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Útdráttur	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 fá	 innsýn	 í	 reynslu	 foreldra	 sem	misst	 hafa	 börn	 af	

slysförum	undir	18	ára	aldri	til	að	varpa	ljósi	á	hvernig	stuðningur	og	íhlutun	frá	fagaðila	

hafi	staðið	þeim	til	boða	og	hvort	þörf	sé	á	frekari	stuðningi.	Lagt	var	upp	með	að	fanga	

einnig	upplifun	þeirra	af	félagslegum	stuðningi	og	hvernig	félagsráðgjafar	geti	komið	að	

vinnu	með	foreldrum	og	fjölskyldum	þeirra	þegar	slík	áföll	verða.	

Rannsóknin	var	 framkvæmd	með	eigindlegri	 rannsóknaraðferð	með	þeim	hætti	að	

tekin	voru	sex	einstaklingsviðtöl	við	þrjár	mæður	og	þrjá	feður	á	aldrinum	39	til	54	ára.	

Viðmælendur	eiga	það	allir	 sameiginlegt	að	hafa	misst	barn	á	aldrinum	6	 til	 17	ára	af	

slysförum.	Viðtölin	voru	tekin	á	haustmánuðum,	í	september	og	október	2017.	

Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	við	barnsmissi	glíma	foreldrar	við	alvarlega	sálfélagslega	

erfiðleika.	 Þeir	 birtast	 til	 dæmis	 í	 kvíða,	 þunglyndi,	 svefntruflunum	 og	

sjálfsmorðshugsunum.	Þegar	barn	deyr	hefur	það	víðtæk	áhrif	á	foreldra	þess,	þar	sem	

ýmis	 flækjustig	koma	upp.	Fyrri	 rannsóknir	 sýna	að	á	meðan	 foreldrar	eru	að	aðlagast	

breyttu	lífi	hafa	þeir	einnig	áhyggjur	af	eftirlifandi	börnum	og	hjónabandi	sínu	þar	sem	

það	á	við.	

Rannsóknir	erlendis	frá	hafa	leitt	í	ljós	að	foreldrar	upplifa	ekki	nægilegan	stuðning	

frá	heilbrigðisstarfsmönnum,	fjölskyldu	og	vinum.	Foreldrar	sem	missa	börn	skyndilega	

eru	viðkvæmur	hópur.	Skiptir	íhlutun	heilbrigðisstarfsmanna	verulegu	máli	á	meðan	þeir	

aðlagast	 breyttu	 lífi.	 Niðurstöður	 úr	 þessari	 rannsókn	 samræmast	 rannsóknum	 sem	

gerðar	hafa	verið	erlendis.		

	

Lykilorð:	Barnsmissir,	áföll,	sorgarferli,	íhlutun,	úrvinnsla,	félagsráðgjöf.	
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Abstract	

The	main	objective	of	this	study	was	to	gain	insight	into	parental	experiences	following	

the	 loss	 of	 a	 child	 under	 the	 age	 of	 eighteen	 due	 to	 accident,	 and	 to	 shed	 light	 on	

whether	 and	 how	 support	 and	 intervention	 from	 professional	 could	 be	 helpful	

throughout	 the	 griefing	 process.	 Furthermore,	 the	 researcher	 tried	 to	 capture	 the	

parent‘s	experience	of	social	support	and	in	what	way	social	workers	can	aid	and	assist	

parents	and	family	members	when	struck	by	such	a	traumatic	event.	

The	study	followed	a	qualitative	methodology;	three	mothers	and	three	fathers,	39	

-	54	years	old,	were	 interviewed	seperately	and	 in	private.	All	 interviewees	had	 lost	a	

child	between	the	ages	of	6	and	17	due	to	accident.	The	interviews	were	carried	out	in	

September	and	October	of	2017.		

The	study	concludes	that	parents	who	experience	a	 loss	of	a	child	do	face	serious	

psychological	 difficulties,	 e.g.	 anxiety,	 depression,	 sleep	 deprivation	 and	 suicidal	

thoughts.	Death	of	a	 child	has	widespread	and	damaging	effects	on	parents.	Previous	

research	 have	 shown	 that	 while	 parents	 adjust	 to	 living	 without	 one	 of	 their	 family	

members,	they	tend	to	worry	more	about	other	family	members	instead	and,	 in	some	

instances,	their	marriage.	Results	from	research	in	other	countries	have	indicated	that	

parents‘	experience	of	support	from	health	care	providers,	their	families	and	friends	is	

not	altogether	positive.	Parents	that	lose	their	child	abruptly	make	up	a	sensitive	group.	

An	intervention	treatment	as	implemented	by	professional	health	care	providers,	such	

as	social	workers,	is	a	crucial	aspect	when	it	comes	to	parents	being	able	to	adjust	to	a	

different	life.	This	study	supports	results	from	previous	research.		

	

Keywords:	loss	of	a	child,	trauma,	grief	process,	intervention,	process,	social	work	
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Formáli	

Rannsóknin	er	 lokaverkefni	 í	meistaranámi	 til	 starfsréttinda	 í	 félagsráðgjöf	við	Háskóla	

Íslands.	Verkefnið	gildir	30	ECTS-einingar	og	ber	heitið	„Það	sem	ekki	varð“,	Barnsmissir;	

upplifun	 og	 reynsla	 af	 stuðningi	 og	 þjónustu.	 Leiðbeinandi	 verkefnis	 var	 Dr.	 Steinunn	

Hrafnsdóttir.	Undirbúningur	verksins	hófst	í	maí	2017	og	lauk	í	nóvember	sama	ár.	Ég	vil	

byrja	á	að	þakka	öllum	viðmælendum	fyrir	að	deila	erfiðri	persónulegri	reynslu	sinni.	Án	

þeirra	 hefði	 þessi	 rannsókn	 aldrei	 orðið	 að	 veruleika.	 Eiginmanni	 mínum,	 Svavari	

Skarphéðni	 Guðmundssyni	 og	 börnum	 vil	 ég	 þakka	 þolinmæðina	 og	 stuðninginn	 á	

meðan	 rannsóknin	 var	 framkvæmd.	 Helgu	 Kristjánsdóttur	 vil	 ég	 þakka	 yfirlestur	 og	

áhuga	 á	 rannsóknarefninu.	 Steinunni	 vil	 ég	 þakka	 fyrir	 góðar	 ábendingar	 og	 faglega	

leiðsögn	á	meðan	rannsóknin	var	framkvæmd.	

Þessa	rannsókn	vil	ég	tileinka	öllum	börnum	sem	hafa	 látist	af	slysförum	hérlendis	

og	foreldrum	þeirra.		
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Mamma,	ekki	gráta	mig,	ég	veit	þú	saknar	mín.	
Mig	langar	að	vera	hjá	þér	og	þerra	tárin	þín.	
Ég	fæ	ekki	að	sjá	þig	og	blíðu	brosin	þín,	
Guð	vantaði	ungan	engil	og	kallaði	mig	til	sín.	
	
Segðu	pabba	að	ég	elsk’ann	því	pabbi	á	líka	bágt,	
faðmaðu	hann	fyrir	mig	og	hvíslaðu	ofurlágt.	
Segð´onum	frá	stjörnunni	sem	á	himnum	skærast	skín,	
kennd´onum	að	þekkja	hana	því	hún	er	stjarnan	mín.	
	
Núna	áttu	lítinn	engil	sem	vakir	yfir	þér,	
ég	passa	líka	pabba,	segðu	honum	það	frá	mér.	
Það	eru	hér	svo	margir	sem	þykir	vænt	um	mig,	
fjöldi	fallegra	engla	sem	gæta	mín	fyrir	þig.	
	
Tendraðu	lítið	kertaljós	til	að	lýsa	þér	til	mín,	
láttu	á	leiðið	mitt	hvíta	rós,	það	læknar	sárin	þín.	
Þegar	sorgarinnar	skuggi	dvín,	þá	muntu	minnast	mín	
og	tár	þín	verða	gleðitár	því	ég	verð	ávallt	þín.	
	
