrich, 2016; WHO, 2014) en ómeðhöndluð 

getur röskunin haft verulega slæm áhrif á líf fólks og haft skerðandi áhrif á 

virkni og lífsgæði (APA, 2013-a; EMDR Ísland, e.d.; National Center for 

PTSD, 2016). 

 Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kanna tíðni illrar meðferðar 

í æsku og áfallastreitueinkenna meðal karlkyns fanga á Íslandi en unnið var 

að því að svara tveimur rannsóknarspurningum: (1) Hver er tíðni illrar 

meðferðar í æsku meðal karlkyns fanga á Íslandi? og (2) hversu hátt hlutfall 

karlfanga á Íslandi mætir greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun? 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn en ákveðið var að nota megindlega 

aðferð með lýsandi rannsóknarsniði þar sem ekki hafa áður verið gerðar 

rannsóknir á áfallasögu fanga hér á landi. 

1.1  Skilgreining meginhugtaka 

1.1.1  Áföll 

Áfall er tilfinningalegt viðbragð við skelfilegum atburðum á borð við slys, 

nauðgun eða náttúruhamfarir en algengt er að fólk upplifi lost (e. shock) og 

afneitun strax eftir atburðinn (American Psychological Association, 2017). 

Fólk getur fundið fyrir miklu tilfinningalegu álagi í kjölfar áfalls og geta 

áhrifin varað lengi (APA, 2013-a). Flestir eru nokkuð fljótir að ná sér þó 

talsverður fjöldi finni fyrir vægum einkennum næstu vikur eða mánuði eftir 

að atburðurinn á sér stað. Lítill hluti þeirra einstaklinga sem verða fyrir 

áföllum þróa með sér geðrænan vanda á borð við áfallastreituröskun 

(Greenberg, Brooks og Dunn, 2015). 
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 Sálfræðileg vanlíðan í kjölfar áfalls er breytileg milli einstaklinga en 

margir upplifa meðal annars einkenni kvíða og ótta. Þó einkennast viðbrögð 

margra af mikilli vansæld og ónotakennd sem getur brotist út í reiði, ýgi (e. 

aggression) eða hugrofseinkennum, þ.e. þegar rof verður milli geðrænna þátta 

og meðvitundar (APA, 2013-a). Langtímaáhrif geta einkennst af óstöðugleika 

í tilfinningum, auk endurhvarfa (e. flashbacks), þvingunar í samböndum eða 

jafnvel líkamlegra einkenna eins og höfuðverks eða ógleði (American 

Psychological Association, 2017). Ótti við aðskilnað frá ástvinum er einnig 

algengur eftir áföll, sér í lagi ef viðkomandi upplifði aðskilnað þegar 

atburðurinn átti sér stað (APA, 2013-a). 

1.1.2  Áföll á bernskuárum 

Birtingarmynd áfalla er ólík meðal barna og fer hún m.a. eftir þroskastigi, 

umhverfisþáttum og fjölskylduaðstæðum. Mikilvægt er að þekkja muninn á 

áhrifum áfalla á smábörn í samanburði við börn á skólaaldri eða unglinga. 

Með því að taka tillit til þroska er hægt að vera meðvitaður um hvaða hegðun 

gæti komið fram og auka skilning á ólíkum tegundum stuðnings sem eru 

mikilvægar fyrir hvern aldurshóp. Mjög ung börn eru sérstaklega viðkvæm 

þegar kemur að áföllum þar sem þau eru enn að öðlast þá færni sem þau 

þurfa til að aðlaga hegðun sína að breytingum í umhverfinu. Auk þess eru 

ung börn í því ferli að læra að tjá sig og þróa sitt eigið sjálf. Ungabörn og 

smábörn eru mjög háð því að foreldrar þeirra eða forráðamenn verndi þau og 

kenni þeim að lesa í félagsleg samskipti og ókunnar aðstæður (National 

Center for Mental Health Promotion and Youth Violence Prevention, e.d.). 

 Algengt er að þolendur illrar meðferðar í æsku segi ekki frá reynslu 

sinni og geta ýmsar ástæður legið þar að baki, þ.á.m. ótti við afleiðingar og 

sjálfsásakanir. Auk þess eru margir sem trúa því að enginn annar skilji hvað 

þeir hafa gengið í gegnum og að þeir séu of „skemmdir“ til að geta náð bata 

(Bird, 2015). Hér á eftir koma skilgreiningar á þeim gerðum áfalla sem 

kannaðar voru í rannsókninni en öll tengjast þau illri meðferð. Samkvæmt 19. 

grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn undir öllum 

kringumstæðum rétt á vernd gegn hvers kyns andlegu, líkamlegu og 

kynferðislegu ofbeldi, vanrækslu og misnotkun (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.-a). 
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Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er m.a. þegar börn er niðurlægð eða gert lítið úr orðum 

þeirra, athöfnum eða útliti (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b), sem 

hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og líðan. Það að hóta barni eða hræða 

það fellur einnig hér undir (Umboðsmaður barna, 2014). Um er að ræða 

afskiptaleysi eða fjandsamlega framkomu í garð barns sem veldur því 

óöryggi og hindrar heilbrigðan þroska (Velferðarráðuneytið, 1998). Einnig er 

það talið til andlegs ofbeldis ef barn býr á heimili þar sem ofbeldi á sér stað 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b). 

Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi á við um alla líkamlega valdbeitingu í hvaða tilgangi sem 

er sem veldur barni óþægindum eða sársauka, óháð því hvort afleiðingarnar 

eru sýnilegar eða ekki (Umboðsmaður barna, 2014). Í mörgum tilfellum er þó 

um sjáanlega áverka að ræða sem læknar eða hjúkrunarfræðingar eiga auðvelt 

með að greina og starfsfólk skóla eða stofnana veitir gjarnan eftirtekt 

(Velferðarráðuneytið, 1998). 

Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi er ein alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis gegn börnum 

en það er þegar börn eru látin taka þátt í hvers kyns kynferðislegu athæfi með 

valdameiri eða hærra settum aðila, hvort sem valbeiting er til staðar eða ekki 

(Umboðsmaður barna, 2014). Kynferðislegt ofbeldi getur falið í sér allt frá 

kynferðislegum samskiptum yfir í snertingu, hvort sem um er að ræða káf eða 

samfarir, þ.e. kynfæra-, munn- eða endaþarmsmök (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.-b; Velferðarráðuneytið, 1998). Atburðurinn getur átt sér stað í 

eitt skipti eða fleiri og mismunandi er hvort hann gerist á heimili þolanda eða 

annars staðar. Einnig er misjafnt hvort gerandi tengist þolanda á einhvern hátt 

eða ekki, þ.e. hvort hann er t.d. fjölskyldumeðlimur, nágranni, kennari eða 

ókunnugur einstaklingur en þó er nokkuð algengt að gerendur séu innan 

fjölskyldunnar (Umboðsmaður barna, 2014). 

Vanræksla 

Talað er um vanrækslu þegar grunnþörfum einstaklings er ekki mætt, s.s. 

varðandi mat, fatnað eða húsaskjól og þegar ekki er hugað að námi, þörfum á 
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læknisaðstoð, geðheilbrigðisþjónustu eða uppáskrifuðum lyfjum (SAMHSA, 

2016; Velferðarráðuneytið, 1998). Einnig fellur undir vanrækslu þegar barn 

er berskjaldað fyrir hættulegu umhverfi, það yfirgefið eða rekið að heiman 

(SAMHSA, 2016). 

1.1.3  Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) orsakast af áfalli þar 

sem velferð eða lífi einstaklings eða einhvers annars er ógnað. Mikill ótti, 

hryllingur og vanmáttur eiga sér stað meðan áfallið stendur yfir en í kjölfarið 

breytist hugarfar fólks, tilfinningalíf og atferli (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-

a). Bandaríska geðlæknasambandið (American Psychiatric Association; 

APA) var fyrst til að viðurkenna röskunina sem greinanlegt ástand þegar hún 

var kynnt í þriðju útgáfu greiningarkerfisins DSM (APA, 1980), en kerfið 

hefur verið notað til greininga á geðröskunum frá árinu 1952 þegar fyrsta 

útgáfa þess var gefin út (APA, 1952). 

DSM-IV 

Í fjórðu útgáfu DSM greiningarkerfisins er áfallastreituröskun flokkuð undir 

kvíðaraskanir. Röskunin lýsir sér í þróun tiltekinna einkenna í kjölfar áfalls 

þar sem einstaklingur upplifir beint eða verður vitni að dauða, alvarlegum 

áverkum eða vanvirðingu við líkama sinn eða annarra, eða fréttir af 

skyndilegu eða hrottalegu dauðsfalli ástvinar (Viðmið A1). Viðbrögð við 

atburðinum felast í áköfum ótta, hjálparleysi eða hryllingi (Viðmið A2). 

Einkenni af völdum áfallsins eru þrálát endurupplifun atburðarins (Viðmið 

B), forðun frá áreitum sem tengjast áfallinu og almennur dofi (Viðmið C) 

ásamt þrálátum einkennum aukinnar örvunar (Viðmið D). Einkennin þurfa að 

hafa verið til staðar í meira en einn mánuð (Viðmið E) og truflunin þarf að 

valda klínískt marktækri vanlíðan eða skerðingu á félagslegum, iðjutengdum 

eða öðrum mikilvægum sviðum virkni (Viðmið F) (APA, 1994). 

 Hægt er að endurupplifa áfallið eða atburðinn á ólíkan hátt. Algengt er 

að endurteknar og ágengar minningar um atburðinn eigi sér stað (Viðmið B1) 

eða endurteknir slæmir draumar (Viðmið B2). Í sjaldgæfari tilfellum upplifir 

einstaklingurinn hugrofsástand sem getur varað frá örfáum sekúndum upp í 

nokkrar klukkustundir eða jafnvel daga, þar sem einstaklingurinn hegðar sér 

eins og hann sé að upplifa atburðinn á því augnabliki (Viðmið B3). Mikil 
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sálræn vanlíðan (Viðmið B4) eða líffræðileg viðbrögð (Viðmið B5) eiga sér 

oft stað þegar einstaklingur upplifir atburði sem líkjast atburðinum eða 

tengjast honum á einhvern hátt (APA, 1994). 

 Einstaklingar sem glíma við áfallastreituröskun reyna sífellt að forðast 

áreiti sem tengjast áfallinu. Algengt er að vísvitandi sé reynt að komast hjá 

hugsunum, tilfinningum eða samtölum sem tengjast atburðinum (Viðmið C1) 

og forðast tómstundir, aðstæður eða fólk sem ýta undir minningar um hann 

(Viðmið C2). Þessi forðun frá áminningum getur falið í sér minnisleysi 

varðandi mikilvægan þátt áfallsins (Viðmið C3). Minnkuð svörun við 

áreitum, sem gjarnan er kölluð andlegur dofi (e. psychic numbing) eða 

tilfinningadeyfð (e. emotional anesthesia), kemur yfirleitt fram stuttu eftir að 

atburðurinn á sér stað (APA, 1994). 

 Einstaklingurinn gæti kvartað yfir minnkuðum áhuga eða þátttöku í 

tómstundum sem hann hafði áður gaman af (Viðmið C4), að þykja hann 

aðskilinn frá öðrum (Viðmið C5) eða að dregið hafi verulega úr getunni til að 

finna fyrir tilfinningum, sér í lagi þeim sem við koma nánd, viðkvæmni eða 

kynhneigð (Viðmið C6). Einnig gæti hann haft litla trú á eigin framtíð og 

t.a.m. ekki búist við starfsframa, hjónabandi eða barneignum (Viðmið C7). 

Þrálát einkenni kvíða eða aukinnar örvunar sem ekki voru til staðar áður en 

áfallið átti sér stað geta komið fram. Þessi einkenni geta valdið erfiðleikum 

með að sofna eða viðhalda svefni, sem getur stafað af endurteknum 

martröðum um áfallið (Viðmið D1) eða vegna þess að einstaklingurinn er 

sífellt á varðbergi (Viðmið D4) og hrekkur auðveldlega við (Viðmið D5). 

Sumir hafa lýst pirringi eða reiðiköstum (Viðmið D2) og erfiðleikar með 

einbeitingu eða að ljúka verkefnum (Viðmið D3) eru algengir (APA, 1994). 

 Áföll sem upplifuð eru beint geta meðal annars verið stríðsátök, 

hrottaleg árás (t.d. kynferðisbrot, líkamsárás eða rán), mannrán, gíslataka, 

hryðjuverkaárás, pyntingar, hamfarir af völdum manna eða náttúru, alvarleg 

bílslys eða að greinast með lífshættulegan sjúkdóm. Það að verða vitni að 

atburði getur meðal annars falist í því að sjá annan aðila deyja eða verða fyrir 

alvarlegum skaða vegna hrottalegrar árásar, slys, stríð, hamfarir eða að sjá 

óvænt lík eða líkamshluta. Atburðir sem einstaklingur fréttir af geta m.a. 

verið hrottaleg árás, alvarlegt slys eða meiðsl hjá einhverjum nákomnum, 

skyndilegt dauðsfall ástvinar eða að frétta að barnið sitt sé með lífshættulegan 

eða ólæknandi sjúkdóm. Áfallastreituröskun getur verið sérstaklega alvarleg 

eða langvarandi þegar áfallið er af völdum manna og líkurnar á að þróa 
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röskunina með sér aukast eftir því sem atburðurinn er alvarlegri og tengdari 

einstaklingnum (APA, 1994). 

DSM-5 

Nokkrar breytingar voru gerðar á greiningarviðmiðum fyrir áfallastreitu-

röskun milli DSM-IV og DSM-5, sem er nýjasta útgáfan og sú sem almennt 

er stuðst við í dag. Til að byrja með er DSM-5 með nákvæmari lýsingu á því 

hvernig áfallið var upplifað en persónuleg upplifun af atburðinum var tekin 

út. Þar sem áður voru þrír klasar einkenna (endurupplifun, forðun/deyfð og 

örvun) eru nú fjórir þar sem klasanum með forðun og deyfð var skipt í tvo 

hluta: forðun og þrálátar, neikvæðar breytingar í hugsunum og geðslagi. 

Seinni hlutinn, sem inniheldur meirihluta deyfðareinkenna DSM-IV, er 

einnig með ný eða endurskilgreind einkenni eins og þrálátar neikvæðar 

tilfinningar. Síðasti klasinn, breytingar í örvun og viðbrögðum, inniheldur 

stærstan hluta DSM-IV örvunareinkenna. Einnig eru þar undir pirringur eða 

ýgi og kærulaus eða sjálfseyðileggjandi hegðun. Áfallastreituröskun er nú 

næmari fyrir þroska, en þröskuldurinn fyrir greiningu hefur verið lækkaður 

fyrir börn og unglinga (APA, 2013-b). Einkennum sem þarf til greiningar var 

fækkað og bætt við hegðunareinkennum sem voru í samræmi við viðbrögð 

barna (Levin, Kleinman og Adler, 2014) og þar að auki eru komin sérstök 

viðmið fyrir sex ára börn og yngri (APA, 2013-b). 

 Í DSM-5 er áfallastreituröskun í sama kafla og aðrar áfalla- og 

streitutengdar raskanir. Helstu einkenni röskunarinnar eru ágengar hugsanir 

og forðun frá minningum sem tengjast atburðinum. Til að greinast með 

áfallastreituröskun þarf einstaklingur að hafa upplifað, orðið vitni að eða 

staðið andspænis atburði þar sem til staðar var raunveruleg hætta á dauða, 

alvarlegum áverkum eða kynferðislegu ofbeldi. Helstu einkenni skiptast 

niður eftir eðli þeirra: (1) einstaklingurinn er sífellt að endurupplifa 

atburðinn, ýmist í gegnum minningar, endurhvörf eða slæma drauma, (2) 

einstaklingurinn forðast áreiti sem tengjast áfallinu, t.d. hugsanir, fólk eða 

staði, (3) neikvæðar breytingar á hugsun og lyndi, t.d. neikvæð viðhorf til sín 

eða annarra, bjagaðar hugmyndir um orsök eða afleiðingar atburðarins eða 

þrálátar neikvæðar tilfinningar á borð við ótta, reiði eða samviskubit og (4) 

breytingar á örvun og viðbrögðum, t.d. pirringur og reiðiköst, kæruleysi, 

sjálfseyðileggjandi hegðun eða oförvun (e. hyperarousal). Einkenni þurfa að 
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hafa verið til staðar í einn mánuð eða lengur og valda klínískt marktækri 

vanlíðan eða skerðingu (APA, 2013-a). 

 Grundvallarþáttur áfallastreituröskunar samkvæmt DSM-5 er þróun 

einkenna í kjölfar eins eða feiri áfalla en klínísk birtingarmynd röskunarinnar 

getur verið ólík. Hjá sumum eru ógnvekjandi endurupplifanir, tilfinningaleg 

og atferlisfræðileg einkenni ríkjandi en hjá öðrum geta vansæld, vanlíðan og 

neikvæðar hugsanir verið mest áberandi. Einnig eru til dæmi um að ríkjandi 

einkenni séu örvun og aukin viðbrögð, hugrofseinkenni eða blanda af þessum 

einkennamynstrum (APA, 2013-a). 

 Í yfirlitsgrein Bovin, Marx og Schnurr (2015) var farið yfir þær 

breytingar sem gerðar voru á greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun í 

DSM-5. Þar er lögð áhersla á mikilvægi þess að nákvæmt mat á röskuninni 

fari fram áður en meðferð hefst, meðan hún stendur yfir og eftir að henni 

lýkur. Æskilegt er að notast sé við nálgun þar sem notaðar eru margar 

aðferðir og inniheldur stöðluð eða hálfstöðluð viðtöl, sjálfsmatskvarða og 

jafnvel sállífeðlisfræðilegt mat. Þær breytingar sem gerðar voru á greiningar-

kerfinu eru mikilvæg forsenda fyrir mati á áfallastreituröskun og höfundar 

greinarinnar hvetja fagaðila til að hafa þær í huga og reiða sig á ný viðmið 

frekar en treysta á eldri þekkingu þegar kemur að því að greina röskunina 

(Bovin o.fl., 2015). 

1.2  Fræðileg umfjöllun 

1.2.1  Afleiðingar illrar meðferðar í æsku 

Áður fyrr var ekki hugað sérstaklega að börnum þegar kom að áföllum því 

þau voru ekki talin átta sig á þeim hættum sem væru til staðar en í dag er 

vitað að börn bregðast við áföllum og afleiðingum þeirra (Malizia, 2017). 

