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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar voru tvíþætt, annars vegar að kanna félagslega stöðu 

einstaklinga sem dvalið hafa á endurhæfingargeðdeildum LSH og hins vegar að kanna 

hvort sterk félagsleg tengsl væru verndandi þáttur með sérstöku tilliti til endurinnlagna. 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði þar sem rannsóknargögnum var aflað úr 

gagnagrunni Landspítala sem byggir á alþjóðlegu geðþjónustumatskerfi InterRAI Mental 

Health (InterRAI MH). Gögnin tilheyra geðheilbrigðismati  einstaklinga sem dvöldu á 

þremur endurhæfingargeðdeildum LSH á tímabilinu 1. janúar 2013 – 1. janúar 2015. 

Heildarfjöldi mata yfir tímabilið var 451 en að baki þeim lágu 174 einstaklingar sem allir 

fengu fyrsta mat. Í eina innlögn komu 33 einstaklingar, í tvær innlagnir komu 84 

einstaklingar og í þrjár og fleiri innlagnir komu 57 einstaklingar yfir tiltekið tímabil. 

Kynjahlutfjall var nokkuð jafnt en karlar komu almennt í færri innlagnir en konur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stórt hlutfall hópsins voru einstaklingar 

sem bjuggu einir og voru einstæðir. Einnig var hlutfall atvinnulausra hátt eða rúmlega 

90% af heildarfjölda þeirra sem komu í fyrstu innlögn. Stórt hutfall þessara einstaklinga 

óháð kyni taldi sig í góðum tengslum við fjölskyldu og upplifði mikinn stuðning af hennar 

hálfu. Konur áttu í mun meira mæli trúnaðarvin en karlar en tæplega 60% þeirra áttu 

ekki trúnaðarvin.    

 

Lykilorð: Félagsleg tengsl, félagslegur stuðningur, endurinnlagnir, geðheilbrigði, 

geðraskanir. 
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Abstract 

The aims of the research were twofold, firstly to examine the social status of individuals 

who have stayed at the psychiatric rehabilitation ward at The National University 

Hospital of Iceland and secondly to look at whether strong social relations were a 

protective element with special regards to rehospitalizations. The research is based on 

quantitative methodology and the research data was collected from The National 

University Hospital that bases on an international mental health evaluation system 

called InterRAI Mental Health (InterRAI MH). The data belongs to the mental health 

evaluation of individuals that stayed at three psychiatric rehabilitation wards of the 

hospital during the period of January 1st, 2013 - January 1st, 2015. The total number of 

evaluations over the period were 451 and behind them were 174 individuals who all 

were parts of the first admission. One admission had 33 individuals, two admissions had 

84 individuals and three and more admissions had 57 individuals over a certain period. 

The gender ratio was quite even, but men generally came in fewer than women. The 

results of the research revealed that a large proportion of the group were individuals 

who lived alone and were single. In addition, the proportion of unemployed was high or 

over 90% of the total number of those who received the first admission. A large 

proportion of individuals regardless of gender considered themselves in good relations 

with family and experience great support on their part. Women had confident friends to 

a greater extent, but almost 60% of the men did not have a configurative friend. 

 

Keywords: Social networks, social support, rehospitalizations, mental health, 

mental disorders. 
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Formáli

Rannsókn þessi er unnin sem lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Verkefnið ber yfirskriftina Félagsleg tengsl og geðraskanir og er metið til 30 

ECTS eininga. Rannsóknin er unnin á haustönn 2017. Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum 

mínum, Helgu Sól Ólafsdóttur og Margréti Ófeigsdóttur, fyrir faglega leiðsögn og stuðning. 

Þá vil ég færa Rakeli Valdimarsdóttur, hjúkrunarfræðingi og félaga í InterRAI 

alþjóðasamtökunum, mínar innilegustu þakkir fyrir alla aðstoðina er varðar matskerfið. 

Sveinn Sigurðsson fær þakkir fyrir vandaðan og gagnlegan yfirlestur. Þá vil ég færa fjölskyldu 

minni hjartans þakkir fyrir hvatningu og stuðning í gegnum námsferlið. Móðir mín, Karen 

Viðarsdóttir, fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning á lokasprettinum. Að lokum 

fær Arnar Freyr, sambýlismaður minn, þakkir fyrir að hafa ávallt óbilandi trú á því sem ég tek 

mér fyrir hendur og strákarnir okkar, Emil Aron og Adam Darri, þið eruð drifkrafturinn minn í 

þessu öllu saman. Rannsóknina tileinka ég öllum þeim sem glíma við geðraskanir og 

erfiðleika í kjölfar þeirra. 
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1 Inngangur  

Á síðastliðnum árum hefur umfjöllunin um geðheilbrigði og geðraskanir aukist og virðist sem 

ákveðin vitundarvakning hafi átt sér stað í samfélaginu. Telur rannsakandi þessa 

vitundarvakningu hafa jákvæð áhrif sem stuðlað geti að aukinni þekkingu á geðröskunum. 

Almenn skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á góðri geðheilsu er að hún sé ástand, 

sem lýsi sér í því, að einstaklingur upplifi andlega, félagslega og líkamlega vellíðan og ekki 

beri á hrörnun eða sjúkdómum (WHO, 2013). Geðheilbrigði er þáttur í almennu heilbrigði og 

er mikilvæg undirstaða þegar almenn heilsa er skilgreind. Góð geðheilsa hefur áhrif á 

athafnir daglegs lífs, getu til að vera virkur samfélagsþegn og að ná árangri í leik og starfi.  

Geðraskanir eru algengir sjúkdómar í samfélaginu en samkvæmt upplýsingum frá 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) voru yfir 450 milljónir einstaklinga með greiningu 

geðraskana árið 2010 (World Health Organization, 2010). Samkvæmt American Psychiatric 

Association (2013) fela geðraskanir í sér misalvarlega röskun sem mælist eftir birtingarmynd 

einkenna. Einstaklingar með geðraskanir finnast í öllum menningarkimum. Talið er að orsakir 

geðrænna vandkvæða séu víðtækar, líffræðilegir þættir og samspil umhverfisþátta geti 

valdið geðrænum vandkvæðum (Ahn, Proctor og Flanagan, 2009; Angermeyer og 

Matschinger, 2005; State og Geschwind, 2015). 

Félagsleg tengsl (e. social network) gegna mikilvægu hlutverki og eru talin hafa jákvæð 

áhrif á andlega jafnt sem líkamlega heilsu einstaklingsins (Levula, Wilson og Harré, 2016). 

Þau skipta einstaklinginn miklu máli og spila stórt hlutverk í lífi hans, hvort sem það er í 

gegnum skóla, atvinnu, fjölskyldu eða meðal jafningja (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið gerðar á félagslegum tengslum en ein þeirra lýsir þeim sem 

tengslum sem einstaklingur á við sína nánustu, kjarnafjölskyldu, vini, jafningja og aðra þá, 

sem veita stuðning. Sá sem upplifir sig í sterkum félagslegum tengslum finnur að hann er 

elskaður, metinn að verðleikum og að hann tilheyri kerfi þar sem tengslin eru gagnkvæm 

(Milardo, 1988). Önnur útskýrir félagsleg tengsl sem net félagslegra tengsla sem umlykur 

einstaklinginn (Umberson og Montez, 2010). Áhrif félagslegra tengsla eru mismunandi en 

rannsóknir sýna meðal annars, að sterk tengsl eru á milli andfélagslegrar hegðunar og slæms 

félagsskapar (National Reasearch Council and Institute of Medicine, 2001). Einstaklingur sem 
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telur sig  vera  í góðum félagslegum tengslum er líklegri til að upplifa sálfræðilega vellíðan en 

þeir sem gera það ekki (Pulkkinen, Lyyra og Kokko, 2011).   

Einn stærsti áhrifaþáttur í lífsánægju fólks samkvæmt fyrri rannsóknum felst í upplifun 

einstaklingsins á félagslegum stuðningi og tengslum (Siedlecki, Salthouse, Oishi og Jeswani 

2014). Meginuppspretta félagslegs stuðnings kemur frá fjölskyldu einstaklingsins, fyrst og 

fremst maka, síðan frá börnum, foreldrum og systkinum viðkomandi (García-Faroldi, 2014).  

Félagslegum stuðningi (e. social support) hefur verið lýst sem stuðningi frá 

einstaklingum sem nánir eru viðkomandi, t.d. fjölskyldu, vinum, nágrönnum eða 

vinnufélögum (Amati, Rivellini og Zaccarin, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk 

félagsleg tengsl eru verndandi þáttur í bataferli einstaklinga með geðraskanir. Má þar nefna 

að félagsleg tengsl hafa áhrif á lífsgæði, afkastagetu og bjargarhætti einstaklingsins 

(Berkman, Glass, Brisette og Seeman, 2000; Hammer, 1983). Ein algengasta afleiðing 

geðsjúkdóma er rofnun félagslegra tengsla hjá viðkomandi einstaklingi (Davidson og Stayner, 

1997; Wright, Gronfein og Owens, 2000). Þegar einstaklingur einangrar sig félagslega getur 

það hindrað bataferli hans og jafnvel aukið sjúkdómseinkenni (Resnick, Rosenheck og 

Lehman, 2004). Þegar einstaklingur einangrar sig félagslega geta neikvæð sjúkdómseinkenni 

aukist og ef hann hefur dvalið á geðdeild getur það aukið líkur á endurinnlögn (Goldenberg, 

Rollings og Lehman, 2003). Snemmbúnar endurinnlagnir má rekja til ýmissa þátta líkt og 

þjónustu spítala, félagslegra vandamála sjúklings og undirbúning fjölskyldu hans (Grim, 

McElwain, Hartmann, Hudak og Young, 2010). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferð en hún byggir á 

tölulegum gögnum þar sem hlutlægar staðreyndir eru mældar og ákveðið er fyrirfram hvað 

rannsakandi skoðar (Neuman, 2005; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Aðferðin snýst um að 

skoða tengsl milli hópa og finna dreifingu og meðaltöl úr þeim hópum hverjum fyrir sig 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar fengust með gagnaöflun frá 

InterRAI MH, alþjóðlegum geðheilbrigðisgagnagrunni Landspítala Íslands. Nánar verður 

greint frá framkvæmd og aðferð rannsóknarinnar í kafla 3.    

1.1 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er tvenns konar. Annars vegar að varpa ljósi á félagslega stöðu  
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þeirra einstaklinga sem dvöldu á endurhæfingargeðdeildum yfir tiltekið tímabil. Hins vegar 

að varpa ljósi á mikilvægi þess að einstaklingar með geðraskanir upplifi félagslegan stuðning 

og tengsl í gegnum veikindatímabil. Þá vildi rannsakandi skoða hvort félagsleg tengsl hefðu 

verndandi áhrif á endurinnlagnir hjá einstaklingum sem dvalið hafa á 

endurhæfingargeðdeildum LSH. Tilgangur rannsóknarinnar er jafnframt að vekja athygli 

fagaðila, aðstandenda og almennings á mikilvægi þess að að halda utan um og efla félagslegt 

tengslanet einstaklinga með geðraskanir. Einnig að vekja athygli á mikilvægi félagslegs 

stuðnings fyrir einstaklinga sem glíma við geðraskanir. 

Til þess að afla þeirra upplýsinga sem óskað var eftir í rannsókninni er mikilvægt að setja 

fram rannsóknarspurningar. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  

- Hver er félagsleg staða einstaklinga sem dvalið hafa á endurhæfingargeðdeildum? 

- Hafa sterk félagsleg tengsl verndandi áhrif á endurinnlagnir? 

1.2 Val á viðfangsefni 

Ýmsar ástæður liggja að baki vali rannsakanda  á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Meginástæðan er einlægur áhugi hans á geðheilbrigðismálum og þá sér í lagi aðstæðum 

einstaklinga sem glíma við geðraskanir. Einnig hefur rannsakandi alltaf haft mikinn áhuga á 

félagslegum tengslum og þeim áhrifum sem þau geta haft á líf fólks. Rannsakandi hefur 

sjálfur upplifað hvað það skiptir miklu máli að tilheyra sterku félagslegu tengslaneti og af 

þeim ástæðum spratt áhugi á því að skoða nánar félagsleg tengsl. Haustið 2016 var 

rannsakandi í starfsnámi á Landspítala og fékk mikinn áhuga á því viðamikla starfi sem fram 

fer innan spítalans. Á þeim tíma kviknaði mikill áhugi á að vinna rannsókn innan spítalans 

sem svo hélt áfram að vaxa og í byrjun árs 2017 var hann staðráðinn í að fá leyfi fyrir því. Það 

er einlæg von mín að rannsóknin komi til með að nýtast bæði fyrir starf Landspítalans og fyrir 

einstaklinga sem málið varða. 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar  

Rannsakandi telur, að ekki hafi áður verið gerð hliðstæð rannsókn á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta nýst fagaðilum sem vinna innan geðheilbrigðiskerfisstétta til að bæta 

þjónustu við einstaklinga með geðraskanir og aðstandendur þeirra. Telur rannsakandi að hér 

á landi vanti  þéttari stuðning fyrir aðstandendur einstaklinga sem glíma við geðraskanir og 

að mikilvægt sé, að haldið sé utan um þann hóp fólks sem síðan skilar sér til þeirra sem veikir 
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eru. Rannsóknin gæti einnig orðið hvatning til að efla fræðslu fyrir aðstandendur um 

mikilvægi félagslegs stuðning fyrir þá sem glíma við geðraskanir.  Mögulega gæti þessi 

rannsókn ýtt undir vitundarvakningu í íslensku samfélagi á mikilvægi þess að veita fólki með 

geðraskanir þann félagslega stuðning sem svo mikilvægur er og opna um leið augu fólks 

almennt  fyrir því að geðraskanir eru algengur sjúkdómur sem snertir líf flestra fjölskyldna á 

heimsvísu.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknin skiptist í fjóra meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem meðal annars er 

greint frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar og vali á viðfangsefni. Í öðrum kafla er fjallað 

um fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins og greint verður frá geðheilbrigði, geðröskunum 

og megingreiningarkerfum geðraskana. Þá verður gerð grein fyrir félagslegum tengslum og 

áhrifum þeirra á líf fólks yfir lífsskeiðið. Því næst verður fjallað um ýmsar tegundir félagslegra 

tengsla, systkina, maka og vina og jafningjatengsl. Fjallað verður um félagslegan stuðning þar 

sem sérstök áhersla verður lögð á stuðning af hálfu fjölskyldunnar. Því næst verður fjallað um 

bataferli einstaklinga með geðraskanir þar sem skoðað er hvaða þættir hafa áhrif á bata 

þeirra. Sérstaklega verður litið til áhrifa félagslegra þátta á bata fólks með geðraskanir. 

Umfjöllun um geðheilbrigðissvið LSH, starf félagsráðgjafa á geðheilbrigðissviði og 

endurinnlagnir almennt verður gerð auk þess sem rýnt verður í rannsóknir er snúa að 

endurinnlögnum hjá einstaklingum á geðdeildum. Að lokum verður fjallað um þær kenningar 

sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Þriðji kafli fjallar um aðferðina sem notast var við 

í rannsókninni. Kynnt verður rannsóknarsnið, mælitæki, og hvernig rannsóknin var 

framkvæmd. Að því loknu verður fjallað um siðferðisleg álitamál. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum. Í síðasta kafla rannsóknarinnar fer fram umræða þar sem fræðilegur 

bakgrunnur og niðurstöður eru tengd saman og leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningum. Í lokaorðum verður svo gerð grein fyrir veikleikum og styrkleikum 

rannsóknarinnar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun þar sem markmiðið er að setja 

rannsóknarefnið í fræðilegt samhengi. Greint verður frá þáttum sem snúa að geðröskunum, 

þar á eftir verður almenn umfjöllun um félagsleg tengsl og áhrif þeirra á líf einstaklingsins. 

Því næst verður fjallað um félagslegan stuðning og mikilvægi þess að einstaklingar sem glíma 

við geðraskanir finni fyrir stuðningi frá sínum nánustu. Einnig verður stuttlega fjallað um 

starfið sem á sér stað innan geðdeilda LSH, um endurinnlagnir auk þess sem fjallað verður 

um rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifaþáttum endurinnlagna á geðdeildum. Að lokum 

verður gerð grein fyrir kenningarlegum grunni sem rannsóknin byggir á. Umfjölluninni er 

ætlað að vera til úrskýringar fyrir lesandann. 

2.1 Geðheilbrigði og geðraskanir 

Eins og fram hefur komið snýr rannsóknin að einstaklingum sem gengið hafa í gegnum 

andleg veikindi og þurft að glíma við geðraskanir af einhverju tagi. Hér á eftir verður greint 

frá ýmsum þáttum sem snúa að geðheilbrigði og geðröskunum.   

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á góðri geðheilsu er að hún sé ástand, 

sem lýsi sér í því, að einstaklingur upplifi andlega, félagslega og líkamlega vellíðan og ekki 

beri á hrörnun eða sjúkdómum (WHO, 2013). Einnig hefur geðheilbrigði verið skilgreint sem 

ástand þar sem einstaklingur myndar sér sjálfur skoðun á eigin færni og hæfni, hann getur 

verið virkur þátttakandi í starfi og verið afkastasamur, sýnt fram á árangur, tekist á við 

athafnir daglegs lífs og lagt sitt af mörkum til samfélagsins (Herrman, Saxena og Moodie, 

2004).  Geðheilsa (e. mental health) er þáttur í almennu heilbrigði en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur geðheilbrigði vera mikilvæga undirstöðu þegar almenn 

heilsa er skilgreind (WHO, 2013). Evrópsk hagsmunasamtök um geðheilbrigði (e. Mental 

Health Europe) telja skilgreiningar á hugtakinu vera misjafnar eftir ólíkum viðhorfum 

fræðimanna, félagslegum aðstæðum og ólíkum menningarheimum. Erfitt getur reynst að 

greina þegar einstaklingur sem alla tíð hefur haft góða geðheilsu fær geðröskun þar sem fín 

lína er þar á milli. (Herrman, Saxena og Moodie, 2004). Til þess að efla geðheilsu er mikilvægt 

að áhersla sé lögð á að veita þeim þáttum sem styrkja góða geðheilsu athygli. Undirstaða 

undir almennu heilbrigði er góð geðheilsa og endurspeglast það í  því hvernig 
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einstaklingurinn lítur á sjálfan sig, í samskiptum við fólk í hans nánasta umhverfi auk annarra 

þátta sem hafa áhrif á umhverfi hans. Góð geðheilsa er talin byggja á umhverfis- og 

uppeldisþáttum líkt og sterkri félagslegri stöðu, samskiptahæfni og sjálfstrausti (Nikelly, 

2001). Einstaklingar sem búa við góða geðheilsu geta upplifað sig verndaða gagnvart andlegu 

og tilfinningalegu ójafnvægi jafnt sem annarri vanlíðan (Blair, Hume og Creek, 2008). Fólk 

sem glímir við langvarandi geðraskanir getur upplifað sig þannig, að það nái ekki að standast 

þær kröfur sem samfélagið gerir (Borg og Davidson, 2008).  

Geðröskun (e. mental disorder) hefur verið erfitt að skilgreina þar sem hugmyndir um 

geðraskanir eru misjafnar og í stöðugri þróun. Skilgreinining á  hugtakinu er háð 

menningarlegu, félagslegu, lagalegu og efnahagslegu umhverfi þess lands sem við á (WHO, 

2005a). Samkvæmt American Psychiatric Association (2013) fela geðraskanir í sér 

misalvarlega röskun sem mælist í takt við birtingarmynd einkenna. Einstaklingar með 

geðraskanir finnast í öllum menningarkimum samfélaganna. Hefðir, venjur og fjölbreytileiki í 

ólíkum menningarheimum geta ýmist aukið fordóma gagnvart geðröskunum eða greitt fyrir 

því, að einstaklingurinn fái stuðning frá samfélaginu. Geðraskanir fela í sér heilsubrest þar 

sem um er að ræða breytingu á hugsun, hegðun og skapgerð einstaklingsins. Afleiðingar 

þessara breytinga geta verið að þær skerði virkni einstaklingsins í daglegu lífi og geti valdið 

honum þjáningu (American Psychiatric Association, 2013).   

Talið er að orsakir geðraskana séu víðtækar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að líffræðilegir 

þættir og samspil umhverfisþátta geta valdið geðrænum vandkvæðum hjá einstaklingum 

(Ahn, Proctor og Flanagan, 2009; Angermeyer og Matschinger, 2005; State og Geschwind, 

2015). Auk þess hefur verið fjallað um að sálfræðilegir þættir hafi áhrif. Hugsun, hegðun 

og/eða tilfinningar fólks geta ýtt undir geðraskanir (Ahn o.fl., 2009). Neikvæð tengslamyndun 

hefur einnig verið sögð geta leitt til geðraskana (Sadock og Sadock, 2014). 

Einstaklingar sem greinast með alvarlegar geðraskanir (e. severe mental illness) þurfa á 

samfelldri heilbrigðisþjónustu sökum sjúkdómsins að halda og leggjast í flestum tilfellum inn 

á geðdeildir. Alþjóðastofnunin um geðheilbrigði (1987) skilgreinir alvarlega geðröskun sem 

geðrofsgreiningu þar sem sjúklingur þurfi á tveggja ára meðferð að halda eða lengur og 

einkenni geðsjúkdómsins séu alvarleg. Félagsmálaráðuneytið (2006) lýsir geðfötlun sem 

ástandi sem skapast við langvinna alvarlega geðröskun sem leiðir til skertrar færni til að búa 
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sjálfstætt, stunda atvinnu eða vera virkur samfélagsþegi. Þar af leiðandi þarf einstaklingur á 

að halda  fjölþættum stuðningi og þjónustu sem í mörgum tilfellum verður til langframa.  

Talið er að um það bil 350 milljónir einstaklinga upplifi áhrif þessara sjúkdóma (WHO, 2015). 