(Höfundur	óþekktur)	
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1 Inngangur	
Áður	fyrr	máttu	foreldrar	ekki	tala	um	barn	sem	þeir	misstu.	Þeim	var	sagt	að	harka	af	

sér	 og	 bera	 harm	 sinn	 í	 hljóði.	 Breytingar	 hafa	 orðið	 á	 því	 viðhorfi	 með	 auknum	

rannsóknum	á	áhrifum	barnsmissis	á	foreldra	og	fjölskyldur	þeirra	(Gijzen,	L’Hoir,	Boere-

Boonekamp	og	Need,	2016).	

Barnsmissir	er	sagður	vera	eitt	af	því	erfiðasta	sem	nokkur	manneskja	getur	gengið	í	

gegnum.	 Þegar	 andlát	 barns	 ber	 að	með	 skyndilegum	 hætti	 eins	 og	 af	 slysförum	 eru	

afleiðingar	þess	sagðar	rista	dýpra	en	af	annars	konar	missi.	Ekki	er	mikið	vitað	um	það	

ferli	 sem	 foreldrar	 ganga	 í	 gegnum	 þegar	 barn	 þeirra	 deyr	 (Gijzen	 o.fl.,	 2016).	

Rannsóknir	hafa	þó	 leitt	 í	 ljós	að	það	að	missa	barn	er	mikið	áfall	 fyrir	 foreldra	og	eru	

þeir	sagðir	vera	líklegir	til	að	kljást	við	alvarlega	sálfélagslega	erfiðleika	sem	hafa	ýmsar	

birtingarmyndir	(Rostila,	Saarela	og	Kawachi,	2012).	Þá	eru	foreldrar	sagðir	vera	í	hættu	

á	að	valda	eigin	dauða	fyrst	á	eftir	(Gijzen	o.fl.,	2016).	

Áhrif	þess	að	missa	barn	ná	til	fleiri	en	foreldranna.	Rannsóknir	sýna	að	slík	áföll	ná	

einnig	 til	 fjölskyldu	 þeirra	 og	 þess	 nærumhverfis	 sem	 umvefur	 hvern	 einstakling,	 þar	

sem	 ýmis	 flækjustig	 koma	 upp.	 Þá	 benda	 aðrar	 rannsóknir	 til	 þess	 að	 líkamlegir	 og	

andlegir	heilsufarsbrestir	séu	sterkari	hjá	foreldrum	barna	sem	látast	ung	heldur	en	hjá	

foreldrum	sem	missa	barn	sem	náð	hefur	fullorðinsaldri	(Rostila	o.fl.,	2012).		

Ekki	er	mikið	vitað	um	hvers	kyns	stuðningur	og	íhlutun	kemur	sér	best	þegar	slíkir	

atburðir	gerast.	Erlendar	rannsóknir	sýna	þó	að	foreldrar	hafa	ekki	upplifað	nægilegan	

stuðning	og	að	íhlutun	fagmanna	hefði	mátt	standa	lengur	og	ná	til	þeirra	sem	ekki	voru	

félagslega	sterkir	(Gijzen	o.fl.,	2016).	Einnig	sýna	þær	fram	á	þörf	fyrir	inngrip	fagmanna	

til	að	létta	megi	á	sálfélagslegum	erfiðleikum	sem	foreldrar	ganga	í	gegnum	við	missinn	

(Stevenson	o.fl.,	2017).	Benda	erlendar	rannsóknir	á	þörfina	á	frekari	rannsóknum	til	að	

mæta	foreldrum	og	fjölskyldum	þeirra	svo	létta	megi	á	því	álagi	sem	fylgir	barnsmissi	og	

koma	í	veg	fyrir	sálfélagslega	erfiðleika	(Garstang,	Griffiths	og	Sidebotham,	2014).		

Oftast	nær	leitar	fólk	stuðnings	hjá	fjölskyldumeðlimum	en	ef	sá	stuðningur	er	ekki	

til	 staðar	 getur	 úrvinnslan	 orðið	 flóknari.	 Þeir	 sem	 ekki	 hafa	 stuðning	 þurfa	 inngrip	

fagmanna	 til	 að	 styðja	 sig	 í	 gegnum	 ferlið.	 Erlendis	 er	 til	 fyrirmynd	 þess	 að	 setja	 upp	
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stuðningshóp	 jafningja	 undir	 eftirliti	 fagaðila	 þar	 sem	 fólk	 getur	 sótt	 sér	 stuðning	 til	

viðbótar	við	þann	sem	fólk	fær	frá	nærumhverfi	sínu	(Turunen	og	Punamäki,	2015).		

	Aðstæður	 foreldra	 sem	 missa	 barn	 af	 slysförum	 hafa	 ekki	 verið	 mikið	 skoðaðar	

hérlendis,	hvaða	íhlutun	og/eða	stuðningur	standi	þeim	til	boða	þegar	slík	áföll	verða.	Ef	

þörfin	 er	 í	 samræmi	 við	 þær	 rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 erlendis	 getur	 skipt	

sköpum	að	gripið	sé	 inn	 í	til	að	veita	þeim	þann	stuðning	sem	er	svo	mikilvægur	til	að	

létta	á	álagi	og	koma	í	veg	fyrir	alvarlegar	afleiðingar.	

1.1 Tilgangur	og	markmið	rannsóknar	
Tilgangur	þessarar	rannsóknar	er	að	varpa	ljósi	á	upplifun	foreldra	og	reynslu	þeirra	af	

þjónustu	og	stuðningi	eftir	að	þeir	hafa	misst	barn	undir	18	ára	aldri	af	slysförum.	Þá	er	

markmiðið	að	greina	upplifun	foreldra	af	því	að	missa	barn	á	þennan	hátt	og	áhrif	þess.	

Ætlunin	er	að	varpa	ljósi	á	hvort	og	þá	hvernig	stuðning	foreldrar	upplifðu	við	missinn	og	

einnig	að	fjalla	um	aðkomu	félagsráðgjafa	í	kreppuvinnu	með	foreldrum	og	fjölskyldum	

þeirra.		

	 Leitast	verður	við	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

1. Hver	er	upplifun	foreldra	af	því	að	missa	barn	undir	18	ára	aldri	af	slysförum?		

2. Hvaða	 stuðningur	 og/eða	 íhlutun	 frá	 fagaðilum	 er	 í	 boði	 fyrir	 foreldra	 sem	

missa	börn	af	slysförum?	Er	þörf	á	frekari	íhlutun?	

3. Hvernig	upplifa	foreldrar	sitt	félagslega	net	þegar	slík	áföll	verða?		

4. Hversu	mikilvægt	er	að	félagsráðgjafi	komi	að	kreppuvinnu	með	foreldrum	og	

fjölskyldum	þeirra?	

1.2 Mikilvægi	og	gildi	
Á	Íslandi	hafa	fáar	rannsóknir	verið	gerðar	sem	fjalla	um	barnsmissi	og	hvaða	afleiðingar	

hann	getur	haft	á	foreldra.	Foreldrar	sem	missa	barn	eru	sagðir	aldrei	verða	samir	á	ný	

og	við	tekur	mikil	vinna	að	læra	lifa	án	barnsins	og	sættast	við	orðinn	hlut.		

Þó	má	nefna	megindlega	rannsókn	Guðrúnar	Gísladóttir	(2012)	sem	fjallar	um	líðan	

foreldra	 í	 kjölfar	 andláts	 barns	 og	 hvort	 foreldrar	 upplifðu	 síður	 kvíða-,	 streitu-	 og	
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þunglyndiseinkenni	 ef	 þeir	 höfðu	 tekið	 þátt	 í	 hópastarfi	 hjá	 sorgarsamtökunum	 Ný	

dögun	heldur	en	þeir	foreldrar	sem	ekki	tóku	þátt.		

Ekki	er	mikið	vitað	um	foreldra	sem	missa	barn	skyndilega	eins	og	af	slysförum	og	

hvernig	 þjónusta	 er	 í	 boði	 fyrir	 foreldrana	 þegar	 slíkur	 harmleikur	 verður.	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 skoða	 upplifun	 og	 reynslu	 foreldra	 sem	 misst	 hafa	 barn	 og	 jafnframt	

reynslu	 af	 stuðningi	 og	 þjónustu.	 Samkvæmt	 rannsóknum	 er	 barnsmissir	 sagður	 vera	

eitt	af	því	erfiðasta	sem	einstaklingur	geti	þurft	að	ganga	í	gegnum	á	lífsleiðinni	þar	sem	

ýmis	flækjustig	sálfélagslegra	erfiðleika	koma	upp.	