Allar gerðir ofbeldis og vanrækslu í æsku valda mikilli tilfinningalegri 

vanlíðan og er hún margfalt meiri þegar gerandi er einstaklingur sem á að 

annast og vernda barnið (Hamby og Grych, 2013). Börn sem sætt hafa illri 

meðferð finna gjarnan fyrir ótta, skömm, niðurlægingu, varnarleysi og 

einmanaleika (Umboðsmaður barna, 2014). Ofbeldi mótar sjálfsmynd barna 

því þau reyna að öðlast skilning á reynslu sinni og þegar umönnunaraðilar 

beita þau andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi reyna þau að finna 

ástæðu fyrir því. Þar sem börn hafa takmarkaða getu til að skilja sjónarmið 
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annarra er mikil hætta á að þau líti svo á að ofbeldið hafi átt sér stað vegna 

eigin misbresta. Líkamlegt ofbeldi veldur truflun í úrvinnslu tilfinninga hjá 

ungum börnum en þau eiga gjarnan erfiðara með að þekkja og tjá tilfinningar 

sínar, ásamt því að finna oftar fyrir reiði en önnur börn (Hamby og Grych, 

2013). 

 Áföll og ill meðferð í æsku hafa mikil áhrif á þroska heilans og geta 

valdið varanlegri breytingu á formgerð hans og starfsemi, sem getur orsakað 

sértækar truflanir í persónuleika og hegðun (Cowell, Cicchetti, Rogosch og 

Toth, 2015; Scaer, 2014). Börn sem upplifa mörg eða langvarandi áföll geta 

orðið fyrir skerðingu eða seinkun á þroska ýmissa þátta, s.s. hugrænnar 

virkni, hreyfifærni, tjáningar og samskiptafærni og því hafa þau tilhneigingu 

til að sýna mjög flóknar truflanir (Bird, 2015). Einnig geta börn átt í erfið-

leikum með að stjórna skapi sínu og getur það orðið til þess að svörun þeirra 

við utanaðkomandi áreitum einkennist af ýgi. Upplifun ofbeldis getur þar að 

auki haft áhrif á líffræðileg viðbrögð við streitu sem veldur aukningu í 

lífeðlisfræðilegri svörun og virkjar atferlisfræðileg viðbrögð við ógnum úr 

umhverfinu. Slík oförvun getur dregið úr getu einstaklings til að tileinka sér 

gagnlega svörun við nýjum streituvöldum (Hamby og Grych, 2013; 

Umboðsmaður barna, 2014). 

 Þrátt fyrir að misnotkun og ofbeldi hafi augljósari áhrif á börn geta 

áhrif vanrækslu verið jafn djúpstæð en endurteknar aðstæður þar sem þarfir 

barna eru hunsaðar, þeim vísað frá eða refsað senda skilaboð um það hvers 

virði þau eru (Hamby og Grych, 2013). Vanræksla er algengasta tegund illrar 

meðferðar sem tilkynnt er til barnaverndaryfirvalda í Bandaríkjunum. Þó á 

hún sér ekki aðeins stað þegar kemur að börnum heldur geta fullorðnir 

einstaklingar einnig verið vanræktir af aðstandendum sínum (SAMHSA, 

2016). 

 Í safngreiningu Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg og van 

IJzendoorn (2013) voru teknar saman niðurstöður úr 16 rannsóknum á 

algengi líkamlegrar og tilfinningalegrar vanrækslu. Rannsóknirnar voru 

framkvæmdar víðs vegar um heiminn og voru þátttakendur alls 59.665 en 

aldur þeirra var ekki skilgreindur. Úrtökin voru fjölbreytt en m.a. var notast 

við úrtök nema, kvenna í sængurlegu og almennings. Niðurstöðurnar sýndu 

að tíðni líkamlegrar vanrækslu var að meðaltali 16,3% og tilfinningalegrar 

vanrækslu 18,4% en ekki reyndist vera munur á milli kynja. Höfundar benda 

á að vanræksla í æsku sé stórt vandamál sem hefur í vísindarannsóknum 
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gjarnan fallið í skuggann á annars konar illri meðferð gagnvart börnum 

(Stoltenborgh o.fl., 2013). 

 Börn og ungmenni bregðast við áföllum á annan hátt en fullorðnir og 

því er ekki alltaf augljóst hvenær þau þurfa aðstoð við að vinna úr reynslu 

sinni. Þrátt fyrir að erfitt geti verið að koma auga á afleiðingar áfalla hjá 

börnum er möguleikinn á þroskavandamálum og hættan á neikvæðum 

langtímaáhrifum mjög raunveruleg. Þegar ung börn verða vitni að eða upplifa 

áfall geta þau fundið fyrir yfirþyrmandi hjálparleysi og þá sérstaklega ef þau 

geta ekki treyst á vernd fullorðinna í umhverfi sínu. Algengt er að þau verði 

óvenjulega hænd að foreldri, öðrum aðstandanda eða kennara og þau hafa 

tilhneigingu til að endurskapa atburðinn í leik eða segja ýktar sögur af því 

sem gerðist. Hjá sumum börnm verður auk þess breyting á matar- og svefn-

venjum (National Center for Mental Health Promotion and Youth Violence 

Prevention, e.d.; SAMHSA, 2012). 

 Þegar upplifun áfalla er langvarandi, t.d. þegar heimilisofbeldi hefur 

verið til staðar, er viðbragðskerfi líkamans sífellt virkt vegna streitu. Án 

viðeigandi stuðnings getur þessi viðvarandi virkni truflað eðlilegan þroska 

barnsins og getur slíkt ástand leitt til skerðingar í þroska taugakerfisins og 

seinkunar í félags- og tilfinningalegum þroska. Sé ekkert aðhafst getur 

upplifun barns af áfalli haft áhrif á hegðun, sem síðar hefur áhrif á þróun 

barnsins yfir í fullorðinn einstakling. Mikilvægt er að hafa í huga að hvert 

barn eða ungmenni upplifir áfall og bregst við því á ólíkan hátt, óháð því af 

hvaða toga áfallið er. Persónueinkenni, fjölskylduaðstæður og umhverfið eru 

allt þættir sem ákvarða svörun hvers barns (Lieberman, Chu, Van Horn og 

Harris, 2011; Kindsvatter og Geroski, 2014; National Center for Mental 

Health Promotion and Youth Violence Prevention, e.d.). 

 Börn sem hafa upplifað áföll geta gengið til baka í þroska og farið að 

sýna svörun og hegðun yngri barna, eins og að sjúga þumalfingurinn eða 

pissa undir á nóttunni. Upp geta komið svefnerfiðleikar, martraðir, áhyggjur 

af fleiri áföllum eða ofbeldi og jafnvel áhyggjur af öðrum utanaðkomandi 

ógnum eins og t.d. innbrotsþjófum. Einnig gætu börn lýst verkjum eða 

sársauka sem ekki virðast hafa neina sérstaka skýringu. Önnur einkenni sem 

vert er að fylgjast með eru ýgi, hlédrægni, ofvirkni, talerfiðleikar og óhlýðni. 

Eldri börn geta auk þess fundið fyrir samviskubiti eða skömm vegna 

atburðarins, haft áhyggjur af eigin öryggi og annarra eða sýnt ýgi og 
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kærulausa hegðun (Ma og Li, 2014; National Center for Mental Health 

Promotion and Youth Violence Prevention, e.d.; SAMHSA, 2012). 

 Í skóla geta börn sem glíma við alvarleg áföll m.a. þjáðst af 

einbeitingarskorti og sýnt ýgi í garð annarra nemenda. Slík hegðun getur haft 

neikvæð áhrif á samskipti þeirra innan bekkjarins og þannig komið í veg fyrir 

náms-, félags- og tilfinningalegan vöxt. Börn geta brugðist við eða tekist á 

við streitu sem tengist upplifun áfalls sem átti sér stað löngu áður, sérstaklega 

ef ekki hefur verið unnið úr því. Börn sem fá ekki viðeigandi stuðning í 

kjölfar áfalla geta þróað með sér bjargráð og hegðun sem hafa truflandi áhrif 

á námsárangur og félags- og tilfinningalegan þroska þeirra. Fjölskyldur, 

starfsfólk skóla og samfélög geta þó hjálpað til við að koma í veg fyrir þessar 

neikvæðu afleiðingar með því að veita stuðningsnet sem hjálpar börnum og 

ungmennum að vinna úr áföllum. Einnig hefur því verið haldið fram að 

táknræn ferli séu mikilvæg fyrir börn til að ná bata eftir áföll því þau séu á 

þroskastigi þar sem táknrænn leikur er algengur og þau hafa samskipti við 

dýr og ímyndaðar verur (Malizia, 2017; National Center for Mental Health 

Promotion and Youth Violence Prevention, e.d.; Pacheco, Irigaray, 

Memoriam, Nunes og Argimon, 2014; Tanaka, Georgiades, Boyle og 

MacMillan, 2015; Umboðsmaður barna, 2014). 

 Alvarleg áföll geta einnig haft truflandi áhrif á einstaklinga á 

kynþroskaskeiðinu og því eru tengsl og samskipti í barnæsku verulega 

mikilvæg þegar kemur að öryggistilfinningu. Tengslahegðun virkjast þegar 

lífi er ógnað og í öðrum yfirþyrmandi aðstæðum en þess vegna treysta jafnvel 

eldri börn á foreldra sína þegar þau verða fyrir áfalli. Unglingsárin eru talin 

vera flókið tímabil því þau fela í sér miklar breytingar í félagslegum 

samskiptum og samfélagslegri ábyrgð, sem hefur áhrif á þroska heilans og 

hormónastarfsemi. Unglingar eru að þróa sín mikilvægustu nánu sambönd og 

móta persónuleika sinn, sjálfsmynd og lífsstíl. Afleiðingar áfalla geta því 

verið djúpstæðar og meðal annars leitt til brotinna framtíðardrauma og 

þunglyndiseinkenna. Ágengar og stjórnlausar minningar um áfall geta þar að 

auki truflað sambönd við annað fólk og valdið því að unglingar dragi úr 

félagslegum samskiptum (Malizia, 2017). 

 Afleiðingar áfalla og illrar meðferðar í æsku geta verið viðvarandi í 

langan tíma eftir að atburðurinn á sér stað og geta haft í för með sér vandamál 

á borð við áfallastreituröskun, þunglyndi,vímuefnamisnotkun, átraskanir, 

slaka atvinnuþátttöku, slæma líkamlega heilsu, afbrotahegðun og síðast en 
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ekki síst sjálfsvígshneigð (Agorastos o.fl., 2014; Brown o.fl., 2014; Colman 

o.fl., 2013; Jansen o.fl., 2016; Jäggi, Mezuk, Watkins og Jackson, 2016; 

Martin, Eljdupovic, McKenzie og Colman, 2015; Matheson, 2012; Semiatin, 

Torres, LaMotte, Portnoy og Murphy, 2017; Tripodi og Pettus-Davis, 2013; 

Umboðsmaður barna, 2014). Þar að auki benda niðurstöður norskrar 

tvíburarannsóknar Brown o.fl. (2014) til þess að upplifun áfalla hafi bein áhif 

á hverfilyndi (e. dysthymia), kvíða, átraskanir og geðvefrænar raskanir (e. 

somatization disorders). Í þversniðsrannsókn Moulton, Newman, Power, 

Swanson og Day (2015) á 142 kvenkyns sálfræðinemum var einnig sýnt fram 

á fylgni milli áfalla í æsku og átraskana. 

Heilsa og lífsgæði 

Algengt er að erlendir rannsakendur beini sjónum sínum að langtímaáhrifum 

áfalla í æsku á heilsu fólks og lífsgæði. Ill meðferð í æsku getur orðið til þess 

að einstaklingar þróa með sér geðræn eða líkamleg veikindi og getur þar af 

leiðandi haft mikil áhrif á líf þeirra til lengri tíma (Bird, 2015). Í kerfis-

bundinni yfirlitsgrein Weber, Jud og Landolt (2016) voru teknar saman 19 

rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum einstaklinga sem höfðu upplifað áföll 

í æsku, þ.á.m. andlegt og líkamlegt ofbeldi, kynferðislega misnotkun og 

vanrækslu. Niðurstöðum allra rannsóknanna bar saman um að neikvæð tengsl 

væru milli illrar meðferðar í æsku og heilsutengdra lífsgæða, hvort sem 

þátttakendur voru enn börn eða orðnir fullorðnir einstaklingar (Weber o.fl., 

2016). 

 Norman o.fl. (2012) gerðu safngreiningu á 124 rannsóknum þar sem 

áhersla var lögð á illa meðferð í æsku (þó ekki kynferðislega misnotkun) sem 

áhættuþátt fyrir heilsufarsvanda. Niðurstöðurnar sýndu að ill meðferð hafði 

tölfræðilega marktæka fylgni við lyndisraskanir, vímuefnaneyslu, sjálfs-

vígstilraunir, áhættukynhegðun og kynsjúkdóma (Norman o.fl., 2012). 

Nemeroff (2016) skrifaði yfirlitsgrein um líffræðilegar breytingar sem 

tengjast illri meðferð í æsku þar sem fram kemur að áföll í æsku hafi m.a. 

tengsl við hjartasjúkdóma, sykursýki, ristilsjúkdóma og astma. 

 Rannsókn Afifi o.fl. (2016) var gerð í þeim tilgangi að kanna hvort ill 

meðferð í æsku hefði tengsl við auknar líkur á líkamlegum heilsubrestum. 

Notast var við gögn úr stórri rannsókn frá árinu 2012 og endurspeglar úrtakið 

(n=23.395) almenning í Kanada. Líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í æsku 

var metið, auk berskjöldunar fyrir heimilisofbeldi, í tengslum við sjálfmetna 
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heilsu og 13 líkamleg vandamál sem ýmist voru metin af þátttakendum 

sjálfum eða með greiningu frá læknum. Niðurstöðurnar sýndu að allar gerðir 

ofbeldis höfðu fylgni við auknar líkur á offitu og ýmsa líkamlega kvilla (m.a. 

liðagigt, langvinna berkjubólgu, stoðkerfisvanda, háan blóðþrýsting, mígreni, 

heilablóðfall og ristilsjúkdóma). Hafa ber í huga að fylgni fannst jafnvel 

þegar stjórnað var fyrir lýðfræðilegum breytum, reykingum og offitu (Afifi 

o.fl., 2016). Safngreining Danese og Tan (2014) leiddi einnig í ljós að ill 

meðferð í æsku hafði tengsl við aukna áhættu á offitu síðar á lífsleiðinni. Þar 

var tekin saman 41 rannsókn á tengslum illrar meðferðar í æsku og offitu og 

voru þátttakendur alls 190.285 (Danese og Tan, 2014). 

 Fjölmargar rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að áföll í æsku hafi 

neikvæð áhrif á geðheilbrigði fólks. Í faraldsfræðilegri rannsókn Barrett o.fl. 

(2015) var verið að kanna vímuefnaneyslu og skerta geðheilsu sem afleiðingu 

af áföllum í æsku. Notast var við gögn úr stórri rannsókn á geðheilbrigði og 

velferð almennings í Ástralíu ásamt því að meta áfallasögu og geðraskanir 

með greiningarviðtali. Rúmlega helmingur þeirra sem höfðu orðið fyrir áfalli 

í æsku mætti greiningarviðmiðum DSM-IV fyrir lyndis-, kvíða- eða 

vímuefnaraskanir en aðeins tæplega einn af hverjum fjórum þeirra sem ekki 

höfðu áfallasögu. Algengustu raskanirnar voru áfengisröskun (29%), 

þunglyndi (21%) og áfallastreituröskun (13%). Eftir að stjórnað hafði verið 

fyrir lýðfræðilegum breytum reyndust einstaklingar sem höfðu orðið fyrir 

áföllum í æsku 3,6 sinnum líklegri til að mæta greiningarviðmiðum fyrir 

geðröskun en aðrir. Niðurstöðurnar sýna fram á mikilvægi snemmtækra 

inngripa hjá einstaklingum sem verða fyrir áföllum í uppvexti sínum (Barrett 

o.fl., 2015). 

 Herrenkohl, Hong, Klika, Herrenkohl og Russo (2013) könnuðu tengsl 

ofbeldis og vanrækslu í æsku við andlegt og líkamlegt heilbrigði ásamt 

vímuefnaneyslu á fullorðinsárum. Gögn voru fengin úr langtímarannsókn 

sem fór fram á yfir 30 árum þar sem þátttakendur voru í byrjun 457 börn. 

Fjórar mælingar voru gerðar en þær fóru fram á árunum 1976-1977, 1980-

1982, 1990-1992 og loks árið 2010, en þá hafði þátttakendum fækkað niður í 

357 einstaklinga. Þeir sem höfðu hlotið illa meðferð í barnæsku lýstu fleiri 

einkennum þunglyndis og kvíða ásamt aukinni skerðingu vegna geðrænna og 

líkamlegra vandamála. Einnig voru þeir líklegri til að glíma við áfengisvanda 

og virtust vera í meiri hættu fyrir vímuefnamisnotkun (Herrenkohl o.fl., 

2013). 
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 Semiatin o.fl. (2017) rannsökuðu áfallasögu, áfallastreituröskun og 

tengsl áfallastreitueinkenna við vandamál sem gjarnan eru til staðar hjá 

karlkyns gerendum ofbeldis í nánum samböndum (n=293). Tilgangurinn var 

að varpa ljósi á þátt áfalla og áfallastreituröskunar til að auka skilning á 

klínískum vandamálum gerenda. Lagt var mat á áfallasögu, áfallastreitu-

einkenni, þunglyndi, áfengis- og vímuefnavanda, vandamál í samböndum hjá 

þátttakendum og hvort þeir hefðu beitt líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi í sambandinu og/eða almennt ofbeldi utan sambandsins. Niður-

stöðurnar leiddu í ljós að 77% þátttakenda greindi frá upplifun áfalla og 66% 

höfðu upplifað fleiri en eitt áfall. Þar að auki mættu 11% greiningarviðmiðum 

fyrir áfallastreituröskun. Fjöldi og alvarleiki áfallastreitueinkenna höfðu 

marktæk tengsl við þunglyndi, áfengis- og vímuefnaneyslu, ofbeldishneigð 

og allar gerðir vandræða og ofbeldis í samböndum, auk þess að hafa meira 

forspárgildi fyrir vanvirkni og ofbeldi í samböndum en aðrar breytur. 

Rannsakendur benda á að reglulega ætti að leggja mat á áfallasögu og 

einkenni áfallastreituröskunar í úrræðum fyrir gerendur ofbeldis í nánum 

samböndum og telja þörf á frekari rannsóknum á því hvort áfallamiðuð 

úrræði geti gagnast þessum hópi (Semiatin o.fl., 2017). 