Erfiðleikar vegna geðraskana hafa aukist um heim allan og geta vegið þungt í 

félagslegum aðstæðum, fjárhag og mannréttindum einstaklinga (WHO, 2015). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni  (2010 ) eru kvíði og þunglyndi algengustu geðraskanirnar 

á heimsvísu. Um það bil 21 milljón manna glímir við geðrofsraskanir líkt og geðklofasjúkdóma 

(WHO, 2015). Í heilbrigðisáætlun hér á landi til ársins 2010 kemur fram,  að um 22% 

Íslendinga, fimm ára og eldri, glími við geðraskanir (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2001). Í skýrslu Embættis landlæknis, Heilsa og líðan Íslendinga 2012, kemur fram að hlutfall 

Íslendinga sem greindir voru með kvíðaröskun var rúmlega 21% einstaklinga á aldrinum 18-

44 ára, tæplega 19% 45-66 ára og um 14% 67 ára og eldri. Hlutfall þeirra sem greindir voru 

með langvarandi þunglyndi var um 16% af 18-44 ára, tæplega 13% á aldrinum 45-66 ára og 

8% 67 ára og eldri (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 

2014).  

2.1.1 Alþjóðleg greiningarkerfi 

Í dag notast fagaaðilar á heilbrigðissviði við tvö alþjóðleg greiningarkerfi til að greina og lýsa  

einkennum geðrænna vandamála (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Megintilgangur kerfanna beggja 

er að auðvelda fagfólki um allan heim að starfa á samræmdan og kerfisbundinn hátt og að 

greina milli ólíkra geðraskana. Það gerir fagfólki auðveldara að veita viðeigandi meðferð sem 

gefur mestan árangur fyrir einstaklinginn (Jacob og Patel, 2014).  Þau greiningarkerfi sem hér 

er fjallað um eru annars vegar evrópska greiningarkerfið International Classification of 

Diseases (ICD) og bandaríska greiningarkerfið Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) (Sadock  o.fl., 2014). Það sem greiningarkerfin eiga sameiginlegt er að þau 

lýsa og greina einkenni geðraskana og byggja á sálfélagslegri og líkamlegri nálgun (e. bio-

psycho-social). Greining á einkennum er unnin með kerfisbundnum hætti með ákveðnu kerfi 

sem kallað er öxlakerfi en raskanirnar ná yfir ólíka öxla (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

DSM greiningarkerfið flokkar geðraskanir niður í ákveðna flokka sem byggja á 

einkennum sem fólk sýnir og talin eru vera frávik frá eðlilegri hegðun. Samkvæmt 

greiningunni eru einstaklingar annaðhvort með ákveðna röskun eða ekki sem sýnir sig í því, 
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að munur er á þeim sem uppfylla ákveðin greiningarskilyrði fyrir ákveðna röskun og þeim 

sem gera það ekki (Rogers, 2001). 

ICD 10 greiningarkerfið byggir á sams konar flokkum og DSM kerfið en er örlítið 

viðameira og flóknara í eðli sínu (Kristján Guðmundsson, 2002). Greiningarkerfið nær til allra 

klínískra geðraskana, þroskaraskana, andlegrar fötlunar, greindar einstaklings, líkamlegra 

þátta, sálfélagslegra vandamála og heildarmats á sálfélagslegri virkni einstaklingsins á því 

tímabili sem matið er gert (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Styrkleiki kerfanna felst í nákvæmri 

lýsingu einkenna og skilgreiningu á veikindum með samræmdum hætti. Veikleiki beggja 

kerfanna er talinn vera sá, að þau byggi ekki á nægilega fræðilegum grunni og að 

einstaklingar fái greiningar á fleiri en einni geðröskun og einnig, að hvergi komi fram hvernig 

upplýsinga sé aflað (Jabok Smári, 2007). Einnig felst veikleiki í skorti á heildstæðu mati þar 

sem lausnir og hluti geðröskunar hjá einstaklingi er hægt að finna í kerfum líkt og fjölskyldu 

og umhverfi hans (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Taka skal fram, að þeir styrkleikar og veikleikar 

sem hér eru nefndir tengjast fyrri útgáfum af DSM greiningarkerfinu. Nýjasta útgáfa kerfisins 

er byggð á fræðilegri grunni en þær fyrri (American Psychiatric Association, 2013).  

2.1.2 Helstu geðraskanir 

Í ljósi þess að þrjár megingeðgreiningar birtast hjá þeim einstaklingum, sem rannsóknin nær 

til, geðklofi og aðrar geðrofsraskanir, lyndisraskanir og kvíðaraskanir, ákvað rannsakandi að 

fjalla sérstaklega um þær. Þar sem greiningar geðraskana eru margar hefur rannsakandi 

ákveðið að styðjast við bókina Kaplan  Sadock´s synopsis of psychiatry: Behavioral 

sciences/Clinical psychiatry. Rannsakandi taldi gagnlegt að notast við innhald bókarinnar 

sökum þess að hún styðst við DSM 5 greiningarkerfið auk hlutlausra, nákvæmra og 

áreiðanlegra heimilda nýlegra viðburða á sviði geðlæknisfræðinnar (Sadock o.fl., 2014).  

Geðklofi og aðrar geðraskanir (e. schizophrenia spectrum and other psychotic disorders) 

eru alvarleg geðröskun sem einkennast af geðrofi þar sem einstaklingurinn upplifir meðal 

annars ofskynjanir, ranghugmyndir, hugsanatruflanir og rugl í talsmáta. Til dæmis er ekkert 

samhengi í orðum og setningum, hreyfihegðun getur verið afbrigðileg og einnig getur 

einstaklingur haft neikvæð einkenni eins og tilfinningalegan doða og almennt áhugaleysi. 

Greiningarkerfin DSM 5 og ICD 10 skipta geðklofa niður í mismunandi tegundir (Sadock og 

Sadock, 2007). Meginundirflokkar geðklofa eru hugvilluröskun (e. delusional disorder), 

stjarfageðklofi (e. catatonia), stutt geðrof (e. brief psychotic disorder) og geðklofalík röskun 
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(e. schizophreniform disorder). Þeir einstaklingar sem greinast með geðklofa eru yfirleitt 

greindir fyrir 25 ára aldur en einkennin hafa alla jafna gert vart við sig fyrr. Þeir sem greinast 

með geðklofa koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og er talið að orsakir megi bæði rekja til 

erfða og umhverfisþátta (Sadock og Sadock, 2013).  

 Lyndisraskanir  (e. bipolar and related disorders) vísa til skapgerðar og finna 

einstaklingar með lyndisröskun fyrir miklum geðsveiflum. Veikindin birtast annars vegar í 

geðlægð þar sem einstaklingurinn finnur fyrir þunglyndi (e. depression) og geðhæð sem 

einkennist af örlyndi (e. mania). Greining á lyndisröskunum getur verið flókin þar sem hún er 

háð því að einstaklingurinn hafi upplifað viss einkenni yfir töluverðan tíma. Grunnur 

lyndisraskana er flokkaður í einhverfulyndi (e. unipolar) og tvíhverflyndi (e. bipolar). Einkenni 

verulegs þunglyndis samkvæmt DSM 5 greiningarkerfinu eru: Þyngdarsveiflur, svefntruflanir, 

breytt matarlyst eða virkni, sektarkennd, orkuleysi, einbeitingarskortur, óákveðni og 

síendurteknar sjálfsvígshugsanir. Til þess að einstaklingur fái greiningu verulegs  þunglyndis 

þurfa einkennin að hafa varað í minnsta kosti tvær vikur og vera fjögur af ofangreindum. 

Þegar talað er um tvíhverflyndi er átt við að einstaklingur upplifir sveiflur, annars vegar eru 

það þunglyndislotur og svo örlyndislotur. Einkenni örlyndis eru m.a. aukin tjáningarþörf, 

aukið sjálfsálit og hugmyndaflug, minnkuð svefnþörf , einbeitingarskortur, aukin kynhvöt eða 

þörf fyrir að framkvæma hluti og mikil peningaeyðsla (Sadock og Sadock, 2013).  

Kvíðaraskanir (e. anxiety disorder) er yfirflokkur margs konar raskana þar sem 

megineinkennið er kvíði. Eðlilegt telst að finna fyrir kvíða eða hræðslu og upplifa það flestir 

einhvern tímann á ævinni. En þegar hræðslan er farin að hefta einstaklinginn í daglegu lífi, 

t.d. við ákveðnar aðstæður eða vegna einhvers, sem almennt myndi ekki valda öðrum 

einstaklingum kvíða, er talað um kvíðaröskun. Til þess að kvíði sé greindur sem röskun þarf 

hann að trufla daglegt líf einstaklingsins, vera langvarandi og valda honum áhyggjum. Helstu 

undirflokkar kvíðaraskana samkvæmt DSM 5 eru eftirfarandi: Félagsfælni (e. social anxiety 

disorder and social phobia), kvíðaröskun (e. generalised anxiety disorder), aðskilnaðarkvíði 

(e. separation anxiety disorder), felmturröskun (e. panic disorder) og víðáttufælni (e. 

agoraphobia) (Sadock og Sadock, 2013). 

Heilbrigði er ekki einungis andlegt og líkamlegt, félagslegir þættir eru einnig mikilvægir 

fyrir einstaklinginn. Það er lífsnauðsynlegt fyrir hann að vera í félagslegum tengslum, þau 

styrkja félagslegt heilbrigði og lífsgæði. Hugtakið félagslegt heilbrigði vísar til þess að 
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einstaklingurinn upplifi sig heilbrigðan með tilvísun til þess hvernig honum farnast í 

félagslegu samhengi og samskiptahæfni hans (Hermann Óskarsson, 2005). Þættir sem hafa 

mikil áhrif á félagslegt heilbrigði eru til að mynda félagsleg tengsl en talið er að þau efli 

félagslegt heilbrigði fólks og hafa gagnleg áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði 

einstaklingsins (Hermann Óskarsson, 2005).  

2.2 Félagsleg tengsl  

Þegar fjallað er um heilbrigði og mikilvægi þess að hlúa að geðheilsu er vert að líta til annarra 

þátta sem hafa áhrif á líf fólks. Durkheim (1951) kom fram með tímamótaverk sitt þar sem 

hann rannsakaði áhrif félagslegra þátta á líðan einstaklingsins. Hann fullyrti að félagslegar 

kringumstæður hefðu áhrif á líðan. Einstaklingar sem voru í góðum félagslegum tengslum 

voru almennt heilbrigðari en þeir sem voru félagslega einangraðir og í litlum félagslegum 

tengslum. Félagsleg tengsl og samskipti hafa verið talin grundvallarþættir fyrir hamingju, 

velferð og þroska einstaklingsins allt frá tímum Aristótelesar (Gunnar Dal, 2006). Margs 

konar skilgreiningar hafa verið gerðar á félagslegum tengslum (e. social network) en ein 

þeirra fjallar um þau sem net félagslegra tengsla sem umlykja einstaklinginn (Umberson og 

Montez, 2010). Önnur skilgreining lýsir félagslegum tengslum  sem tengslum einstaklingsins 

við sína nánustu, kjarnafjölskyldu, vini, jafningja og aðra sem veita stuðning. Sá sem upplifir 

sig í sterkum félagslegum tengslum finnur að hann er elskaður, metinn að verðleikum og að 

hann tilheyri kerfi þar sem tengslin eru gagnkvæm (Milardo, 1988). Félagsleg tengsl geta 

verið metin út frá stærð eða fjölda fólks, sem tilheyrir tengslaneti einstaklingsins, 

stuðningshlutverki þessa fólks eða gæðum stuðningsins sem er veittur (Vaux, 1988). Þau gefa 

einstaklingnum færi á að finna eigið auðkenni, sjálfsvirðingu, stöðugleika, upplifa öryggi og 

finnast hann tilheyra. Þannig finnur hann sig í félagslegu hlutverki þar sem hann hefur 

tækifæri til að eiga í reglulegum samskiptum við annað fólk (Cohen, 2004; Zhu Woo, Porter 

og Brzezinki, 2013). Rannsókn sem gerð var af House, Landis og Umberson (1988) sýndi fram 

á að einstaklingar sem eru félagslega einangraðir eru bæði andlega og líkamlega veikari og  

líklegri til að lifa skemur en þeir, sem hafa sterkt félagslegt tengslanet. Félagslegt tengslanet 

gegnir mikilvægu hlutverki í félagslegum stuðningi og hefur jákvæð áhrif á geð- og líkamlega 

heilsu einstaklingsins (Levula, Wilson og Harré 2016).  

2.2.1 Félagsleg tengsl yfir lífsskeiðið 

Umhverfið hefur mótandi áhrif á líf einstaklings og hann lagar sig að því. Talað er um að  
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einstaklingurinn gangi í gegnum ævilangt ferli félagsmótunar sem hefjist við fæðingu. Í fyrstu 

eru helstu félagsleg tengsl barns fjölskyldan og nærumhverfi þess og síðar meir fara vinir og 

jafningjar að spila stórt hlutverk í lífi barnsins. Slík vinátta myndar oft sterk félagsleg tengsl 

sem oft endast út ævina (Hermann Óskarsson, 2005). Börn, sem eiga ekki í nægilegum 

félagslegum samskiptum og njóta ekki umhyggju eða ástar, eiga það meira á hættu  að þurfa 

að glíma við andleg veikindi síðar á ævinni (Hermann Óskarsson, 2005). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að þeir sem eiga í nánum tengslum við aðra, vini eða fjölskyldu, eru ólíklegri 

til að sýna af sér ákveðna frávikshegðun  en þeir sem eiga það ekki (Þóroddur Bjarnason, 

Stefán Hrafn Jónson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmarsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006).  

Á fullorðinsárum eru það síðan vinnufélagar sem skipta miklu máli í félagslegum 

tengslum fólks og slík tengsl haldast oft út ævina. Á þessu tímabili fullorðinsáranna eignast 

fólk í mörgum tilfellum barnabörn og myndast þá yfirleitt tengsl þar á milli sem eru að vissu 

leyti frábrugðin tengslunum við eigin börn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg tengsl 

skipta miklu máli fyrir einstaklinginn og sérstaklega á það við á efri árum, þátttaka í 

félagslegum athöfnum og sterk félagsleg tengsl við fjölskyldu og vini tengist til að mynda 

greind og góðu minni hjá öldruðum (). Það er því ljóst að félagsleg tengsl eiga sér stað alla 

ævi og spila afar mikilvægt hlutverk í lífi fólks.  

2.2.2 Áhrif félagslegra tengsla  

Félagsleg tengsl hafa margvísleg áhrif á líf einstaklingsins. Talið er að þau og það, sem þeim 

fylgir, hafi áhrif á hegðun og heilsu fólks (Cohen, 2004). Ýmislegt bendir til þess að félagsleg 

tengsl hafi jafn mikilvæg áhrif og svefn og næring  fyrir einstaklinginn. Vísbendingar eru um, 

að heilsufarslegur ávinningur félagslegra sambanda sé mikill, meðal annars á líkamlega og 

andlega heilsu, dánartíðni og heilsuvenjur fólks (House, Landis og Umberson, 1988, 

Umberson og Montez, 2010). Rannsóknir hafa jafnvel sýnt fram á, að tengsl félagslegra 

sambanda og heilsufars séu álíka sterk og tengsl milli heilsu og offitu, reykinga eða hás 

blóðþrýstings (House, Landis og Umberson, 1988). Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á, 

að vísbendingar séu um tengsl milli veikra félagslegra tengsla og aukinnar hættu á þróun 

hjartasjúkdóma, krabbameins og lélegs ónæmiskerfis (Ertel, Glymour og Berkman, 2009; 

Robles og Kiecolt-Glaser, 2003; Uchino, 2006, Umberson og Montez, 2010). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að sterk tengsl séu á milli andfélagslegrar hegðunar líkt og 

afbrota og slæms félagsskapar (National Reasearch Council and Institute of Medicine, 2001). 
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Sýnt hefur verið fram á, að breidd tengslanets eða fjöldi einstaklinga innan þess geti gefið 

margbreytilegar upplýsingar, stuðning og haft áhrif á hegðun einstaklingsins (Cohen, 2004; 

Pettit o.fl., 2011). Mikilvægt er að taka tillit til gæða þeirra tengsla sem um ræðir. Fjöldi 

einstaklinga þýðir ekki alltaf að stuðningur sé meiri eða betri. Þegar fjöldi einstaklinga er 

mikill geta tengslin orðið yfirborðskennd og getur það haft neikvæð áhrif og valdið 

aðlögunarvanda hjá einstaklingnum (Cohen, 2004; Pettit, Erath, Lansford, Dodge, K.A., Bates, 

2011). Hins vegar eru vísbendingar um, að breidd tengslanets geti haft áhrif á 

vímuefnanotkun, afbrotahegðun og hegðunarvanda (Pettit o.fl., 2011). Rannsóknir sem 

kannað hafa sterk félagsleg tengsl hafa fremur sýnt fram á tengsl við sálfræðilega vellíðan og 

aðlögunarhæfni (Pulkkinen o.fl., 2011). Með því er átt við, að þeim mun nánari sem 

samböndin eru innan tengslanets viðkomandi, því betri er hæfni hans til aðlögunar.  

2.2.3 Fjölskyldutengsl 

Fræðimaðurinn Minuchin taldi fjölskylduna vera eina stóra heild, samansetta af undirkerfum 

sem öll hefðu áhrif hvert á annað, beint og óbeint. Undirkerfin geti verið margvísleg, svo sem 

hjónaband, systkini og foreldri og barn. Tengslin milli slíkra undirkerfa hafi öll samverkandi 

áhrif. Til að mynda geti samband milli móður og barns haft áhrif á samband milli hjóna 

(Baham, Weimer, Braver, S.L., Fabricius, 2008). Mary Richmond, frumkvöðull í félagsráðgjöf, 

taldi einnig að mikilvægt væri að einblína ekki  á einstaklinginn, heldur á fjölskylduna í heild 

og þau tilfinningalegu tengsl,  sem hefðu áhrif innan hennar. Fjölskylduna taldi hún ekki 

einungis samansafn einstaklinga, heldur tengslanet sambanda (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

 Nú til dags getur fólk í auknum mæli valið hvaða samböndum það vill hafna eða velja 

við aðra fjölskyldumeðlimi sökum aukinnar einstaklingsvæðingar. Samt sem áður eru tengsl 

við nánustu fjölskyldu ekki eins valfrjáls, sér í lagi við börn, foreldra eða systkini (García-

Faroldi, 2014). Einn stærti áhrifaþáttur í lífsánægju samkvæmt fyrri rannsóknum felst í 

upplifun einstaklingsins á félagslegum stuðningi og tengslum og hefur sterkt samband við 

fjölskyldu jákvæð áhrif á líðan viðkomandi (Siedlecki o.fl., 2014). Gerð var viðamikil rannsókn 

í 13 Vesturlöndum sem gaf til kynna að meginuppspretta félagslegs stuðnings kæmi frá 

fjölskyldunni. Mesti stuðningurinn kom frá maka viðkomandi og þar á eftir var stuðningur 

veittur af foreldrum, börnum og systkinum (García-Faroldi, 2014).  
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2.2.4 Systkinatengsl 

Sambönd sem myndast milli systkina eru tengsl sem endast hvað lengst, í flestum tilfellum út 

alla ævi (Spitze og Trent, 2006). Systkinasambönd hafa áhrif á þroska og hegðun ævilangt 

(Riggio, 2000). Margar ástæður liggja að baki því að systkinasambönd eru ólík öðrum 

samböndum. Ein þeirra er, að systkini eiga oft lengri sögu af sameiginlegri reynslu en önnur 

sambönd, t.d. vinasambönd. Fræðimenn hafa lengi bent á mikilvægi systkina sem 

trúnaðarvina, félaga og keppinauta. Hlutverk systkina er einnig þýðingarmikið fyrir 

félagshæfni, persónuleika, þroska og að efla félagslegt tengslanet (McHale, Updegraff og 

Whiteman, 2013; Riggio, 2000). Systkinasambönd geta þó einnig haft  nokkra vankanta en 

þau eru stundum uppspretta átaka og tengjast þá vanlíðan, eineltishegðun og 

námsörðugleikum. McHale o.fl. (2012) bentu einnig á, að í gegnum átök geti systkini þróað 

með sér tilfinningalegan skilning, lausnamiðaða hugsun og sannfæringarkraft. Bein áhrif þess 

að eiga systkini sýna að í flestum tilfellum hafi það jákvæð áhrif á þroska en einnig að það 

geti haft áhrif á áhættuhegðun og aðlögunarvanda (McHale o.fl., 2012). Karlar og konur í 

systkinasamböndum  mynda einnig og viðhalda ólíkum tengslum sín á milli. Konur eru líklegri 

til að eiga í nánari sambandi við systkini en karlar (Pollet og Nettle, 2009; Riggio, 2000; Spitze 

og Trent, 2006). Konur eru einnig líklegri til að viðhalda tengslunum, halda hópinn og 

skipuleggja viðburði með fjölskyldunni  en karlar (Spitze og Trent, 2006).  