Ósk	 rannsakanda	 er	 að	 opna	 megi	 umræðuna	 um	 ferlið	 og	 hvaða	 afleiðingar	 í	

kjölfarið	barnsmissir	getur	haft	á	foreldra	og	fjölskyldur	þeirra.	Sem	gæti	leitt	til	aukins	

skilnings	og	betri	þjónustu	fyrir	eftirlifendur.	

Ástæða	 þess	 að	 rannsakandi	 valdi	 svo	 viðkvæmt	 viðfangsefni	 er	 eigin	 upplifun	 af	

barnsmissi	 þegar	 ölvaður	 ökumaður	 varð	 17	 ára	 dóttur	 hans	 að	 bana	 árið	 2013.	

Rannsakandi	 fékk	 stuðning	 eftir	missinn	 en	hann	 stóð	 í	 of	 stuttan	 tíma	 að	hans	mati.	

Mikilvægt	 er	 að	 fá	 fram	 upplýsingar	 frá	 foreldrum	 hver	 sinnti	 sálgæslu	með	 þeim	 og	

hvernig	 hún	 fór	 fram,	 til	 að	 unnt	 sé	 að	 mæta	 þörfum	 þeirra	 sem	 á	 eftir	 koma	 í	

úrvinnsluferlinu.	

Foreldrar	sem	missa	barn	eru	viðkvæmur	hópur	og	telur	rannsakandi	mikilvægt	að	

rödd	þeirra	fái	aukið	vægi	svo	meta	megi	þörfina	fyrir	faglegt	inngrip.	Telur	rannsakandi	

inngrip	 einnig	 vera	 nauðsynlegt	 við	 annars	 konar	 missi	 þrátt	 fyrir	 að	 þessi	 rannsókn	

miðist	við	hóp	foreldra	sem	misst	hafa	börn	undir	átján	ára	aldri	af	slysförum.		

1.3 Uppbygging	ritgerðar		

Ritgerð	 þessi	 skiptist	 í	 sjö	 kafla	 sem	 hafa	 mismarga	 undirkafla.	 Hér	 í	 fyrsta	 kafla	 er	

inngangur	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 tilgang	 rannsóknarinnar,	 markmið	 og	 mikilvægi	 auk	

þess	sem	rannsóknarspurningar	eru	kynntar.	Kafli	tvö	inniheldur	fræðilega	umfjöllun	um	

ástvinamissi,	 áföll,	 sorg	 og	 afleiðingar.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 stigskenningar,	

tengslakenningar	og	kerfiskenningar.	 Í	 kafla	þrjú	er	 staða	þekkingar	kynnt	og	 farið	yfir	

áhrif	barnsmissis	á	foreldra,	hvernig	foreldrar	takast	á	við	áfallið	og	hvaða	sálfélagslegu	

þætti	 þeir	 upplifa.	 Einnig	 hefur	 hann	 að	 geyma	 hugmyndafræði	 félagsráðgjafar,	

markmið	hennar	og	tilgang.	Rætt	er	hvernig	aðkomu	félagsráðgjafar	getur	verið	háttað	í	
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vinnu	með	foreldrum	og	fjölskyldu	þeirra	í	úrvinnsluferlinu.	Kafli	fjögur	hefur	að	geyma	

umfjöllun	 um	 undirbúning	 og	 aðferðafræði	 sem	 beitt	 var	 við	 framkvæmd	

rannsóknarinnar,	 hvernig	 úrtakið	 var	 valið	 og	 gögnum	 safnað	 til	 frekari	 úrvinnslu,	

takmarkanir	rannsóknar	og	siðferðileg	álitamál.	Í	kafla	fimm	eru	þátttakendur	kynntir	og	

niðurstöður	 lagðar	fram	með	beinum	tilvitnunum	úr	viðtölum	við	þátttakendur.	 Í	kafla	

sex	er	fjallað	um	fyrirliggjandi	niðurstöður	sem	fléttaðar	eru	saman	við	fræðilegan	hluta	

ritgerðarinnar.	 Sjöundi	 kaflinn	 inniheldur	 samantekt	 á	 rannsókninni.	 Hann	 hefur	 að	

geyma	vangaveltur	rannsakandans,	þar	sem	hann	dregur	fram	helstu	niðurstöður	með	

tilliti	 til	 styrkleika	og	veikleika	og	 setur	 fram	 tillögu	að	 frekari	 inngripi	 á	 sviðinu.	Þar	á	

eftir	 er	 heiimildaskrá	og	 að	 lokum	eru	 fylgiskjöl:	 Viðtalsvísir,	 kynningarbréf	 og	upplýst	

samþykki.		
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2 Fræðileg	umfjöllun	
Við	vinnslu	þessarar	rannsóknar	var	horft	til	kenninga	og	fræðilegs	efnis	til	þess	að	fanga	

upplifun	og	reynslu	foreldra	sem	missa	börn	af	slysförum.	

Fræðilega	 umfjöllunin	 skiptist	 í	 fimm	 kafla	 og	 tveir	 af	 þeim	 hafa	 að	 geyma	

mismunandi	 undirkafla.	 Í	 fyrsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 ástvinamissi	 til	 að	 lýsa	 því	

hlutlæga	 ástandi	 að	missa	 nákominn	 ástvin.	 Í	 öðrum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	hugtökin	

áfall	og	í	undirköflum	hans	um	sorgarviðbrögð	og	áfallastreitu.	Til	að	útskýra	sorgarferli	

verður	 farið	 yfir	 stigskenningar	 í	 kafla	 þrjú.	 Í	 undirköflum	hans	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	

kenningum	 sem	 útskýra	 sorg	 og	 sorgarviðbrögð,	 tengslakenningu	 og	 kerfiskenningu.	 Í	

fjórða	kafla	verður	fjallað	um	úrvinnslu	og	verkefnamiðaða	kenningu.	Að	lokum	verður	

samantekt	í	kafla	fimm.	

2.1 Ástvinamissir		
Þegar	dauðsfall	verður	standa	aðstandendur	eftir	og	syrgja	látinn	ástvin.	Worden	(2010)	

skilgreindi	hugtakið	ástvinamissir	(e.	bereavement)	til	þess	að	lýsa	hlutlægu	ástandi	þess	

sem	 misst	 hefur	 einhvern	 nákominn	 sem	 er	 honum	 mikilvægur.	 Það	 veldur	 honum	

þjáningu,	vanlíðan	eða	mikilli	sorg	þegar	hann	reynir	að	aðlagast	breyttum	aðstæðum.	

Ástvinir	eru	skilgreindir	sem	barn,	foreldri,	systkini,	maki,	náinn	vinur	eða	ættingi.		

Sjónarhorn	 Freud	 var	 byggt	 á	 sálgreiningu	 og	 beindist	 að	 viðbrögðum	 sem	

einstaklingar	 sýna	 við	 ástvinamissi.	 Hans	 kenningarlegu	 hugmyndir	 urðu	 áhrifamiklar	

varðandi	skilning	á	heilbrigðri	og	óheilbrigðri	aðlögunarhæfni	vegna	ástvinamissis.	Freud	

lagði	 áherslu	 á	 að	 einstaklingar	 færu	 í	 gegnum	 sorgarferli	 (e.	 grief	 work)	 til	 þess	 að	

takast	 á	 við	 ástvinamissinn.	 Jafnframt	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	 mikilvægt	 er	 að	

einstaklingar	 sættist	 við	 orðinn	 hlut,	 þá	 fyrst	 geti	 bataferlið	 hafist	 (Stroebe,	 Hansson,	

Schut	og	Stroebe,	2011).	