 Í rannsókn Greger, Myhre, Lydersen og Jozefiak (2015) voru könnuð 

áhrif illrar meðferðar á algengi og samslátt geðraskana meðal unglinga sem 

búsettir voru á áfangaheimili í Noregi. Alls voru 335 unglingar teknir í 

greiningarviðtal þar sem lagt var mat á reynslu af illri meðferð (t.d. vitni að 

ofbeldi, ofbeldi innan fjölskyldu eða samfélags og kynferðisleg misnotkun) 

og tilvist geðraskana skv. geiningarviðmiðum DSM-IV á síðustu þremur 

mánuðum. Niðurstöðurnar sýndu að 71% þátttakenda hafði orðið fyrir illri 

meðferð í barnæsku og hjá þeim hóp voru ýmsar geðraskanir marktækt 

algengari, þ.á.m. Asperger heilkenni, hegðunarröskun (e. conduct disorder), 

þunglyndi, hverfilyndi og almenn kvíðaröskun. Þá höfðu ungmenni í þessum 

hóp oftar reynt að taka sitt eigið líf en þau sem ekki höfðu sætt illri meðferð 

(Greger o.fl., 2015). 

 Þar sem skýr tengsl virðast vera milli upplifunar áfalla og geðræns 

vanda hafa einnig verið gerðar rannsóknir á áfallasögu einstaklinga sem þjást 

af geðröskunum. Lu o.fl. (2013) birtu niðustöður úr yfirgripsmikilli skimun 

fyrir upplifun áfalla og áfallastreitueinkennum meðal einstaklinga sem 

þjáðust af alvarlegum geðsjúkdómum. Meðal þeirra þátttakenda sem mættu 

greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun (n=851) var algengasta áfallið 
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kynferðisleg misnotkun í æsku en því næst var skyndilegt dauðsfall ástvinar. 

Meðalfjöldi áfalla á lífsleiðinni var sjö og reyndust vera tengsl milli fjölda 

áfalla og alvarleika áfallastreitueinkenna. Þátttakendur upplifðu áfallastreitu-

einkenni vegna atburða sem áttu sér stað að meðaltali 20 árum áður, sem 

sýnir fram á mikilvægi þess að vinna með áföll og missi til lengri tíma (Lu 

o.fl., 2013). 

Persónueinkenni 

Erlendir rannsakendur hafa einnig beint sjónum sínum að tengslum áfalla í 

æsku við þróun persónuleika. Í rannsókn Li o.fl. (2014) svöruðu 485 

kínverskir nemar á unglingastigi Childhood Trauma Questionnaire-Short 

Form (CTQ-SF) og Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). Strákar 

skoruðu marktækt hærra á öllum undirkvörðum CTQ-SF, að undanskildum 

kvarðanum sem metur andlega vanrækslu. Tíðni áfalla var heilt yfir nokkuð 

algeng: andlegt ofbeldi 18,8%, líkamlegt ofbeldi 11,1%, kynferðislegt ofbeldi 

27%, andleg vanræksla 49,5% og líkamleg vanræksla 68,7%. Þeir sem höfðu 

orðið fyrir andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi og þeir sem voru  

með heildarskor á CTQ-SF um eða yfir miðgildi skoruðu marktækt hærra á 

taugaveiklun og harðlyndi (e. psychoticism) en aðrir (Li o.fl., 2014). 

 Rannsókn de Carvalho o.fl. (2015) var gerð til að meta hvort ofbeldi 

og vanræksla í æsku hefðu tengsl við ólíkar persónuleikavíddir (e. personality 

dimensions). Notast var við gögn frá 8.114 einstaklingum sem svöruðu 

spurningakönnun á internetinu en hún var samansett úr Temperament and 

Character Inventory-Revised (TCI-R) og Childhood Trauma Questionnaire 

(CTQ). Alls greindu 36,5% frá andlegu ofbeldi, um 21% líkamlegu ofbeldi, 

27% kynferðisofbeldi, 49,5% andlegri vanrækslu og um 22% líkamlegri 

vanrækslu. Áföll í æsku höfðu jákvæð tengsl við forðun frá sársauka (e. harm 

avoidance) og neikvæð tengsl við marksækni (e. self-directedness) og 

samvinnuþýði. Tengslin við andlegt ofbeldi og vanrækslu voru sterk en þau 

reyndust ekki marktæk við líkamleg áföll. Allar gerðir ofbeldis höfðu fylgni 

við hærra skor á áhættusækni (e. novelty seeking) og reyndust áföll, sér í lagi 

þau sem voru andlegs eðlis, hafa tengsl við neikvæð persónuleikaeinkenni 

(de Carvalho o.fl., 2015). 

 Tilgangur rannsóknar Gobin, Reddy, Zlotnik og Johnson (2015) var að 

kanna fylgni ólíkra áfalla og áfallastreituröskunar við andfélagsleg persónu-

einkenni, þ.e. andfélagslega persónuleikaröskun og siðblindu, meðal fanga 
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sem þjáðust af þunglyndi. Þátttakendur voru 88 talsins og voru þeir metnir á 

andfélagslegri persónuleikaröskun, alvarleika siðblindu, alvarleika áfalla-

streitueinkenna og sögu um líkamleg, kynferðisleg eða afbrotatengd áföll. 

Líkamleg áföll voru þau einu sem höfðu marktæk tengsl við siðblindu en 

líkamleg og afbrotatengd áföll höfðu fylgni við andfélagslega persónu-

leikaröskun. Engin tengsl fundust milli alvarleika einkenna áfalla-

streituröskunar og siðblindu eða andfélagslegrar persónuleikaröskunar 

(Gobin o.fl., 2015). 

 Markmið rannsóknar Schimmenti, Di Carlo, Passanisi og Caretti 

(2015) var að kanna sambandið milli misnotkunar í æsku og siðblindu-

einkenna meðal ítalskra fanga sem dæmdir höfðu verið fyrir ofbeldisbrot. 

Þátttakendur (n=78) svöruðu tveimur spurningalistum: Traumatic Experience 

Checklist til að meta andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í æsku og 

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) til að meta einkenni siðblindu. 

Næstum tveir af hverjum þremur þátttakendum lýstu einhvers konar ofbeldi 

en 17% höfðu upplifað allar þrjár gerðirnar sem kannaðar voru. Andlegt 

ofbeldi var það eina sem spáði fyrir um heildarskor á PCL-R og á 

undirkvörðum sem meta samúð með öðrum og andfélagslega þætti. 

Niðurstöðurnar benda til þess að andlegt ofbeldi geti valdið þróun 

siðblindueinkenna ef undirliggjandi næmni er til staðar, þ.e. taugalíffræðileg 

og tengd skapgerð (Schimmenti o.fl., 2015). 

1.2.2  Fangar og áföll 

Erlendar rannsóknir hafa ítrekað sýnt að geðheilbrigðisvandi sé töluvert 

algengari hjá föngum en meðal almennings en tíðnin er þó breytileg eftir 

rannsóknum. Fangar með geðrænan vanda glíma gjarnan við önnur vandamál 

samhliða honum, s.s. vímuefnamisnotkun, lélega líkamlega heilsu, náms-

erfiðleika, áfallasögu, erfiðleika í samböndum, óstöðugleika í búsetu, lægra 

menntunarstig og takmarkaða reynslu á vinnumarkaði (WHO, 2014). 

Rannsóknir á föngum hafa auk þess leitt í ljós að upplifun illrar meðferðar í 

æsku er töluvert algengari meðal þeirra en hjá almenningi (Cima o.fl., 2008; 

Grella o.fl., 2013). 

 Moore, Gaskin og Indig (2013) gerðu rannsókn í Ástralíu þar sem 

meðal annars var könnuð tíðni illrar meðferðar í æsku samkvæmt CTQ meðal 

ungra fanga (n=291) af báðum kynjum á aldrinum 13-21 árs. Í ljós kom að 
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17% drengja hafði orðið fyrir andlegu ofbeldi , 12,6% upplifað líkamlegt 

ofbeldi og 2% kynferðislegt. Hvað varðar vanrækslu höfðu 17,4% drengja 

verið vanræktur andlega en 9,1% líkamlega. Drengir voru mun líklegri en 

stúlkur til að skora stig á lágmörkunarkvarða listans, sem ætlað er að meta 

hvort verið sé að draga úr svörun og benda niðurstöðurnar til þess að þeir hafi 

dregið úr upplifun sinni (Moore o.fl., 2013). 

 Markmið rannsóknar Sánchez, Zaragoza, Fearn og Vaughn (2017) var 

að varpa ljósi á algengi ofbeldis og áfalla meðal fanga á Spáni. Alls voru 

fengnar upplýsingar frá 453 föngum af báðum kynjum um líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi (í æsku, á fullorðinsárum og í afplánun). Rúmlega 80% 

þátttakenda sögðust hafa upplifað áfall af einhverju tagi en alls höfðu rúm 

21% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í æsku og rúm 5% fyrir kynferðislegri 

misnotkun. Niðurstöðurnar eru taldar undirstrika mikilvægi þess að meta 

áfallasögu fanga svo hægt sé að veita þeim viðeigandi úrræði (Sánchez o.fl., 

2017). 

 Chen og Gueta (2016) könnuðu illa meðferð í æsku meðal 60 

ísraelskra karlfanga með því að nota CTQ spurningalistann. Niðurstöðurnar 

sýndu að þrír af hverjum fjórum þátttakendum höfðu orðið fyrir einhvers 

konar ofbeldi eða vanrækslu en 42% höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, 

57% andlegu ofbeldi, 18% kynferðislegu ofbeldi og 60% andlegri vanrækslu. 

Þar sem líkamleg vanræksla mældist ekki með gott innra samræmi (e. 

internal consistency) var þeim undirskala sleppt (Chen og Gueta, 2016). 

 Maschi, Gibson, Zgoba og Morgen (2011) rannsökuðu algengi og 

tegundir áfalla meðal ungra (18-24 ára) og eldri (55 ára og eldri) fanga 

(n=58). Tekin voru viðtöl við þátttakendur og lögð fyrir þá aðlöguð útgáfa af 

Trauma and Stressful Life Experiences Screening Inventory. Alls sögðust um 

40% hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í barnæsku en 43,1% höfðu orðið 

fyrir líkamlegu ofbeldi og 10,3% fyrir kynferðisofbeldi. Yngri fangar voru 

líklegri til að hafa orðið vitni að líkamsárás en þeir eldri voru mun líklegri til 

að hafa orðið vitni af kynferðisofbeldi. Auk þess var líklegra að eldri fangar 

hefðu upplifað náttúruhamfarir, lífshættulega sjúkdóma eða ástvinamissi en 

þeir sem voru yngri (Maschi o.fl., 2011). 

 Í rannsókn van der Put, Lanctôt, de Ruiter og van Vugt (2015) var 

kannaður munurinn á afbrotahegðun og sálfélagslegum vandamálum hjá 

ungum föngum af báðum kynjum eftir því hvort, og þá hvernig, þeir hefðu 

sætt illri meðferð þegar þeir ólust upp. Þátttakendum (n=13.613) var skipt í 
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hópa eftir því hvort þeir hefðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun (1,7%), 

líkamlegu ofbeldi (11,5%), vanrækslu (11,4%), mörgum gerðum illrar 

meðferðar (13%) eða engri (62,4%). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

ofbeldisbrot voru algengari meðal þeirra sem höfðu búið við líkamlegt 

ofbeldi eða fleiri en eina tegund illrar meðferðar. Hjá drengjum voru 

kynferðisbrot mun algengari meðal einstaklinga sem höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi en öðrum. Vandamál sem beindust út á við (e. externalizing 

problems; t.d. ýgi og hegðunarvandi) voru þónokkuð algeng meðal fórnar-

lamba líkamlegs ofbeldis og vanrækslu en vandamál sem beindust inn á við 

(e. internalizing problems; t.d. brengluð sjálfsmynd, kvíði og námserfið-

leikar) voru algeng hjá þeim sem höfðu verið misnotaðir kynferðislega. Hjá 

einstaklingum sem höfðu sætt margar gerðir illrar meðferðar voru bæði 

vandamál sem beindust inn á við og út á við nokkuð algeng (van der Put o.fl., 

2015). 

 Honorato, Caltabiano og Clough (2016) gerðu eigindlega rannsókn á 

undirliggjandi áhættuþáttum ofbeldisbrota og fangelsunar þar sem tekin voru 

djúpviðtöl við 11 karlfanga í Ástralíu. Við greiningu á viðtölunum fundust 

fjórir sameiginlegir þættir sem tengdust ofbeldisbrotum en þar á meðal voru 

áföll í æsku og skortur á stuðningi eða meðferð vegna upplifunar áfalla. 

Meðal áfalla sem þátttakendur höfðu upplifað voru alvarlegt og langvarandi 

einelti, missir ástvinar, að verða vitni að ofbeldi og aðrir einstakir atburðir 

líkt og bruni æskuheimilis. Niðurstöðurnar benda til þess að nauðsynlegt sé 

að koma sem fyrst auga á fórnarlömb áfalla og veita þeim aðhlynningu til að 

draga úr hættunni á því skaðlega ferli að áfall leiði til fangelsunar (Honorato 

o.fl., 2016). 

 Í rannsókn Komarovskaya, Loper, Warren og Jackson (2011), þar sem 

könnuð voru einkenni áfallastreituröskunar meðal fanga af báðum kynjum 

(n=266), höfðu tæp 95% þátttakenda upplifað áfall af einhverju tagi. Áföllin 

gátu verið af ýmsum toga og fólust m.a. í ofbeldi, að vera rænd(ur) eða frétta 

af slysi eða lífsógnandi sjúkdómi hjá nákomnum aðila. Alls greindu 32,8% 

karlkyns þátttakenda frá því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í æsku og 

15,2% fyrir kynferðisofbeldi. Karlar höfðu oftar orðið vitni af skaða hjá 

öðrum í barnæsku og á unglingsárum en konur höfðu oftar orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun í barnæsku, á unglingsárum og fullorðinsárum 

(Komarovskaya o.fl., 2011). Sama hlutfall þátttakenda, eða 95%, höfðu 

upplifað áföll í æsku í rannsókn Becker og Kerig (2011) á ungum karlföngum 
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(12-17 ára; n=83) en þau áföll sem lagt var mat á voru meðal annars stríð, 

slys, ofbeldi og misnotkun. 

 Coleman og Stewart (2010) könnuðu algengi og áhrif illrar meðferðar í 

æsku hjá 398 fangelsuðum ungmennum. Alls sögðust 42,5% þátttakenda vera 

þolendur líkamlegs ofbeldis í æsku og voru drengir 1,6 sinnum líklegri til að 

hafa orðið fyrir slíku ofbeldi en stúlkur. Þá sögðust 14,8% drengjanna hafa 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Kynferðisofbeldi reyndist vera meira en 

tvisvar sinnum algengara í úrtakinu en meðal almennings og hafði auk þess 

mun meira forspárgildi fyrir geðræn vandamál en líkamlegt ofbeldi. 

Líkamleg misbeiting hafði sterkari tengsl við geðræn einkenni hjá þeim sem 

höfðu fjölskyldusögu um geðræn vandamál eða voru í lágri félags- og 

efnahagslegri stöðu (Coleman og Stewart, 2010). 

 Í rannsókn Kao o.fl. (2014) voru könnuð tengsl líkamlegra, 

kynferðislegra og afbrotatengdra áfalla við félagslegan stuðning og 

einmanaleika meðal 235 fanga sem glímdu við þunglyndi. Tengsl reyndust 

vera milli áfallasögu og minni félagslegs stuðnings. Saga um kynferðisleg og 

afbrotatengd áföll hafði tengsl við meiri einmanaleika en ekki saga um 

líkamleg áföll eða áföll almennt (Kao o.fl., 2014). 

 Pettus-Davis (2014) gerði rannsókn þar sem kannaður var munurinn á 

lýðfræðilegum þáttum, afbrotasögu, geðheilbrigði, vímuefnaneyslu og félags-

legum stuðningi meðal karlfanga (n=165) sem voru að ljúka afplánun eftir 

því hvort þeir höfðu sögu um áföll eða ekki. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

karlar með áfallasögu greindu frá minni félagslegum stuðningi og færri 

jákvæðum bjargráðum fyrir afplánun en þeir sem ekki höfðu orðið fyrir 

áföllum. Einnig voru þeir líklegri til að glíma við geðheilbrigðisvanda og 

neyta vímuefna. Rannsakandi telur niðurstöðurnar sýna fram á mikilvægi 

félagslegs stuðnings fyrir karlfanga með áfallasögu (Pettus-Davis, 2014) en 

félagslegur stuðningur er mjög mikilvægur til að viðhalda góðri líkamlegri og 

geðrænni heilsu (Banyard, Hamby og Grych, 2013; Hakulinen o.fl., 2016; 

Reblin og Uchino, 2008). 

 Sánchez, Luna og Mundt (2016) skoðuðu tíðni upplifunar líkamlegs 

eða kynferðislegs ofbeldis fyrir fangelsisvist meðal fanga á Spáni og könnuðu 

hvort þolendur hefðu aðgang að geðheilbrigðisþjónustu innan veggja 

fangelsisins. Þátttakendur voru 2.484 karlar og 225 konur og sýndu niður-

stöðurnar að rúm 35% karla og 40% kvenna höfðu orðið fyrir annað hvort 

líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Alls höfðu um 70% karlkynsþolenda og 
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77% kvenkynsþolenda fengið geðheilbrigðisþjónustu af einhverju tagi í 

fangelsinu. Rannsakendur telja að slík þjónusta ætti að miða betur að 

upplifun áfalla (Sánchez o.fl., 2016) en fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að áfallamiðuð úrræði skili mun betri árangri fyrir þolendur illrar meðferðar 

í æsku og/eða glíma við áfallastreitueinkenni (Ehring o.fl., 2014; Greenberg 

o.fl., 2015; Schnurr, 2017). 

 Rannsóknir á föngum hafa sýnt að tengsl séu milli áfalla í æsku og 

ýmissa líkamlegra og geðrænna vandamála annarra en áfallastreituröskunar, 

þ.á.m. vímuefnafíknar og andfélagslegrar persónuleikaröskunar (Martin o.fl., 

2015; Viitanen o.fl., 2011). Tilgangur rannsóknar Greene, Ford, Wakefield 

og Barry (2014) var að meta sambandið milli ofbeldis í æsku og áfalls vegna 

missis, áfallastreitueinkenna og annarra geðraskana en áfallastreituröskunar. 

Alls tóku 465 karl- og kvenfangar þátt í stöðluðu klínísku viðtali þar sem lagt 

var mat á ofangreinda þætti. Rúmlega helmingur þátttakenda hafði upplifað 

eitt eða fleiri áföll í æsku en 28,7% karla hafði búið við líkamlegt ofbeldi á 

uppvaxtarárum sínum, 11,7% orðið fyrir kynferðisofbeldi og 1,8% andlegu 

ofbeldi. Af öllum þátttakendum mættu 30% greiningarviðmiðum fyrir a.m.k. 

eina geðröskun aðra en áfallastreituröskun. Hjá báðum kynjum höfðu 

líkamleg og kynferðisleg misnotkun í æsku tengsl við tilvist geðraskana og 

jákvæð tengsl voru milli fjölda áfalla og fjölda geðraskana. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að samband sé milli líkamlegrar og 

kynferðislegrar misnotkunar í æsku og almenns geðheilbrigðis á fullorðins-

árum (Greene o.fl., 2014). 