2.2.5 Makatengsl 

Ein mikilvægustu félagslegu tengslin í lífi fólks eru talin vera makatengsl (Umberson, 

Williams, Powers, Liu og Needham, 2006). Fjöldinn allur af rannsóknum hefur gefið til kynna 

að vellíðan einstaklinga í sambúð eða hjónabandi sé meiri en þeirra sem ógiftir eru (Hansson, 

Hillerås og Forsell, 2005; Hughes og Waite, 2009). Til að mynda hafa sambönd einstaklinga 

verið tengd við heilsu hvað varðar áhrif á ónæmiskerfið, þunglyndiseinkenni og 

hjartasjúkdóma (Hughes og Waite, 2009; Robles og Kiecolt-Glaser 2003; Zhang og Hayward, 

2006). Hafa ber þó í huga, að ekki er algilt að hjónaband hafi jákvæð áhrif á heilsu 

einstaklingins enda eru þau misjöfn og misgóð og leiða má líkur að því, að það að vera 

einhleypur sé betra en að vera í slæmu hjónabandi (Umberson o.fl., 2006). Þótt margar 

rannsóknir hafi sýnt fram á mikilvægi makatengsla og stuðnings frá maka (García- Faroldi, 

2014; Hansson o.fl., 2005; Hughes og Waite, 2009; Robles og Kiecolt-Glaser, 2003; Zhang og 

Hayward, 2006) þá hafa rannsóknir einnig leitt í ljós, að makatengsl geta valdið mikilli streitu. 
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Talið er að makasambönd séu meginundirrót bæði streitu og stuðnings (Walen og Lachman, 

2000; Williams, 2003). Það, sem talið er hafa mest áhrif á andlega velferð karla og kvenna, er 

jafnvægið á milli streitu og stuðnings en þannig gefur það til kynna áhrif hjónabandsins á 

heilsu viðkomandi (Williams, 2003). Áhrif hjónabands á heilsu fólks verða meiri með 

aldrinum (Umberson o.fl., 2006) en mikilvægt er að meta gæði sambandsins til að geta lagt 

mat á áhrifin sem það hefur (Williams, 2003). Einstaklingar sem eru í erfiðum hjúskap sýna 

meiri líkur á heilsubresti en það fólk sem hefur skilið. Rannsóknir hafa sýnt hversu 

mikilvægur félagslegur stuðningur maka er. Jafnvel svo, að annar stuðningur geti ekki komið í 

hans stað. Hins vegar er félagslegur stuðningur ekki talinn einskorðast við þann stuðning sem 

einstaklingur fær frá maka. Önnur sambönd skipta einstaklinginn einnig miklu máli og eru 

það fjölskyldu- og vinasambönd (García-Faroldi, 2014).  

2.2.6 Vina- og jafningjatengsl   

Eitt af því dýrmætasta sem fólk eignast á lífsleiðinni eru góð vinasambönd (McGoldrick, 

Carter og Garcia-Preto, 2011). Slík sambönd byggjast á sameiginlegum áhugamálum og eru 

sjálfvalin af einstaklingunum sem mynda tengslin (García-Faroldi, 2014). Þessir einstaklingar 

deila oft á tíðum sömu gildum, stefnu og áhugamálum (Yang, Milliren og Blagen, 2010). 

Einstaklingar sem telja vinasambandið hafa jákvæð áhrif á líf þeirra geta viðhaldið 

tengslunum út ævina. Það, sem skilgreint er að sé  sameiginlegt með vináttu hvar sem er í 

heimi, er skilningur og félagsskapur (García-Faroldi, 2014). Rubin (2005) taldi að vinir gætu 

verið meginstuðningur frá barnæsku fram til fullorðinsára þar sem hvatning, stuðningur og 

félagsskapur hefðu mikil áhrif á þroska einstaklingsins. Þegar á ævina líður er vinátta einnig 

afar mikilvæg en hún getur haft áhrif á streitu, verið hvatning til betra og heilsusamlegra lífs 

og veitt jákvæða gagnrýni (McGoldrick o.fl., 2011). Margar rannsóknir hafa gefið til kynna 

kosti góðra vinasambanda. Vinasambönd á efri árum geta gefið af sér mikilvægan stuðning 

sem tengdur hefur verið við velfarnað einstaklingsins (Hansson o.fl., 2005).  

Ungmenni hafa einnig frekar leitað til vina sinna en annarra en þeir sem áttu maka 

sneru sér frekar til hans  en sinna nánustu vina (Markiewez, Lawford, Boyle og Haggart, 

2006). Félagsleg tengsl hafa mikil áhrif á andlega og líkamlega velferð fólks eins og áður sagði 

og fer það aðallega í gegnum félagslegan stuðning (Amati, Rivellini og Zaccarin, 2014): Sá 

stuðningur skiptir miklu máli fyrir gæði tengslanna (Umberson og Montez, 2010).  
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2.3 Félagslegur stuðningur 

Félagslegum stuðningi (e. social support) hefur verið lýst sem aðstoð eða stuðningi frá 

einstaklingum sem nánir eru viðkomandi, til dæmis vinum, fjölskyldu, nágrönnum eða 

vinnufélögum (Amati o.fl., 2014; Zhu o.fl., 2013). Hugtakið hefur líka verið skilgreint sem 

tilvera einstaklings sem aðrir geta leitað til, fundist þeir vera elskaðir og metnir að 

verðleikum af hans hálfu (Amati o.fl., 2014; Sarason, Levine, Basham og Sarason, 1983).  

Þegar fjallað er um félagslegan stuðning er mikilvægt að taka fram hvaða þættir það eru 

sem skipta máli til að einstaklingur telji sig finna fyrir félagslegum stuðningi. Talað er um að 

tveir þættir spili þar stórt hlutverk. Annars vegar, að einstaklingurinn finni að hann hafi 

aðgang að nægilegum fjölda einstaklinga sem hann treystir og hins vegar að hann finni fyrir 

löngun til að leita stuðnings þeirra sem hann hefur aðgang að (Sarason o.fl., 1983). Jákvæð 

upplifun einstaklings af félagslegum stuðningi er talinn vera mikill áhrifaþáttur í almennri 

lífsánægju (Siedlecki o.fl., 2014). Fleiri hafa skilgreint félagslegan stuðning en einn þeirra 

fjallar um að skipta megi félagslegum stuðningi upp í þrjár tegundir; það er tilfinningalegur, 

upplýsingalegur  og áþreifanlegur stuðningur. Tilfinningalegur stuðningur (e. emotional 

support) snýst um traust, samúð og ást. Einstaklingur sem finnur fyrir tilfinningalegum 

stuðningi telur sig fá tækifæri til að fá útrás og geta tjáð tilfinningar sínar. Upplýsingalegur 

stuðningur (e. informational support) felur í sér að einstaklingurinn upplifir að hann fái 

viðeigandi leiðsögn eða aðstoð við að takast á við erfiðleika sem hann glímir við. Að lokum er 

það áþreifanlegur stuðningur (e. instrumental support) en hann felur til að mynda í sér 

aðstoð við athafnir daglegs lífs eða með fjármál viðkomandi (Cohen, 2004). Félagslegur 

stuðningur  hefur margs konar nytsamleg áhrif á andlega og líkamlega farsæld einstaklinga 

(Berkman o.fl., 2000; Ochieng, 2011). Rannsókn þeirra félaga (Riggio og Kwong, 2009) gaf til 

kynna, að fylgni væri á milli félagshæfni og félagslegs stuðnings. Þátttakendur sem höfðu 

góða félagshæfni töldu sig almennt hafa meiri félagslegan stuðning og sterkari sálfræðilega 

aðlögun en þeir sem höfðu slakari félagshæfni. Önnur rannsókn sýndi, að þeir einstaklingar 

sem telja sig finna fyrir miklum félagslegum stuðningi frá foreldrum, maka og vinum voru 

almennt með meiri félagshæfni og sjálfsvirðingu (Laursen, Furman og Mooney, 2006). 

2.3.1 Stuðningur frá fjölskyldu  

Fjölskyldumeðlimir spila oft lykilhlutverk í félagslegu tengslaneti fólks og þá sérstaklega hjá  
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einstaklingum sem glíma við geðraskanir (Torrey, 2001). Rannsóknir hafa sýnt, að það er 

einkennandi fyrir félagslegt tengslanet einstaklinga með alvarlega geðröskun, að það 

takmarkast oft einungis við fjölskyldu og er minna en almennt gerist (Froland, Brodsky, Olson 

og Steward, 2000; Philips, 1981). Geðklofi hefur til að mynda verið tengdur við skerta virkni 

sem getur dregið úr daglegu starfi, raskað athafnir daglegs lífs og haft neikvæð áhrif á 

myndun og viðheldni félags- og fjölskyldutengsla (Phillips, 1981). Fjölskyldur einstaklinga 

með geðraskanir geta leikið mikilvægt hlutverk umönnunaraðila fyrir þann veika. Í litlum 

fjölskyldum lendir umönnunin oftar en ella á fáum einstaklingum. Í slíkum tengslum þar sem 

fáir tilheyra kerfinu getur það aukið líkurnar á streitu og leitt til tilfinningalegra viðbragða í 

samskiptum innan fjölskyldunnar (Torrey, 2001). Þvinguð fjölskyldutengsl líkt og þessi eru 

talin vera afleiðing af því, að stuðningsnetið er hlaðið streitu og það ýtir aftur undir 

ófullnægjandi tengsl á milli fjölskyldumeðlima. Ennfremur geta slík sambönd reyndar gert 

áður greind geðræn einkenni verri og valdið frekari skaða á félagslegri hegðun einstaklinga 

sem glíma við geðraskanir (Froland, Brodsky, Olson og Steward, 2000). Þótt einstaklingar 

með alvarlegar geðraskanir lýsi samskiptum innan fjölskyldunnar sem svo, að þau séu ekki 

jafn fullnægjandi og önnur félagsleg samskipti, eru þeir samt sem áður líklegastir til að snúa 

sér til skyldmenna á erfiðum tímum (Froland, Brodsky, Olson og Steward, 2000; Philips, 

1981; Torrey, 2001). 

2.4 Bataferli einstaklinga með geðraskanir 

Meginumfjöllunarefni rannsóknarinnar er áhrif félagslegra tengsla á endurinnlagnir á 

geðdeildir og því telur rannsakandi mikilvægt að fjallað sé stuttlega um bata og þá þætti sem 

hafa áhrif á bataferli  í því samhengi.  

 Umfjöllunin um bata hefur verið tvenns konar, það er læknisfræðilegur bati og 

persónulegur bati. Hér verður að mestu fjallað um persónulegan bata en stuttlega verður 

greint frá læknisfræðilegum bata. Læknisfræðilega líkanið (e. clinical model) hefur löngum 

verið notað af geðlæknum en það gengur út frá því að einkenni geðraskana séu einungis 

meðhöndluð með lyfjagjöf og að þeir sem glími við geðraskanir séu alvarlega veikir. 

Samkvæmt líkaninu er bati ferli sem á sér stað út alla ævi (Ahern og Fisher, 2001).

 Grundvallarhugmyndafræðin sem liggur að baki persónulegum bata, byggir á reynslu 

fólks með geðraskanir sem hefur náð bata (Topor, 2003). Samkvæmt hugmyndafræðinni eru 

geðraskanir tímabundin staða sem getur orsakast af áföllum, missi eða skorti á félagslegum 



29 

stuðningi. Einnig er talað um að einstaklingur geti náð bata ef einblínt er á styrkleika 

viðkomandi í bataferli (Ahern og Fisher, 2001). Batahugmyndafræðin leggur einnig sérstaka 

áherslu á virkni en með því er átt við að einstaklingur finni sig í hlutverki sem skipti máli. 

Tilgangur þess er að styrkja félagsleg tengsl, auka lífsgæði og sjálfsálit einstaklingsins (Ahern 

og Fisher, 2001). Stuðningur er talinn mikilvægur fyrir einstaklinga í bata og er lögð áhersla á 

að hann komi frá fjölskyldu, vinum og jafningjum. Einnig er talið mikilvægt að notast við lyf 

þegar þess þarf á meðan einstaklingur er að fóta sig áfram í bataferlinu (Ahern og Fisher, 

2001).   

 Það var geðlæknirinn Daniel Fisher sem lagði drög að batahugmyndafræðinni en 

hann hefur hjálpað fjölda einstaklinga við að ná persónulegum bata. Fisher telur þær aðferðir 

sem fólk notast við til að ná bata séu einstaklingsbundnar. Taldi hann einnig að hægt væri að 

sigrast á erfiðleikunum, þar sem ekki væri um varanlegt ástand að ræða. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn ákveði sjálfur hvaða aðferð er beitt en lykilatriði í bata er að einstaklingurinn 

sé sjálfur virkur í sínu bataferli. Meginmarkmið bata er að einstaklingur nái að mynda aftur 

tengsl við sína nánustu sem mögulega rofnuðu á veikindatímabili auk þess að einstaklingur 

nái að endurheimta líf sitt eins og það var áður en veikindin hófust. Til þess að ná því telur 

batalíkanið að von og trú einstaklingsins séu mikilvæg (Ahern og Fisher, 2001).  

 Batahugtakið (e. recovery) hefur verið skilgreint á marga vegu en ein þeirra lýsir því 

sem einstaklingsbundnu stöðugu ferli þar sem einstaklingur upplifir sig nánast heilbrigðan og 

hraustan eftir tímabil veikinda. Bati er ferli sem felst í því, að einstaklingurinn færist í átt að 

ástandi sem einkennist af von og trú, tilgangi, og vellíðan (Hendryx, Green og Perrin, 2009). 

Fyrir marga er bati endapunktur en fyrir aðra er bati stöðugt sveigjanlegt ferli sem lýsir sér í 

hæðum og lægðum. Félagslegur stuðningur er mikilvægur í bata en það er fyrst og fremst í 

höndum einstaklingsins að greina hvernig stuðning hann vill, hvenær og hvar (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2007). Það er því ljóst að margir þættir hafa áhrif á bataferli einstaklinga sem 

glíma við geðraskanir.  

2.4.1 Áhrifaþættir í bataferli einstaklinga með geðraskanir  

Rannsóknir sem fjalla um áhrifaþætti í bataferli einstaklinga með geðraskanir hafa sýnt fram  

á að ákveðinn fjöldi fólks nær bata (Harding og Keller, 1998).  Aðferðir sem einstaklingar 

beita til að ráða við einkennin eru einstaklingsbundnar og geta falið í sér lyfjanotkun, 

meðferðir, andlegar leiðir og önnur persónubundin bjargráð. Þegar einstaklingur beitir 
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þessum leiðum til að ná bata reiðir hann sig ekki einungis á íhlutun fagfólks, heldur er hann 

sjálfur virkur þátttakandi (Tew, 2006). Margir rannsakendur hafa tekið saman þá þætti sem 

einkenna einstaklinga sem náð hafa bata og hvaða þættir eru mikilvægir í umhverfi þeirra. 

Þeir þættir sem eru hvað mest áberandi eru eftirfarandi: Hvatning, von, val, jákvæðni, sterk 

félagsleg tengsl, valdefling og grunnmannréttindi (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Persónutengdir þættir í bland við umhverfisþætti mynda vonarneista og breyta 

sjúkdsómsferlinu fyrir einstaklinginn. Rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur (2007) leiddi ljós 

að nokkrir þættir voru mikilvægir í bata einstaklinga með geðraskanir. Þeir sneru að 

einstaklingunum sjálfum, hlutverkum sem þeir fengu mögleika til að sinna, viðmóti 

samferðafólks, áhrifum geðlyfja og fjölbreyttri þjónustu. Þátttakendur voru sammála um að 

bati fælist í því að geta sinnt hversdagslegum þáttum, vaknað á morgnana, komið reglu á 

daginn, að vera í félagslegum tengslum, stunda atvinnu, líkamsrækt og tómstundir og að geta 

unnið verkefni og klárað þau (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Með þessum hætti nær fólk 

hægt og rólega tökum á eigin lífi. Einnig töldu þeir að stuðningur frá fjölskyldu, vinum og 

jafningjum væri mikilvægur. Þeir þátttakendur, sem áttu fjölskyldu sem sýndi stuðning, trú 

og þrautseigju og setti þeim mörk í veikindunum, töldu það hafa haft mikil áhrif á bataferlið. 

Hvatning annarra og trú á einstaklinginn voru áhrifavaldur og greindu nokkrir frá því, að 

samskiptin við aðra hefðu jákvæð áhrif á hugsun og sjálfsmynd þeirra (Elín Ebba, 

Ásmundsdóttir, 2007). Það er því ljóst að félagsleg tengsl eru einn af lykilþáttum í bataferli 

einstaklinga með geðraskanir.  

2.4.2 Áhrif félagslegra þátta á bataferli 

Á síðustu áratugum hefur verið fjallað um mikilvægi félagslegra tengsla og stuðnings í bata 

hjá einstaklingum sem glíma við geðraskanir. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvætt samband 

milli félagslegra tengsla og andlegrar vellíðunar eins og fram hefur komið (Berkman, Glass, 

Brisette og Seeman, 2000; Hammer, 1983). 

 Ein algengasta afleiðing geðsjúkdóma er rofnun félagslegra tengsla hjá viðkomandi 

(Davidson og Stayner, 1997; Wright o.fl., 2000). Þegar einstaklingur einangrar sig félagslega 

getur það hindrað bataferli viðkomandi og jafnvel aukið sjúkdómseinkenni (Resnick o.fl., 

2004). Rannsókn Goldberg og Goodyard (2003) sýndi, að þegar einstaklingur dregur úr 

félagslegum tengslum og einangrar sig aukast neikvæð sjúkdómseinkenni og líkurnar á að 

viðkomandi þurfi á endurinnlögn á geðdeild að halda. Félagslegt tengslanet á ekki einungis 
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við um fjölskyldu viðkomandi, heldur einnig vini, jafningja og fagfólk. Félagslegur stuðningur 

hefur einnig mikilvæg áhrif fyrir einstakling sem glímir við geðröskun, þar á meðal 

tilfinningaleg, líkamleg og sálræn. Félagslegur stuðningur er lykilþáttur í geðheilbrigði og 

hefur verið lýst sem sérstökum áhrifaþætti í bata hjá einstaklingum sem glíma við 

geðraskanir (Hendryx o.fl., 2009). Margar rannsóknir hafa fjallað um áhrif félagslegs 

stuðnings á bataferli einstaklinga með geðraskanir. Rannsókn þeirra Corrigan og félaga 

(1999) leiddi í ljós að bæði stærð tengslanets viðkomandi og gæði þess höfðu mikil áhrif á 

framvindu bataferlisins. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar þar sem fjallað er um bataferlið 

og má þar nefna rannsókn þeirra Pevalin og Goldenberg (2003) en hún leiddi í ljós að 

einstaklingar sem töldu sig ekki upplifa félagslegan stuðning voru líklegri til að hafa lengra 

tímabil veikinda en þeir sem fundu fyrir miklum félagslegum stuðningi af hálfu fjölskyldu og 

vina.  

2.4.3 Fordómar, bataferlið og félagsleg tengsl 

Lengi vel hefur álit almennings á geðröskunum verið neikvætt og finna einstaklingar með  

geðrasakanir fyrir fordómum í sinn garð. Rannsóknir hafa leitt í ljós að fólk með geðraskanir 

upplifir oft mikla höfnun og skömm (Perry, 2011). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur 

unnið rannsóknir tengdar bataferli einstaklinga sem glíma við geðraskanir og hafa þær sýnt 

fram á að mun fleiri ná bata af geðröskunum í þróunarlöndum en á Vesturlöndum (Cohen, 

Patel, Thara og Gureje, 2008). Ástæður fyrir þessu má mögulega rekja til tveggja þátta. 

Annars vegar vegna þess, að í þróunarlöndum er almennt viðhorf til geðraskana að þær séu 

sjúkdómur alveg eins og aðrir vefrænir sjúkdómar. Hins vegar vegna þess að stuðningur  

fjölskyldu og umburðarlyndi gagnvart einstaklingum með geðraskanir virðist meiri í 

þróunarlöndum en almennt er á Vesturlöndum. Því má álykta, að samfélagsleg viðhorf hafi 

veruleg áhrif á bataferli einstaklingsins. Niðurstöður rannsókna Cohen o.fl. (2008) undirstrika 

mikilvæg gildi þess að efla fræðslu um geðheilbrigði og bæta viðhorf gagnvart fólki með 

geðraskanir. 

 Þegar einstaklingur er stimplaður ,,geðveikur” veikir það sjálfsmynd hans og getur 

leitt til þess að viðkomandi leiti sér ekki viðeigandi aðstoðar (Ritsher og Phelan, 2004). Eins 

getur það haft langvarandi afleiðingar fyrir félagsleg tengsl einstaklingsins (Perry, 2011). 

Samfélagið hefur mótað neikvæðar staðalímyndir um einstaklinga með geðraskanir og þeim 

finnst oft sem þeir séu beittir órétti og njóti ekki sömu virðingar og aðrir. Það getur reynst 
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einstaklingnum afar erfitt að fóta sig í samfélaginu eftir veikindi og upplifa samhliða misrétti. 

Þegar einstaklingur upplifir slíka höfnun má ætla að hann dragi sig til baka, minnki tengsl við 

sína nánustu og samfélagið sem getur leitt til félagslegrar einangrunar (Perry, 2011).  

 Í rannsókn Link og félaga (2001) kom í ljós að fordómar höfðu neikvæð áhrif á 

sjálfstraust einstaklinga sem glíma við geðraskanir. Rannsóknin byggði á upplifun 70 

einstaklinga sem allir glímdu við alvarlegar geðraskanir. Þegar einstaklingi finnst eða trúir því, 

að litið sé niður á hann og einnig, að fólk með geðraskanir sé óvirt með ýmsum hætti,  er 

líklegt að hann óttist slíka höfnun. Rannsókn Link o.fl. (2001) leiddi einnig í ljós að upplifun 

margra var að þeir fyndu fyrir andúð og vanþóknun í sinn garð. Helstu viðbrögð þátttakenda 

við óttanum við höfnun var að forðast félagsleg tengsl og mögulegar aðstæður þar sem slíkt 

gæti átt sér stað. Slíkt ferli getur mögulega útskýrt ástæðuna fyrir því hvers vegna 

einstaklingar með geðraskanir draga sig í hlé og einangra sig frá samfélaginu. Flestir voru 

sammála um, að einfaldast væri að tengjast fólki sem hefði sjálft verið veikt andlega og það 

undirstrikar mikilvægi þess að koma fram við fólk á jafnréttisgrundvelli án fordóma og 

mismununar (Link, Streuning, Neese-Todd, Asmussen og Phelan, 2001). Mikilvægt er að 

fagfólk vinni með þætti líkt og sjálfsmat og fordóma til að styðja einstaklinginn í bataferli 

sínu. Lágt sjálfsmat getur dregið úr hæfni einstaklings til að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu og leitt til þess að hann dregur sig í hlé og einangrar sig frá félagslegum 

tengslum. Hins vegar hafa ýmsar rannsóknir á bataferli einstaklinga með geðraskanir bent til 

þess, að félagsleg tengsl haldist oft óbreytt í kjölfar geðraskana og að almennt finnist því fólki 

það finna fyrir stuðningi og hlýju frá nánustu fjölskyldu og vinum í gegnum veikindaferlið 

(Perry, 2011).   