Á	síðustu	áratugum	hafa	rannsóknir	um	sorgarferli	orðið	kenningamiðaðri.	Athyglin	

hefur	beinst	að	því	að	skoða	upplifun	og	reynslu	einstaklinga	þegar	þeir	missa	ástvin	og	

hvaða	 áhrifaþættir	 koma	 þar	 við	 sögu.	 Skilningur	 hefur	 aukist	 mikið	 á	 því	 ferli	 sem	

einstaklingar	fara	í	gegnum	við	ástvinamissi.	Áður	fyrr	var	lögð	rík	áhersla	á	að	harka	af	

sér,	 sleppa	takinu	af	 látna	ástvininum	og	halda	áfram.	Með	auknum	rannsóknum	hafa	
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þó	fengist	gagnreyndar	niðurstöður	og	ný	sýn	á	 ferlið	sem	einstaklingar	 fara	 í	gegnum	

við	ástvinamissi.	Lögð	er	áhersla	á	að	einstaklingur	vinni	sig	 í	gegnum	sorgarferli	þegar	

hann	verður	fyrir	ástvinamissi,	til	þess	að	öðlast	bata	á	ný	og	læra	að	lifa	með	missinum.	

Jafnframt	 virðast	 persónulegir	 eiginleikar	 hafa	 mikið	 um	 það	 að	 segja	 hvernig	

einstaklingum	gengur	að	vinna	sig	í	gegnum	sorgarferlið	(Stroebe	o.fl.,	2011).	

Cullberg	(1990)	fjallar	um	að	rannsóknir	séu	einnig	farnar	að	beinast	að	félagsgreind	

og	 þeim	 félagslegu	 þáttum	 sem	 umvefja	 hvern	 einstakling.	 Í	 flestum	 tilfellum	 syrgja	

einstaklingar	ekki	í	einrúmi.	Þannig	hafa	þeir	sem	eru	í	nærumhverfi	syrgjandans	áhrif	á	

sorgarferli	 einstaklingsins	 og	 umfang	 sorgarinnar.	 Með	 tilliti	 til	 þess	 þarf	 að	 skoða	

fjölskylduna	í	heild	sinni	svo	meta	megi	umfang	sorgar	og	þörfina	fyrir	íhlutun	sé	hún	til	

staðar.		

2.2 Áföll		
Flestir	einstaklingar	mæta	þeirri	áskorun	á	lífsleiðinni	að	upplifa	áfall	(e.	trauma)	og	sorg	

(e.	 grief).	 Greining	 fræðimanna	 á	 þessum	 tveimur	 hugtökum	 hafa	 verið	 ólíkar.	

Fræðimenn	 eru	 ekki	 á	 eitt	 sáttir	 hvernig	 skilgreina	 eigi	 hugtakið	 áfall,	 en	 í	 ameríska	

sálfræðifélaginu	American	Psychological	Association	er	hugtakið	skilgreint	á	eftirfarandi	

hátt:	 Í	 kjölfar	 alvarlegra	 atburða;	 slysa,	 nauðgunar	 eða	 náttúruhamfara	 getur	

einstaklingur	átt	á	hættu	að	verða	fyrir	losti	allt	að	því	að	afneita	atburðinum	(Sadock	og	

Sadock,	2015;	Weiss,	2011).	Einstaklingur	 í	 áfalli	upplifir	 að	 tilveru	hans	 sé	ógnað	og	 í	

kjölfarið	 finnur	 hann	 fyrir	 streituviðbrögðum	 sem	 hann	 á	 erfitt	 með	 að	 stjórna	

(Prigerson,	 Vanderwerker	 og	 Maciejewski,	 2011).	 Hann	 upplifir	 bæði	 líkamleg	 og	

tilfinningaleg	viðbrögð	sem	hafa	áhrif	á	andlega	og	 líkamlega	virkni.	Hann	getur	einnig	

átt	á	hættu	að	endurupplifa	atburðinn	ítrekað.		

Archeir	(2011)	fjallar	um	áfallakenningar	(e.	trauma	theory)	og	þá	þætti	sem	snúa	að	

innri	 þáttum	einstaklings,	 einnig	 þá	mikilvægu	 ytri	 þætti	 sem	hafa	 áhrif	 á	 hann	þegar	

áfall	 skellur	 á.	 Vísar	 hann	 í	 það	 ferli	 að	 grunnforsendum	 einstaklings	 er	 ógnað	 og	

öryggisnet	hans	er	ekki	lengur	stöðugt.	Þegar	talað	er	um	að	einstaklingur	sé	í	sorg	er	átt	

við	 að	 einstaklingur	 sýni	 neikvætt	 viðbragð	 við	 missi	 einhvers	 sem	 er	 honum	 kær.	 Í	

kjölfarið	upplifir	hann	sorg	sem	hefur	áhrif	á	líðan	hans	og	virkni.	Sorg	er	oftast	sterkust	í	

upphafi	en	hjaðnar	svo	með	tímanum	(Sadock	og	Sadock,	2015;	Weiss,	2011).		
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Við	áföll	geta	einstaklingar	upplifað	djúpstæð	sálfræðileg	áhrif	sem	byggja	einnig	á	

fyrri	 lífsreynslu.	 Þannig	 getur	 einstaklingur	 sem	 upplifði	 meiriháttar	 kvíðaverkandi	

aðstæður	 í	 bernsku	 kallað	 fram	þau	 viðbrögð	 við	þeim	áföllum	 sem	hann	 verður	 fyrir	

síðar	á	ævinni.	Fræðimenn	telja	að	ef	einstaklingur	hefur	ekki	gert	upp	fyrra	áfall	 sem	

hann	hefur	orðið	fyrir,	geti	seinna	áfallið	orðið	dýpra	og	flóknara.	Áföll	geta	haft	veruleg	

áhrif	á	einstaklinga	og	brotið	niður	eðlilegt	fjölskyldulíf,	vegna	þess	að	fjölskyldan	er	ekki	

lengur	það	öryggisnet	sem	hún	var	áður	en	áfallið	reið	yfir	og	einstaklingurinn	treysti	á.	

Hver	 meðlimur	 innan	 fjölskyldunnar	 reynir	 á	 sinn	 hátt	 að	 losa	 sig	 við	 kvíðann	 með	

örvæntingarfullum	aðgerðum	til	þess	að	 reyna	að	 laga	 líðan	sína	og	getur	það	skapað	

verulega	togstreitu	(Cullberg,	1990).		

2.2.1 Sorgarviðbrögð	

Við	 ástvinamissi	 er	 eðlilegt	 viðbragð	 einstaklings	 að	 fara	 í	 sorg	 og	 hefja	 sorgarferli.	

Sorgarferli	(e.	mourning)	er	opinber	birtingarmynd	sorgar	sem	hefur	áhrif	á	syrgjandann	

og	 hans	 nánustu	 ástvini.	 Ýmsir	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 einstaklingar	 upplifa	

sorgina	 og	 hversu	 djúpstæð	 hún	 verður	 (Prigerson	 o.fl.,	 2011).	 Áhrifaþættir	 eru	 til	

dæmis	menningarlegir	þættir,	þjóðfélagsgerð,	 trú,	persónuleiki,	 tengsl,	 seigla	og	hvort	

einstaklingurinn	búi	yfir	bjargráðum	sem	koma	honum	í	gegnum	sorgina.	Þannig	getur	

sorgin	haft	áhrif	á	hvernig	einstaklingar	syrgja	og	það	hvernig	einstaklingar	syrgja	hefur	

áhrif	á	sorgina	(Stroebe	o.fl.,	2011).	Í	flestum	samfélögum	hefur	verið	lagður	grunnur	að	

því	hvernig	einstaklingi	beri	að	haga	sér	varðandi	dauðann.	Einstaklingurinn	mótast	eftir	

þeirri	 sýn	 sem	 samfélagið	 hefur	 sett	 honum	 þegar	 hann	 syrgir	 (Silverman,	 2004).	

Sálfræðingurinn	Johan	Cullberg	(1990)	telur	að	heilbrigð	úrvinnsla	feli	í	sér	breytingar	á	

hugsun,	 líkamlegri	skynjun	og	hegðun	einstaklings.	Á	meðan	úrvinnslan	stendur	yfir	er	

eðlilegt	 að	 einstaklingurinn	 fari	 í	 gegnum	 andlegar	 og	 líkamlegar	 breytingar	 áður	 en	

hann	verður	heilbrigður	á	ný.	Að	sex	mánuðum	liðnum	er	talið	að	flestir	syrgjendur	hafi	

náð	 að	meðtaka	missinn	 að	 einhverju	 leyti	 og	 fundið	 hjá	 sér	 styrk	 til	 að	 takast	 á	 við	

daglegt	 líf	 að	 nýju.	 Þeir	 finna	 aftur	 tilgang	 með	 lífi	 sínu,	 viðhalda	 samböndum	 við	

fjölskyldu	 og	 vini	 og	 færni	 þeirra	 til	 þess	 að	 þróa	 með	 sér	 ný	 sambönd	 eykst	 aftur	

(Prigerson	o.fl.,	2011).	