 Einnig hefur verið sýnt fram á að ill meðferð eða áföll í æsku hafi 

tengsl við ýgi (Carli, Basilico, Martino, Cancellario og Sarchiapone, 2008; 

Carli o.fl., 2014; Sarchiapone, Carli, Cuomo, Marchetti og Roy, 2009) en 

sífellt auknar vísbendingar eru um að vímuefnaneysla, breytt tilfinninga-

stjórnun (e. altered emotion regulation), hvatvísi og tilfinningaraskanir (e. 

affective disorders) hafi mest áhrif í sambandinu milli áfalls og ýgi (Rasche 

o.fl., 2016). Þeir sem hafa orðið fyrir áföllum í æsku eru auk þess líklegri en 

aðrir til að hafa hlotið dóma vegna afbrota ungir (Baglivio, Wolff, Piquero og 

Epps, 2015; Martin o.fl., 2015; Sarchiapone o.fl., 2009) og sýnt ofbeldis-

hegðun í fangelsi (Sarchiapone o.fl., 2009). 

 Eins og fram hefur komið er þónokkuð algengt að fangar hafi upplifað 

áföll eða illa meðferð á uppvaxtarárum sínum en breytileika í tíðni má að 

einhverju leyti rekja til ólíkra aðferða og matstækja. Einnig má sjá tengsl 
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milli upplifunar af þessu tagi og ýmissa vandamála sem tengjast hegðun og 

sjálfsstjórn en því telur rannsakandi afar mikilvægt að föngum sé veitt 

tækifæri til að vinna úr áfallasögu sinni til að auka líkurnar á því að 

fangelsisvistin verði þeim til betrunar. 

1.2.3  Áfallastreituröskun 

Þrátt fyrir að mörg þeirra einkenna sem lýst er í greiningarviðmiðum fyrir 

áfallastreituröskun séu eðlileg viðbrögð í kjölfar áfalls eiga margir erfitt með 

að halda áfram að lifa sínu hefðbundna lífi eftir áföll (American 

Psychological Association, 2017). Einstaklingar á öllum aldri geta þróað með 

sér röskunina og yfirleitt koma fyrstu einkennin fram á fyrstu þremur 

mánuðum eftir áfallið, þó í sumum tilfellum komi þau fram mánuðum eða 

jafnvel árum síðar. Röskunin hefur tengsl við sjálfsvígshugsanir og –tilraunir 

og ýmiss konar andlega, líkamlega og félagslega skerðingu, auk þess sem 

hún getur valdið fjárhagserfiðleikum og aukið lyfjanotkun. Algengt er að það 

dragi úr virkni fólks á ýmsum sviðum, s.s. atvinnu, námi og samskiptum við 

annað fólk og hafa rannsóknir m.a. sýnt fram á að röskunin hafi fylgni við 

fjarveru frá vinnu, lægri innkomu og minni árangur í námi og starfi. 

Einstaklingar sem glíma við áfallastreituröskun eru auk þess 80% líklegri en 

aðrir til að mæta greiningarviðmiðum fyrir að minnsta kosti eina aðra 

geðröskun eins og þunglyndi, geðhvörf, kvíða eða vímuefnaraskanir (APA, 

2013-a). 

 Niðurstöður rannsóknar Ogle, Rubin og Siegler (2013) gefa til kynna 

að þroskastig sem einstaklingur er á þegar hann verður fyrir áfalli hafi áhrif á 

það hvort hann þrói með sér áfallastreituröskun eða ekki. Þátttakendur 

(n=1.995) voru eldri fullorðnir einstaklingar og þeir sem urðu fyrir sínu 

alvarlegasta áfalli í barnæsku sýndu fleiri einkenni áfallastreituröskunar en 

þeir sem upplifðu alvarlegasta áfallið á fullorðinsárum (Ogle o.fl., 2013). Í 

kerfisbundinni yfirlitsgrein May og Wisco (2016) um skilgreiningar á 

áföllum var kannaður munurinn á beinni og óbeinni upplifun af áfalli og 

áhættu fyrir þróun áfallastreituröskunar í tengslum við báðar gerðir 

upplifunar. Niðurstöðurnar benda til þess að óbein upplifun af áfalli geti 

orsakað áfallastreituröskun þó líkurnar séu meiri þegar bein upplifun á sér 

stað (May og Wisco, 2016). 
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 Í DSM-5 er fjallað um ýmsa þætti sem geta haft áhrif á það hvort 

einstaklingur þróar með sér áfallastreituröskun og er þeim skipt niður eftir 

því hvort þeir tengjast þáttum eða aðstæðum fyrir atburðinn sem veldur 

áfallinu (e. pretraumatic), meðan hann á sér stað (e. peritraumatic) eða í 

kjölfar hans (e. posttraumatic). Sem dæmi um þætti fyrir áfallið má nefna 

félags- og efnahagslega stöðu á uppeldisárum, greind, geðraskanir, áfalla-

sögu, menntun og ýmiss konar mótlæti (e. adversity) á borð við dauðsfall 

ástvinar eða fátækt. Alvarleiki og skaði sjálfs atburðarins hefur vissulega 

áhrif en hugrof meðan atburðurinn stendur yfir og eftir að hann er hjá liðinn 

eru einnig áhættuþættir (APA, 2013-a). 

 Auknar líkur eru á áfallastreituröskun ef einstaklingur er endurtekið 

berskjaldaður fyrir atburði eða aðstæðum sem valda áfalli. Úrvinnsla skiptir 

einnig miklu máli, þ.e. hvers kyns bjargráð eru nýtt í bataferlinu og viðhorf til 

atburðarins og þeirra áhrifa sem hann hefur. Félagslegur stuðningur, bæði 

fyrir og eftir að áfall á sér stað, er mjög mikilvægur og dregur úr líkum á því 

að einstaklingur þrói með sér röskunina (APA, 2013-a). Af öllum þeim ólíku 

þáttum sem hafa áhrif á viðkvæmni einstaklings eru þeir mikilvægustu taldir 

vera félagslegur stuðningur eftir áfallið og tækifærið til að ná bata í 

streitulitlu umhverfi (Greenberg o.fl., 2015). 

Algengi 

Samkvæmt DSM-IV er lífstíðaralgengi áfallastreituröskunar í Bandaríkjunum 

talið vera 8,7% en 12 mánaða algengi um 3,5% (APA, 2013-a). Í Evrópu og 

flestum löndum Asíu, Afríku og latnesku Ameríku er það þó aðeins talið vera 

um 0,5%. Misjafnt er hversu berskjaldaðir þjóðfélagshópar eru fyrir áföllum 

og líkurnar á því að þróa með sér áfallastreituröskun eru einnig breytilegar 

milli menningarhópa. Tíðnin er hærri hjá hermönnum og öðrum sem vinna 

við störf sem auka berskjöldun fyrir áföllum (t.d. lögreglu-, slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamönnum) en hefur reynst vera hæst hjá einstaklingum sem 

hafa orðið fyrir nauðgun, verið í orrustu, fangabúðum eða upplifað þjóðar-

morð. Algengi áfallastreituröskunar er breytilegt eftir aldri og kyni og hefur 

gjarnan verið minna hjá börnum og unglingum, en meira meðal kvenna en 

karla (APA, 2013-a). 

 Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis þar sem tíðni 

áfallastreituröskunar er könnuð hjá ólíkum þjóðfélagshópum. Meðal annars 

hefur verið sýnt fram á að hún sé til staðar hjá um 60% hermanna sem voru í 
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Víetnam stríðinu (Holowka, Marx, Kaloupek og Keane, 2012), 55,8% ungra 

fullorðinna frá Írak (Freh, 2016) og 20,5% heimilislausra fullorðinna í 

Kanada (Torchalla o.fl., 2014). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á 

áfallastreituröskun meðal barna og unglinga en í rannsókn Zhang o.fl. (2012) 

var könnuð tíðni röskunarinnar meðal unglinga (n=548) eftir Wenchuan jarð-

skjálftann í Kína. Röskunin var til staðar hjá 9,7% þátttakenda sex mánuðum 

eftir atburðinn, 1,3% einu ári eftir og 1,6% átján mánuðum eftir atbrurðinn 

(Zhang o.fl., 2012). Mehta og Ameratunga (2012) gerðu kerfisbundna 

yfirlitsgrein um algengi áfallastreituröskunar meðal barna og unglinga sem 

höfðu lifað af bílslys. Í ljós kom að tíðnin var á bilinu 12-46% á fyrstu fjórum 

mánuðum eftir slysið og 13-25% á fyrsta árinu (Mehta og Ameratunga, 

2012). 

 Hér á landi hafa einnig hafa verið gerðar rannsóknir á tíðni 

áfallastreituröskunar. Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson (2000) könnuðu 

tíðni röskunarinnar meðal einstaklinga sem voru búsettir á Súðavík og 

Flateyri þegar snjóflóðin féllu árið 1995. Notast var við greiningarviðmið 

DSM-IV og lagðir fyrir tveir spurningalistar, Impact of Event Scale (IES) og 

Post-Traumatic Symptom Scale (PTSS-10). Niðurstöðurnar sýndu að 48% 

þeirra sem bjuggu á Flateyri mættu greiningarviðmiðum fyrir 

áfallastreituröskun 3-4 mánuðum eftir að atburðurinn átti sér stað og var 

tíðnin 35% meðal Súðvíkinga 12-14 mánuðum eftir atburðinn (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Í rannsókn Thordardottir o.fl. (2015) 

kom í ljós að 16% þeirra sem bjuggu á þessum tveimur stöðum þegar 

snjóflóðin féllu mættu enn greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun 16 

árum eftir atburðina. 

 Íris Böðvarsdóttir og Ask Elklit (2003) gerðu einnig rannsókn á 

einstaklingum (n=52) sem höfðu lent í náttúruhamförum en þau könnuðu 

sálrænar afleiðingar tveggja jarðskjálfta sem riðu yfir suðvesturhluta landsins 

árið 2000. Spurningalistar voru sendir út þremur mánuðum eftir skjálftana en 

um um fjórðungur þátttakenda reyndist mæta greiningarviðmiðum fyrir 

áfallastreituröskun og mátti rekja einkennin til hamfaranna (Íris Böðvarsdóttir 

og Ask Elklit, 2003). 

Úrræði 

Alltaf er einhver hluti þeirra sem glíma við áfallastreituröskun sem þarf enga 

eða takmarkaða aðstoð til að ná bata en margir eiga þó á hættu að þróa með 
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sér langvinn vandamál (NICE, 2005). Því miður leita fæstir sem glíma við 

áfallastreituröskun sér aðstoðar frá fagaðilum en m.a. geta samtals-

meðferðaraðilar aðstoðað fólk sem hefur orðið fyrir áföllum við að finna 

uppbyggilegar leiðir til að takast á við tilfinningar sínar (American 

Psychological Association, 2017). Til eru nokkrar tiltölulega stuttar 

sálfræðimeðferðir sem geta verið gagnlegar þegar unnið er með áfallasögu og 

auk þess geta lyf í einhverjum tilfellum hjálpað samhliða annarri meðferð eða 

til að meðhöndla aðrar raskanir sem algengar eru samhliða áfallastreituröskun 

(Greenberg o.fl., 2015). Sumir losna alveg við einkenni áfallastreituröskunar 

í kjölfar meðferðar en hjá öðrum verða þau færri eða ekki eins áköf. Í flestum 

tilfellum upplifir fólk aukin lífsgæði þar sem úrræðin geta hjálpað til við að 

minnka áhrif röskunarinnar á sambönd, starfsframa eða menntun (National 

Center for PTSD, 2016). 

 Viss áskorun getur falist í því að yfirfæra undirstöðuatriði bataferlis 

yfir í heildrænt kerfi þekkingar og þjónustu sem samræmist áfallameðvitaðri 

þjónustu (e. trauma-informed care). Einnig getur verið flókið að vekja von 

einstaklings til þess að ná bata á sama tíma og hann er hvattur til þess að 

sætta sig við þær takmaraknir sem fylgja geðrænum veikindum (Smith, 

Hyman, Andres-Hyman, Ruiz og Davidson, 2016). Mikilvægt er að hafa í 

huga að oft felst meiri áskorun í því að meðhöndla einstaklinga sem hafa 

upplifað endurtekin áföll, sér í lagi ef þau hafa átt sér stað í barnæsku og geta 

þeir þurft tíma til að ná jafnvægi áður en hægt er að veita þeim áfallamiðaða 

meðferð (Greenberg o.fl., 2015). 

 Í grein Schnyder o.fl. (2015) er fjallað um sameiginlega þætti ólíkra 

gagnreyndra meðferða við áfallastreituröskun. Mörg úrræði hafa verið þróuð 

fyrir einstaklinga sem glíma við röskunina og geta fagaðilar lent í erfiðleikum 

með að ákveða hvaða meðferð skuli notast við hverju sinni og hvaða 

eiginleika þær þurfa að hafa til að bera árangur. Það sem úrræðin eiga 

sameiginlegt er að unnið er með fræðslu (e. psychoeducation); tilfinninga-

stjórnun og bjargráð; berskjöldun í gegnum myndir (e. imaginal exposure); 

hugræna úrvinnslu og endurskipulagningu, og tilfinningar og minnisferli. 

Höfundar telja mikilvægt að öðlast aukinn skilning á undirliggjandi þáttum 

hegðunar og að þróa meðferðir sem sniðnar eru að þörfum ólíkra hópa 

skjólstæðinga (Schnyder o.fl., 2015). 

 Samkvæmt grein Smith o.fl. (2016) krefst árangursrík meðhöndlun 

áfalla ítarlegs skilnings á fyrirbærafræði þeirra og þáttum sem bæði stuðla að 
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og hindra bata og seiglu. Til dæmis hafa hugræn úrvinnslumeðferð (e. 

cognitive processing therpay; CPT) og langvarandi berskjöldun (e. prolonged 

exposure; PE) gjarnan verið talin ein helstu inngripin í meðhöndlun áfalla. 

Þessi inngrip voru hönnuð til að meðhöndla einstaklinga sem höfðu gengið í 

gegnum mjög óttamiðaða (e. fear-based) og lífshættulega reynslu (t.d. stríð) 

til að endurmeta óttamiðaðar hugsanir um vanmátt (eins og í CPT) eða með 

endurtekinni berskjöldun fyrir áreitum sem vekja ótta til að venjubinda (e. 

habituate) eða slökkva skilyrta hræðslusvörun (eins og í PE). Samt sem áður 

er upplifun áfalla mun flóknari og vekur mun flóknari svörun en ótta, eins og 

t.d. skömm, sektarkennd, gremju, sorg og angist. Auk þess er mikilvægt að 

hafa í huga að fólk getur notið góðs af batamiðuðum meðferðum þrátt fyrir 

að sýna ekki klínískt marktæka skerðingu vegna áfallareynslu sinnar (Smith 

o.fl., 2016). 

 Cusack o.fl. (2016) gerðu safngreiningu og kerfisbundna yfirlitsgrein 

þar sem lagt var mat á árangur sálfræðimeðferða fyrir fullorðna einstaklinga 

með áfallastreituröskun en teknar voru saman niðurstöður 64 rannsókna. 

Greiningin sýndi fram á gagnsemi berskjöldunarmeðferða (e. exposure 

therapies), blandaðrar hugrænnar atferlismeðferðar, EMDR (e. eye movement 

desensitization and reprocessing) og frásagnarmeðferðar (e. narrative 

exposure therapy) en berskjöldun virtist hafa mestan stuðning rannsókna 

(Cusack o.fl., 2016). Í safngreiningu Ehring o.fl. (2014) var einblínt á 

rannsóknir þar sem könnuð var gagnsemi sálfræðimeðferða fyrir einstaklinga 

með áfallastreituröskun sem höfðu orðið fyrir illri meðferð í æsku. Niður-

stöður úr 16 slembirannsóknum sýndu að sálfræðilegar meðferðir væru 

gagnlegar fyrir þennan hóp fólks. Áfallamiðaðar meðferðir reyndust 

árangursríkari en aðrar og einstaklingsmeðferðir virtust gagnast betur en þær 

sem voru veittar fyrir hópa (Ehring o.fl., 2014). 

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) hefur gefið 

út viðmið eða leiðbeiningar um meðhöndlun áfallastreituröskunar þar sem 

fram kemur að flestir hafi glímt við einkennin í marga mánuði og jafnvel ár. 

Mælt er með því að öllum sem þjást af áfallastreituröskun sé boðin 

áfallamiðuð samtalsmeðferð (áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð eða 

EMDR), óháð því hversu langur tími hefur liðið frá atburðinum, og að hún 

fari fram sem einstaklingsmeðferð. Lengd meðferðar ætti að vera á bilinu 8-

12 tímar þegar röskunin er vegna einstaks atburðar en í þeim tímum sem 

áfallið er rætt þarf gjarnan lengri tíma en almennt er notast við. Tímarnir ættu 
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að vera reglulegir, yfirleitt í það minnsta eitt skipti í viku, og 

meðferðaraðilinn sá sami í gegnum allt ferlið. Meðferðartímabilið getur þurft 

að vera lengra ef takast þarf á við mörg vandamál eins og tíðkast gjarnan 

þegar einstaklingur hefur orðið fyrir mörgum áföllum eða yfir langan tíma, 

hann hefur þróað með sér langvinna skerðingu eða hömlun og þegar aðrar 

geðraskanir eða félagsleg vandamál eru til staðar (NICE, 2005). 

 Ho og Lee (2012) gerðu safngreiningu til að kanna muninn á áhrifum 

EMDR og áfallamiðaðrar hugrænnar atferlismeðferðar í meðhöndlun 

áfallastreituröskunar með því að taka saman niðurstöður úr átta rannsóknum 

með alls 227 þátttakendum. Ekki reyndist vera munur á árangri meðferðanna 

hvað varðar einkenni áfallastreituröskunar en EMDR reyndist gagnast betur 

til að draga úr einkennum þunglyndis (Ho og Lee, 2012). 

 Erlendar rannsóknir hafa sýnt að önnur úrræði geta verið gagnleg til að 

draga úr áfallastreitueinkennum, þ.á.m núvitundarmiðuð inngrip (Banks, 

Newman og Saleem, 2015; Earley o.fl., 2014) og innhverf íhugun (e. 

transcendental mediation; Nidich o.fl., 2016; Rees, Travis, Shapiro og Chant, 

2013) en áfallamiðuð úrræði hafa þó reynst árangursríkust. Í upphafi 

meðferðar geta sumir átt í verulegum erfiðleikum með að segja frá því sem 

þeir hafa gengið í gegnum. Þegar slíkar aðstæður koma upp ætti heil-

brigðisstarfsfólk að íhuga að nota nokkra tíma sérstaklega til að þróa traust 

meðferðarsamband og tilfinningalegt jafnvægi áður en farið er í að takast á 

við áfallið sjálft. Ef engar eða mjög litlar framfarir eiga sér stað er hægt að 

skoða möguleikann á annarri áfallamiðaðri meðferð eða að hefja lyfja-

meðferð samhliða samtalsmeðferðinni (NICE, 2005). 