2.5 Geðheilbrigðissvið og endurinnlagnir 

Í þessum kafla verður greint frá starfi geðsviðs LSH með sérstakri áherslu á 

endurhæfingargeðdeildir. Einnig verður stutt umfjöllun um starf félagsráðgjafa á 

heilbrigðissviði auk þess sem fjallað verður um endurinnlagnir. Að lokum verður litið til 

rannsókna er snúa að endurinnlögnum á geðsjúkrahúsum erlendis.  

2.5.1 Starfsemi geðsviðs Landspítala Íslands 

Samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 hefur landlæknir faglegt eftirlit 

með starfi heilbrigðisstétta og heilbrigðisstofnana. Geðsvið sinnir meginstarfi sérhæfðrar 

geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi (Embætti landlæknis, 2014). Á geðsviði LSH veitir fagfólk 
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bæði almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu þar sem megináhersla er lögð á 

endurhæfingu og bráðageðþjónustu. Megináhersla er lögð á að veita sérhæfða, heildræna og 

einstaklingsmiðaða  þjónustu þar sem tekið er tillit til ólíkra einstaklinga og fjölskyldna. Á 

geðsviði er veitt fjölbreytt þjónusta og meðal annars unnið með félagslegar aðstæður og 

mannlega hegðun. Tekið er mið af réttindum einstaklingsins þar sem samfélagslegra 

úrlausna er leitað. Fyrir hvern einstakling er stefnt að auknum lífsgæðum, sjálfsbjörg, 

heilbrigðu líferni og aukinni þátttöku í samfélaginu. Markmið starfsemi geðsviðs er að við 

meðferðarlok hafi hæfni einstaklingsins til að takast á við daglegt líf aukist sem eykur aftur á 

ánægju viðkomandi og fjölskyldu hans. Lögð er áhersla á að veita heildræna meðferð þar 

sem virðing fyrir réttindum einstaklingsins, aukin lífsgæði og efling heilbrigðis eru í hávegum 

höfð. Mikilvægt er að samfella sé í meðferðarvinnu, eftirmeðferð og endurkomu. Forsenda 

fyrir því er góð meðferðaráætlun með gagnkvæmri upplýsingamiðlun milli einstaklingsins, 

fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólks (Embætti landlæknis, 2014).   

2.5.2 Endurhæfingargeðdeild 13 (Kleppur) 

Rannsóknargögnin fyrir rannsókn þessa voru fengin af endurhæfingargeðdeildum LSH sem 

eru þrjár, staðsettar á Kleppi. Endurhæfingargeðdeild 13 sem er opin endurhæfingardeild og 

skiptist í tvær deildir, sjö daga deild og fimm daga deild. Þær veita einstaklingsmiðaða 

meðferð fyrir margs konar geðraskanir. Auk þeirra er svo sérhæfð lokuð deild, 

endurhæfingardeild 12. Þar fá einstaklingar með geðrofssjúkdóma, geðklofa og aðra 

geðsjúkdóma samhliða neyslusögu, atferlistruflunum og þroskaskerðingu viðeigandi 

þjónustu. Innlagnir á endurhæfingargeðdeildir geta tafist en það stafar af erfiðleikum við að 

útskrifa einstaklinga með geðraskanir í viðeigandi úrræði á vegum sveitarfélaga (Embætti 

landlæknis, 2014). 

 Ríkuleg áhersla er lögð á að einstaklingurinn ásamt teymi deildarinnar beri ábyrð á 

eigin meðferð. Slík meðferð er einstaklingsbundin og stýrt af fjölfaglegu geðheilbrigðisteymi. 

Áhersla er lögð á að greina líffræðilega, félagslega og sálræna þætti sem viðhalda eða stuðla 

að geðheilsuvanda einstaklingsins (Embætti landlæknis, 2014). Sjálfshjálp er höfð að 

leiðarljósi þar sem lagt er upp úr því að hver og einn nýti styrkleika sína og hæfileika. 

Einstaklingurinn er einnig hvattur til að takast á við athafnir daglegs lífs. Mikið er gert úr 

góðri næringu, slökun, hreyfingu, listasmiðju og samstarf er við Geysi, Hugarafl og fleiri. Við 

útskrift er síðan reynt að efla stuðningsnet í kringum hvern og einn. Almennt er lögð áhersla 
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á að veita bráðveikum sjúklingum og sjúklingum með langvinna alvarlega sjúkdóma 

forgangsmeðferð en þó getur verið hætta á,  að heilsufarsvandi sem ekki er talinn alvarlegur 

versni við bið eftir þjónustu. Erfitt er þó að sjá það fyrir. Biðtími eftir þjónustu er almennt 

ekki langur og aðgengi á geðsviði gott en almennt er  lítil eða engin bið  eftir meðferð 

iðjuþjálfa og félagsráðgjafa (Embætti landlæknis, 2014).  

2.5.3 Félagsráðgjöf á geðheilbrigðissviði 

Hugmyndafræði félagsráðgjafar á heilbrigðissviði byggir á heildarsýn sem felur í sér að geta 

skilið og séð vandamál einstaklinga í ljósi samfélagsþátta annars vegar og hins vegar að geta 

komið í veg fyrir samfélagsvanda með því að skilja hvernig vandinn kemur fram í ólíkum 

lífsaðstæðum fjölskyldna og einstaklinga. Lögð er áhersla á sálfélagslega og vistfræðilega 

nálgun, þannig er litið á einstaklinginn í samhengi við aðstæður sínar (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Það starf sem fram fer í geðheilbrigðisþjónustu byggir að mestu á læknisfræðilegu 

líkani en með því er átt við að meðferðarform sé valið eftir að sérfræðingar greina vanda 

einstaklings. Áherslan er lögð á vandann sem viðkomandi glímir við en ekki einstaklinginn 

sjálfan. Hins vegar starfa félagsráðgjafar á geðheilbrigðissviði á annan hátt og beita öðrum 

aðferðum þar sem lögð er áhersla á heildarsýn og valdeflingu í meðferð með einstaklingum 

(Carpenter, 2002). Tilgangur meðferðarinnar er að ýta undir styrkleika fólks hvort sem það er 

með einstaklingins- hóp- eða fjölskyldumeðferð. Á geðsviði starfa félagsráðgjafar í 

þverfaglegum teymum með öðrum fagstéttum. Þannig næst betri heildarsýn á stöðu 

einstaklingsins þar sem hægt er að fá betri skilning á félagslegum tengslum viðkomandi og 

getu hans til að takast á við nýjar aðstæður (Landspítali, e.d.). Á síðastliðnum árum hefur 

starf félagsráðgjafa á geðsviði þróast þannig að meiri áhersla er lögð á fjölskyldu 

einstaklingsins þar sem hún fær tækifæri til að vera þátttakandi í lausnum vandans. 

Mikilvægt er að fjölskyldan þekki vandamálið til að geta verið stuðningur fyrir viðkomandi 

sem glímir við veikindi (Landspítali, e.d.). Meginmáli skiptir að einstaklingurinn samþykki að 

fjölskyldan sé virkur þátttakandi í meðferð þar sem það er réttur sjúklinga sem þiggja 

heilbrigðisþjónustu (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997).  

2.5.4 Endurinnlagnir 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið gerðar á endurinnlögnum. Ein þeirra er að endurinnlögn sé 

innlögn á sjúkrahús innan fyrirfram ákveðins tímaramma eftir útskrift frá legu, í flestum 

tilfellum fyrstu legu. Tímamörk endurinnlagna eru misjafnlega skilgreind milli stofnana og 
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landa, frá sjö dögum til tveggja ára (Guo, Chung, Casey, Snow og Snow, 2007).  American 

Hospital Association (AHA) hefur skipt endurinnlögnum niður í fjóra flokka, sem eru þessir: 

Endurinnlögn sem ákveðin er fyrirfram, þ.e. endurinnlögnin er tengd fyrri innlögn og 

fyrirfram skipulögð.  

 Endurinnlögn sem er ákveðin fyrirfram, þ.e. endurinnlögnin er ekki tengd fyrri 

innlögn en er skipulögð. 

 Endurinnlögn sem er óvænt, þ.e. að endurinnlögnin tengist ekki fyrri legu og er 

ekki skipulögð. 

 Endurinnlögn er óvænt, þ.e. endurinnlögnin tengist fyrri innlögn en er ekki 

skipulögð fyrirfram (Chaudhry, Mattera, Curtis, Spertus, Herrin, Phillips o.fl, 

2011).  

Umfjöllunin um hvort meta megi almenn gæði heilbrigðisþjónustu út frá 

endurinnlögnum hefur verið misjöfn. Gæði þjónustu eru skilgreind út frá árangri, aðgengi að 

þjónustu, samverkandi áhrifum frá sjúklingunum sjálfum og kerfinu, skilvirkni, sanngirni  og 

að þarfir samfélagsins séu hafðar með (Campbell, 2000). Þeir Campell og félagar (2000) töldu 

til að mynda að endurinnlagnir gæfu til kynna almenn gæði heilbrigðisþjónustu. Þeir töldu 

tvær víddir í heilbrigðisþjónustu vera mikilvægar fyrir sjúklinginn; það er hversu auðvelt það 

er fyrir einstakling að nálgast þjónustu og hvaða árangur hún ber. Walraven og félagar (2011) 

benda hins vegar á, að það séu ekki tengsl á milli endurinnlagna og þeirra sem hægt er að 

koma í veg fyrir. Þar af leiðandi ætti að fara gætilega í að nota tíðni endurinnlagna þegar 

meta á gæði heilbrigðisþjónustu. Wong o.fl. (2008) sögðu að þar af leiðandi væri mikilvægt 

að taka fram áhættuþætti endurinnlagna út frá því hvort þeir tengdust sjúkdómi, sjúklingi 

eða heilbrigðiskerfinu. Áhættuþættir sem tengjast sjúklingnum sjálfum eru m.a. búseta, 

aldur, félagsleg staða, kyn, almennt heilsufar, líkamlegt eða andlegt (Campbell, Seymour og 

Primrose, 2004; Chaundry, Mattera, Curtis, Spertus, Herrin og Phillips, 2011). Þeir þættir sem 

tengjast sjúkdómi eru m.a. langvarandi veikindi, óljós skilgreining á sjúkdómsástandi og 

fötlun (Wong o.fl, 2008) sem mögulega geta haft áhrif á endurinnlögn. 

 Niðurstöður þeirra Henderen og félaga (2011) leiddu í ljós, að sterk tengsl eru á milli 

áhættuþátta, sem tengjast sjúkdómi og sjúklingi og aukinni hættu á endurinnlögn. Rannsókn 

þeirra sýndi þó að ekki er endilega hægt að komast hjá endurinnlögnum með fyrirbyggjandi 

hætti, tengdum óvæntum atvikum. Það er því ljóst að mikilvægt er að greina áhættuþætti 
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hjá sjúklingi og hverju þeir tengjast til að draga úr endurinnlögnum (Chaudhry o.fl., 2011). 

Ýmsar rannsóknir hafa einnig kannað mögulegar ástæður endurinnlagna sem eiga sér stað 

stuttu eftir innlögn á sjúkrahúsi. Þeir Grim og félagar (2010) telja að snemmbúnar 

endurinnlagnir megi rekja til félagslegra vandamála sjúklings, þjónustunnar á sjúkrahúsi og 

kennslu og undirbúnings fjölskyldu hans. 

  Árið 2011 var tíðni endurinnlagna meðal einstaklinga með geðklofa og aðrar 

geðrofsraskanir á milli 5-20% í 20 vestrænum löndum (Kalseth, Lassemo, Wahlbeck, 

Haaramo og Magnussen, 2016). Samantektarrannsókn þeirra Sfetcu og félaga (2017) gaf til 

kynna að nokkrir þættir hefðu sérstaklega áhrif á endurinnlagnir hjá einstaklingum á 

geðdeildum. Þeir félagar tóku saman gögn frá 15 mismunandi löndum þar sem greint var frá 

59 ólíkum þáttum sem spáðu fyrir um endurinnlagnir. Þættirnir voru flokkaðir niður í þrjá 

meginflokka. 

 

1. Áhættuþættir sem tengdust einstaklingnum sjálfum líkt og afstaða hans gagnvart 

meðferð eða að mæta ekki í endurmatsviðtöl, búseta viðkomandi og áfengis- eða 

vímuefnanotkun eftir útskrift.  

2. Þættir tengdir því að einstaklingur fylgi ekki eftirmeðferð við útskrift. Á það t.d. við 

um viðeigandi meðferð hjá fagaðila eða einhvers konar samfélagsleg úrræði. Í 

greininni er fjallað um ýmis úrræði sem standa til boða fyrir einstaklinga við útskrift.  

3.  Félagslegur stuðningur af hálfu fjölskyldu og vina viðkomandi einstaklings.  

 

Þar sem rannsókn þessi fjallar um félagsleg tengsl og stuðning við einstaklinga með 

geðraskanir ákvað rannskandi að fjalla sérstaklega um þriðja þáttinn sem greinir frá áhrifum 

félagslegs stuðnings á snemmbúnar endurinnlagnir. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna,  að 

hægt er að draga úr endurinnlögnum með því að vinna með fjölskyldum einstaklingsins sem 

veikur er og fræða aðstandendur um mikilvægi stuðnings fyrir einstaklinginn í gegnum 

tímabil veikinda. Svo virðist vera að góður stuðningur af hálfu fjölskyldu geti haft jákvæð 

áhrif á snemmbúnar endurinnlagnir og jafnvel dregið úr þeim (Sfetcu o.fl., 2017). 

Rannsakendur tóku fram, að rannsóknir sem könnuðu áhrif félagslegs stuðnings væru fremur 
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fáar og mikilvægt væri að efla rannsóknir á því sviði sökum þess að félagslegur stuðningur 

getur haft margvísleg jákvæð áhrif á líf einstaklinga með geðraskanir (Sfetcu o.fl., 2017).   

2.5.5 Áhrifaþættir sem  tengjast ótímabærum endurinnlögnum á geðdeildir 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um rannsóknir sem fjalla um áhrif stuðnings frá fjölskyldu,  

þar á eftir verður gerð grein fyrir rannsókn er fjallar um jafningjastuðning og að lokum er 

greint frá rannsókn sem skoðar hvort kynjamunur hafi áhrif á endurinnlagnir. 

 

Rannsókn á stuðningi frá fjölskyldu  

Rannsókn þeirra Sullivan og félaga (1995) sem gerð var í Bandaríkjunum fjallaði um áhrif  

fjölskyldustuðnings á endurinnlagnir. Þátttakendur voru ungir karlmenn greindir með 

alvarlegar geðraskanir en meðalaldur þeirra var 34,5 ár. Rannsóknin byggði á viðtölum við þá 

og mæður þeirra. Leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós, að megináhættuþættir fyrir 

endurinnlögnum þessara einstakling voru: Einstaklingur hættir lyfjatöku, aukin áfengisneysla 

og gagnrýni af hálfu fjölskyldu. 29% karlanna töldu fjölskyldu sína vera mjög gagnrýna á þá 

og veikindin og sýna ekki nægilegan stuðning.  67% mæðranna töldu sig aftur á móti ekki 

geta greint nákvæmlega frá sjúkdómseinkennum og greiningum sem sonur þeirra hafði. 

Bæði mæðurnar og synir þeirra töldu að hvorki aðgengi að meðferð né skortur á 

samfélagsþjónustu hefðu áhrif á endurinnlagnir (Sullivan, Wells, Morgenstern og Leake, 

1995). Rannsakendur töldu mikilvægt að efla fræðslu og stuðning við fjölskyldur þar sem 

einhver glímir við erfiðar geðraskanir. Mögulega má álykta að ónóg þekking fjölskyldunnar á 

geðrænum veikindum geti haft þau áhrif, að fólk veiti sínum nánasta ekki viðeigandi stuðning 

sem svo mikilvægur er (Sullivan o.fl., 1995). Hafa ber þó í huga að rannsókn þessi er fremur 

gömul og hefur umræðan um geðraskanir opnast og vonandi haft jákvæð áhrif á fordóma í 

þeirra garð. Þar að auki var rannsóknin gerð þegar þátttakendur höfðu nýlega verið lagðir inn 

á geðspítala eftir að sjúkdómseinkennin höfðu versnað. Það gæti haft áhrif á líðan 

fjölskyldunnar þar sem það getur verið krefjandi að sinna einstaklingum sem eru með 

alvarlega geðröskun.   

 

Rannsókn á jafningjastuðningi 
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Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem fjalla um áhrif jafningjastuðnings fyrir einstaklinga 

með alvarlegar geðraskanir. Ein þeirra, bandarísk rannsókn, kannaði hvort 

jafningjastuðningur hefði áhrif á endurinnlagnir á geðdeildir. Rannsakendur settu á fót 

skipulagðan jafningjastuðning fyrir alvarlega veika einstaklinga sem áttu sögu um ítrekaðar 

endurinnlagnir á geðdeildir (Sledge, Lawless, Sells, Wieland, O´Connell og Davidson, 2011). 

Þátttakendur voru 38 talsins og allir greindir með alvarlega geðröskun. Þrettán þeirra (34%) 

leituðu aldrei til stuðningsins en rannsakendur gátu fengið upplýsingar um 21 (55%)  sem 

hafði nýtt sér þann jafningjastuðning sem til boða stóð. Voru heimsóknir þátttakenda til 

stuðningsaðila frá einni heimsókn til 39 á níu mánaða tímabili. Rannsakendur fundu út, að 

þeir þátttakendur sem nýttu sér jafningjastuðninginn höfðu færri endurinnlagnir og færri 

daga á sjúkrahúsi yfir níu mánaða tímabil  en þeir þátttakendur sem gerðu það ekki. Hins 

vegar telja rannsakendur, að mikilvægt sé að framkvæma svipaða rannsókn þar sem einungis 

24% af 307 einstaklingum tóku þátt. Það gæfi áreiðanlegri niðurstöður. Það má þó segja, að 

rannsóknin styðji við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt, að gott félagslegt tengslanet getur 

dregið úr ótímabærum endurinnlögnum (Sledge o.fl., 2011).    

 

Rannsókn á muni kynja 

Aðrar rannsóknir hafa fjallað um hvort það sé munur milli kynjanna þegar kemur að 

áhættuþáttum er tengjast endurinnlögnum. Ein þeirra var gerð í Bandaríkjunum og skoðaði 

1.853 útskrifaða einstaklinga sem höfðu dvalið á geðsjúkrahúsi (Rieke, Mcgeary, Schmid og 

Watanabe-Galloway, 2016 ). Rannsakendur skoðuðu annars vegar þann hóp sem kom í 

endurinnlögn innan þrjátíu daga og svo innan árs. Þeir sem komu innan 30 daga voru í meira 

mæli karlmenn en afar lítill munur var milli kynjanna þegar skoðaðar voru endurinnlagnir 

sem áttu sér stað um ári síðar. Af 1.853 einstaklingum, þar af 921 kona og 932 karlmenn, 

voru 202 (11%) lagðir inn aftur innan 30 daga og 562 (30%) innan árs frá útskrift. Niðurstöður 

leiddu í ljós, að munur var milli kynjanna varðandi nokkrar breytur. Búsetuhættir þar sem 

karlmenn voru í fleiri tilfellum heimilislausir en konur (7% á móti 12%). Hjúskaparstaða 

kynjanna var einnig ólík þar sem karlmenn voru í meira mæli einstæðir eða 75% á móti 59% 

kvenna. Hlutfall atvinnulausra sem lagðir voru inn var nánast það sama milli kynjanna eða 

459 konur (50%) og 460 karlmenn (50%). Fleiri karlmenn en konur voru einnig  með 

geðklofagreiningu eða 24% á móti 17% kvenna. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 
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karlmenn geta átt meiri hættu á endurinnlögn en konur (Ucok, Polat, Cakir og Genc, 2006) 

sem tengt hefur verið við hæfni þeirra til að bjarga sér í félagslegum aðstæðum og hærra 

hlutfall áfengissýki meðal þeirra (Korkeila, Lehtinen, Tuori og Helenius 1998). Hins vegar voru 

niðurstöður þessarar rannsóknar þær, að munurinn milli kynjanna fór minnkandi við 

endurinnlagnir sem áttu sér stað innan árs. Atvinnuþátttaka bæði karla og kvenna var svipuð 

við endurinnlögn innan eins árs en atvinnuþátttaka beggja hópanna var um 50%. Það getur 

þó tengst því að einstaklingur sé atvinnulaus vegna geðrænna vandkvæða sinna eða að 

atvinnuleysið geri þeim lífið erfiðara og auki líkurnar á einhvers konar geðröskunum (Rieke, 

Mcgeary, Schmid og Watanabe-galloway, 2016). Að lokum tóku rannsakendur fram, að út frá 

þessum niðurstöðum, sem skoða búsetu og hjúskaparstöðu kynjanna, sé mikilvægt að kanna 

aðra þætti nánar þar sem  ástæður endurinnlagna geta verið margþættar og að aðrir þættir 

eins og stuðningur eftir útskrift þurfi að vera miðpunktur í breytingum innan fagsins til að 

draga úr mögulegum og ótímabærum endurinnlögnum (Rieke o.fl., 2016).  

2.6 Kenningar 

Hér verður gerð grein fyrir þeim kenningum sem rannsóknin byggir á. Kenningar eru 

skilgreindar sem safn fullyrðinga sem tengjast saman til að skilja og skýra og staðfesta 

hugmyndir um möguleg tengsl milli fyrirbæra. (Garðar Gíslason, 2008). 

Þær kenningar sem fjallað verður um eru tengslakenningar (e. attachment theory), 

kerfiskenningar (e. General system theory) og vistfræðikenning BronfenBrenner (e. Ecological 

system theory).  