Fræðimaðurinn	Worden	 (2010)	 skiptir	 sorgarviðbrögðum	 upp	 í	 tvo	 flokka;	 annars	

vegar	eðlileg	sorgarviðbrögð	(e.	normal	grief),	sorg	sem	telst	eðlileg	við	ástvinamissi,	og	
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hins	 vegar	 flókin	 sorgarviðbrögð	 (e.	 complicated	 grief),	 sorg	 sem	 tekur	 einstaklinginn	

langan	 tíma	að	 vinna	úr	 og	hann	 getur	 staðnað	 í	 ferlinu.	 Erfitt	 hefur	 reynst	 að	 greina	

þarna	á	milli	þar	sem	sorgarviðbrögð	eru	margþætt	og	flókin.	Hjá	einstaklingi	 í	sorg	er	

von	 á	 ýmsum	 tilfinningalegum,	 lífeðlisfræðilegum	 og	 vitsmunalegum	 viðbrögðum	

(Knight	 og	 Gitterman,	 2014).	 Flókin	 sorgarviðbrögð	 fela	 í	 sér	 frávik	 frá	 venjum	 um	

sorgarferli	 í	 ríkjandi	 samfélagi.	 Ef	 sorgin	 er	 hamlandi	 fyrir	 einstaklinginn	 í	 virkni	 hans,	

bæði	andlega	og	félagslega,	telst	hún	vera	orðin	flókin	(Worden,	2010).	

Prigerson	 o.fl.	 (2011)	 fjallar	 um	 einkenni	 flókinna	 sorgarviðbragða	 einstaklings	 í	

kjölfar	 ástvinamissis.	 Ef	 sorgarviðbrögðum	 linnir	 ekki	með	 tímanum	og	 syrgjandinn	á	 í	

erfiðleikum	með	að	aðlagast	lífinu	á	nýjan	leik,	teljast	þau	vera	orðin	flókin.	Í	fyrstu	eru	

einkenni	flókinna	sorgarviðbragða	þau	sömu	og	hjá	þeim	sem	syrgja	á	eðlilegan	hátt.		

Worden	 (2010)	 útskýrir	 að	 heilbrigð	 úrvinnsla	 sorgar	 feli	 í	 sér	 breytingar	 á	

hugsunum,	 tilfinningum,	 hegðun	 og	 líkamlegum	 skynjunum	 á	 meðan	 úrvinnslan	 fer	

fram.	 Öfugt	 við	 þá	 einstaklinga	 sem	 upplifa	 eðlilega	 sorg	 þá	 eru	 einstaklingar	 sem	

greinast	með	 flókin	 sorgarviðbrögð	 fastir	 í	 nokkurs	 konar	 krónískri	 sorg.	 Þetta	 ástand	

einkennist	 af	 ákafri	 löngun	 og	 þrá	 eftir	 þeim	 látna.	 Syrgjendur	 upplifa	 biturð	 út	 af	

missinum	 og	 óska	 þess	 í	 örvæntingu	 að	 hægt	 sé	 að	 spóla	 lífi	 sínu	 til	 baka	 þegar	

ástvinurinn	 var	 á	 lífi.	 Syrgjendur	 með	 flókin	 sorgarviðbrögð	 finna	 fyrir	

tómleikatilfinningu	og	eiga	erfitt	með	að	finna	tilgang	með	lífi	sínu	að	nýju.	Þeir	festast	

til	að	mynda	í	hugsunum	sem	missirinn	olli	og	eiga	það	til	að	einangra	sig	frá	fjölskyldu	

og	vinum.	Einstaklingar	sem	upplifa	flókin	sorgarviðbrögð	og	finna	lítinn	tilgang	með	lífi	

sínu	 eiga	 erfitt	 með	 að	 stofna	 til	 nýrra	 kynna.	 Þeir	 geta	 upplifað	 sig	 á	 þann	 hátt	 að	

eitthvað	hafi	dáið	innra	með	þeim	og	þeir	eigi	aldrei	eftir	að	finna	gleði	sína	á	ný.	Þeir	

eiga	erfitt	með	að	greina	 sitt	 eigið	 sjálf	 án	ástvinarins	og	hræðast	það	að	 líf	 þeirra	 sé	

ónýtt	og	þeir	verði	aldrei	eðlilegir	á	ný.		

2.2.2 Áfallastreituröskun	

Áfallastreituröskun	(e.	post	traumatic	stress	disorder;	PTSD)	getur	þróast	hjá	einstaklingi	

eftir	óhugnanlega	atburði	og	slys.	Einstaklingur	sem	þjáist	af	áfallastreituröskun	á	það	til	

að	 endurlifa	 atburðinn	 og	 forðast	 allt	 sem	minnir	 hann	 á	 atvikið.	 Áfallastreituröskun	

getur	 gert	 vart	 við	 sig	 þegar	 nokkur	 tími	 er	 liðinn	 frá	 áfallinu,	 jafnvel	 allt	 að	 30	 árum	

seinna	(Sadock	og	Sadock,	2015).		
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Samkvæmt	 DSM-V	 getur	 áfallastreituröskun	 fylgt	 í	 kjölfar	 þess	 að	 einstaklingur	

verður	 fyrir	 sálfræðilegu	 áfalli	 sem	 er	 utan	 þess	 reynslusviðs	 sem	 dæmigerð	 reynsla	

gefur	honum.	Þá	er	átt	við	að	flestir	lenda	einhvern	tímann	í	dæmigerðri	reynslu	eins	og	

árekstrum,	 slagsmálum,	 ástarsorg	 sem	dæmi.	 En	 við	ódæmigerða	meiriháttar	 reynslu,	

eins	 og	 ástvinamissi,	 snjóflóð	 eða	 nauðgun,	 getur	 hann	 í	 framhaldi	 þróað	 með	 sér	

áfallastreitu	sem	er	bein	afleiðing	af	kvíða	eftir	sálfræðilegt	áfall	(Kristján	Guðmundsson,	

2012;	Mallon,	2011).		

	Hann	upplifir	að	tilveru	hans	sé	ógnað,	finnur	fyrir	bjargarleysi	og	hræðslu.	Einkenni	

áfallastreituröskunar	 eru	 vitsmunaleg	 (e.	 cognitive)	 þar	 sem	 einstaklingurinn	 upplifir	

ruglandi	hugsanir,	martraðir	og	draumarugl,	einbeitingarskort,	áhugaleysi,	endurteknar	

hugsanir	 um	 atburðinn	 og	 hræðslu	 við	 að	 geta	 ekki	 haft	 stjórn	 á	 sér	 eða	 aðstæðum.	

Einkennin	eru	einnig	tilfinningaleg	(e.	emotional),	meðal	annars	kvíði,	ótti,	sektarkennd,	

uppnám,	pirringur,	 reiði,	 ruglaðar	 tilfinningar,	 skelfing	og	ofsahræðsla.	 Einstaklingnum	

finnst	hann	vera	að	íþyngja	öðrum	og	er	sár	og	pirraður.	Hegðunarvandi	(e.	behavioral	

problem)	getur	fylgt	 í	kjölfarið;	breytingar	á	matarvenjum	og	svefni,	ofurárvirkni	og	að	

vera	 hátt	 uppi,	 viðkvæmni,	 hlédrægni	 og	 óframfærni,	 örlyndi,	 óróleiki	 og	 stjórnleysi	 í	

aðstæðum.	 Líkamleg	 (e.	 physical)	 einkenni	 geta	 gert	 vart	 við	 sig,	 til	 dæmis	 þreyta	 og	

eirðarleysi,	vöðvaspenna,	kuldaköst,	hjartsláttarköst,	minnisleysi,	magaverkir	og	ógleði,	í	

sumum	 tilfellum	 sjálfsskaði	 og	 geðrof.	 Öll	 ofangreind	 einkenni	 geta	 truflað	

einstaklinginn	 verulega	 í	 daglegri	 rútínu	 þjáist	 hann	 af	 áfallastreituröskun	 (Mallon,	

2011).		