Hugræn atferlismeðferð 

Þegar hugrænar meðferðir eru notaðar til að meðhöndla áfallastreituröskun 

aðstoðar fagaðili skjólstæðing við að skilja og breyta því hvernig hann hugsar 

um áfallið og afleiðingar þess. Markmiðið er að auka skilning á því hvernig 

tilteknar hugsanir valda streitu og geta valdið því að einkenni röskunarinnar 

versna. Skjólstæðingurinn fær þjálfun í að bera kennsl á slíkar hugsanir og 

skipta þeim út fyrir aðrar uppbyggilegri. Einnig lærir hann ýmis bjargráð til 

að takast á við tilfinningar á borð við reiði, sektarkennd og ótta (National 

Center for PTSD, 2016). Í hugrænni atferlismeðferð er lögð áhersla á samspil 

hugsana, tilfinninga, hegðunar og líkamlegra einkenna, sem talið er lykilatriði 

þegar kvíðaraskanir eru meðhöndlaðar. Einnig eru skjólstæðingum kenndar 
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leiðir til að hafa áhrif á þetta samspil með ýmsum tilraunum og æfingum 

(Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-b). 

 Magnús Blöndahl Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert 

Sigurðsson og Jón Friðrik Sigurðsson (2011) skrifuðu yfirlitsgrein um 

gagnsemi hugrænnar atferlismeðferðar fyrir fullorðna einstaklinga með 

lyndis- eða kvíðaraskanir. Í greininni kemur fram að ásamt því að draga úr 

áfallastreitueinkennum dragi meðferðin úr almennum einkennum kvíða og 

þunglyndis hjá einstaklingum sem glíma við áfallastreituröskun. Meðferðin 

virtist vera gagnlegri fyrir þennan hóp fólks en hefðbundin þunglyndis-

lyfjameðferð en ekki fannst munur milli hugrænnar atferlismeðferðar og 

EMDR. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að árangur hugrænnar 

atferlismeðferðar sé viðvarandi í allt að eitt ár eftir lok meðferðar (Magnús 

Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011). 

 Í stórri safngreiningu Gutermann o.fl. (2016) voru tekin fyrir áhrif 

sálfræðimeðferða á áfallastreitueinkenni hjá börnum og unglingum. Niður-

stöður 135 rannsókna voru teknar saman (n=9.562; meðalaldur 12,55 ár) og 

sýndi greiningin að hugræn atferlismeðferð hafði hæstu áhrifastærðirnar. 

Meðferðin reyndist þó vera árangursríkust þegar hún var framkvæmd sem 

einstaklingsmeðferð (Gutermann o.fl., 2016). Safngreining Kuester, 

Niemeyer og Knaevelsrud (2016) leiddi auk þess í ljós að hugræn 

atferlismeðferð sem veitt er í gegnum internetið geti verið gagnleg til að 

draga úr einkennum áfallastreituröskunar. 

 Morina, Koerssen og Pollet (2016) gerðu safngreiningu til að meta 

áhrif sálfræði- og lyfjameðferðar fyrir börn og unglinga sem þjást af 

einkennum áfallastreituröskunar. Teknar voru saman niðurstöður úr 41 

rannsókn, 39 með sálfræðilegum inngripum en aðeins tvær með lyfja-

meðferðum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að sálfræðimeðferðir reyndust 

árangursríkar við meðhöndlun áfallastreituröskunar við lok meðferðar í 

samanburði við biðlista og virkan samanburðarhóp. Það inngrip sem var mest 

rannsakað og hafði bestu áhrifastærðirnar var áfallamiðuð hugræn 

atferlismeðferð. Niðurstöðurnar benda til þess að sálfræðimeðferðir geti 

dregið úr áfallastreitueinkennum hjá börnum og unglingum en notkun 

lyfjafræðilegra úrræða fyrir þennan hóp virtist ekki hafa stuðning rannsókna 

(Morina o.fl., 2016). 

 Tilgangurinn með safngreiningu Diehle, Schmitt, Daams, Boer og 

Lindauer (2014) var að finna út hvaða sálfræðimeðferð væri árangursríkust í 



42 

að draga úr áfallatengdum  hugsunum. Greiningin samanstóð af 16 slembi-

rannsóknum með 994 þátttakendum og var meðalaldur á bilinu 31-54 ár. 

Niðurstöðurnar sýndu að áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð hafði 

marktækar áhrifastærðir í samanburði við virka og óvirka samanburðarhópa 

sem bendir til þess að hún geti reynst vel til að draga úr áfallatengdum 

hugsunum. Meðferðarúrræði sem innihéldu hugræna endurskipulagningu eða 

berskjöldun drógu nánast jafn mikið úr áfallatengdum hugsunum en þau 

fyrrnefndu voru þó örlítið skilvirkari (Diehle o.fl., 2014). 

 Í slembirannsókn Bryant o.fl. (2013) var metið hvort einstaklingar með 

áfallastreituröskun sýndu betri meðferðarárangur eftir hugræna atferlis-

meðferð ef þeir fengju þjálfun í tilfinningastjórnun áður en meðferðin hófst. 

Alls var 70 þátttakendum skipt tilviljunarkennt í tvo hópa sem báðir fengu 

hugræna atferlismeðferð en annar fékk stuðningsráðgjöf fyrir meðferðina og 

hinn var þjálfaður í tilfinningastjórnun. Í síðarnefnda hópnum var betri 

meðferðarheldni og sex mánuðum eftir að meðferð lauk voru færri einkenni 

kvíða og áfallastreituröskunar til staðar hjá þeim hóp en hinum. Niður-

stöðurnar gefa til kynna að auka megi svörun einstaklinga með áfallastreitu-

röskun við hugrænni atferlismeðferð með því að þjálfa þá í tilfinninga-

stjórnun áður en meðferðin hefst (Bryant o.fl., 2013). 

EMDR meðferð 

EMDR er heildstæð sálfræðimeðferð sem var sérstaklega hönnuð fyrir 

úrvinnslu áfalla og gengur út á úrvinnslu upplýsinga á borð við erfiðar 

tilfinningar, minningar og hugsanir. Meðferðin samanstendur af átta atriðum 

en ýmist er unnið með fortíð, nútíð eða framtíð einstaklingsins. Minningar úr 

fortíðinni eru nýttar til að útskýra óþægilegar tilfinningar, líkamleg einkenni 

og jafnvel viðhorf sem eru til staðar í nútíðinni en EMDR gerir það að 

verkum að gamlar minningar eru skráðar á nýjan hátt svo þær hætti að valda 

vanlíðan. Einnig verða breytingar á viðhorfum og einstaklingurinn upplifir 

ekki lengur líkamleg einkenni vegna minninganna. Á sama  hátt eru atriði 

tengd nútíðinni notuð til að virkja bjargráð sem hægt er að nýta í framtíðinni 

(EMDR Ísland, e.d.). 

 Það sem er sérstakt við EMDR er að augnhreyfingar skjólstæðings eru 

notaðar í úrvinnslunni. Milli þess sem hann skoðar minningar og tilfinningar 

sem tengjast henni frá ólíku sjónarhorni fylgist hann með taktföstum 

handahreyfingum fagaðilans. Í fyrstu getur úrvinnslan verið erfið og yfir-
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þyrmandi en með tímanum minnka óþægindin og um leið og minning fær 

nýja merkingu breytist upplifun einstaklingsins á henni. Venjulega er EMDR 

veitt sem einstaklingsmeðferð og oft nægir einn tími ef áfallið felst í einum 

atburði sem er tiltölulega einfaldur. Hins vegar þarf fleiri meðferðartíma ef 

áföllin eru mörg, flókin eða ná yfir langt tímabil (EMDR Ísland, e.d.). 

 Í safngreiningu Chen o.fl. (2014) voru teknar saman rannsóknir á 

áhrifum EMDR meðferðar á einkenni áfallastreituröskunar, þunglyndis og 

kvíða. Alls voru rannsóknirnar 26 talsins og voru þær birtar á árunum 1991-

2013. Greiningin leiddi í ljós að marktækt dró úr öllum ofangreindum 

einkennum og tengdri vanlíðan í kjölfar meðferðar en einnig bentu niður-

stöðurnar til þess að meðferðin væri árangursríkari ef reyndur meðferðaraðili 

veitti hana. Einstaklinga með áfallastreituröskun skortir færni til að ná tökum 

á neikvæðri upplifun og minningum en greiningin sýnir að EMDR meðferð 

gerir þeim kleift að mynda nýjar tengingar til að aðlaga neikvæða reynslu að 

jákvæðum tilfinningum og hugsunum, sem gerir það að verkum að það 

dregur úr áfallastreitueinkennum (Chen o.fl., 2014). 

 Inoue (2009) gerði tilviksrannsókn þar sem árangur EMDR meðferðar 

var metinn. Þátttakandinn var 44 ára gömul kona sem hafði orðið fyrir 

andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi af hendi maka síns þegar hún 

var á þrítugsaldri. Niðurstöðurnar sýndu að ásamt því að draga úr áfalla-

streitueinkennum skilaði meðferðin framförum í tilfinningalegu þoli (e. 

emotional tolerance), vilja til að hafa samskipti við aðra, bjargráðum, 

hugrænni virkni og viðhorfum til framtíðarinnar (Inoue, 2009). 

 Acarturk o.fl. (2016) gerðu rannsókn á áhrifum EMDR á einkenni 

áfallastreituröskunar og þunglyndis meðal sýrlenskra flóttamanna (n=37) en 

notast var við samanburðarhóp (n=33) sem var á biðlista fyrir meðferð. Allir 

þáttakendur voru metnir með Mini-International Neuropsychiatric Interview 

Plus einni og fimm vikum eftir inngripið. Helstu útkomur voru mældar með 

Harvard Trauma Questionnaire og Impact of Events Scale-Revised en einnig 

var notast við Beck Depression Inventory og Hopkins Symptoms Checklist-

25. Marktækt meira hafði dregið úr áfallastreitueinkennum hjá EMDR 

hópnum strax að meðferð lokinni og í fimm vikna eftirfylgni kom í ljós að 

árangurinn hafði viðhaldist. Aðrar mælingar reyndust hafa sambærilegar 

niðurstöður og benda þessar niðurstöður til þess að EMDR sé árangursrík til 

að draga úr áfallastreitu- og þunglyndiseinkennum meðal sýrlenskra flótta-

manna (Acarturk o.fl., 2016). 
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Utanaðkomandi áhrif 

Nú á tímum upplýsingabyltingar, hnattvæðingar og fjölmenningar er 

mikilvægt að endurmeta áhrif stjórnmálaumhverfis, efnahags og annarra 

samfélagslegra þátta á huga mannsins. Þegar einblínt er á innri sálfræðileg 

ferli einstaklings eða taugalíffræðilegar víddir mannlegrar reynslu gefst 

tækifæri til að hugtakabinda geðsjúkdóma og geðheilbrigði á viðráðanlegan 

hátt. Til að öðlast fullan skilning á flóknu eðli mannlegrar sálfræði þarf þó að 

greina sambandið milli umheimsins og einstaklingsins. Í Vestrænum 

geðlækningum virðist hafa gleymst sú staðreynd að daglegt líf fólks um víða 

veröld sé undir miklum áhrifum frá sögu og stjórnmálamenningu. Byltingar, 

stríð og efnahagskreppur hafa t.d. áhrif á einstaklinga sem alast upp við slíkar 

aðstæður, viðhorf þeirra til lífsins, hvernig þeir hugsa um og skilgreina eigið 

hlutverk og væntingar (Drožđek, 2007). 

 Menning hefur mikil áhrif á stjórnun og tjáningu tilfinninga. Til dæmis 

tjá sumir Asíubúar tilfinningar sínar í tengslum við jafnvægi milli yin og 

yang og algengt er að litið sé á skapbresti sem félags- eða siðferðileg 

vandamál en ekki skerðingu á geðheilsu. Menning mótar tjáningu fólks og 

skynjun á því hvernig takast eigi á við streitu en slíkt getur ýmist verið kennt 

og lært beint eða óbeint. Sorg og skömm eru góð dæmi um áhrif menningar á 

getu fólks til að glíma við erfiðleika. Í samfélögum sem aðhyllast 

einstaklingshyggju (e. individualistic) eru vandamál frekar tjáð og túlkuð á 

sálfræðilegan hátt en þar sem sameignarstefna (e. collectivistic) er ríkjandi er 

litið á sorgarferli líkt og samskipti einstaklings við hið 

yfirnáttúrulega.Menning hefur einnig áhrif á uppbyggingu sjálfsins. Í 

kínverskri og japanskri menningu er félagslegri byggingu sjálfsins lýst sem 

nokkrum sammiðja (e. concentric) lögum sem innihalda ómeðvitað, 

mannlegt, persónulegt og alhliða samfélag. Í Vestur-Afríku og víðar er aftur 

má móti litið svo á að manneskjan samanstandi af líffræðilegum hluta líkama 

og blóðs og svo andlegum (e. spiritual) hluta (Drožđek, 2007). Menning skil-

greinir ekki aðeins sársauka og þjáningar heldur einnig hvað sé álitið 

persónulegur og opinber sársauki, hverju eigi að deila með öðrum og hverju 

að halda leyndu (Drožđek, 2007). 

 Til eru fagaðilar sem reyna að skilja hvernig menning gefur dýpt í sögu 

skjólstæðings, menningarlega þætti veikinda hans og leit hans eftir aðstoð (e. 

help-seeking behaviors), ásamt væntingum til meðferðar. Í grein Schnyder 

o.fl. (2016) er fjallað um menningarlega þætti sem koma að upplifun og 
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meðhöndlun áfalla en vegna þess hversu ólík upplifun og merking áfalla er 

milli menningarhópa geta sumir upplifað (sjálfs)fordóma í kjölfar áfalls. Fólk 

á auk þess mismunandi auðvelt með að tjá sig og þeir sem eiga erfitt með að 

tala um reynslu sína af áfalli gætu í staðinn viljað skrifa eða nota aðrar leiðir 

til að tjá sig, eins og t.d. að teikna. Einnig geta áherslur verið ólíkar og í 

sumum menningarheimum eru samfélagið og samheldni fjölskyldu 

mikilvægir þættir þegar kemur að bata en í öðrum geta slíkir þættir talist til 

truflandi áhrifa. Þrátt fyrir mikilvægi þess að vera meðvitaður um 

menningarlega þætti er ekki síður mikilvægt að ákveða ekki fyrirfram hvaða 

menningu viðkomandi skjólstæðingur tilheyrir (e. premature cultural 

stereotyping). Einnig er mikilvægt að hafa í huga að margar lág- og 

meðaltekjuþjóðir hafa takmörkuð úrræði og léleg heilbrigðiskerfi (Schnyder 

o.fl., 2016). 

1.2.4  Áfallastreituröskun meða fanga 

Erlendis hafa verið gerðar rannsóknir til að kanna algengi áfallastreitu-

röskunar meðal fanga og hafa þær sýnt mjög ólíkar niðurstöður. Í rannsókn 

Moore o.fl. (2013) á ungum föngum mætti til að mynda einn af hverjum 

fimm þátttakendum greiningarviðmiðum fyrir áfallasteituröskun en hjá 

Ovaert, Cashel og Sewell (2003) og hjá Becker og Kerig (2011) voru það 

fjórir af hverjum fimm þátttakendum. Í rannsókn Becker og Kerig (2011) 

mældust auk þess tengsl milli alvarleika áfallastreitueinkenna og alvarleika 

afbrota. Þversniðsrannsókn Harner, Budescu, Gillihan, Riley og Foa (2015) á 

387 kvenföngum leiddi í ljós að 44% þátttakenda mætti greiningarviðmiðum 

áfallastreituröskunar. 

 Dudeck o.fl. (2011) framkvæmdu þversniðsrannsókn þar sem könnuð 

var tíðni áfalla og andlegrar vanlíðanar hjá 1055 evrópskum föngum sem 

voru að afplána 5 ára dóma eða lengri. Gögnin voru fengin úr stærri rannsókn 

á aðstæðum fanga í Belgíu, Danmörku, Englandi, Finn-landi, Frakklandi, 

Króatíu, Litháen, Póllandi, Spáni, Svíþjóð og Þýsalandi. Aðeins tæp 12% 

þátttakenda sögðust aldei hafa uppifað áfall en hinir höfðu að meðaltali 

upplifað þrjú áföll á lífsleiðinni. Rúmlega einn af hverjum sex þeirra hafði 

þróað með sér áfallastreituröskun og á bilinu 58-86% voru með annars konar 

geðrænan vanda á því stigi að þurfa á meðferð eða öðrum úrræðum að halda 

(Dudeck o.fl., 2011). 



46 

 Í rannsókn Briere o.fl. (2016) voru sameinuð gögn úr tveimur öðrum 

rannsóknum til að kanna sambandið milli endurtekinna áfalla og 

áfallastreituröskunar meðal fanga í samanburði við almenning. Upplifuð áföll 

voru mjög algeng meðal fanga en m.a. höfðu 70% kvenfanga og 50% 

karlfanga orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku. Önnur áföll voru 

mótorhjólaslys (74%), líkamsárás (73%), skotárás eða hnífstunga (57%), 

kynferðisbrot (55%), slys á vinnustað eða heimili (42%), rán (41%), 

náttúruhamfarir (25%), stríð (1%) eða annað (67%). Áfallastreituröskun var 

til staðar hjá 4% almennings en tíðnin var í 48% meðal fanga miðað við 

greiningarviðmið DSM-IV. Hjá bæði almenningi og föngum hafði fjöldi 

áfalla tengsl við áfallastreituröskun og endurtekin áföll af völdum manna (e. 

interpersonal) spáðu fyrir um tilvist röskunarinnar (Briere o.fl., 2016). 

 Í rannsókn Dierkhising o.fl. (2013) var verið að kanna áfallasögu, 

geðheilbrigðisvanda og tengda áhættuþætti (m.a. námserfiðleika, áfengis- og 

vímuefnaneyslu og aðkomu barnaverndaryfirvalda) hjá ungum föngum 

(n=658). Niðurstöðurnar sýndu að 62% þátttakenda varð fyrir fyrsta áfallinu 

á fyrstu fimm æviárunum og um þriðjungur hafði upplifað röð áfalla á 

unglingsárunum. Alls mættu 23,6% greiningarviðmiðum fyrir áfallastreitu-

röskun og eftir því sem þátttakendur voru yngri þegar þeir upplifðu áfall voru 

meiri líkur á því að geðrænn vandi og aðrir áhættuþættir væru til staðar. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að áfallatíðni sé há meðal ungra einstaklinga 

sem komast í kast við lögin og að þeir upplifi áföll oftar en ekki snemma á 

lífsleiðinni, þau séu gjarnan mörg og langvarandi (Dierkhising o.fl., 2013). 