2.6.1 Tengslakenningar 

Það er manneskjunni eðlislægt að tilheyra hópi. Við fæðingu barns myndast strax tengsl við 

foreldra og fjölskyldu. Tengslamyndun barns og umönnunaraðila hefur áhrif á öll samskipti 

barnsins ævina út (Simpson og Rholes, 1998). Fyrsta tengslamyndun barns myndar í flestum 

tilfellum þá einingu sem kallast fjölskylda (Berk, 2013). Fræðimenn telja að vandamál sem 

snúa að félagslegum tengslum megi tengja við fjölskylduaðstæður og reynslu sem fjölskyldan 

hefur upplifað sameiginlega. Barn lærir ákveðið hegðunarmynstur í gegnum umönnunaraðila 

sem endurspeglast í tilfinningatjáningu milli fjölskyldumeðlima. Slík hegðun getur endurtekið 

sig milli kynslóða (Coleman, 1988). Það er því óhætt að segja, að uppeldi og 

fjölskylduaðstæður skipti meginmáli í þróun tengsla hjá einstaklingi síðar á ævinni. 
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Tengslakenning Bowlby´s  

Upphafsmaður tengslakenningarinnar er John Bowlby en hann taldi að það væri 

einstaklingnum eðlislægt strax við fæðingu að finna fyrir öryggi og vernd frá foreldri. 

Grunntengslin sem í flestum tilfellum myndast milli foreldris og barns haldast alla jafna út 

ævina og gefa mynd af framtíðartengslamyndun einstaklingsins. Bowbly hélt því einnig fram, 

að tengsl í frumbernsku hefðu áhrif á geðheilsu og tilfinningastjórnun einstaklingsins. 

Kenningin snýr að því, að tengsl milli móður og barns segi til um hvernig sambönd og andleg 

heilsa þróist til framtíðar. Þessi tengsl eiga í einhverjum tilfellum við um aðra en líffræðilega 

foreldra barnsins en hér verður talað um foreldra (Sadock og Sadock, 2014). 

 Með tímanum þróast grunnþarfirnar í náin tengsl milli barnsins og foreldris, í flestum 

tilfellum móður, sem veitir þá umönnun sem barnið þarfnast. Til að byrja með felst 

umönnunin aðallega í því að sinna líkamlegum þáttum og næringu. Samkvæmt Bowlby er 

grundvallaratriði að barnið finni fyrir öryggiskennd í tengslum við móður sína í frumbernsku, 

það getur haft áhrif á sjálfstæði þess síðar meir ef svo er ekki. Börn sem ekki finna fyrir öryggi 

á fyrstu mánuðum eftir fæðingu geta upplifað óöryggi, hræðslu og það getur haft 

langvarandi áhrif á þroska þeirra. Einnig taldi Bowlby að mikilvægt væri, að börn fengju að 

upplifa umhverfi sitt á eigin forsendum en foreldrar þyrftu samt sem áður að vera nálægt. Til 

þess að börnin finni fyrir öryggi skiptir nálægðin miklu máli, þannig geta þau farið í öruggar 

hendur telji þau sig þurfa þess. Þegar barni er gefið færi á að kanna umhverfi sitt og hafa 

foreldri nálægt getur það haft margvísleg jákvæð áhrif á andlega líðan síðar meir og getu 

barnsins til að mynda tilfinningatengsl við aðra einstaklinga seinna á æviskeiðinu (Berk, 

2014).   

 Það var svo Mary Ainsworth sem sannaði kenningu Bowlbys með því að prófa hana í 

rannsóknum sínum. Rannsóknir Ainsworth leiddu í ljós að samskipti milli móður og barns á 

tengslamyndunarskeiði hafa afgerandi áhrif á hegðun barnsins á þeim tímapunkti og  líka 

síðar meir á ævinni. Þegar barn upplifir mikla líkamlega nánd frá móður eflist sjálfstraust 

þess en finni barn ekki fyrir slíkri nánd getur það upplifað kvíða fram til fullorðinsára (Sadock 

og Sadock, 2014).Tengslakenning þeirra Bowlby og Ainsworth fjallar einnig um það að börn 

séu í  stöðugu mótunarferli og þrói mynd af sjálfum sér og einstaklingum í nánasta umhverfi 

þeirra sem hefur áhrif ævilangt. Finni barnið fyrir ást og umhyggju í tengslum við ættingja 

upplifir það sig í öruggri tengslamyndun og að það sé metið að verðleikum. Hins vegar getur 
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barn sem finnur fyrir afskiptaleysi og óöryggi í barnæsku upplifað sig óöruggt í framtíðinni og 

það getur einnig átt erfitt með að mynda góð tengsl við aðra aðila (Bretherton, 1992). Við 

slíkar aðstæður þar sem barnið hefur neikvæða reynslu af sér og öðrum nákomnum geta 

afleiðingarnar verið þær, að síðar meir þrói það með sér ákveðna varnarhætti sem hafi slæm 

áhrif á tengslamyndun. Það getur haft í för með sér að einstaklingurinn geti greinst með 

geðraskanir á fullorðinsárum (Baker, Beech og Tyson, 2012). 

Ljóst er því að umönnunaraðilar bera mikla ábyrgð á því hvernig geðheilsa, 

tengslamyndun og tilfinningar barna þeirra mótast síðar meir. Aðstæður sem börn búa við 

hafa mikil áhrif og þegar barn upplifir sig í óöruggum aðstæðum eykur það líkurnar á að 

tengslamyndun verði ekki góð. Þessar aðstæður geta til að mynda verið ofbeldi á heimili, 

vanræksla eða andleg veikindi foreldra (Burk og Burkhart, 2003). Kvíðatengd upplifun barna í 

æsku getur einnig haft þær afleiðingar að einstaklingur eigi erfitt með að treysta öðrum óháð 

því hvort hann finni fyrir þrá fyrir nánum tengslum við aðra manneskju. Skortur á tengslum 

getur einnig leitt af sér að einstaklingur eigi erfitt með að tjá tilfinningar sínar og forðist þar 

af leiðandi að stofna til náinna tengsla. Ofbeldi og vanræskla í æsku geta valdið skorti á 

tengslamyndun og ýtt undir einkenni kvíðatengdrar tengslamyndunar (Schimmenti, 

Passanisi, Pace, Manzella og Di Carlo, 2014).  

Kenning Bowlby´s hefur verið gagnrýnd fyrir að ganga einungis út frá því að einn 

ummönunaraðili skipti meginmáli og að hann hafi aðallega fjallað um móður í því samhengi. 

Þá er haft í huga, að í nútímasamfélögum taki fleiri ábyrgð á umönnun barna en eingöngu 

móðir og faðir. Í flestum fjölskyldum koma ömmur og afar, systkini, frændsystkini og vinir 

yfirleitt við sögu og spila mikilvægt hlutverk í lífi barnsins (Beckett og Taylor, 2010).  

  

Tengslakenningin færð yfir á sambönd fullorðinna 

Bowlby einblíndi á að skilja tengslin sem eiga sér stað á milli móður og barns en hann trúði 

því þó einnig, að tengslin sem barn á í bernsku hefðu áhrif ævilangt. Það var síðan um 1980 

sem fræðimenn fóru að rannsaka tengslamyndun á fullorðinsárum og líkja tengslum 

fullorðinna við tengsl barns og móður. Þeir Hazan og Shaver töldu að yfirfæra mætti 

kenningu Bowlby´s yfir á tengsl fullorðinna. Til að mynda væru rómantísk sambönd 

einstaklinga eins og sambönd milli barna og mæðra þar sem einstaklingar vilja vera nálægt 

hver öðrum (Fraley, 2010). Fullorðnir finna fyrir öryggi þegar þeir eru í návist hvers annars og 
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óöryggir þegar þeir eru það ekki. Sambandið er því ákveðin örugg höfn líkt og Bowbly talaði 

um í kenningu sinni. Kenningin hefur þó verið gagnrýnd þar sem ekki sé unnt að líkja saman 

sambandi sem ungabarn á við móður eða föður við  samband sem fullorðinn einstaklingur á 

við annan fullorðinn (Fraley, 2010).   

 Það er þó ljóst að góð tengslamyndun innan fjölskyldunnar skiptir sköpum þegar hún 

stendur frammi fyrir því að einstaklingur innan hennar greinist með geðröskun. Það getur 

haft afgerandi áhrif á það hvernig fjölskyldunni tekst að vinna úr þeim erfiðu aðstæðum sem 

hún er í (Guttman, 2002).  

2.6.2 Kerfiskenningar 

Upphaf kerfiskenningarinnar má rekja til kenninga Ludwig von Bertalanffy (1968) sem fjalla 

um að allar lífverur tilheyri ákveðnum kerfum sem síðan hafi áhrif á hegðun þeirra. Það var 

síðan um 1970 sem kerfiskenningin bættist við þann breiða kenningarlega grunn, sem 

félagsráðgjöf byggir á (Farley, Smith og Boyle, 2006). Þá hófu fræðimenn á sviði 

félagsráðgjafar að aðhyllast fremur kenningar sem fjölluðu um áhrif umhverfisins á hegðun 

einstaklingsins  en kenningar sálgreininga. Í kjölfarið var kenning Bertalanffy yfirfærð á 

félagslega kerfið. Hin félagslega skilgreining á kerfiskenningunni (e. General system theory) 

byggir á að einstaklingurinn sé hluti af heild eða ákveðnu kerfi. Þessi ólíku kerfi hafa áhrif  

hvert á annað eins og til dæmis samfélagið, fjölskyldan, vinir, hópar, atvinnan, skólakerfið og 

vissar félagslegar stofnanir. Hvert kerfi hefur ákveðið hlutverk í lífi einstaklingsins og hefur 

áhrif á velferð hans (Farley, Smith og Boyle, 2006). Þegar fjölskyldan er skoðuð er áherslan 

lögð á félagslega nálgun, samskipti og tengsl innan þess hóps sem hefur áhrif á alla innan 

þess kerfis auk annarra félagslegra kerfa. Það er því mikilvægt að skoða fjölskyldutengsl hjá 

einstaklingum með geðraskanir  sem hafa þurft að dvelja á geðdeildum og jafnvel þurft að  

koma í endurinnlagnir til að átta sig á hvernig félagslegum tenglsum þeirra er háttað (Beckett 

og Taylor, 2010).  

 Kerfiskenningin gengur út frá heildrænni nálgun sem flokkuð er niður í formleg, 

óformleg og samfélagsleg kerfi. Undir óformlegu kerfin flokkast vinir og fjölskylda en þau 

formlegu eru aftur á móti félagasamtök og hópar sem einstaklingurinn tilheyrir.  

Samfélagslegu kerfin eru stofnanir úti í samfélaginu líkt og skóli, vinnustaðir, heilsugæsla og 

fleiri (Pincus og Minahan, 1981). Heildræn nálgun byggir á því að skoða virkni ólíkra kerfa í lífi 

fólks, sem virðast virka þótt ákveðnir þættir innan þeirra virki ekki eins og vera skyldi. Kerfin 
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leita eftir stöðugleika og jafnvægi sín á milli hvað varðar jákvæða og neikvæða þætti 

(Hårtveit og Jensen, 2008). Þegar litið er til samspils þessara kerfa er leitast við að skoða 

vissa þætti líkt og samskipti, tengsl, reglur og hefðir sem ýmist koma fram innan 

fjölskyldunnar eða utan þess kerfis í samfélaginu (Rivett og Street, 2009).  

Hugmyndafræði kerfiskenninga endurspeglast vel í því starfi sem félagsráðgjafar sinna 

þar sem einstaklingurinn og umhverfi hans eru skoðuð á heildstæðan hátt en ekki sem tveir 

aðskildir þættir. Af þessu má sjá hversu mikilvægt það er að skoða einstaklinginn í víðara 

samhengi með tilliti til þess umhverfis sem hann lifir í. Auk þess að  kortleggja félagslega 

stöðu hans og þau gagnverkandi áhrif sem eiga sér stað.  

2.6.3 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner (1979) kom fyrst fram með vistfræðikenninguna (e. Ecological system 

theory). Kenningin byggir á því að einstaklingurinn tengist ýmsum kerfum sem eru tengd 

hvert öðru og hafa áhrif á líðan einstaklingsins. Bronfenbrenner setti fram ákveðið 

vistfræðilíkan en því er skipt niður í fjögur kerfi sem öll hafa áhrif á þroska og líf 

einstaklingsins. Kerfin eru: Míkró (e. microsystem), mesó  (e. mesosystem), exó (e. 

exosystem) og makró (e. macrosystem) (Berk, 2013). Míkrókerfið á við um tengsl 

einstaklingsins við nánasta umhverfi sitt eins og fjölskyldu, vini, heimili, skóla og vinnu. 

Áhersla er lögð á að samskipti við þessa aðila séu gagnkvæm og hafi áhrif  hvert á annað. 

Næst míkrókerfinu er svo mesókerfið en það er ytri umgjörð eins og hverfi og 

grenndarsamfélagið. Mesókerfið tengir mismunandi míkrókerfi saman, t.d. getur samband 

einstaklings við fjölskyldu haft áhrif á líðan hans eða bata (Berk, 2013). Mesókerfið bendir til 

gagnkvæmra tengsla milli hlutaðeigandi nærkerfis en það hefur áhrif á sambönd innan 

nærkerfisins. Þegar fjallað er um exókerfið er átt við þá þætti sem snerta einstaklinginn ekki 

beint líkt og vinnuaðstæður sem hafa áhrif á tengsl einstaklingsins við nákomna. Exókerfið 

byggir á félagslegum aðstæðum sem hafa áhrif á líf einstaklingsins. Að lokum er fjallað um 

makrókerfið en það vísar til laga, reglna, menningarviðmiða og gilda sem tíðkast í 

viðkomandi samfélagi. Stuðningurinn sem fólk fær í fyrri kerfum getur ráðist af makrókerfinu 

(Beckett og Taylor, 2010; Tissington, 2008; Berk, 2013).   

Vistfræðikenningin hefur hlotið gagnrýni fyrir að einblína jafnvel of mikið á þættina í kringum 

einstaklinginn en rannsakandi telur þó vistfræðikenninguna vera gagnlega í starfi 

félagsráðgjafa þegar unnið er með einstaklinga sem glíma við geðraskanir. Mikilvægt er að 
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litið sé til allra þátta sem hafa áhrif á líðan einstaklingsins hvort sem þau eru verndandi eða 

hamlandi. Þannig getur félagsráðgjafinn til að mynda kortlagt félagslega stöðu og þau tengsl 

sem einstaklingurinn á við sína nánustu með það að markmiði að styðja einstaklinginn til að 

lifa sem bestu lífi.  
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3 Aðferð og gögn 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir vali á aðferðafræðinni að baki rannsókninni. Fjallað verður 

um rannsóknarsnið og mælitæki sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar. Gerð verður 

grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar þar sem greint verður frá gagnasöfnum, 

þátttakendum og skráningu og úrvinnslu gagna. Skýrt er frá leyfum sem fengin voru. Litið 

verður til rannsóknarspurninga sem tilgreindar voru í inngangi og litið verður til þeirra þátta 

sem til þess eru fallnir að svara rannsóknarspurningunum á sem árangursríkastan hátt.  

Í lokin verður fjallað um siðferðisleg álitamál.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta hver félagsleg staða einstaklinga sem leggjast inn á 

endurhæfingargeðdeildir er og að kanna hvort sterk félagsleg tengsl hefðu verndandi áhrif á 

endurinnlagnir. Til að ná því markmiði voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

 

 Hver er félagsleg staða einstaklinga sem leggjast inn á endurhæfingargeðdeildir? 

 Hafa sterk félagsleg tengsl verndandi áhrif á endurinnlagnir? 

Til þess að fá svör við þessum rannsóknarspurningum er mikilvægt að huga að ákveðnum 

þáttum en þá skiptir miklu máli að velja aðferð sem hentar rannsóknarefninu. Röng aðferð 

eða þekkingarleysi á túlkun niðurstöðu veldur því að niðurstöður verða merkingarlausar 

(Amalía Björnsdóttir, 2003).  

3.2 Rannsóknarsnið 

Almennt er notast við tvær meginrannsóknaraðferðir, það eru megindlegar og egindlegar. 

Við vinnslu rannsóknarinnar var unnið með megindlega aðferðafræði. Sú aðferð byggir á 

tölulegum gögnum, hlutlægar staðreyndir eru mældar þar sem ákveðið er fyrirfram hvað 

rannsakandi skoðar (Neuman, 2005; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsóknir byggðar á 

megindlegum aðferðum byggja að miklu leyti á innra réttmæti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Miklu máli skiptir að rannskandi vinni með réttmæti og áreiðanleika. Réttmæti má skipta í 

tvo flokka, það er innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti snýr að því hvort rannsókninni 

takist að mæla það sem hún á að mæla en ytra réttmæti vísar í hvort alhæfa megi 
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niðurstöður rannsóknar á aðra atburði (Neuman, 2005). Áreiðanleiki vísar hins vegar til þess 

að endurtaka megi rannsóknina og fá sömu niðurstöður.   

 Megindlegar aðferðir eru hentugar þegar vinna á með tölulegar mælingar. Þær geta 

til að mynda sýnt fylgni, staðalfrávik, hlutföll og meðaltöl. Rannsakendur sem notast við 

megindlegar aðferðir setja fram fyrirfram ákveðna tilgátu sem þeir reyna síðan á með ólíkum 

tölfræðilegum aðferðum. Almennt er ferli megindlegra rannsókna á þann veg að fyrst fær 

rannsakandi hugmynd að rannsókn, síðan er tilgáta mótuð. Því næst eru fræðigreinar og fyrri 

rannsóknir skoðaðar og rannsóknin framkvæmd. Að lokum eru gögnin greind og þau túlkuð í 

niðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

 Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferð þar sem gögn úr InterRAI MH 

gagnagrunni geðheilbrigðissviðs LSH voru skráð niður og tölfræðiúrvinnsla unnin til að svara 

rannsóknarspurningum rannsakanda. Rannsakandi vann með fyrirliggjandi gögn og notast 

var við gagnavinnsluforritið SPSS við tölfræðiúrvinnslu og Excel til að gera tíðnitöflur og rit. 

Rannsókn þessari er ætlað að vera lýsandi fyrir þann hóp sem hún fjallar um. Rannsakandi 

notastði einnig  við kí-kvaðrat próf (e. Chi-square test) til að mæla hvort um marktækan mun 

var að ræða þegar skoðað var hvort ákveðnar breytur hefðu áhrif á endurinnlagnir. Kí-

kvaðratprófið miðaði við 95% öryggismörk og eru þau síðan umreiknuð í p-gildi. Ef miðað er 

við að öryggismörkin séu 95% verður p-gildið að vera 0,05 eða lægra til að teljast marktækt. 

Þegar talað er um tölfræðilega marktækan mun þarf hann ekki að vera mikill, hann þarf 

einungis að segja til um hvort líklegt sé að munur sé í þýði. Stærð úrtaksins og dreifing hafa 

áhrif á hvort marktækur munur sé (Amailía Björnsdóttir, 2003). Ekki er hægt að 

persónugreina gögn rannsóknarinnar og var hverjum einstaklingi úthlutað ákveðið 

einkennisnúmer.  

3.3 Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í maí 2017 en þá var unnin rannsóknaráætlun. Í maí 

hitti rannsakandi leiðbeinendur sína, þær Helgu Sól Ólafsdóttur og Margréti Ófeigsdóttur, 

þar sem fundað var um framkvæmd rannsóknarinnar. Í júní kom svo í ljós, að það efni sem 

lagt var upp með væri ekki mögulegt að skoða og því hófst tímabil þar sem rannsakandi 

skoðaði annað mögulegt rannsóknarefni. Í júní og júlí var efnið ákveðið og unnið var að 

umsókn til Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala. Sótt var um leyfi hjá 

framkvæmdastjóra lækninga á LSH, Ólafi Baldurssyni, og framkvæmdastjóra geðsviðs LSH, 
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Maríu Einisdóttur, og unnið var að fræðilegum kafla rannsóknarinnar. Í ágúst og september 

fór svo stærstur hluti heimildavinnunnar fram en leyfið frá Siðanefnd kom þann 28. 

september 2017. Vinnsla gagna fór fram á LSH í byrjun október og unnið var að niðurstöðum 

þann mánuð. Undirbúningi rannsóknarinnar lauk í nóvember 2017.  

3.4 Gagnasöfnun, úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna 

Gögnum var safnað saman úr gagnagrunni LSH þar sem notast var við svör einstaklinga í  

InterRAI Mental Health geðþjónustumatinu. Notast var við tölfræðiforritið SPSS til að vinna 

megindlega úr gögnunum og greina niðurstöður. Þegar búið var að yfirfæra gögnin yfir í 

forritið voru ýmsar breytur keyrðar út, má þar nefna kyn, aldur, búsetu, búsetuhætti, 

hjúskaparstöðu og sjúkdómsgreiningar. Niðurstöður eru settar fram með lýsandi tölfræði og 

birtar í línuritum og töflum.  

3.5 Mælitæki 

Mælitækið interRAI Mental Health (interRAI MH) geðþjónustumatskerfið er hannað fyrir  

inniliggjandi sjúklinga á geðdeildum. InterRAI MH er alþjóðlegt rannsóknarstarf sem þróað 

var fyrir sérfræðinga á félags- og heilbrigðissviði. InterRAI MH er yfirgripsmikið matstæki sem 

gefur upplýsingar um og metur þarfir, styrkleika og kjörþjónustustig inniliggjandi sjúkinga, 18 

ára og eldri. Tækið veitir víðtækt mat á öllum fullorðnum sjúklingum sem dvelja á 

geðdeildum, þar á meðal bráðadeildum, endurhæfingu, langtímainnlögnum, 

réttargeðdeildum og öldrunargeðdeild. Matstækið styður við gerð meðferðaráætlana, 

kostnaðargreininga, árangursmælinga og gæðavísa og er í hópi fleiri interRAI matstækja. 