Rannsóknir	sýna	að	tveir	þriðju	þeirra	sem	þjást	til	dæmis	af	áfallastreituröskun	eru	

líklegri	 til	 þess	 að	 þjást	 af	 öðrum	 fylgiröskunum	 sem	 dæmi,	 félagsfælni	 og	 neyslu	

vímuefna.	 Félagsfælni	 getur	 skarast	 á	 við	 aðrar	 greiningar	 og	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	

einkennin	verða	verri	(Sadock	og	Sadock,	2015).	

2.3 Kenningar	um	sorgarferli	

Þegar	 reynt	 er	 að	útskýra	 sorg	og	 sorgarferli	 er	oftast	horft	 til	 stigskenninga	 (e.	 stage	

theories).	 Stigskenningar	 eru	 sagðar	 lýsa	 sorgarferli	 og	hvernig	 syrgjandi	 fer	 í	 gegnum	

ákveðin	stig	á	meðan	hann	syrgir.	Notast	verður	við	stigskenningu	Worden	til	að	útskýra	

ferli	 sorgar	og	farið	yfir	kreppukenningu	Cullberg	sem	oft	er	notuð	til	að	fagaðilar	geti	

áttað	 sig	 á	 hvar	 í	 ferlinu	 einstaklingar	 eru	 staddir.	 Í	 kjölfarið	 verður	 rætt	 um	
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tengslakenningu	Bowlby	þar	sem	hún	útskýrir	vel	hvaða	áhrif	það	getur	haft	á	foreldra	

þegar	tenging	rofnar	við	barnsmissi.	Að	lokum	verður	farið	yfir	seiglu	og	hvaða	hlutverki	

hún	gegnir	þegar	einstaklingar	verða	fyrir	áföllum.	

2.3.1 Stigskenningar		

Til	 að	 útskýra	 stigskenningar	 er	 vart	 hægt	 að	 ganga	 fram	 hjá	 forvera	 fyrstu	

stigskenningarinnar,	Kübler-Ross.	Með	bók	sinni	On	death	and	dying	frá	1969	fjallar	hún	

um	 niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 hún	 framkvæmdi	 á	 dauðvona	 sjúklingum.	 Þar	 fjallar	

hún	um	fimm	stig	sorgar	sem	hún	taldi	að	dauðvona	sjúklingar	færu	í	gegnum	á	meðan	

þeir	biðu	andláts.	Taldi	hún	að	syrgjendur	færu	á	sama	hátt	í	gegnum	þessi	stig	við	missi.	

Fræðimenn	 hafa	 ekki	 allir	 verið	 sáttir	 við	 stigskipta	 kenningu	 Kübler-Ross	 og	 kenning	

hennar	 hefur	 verið	 gagnrýnd.	 Talið	 er	 að	 kenninguna	 skorti	 kerfisbundna	

rannsóknaraðferð	 til	 að	 útskýra	 megi	 betur	 klíníska	 notkun	 eða	 ofnotkun	 hennar	

(Kübler-Ross	 og	 Kessler,	 2005).	Með	 tímanum	 hafa	 stigskenningar	 þróast	 og	Worden	

(2010)	er	ein	af	þeim	sem	byggir	á	kenningu	Kübler-Ross	til	að	útskýra	ferli	sorgar.	

2.3.2 Stigskenning	Worden	

Sorgarstigum	hefur	Worden	skipt	upp	 í	 fjögur	 stig:	Fyrsta	 stigið	nefnist	Andleg	 líðan.	 Í	

kjölfar	 ástvinamissis	 getur	 einstaklingur	 orðið	 fyrir	 áfalli.	 Hann	 getur	 fundið	 fyrir	

áfallatengdum	 viðbrögðum	 svo	 sem	 doðatilfinningu	 og	 óraunveruleika.	 Á	 þessu	 stigi	

getur	hann	einnig	fundið	fyrir	afneitun	og	neitað	að	trúa	því	sem	gerst	hefur.	Hann	getur	

upplifað	 líðan	 sem	áhorfandi	 en	 ekki	 þátttakandi	 og	 finnast	 hann	 frosinn	 eða	 að	 vera	

fastur.	Honum	getur	fundist	að	það	sé	erfitt	að	meðtaka	það	sem	er	sagt	við	hann,	getur	

fundið	fyrir	söknuði	og	reiði	og	getur	reiðin	beinst	að	þeim	sem	eiga	ekki	hlut	að	máli.	

Sjálfsásakanir	 og	 sektarkennd	 geta	 komið	 í	 ljós.	 Jafnframt	 getur	 fólk	 fundið	 fyrir	

einmanaleika,	vonleysi,	örvæntingu,	kvíða	og	bjargarleysi.	Þetta	stig	má	gera	ráð	fyrir	að	

vari	frá	einhverjum	klukkustundum	upp	í	nokkrar	vikur.	Á	öðru	stigi,	Líkamleg	einkenni,	

geta	 komið	 fram	 einkenni,	 svo	 sem	 hjartsláttarköst,	 sjóntruflanir,	 herpingur	 í	 brjósti,	

munnþurrkur,	 máttleysi,	 svimi	 og	 orkuleysi,	 magatruflanir,	 flökurleiki,	 truflun	 á	

matarlyst,	 niðurgangur	 eða	 hægðatregða.	 Á	 þessu	 stigi	 getur	 einstaklingurinn	 fundið	

fyrir	ofurnæmni	fyrir	ljósi	eða	hávaða.	Hann	gæti	einnig	fundið	fyrir	myrkfælni	og	jafnvel	

ofskynjunum.	 Þriðja	 stig	 nefnist	 Skynbreytingar	 en	 þær	 fela	 í	 sér	 breytingar	 á	

tilfinninganæmni,	 skynjun	 og	 lyktnæmni.	 Einstaklingurinn	 getur	 átt	 hættu	 á	 að	missa	
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bragðskyn.	 Hann	 gæti	 fundið	 fyrir	 truflunum	 á	 boðskiptum	heilans.	 Fjórða	 stig	 kallast	

Breytt	hegðun.	Einstaklingur	gæti	tekið	grátköst,	átt	við	svefntruflanir	að	stríða,	fundið	

fyrir	kvíða	og	matarvenjur	gætu	breyst.	Hann	gæti	dregið	sig	 í	hlé	og	átt	erfitt	með	að	

umgangast	aðra.	Hann	gæti	 fundið	 til	þess	að	vera	 fjarlægur	og	átt	það	 til	 að	dreyma	

dagdrauma	 um	 þann	 látna,	 forðast	 neikvæðar	 minningar,	 fundið	 fyrir	 eirðarleysi	 eða	

ofvirkniástandi	auk	depurðar	og	þunglyndiseinkenna.		

2.3.3 Stigskenning	Cullbergs	

Sálfræðingurinn	 Johan	Cullberg	 (1990)	 telur	að	upphaflega	megi	 rekja	orðið	kreppa	 til	

gríska	orðsins	christos	(e.	crisis),	sem	merkir	umtalsverð	þáttaskil	 í	 lífi	einstaklings.	Það	

vísar	í	það	ferli	að	þegar	lífsaðstæður	einstaklings	eru	orðnar	þannig	að	hann	nær	ekki	

að	nýta	sér	þau	bjargráð	sem	eru	honum	eðlislæg	og	tamin.	

Cullberg	 skilgreinir	 tvær	 víddir	 kreppu,	 annars	 vegar	 kreppu	 (e.	 crisis)	 sem	 getur	

verið	jákvæð,	þar	sem	einstaklingurinn	gengur	í	gegnum	ákveðin	stig	á	lífsleiðinni.	Til	að	

mynda	felst	hún	í	að	hefja	ný	sambönd,	gifta	sig,	eignast	börn,	hefja	búskap,	að	ganga	í	

gegnum	 veikindi	 og	 svo	 framvegis.	 Þegar	 talað	 er	 um	 jákvæða	 kreppu	 er	 átt	 við	 að	

einstaklingurinn	 öðlist	 dýpri	 skilning	 á	 lífið	 og	 tilveruna	 þegar	 hann	 gengur	 í	 gegnum	

ákveðin	stig.	Hins	vegar	talar	hann	um	áfallakreppu	(e.	trauma)	og	útskýrir	hana	á	þann	

hátt	að	einstaklingur	upplifi	 getuleysi	eftir	 slys,	ástvinamissi	eða	eftir	náttúruhamfarir.	