 Niðurstöður stórrar rannsóknar á geðröskunum meðal Ástrala í 

gæsluvarðhaldi (n=396) leiddu í ljós að 12 mánaða algengi áfalla-

streituröskunar var 32,3% meðal kvenna og 12,1% meðal karla (Heffernan, 

Andersen, Davidson og Kinner, 2015). Einstaklingar með röskunina voru 

líklegri en aðrir til að glíma við aðrar geðraskanir, sjálfsvígshugsanir og að 

hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Þá höfðu tæplega 60% þeirra ekki fengið neins 

konar geðheilbrigðisþjónustu áður en þeir voru fangelsaðir. Rannsakendur 

telja niðurstöðurnar sýna fram á þörf til þess að koma auga á og meðhöndla 

áfallastreituröskun meðal almennings og einstaklinga í gæsluvarðhaldi 

(Heffernan o.fl., 2015). 

 Taft, Watkins, Stafford, Street og Monson (2011) gerðu safngreiningu 

á tengslum áfallastreituröskunar við vandamál í samskiptum milli fanga þar 

sem teknar voru saman niðurstöður úr 31 rannsókn. Í ljós kom að áfallastreita 
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hafði miðlungs sterk tengsl við ágreining og bæði líkamlegar og sálfræðilegar 

stympingar (Taft o.fl., 2011). 

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum föngum en flestar 

þeirra sem hafa verið birtar eru í tengslum við einkenni athyglisbrests með 

ofvirkni (e. attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD) (Einarsson, 

Sigurdsson, Gudjonsson, Newton og Bragason, 2009; Gudjonsson, 

Sigurdsson, Bragason, Newton og Einarsson, 2008; Gudjonsson, Sigurdsson, 

Einarsson, Bragason og Newton, 2010; Gudjonsson, Sigurdsson, Young, 

Newton og Peersen, 2009). Ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð 

rannsókn á áfallasögu fanga en niðurstöður þessarar rannsóknar geta veitt 

mikilvægar upplýsingar um stöðu þessa hóps og vonandi geta þær stuðlað að 

aukinni aðstoð fyrir fanga sem ekki hafa unnið úr þeim áföllum sem þeir hafa 

upplifað. 

Úrræði fyrir fanga 

Nú til dags er í auknum mæli einblínt á að minnka líkurnar á því að 

einstaklingar brjóti aftur af sér eftir að þeir hafa lokið afplánun. Einnig á 

fangelsisvistin að þjóna þeim tilgangi að skila endurhæfðum einstaklingum út 

í samfélagið, sem hafa fengið tækifæri til að vinna úr geðheilbrigðis- og/eða 

fíknivanda sínum (McKenna, Skipworth og Pillai, 2017). Í skýrslu Alþjóða-

heibrigðisstofnunar (World Health Organization; WHO)  um heilbrigðismál í 

fangelsum kemur fram að ef geðheilbrigði fanga á aðeins að vera á ábyrgð 

fangelsa sé mikilvægt að vera meðvitaður um þætti sem stuðla að bættri 

geðheilsu. Færni til að koma auga á geðheilbrigðisvanda er nauðsynleg en 

hægt er að nota ýmsar nálganir til að þjálfa slíka færni. Sumir starfsmenn 

fangelsa gætu þurft ítarlegri þjálfun en aðrir, en allt starfsfólk og stjórnendur 

þurfa á einhverri þjálfun að halda. Best væri ef grunnþjálfun fangavarða 

myndi innihalda fræðslu um geðheilbrigði fanga en auk þess er mikilvægt að 

huga að möguleikanum á sí- og endurmenntun (WHO, 2014). 

 Geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsa ætti að vera byggð á þörfum 

fanga og því gæti þurft að beita öflugri og heildrænni aðferðum þar en annars 

staðar í samfélaginu. Fyrsta skrefið til að skilja geðheilbrigði fanga er að 

spyrja um þeirra sýn á eigin þörfum og hvernig hægt sé að mæta þeim. Hafa 

ber í huga að sumir fangar sem hafa reynslu af geðrænum vanda geta komið 

með mikilvægt innlegg með því að veita ákveðna innsýn sem faglega 

ráðgjafa skortir gjarnan (WHO, 2014). Þar sem sýnt hefur verið fram á að 
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áfallasaga fanga hafi tengsl við hegðunar- og geðheilbrigðisvanda gætu 

áfallamiðuð úrræði stuðlað að bættri velferð einstaklinga með áfallasögu eftir 

að þeir ljúka afplánun (Pettus-Davis, 2014). Í safngreiningu Wade o.fl. 

(2016) var þó sýnt fram á að sálfræðilegar áfallameðferðir myndu draga 

meira úr einkennum áfallastreituröskunar hjá konum en körlum, bæði strax 

eftir inngrip og í eftirfylgni. Því gæti þurft að beita öðrum og meira sértækum 

aðferðum þegar kemur að karlföngum. 

 Campbell o.fl. (2016) gerðu tilviksrannsókn til að sýna fram á 

möguleikann að innleiða áfallamiðaða vinnu inn í fangelsisumhverfi þar sem 

notast var við tveggja þrepa nálgun til að meðhöndla áfallastreituröskun. 

Byrjað var á að koma einstaklingnum í jafnvægi og í kjölfarið fékk hann 

heildræna meðferð sem samanstóð af hugmyndum frásagnarmeðferðar, vegna 

tengingar áfalla hans við stríð eða átök og áfallamiðaðri hugrænni 

atferlismeðferð. Í kjölfar meðferðar hafði dregið úr einkennum áfallastreitu-

röskunar og ofsóknarkenndar og við sex mánaða eftirfylgni kom í ljós að þær 

framfarir höfðu viðhaldist. Rannsóknin sýnir að hægt sé að veita árangursríka 

meðferð við áfallastreituröskun innan veggja fangelsis með því að nota 

aðlagaða útgáfu áfallamiðaðrar hugrænnar atferlismeðferðar, að því gefnu að 

aðilarnir séu ekki í vímuefnaneyslu og í nokkuð góðu jafnvægi. Höfundar 

nefna mikilvægi þess að fangelsi innleiði gagnreyndar aðferðir til að 

meðhöndla áfallastreituröskun og telja að slíkar aðgerðir muni minnka líkur á 

því að einstaklingur stundi frekari afbrot eftir að hann hefur lokið fangavist 

sinni (Campbell o.fl., 2016). 

 Að mörgu þarf að huga þegar kemur að úrræðum fyrir fanga og er 

áfengis- og vímuefnamisnotkun þar á meðal. Í meistararannsókn Hildar 

Hlöðversdóttur (2015) var m.a. kannaður félagslegur bakgrunnur fanga hér á 

landi og þar kom í ljós að fyrir afplánun neyttu 38% þátttakenda (n=110) 

áfengis daglega eða oft í viku og 60% neyttu ólöglegra vímuefna daglega. Þar 

að auki er algengt að einstaklingar sem þjást af áfallastreituröskun glími 

einnig við óhóflega áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. Misnotkun vímugjafa á 

borð við áfengi og kókaín hefur áhrif á starfsemi heilans, þ.á.m. minni, sem 

getur haft truflandi áhrif á meðhöndlun áfallastreituröskunar, hvort sem hún 

er af atferlis- eða lyfjafræðilegum toga (Tipps, Raybuck og Lattal, 2014). 

 Roberts, Roberts, Jones og Bisson (2016) gerðu safngreiningu á 

árangri sálfræðimeðferða sem miðuðu að meðhöndlun einkenna áfalla-

streituröskunar, vímuefnamisnotkunar eða beggja.  Teknar voru saman 
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niðurstöður 13 slembirannsókna með alls 1.506 þátttakendum sem glímdu við 

bæði áfallastreituröskun og misnotkun vímuefna. Meðferðirnar voru ýmist 

bornar saman við aðrar sálfræðimeðferðir eða notast við samanburðarhópa 

sem fengu hefðbundna meðferð, voru á biðlista eða fengu enga meðferð. Í 

ljós kom að einstaklings- og áfallamiðaðar sálfræðimeðferðir og samhliða 

inngrip vegna neyslu vímuefna reyndust árangursríkari til að draga úr 

einkennum áfallastreituröskunar en hefðbundin meðferð og minniháttar 

inngrip. Við 3-4 og 5-7 mánaða eftirfylgni hafði árangurinn viðhaldist en 

slíkar meðferðir höfðu þó aðeins dregið úr vímuefnaneyslu í eftirfylgni. Mjög 

lítill stuðningur fannst fyrir notkun einstaklings- og hópinngripa sem ekki 

voru áfallamiðuð (Roberts o.fl., 2016). 

 Einnig gæti þurft að huga sérstaklega að einstaklingum sem gerst hafa 

sekir um kynferðisbrot en Levenson, Willis og Prescott (2016) notuðu 

Adverse Childhood Experience skalann til að rannsaka tíðni áfalla í æsku 

meðal karlkyns kynferðisafbrotamanna (n=679). Samanborið við almenning 

voru þátttakendur þrisvar sinnum líklegri til að hafa orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun í barnæsku, næstum tvisvar sinnum líklegri til að hafa búið við 

líkamlegt ofbeldi, 13 sinnum líklegri til að hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi og 

fjórum sinnum líklegri til að hafa verið vanræktir. Um 16% hafði ekki 

upplifað nein áföll en næstum helmingur hafði upplifað fjórar gerðir eða 

fleiri. Rannsakendur telja að með því að auka skilning á áfallasögu megi 

aðlaga áfallamiðuð úrræði að klínískum þörfum kynferðisafbrotamanna 

(Levenson o.fl., 2016). 

1.2.5  Staða fanga á Íslandi 

Í öðrum lið fyrstu greinar laga um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) segir: 

“Markmið laga þessara er jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og 

stuðla að farsælli betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu”. Í byrjun árs 

2017 hafa hinir ýmsu fjölmiðlar fjallað um málefni fanga og virðist umræðan 

ekki vera í takt við þessa grein laganna. Meðal annars hafa verið birt ummæli 

frá formanni Afstöðu, félags fanga og annarra áhugamanna um bætt 

fangelsismál og betrun en meðal þeirra málefna sem hann hefur fjallað um 

eru skortur á betrun og innihaldi fangelsisvistar (Guðmundur Ingi 

Þóroddsson, 2017, 23. febrúar) mikil vímuefnaneyslu innan veggja 

fangelsisins á Litla-Hrauni (Guðmundur Ingi Þóroddsson, 2017, 1. mars), 
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skortur á sálfræðiþjónustu fyrir fanga (Sveinn Arnarsson, 2017) og sjálfsvíg 

meðal fanga, sem hann telur að rekja megi til takmörkunar á sálgæslu 

(Jóhann Óli Eiðsson, 2017). Einnig var birt grein úr viðtali sem tekið var við 

fyrrverandi geðlækni á Litla-Hrauni en hann sagðist hafa látið af störfum þar 

vegna þess að hann taldi ekki verið að veita þá lágmarksþjónustu sem 

nauðsynleg væri (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2017). 

 Þann 7. mars 2017 var staða fanga tekin fyrir á 146. löggjafarþingi 

Íslendinga og var málshefjandi Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata. Í erindi 

sínu fjallar hún um skort á úrræðum, bæði meðan á afplánun stendur og eftir 

að henni lýkur og segir algengt að einstaklingar fari samstundis aftur í sama 

farið. Hún telur að refsistefnan sé of fyrirferðarmikil þegar kemur að 

hugmyndum um afplánun og vísar til þess að í frumvarpi að nýjum 

heildarlögum um refsistefnu sem afgreidd voru árið 2016 hafi orðið betrun 

komið sárasjaldan fyrir (Birgitta Jónsdóttir, 2017). Dómsmálaráðherra, 

Sigríður Á. Andersen, svaraði erindi Birgittu og segir fangelsisvist eiga að 

undirbúa einstaklinga svo þeir geti tekið virkan þátt í samfélaginu að 

afplánun lokinni og lágmarka skaða af völdum frelsissviptingarinnar. Einnig 

sagði hún mikilvægt að bæta geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga (Sigríður Á. 

Andersen, 2017). 

 Logi Már Einarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, svaraði einnig 

erindinu. Hann benti á fyrirkomulag á fullnustu refsinga í öðrum 

Norðurlöndum og nágrannaríkjum sem felst í því að dómari geti dæmt fólk til 

samfélagsþjónustu, en hérlendis geta þeir aðeins dæmt til skilorðs- eða 

óskilorðsbundinnar fangelsisvistar (Logi Már Einarsson, 2017). Nú þegar 

málefni fanga eru komin á ratsjá alþingis vaknar sú von og sá möguleiki að 

hægt sé að bæta þjónustu við fangelsin svo stuðla megi enn betur að bættum 

lífsgæðum og farsælli betrun fanga. 

 Eins og sýnt hefur verið fram á geta áföll og ill meðferð í æsku haft 

verulega skaðlegar og langvarandi afleiðingar og geta haft í för með sér ýmsa 

líkamlega og geðræna heilsubresti. Því er mikilvægt að börn og fullorðnir 

með slíka reynslu hafi tækifæri til að vinna úr henni svo auka megi líkur á 

bættum lífsgæðum og minnka líkur á geðrænum kvillum síðar á lífsleiðinni. 

Erlendar rannsóknir hafa ítrekað sýnt að algengi illrar meðferðar í æsku sé 

meira hjá föngum en í hinu almenna samfélagi og að þeir séu mun líklegri til 

að mæta greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna tíðni illrar meðferðar í æsku og áfallastreitueinkenna 
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meðal karlfanga á Íslandi. Er það einlæg von rannsakanda að niðurstöðurnar 

geti nýst til að bæta geðheilbrigðisþjónustu í íslenskum fangelsum og þróa 

úrræði sem geta aukið lífsgæði fanga og minnkað líkurnar á endurkomum inn 

í fangelsin. 





53 

2  Aðferðafræði 

2.1  Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn þar sem verið er að lýsa ástandi 

tiltekins hóps, þ.e. karlkyns föngum. Sniðið veitir sjaldan upplýsingar um 

orsakasamband og er yfirleitt notað eingöngu til að lýsa fyrirbærum eða 

samböndum án íhlutunar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

2.2  Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af öllum körlum sem náð höfðu 18 ára aldri og voru að 

afplána dóma í íslenskum fangelsum í nóvember 2016 (N=94). Ákveðið var 

að nálgast aðeins fanga í afplánun og því voru ekki voru teknir með karlar 

sem voru í gæsluvarðhaldi eða undir rafrænu eftirliti. Rannsóknin fór fram í 

þremur fangelsum, þ.e. Fangelsinu Litla-Hrauni, Fangelsinu Kvíabryggju og 

Fangelsinu Sogni, en þegar gögnin voru lögð fyrir voru einungis gæslu-

varðhaldsfangar í Fangelsinu Hólmsheiði og kvenfangar í Fangelsinu 

Akureyri (Sólveig Fríða Kjærnested, munnleg heimild, 15. nóvember 2016). 

Ekki var skilyrði að þátttakendur væru íslenskir að uppruna en þó þurftu þeir 

að geta svarað spurningalista á íslenskri tungu. Alls samþykktu 50 

einstaklingar að taka þátt í rannsókninni, eða rúm 52% af þeim sem óskað var 

eftir þátttöku frá. Tveir þeirra svöruðu of fáum spurningum til að ná heilum 

undirskala svo þeir voru teknir út úr gagnasafninu og heildarfjöldi 

þátttakenda endaði því í 48. 

2.3  Mælitæki 

Leyfi fékkst til að nota íslenskar þýðingar CTQ-SF spurningalistans og PSS-

SR skalans. Þar að auki útbjó rannsakandi fjórar spurningar vegna 
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lýðfræðilegra upplýsinga þar sem spurt var um aldur, uppruna, búsetu og 

menntun. Ekki var beðið um nákvæman aldur eða fæðingarár heldur voru 

þátttakendur beðnir að staðsetja sig á eitt af sex aldursbilum: yngri en 20 ára, 

21-30 ára, 31-40 ára, 41-50 ára, 51-60 ára eða eldri en 60 ára. Aðeins tveir 

svarmöguleikar vou í boði í spurningu um uppruna en einstaklingar sem ekki 

voru íslenskir voru beðnir að greina frá þjóðerni sínu. Spurningin um búsetu 

hafði 10 svarmöguleika: Höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Vestfirðir, 

Norðurland Vestra, Norðurland Eystra, Austfirðir, Austurland, Suðurland, 

Suðurnes og erlendis. Hvað varðar menntun var spurt um hæsta menntunar-

stig og þar var boðið uppá fimm möguleika: Grunnskólanám, fram-

haldsskólanám (stúdents-, sveins- eða fagpróf), grunnnám í háskóla, 

framhaldsnám í háskóla og annað. 

2.3.1  CTQ-SF 

CTQ-SF er stytt útgáfa upprunalega CTQ spurningalistans og samanstendur 

hún af 28 staðhæfingum um illa meðferð í æsku. Svör eru gefin á fimm 

punkta kvarða eftir því hversu oft tiltekin staðhæfing er talin eiga við, eða frá 

„á aldrei við“ til „á mjög oft við“. Á prófinu eru fimm undirkvarðar: (1) 

andlegt ofbeldi, (2) líkamlegt ofbeldi, (3) kynferðislegt ofbeldi, (4) andleg 

vanræksla og (5) líkamleg vanræksla. Hver undirkvarði inniheldur fimm 

atriði en auk þeirra er lágmörkunarskali (e. minimization scale) sem hefur 

þrjú atriði hönnuð til að meta skekkju vegna ýkingar í svörun (e. extreme 

response bias), þ.e. hvort þátttakandi hafi dregið úr reynslu sinni (e. 

underreporting) (Bernstein o.fl., 2003; Li o.fl., 2014). 

 Höfundar upprunalega prófsins, sem inniheldur 70 staðhæfingar, eru 

Bernstein og Fink (1998) og hefur verið sýnt fram á að bæði áreiðanleiki þess 

og réttmæti sé gott (Scher, Stein, Asmundson, McCreary og Forde, 2001). 

Einnig hafa rannsóknir á þýddum útgáfum spurningalistans leitt í ljós góða 

próffræðilega eiginleika, m.a. á sænsku (Gerdner og Allgulander, 2009), 

þýsku (Wingenfeld o.fl., 2010) og norsku, en í þeirri síðastnefndu var listinn 

m.a. prófaður á úrtaki fanga (Dovran o.fl., 2013). 