Megináhersla InterRAI samtakanna er að auka lífsgæði einstaklinga. Noktun matstækisins 

hefur það markmiði að afla upplýsinga í samvinnu við sjúklinga og aðstandendur sem veita 

stjórnendum og meðferðaraðilum yfirsýn yfir skipulagningu og þjónustu við sjúklinga. Hvert 

mat tekur um þrjá daga en lagt er upp með að réttmætis og áreiðanleika sé gætt í mati 

klínískra einkenna sem gefa til kynna þarfir og styrkleikaþætti einstaklingsins (Hirdes, 

Telegdi, Rabinowitz, Fries, Morris, Ikegame o.fl., 2011; Hirdes, Teledgdi, Morris, Fries, 

Rabinowitz, Pérez o.fl.,  2010). Þannig gefur hvert mat fagaðilum betra tækifæri til að meta 

og bæta þjónustuna út frá hlutlægum forsendum. Einnig veitir það aukið færi til að bera 

saman mismunandi sjúklingahópa og meðferðarform. Matstækið auðveldar einnig 

samanburð milli deilda og stofnana innan heilbrigðisþjónustunnar, bæði hér á landi og 
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erlendis. Einnig veitir það aukinn möguleika á rannsóknum á heilbrigðissviði þar sem hægt er 

að tengja saman þætti líkt og gæði og eðli þjónustu, rekstarkostnað og árangur meðferðar. 

InterRAI eykur tækifæri til þess að heilbrigðisstofnanir og háskólar vinni saman í 

rannsóknarskyni. 

 Reglum geðsviðs samkvæmt hafa aðeins einstaklingar með faglega þekkingu leyfi og 

menntun til að framkvæma mat á sjúklingum innan heilbrigðisþjónustunnar. Þeir eru einnig 

þeir einu sem hafa aðgang að geðheilbrigðisþjónustukerfinu sem er aðgangstýrt fyrir 

starfsmenn Landspítalans. Niðurstöður úr hverju mati byggja á viðfangsefnum (CAPs) og 

kvörðum (Scales) sem falla inn í kerfið og er þeim ætlað að styðja ákvarðanir er tengjast 

meðferðaráætlunum. Greiningarkerfinu fylgir einnig stuðningsefni. Þar má nefna: Ákveðnir 

mælikvarðar sem sýna niðurstöður útkomumælinga, sem tengdar eru þunglyndi, geðrofi, 

kvíða, sjálfskaðahegðun, truflandi hegðun, neikvæðum einkennum, sálrænu áfalli, fötlun, 

vitrænni getu, verkjum, félagslegum tengslum o.fl. (Hirdes, Teledgi, Morris, Fries, Rabinowitz, 

Péres o.fl., 2006). 

 InterRAI MH mælitækið byggir á 29 viðfangsefnum eins og áður sagði sem flokkuð 

eru niður í fimm meginhluta, öryggi, lífsstíl, fjármálastöðu, sjálfsstjórn og heilsueflingu. Til 

þess að svara rannsóknarspurningum valdi rannsakandi að skoða viðgangsefnið félagsleg 

tengsl en það tilheyrir meginhluta matsins sem fjallar um lífsstíl viðkomandi einstaklings sem 

svarar matinu . Sá hluti sem fjallar um félagsleg tengsl gefur yfirlit yfir stuðningsnet og 

félagsleg tengsl viðkomandi . Í handbók matskerfisins segir að sterkt tengslanet geti aukið 

líkurnar á vellíðan einstaklingsins og getu hans/hennar til að búa úti í samfélaginu (InterRAI, 

2010). Kaflinn er snýr að félagslegum tengslum byggir á nokkrum þáttum er snúa að 

félagslegum tengslum og samskiptum viðkomandi við fjölskyldu sína. Spurningarnar fjalla um 

hlutverk innan fjölskyldunnar, samskiptavandamál, styrkleika og félagsleg samskipti. Í þessari 

rannsókn var notast við svör einstaklinga úr tveimur spurningum innan styrkleikahlutans. 

Þær  fjalla um hvort einstaklingur telji sig eiga trúnaðarvin, hvort hann telji sig í miklum og 

góðum tengslum við fjölskyldu og hvort hann upplifi mikinn stuðning af fjölskyldu. Nánar 

verður fjallað um spurningarnar í niðurstöðukafla.  
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Rannsóknarbreytur  

Einsog áður sagði var gagna aflað í gegnum rafrænt geðþjónustumatskerfi (InterRAI MH) 

Landspítalans. Þýði rannsóknarinnar eru allir sjúklingar skráðir í geðþjónustukerfið á geðsviði. 

En úrtakið (N=451) eru einstaklingsmöt á þremur endurhæfingargeðdeildum frá 1. janúar 

2013 - 1. janúar 2015. Rannsóknarbreytur eru eftirfarandi: Kyn, aldur, hjúskaparstaða, 

búsetuhættir, búseta, sjúkdómsgreining, atvinnuþátttaka, trúnaðarvinur og tengsl við 

fjölskyldu og stuðningur af hennar hálfu. Rannsakandi valdi eftirfarandi breytur úr matinu í 

því skyni að ná að svara rannsóknarspurningum sem best. Hópnum var skipt upp eftir fjölda 

innlagna, það er að segja þeir sem komu í eina innlögn, þeir sem komu í tvær innlagnir og 

þeir sem komu í þrjár eða fleiri innlagnir. Svör þessara hópa voru síðan borin saman með 

tilliti til kyns, aldurs, hjúskaparstöðu og búsetuhátta sem síðan er fjallað um í niðurstöðukafla 

rannsóknarinnar. Einnig voru svör einstaklinga við spurningum um trúnaðarvin og 

fjölskyldutengsl höfð með til að bera saman og sjá hver munurinn er milli þessa einstaklinga.

 Til að lesandi átti sig betur á því hvað liggur að baki síðustu tveggja breytnanna mun 

rannsakandi skýra tilgang þeirra spurninga sem einstaklingar eiga að svara í matinu sjálfu. 

Rannsakandi valdi tvær breytur sem snúa að félagslegum tengslum. Spurningarnar tilheyra 

hluta matsins er fjallar um félagsleg tengsl en tilgangurinn er að gefa yfirlit yfir stuðningsnet 

og félagsleg tengsl viðkomandi. Í matinu er greint frá því að sterkt tengslanet geti aukið líkur 

á að einstaklingi líði vel og getu hans/hennar til að búa úti í samfélaginu (InterRAI, 2010). 

Flokkar þessa hluta matsins snúa að ólíkum þáttum tengdum félagslegum tengslum en þeir 

eru eftirfarandi: Hlutverk innan fjölskyldunnar, Samskiptavandamál, Styrkleikar og Félagsleg 

samskipti. Rannsakandi valdi tvær spurningar innan flokksins  sem fjallar um styrkleika 

viðkomandi. Tilgangur spurninganna er að varpa ljósi á styrkleika einstaklingsins með vísan í 

félagslegan stuðning og eðlisfar/persónuleika. Fyrsta spurningin er:  Einstaklingur segist eiga 

trúnaðarvin. Í því felst að einstaklingur tilgreinir einn eða fleiri sem hann/hún getur talað við 

um persónuleg málefni og vandamál. Trúnaðarvinur getur verið hluti af fjölskyldu 

viðkomandi einstaklings.  Spurningin á ekki við um meðferðaraðila eða aðra sem gætu veitt 

svipaða þjónustu á faglegum nótum. Seinni spurningin: Mikil og góð tengsl við fjölskyldu og 

mikill stuðningur veittur af fjölskyldu. Sú spurning gefur til kynna að hann/hún hafi samskipti 

við fjölskyldumeðlimi, sem byggir á stuðningi og upplifir að hann/hún geti reitt sig á 

fjölskylduna. Fjölskyldumeðlimir geta verið þátttakendur í umönnun, aðstoðað við 

fjárumsýslu eða heimilisstörf eða við að taka ákvarðanir um þætti sem snerta 
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heilbrigðisástand viðkomandi. Samskipti, sem byggja á stuðningi, gætu verið að einn eða 

fleiri fjölskyldumeðlimur hitti einstakling reglulega, hughreysti og leiðbeini eða eru 

trúnaðarvinir (InterRAI, 2010).  

3.6 Siðferðileg álitamál og takmarkanir  

Sótt var um leyfi til Siðanefndar heilbrigðisrannsókna þann 28. júlí 2017. Endanlegt leyfi 

fékkst þann 28. september 2017 og er númer leyfisins 35/2017. Fullum trúnaði var heitið og 

samþykkti rannsakandi þagnarheit í umsókn til Siðanefndar heilbrigðisrannsókna. 

Niðurstöður og gögn rannsóknarinnar eru ekki persónugreinanleg og því ekki rekjanleg. 

Rannsakandi fékk niðurstöður hópa til túlkunar og hafði ekki aðgang að 

persónugreinanlegum niðurstöðum. Því var ekki nauðsynlegt að afla samþykkis hjá 

þátttakendum. Þar sem einungis voru skoðuð fyrirliggjandi gögn úr gagnagrunni og ekki 

beinir þátttakendur í rannsókninni (e. unobtrusive) hafði rannsóknin ekki beint áhrif á þá sem 

verið var verið að rannsaka og truflaði þar af leiðandi ekki þátttakendur (Rubin og Babbie, 

2005).   
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram var 

úrtaksstærð 451 mat einstaklinga sem dvöldu á endurhæfingargeðdeildum LSH á tímabilinu 

1. janúar 2013 – 1. janúar 2015. Að baki þessum mötum voru 174 einstaklingar sem allir 

komu misoft í innlögn á tilteknu tímabili. Í eina innlögn komu 33 einstaklingar, í tvær 

innlagnir komu 84 einstaklingar og í þrjár eða fleiri innlagnir komu 57 einstaklingar. 

Niðurstöðukafli byggir annars vegar á kortlagningu einstaklinga við fyrsta mat þar sem leitast 

var eftir að kanna félagslega stöðu þess hóps sem kom á endurhæfingargeðdeildir á þeim 

tíma og hins vegar er samanburður á milli hópanna þriggja eftir innlagnafjölda. Markmiðið 

með því að bera saman hópa eftir innlagnafjölda er að sjá hvort félagsleg tengsl og 

stuðningur hafi verndandi áhrif á endurinnlagnir og því valdi rannsakndi að notast við fjórar 

félagslegar breytur til að reyna að svara rannsóknarspurningunni sem best. Þær eru 

eftirfarandi: Hjúskaparstaða, búsetuhættir, trúnaðarvinir og félagsleg tengsl og stuðningur. 

Auk þess hafði rannsakandi hlutfall kynja eftir innlagnafjölda til að sjá hvort munur væri á 

honum út frá kyni.  
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4.1 Grunnupplýsingar  

Eins og áður sagði var fjöldi einstaklinga sem kom í fyrsta mat yfir tiltekið tímabil 174. Hér á 

eftir eru upplýsingar og töflur sem innihalda grunnupplýsingar um heildarhópinn sem kom í 

innlögn á þeim tíma sem gögnin ná til. 

 Á mynd 1 kemur fram að konur voru í örlitlum meirihluta en einn einstaklingur 

tilgreindi ekki kyn sitt.  

 

1. Mynd - Kynjahlutfall 

46,60% 52,90% 

0,60% 

Kynjahlutfall 

Karl Kona Ótilgreint
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Meðalaldur einstaklinga var tæp 42 ár en eins og sjá má á mynd 2 var meirihluti hópsins 45 

ára og yngri. Hlutfall 46-60 ára og þeirra sem voru eldri en 60 ára var svipað 

 

 

2. Mynd - Aldursdreifing 

 

Þegar hjúskaparstaða var skoðuð kom í ljós að hátt hlutfall einstaklinga voru einhleypir. Næst 

algengast var að einstaklingar væru fráskildir en fremur lítill hluti hópsins var í hjónabandi. 

 

3. Mynd - Hjúskaparstaða 
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Áhugavert var að skoða búsetuhætti þátttakenda en eins og sjá má á mynd 4 kom í ljós að 

rúmur helmingur einstaklinga bjó einn. Næst algengast var að einstaklingar byggju hjá 

foreldrum eða forráðamönnum en fæstir bjuggu með maka og öðrum. 

 

4. Mynd - Búsetuhættir  
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Á mynd 5 má sjá atvinnuþátttöku hópsins. Meirihluti einstaklinganna var án atvinnu þótt 

ákveðinn hluti væri í atvinnuleit. Fæstir voru virkir á  vinnumarkaðinum. 

 

5. Mynd - Atvinnuþáttaka hópsins 

Þegar rýnt var í gögnin kom í ljós að þrjár megingeðgreiningar voru mest áberandi. Rúmlega 

helmingur allra einstaklinga sem komu í fyrsta mat var með geðklofa skráðan sem 

mikilvægustu geðgreininguna. Næst algengasta greiningin var lyndisraskanir og þar á eftir 

kvíðaraskanir. 

 

6. Mynd - Megingeðgreiningar 

5,71% 

10,91% 

83,38% 

Atvinnuþátttaka hópsins  

Hefur atvinnu Atvinnulaus en leitar að vinnu Atvinnulaus og leitar ekki að vinnu

57,23% 28,93% 

13,83% 

Þrjár megingeðgreiningar 

Geðklofi og önnur geðrofseinkenni Lyndisraskanir Kvíðaraskanir
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4.2 Fjölskyldutengsl og trúnaðarvinatengsl 

Rannsakandi skoðaði tvær spurningar sérstaklega er snúa að félagslegum tengslum. Annars 

vegar spurningu er fjallaði um fjölskyldutengsl og stuðning, hins vegar spurningu um 

trúnaðarvinatengsl. Einstaklingur er spurður hvort hann sé í miklum og góðum tengslum við 

fjölskyldu og hvort hann telji sig fá góðan stuðning frá henni. Samkvæmt InterRAI 

greiningarmatinu geta fjölskyldumeðlimir verið þátttakendur í umönnun, aðstoðað við 

heimilisstörf, fjárumsýslu eða við að taka ákvarðanir um þætti sem snerta heilbrigðisástand 

viðkomandi. Samskiptin byggja á stuðningi og geta falið í sér að einn eða fleiri 

fjölskyldumeðlimir hitti einstaklinginn reglulega, leiðbeini eða hughreysti eða séu 

trúnaðarvinir. Spurningin sem fjallaði um trúnaðarvinatengsl felur í sér að einstaklingur er 

spurður hvort hann eigi trúnaðarvin. Í því felst að viðkomandi tilgreini einn eða fleiri sem 

hann/hún getur talað við um persónuleg málefni og vandamál. Trúnaðarvinur getur verið úr 

fjölskyldunni en má ekki vera meðferðaraðili eða annar, sem gæti veitt svipaða þjónustu á 

faglegum nótum (InterRAI, 2010).   
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Á mynd 7 má sjá að stór hluti einstaklinga taldi sig í góðum tengslum við fjölskyldu sína og 

upplifði mikinn stuðning af hennar hálfu. Þó var ákveðinn hluti sem taldi svo ekki vera. 

 

 

7. Mynd - Fjölskyldutengsl og stuðningur af hálfu fjölskyldu 

 

  

26,40% 

73,60% 

Mikil og góð tengsl við fjölskyldu og mikill stuðningur 
veittur af fjölskyldu?  

Nei Já
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Lítill munur var á milli kynjanna þegar spurt var um fjölskyldutengsl og stuðning frá 

fjölskyldu. Stór hluti taldi sig í góðum tengslum við fjölskyldu og upplifði mikinn stuðning af 

hennar hálfu.  

 

 

8. Mynd - Fjölskyldutengsl og stuðningur út frá kyni 
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Eins og sjá má á mynd 9 var hlutfall einstaklinga 45 ára og yngri hátt sem taldi sig í góðum 

tengslum við fjölskyldu og upplifði mikinn stuðning. Við 46-60 ára aldur fer það þó lækkandi 

og telur rúmlega helmingur sig vera í góðum tengslum. Sama á við um 60 ára og eldri. 

 

 

9. Mynd - Fjölskyldutengsl eftir aldri 
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Hjúskaparstaða var einna helst sá þáttur sem sýndi fram á mestan mun á fjölskyldutengslum. 

Allir þeir sem voru í sambúð töldu sig í góðum tengslum en hlutfall þeirra sem voru giftir eða 

einhleypir var afar hátt. Af fráskildum var það um það bil helmingur sem taldi sig ekki vera í 

góðum tengslum við fjölskyldu og fá mikinn stuðning frá henni.  

 

 

10. Mynd - Fjölskyldutengsl eftir hjúskaparstöðu 
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Þegar fjölskyldutengsl og stuðningur voru skoðuð með tilliti til búsetuhátta kom í ljós að þeir 

sem bjuggu með maka voru allir í góðum tengslum við fjölskyldu og upplifðu mikinn 

stuðning. Stórt hlutfall þeirra sem bjuggu hjá foreldrum eða með maka var einnig í góðum 

tengslum og upplifði stuðning frá fjölskyldunni. Það hlutfall fólks, sem bjó eitt, var aftur á 

móti í áberandi minni tengslum við fjölskyldu og upplifði þar af leiðandi minni stuðning.  

 

 

11. Mynd - Fjölskyldutengsl eftir búsetuháttum 
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Þegar einstaklingar voru spurðir hvort þeir ættu trúnaðarvin var rúmlega helmingur sem taldi 

sig eiga trúnaðarvin sem hann/hún gæti leitað til.  

 

 

12. Mynd - Trúnaðarvinir við fyrsta mat 
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Á mynd 13 má sjá hvort munur var milli kynjanna þegar skoðað var hvort einstaklingur teldi 

sig eiga trúnaðarvin. Meirihluti karla átti ekki trúnaðarvin en hins vegar meirihluti 

kvennanna. Mikill munur er því á milli kynja hvort einstaklingur telji sig eiga trúnaðarvin.  

 

 

13. Mynd - Trúnaðarvinatengsl eftir kyni 
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Aldur fólks virðist einnig segja mikið til um hvort einstaklingur eigi trúnaðarvin en samkvæmt 

mynd 14 er um helmingur einstaklinga 30 ára og yngri sem telur sig eiga trúnaðarvin. Sama 

má segja um einstaklinga á aldrinum 30-45 ára en á aldrinum 40-60 ára fjölgar þeim 

einstaklingum með hverju ári, sem telja sig eiga trúnaðarvin.  

 

 

14. Mynd - Trúnaðarvinatengsl eftir aldri 
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Á mynd 15 má sjá trúnaðarvinatengsl eftir hjúskaparstöðu. Helmingur þeirra sem einstæðir 

eru áttu ekki trúnaðarvin. Stór hluti einstaklinga í sambúð átti trúnaðarvin og það sama má 

segja um einstaklinga sem fráskildir voru.  

 

15. Mynd - Trúnaðarvinatengsl eftir hjúskapastöðu 
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Eins og sjá má á mynd 16 átti hátt hlutfall einstaklinga, sem bjuggu með maka, trúnaðarvin. 

Af þeim sem bjuggu með maka og öðrum átti helmingur einstaklinga trúnaðarvin og sama 

má segja um einstaklinga sem bjuggu einir. Af þeim sem bjuggu með foreldrum voru 60% 

sem áttu trúnaðarvin.  

 

16. Mynd - Trúnaðarvinatengsl eftir búsetuháttum 

4.3 Samanburður gagna út frá fjölda innlagna 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni er mikilvægt að rannsakandi leggi mat á aðstæður 

þeirra einstaklinga sem rannsóknin snýr að. Það var gert með því að afmarka úrvinnslu gagna 

við ákveðnar breytur er snúa að félagslegum aðstæðum einstaklinga. Einnig notaðist 

rannsakandi við kí-kvaðratpróf til að skoða hvort einhver breyta hefði marktæk áhrif á 

endurinnlagnir. Hér á eftir verða hóparnir þrír bornir saman, þeir einstaklingar sem voru 

lagðir inn einu sinni, þeir sem voru lagðir inn tvisvar sinnum og síðan þeir sem voru lagðir inn 

þrisvar sinnum eða oftar. Heildarfjöldi var 174 einstaklingsmöt sem skiptast niður á fjölda 
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innlagna. Þar sem einn þessara einstaklinga tilgreindi ekki kyn sitt dettur hann út og kemur 

ekki fram í samanburðargögnum, mötin eru þar af leiðandi 173 talsins.   

Tafla 1. Samanburður hópa eftir innlagnafjölda 

 

Fjöldi mata 
 

Bakgrunnsþættir 1 innlögn 
2 

innlagnir 3 eða fleiri innlagnir Samtals 

Karl 
21 

(65,6%) 
40 

(47,6%) 20 (35,1%) 
81 

(46,8%) 

Kona 
11 

(34,4%) 
44 

(52,4%) 37 (64,9%)  92(53,2%) 

Samtals 32 (100% 84 (100%) 57 (100%) 173 

     

Aldrei gifst 
24 

(72,7%) 
55 

(65,5%) 39 (68,4%) 
 

Giftur/Í sambúð 4 (12,1%) 
12 

(14,3%) 11 (19,3%) 
 

Fráskilinn/Ekkill/Ekkja 5 (15,2%) 
17 

(19,0%) 7 (12,3%) 
 

     

Býr ein/n 
17 

(51,5%) 
41 

(48,8%) 33 (57,9%) 
 Býr með 

sambýlismanni/konu 4 (12,1%) 
14 

(16,7%) 9 (15,8%) 
 Býr með barni 2 (6,1%) 4 (4,8%) 5 (8,8%) 
 Býr með foreldrum eða 

forráðamönnum 9 (27,3%) 
16 

(19,9%) 8 (14,0%) 
 Býr með öðrum 1 (3%) 9 (10,7%) 2 (3,5%) 
    

Til að gera sér betur grein fyrir félagslegum aðstæðum einstaklinga eftir innlagnafjölda voru 

upplýsingar um kyn, hjúskaparstöðu og búsetuhætti skoðaðar og skráðar. Eins og sést í töflu 

eitt má sjá að karlar voru í meirihluta af þeim sem lagðir voru einu sinni inn. Hlutfall kynjanna 

var nokkuð jafnt þegar litið var til tveggja innlagna en af þeim sem lagðir voru inn í þrjár eða 

fleiri innlagnir yfir tiltekið tímabil voru konur töluvert fleiri en karlar. Kí-kvaðrat próf var 

reiknað til að komast að því hvort marktækur munur væri á endurinnlögnum eftir kyni. Prófið 

leiddi í ljós að kyn hafði marktæk áhrif á endurinnlagnir (p=0,21).  