Getuleysið	veldur	því	að	einstaklingurinn	nær	ekki	að	nýta	sér	þroska	sinn	og	reynslu	til	

þess	að	vinna	úr	áfallinu.	Atburðir	sem	koma	af	stað	áfallakreppu	eru	til	dæmis	atburðir	

sem	 setja	 líf	 einstaklingsins	 í	 hættu,	 ógna	 félagslegri	 stöðu,	 eða	 ógna	 tilveru	 hans	 á	

einhvern	hátt.	Algengt	er	að	einstaklingur	upplifi	áfallakreppu	þegar	hann	missir	ástvin	

sem	er	honum	náinn.	

Cullberg	(1990)	skiptir	áfallakreppu	upp	í	fjögur	stig	sem	hjálpa	fagaðilum	að	átta	sig	

á	 því	 hvar	 í	 ferlinu	 einstaklingur	 er	 staddur.	 Fyrsta	 stigið	 er	 loststig.	 Doðatilfinning	

hjálpar	einstaklingum	að	meðtaka	það	 sem	gerðist	 í	 litlum	skömmtum	og	 takast	á	 við	

þær	breytingar	sem	í	vændum	eru.	Á	þessu	stigi	virðist	einstaklingurinn	yfirvegaður	en	

innst	 inni	 er	 hann	 í	 miklu	 uppnámi.	 Annað	 stigið	 er	 viðbragðsstig	 og	 þar	 fara	

varnarhættir	 í	gang.	Á	þessu	stigi	má	búast	við	að	einstaklingur	þurfi	að	horfast	 í	augu	

við	 það	 sem	 gerðist.	 Þriðja	 stigið	 er	 úrvinnslustig.	 Á	 þessu	 stigi	 er	 líklegt	 að	

einstaklingurinn	 reyni	 að	 aðlagast	missinum,	 sleppa	 takinu	 á	 ástvininum,	 finna	 leið	 til	
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þess	að	 lifa	við	missinn	og	horfa	 til	 framtíðar.	Þar	má	búast	við	að	einstaklingurinn	sé	

farinn	 að	 taka	 þátt	 í	 daglegum	 athöfnum	 að	 nýju.	 Cullberg	 telur	 að	 ef	 einstaklingur	

komist	ekki	af	þessu	stigi	sé	líklegt	að	hann	þurfi	á	inngripi	fagaðila	að	halda.	Fjórða	og	

jafnframt	það	 síðasta	er	Lokastig	 sem	er	 stig	 skilnings.	 Einstaklingurinn	hefur	 gengið	 í	

gegnum	öll	ofangreind	stig	og	nær	að	sættast	við	þær	afleiðingar	sem	missirinn	hafði.	

Hann	nær	að	lifa	með	þeirri	reynslu	sem	missirinn	hafði	í	för	með	sér	og	finnur	jafnvel	

tilgang	með	reynslu	sinni.	Cullberg	telur	að	eðlilegt	sé	að	upplifa	öll	ofangreind	stig	til	að	

læra	að	lifa	með	missinum	(Cullberg,	1990).	

2.3.4 Tengslakenningin	

Tengslakenningin	 (e.	 attachment	 theory)	 er	 ein	 af	 merkustu	 kenningum	 tuttugustu	

aldarinnar	og	hefur	haft	veruleg	áhrif	innan	félagsráðgjafar,	sálfræði	og	geðlæknisfræði	

(Sæunn	 Kjartansdóttir,	 2009).	 Hún	 var	 sett	 fram	 af	 breska	 sálkönnuðinum	 og	

geðlækninum	 John	 Bowlby	 (1907-1990).	 Helsta	 áhugasvið	 Bowlby	 voru	 afleiðingar	

sundrungar	í	fjölskyldum	og	þá	helst	„móðursvipting“	og	hvaða	áhrif	það	hafði	á	barn	að	

vera	tekið	frá	foreldrum	sínum	(Page,	2011).	Kenning	Bowlby	er	talin	geta	útskýrt	þörf	

einstaklings	til	þess	að	mynda	tengsl	við	aðra	og	þau	viðbrögð	sem	einstaklingur	getur	

sýnt	 þegar	 þessum	 tengslum	 er	 ógnað.	 Samkvæmt	 tengslakenningu	 Bowlby	 er	

tengslamyndun	á	milli	umönnunaraðila	og	barns	mjög	mikilvæg.	Ef	þessi	tenging	rofnar	

veldur	 það	mikilli	 streitu,	 kvíða	 og	 spennu	 fyrir	 barnið.	 Á	 sama	 hátt	 upplifa	 foreldrar	

spennu,	streitu	og	kvíða	þegar	tenging	við	barn	þeirra	rofnar	við	andlát	þess	(Worden,	

2010).	

Bowlby	framkvæmdi	fjöldann	allan	af	rannsóknum	til	að	útskýra	tengslahegðun,	ein	

sú	 frægasta	 er	 þegar	 Bowlby	 rannsakaði	 afleiðingar	 eftir	 stríð	 (e.	 post-war)	 þar	 sem	

brottflutningur,	sundrung,	ástvinamissir,	útlegð	og	umrót	sundraði	milljónum	fjölskyldna	

í	Evrópu.	Hann	skoðaði	fullorðin	börn	sem	höfðu	verið	tekin	eða	aðskilin	frá	foreldrum	

sínum	frá	ýmsum	sjónarhornum	og	komst	að	því	að	það	voru	sterk	 tengsl	á	milli	þess	

sem	hann	kallaði	„móðursviptingu“	og	vandamála	sem	þau	glímdu	við	á	fullorðinsárum	

(Beckett	og	Taylor,	2010;	Weiss,	2011).	Bowlby	hefur	einnig	gefið	út	mörg	fræðirit	sem	

útskýra	 tengslahegðun.	 Eftir	 að	 bók	 hans	 Loss:	 Sadness	 and	Depression	 kom	 út	 hefur	

tengslakenningin	meðal	annars	verið	notuð	til	að	útskýra	sorg	og	sorgarferli	einstaklinga	

(Weiss,	2011).	Tengslakenningar	eru	 taldar	útskýra	hegðun	einstaklinga	þegar	 skoða	á	



25	

bataferli	 þeirra	 við	 ástvinamissi.	 Þær	 eru	 taldar	 geta	 gefið	 vísbendingu	 um	 hvernig	

einstaklingi	gangi	að	vinna	sig	í	gegnum	sorgarferli	með	tilliti	til	tengsla.	Hann	setti	fram	

þrjár	 tegundir	 tengsla	 sem	hann	 taldi	 geta	 valdið	mikilli	 sorg	hjá	þeim	 sem	eftir	 lifðu.	

Þær	 eru	 tenging	 við	 barn,	 maka	 og/eða	 umönnunaraðila.	 Taldi	 hann	 að	 rekja	 mætti	

þessi	tengsl	til	þeirra	sem	veitt	hefðu	eftirlifendum	öryggi	og	ást	(Worden,	2010).	

Kenning	Bowlby	hefur	hlotið	töluverða	gagnrýni	þar	sem	hann	hafnaði	mörgu	sem	

áður	hafði	verið	sett	fram,	til	dæmis	kenningum	Freud.	Tengslakenning	Bowlby	var	sett	

fram	 þvert	 á	 kenningu	 Freud,	 en	 Freud	 hafði	 áður	 sett	 fram	 þá	 kenningu	 að	 hvatir	

einstaklings	til	þess	að	mynda	tengsl	við	aðra	manneskju	væru	gagngert	til	að	fá	útrás	

fyrir	innri	hvatir	(Bowlby,	2004).	