 Rannsókn Innamorati o.fl. (2016) á próffræðilegum eiginleikum 

ítölsku útgáfu CTQ leiddi í ljós að þegar meta átti ólíkar gerðir illrar 

meðferðar í æsku meðal einstaklinga með geðsjúkdóma var munurinn á 

misnotkun eða ofbeldi og vanrækslu ekki nægilega skýr. Samt sem áður telja 
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rannsakendur listann henta vel til að meta tengsl milli illrar meðferðar í æsku 

og sálmeinafræði (e. psychopathology) og streituviðbragða (Innamorati o.fl., 

2016). Rannsókn á próffræðilegum eiginleikum þýðingar CTQ yfir á 

brasilíska portúgölsku sýndi einnig að skilgreining vanrækslu var ekki 

viðunandi og voru tvö atriði spurningalistans færð á milli undirskala en að 

því undanskildu mældust próffræðilegir eiginleikar góðir (Grassi-Oliveira 

o.fl., 2014). 

 MacDonald o.fl. (2016) könnuðu tíðni lágmörkunar í svörum (e. 

minimization) miðað við lágmörkunarskala CTQ og hvort hún hefði miðlandi 

áhrif á aðgreiniréttmæti (e. discriminative validity) spurningalistans hvað 

varðar muninn á einstaklingum með geðrænan vanda og sjálfboðaliðum úr 

samfélaginu. Notast var við gögn úr 24 fjölþjóðlegum rannsóknum með alls 

19.652 þátttakendur. Greiningin gaf til kynna að lágmörkun í svörum væri 

algeng og að skekkja vegna hennar hefði lítil en marktæk miðlandi áhrif á 

aðgreiniréttmæti spurningalistans. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að 

fyrri greiningar á tíðni illrar meðferðar eða áhrifum hennar, þar sem notast 

hefur verið við CTQ listann, gætu hafa vanmetið algengi hennar og áhrif. 

Rannsakendur vilja vekja athygli annarra rannsakenda og fagaðila á 

útbreiddri notkun spurningalistans án þess að lágmörkunarskalinn sé nýttur 

eða því sleppt að meta og stjórna fyrir áhrifum hans á útkomu háðra breyta 

(MacDonald o.fl., 2016). 

 CTQ spurningalistinn hefur áður verið notaður til að meta áföll í æsku 

hjá föngum. Í rannsókn Cima o.fl. (2008) voru könnuð tengsl milli áfalla í 

æsku, kortisólmagns, ýgi og siðblindu meðal fanga og samanburðarhóps. 

Innri áreiðanleiki listans reyndist góður hjá samanburðarhópnum (α = 0,77) 

en framúrskarandi hjá föngunum (α = 0,93) (Cima o.fl., 2008). Högni 

Óskarsson þýddi listann yfir á íslensku og gaf hann góðfúslegt leyfi fyrir 

notkun hans í rannsókninni. Helgi Þór Harðarson (2006) gerði forprófun á 

íslensku þýðingunni þar sem í ljós kom góður eða viðunandi áreiðanleiki á 

kvarðanum í heild sinni og öllum undirkvörðum nema þeim sem kemur að 

líkamlegri vanrækslu (α = 0,56). 

 Í áreiðanleikaprófun þessarar rannsóknar mældist innra samræmi gott 

eða framúrskarandi á öllum undirskölum (α = 0,84 - 0,95) nema líkamlegri 

vanrækslu (α = 0,56) og reyndist áreiðanleiki skalans í heild sinni 

ásættanlegur (α = 0,72). Til að meta hvort þátttakendur hefðu sætt illri 

meðferð í æsku og þá hversu alvarlegri var notast við viðmiðunargildi (e. cut-
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off score) sem gefin eru upp í rannsókn Tucci, Kerr-Corrêa og Souza-

Formigoni (2010) og miðast þau við alvarleika þess ofbeldis eða vanræsklu 

sem hefur átt sér stað. Gildin fyrir lítinn alvarleika eru: andlegt ofbeldi 9-12, 

líkamlegt ofbeldi 8-9, kynferðislegt ofbeldi 6-7, andleg vanræksla 10-14 og 

líkamleg vanræksla 8-9; fyrir miðlungs alvarleika eru þau: andlegt ofbeldi 

13-15, líkamlegt ofbeldi 10-12, kynferðislegt ofbeldi 8-12, andleg vanræksla 

15-17 og líkamleg vanræksla 10-12 og gildin fyrir mikinn alvarleika: andlegt 

ofbeldi >15, líkamlegt ofbeldi >12, kynferðislegt ofbeldi >12, andleg 

vanræksla >17 og líkamleg vanræksla >12 (Tucci o.fl., 2010). 

2.3.2  PSS-SR 

Einkenni áfallastreituröskunar voru metin með PTSD Symptom Scale - Self 

Report (PSS-SR) (Foa, Riggs, Dancu og Rothbaum, 1993). Á listanum eru 17 

atriði sem hönnuð eru út frá greiningarviðmiðum áfallastreituröskunar skv. 

DSM-IV og eru svör gefin á fjögurra punkta kvarða frá „aldrei“ til „oftar en 

fimm sinnum í viku / næstum daglega“. Mest er hægt að fá 51 stig en 14 eða 

fleiri gefa til kynna að áfallastreituröskun sé til staðar (Coffey, 

Gudmundsdottir, Beck, Palyo og Miller, 2006). 

 Foa o.fl. (1993) gerðu mat á próffræðilegum eiginleikum listans meðal 

kvenna sem höfðu orðið fyrir nauðgun en þar kom í ljós gott innra samræmi 

(α = 0,91) og góður áreiðanleiki (r = 0,91). Einnig hefur verið sýnt fram á 

gott innra samræmi meðal einstaklinga sem höfðu lifað af mótorhjólaslys (a = 

0,94), sem og samleitniréttmæti við IES spurningalistann og State-Trait 

Anxiety Inventory  (STAI) þar sem fylgni var á bilinu 0,52 til 0,81 (Coffey 

o.fl., 2006). Þýðingar á PSS-SR hafa einnig sýnt góða próffræðilega 

eiginleika, m.a. á þýsku (Stieglitz, Frommberger, Foa og Berger, 2001), 

spænsku (Blume, Resor, Villanueva og Braddy, 2009) og tyrknesku (Aydin, 

Barut, Kalafat, Boysan og Besiroglu, 2012). 

 Leyfi fékkst fyrir notkun PSS-SR listans hjá Sjöfn Evertsdóttur en í 

rannsókn sinni bendir hún á að forprófun listans á háskólanemum hafi sýnt 

góðan áreiðanleika, sem kom einnig í ljós í hennar rannsókn þar sem listinn 

var staðfærður að þolendum kynferðisofbeldis (α = 0,91) (Sjöfn Evertsdóttir, 

2009). Í þessari rannsókn reyndist innri áreiðanleiki skalans vera 

framúrskarandi (α = 0,96). 
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2.4  Framkvæmd 

Haft var samband við Fangelsismálastofnun og leyfi fengið fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar í fangelsum ríkisins. Undirrituð samstarfsyfirlýsing fékkst 

frá forstjóra Fangelsismálastofnunar, Páli E. Winkel (Viðauki A), ásamt 

forstöðumönnum fangelsanna (Viðauki B). Einnig var fengið leyfi hjá 

Vísindasiðanefnd nr. VSNb2016090011/03.01 (Viðauki C) og rannsóknin í 

kjölfarið tilkynnt til Persónuverndar. Auk þess undirritaði rannsakandi 

yfirlýsingu um þagnarskyldu að beiðni Fangelsismálastofnunar (Viðauki D). 

 Spurningar PSS-SR og CTQ-SF prófanna, ásamt lýðfræðilegum 

spurningum, voru settar saman í einn spurningalista sem þátttakendur voru 

beðnir um að svara. Sólveig Fríða Kjærnested, sálfræðingur hjá 

Fangelsismálastofnun, hafði umsjón með fyrirlögn spurningalistanna, en þeir 

voru sendir til hennar með bögglapósti og hún sá um að koma þeim áfram til 

fangelsanna. Fyrirlögn fór fram í öllum þremur fangelsunum í nóvember 

2016. Á Sogni og Litla-Hrauni lagði Sólveig fyrir sjálf ásamt 

meðferðarfulltrúa og félagsráðgjafa en á Kvíabryggju voru það fangaverðir 

sem sáu um fyrirlögn. 

 Í fyrstu fengu þátttakendur afhent upplýsingablað (Viðauki E) þar sem 

þeir voru kynntir fyrir eðli og tilgangi rannsóknarinnar, ásamt þeim ávinningi 

og áhættu sem hlotist gæti af þátttöku. Þar kom einnig fram að engum væri 

skylt að taka þátt í rannsókninni, hægt væri að hætta þátttöku hvenær sem er 

og að frjálst væri að sleppa því að svara einstökum spurningum. Engin 

umbun var veitt fyrir þátttöku í rannsókninni og þess vel gætt að ekki verði 

hægt að rekja svör aftur til þátttakenda. Ekki var notast við skriflegt 

samþykki þátttakenda en svörun spurningalistans var álitin jafngilda slíku. 

Þegar þátttakendur höfðu lokið við að svara listanum settu þeir hann sjálfir í 

umslag sem þeir lokuðu áður en þeir afhentu þeim sem sá um fyrirlögn. Þegar 

öllum gögnum hafði verið safnað saman voru þau send til rannsakenda með 

bögglapósti. 

2.5  Úrvinnsla gagna 

Öll úrvinnsla fór fram í 20. útgáfu tölfræðiforritsins SPSS. Byrjað var á því 

að skoða lýsandi tölfræði fyrir lýðfræðilegar breytur og því næst voru 

spurningar CTQ-SF og PSS-SR endurkóðaðar svo þær féllu betur að 
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tölfræðilegri vinnslu. Sjö spurningar CTQ-SF listans (nr. 2, 5, 7, 13, 18, 25 

og 28) voru endurkóðaðar og svarmöguleikum þeirra snúið við (e. reversed). 

Fyrir þann hluta voru búnar til nýjar breytur fyrir hvern undirkvarða (andlegt, 

líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi og andlega og líkamlega vanrækslu) þar 

sem miðað var við lítinn, miðlungs og mikinn alvarleika. Einnig var útbúin 

breyta fyrir lágmörkunarskala listans og önnur fyrir fjölda áfalla. 

 Fyrir PSS-SR hlutann voru útbúnar breytur fyrir heildarskor og hvort 

einkennin hefðu skerðandi áhrif á lífsgæði/virkni þátttakenda. Til að kanna 

hvort fjölda stiga á hverjum undirskala CTQ-SF listans og fjöldi áfalla hefðu 

fylgni við alvarleika áfallastreitueinkenna var notast við fylgnistuðla Pearson. 

Til að fá enn betri upplýsingar um fylgni milli hverrar tegundar illrar 

meðferðar við einkenni áfallastreituröskunar voru framkvæmd kí-kvaðrat 

próf þar sem notast var við viðimiðunargildi fyrir minnsta alvarleikastig illrar 

meðferðar. 

2.6  Siðfræði 

Öll rannsóknargögn voru fengin með svörun spurningalista. Vegna þess og til 

að vernda nafnleynd þátttakenda voru þeir ekki látnir undirrita skjal um 

upplýst samþykki heldur var svörun listans talin jafngilda slíku og því var 

ekki unnið með neinar persónuupplýsingar við gerð rannsóknarinnar. Ekki 

var spurt um nákvæman aldur heldur voru þátttakendur aðeins beðnir að 

staðsetja sig á tiltekið aldursbil svo síður væri hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Til að tryggja enn frekar öryggi þátttakenda skiluðu þeir 

spurningalistum til starfsmanns fangelsisins í lokuðu umslagi sem merkt var 

rannsakanda og var ekki opnað fyrr en það komst í hans hendur. Þar sem 

sumar spurningarnar eru mjög persónulegar og spurt var um lífreynslu sem 

erfitt er að rifja upp var mögulegt að þátttakendur upplifðu vanlíðan eða 

óþægindi á meðan eða eftir að þeir tóku þátt í rannsókninni. Í slíkum tilfellum 

var þeim bent á að hafa samband við Sofiu Birgittu Krantz sem starfar sem 

sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun (sjá samstarfsyfirlýsingu í Viðauka F). 
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3  Niðurstöður 

3.1  Lýðfræðilegar breytur 

Allir þátttakendur nema einn svöruðu spurningum um aldur, uppruna, búsetu 

og hæsta menntunarstig. Ekki var beðið um nákvæman aldur heldur aðeins 

aldursbil en tafla 3.1 sýnir hvernig þátttakendur skiptust þar niður. Enginn 

reyndist vera eldri en 60 ára og því var sá aldursflokkur felldur út en eins og 

sjá má voru langflestir á aldrinum 21-40 ára, eða um fjórir af hverjum fimm 

þátttakendum. 

 

    Tafla 3.1 Aldur þátttakenda 

Aldursbil n % 

≤20 2 4,3 

21-30 18 38,3 

31-40 19 40,4 

41-50 5 10,6 

51-60 3 6,4 

Samtals 47 100 

 

 Aðeins einn þátttakandi greindi frá erlendum uppruna en tæp 90% 

þátttakenda voru íslenskir og hjá 8,5% var annað foreldri íslenskt. Tæplega 

fjórir af hverjum fimm voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en búseta hinna 

dreifðist á aðra landshluta. Í töflu 3.2 má sjá hæsta menntunarstig þátttakenda 

og þar má sjá að meirihlutinn hafði eingöngu lokið grunnskóla. 
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Tafla 3.2 Hæsta menntunarstig 

 n % 

Luku ekki grunnskóla 2 4,3 

Grunnskólamenntun 29 61,7 

Framhaldsskólamenntun 9 19,1 

Grunnnám á háskólastigi 2 4,3 

Framhaldsnám á háskólastigi 5 10,6 

Samtals 47 100 

 

3.2  CTQ-SF 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu spurningum um illa meðferð í 

æsku en í töflu 3.3 má sjá fjölda og hlutfall þátttakenda eftir tegund illrar 

meðferðar og alvarleika hennar. 

 

Tafla 3.3 Fjöldi og hlutfall fanga sem sættu illri meðferð í æsku 

 Alvarleiki  

 Lítill Miðlungs Mikill Heildarfjöldi 

Tegund illrar meðferðar n(%) n(%) n(%) n(%) 

Andlegt ofbeldi 10(20,8) 6(12,5) 9(18,8) 25(52,1) 

Líkamlegt ofbeldi 5(10,4) 7(14,6) 4(8,3) 16(33,3) 

Kynferðislegt ofbeldi 7(14,6) 8(16,7) 8(16,7) 23(47,9) 

Andleg vanræksla 13(27,1) 6(12,5) 5(10,4) 24(50) 

Líkamleg vanræksla 6(12,5) 11(22,9) 10(20,8) 27(56,3) 

 

 Eins og sjá má var tíðni illrar meðferðar í æsku verulega há en alls 

greindu á bilinu 33,3-56,3% þátttakenda frá hverri tegund. Aðeins um 17% 

þátttakenda sögðust ekki hafa sætt illa meðferð af neinu tagi en tæp 63% 

höfðu upplifað tvær tegundir eða fleiri. Að meðaltali höfðu þátttakendur 

upplifað 2,33 (sf=1,68) tegundir illrar meðferðar í æsku en sex aðilar (12,5%) 

höfðu upplifað allar fimm tegundirnar sem metnar voru. Á lágmörkunar-

skalanum, sem ætlað er að meta hvort þátttakendur hafi dregið úr upplifun 

sinni, var hægt að skora 0 (ekki dregið úr) til 3 stig (mikið dregið úr). Aðeins 

einn þátttakandi skoraði 0 stig en flestir skoruðu 3 stig, eða 72,3%. 
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3.3  PSS-SR 

Alls svaraði 41 þátttakandi þeim hluta spurningalistans sem sneri að 

einkennum áfallastreituröskunar og mættu 63,4% þeirra greiningarviðmiðum 

fyrir röskunina. Allir greindu þeir frá skertum lífsgæðum og/eða skertri virkni 

sl. mánuð vegna einkennanna. Til að mæta viðmiðunum þurfti að skora 14 

stig eða fleiri á skalanum en meðalskorið var 19,17 stig (sf=14,96) og voru 

um 40% þátttakenda með meira en 25 stig. 

 Í töflu 3.4 má sjá að heildarskor allra undirskala CTQ-SF listans, að 

undanskilinni líkamlegri vanrækslu, reyndist hafa miðlungs til sterka fylgni 

við alvarleika áfallastreitueinkenna m.v. fylgnistuðla Pearson, sem þýðir að 

áfallastreitueinkenni voru alvarlegri eftir því sem ofbeldið eða vanrækslan 

hafði verið meiri. 

 

Tafla 3.4 Fylgni illrar meðferðar við alvarleika áfallastreitueinkenna 

Tegund illrar meðferðar r p 

Andlegt ofbeldi 0,613 <0,001 

Líkamlegt ofbeldi 0,543 <0,001 

Kynferðislegt ofbeldi 0,464 0,002 

Andleg vanræksla 0,413 0,007 

Líkamleg vanræksla 0,294 0,062 

 

 Einnig mældist sterk jákvæð fylgni milli stigafjölda á CTQ-SF 

listanum í heild sinni og alvarleika áfallastreitueinkenna (r=0,610; p<0,01). 

Kí-kvaðrat próf voru notuð til að kanna hvort upplifun af hverri og einni 

tegund illrar meðferðar tengdist tilvist áfallastreituröskunar, þ.e. hvort 

einstaklingur mætti greiningarviðmiðum fyrir röskunina eða ekki. Af þeim 

fimm tegundum sem metnar voru reyndust þrjár hafa fylgni við röskunina en 

það voru andlegt ofbeldi (χ²(1,n=41)=9,899; p=0,002), líkamlegt ofbeldi 

(χ²(1,n=41)=9,788;p=0,002) og andleg vanræksla (χ²(1,n=41)=6,930; 

p=0,008) og mældust áhrifastærðir þónokkuð stórar (Cramer‘s V=0,411-

0,491). Fjöldi tegunda illrar meðferðar reyndist þar að auki hafa miðlungs 

sterka jákvæða fylgni við alvarleika einkenna áfallastreitusöskunar (r=0,526; 

p<0,01), þ.e. því fleiri tegundir illrar meðferðar sem einstaklingur hafði 

upplifað, því alvarlegri voru áfallastreitueinkennin. 
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4  Umfjöllun um niðurstöður 

Fyrra markmið rannsóknarinnar var að kanna tíðni illrar meðferðar í æsku hjá 

karlkyns föngum í íslenskum fangelsum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tíðni 

illrar meðferðar var töluvert há meðal þátttakenda en alls höfðu rúmlega 

fjórir af hverjum fimm þátttakendum orðið fyrir illri meðferð af einhverju 

tagi á uppvaxtarárum sínum. Hlutfallið samræmist niðurstöðum Dudeck o.fl. 