Einhleypir voru í öllum tilfellum stærstur hluti þeirra sem komu í innlagnir þegar 

skoðaður er innlagnafjöldi eftir hjúskaparstöðu. Þegar kannað var hvort hlutfall giftra 

breyttist eftir innlagnafjölda var sú breyting lítil og hélst nokkuð jöfn milli innlagna. Sama má 
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segja um fráskilda. Hjúskaparstaða hafði ekki marktæk áhrif á endurinnlagnir þegar reiknað 

var kí-kvaðrat próf fyrir þá breytu (p=0,295).  

 Búsetuhættir einstaklinga eftir innlagnafjölda voru einnig skoðaðir en um það bil 

helmingur einstaklinga var einhleypur og hélst það hlutfall þannig óháð fjölda innlagna. 

Einnig hélst hlutfall þeirra sem bjuggu með maka og þeirra sem bjuggu með barni nokkuð 

svipað eftir innlagnafjölda. Áberandi var að sjá, að hlutfall þeirra sem bjó með foreldrum eða 

forráðamönnum var það eina sem fór lækkandi eftir innlagnafjölda. Samkvæmt kí-

kvaðratprófi höfðu búsetuhættir ekki marktæk áhrif á á endurinnlagnir (p=0,521).   

Á mynd 17 má sjá aldur einstaklinga eftir því hversu oft þeir komu á endurhæfingargeðdeild 

á tilteknu tímabili. Aldursdreifing þeirra sem voru 30 ára og yngri hélst nokkuð jöfn eftir 

innlagnafjölda og sama má segja um 30-45 ára einstaklinga en einstaklingar undir 45 ára voru 

hlutfallslega flestir óháð innlagnafjölda. 46-60 ára hópurinn var nokkuð svipaður milli ára en 

einna helst var örlítil aukning hjá þeim sem voru 60 ára og eldri á milli einnar innlagnar og 

tveggja. Þegar reiknað var út hvort marktækur munur væri á endurinnlögnum eftir aldri 

reyndist svo ekki vera (p=0,983).  

 

17. Mynd - Aldursdreifing í samanburðarhópum 
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Á mynd 18 má sjá hlutfall einstaklinga eftir því hvort þeir töldu sig eiga trúnaðarvin eða ekki. 

Hlutfall einstaklinga sem taldi sig eiga trúnaðarvin hélst nokkuð svipað milli innlagnafjölda. 

Þó, eins og sjá má á mynd 18, fór þeim aðeins fækkandi frá einni innlögn til þriggja eða fleiri 

innlagna. Notast var við kí-kvaðrat próf til að komast að því hvort trúnaðarvinatengsl hefðu 

marktæk áhrif á endurinnlagnir. Niðurstaðan reyndist vera að trúnaðarvinatengsl höfðu ekki 

marktæk áhrif á endurinnlagnir (p=0,297).  
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18. Mynd - Trúnaðarvinatengsl í samanburðarhópum 
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Á mynd 19 má sjá hlutfall einstaklinga eftir því hvort þeir töldu sig vera í góðum félagslegum 

tengslum og upplifa góðan stuðning frá fjölskyldu. Stór hluti einstaklinga taldi sig í góðum 

tengslum við fjölskyldu og upplifði stuðning af hennar hálfu og hélst það nokkuð jafnt milli 

innlagnafjölda. Þó var örlítil breyting hjá þeim sem komu í tvær innlagnir en þar lækkaði 

hlutfallið aðeins. Sama má segja um þá sem töldu sig ekki vera í góðum tengslum en það 

hlutfall hækkaði og var hæst hjá þeim sem komu í tvær innlagnir yfir tiltekið tímabil sem 

rannsóknin nær til. Kí-kvaðratpróf gaf til kynna að mikil og góð fjölskyldutengsl höfðu ekki 

marktæk áhrif á endurinnlagnir (p=0,257). 
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19. Mynd - Félagsleg tengsl og góður stuðningur frá fjölskyldu í samanburðarhópum 
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5 Umræða 

Hér á eftir verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur auk þess að ræða 

niðurstöður. Samhliða verða getið um rannsóknir og kenningar sem fjallað er um í 

fræðilegum hluta rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: Hver er 

félagsleg staða einstaklinga sem leggjast inn á endurhæfingargeðdeildir? Hafa sterk félagsleg 

tengsl verndandi áhrif á endurinnlagnir? 

5.1 Einkenni hópsins við fyrsta mat 

Lítill munur var á kynjahlutfalli í rannsókninni en konur voru í meirihluta einstaklinga í fyrstu 

innlögn, tæplega 53%. Almennt eru konur líklegri til að greinast með alvarlegt þunglyndi 

(Sadock og Sadock, 2013) en í skýrslu Embættis landlæknis, Heilsa og líðan Íslendinga 2012, 

kemur fram að konur sem greindar voru með langvarandi þunglyndi eru í meirihluta í öllum 

aldursflokkum samanborið við karlmenn (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og 

Stefán Hrafn Jónsson, 2014). Varðandi aldursdreifingu var meðalaldur 41,7 ár en 30% 

einstaklinganna voru 30 ára og yngri. Meirihluti hópsins var yngri en 46 ára eða rúmlega 

60%. Þar sem algengasta geðgreining þessara einstaklinga var geðklofi má draga þá ályktun, 

að stór hluti þessa fólks séu ungir einstaklingar en geðklofi er yfirleitt greindur snemma á 

lífsleiðinni og er alvarleg geðröskun sem dregið getur úr virkni einstaklingsins og sett líf hans 

úr skorðum. Einstaklinga, sem glíma við alvarlegar geðraskanir, þarf oftar en ekki að leggja 

inn á geðdeildir þar sem þeir fá viðeigandi meðhöndlun fagfólks (Sadock og Sadock, 2013). 

 Hvað varðar hjúskaparstöðu vakti það athygli, að stór hluti hópsins (67,87%) voru 

einstaklingar sem aldrei höfðu gifst eða voru einhleypir. Það hélst í hendur við það sem fram 

kemur í fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar þar sem fjallað er um, að fráskildir og einstæðir 

séu líklegri til að glíma við geðraskanir en þeir sem eru í hjúskap (Sadock og Sadock, 2013). 

Sama má segja um niðurstöður þeirra Hansson og félaga (2005) og Hughes og Waite (2009) 

þar sem fjallað er um að fjöldinn allur af rannsóknum gefi til kynna, að vellíðan einstaklinga 

sem eru í sambúð eða í hjónabandi sé meiri en þeirra sem eru ógiftir. Umberson og fleiri 

(2006) bentu þó á, að ekki væri algilt að hjónaband hefði jákvæð áhrif á heilsu einstaklinga 

enda væru þau eins misjöfn og þau eru mörg. Telja þeir, að betra sé að vera einhleypur en í 

slæmu hjónabandi. Rannsókn þeirra Wallen og Lachman (2000) og Williams (2003) leiddi í 
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ljós að makatengsl geta valdið mikilli streitu þar sem talið er að makasambönd séu 

meginundirrót bæði streitu og stuðnings. Talið er að jafnvægið þar á milli geti gefið til kynna 

áhrif hjónabandsins á heilsu og líðan einstaklingsins (Williams, 2003). Það er því ljóst að 

hjúskaparstaðan ein og sér gefur ekki til kynna þann félagslega stuðning sem viðkomandi 

hefur. Taka verður tillit til þess, að stuðningurinn byggir á gæðum tengslanna frekar en 

hjúskaparstöðu. Athyglisvert var að sjá í ljósi umræðunnar um mikilvægi félagslegs stuðnings 

frá maka, að tæp 53% einstaklinga bjuggu ein. Það má því draga þá áætlun, að þessir 

einstaklingar upplifi ekki þann mikilvæga stuðning sem maki getur mögulega veitt. Hafa ber 

þó í huga, að þeir sem eru í slæmu hjónabandi geta einnig sýnt meiri líkur á heilsubresti en 

einstaklingar sem eru einhleypir (García-Faroldi, 2014). Því er ekki hægt að alhæfa eða 

fullyrða, að þeim, sem eru í sambúð, líði almennt betur þar sem engar upplýsingar um gæði 

sambandsins eru til staðar. 

Sláandi var hversu hátt hlutfall þessara einstaklinga var atvinnulaust eða 94,29%, þar af 

var 10,91% í atvinnuleit. Sérstaklega þótti rannsakanda þetta áhugavert þar sem félagsleg 

samskipti skipta einstaklinga miklu máli og spila stórt hlutverk í lífi hans, hvort sem er í  skóla, 

atvinnu eða í vinahópnum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Vinnufélagar skipta miklu máli í 

félagslegum tengslum fólks og slík tengsl haldast oft út ævina (Sigurður Guðmundsson, 

2008). Af því hversu hlutfall atvinnulausra er hátt innan hópsins og meðalaldurinn 41,7 ár, 

má sjá að stór hluti þeirra missir af mikilvægi þess að eiga góða vinnufélaga. Einnig bentu þau 

Cohen (2004) Zhu Woo og félagar (2013) á mikilvægi félagslegs tengslanets þar sem það 

gefur einstaklingnum tækifæri til að finna eigið auðkenni, sjálfsvirðingu, stöðugleika, upplifa 

öryggi og finnast hann tilheyra. Atvinnuþátttaka getur því leitt til þess að einstakingur finnur 

sig í félagslegu hlutverki þar sem hann hefur tækifæri til að eiga í reglulegum samskiptum við 

annað fólk.  

Áhugavert var að skoða hvaða greiningar voru algengastar meðal þeirra einstaklinga 

sem voru á endurhæfingargeðdeildum á tilteknu tímabili. Langalgengasta 

megingeðgreiningin var geðklofi og önnur geðrofseinkenni en 91 einstaklingur var greindur 

með sjúkdóminn. Því næst voru 46 einstaklingar greindir með lyndisraskanir sem 

megingeðgreiningu. Þriðja algengasta geðgreiningin var kvíðaraskanir en fjöldi greindra var 

22. Þótt algengasta geðröskunin sé þunglyndi má draga þá ályktun, að þar sem rannsóknin 

fjalli um innlagnir á spítala, komi það ekki á óvart að geðklofi og önnur geðrofseinkenni séu 
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algengust meðal þeirra sem rannsóknin snýr að. Geðklofi og aðrar geðraskanir eru alvarleg 

geðröskun sem einkennist af geðrofi þar sem einstaklingar upplifa meðal annars ofskynjanir, 

ranghugmyndir og hugsanatruflanir. Yfirleitt eru einstaklingar sem greinast með geðklofa 

greindir fyrir 25 ára aldur en einkennin hafa í flestum tilfellum gert vart við sig fyrr. 

Einstaklingar sem greinast með geðklofa koma úr öllum stéttum samfélagsins en talið er að 

rekja megi orskakirnar  bæði til erfða og umhverfisþátta (Sadock og Sadock, 2013). 

Því má draga þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar, að langalgengast er að 

einstaklingar séu 45 ára eða yngri (60,3%) þar sem stærstur hluti greininga er geðklofi og 

önnur geðrofseinkenni. Þegar þessar niðurstöður eru settar í samhengi við atvinnuþátttöku 

hópsins kom það rannsakanda ekki á óvart hversu hátt hlutfall atvinnulausra var. Hins vegar 

telur rannsakandi einnig felast í þessu ákveðið tækifæri, sem lýtur að því að skoða þetta 

frekar og vinna með þá þætti sem gætu mögulega auðgað líf þessa fólks, ekki síst með því að 

efla félagsleg tengsl tengd atvinnuþátttöku.   

Eins og greina má hér að ofan  eru flestir þessara einstaklinga atvinnulausir, meirihluti 

þeirra er einhleypur og býr einn. Samkvæmt tengslakenningum er það manneskjunni 

eðlilslægt að tilheyra hópi og að vera í tengslum við aðra einstaklinga. Fyrsta tengslamyndun 

manneskjunnar er yfirleitt í gegnum fjölskylduna en fræðimenn, sem aðhyllast 

hugmyndafræði tengslakenninga, telja að vandamál sem tengja má við félagsleg tengsl megi 

rekja til fjölskylduaðstæðna og þeirrar reynslu sem fjölskyldan hefur gengið í gegnum saman 

(Coleman, 1988). Sú hegðun sem barn lærir í gegnum umönnunaraðila snemma á ævinni 

endurspeglast í því hvernig fjölskyldumeðlimir tjá tilfinningar sínar. Talið er að slík hegðun 

geti endurtekið sig á milli kynslóða. Tengslamyndun barns við foreldra hefur áhrif á öll 

samskipti þess út ævina (Simpson og Rholes, 1998). Tengslakenningar hafa einnig fjallað um, 

að þegar barn hefur neikvæða upplifun af sjálfu sér og öðrum nákomnum í barnæsku þar 

sem tengslin eru óörugg, geta afleiðingarnar verið að það myndi ákveðna varnarhætti sem 

hafi áhrif á tengslamyndun síðar meir. Það getur síðan leitt til þess að viðkomandi geti síðar 

greinst með geðraskanir (Baker, Beech og Tyson, 2012). Það er því ljóst, að tengja má 

tengslakenningar við aðstæður þeirra einstaklinga sem rannsóknin fjallar um. Samkvæmt 

kenningunni bera umönnunaraðilar mikla ábyrgð á því hvernig tengslamyndun, geðheilsa og 

tilfinningar barnanna mótast síðar meir á ævinni (Burk og Burkhart, 2003).  
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5.2 Tengsl við fjölskyldu og stuðningur af hennar hálfu við fyrsta mat 

Mary Richmond, frumkvöðull í félagsráðgjöf, taldi mikilvægt að ekki væri einungis lögð 

áhersla á einstaklinginn, heldur á fjölskylduna í heild. Mary lagði til að litið væri til 

tilfinningatengsla sem hefðu áhrif innan fjölskyldunnar, sem hún leit á sem tengslanet 

sambanda en ekki einungis samsafn einstaklinga (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Þegar skoðuð eru 

svör einstaklinga við þeirri spurningu hvort þeir telji sig vera í góðum fjölskyldutengslum og 

upplifa mikinn stuðning af hennar hálfu, töldu 73,6%  svo vera en 26,4% ekki. Þykir 

rannsakanda það jákvætt sökum þess, að félagslegt tengslanet einstaklinga skiptir miklu máli 

og spilar stórt hlutverk í félagslegum stuðningi við viðkomandi. Það hefur einnig jákvæð áhrif 

á geðheilsu fólks (Levula, Wilson og Harré, 2016). Fjallað hefur verið um, að börn, sem eiga 

ekki í nægum félagslegum samskiptum, séu líklegri til að glíma við geðraskanir síðar á ævinni 

(Hermann Óskarsson, 2005). Einnig telur rannsakandi hlutfall þeirra sem hafa sterk félagsleg 

tengsl jákvætt sökum þess, að ýmislegt bendir til að félagsleg tengsl hafi álíka mikilvæg áhrif 

og svefn og næring fyrir einstaklinginn. Heilsufarslegur ávinningur félagslegra tengsla er til að 

mynda á andlega og líkamlega heilsu (House, Landis og Umberson, 1988, Umberson og 

Montez, 2010). Rannsóknir hafa jafnvel leitt í ljós að félagsleg tengsl hafi álíka sterk tengsl við 

heilsufar og reykingar og offita (House, Landis og Umberson, 1988).  Lítill munur var á 

svörum kvenna og karla en þær konur, sem töldu sig vera í góðum tengslum og upplifðu 

stuðning, voru  75%. Tæplega 72% karla  voru í góðum tengslum við fjölskyldu sína en 28% 

þeirra töldu sig ekki í góðum tengslum. Þetta kemur á óvart þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

konur séu líklegri til að finnast þær vera nánari systkinum sínum en karlmenn og að konur 

séu einnig líklegri en karlar til að viðhalda tengslum, halda hópinn og skipuleggja viðburði 

með fjölskyldunni (Polett og Nettle, 2009; Riggio, 2000; Spitze og Trent, 2006). Mögulegt er 

þó, að sjúkdómurinn sjálfur hafi áhrif á kynjahlutföllin að einhverju leyti.   

Afgerandi hátt hlutfall einstaklinga 30 ára og yngri var í góðum tengslum við fjölskyldu 

eða rúmlega 80%. Sama má segja um aldurshópinn 30-45 ára en þar var hlutfallið rúmlega 

82% sem taldi sig í góðum tengslum og upplifði stuðning. Niðurstöður þessar eru ekki í takt 

við rannsóknir Pulkkinen og félaga (2011) en þær gáfu til kynna, að tengsl væru á milli sterkra 

félagslegra tengsla og andlegrar vellíðunar. Hins vegar er erfitt að alhæfa út frá slíkum 

niðurstöðum sökum þess, að hér er um að ræða upplifun einstaklinga á félagslegum 

tengslum og stuðningi og allt bendir til, að það sé upplifun þessa fólks óháð því hvort það 

glími við geðraskanir eða ekki. Þó mætti færa niðurstöður rannsókna þeirra Pulkkinen og 
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félaga yfir á þann hóp, sem ekki telur sig í góðum félagslegum tengslum og hefur dvalið á 

geðdeildum. Jafnvel má tengja upplifun þeirra af félagslegum stuðningi við minni 

sálfræðilega vellíðan (Pulkkinen o.fl., 2011). Áhugavert er að skoða þann hóp, sem er 45 ára 

og yngri, en svo virðist sem hann upplifi almennt meiri stuðning en þeir einstaklingar sem 

eldri eru. Á aldrinum 45-60 ára upplifðu tæplega 59% góð fjölskyldutengsl en 65,7% þeirra, 

sem voru 60 ára og eldri, töldu sig í góðum tengslum. Þótt meirihluta einstaklinga finnist 

hann vera í góðum tengslum við fjölskyldu sína og upplifi mikinn stuðning af hennar hálfu er 

ekki unnt að líta framhjá því, að  ákveðinn hópur er ekki í góðum tengslum. Þykir 

rannsakanda áhugavert að skoða nánar þann hóp sem er eldri en 45 ára en frá þeim aldri 

fara stuðningur og fjölskyldutengsl hlutfallslega lækkandi. Rannsókn þeirra House og fleiri 

(1988) sýndi fram á að einstaklingar sem eru félagslega einagraðir eru bæði andlega og 

líkamlega veikari og líklegri til að lifa skemur en þeir sem hafa sterkt félagslegt tengslanet. 

Rannsóknir hafa sýnt, að félagsleg tengsl skipta miklu máli fyrir einstaklinga og sérstaklega á 

það við á efri árum. Þátttaka í félagslegum athöfnum og sterk félagsleg tengsl við fjölskyldu 

og vini tengjast til að mynda greind og góðu minni hjá öldruðum (Sigurður Guðmundsson, 

2008). Einnig hefur komið í ljós að einstaklingar sem töldu sig ekki upplifa félagslegan 

stuðning voru líklegri til að hafa lengri tímabil veikinda en þeir sem fundu fyrir sterkum 

félagslegum stuðningi af hálfu náinna aðila. Nokkrar rannsóknir þessu tengdar hafa sýnt fram 

á að fylgni er á milli styttra bataferlis og félagslegs stuðnings fjölskyldu og vina (Goldberg 

o.fl., 2003). Það er því ekki ólíklegt, að sá hópur, sem er eldri en 65 ára, eigi að baki langt 

tímabil veikinda sem mögulega getur hafa haft áhrif á þolmörk fjölskyldunnar gagnvart 

viðkomandi og dregið úr stuðningi við hann. 

 Þegar litið var til hjúskaparstöðu voru tæp 77% þeirra, sem aldrei höfðu gifst eða voru 

einhleypir, í góðum tengslum við fjölskyldu sína og upplifðu stuðning af hennar hálfu.  Af 

giftum einstaklingum voru rúmlega 76% í góðum tengslum og upplifðu stuðning. Af 

fráskildum voru tæp 52% í góðum tengslum og upplifðu stuðning. Ánægjulegt var að sjá 

hversu hátt hlutfall einhleypra taldi sig í góðum tengslum við fjölskyldu og upplifði  stuðning 

af hennar hálfu. Hins vegar tók rannsakandi eftir því hversu hátt hlutfall fráskildra taldi sig 

ekki í góðum tengslum sem segir, að þeir hafa hvorki félagslegan stuðning frá maka né 

fjölskyldu sinni. Rannsókn sem gerð var í 13 vestrænum löndum gaf til kynna, að 

meginuppspretta félagslegs stuðnings kæmi frá fjölskyldunni en mestur stuðningur kæmi frá 

maka viðkomandi og þar á eftir frá foreldrum, börnum og systkinum (García-Faroldi, 2014). 
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Búsetuhættir voru einnig þáttur sem rannsakandi skoðaði sérstaklega í samhengi við 

fjölskyldutengsl. Það vakti athygli rannsakanda að hlutfall þeirra, sem bjuggu með maka, 

barni eða foreldrum og töldu sig í góðum tengslum við fjölskyldu og fá stuðning frá henni, var 

töluvert hærra en þeirra sem bjuggu einir. Tæp 64% þeirra sem bjuggu einir sögðust eiga í 

góðum tengslum við fjölskyldu og upplifðu stuðning af hennar hálfu. Það eru því 33 

einstaklingar af þeim 91, sem býr einn,  sem telja fjölskyldu sína ekki veita góðan stuðning og 

eru  ekki í góðum tengslum. Þykir rannsakanda það athyglisvert hversu hátt hlutfall 

einstaklinga sem búa einir telur sig ekki finna fyrir stuðningi frá fjölskyldu eða vera í tengslum 

við hana. Taka verður þó tillit til þess, að þó að einstaklingar með alvarlegar geðraskanir lýsi 

samskiptum innan fjölskyldunnar sem svo, að þau séu ekki jafn fullnægjandi og önnur 

félagsleg samskipti, eru þeir samt sem áður líklegastir til að snúa sér til skyldmenna á 

erfiðum tíma (Froland o.fl., 2000; Perese og Wolf, 2005; Philips, 1981; Torrey, 2001).  