(2011) en er aðeins hærra en í rannsókn Chen og Gueta (2016) þar sem þrír af 

hverjum fjórum karlföngum hafði sætt illri meðferð í æsku. Niðurstöður 

Greene o.fl. (2014) og van der Put o.fl. (2015) sýndu þónokkuð lægra 

hlutfall, eða 43% og 38%. Hjá Greene o.fl. (2014) voru þó einungis fangar 

sem höfðu nýlega byrjað afplánun og ekki teknir með þeir fangar sem áttu 

við geðrænan vanda að stríða og hjá van der Put o.fl. (2015) var aðeins spurt 

um illa meðferð af hálfu fjölskyldumeðlims en þessir þættir gætu báðir  haft 

áhrif á þær niðurstöður sem fengust. Í rannsóknum Komarovskaya o.fl. 

(2011) og Becker og Kerig (2011) reyndust 95% þátttakenda hafa upplifað 

áföll af einhverju tagi á uppvaxtarárum sínum en í báðum tilfellum var notast 

við víðari skilgreiningu á áföllum en einungis illa meðferð. 

 Í rannsókninni var spurt um fimm tegundir illrar meðferðar, þ.e. 

andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi ásamt andlegri og líkamlegri 

vanrækslu. Eins og áður hefur verið sagt geta allar gerðir ofbeldis gegn 

börnum valdið skerðingu í þroska og haft bæði alvarlegar og langvarandi 

afleiðingar. Börn sem verða fyrir ofbeldi þróa gjarnan með sér brenglaða 

sjálfsmynd og neikvæð persónueinkenni (de Carvalho o.fl., 2015; Li o.fl., 

2014; Schimmenti o.fl., 2015) og eru líklegri en önnur börn til að þróa með 

sér geðrænan vanda og misnota áfengi og/eða önnur vímuefni síðar á 

lífsleiðinni (Barrett o.fl., 2015; Coleman og Stewart, 2010; Greene o.fl., 

2014; Herrenkohl o.fl., 2013). Þar að auki tvöfaldar ill meðferð í æsku 

líkurnar á afbrotahneigð síðar á lífsleiðinni (Bird, 2015). 

 Rúmlega helmingur þátttakenda greindi frá andlegu ofbeldi í barnæsku 

sinni og er það í takt við niðurstöður Chen og Gueta (2016). Aðrar rannsóknir 

á föngum hafa þó sýnt fram á mun lægra hlutfall eða 1,8% (Greene o.fl., 

2014) og 17% (Moore o.fl., 2013). Tæplega þriðjungur þátttakenda sagðist 
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hafa búið við líkamlegt ofbeldi á uppvaxtarárum sínum og er það í samræmi 

við niðurstöður Greene o.fl. (2014). Í öðrum rannsóknum var tíðnin nokkuð 

breytileg en hún var hæst í rúmum 43% (Maschi o.fl., 2011) og lægst í 

rúmum tæpum 12% (van der Put o.fl., 2015). 

 Ein alvarlegasta tegund ofbeldis gegn börnum er kynferðisofbeldi en 

um helmingur þátttakenda greindi frá því að hafa orðið fyrir slíku ofbeldi af 

einhverjum toga. Þær niðurstöður eru sambærilegar þeim sem komu í ljós í 

rannsókn Briere o.fl. (2016) en hlutfallið er þó mun hærra en aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á þar sem tíðnin hefur verið á bilinu 1,7-15,2% (Chen og 

Gueta, 2016; Coleman og Stewart, 2010; Greene o.fl., 2014; Komarovskaya 

o.fl., 2011; Maschi o.fl., 2011; Moore o.fl., 2013; van der Put o.fl., 2015). 

Hafa ber í huga að einn af hverjum þremur þátttakendum í þessari rannsókn 

hafði orðið fyrir miðlungs til mjög alvarlegu kynferðisofbeldi en í flestum 

erlendum rannsóknum er einungis notast við viðmið fyrir lægsta stig 

alvarleika. 

 Það ósamræmi sem er til staðar í tíðni ofbeldis í æsku milli rannsókna 

gæti að einhverjum hluta verið vegna breytileika í stærð og gerð úrtaka. 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 48 talsins en í öðrum rannsóknum hefur 

fjöldi karlfanga verið á bilinu 58 (Maschi o.fl., 2011) til 10.111 (van det Put 

o.fl., 2015). Annað sem gæti skýrt ósamræmi milli rannsókna er notkun 

ólíkra matsaðferða. Aðeins var notast við sama spurningalista og notaður var 

í þessari rannsókn í tveimur rannsóknum (Chen og Gueta, 2016; Moore o.fl., 

2013) en í öðrum voru ýmist tekin viðtöl (Greene o.fl., 2014) eða lagðir fyrir 

aðrir spurningalistar (Briere o.fl., 2016; Coleman og Stewart, 2010; Dudeck 

o.fl., 2011; Komarovskaya o.fl., 2011; Maschi o.fl., 2011; van der Put o.fl., 

2015). Þar sem tíðni kynferðisofbeldis í æsku mældist töluvert hærri í 

rannsókninni en í langflestum erlendum rannsóknum væri vert að gera 

rannsóknir þar sem þessi tegund ofbeldis væri sérstaklega væri tekin fyrir. 

 Í rannsókninni var könnuð tíðni tveggja tegunda vanrækslu í æsku en í 

erlendum rannsóknum er mun algengara að einblínt sé ofbeldi en vanrækslu. 

Helmingur þátttakenda sagðist hafa orðið fyrir andlegri vanrækslu í æsku en 

aðrar rannsóknir hafa sýnt mjög ólíkar niðurstöður varðandi vanrækslu af 

þeim toga. Hjá Chen og Gueta (2016) greindu 60% frá andlegri vanrækslu en 

Moore o.fl. (2013) sýndu fram á töluvert lægra hlutfall, eða 17,4%. Af þeim 

fimm tegundum illrar meðferðar sem metnar voru í rannsókninni var 

líkamleg vanræksla algengust en rúm 56% þátttakenda sagðist hafa upplifað 
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slíka vanrækslu. Aðeins var greint frá tíðni líkamlegrar vanrækslu í einni 

erlendri rannsókn þar sem hlutfallið var mun lægra en mældist í þessari 

rannsókn eða 9,1% (Moore o.fl., 2013). Þó ber að taka niðurstöðum varðandi 

líkamlega vanrækslu með fyrirvara þar sem innra samræmi þess undirkvarða 

mældist mun lægra en á hinum fjórum, en einmitt af þeirri ástæðu var þessum 

undirkvarða sleppt í rannsókn Chen og Gueta (2016). 

 Aðeins var tilgreint hversu margir hefðu skorað stig á lágmörkunar-

skala CTQ spurningalistans í annarri af tveimur rannsóknum á föngum þar 

sem notast var við listann. Moore o.fl. (2013) sýndu fram á að karlar væru 

líklegri en konur til að draga úr upplifun sinni af illri meðferð þar sem 59% 

karla skoruðu stig á lágmörkunarskalanum en 37% kvenna. Í þessari 

rannsókn skoruðu allir þátttakendur nema einn stig á skalanum sem gefur til 

kynna að langflestir hafi að einhverju leyti dregið úr reynslu sinni. 

 Seinna markmið rannsóknarinnar var að kanna hversu margir 

karlfangar á Íslandi myndu mæta greiningarviðmiðum fyrir áfallastreitu-

röskun. Alls mættu 63,4% þátttakenda þessum viðmiðum og greindu þeir allir 

frá skertum lífsgæðum og/eða skertri virkni síðastliðinn mánuð vegna 

einkenna sinna en eins og fram kemur í DSM-5 getur röskunin haft verlega 

neikvæð áhrif á þessa þætti (APA, 2013-a). Algengið er nokkuð meira en 

nýlegar erlendar rannsóknir hafa sýnt en þar hefur hún verið á bilinu 12-48%, 

jafnvel þó þátttakendur séu kvenkyns eða af báðum kynjum (Becker og 

Kerig, 2011; Briere o.fl., 2016; Dierkhising o.fl., 2013; Dudeck o.fl., 2011; 

Harner o.fl., 2015; Heffernan o.fl., 2015; Moore o.fl., 2013) en röskunin er að 

jafnaði algengari meðal kvenna (APA, 2013-a). Í rannsókn Ovaert o.fl. 

(2003), þar sem meðalaldur þátttakenda var 15,4 ár, reyndust þó tæp 79% 

mæta greiningarviðmiðunum fyrir áfallastreituröskun. 

 Þessa breytilegu tíðni áfallastreitueinkenna má að einhverju leyti rekja 

til sömu þátta og mismun í algengi illrar meðferðar, þ.e. ólíkra matsaðferða 

og breytileika í úrtökum. Í einni rannsókn var t.a.m. notast við upplýsingar úr 

gagnagrunni (Dierkishing o.fl., 2013) og í annarri var notaður spurningalisti 

sem miðaði við greiningarviðmið áfallastreituröskunar skv. ICD-10 

(Heffernan o.fl., 2015). Þrátt fyrir að aðrar rannsóknir hafi notast við 

greiningarviðmið DSM var mismunandi hvort tekin voru viðtöl (Becker og 

Kerig, 2011; Ovaert o.fl., 2003) eða lagðir fyrir spurningalistar (Briere o.fl., 

2016; Dudeck o.fl., 2011; Harner o.fl., 2011; Moore o.fl., 2013) en þó var 

aldrei notast við PSS-SR spurningalistann sem lagður var fyrir í þessari 
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rannsókn. Einnig var nokkur breytileiki í gerð úrtaka en misjafnt var á hvaða 

aldursbili þátttakendur voru og á hvaða hátt þeir voru viðriðnir fangelsis-

kerfinu. 

 Ekki kom á óvart að alvarleiki allra tegunda illrar meðferðar nema 

líkamlegrar vanrækslu hafði fylgni við alvarleika einkenna áfallastreitu-

röskunar en upplýsingar um fylgni milli þessara þátta var ekki að finna í 

öðrum rannsóknum. Þegar notast var við nafnbreytur, þ.e. hvort þátttakendur 

hefðu orðið fyrir hverri og einni tegund illrar meðferðar eða ekki, reyndust 

þrjár af fimm tegundum hafa marktæka fylgni við það að mæta 

greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun. Þessar þrjár tegundir illrar 

meðferðar voru andlegt og líkamlegt ofbeldi ásamt andlegri vanrækslu en 

rannsakanda þótti afar áhugavert að það að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 

hefði ekki marktæk tengsl við tilvist áfallastreituröskunar þrátt fyrir að 

alvarleiki kynferðisofbeldis hefði fylgni við alvarleika áfallastreitueinkenna. 

Þar að auki mældist jákvæð fylgni milli fjölda tegunda illrar meðferðar og 

alvarleika áfallastreitueinkenna en slíkar niðurstöður hafa einnig komið í ljós 

í erlendum rannsóknum (Briere o.fl., 2016; Lu o.fl., 2013). 

4.1  Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að ekki hefur áður verið gerð rannsókn 

á illri meðferð í æsku eða einkennum áfallastreituröskunar meðal fanga á 

Íslandi.  Takmarkanir rannsóknarinnar felast aðallega í smæð þýðisins og 

lágu svarhlutfalli. Þrátt fyrir að helmings svörun sé að jafnaði ágæt kemur 

það sér illa þegar þýðið er ekki stærra en þetta. Mögulega hefði geta fengist 

hærra svarhlutfall ef þátttakendum hefði verið boðin einhvers konar umbun 

fyrir þátttöku sína en ákveðið var að sleppa því þar sem þátttakendur voru 

fangar og því töluverðum erfiðleikum bundið að finna umbun sem hentaði 

aðstæðum þeirra. Áreiðanleiki líkamlegrar vanrækslu kom töluvert verr út en 

á hinum fjórum undirskölum CTQ-SF listans en þegar rannsakandi var að 

færa upplýsingarnar inn í SPSS veitti hann því athygli að einhverjir 

þátttakenda svöruðu fyrstu staðhæfingunni ekki í samræmi við aðrar. 

Staðhæfingin var „Í uppvexti mínum fékk ég ekki nægilega mikið að borða“ 

en rannsakandi telur mögulegt að þátttakendur gætu hafa snúið merkingu 

hennar við, þ.e. að þeir hafi í raun fengið nægilega mikið að borða. Önnur 

takmörkun er sú að PSS-SR spurningalistinn miðast við greiningarviðmið 
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DSM-IV fyrir áfallastreituröskun en ekki DSM-5 en nokkrar breytingar voru 

gerðar í nýjustu útgáfu DSM greiningarhandbókarinnar. 

4.2  Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar bæta við þá þekkingu sem þegar er til staðar í 

mörgum löndum um illa meðferð í æsku og áfallastreitueinkenni meðal 

fanga. Umfjöllun um málefni fanga hér á landi hefur sífellt verið að aukast og 

virðist hún helst beinast að þáttum sem tengjast skorti á aðgengi að 

geðheilbrigðisþjónustu. Skilningur rannsakanda er þó sá að fagfólk 

Fangelsismálastofnunar skorti ekki vilja til að bæta þjónustu við fanga, 

heldur sé það skortur á fjármagni sem geri það að verkum að ekki sé hægt að 

bjóða skjólstæðingum upp á einstaklingsmiðaða og gagnreynda þjónustu. 

Niðurstöðurnar veita mikilvæga innsýn í stöðu fanga hérlendis og styðja 

ennfremur við þá staðreynd að auka ætti fjárframlög til málaflokksins. Með 

því að bæta bæta geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga og hafa hana 

áfallameðvitaða má bæta lífsgæði þeirra til muna og draga þannig úr 

endurkomum inn í fangelsin. 

 Niðurstöðurnar geta einnig verið nýttar til forvarna með því að grípa 

inn í snemma í ferlinu og veita áfallamiðuð úrræði áður en einstaklingurinn 

verður fullorðinn og mögulega búinn að þróa með sér geðrænan eða annars 

konar vanda. Meðal annars væri hægt að þjálfa starfsfólk grunn- og 

framhaldsskóla, barnaverndar og heilsugæslustöðva svo hægt sé að veita 

áfallameðvitaða þjónustu þegar unnið er með börnum og unglingum sem hafa 

upplifað áföll af einhverju tagi. Vegna þess hversu víðtækar og langvarandi 

afleiðingar upplifun áfalla og illrar meðferðar getur haft í för með sér er 

mikilvægt að veita einstaklingum með slíka reynslu tækifæri til að vinna úr 

henni. Til lengri tíma litið myndu slíkar aðgerðir að öllum líkindum leiða til 

meiri sparnaðar fyrir ríkið en reynt er að ná fram með þeirri fjársveltingu sem 

virðist eiga sér stað í dag. Sparnaðurinn yrði þó ekki eingöngu falinn í 

fjárhæðum heldur einnig í þjáningu einstaklinga með áfallasögu og 

aðstandenda þeirra og því má segja að um sé að ræða lýðheilsumál. 
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4.3  Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Til að dýpka þekkingu á áfallasögu fanga væri áhugavert að gera eigindlega 

rannsókn þar sem tekin væru viðtöl við fanga sem hafa orðið fyrir illri 

meðferð í æsku. Þannig væri hægt að gera samanburð á kynjum sem annars 

gæti reynst erfitt vegna þess hve fáir kvenfangar eru á landinu. Einnig væri 

hægt að gera rannsóknir þar sem m.a. væru könnuð tengsl illrar meðferðar 

eða áfalla almennt við aðrar geðraskanir en áfallastreituröskun, líkamlegt 

heilbrigði og misnotkun áfengis- eða annarra vímuefna eða skoðað út frá 

áfallasögu hvers kyns afbrot þessir einstaklingar hafa framið í samanburði við 

aðra og hvort endurkomur séu algengari meðal þeirra en annarra. Síðast en 

ekki síst væri vert að kanna árangur þeirra úrræða sem standa föngum til 

boða og jafnvel gera íhlutunarrannsókn til að kanna árangur áfallamiðaðra 

úrræða (þ.e. áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð eða EMDR) fyrir fanga á 

Íslandi. Með því að finna árangursrík úrræði og styrkja stöðu einstaklinga 

með áfallasögu er hægt að stuðla enn frekar að betrun. Þannig má auka líkur 

á því að fangelsisvistin veiti þessum aðilum tækifæri og vilja til að snúa 

bakinu við fyrra líferni og virkir samfélagsþegnar eftir að afplánun lýkur. 
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5  Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós háa tíðni illrar meðferðar í æsku 

meðal þátttakenda þrátt fyrir að lágmörkunarskali CTQ-SF spurningalistans 

gæfi til kynna að flestir hafi dregið úr upplifun sinni. Einnig var sýnt fram á 

afar háa tíðni áfallastreituröskunar. Miðað er við að 14 stig á PSS-SR 

skalanum bendi til þess að röskunin sé til staðar og þar sem um tveir af 

hverjum fimm þátttakendum skoruðu yfir 25 stig má gera ráð fyrir að stór 

hluti karlfanga hér á landi þjáist af alvarlegum áfallastreitueinkennum. Allir 

sem mættu greiningarviðmiðum DSM-IV fyrir áfallastreituröskun sögðu 

einkennin hafa skerðandi áhrif á virkni þeirra.  

 Óljóst er hvers vegna tíðni illrar meðferðar í æsku og áfallastreitu-

einkenna hefur mælst hærri í þessari rannsókn en í flestum erlendum 

rannsóknum en ólík aðferðafræði og breytileiki í úrtökum gæti haft einhver 

áhrif. Það sem rannsakanda þótti mest sláandi var hversu hátt hlutfall 

þátttakenda greindi frá því að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Það er mjög 

sorgleg staðreynd að um helmingur þátttakenda segist á einhvern hátt hafa 

verið misnotaðir kynferðislega á uppvaxtarárum sínum og þriðjungur hafi 

orðið fyrir miðlungs til mjög alvarlegu kynferðisofbeldi, sem er mun hærra 

en hjá öðrum samfélagshópum. Því telur rannsakandi afar mikilvægt að unnið 

verði að því að þróa leiðir eða úrræði til að aðstoða þessa einstaklinga, sem 

og aðra fanga með sögu um áföll eða illa meðferð í æsku, við að vinna úr 

reynslu sinni.  

 Rannsóknin er sú fyrsta sem vitað er um hér á landi sem beinir sjónum 

sínum að áfallasögu fanga og því er mikilvægt að niðurstöðurnar séu nýttar til 

að stuðla að bættri þjónustu fyrir þennan hóp. Með því að innleiða áfalla-

miðuð úrræði inn í starfsemi fangelsa væri að öllum líkindum hægt að bæta 

virkni og lífsgæði þessara aðila og auka þannig líkurnar á farsælli betrun 

fanga með áfallasögu. 
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