 Í ljósi þess hversu hátt hlutfall einstaklinga taldi sig í góðum tengslum við fjölskyldu og 

upplifði mikinn stuðning af hennar hálfu er vert að nefna, að ýmsar rannsóknir á bataferli 

einstaklinga með geðraskanir hafa sýnt, að félagsleg tengsl haldast oft óbreytt í kjölfar 

veikinda (Perry, 2011). Rannsókn Perry gaf til kynna að almennt fyndist fólki það finna fyrir 

stuðningi og hlýju frá nánustu fjölskyldu og vinum í gegnum bataferlið (Perry, 2011).   

5.3 Trúnaðarvinatengsl við fyrsta mat  

Eitt það dýrmætasta sem fólk eignast á lífsleiðinni eru góð vinatengsl (McGoldrick o.fl., 

2001). Slík sambönd byggja á sameiginlegum áhugamálum og eru sjálfvalin af 

einstaklingunum sem mynda tengslin (García-Faroldi, 2014). Deila þeir oft með sér sömu 

gildum, stefnu og áhugamálum (Yang o.fl., 2010).   

Rannsakandi skoðaði svör einstaklinga við spurningu er fjallaði um trúnaðarvinatengsl 

en 58% áttu sér trúnaðarvin. Þegar athugað var hlutfall þeirra sem áttu trúnaðarvin eftir kyni 

voru það rúmlega 59%  karla sem áttu ekki trúnaðarvin. Hjá konum voru niðurstöðurnar hins 

vegar afar ólíkar en rúmlega 27% kvenna töldu sig ekki eiga trúnaðarvin. Greinilegur munur 

er því á milli kynjanna og út frá þessum hópi eiga hlutfallslega miklu færri karlar trúnaðarvin 

en konur. Rannsakandi telur þessar niðurstöður alvarlegar í ljósi þess hversu mikilvæg 

félagsleg tengsl eru eins og komið hefur fram hér að ofan. Einnig sökum þess að vinir geta 

spilað lykilhlutverk í félagslegum stuðningi frá barnæsku fram á elliárin þar sem stuðningur, 

hvatning og félagsskapur hefur mikil áhrif á þroska fólks (Rubin og Babbie, 2005). Þetta gefur 
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hins vegar þeim fagaðilum sem vinna innan geðheilbrigðissviðs tækifæri til að bregðast við 

og vera vakandi fyrir þessum þætti.  

Áhugavert er að sjá að rúmlega 74% þeirra, sem voru eldri en 60 ára, áttu sér 

trúnaðarvin. Góð vinátta er ekki síður mikilvæg þegar á efri árin kemur þar sem hún getur 

haft áhrif á streitu, veitt jákvæða gagnrýni og stuðlað að aukinni vellíðan (McGoldrick o.fl., 

2011). Hefur það einmitt verið niðurstaðan í ýmsum rannsóknum (Hansson o.fl., 2005). 

Tæplega 59% einstaklinga á aldrinum 45-60 ára áttu trúnaðarvin. Tæplega 52% einstaklinga á 

aldrinum 30-45 ára áttu sér trúnaðarvin og sama hlutfall einstaklinga 30 ára og yngri. Það 

kemur nokkuð á óvart, að í yngsta flokknum telji aðeins um helmingur, að hann eigi sér 

trúnaðarvin sökum þess, að talað hefur verið um að ungt fólk leiti frekar til vina þegar fjallað 

er um félagslegan stuðning (Markiewez, Lawford, Boyle og Haggart, 2006). Þar getur þó 

spilað inn í, að mögulega hafi veikindin þær afleiðingar að fólk einangri sig og minnki 

þátttöku í félagslífi. Þar af leiðandi minnka samskiptin við vini. 

Þegar litið var til hjúskaparstöðu kom í ljós að rúmlega 50% þeirra, sem voru einhleypir 

eða höfðu aldrei gifst, áttu ekki trúnaðarvin á móti 10% þeirra sem voru giftir. Rannsókn 

þeirra Markiewez og félaga (2006) sýndi, að einstaklingar sem eiga maka leita fremur til hans 

en nánustu vina. Þarna gæti því hugsanlega verið, að maki gegni trúnaðarvinarhlutverki 

þeirra sem giftir eru. Hins vegar hefur félagslegur stuðningur ekki einungis verið 

einskorðaður við stuðning sem maki veitir þar sem  vinasambönd eru einnig talin skipta 

miklu máli (García-Faroldi, 2014). Hlutfall þeirra sem voru fráskildir og áttu sér ekki 

trúnaðarvin var rúmlega 33%. Það er óhætt að segja, að þeir sem eiga maka séu líklegri til að 

eiga trúnaðarvin en þeir sem ekki eiga maka þótt önnur tengsl skipti fólk einnig miklu máli og 

spili mikilvægt hlutverk í stuðningi almennt. 

Að lokum skoðaði rannsakandi búsetuhætti í samhengi við trúnaðarvinatengsl. Þeir 

einstaklingar sem bjuggu með foreldrum og áttu ekki trúnaðarvin voru tæp 40%. Þeir sem 

bjuggu einir og áttu ekki trúnaðarvin voru rúmlega 47%. Af þeim sem bjuggu með maka eða 

sambýlismanni/konu áttu 12% ekki trúnaðarvin. Það er mat rannsakanda, að makatengsl spili 

stórt hlutverk í félagslegum tengslum einstaklinga og er það í samræmi við fjöldann allan af 

rannsóknum sem sýna, að vellíðan einstaklinga í sambúð eða hjónabandi sé  meiri en þeirra 

sem ógiftir eru (Hansson o.fl.,2005; Hughes og Waite, 2009).  
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Athygli vakti hversu fáir á aldrinum 45 ára og yngri töldu sig eiga trúnaðarvin. Einkum vegna 

þess, að um það bil 80% þessara einstaklinga töldu sig vera í góðum fjölskyldutengslum og 

upplifa mikinn stuðning frá fjölskyldu. Eins og fram kemur hér að ofan er meginuppspretta 

félagslegs stuðnings hjá fjölskyldunni. Mögulega má tengja þessar niðurstöður við fræðilega 

umfjöllun García-Faroldi (2014) en þar er fjallað um aukna einstaklingsvæðingu í 

samfélaginu, að nú til dags geti fólk í auknum mæli valið hvað það vill eða vill ekki þótt 

tengslin við nánustu fjölskyldu séu ekki eins valfrjáls, sér í lagi við börn, foreldra og systkini. 

Mögulega getur það skýrt hvers vegna einstaklingar á þessu aldursbili telji sig hafa miklu 

fremur góð tengsl við fjölskyldu en trúnaðarvin.   

Vistfræðikenning Bronfenbrenners fjallar um að einstaklingurinn tengist ýmsum kerfum 

sem öll tengjast hvert öðru og hafa áhrif á líðan viðkomandi. Tengja má niðurstöður 

rannsóknarinnar við kenningu Bronfenbrenners þar sem staða þessa fólks er sú, að margir 

búa einir, eru einhleypir og glíma allir við geðraskanir. Eins og áður sagði er það 

einstaklingnum eðlislægt að vilja tilheyra hópi og það er nauðsynlegt fyrir fólk að vera í 

félagslegum tengslum. Vistfræðikenningin fjallar einmitt um þetta, að það sé nauðsynlegt að 

öll þessi kerfi starfi saman og að á milli þeirra ríki jafnvægi. Til að mynda geta tengsl 

einstaklings með geðröskun við fjölskyldu sína haft áhrif á líðan hans og bata (Berk, 2013). 

Hjá þeim einstaklingum sem ekki eiga sér trúnaðarvin og glíma við geðraskanir vantar 

ákveðinn þátt í þeirra líf og það hefur áhrif á aðra þætti í lífi viðkomandi. Félagslegar 

aðstæður geta til að mynda haft áhrif á líf einstaklingsins. Einstaklingar sem glíma við 

geðraskanir geta einnig talið, að þeir fái ekki viðeigandi stuðning frá samfélaginu og á það við 

um umfjöllun vistfræðikenningarinnar þar sem talað er um, að stuðningur sem einstaklingur 

fær frá makrókerfinu geti haft áhrif á líðan viðkomandi (Beckett og Taylor, 2010; Tissington, 

2008, Berk, 2013). Mikilvægt er því að líta á alla þætti í lífi þessa fólks þar sem margir þeirra 

hafa áhrif á líðanina. Einstaklingar sem glíma við geðraskanir geta verið að upplifa margs 

konar önnur vandamál í sínu lífi sem mögulega ýta undir geðröskunina og draga jafnvel úr 

bata. Því er nauðsynlegt að öll kerfin í lífi þessa einstaklinga séu skoðuð til að gera líf þeirra  

betra.  

Hver er félagsleg staða einstaklinga sem leggjast inn á endurhæfingargeðdeildir? 

Til að svara rannsóknarspurningunni er vert að taka fram, að rannsakandi notaðist við öll 

fyrsta mats gögn þeirra einstaklinga sem komu á endurhæfingargeðdeildir á því tímabili sem 
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rannsóknin nær til. Kynjahlutfall þessara einstaklinga er nokkuð jafnt en rúmlega 60% þeirra 

eru 45 ára og yngri. Áberandi er hversu margir þessara einstaklinga eru einhleypir og búa 

einir. Atvinnuþátttaka þeirra er afar lítil en rúmlega 94% eru atvinnulaus. Heilt yfir var hlutfall 

þeirra sem töldu sig í góðum fjölskyldutengslum og upplifðu mikinn stuðning frá fjölskyldu 

hátt eða tæplega 74%. 45 ára og yngri töldu sig almennt í meiri tengslum við fjölskyldu 

miðað við þá sem voru eldri en 45 ára. Af heildarfjölda einstaklinga voru 58% sem áttu 

trúnaðarvin en áhugavert var að sjá, að karlar eiga í mun minna mæli trúnaðarvin en konur. 

58% karla áttu ekki trúnaðarvin en aðeins 27% kvenna.  

5.4 Samanburður hópa eftir innlagnafjölda 

Til að geta svarað seinni rannsóknarspurningunni valdi rannsakandi að bera saman hópa út 

frá innlagnafjölda með tilliti til nokkurra meginbreytna. Rannsóknir hafa sýnt, að ýmsir 

áhættuþættir geta haft áhrif á endurinnlagnir og má þar nefna félagslega stöðu 

einstaklingsins (Grim o.fl., 2011). Þeir Sfetcu og félagar (2017) fjölluðu einnig um 

áhættuþætti er tengjast endurinnlögnum hjá einstaklingum með geðraskanir. Þar á meðal 

voru þættir varðandi félagslegan stuðning af hálfu fjölskyldu og vina.   

Af þeim sem einungis komu í eina innlögn voru tæplega 66% karlar og rúmlega 34% 

konur. Við tvær innlagnir voru tæplega 48% karlar og rúmlega 52% konur. Af þeim sem komu 

í þrjár eða fleiri innlagnir voru rúmlega 35% karlar og tæplega 65% konur. Þannig má sjá að 

karlar voru í meira mæli að koma í eina innlögn en konur komu almennt í fleiri innlagnir. 

Rannsóknir hafa sýnt, að karlmenn geti verið í meiri hættu á endurinnlögn en konur (Ucok 

o.fl., 2006) og hefur það verið tengt getu þeirra eða öllu heldur getuleysi við að bjarga sér í 

félagslegum aðstæðum og hærra hlutfalli áfengissýki meðal þeirra (Korkeila o.fl., 1998). 

Þetta er þó í ósamræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem hlutfall karla fer 

minnkandi eftir fjölda innlagna. 

Aldur einstaklinga virðist ekki hafa áhrif á fjölda endurinnlagna en hins vegar eru ungir 

einstaklingar langstærsti hluti innlagðra óháð fjölda innlagna. Þegar litið var til 

hjúskaparstöðu var munurinn lítill milli innlagnafjölda. Þeir sem voru einhleypir voru tæplega 

73% af einstaklingum í einni innlögn, 65,5% í tveimur innlögnum og rúm 69% í þremur eða 

fleiri. Lítill munur var á giftum einstaklingum eftir innlagnafjölda en hlutfall þeirra var á bilinu 

12-19%. Sama má segja um hlutfall einstaklinga sem voru fráskildir eða ekkjur/ekklar eða á 
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bilinu 12-19% einstaklinga. Hjúskaparstaða virðist því ekki hafa áhrif á fjölda endurinnlagna 

en þó eru einhleypir langstærsti hópur þeirra, sem leggjast inn.  

Einnig skoðaði rannsakandi búsetuhætti eftir fjölda innlagna en þeir sem bjuggu einir 

voru hlutfallslega flestir óháð fjölda innlagna. Við eina innlögn tæp 52%, tvær innlagnir tæp 

49% og þrjár eða fleiri 58%. Hlutfall þeirra sem bjuggu með maka fór örlítið hækkandi milli 

innlagna eða á bilinu 12-16% . Áhugavert var að sjá, að þeir sem bjuggu hjá foreldrum komu 

oft í innlagnir en við eina innlögn var hlutfall þeirra rúmlega 27%, við tvær innlagnir tæp 20% 

og við þrjár eða fleiri 14%. Mögulega má draga þá ályktun, að þeir sem búa hjá foreldrum 

eða forráðamönnum finni fyrir meiri stuðningi frá fjölskyldu en þeir sem búa einir en þeir eru 

í stórum meirihluta yfir innlagða einstaklinga óháð innlagnafjölda.  

Að lokum voru svör einstaklinga er varða trúnaðarvini skoðuð eftir fjölda innlagna. 

Nánast enginn hlutfallslegur munur var á milli fjölda innlagna og trúnaðarvinatengsla. Við 

eina innlögn töldu 60,6% sig eiga trúnaðarvin, við tvær innlagnir áttu 59,5% trúnaðarvin og í 

þremur eða fleiri innlögnum var hlutfall þeirra 54,39%. Er þetta ekki í samræmi við 

niðurstöður þeirra Sledge og félaga (2011) en rannsókn þeirra leiddi í ljós, að þeir sem nutu 

stuðnings meðal jafningja höfðu færri endurinnlagnir og færri daga á sjúkrahúsi en þeir sem 

ekki nutu stuðnings.  Þótt  ekki virðist vera munur á milli innlagnafjölda og hlutfalls þeirra 

sem eiga sér trúnaðarvin er þó afar áhugavert að sjá hversu margir eiga ekki trúnaðarvin. 

Telur rannsakandi það vera mikilvægar niðurstöður sem mögulega gætu nýst 

félagsráðgjöfum í starfi sínu með einstaklingum sem glíma við geðraskanir.  

Við spurningunni er sneri að því hvort einstaklingur teldi sig vera í góðum 

fjölskyldutengslum og upplifa mikinn stuðning af hálfu fjölskyldunnar var örlítil breyting milli 

innlagnafjölda. Afar áberandi var, að í flestum innlögnum var hlutfall einstaklinga sem taldi 

78,79% sig í góðum fjölskyldutengslum en fer svo niður í 67,9% hjá þeim sem komu í tvær 

innlagnir. Aftur fer hlutfallið hækkandi og er 78,95% hjá þeim sem komu í þrjár eða fleiri 

innlagnir. Telur rannsakandi þær niðurstöður jákvæðar en þó er umhugsunarvert að þarna er 

nokkur fjöldi einstaklinga sem ekki á í góðum fjölskyldutengslum og finnur ekki fyrir stuðningi 

fjölskyldu. Eins og komið hefur fram í  fræðilegri umfjöllun skiptir sá stuðningur miklu máli 

fyrir fólk almennt og er sérstaklega mikilvægur fyrir einstaklinga sem glíma við geðraskanir.  
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Hafa sterk félagsleg tengsl verndandi áhrif á endurinnlagnir? 

Rannsakandi valdi að skoða sérstaklega tvær breytur er sneru að félagslegum tengslum 

einstaklinga út frá InterRAI MH matinu. Annars vegar voru það svör einstaklinga við því hvort 

þeir teldu sig vera í miklum og góðum tengslum við fjölskyldu og fengju mikinn stuðning frá 

henni. Athyglisvert var að sjá að hlutfall einstaklinga við eina innlögn og þeirra sem komu í 

þrjár eða fleiri innlagnir var nánast það sama. Tæplega 80% kváðust vera í góðum tengslum 

við fjölskyldu sína á meðan 20% taldi sig ekki í góðum tengslum og upplifðu ekki stuðning. 

Þegar skoðað var svarhlutfall hjá einstaklingum sem komu í tvær innlagnir lækkaði hlutfallið 

niður í tæp 70%. Af þeim sem komu í þrjár eða fleiri innlagnir voru 80% sem töldu sig í 

góðum tengslum. Þegar skoðað er hlutfall einstaklinga sem segjast eiga trúnaðarvin fer það 

örlítið lækkandi eftir fjölda innlagna. Við nánari athugun og útreikning kí-kvaðratsprófs mátti 

sjá að kynið var eina breytan sem hafði marktæk áhrif á endurinnlögn hjá þeim 

einstaklingum sem rannsóknin nær til. Svo virðist sem hjúskaparstaða, búsetuhættir, 

fjölskyldutengsl og vinatengsl hafi ekki marktæk áhrif á endurinnlagnir.    

 Af þessum niðurstöðum að dæma er ekki hægt að draga þá ályktun, að félagsleg 

tengsl hafi verndandi áhrif á endurinnlagnir hjá einstaklingum sem leggjast inn á geðdeildir. 

Rannsakandi telur einnig, að þessar niðurstöður gefi ekki nægilegar upplýsingar um það 

hvort félagsleg tengsl hafi verndandi áhrif. Til þess þyrfti að gera viðameiri rannsókn þar sem 

þýði rannsóknarinnar væri mun stærra og tímbilið sem rannsóknin næði yfir lengra. Með 

þeim hætti fengi rannsakandi nákvæmari niðurstöður til að geta svarað 

rannsóknarspurningunni.  
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6 Lokaorð 

Fjallað verður um veikleika og styrkleika rannsóknarinnar hér á eftir auk þess sem að greint 

verður frá mikilvægi niðurstaðna. Einnig verða gerðar tillögur um viðameiri rannsóknir sem 

veitt gætu betri innsýn í aðstæður þessa fólks sem rannsóknin snýr að. 

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna er áberandi stórt hlutfall þess hóps 

sem rannsókninn sneri að einhleypir einstaklingar sem búa einir. Rannsóknin sýndi þar að 

auki, að rúm 90% þessa fólks voru atvinnulaus og í meira en helmingi tilvika komu 

einstaklingar í fleiri en eina innlögn yfir þetta tveggja ára tímabil. Rúmlega helmingur þessa 

fólks var með megingeðgreininguna geðklofa. Þegar rannsakandi velti fyrir sér niðurstöðum 

rannsóknarinnar og las fyrri fræðigreinar og rannsóknir kom það honum ekki á óvart hve hátt 

hlutfall þessa fólks var atvinnulaust og hversu margir byggju hjá foreldrum. Þessir 

einstaklingar eru alvarlega veikir og því eðlilegt að margir geti ekki stundað vinnu. Það vakti 

því ánægju rannsakanda að sjá hversu margir töldu sig vera í góðum tengslum við fjölskyldu 

sína, sérstaklega í ljósi þess að svo virtist sem ekki væri mikill munur á fjölskyldutengslum 

eftir fjölda innlagna. Vegna þess leiddi rannsakandi hugann að aðstandendum einstaklinga 

sem glíma við alvarlegar geðraskanir og velti hann fyrir sér hvaða þjónustu og stuðning þeir 

væru að fá. En það er nú efni í aðra rannsókn. Það vakti einnig athygli rannsakanda hversu 

hátt hlutfall karla átti sér ekki trúnaðarvin og telur rannsakandi það vera efni sem mikilvægt 

væri að skoða og fjalla betur um.   

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru, að þýðið er lítið og tekur yfir stutt tímabil og því 

er erfitt að áætla hvort félagsleg tengsl hafi verndandi áhrif á endurinnlagnir. Einnig telur 

rannsakandi að eftir á að hyggja hefði mátt einskorða hópinn við ákveðinn aldur eða kyn og 

jafnvel að velja einungis félagsleg tengsl og vinatengsl. Aftur á móti fékk rannsakandi mikið 

magn upplýsinga sem gat kortlagt vel þann hóp sem rannsóknin snerist um.    

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru, að hún varpar ljósi á helstu einkenni þeirra 

einstaklinga sem lagðir hafa verið inn á endurhæfingargeðdeildir og veitir afar góða sýn á 

félagslega stöðu þessa fólks. Niðurstöðurnar gætu því nýst fagfólki við að sjá hvar tækifærin 

liggja til að bæta líðan fólks í félagslegu tilliti.  Einnig er það kostur rannsóknarinnar að öll 

þau gögn sem unnið var með eru fyrirliggjandi gögn allra einstaklinga sem komu á 
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endurhæfingargeðdeild yfir tiltekið tímabil. Því ættu þau að vera lýsandi fyrir hópinn sem er 

verið að rannsaka.  

Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn þar sem þýðið væri mun stærra. 

Niðurstöðurnar yrðu þá marktækari og tímabilið sem rannsóknin tæki til lengra. Rannsóknin 

myndi veita skýrari niðurstöður er tengjast þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með í þessari rannsókn. Einnig telur rannsakandi, að athyglisvert væri að gera eigindlega 

rannsókn þar sem skoðað væri hvaða skilning og merkingu fólk leggur í félagsleg tengsl og 

félagslegan stuðning sem það upplifir til þess að fá dýpri sýn á viðfangsefnið. 

Er það von rannsakanda að rannsóknin muni nýtast fagaðilum sem starfa innan 

málaflokksins og öðrum er málið varðar. Einnig að það skili sér til þeirra einstaklinga sem 

glíma við alvarlegar geðraskanir. Er það einnig ósk rannsakanda að frekari vitundarvakning 

verði um félagslega stöðu einstaklinga sem glíma við geðraskanir og sérstaklega mikilvægi 

þess að hugað verði að félagslegum tengslum og stuðningi við þá. Geðraskanir eru sjúkdómar 

eins og hverjir aðrir og einstaklingar og fjölskyldur þeirra, sem glíma við þá, þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda. 

 

 

__________________________ 
Helga Sara Henrysdóttir 
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