Þá	hefur	kenning	Bowlby	verið	gagnrýnd	fyrir	að	horfa	einungis	til	tengsla	móður	og	

barns	 en	 ekki	 taka	 tillit	 til	 annarra	 uppalenda	 svo	 sem	 feðra	 eða	 annarra	 sem	 sjá	 um	

uppeldi	 barnsins.	 Í	 seinni	 tíð	 hefur	 kenning	 hans	 þróast	 töluvert	 í	 áttina	 að	 því	 að	

„móðir“	 geti	 átt	 við	 aðal	 ummönnunaraðila	 óháð	 kyni	 og	 fjölda	 þeirra	 sem	 sjá	 um	

barnið.	Litið	er	til	þess	að	barn	geti	haft	fleiri	en	einn	umönnunaraðila.	Kenning	Bowlby	

er	 enn	 þann	 dag	 í	 dag	mikið	 notuð	meðal	 fagaðila	 þegar	 skoða	 á	 tengslamyndun	 og	

sorgarviðbrögð	(Beckett	og	Taylor,	2010).		

2.3.5 Kerfiskenningin	

Kerfiskenningin	(e.	systems	theory)	var	sett	fram	á	áttunda	áratug	síðustu	aldar.	Hún	er	

sprottin	 út	 frá	 eldri	 kerfiskenningu	 (e.	 general	 systems	 theory)	 sem	 teygir	 anga	 sína	 í	

kenningar	líffræðingsins	og	heimspekingsins	Ludwig	von	Bertalanffy.	Kenningar	hans	eru	

náskyldar	þróunarkenningu	Darwin.	Bertalanffy	vildi	miðla	með	sinni	kenningu	að	allar	

lífverur	 tilheyrðu	 ákveðnum	 kerfum	 sem	 hefðu	 áhrif	 á	 hvert	 annað.	 Hann	 skoðaði	

hvernig	lífverur	hegðuðu	sér	út	frá	umhverfislegum	þáttum,	það	er	að	segja	tegundum,	

tengslum	og	fjölda	(Bertalanffy,	1975).	

Hrefna	Ólafsdóttir	(2006)	fjallar	um	hvernig	Hartman	og	Laird	(1983)	útskýra	kerfin	

og	hvernig	kerfin	hafa	áhrif	á	hvert	annað.	Þeir	settu	fram	líkan	í	bók	sinni	Family	Center	

Social	Work	 Practice	 sem	 byggir	 á	 kerfiskenningunni.	 Áhrifamátt	 kerfanna	 og	 hvernig	

þau	séu	stöðugt	á	hreyfingu	í	tíma	og	ekki	sé	hægt	að	fastmóta	eitthvað	án	áhrifaþátta.	

Það	er	að	segja	að	fjölskyldan	er	það	kerfi	sem	athygglin	beinist	að	og	og	ekki	sé	hægt	að	

hjálpa	manneskju	 nema	 taka	 tillit	 til	 fjölskyldunar	 og	 það	mannlega	 kerfi	 sem	 hún	 er	
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hluti	 af.	 Þegar	 kerfiskenningin	 ruddi	 sér	 til	 rúms	 í	 félagsráðgjöf	 var	 hún	 byggð	 á	

hugmyndum	Bertalanffy	og	heimfærð	upp	á	félagslega	kerfið	(e.	social	systems).	Þannig	

væri	hægt	að	skoða	einstakling	út	frá	félagslegum	áhrifum	og	hvernig	ákveðin	kerfi	hafa	

árif	á	hann.	Þessi	kerfi	geta	verið	einstaklingur,	fjölskylda	eða	stofnanir.	Þegar	íhlutun	á	

sér	 stað	 er	 einstaklingur	 skoðaður	 út	 frá	 þeim	 kerfum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 hann	 (Farley,	

Smith	og	Boyle,	2009;	Hartman	og	Laird,	1983;	Hrefna	Ólafsdóttir,	2006).	

Worden	 (2010)	 fjallar	 um	 hversu	 mikilvægt	 sé	 að	 nota	 kerfiskenninguna	 sem	

verkfæri	þegar	íhlutun	á	sér	stað	við	ástvinamissi.	Hver	einstaklingur	er	hluti	af	kerfi	og	

kerfin	hafa	áhrif	hvert	 á	 annað.	Þessi	 kerfi	 geta	 verið	 fjölskyldan,	 vinir,	 skóli,	 vinna	og	

aðrir	þættir	sem	eru	í	daglegu	lífi	einstaklingsins	og	hafa	áhrif	á	hann	(Beckett	og	Taylor,	

2010).	 Samkvæmt	kerfiskenningunni	er	þó	ekki	hægt	að	hjálpa	einstaklingi	nema	 taka	

mið	af	tengslum	við	það	mannlega	kerfi	sem	hann	er	hluti	af.	Eins	og	áður	hefur	komið	

fram	 er	 í	 auknum	 mæli	 lögð	 áhersla	 á	 fjölskyldumiðaða	 sorgarmeðferð	 (e.	 family-

focused	grief	 therapy)	 í	 stað	þess	að	skoða	einungis	einstakling	 í	 sorg	eins	og	gert	var	

áður	fyrr	(Stroebe	o.fl.,	2011).	

2.4 Úrvinnsla		

Til	 að	 auka	 skilning	 á	 hvað	 einstaklingar	 er	 að	 ganga	 í	 gegnum	 við	 ástvinamissi	 hafa	

margar	rannsóknir	verið	framkvæmdar.	Út	frá	niðurstöðum	þeirra	er	hægt	að	vinna	að	

einstaklingsmiðuðum	 meðferðarúrræðum	 (Gijzen	 o.fl.,	 2016).	 Kenningar	 Freud	 og	

Bowlby	 hafa	 lagt	 grunn	 að	 allri	 meðferðarvinnu	 og	 hafa	 þýðingarmiklu	 hlutverki	 að	

gegna	til	þess	að	skilja	viðbrögð	einstaklings	og	það	ferli	sem	fer	í	gang	við	ástvinamissi	

(Stroebe	o.fl.,	2011).		

Worden	 (2010)	 skiptir	 íhlutun	 gjarnan	 í	 tvo	 flokka,	 annars	 vegar	 sorgarráðgjöf	 (e.	

grief	counseling)	og	hins	vegar	sorgarmeðferð	 (e.	grief	 therapy).	Þegar	sorgarviðbrögð	

eru	„eðlileg“	getur	verið	gott	að	notast	við	sorgarráðgjöf	til	að	létta	á	því	álagi	sem	fylgir	

sorgarviðbrögðum.	Sorgarmeðferð	er	oftast	notuð	þegar	um	flókin	sorgarviðbrögð	er	að	

ræða.	Markmið	með	sorgarmeðferð	er	að	skoða	hvað	það	sé	í	sorgarferlinu	sem	stoppar	

eða	hamlar	úrvinnslu	hjá	einstaklingi.	Sorgarmeðferð	byggir	á	samtalsmeðferð	þar	sem	

fagaðili,	svo	sem	félagsráðgjafi,	leiðir	syrgjandann	í	gegnum	ferlið	með	því	að	hlusta	og	

leyfa	 syrgjandanum	 að	 tala	 sig	 út	 úr	 ferlinu,	 finna	 styrkleika	 hans	 og	 vinna	 með	 þá	

(Worden,	2010).	
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Samkvæmt	Worden	(2010)	þarf	einstaklingur	í	sorg	að	takast	á	við	röð	verkefna	(e.	

task).	 Verkefnin	 eru	 fjögur	 talsins.	 Í	 fyrsta	 lagi	 er	 að	 viðurkenna	 missinn,	 þ.e.	 að	

einstaklingurinn	 viðurkenni	 að	 ástvinurinn	 sé	 látinn,	 bæði	 vitsmunalega	 og	

tilfinningalega,	 en	 einstaklingsbundið	 er	 hversu	 langan	 tíma	 það	 tekur	 að	 vinna	 með	

þennan	 hluta.	 Í	 öðru	 lagi	 er	 að	 vinna	 úr	 sársaukanum	 sem	 fylgir	 ástvinamissinum.	

Mörgum	 reynist	 þetta	 verkefni	 erfitt	 vegna	 tengsla	 við	 ástvininn	 sem	 er	 látinn,	 hvort	

sem	þau	hafi	verið	mikil	eða	lítil.	Nauðsynlegt	er	að	vinna	sig	í	gegnum	þetta	verkefni	til	

þess	 að	 það	 hafi	 ekki	 langvarandi	 áhrif	 á	 einstaklinginn.	 Í	 þriðja	 lagi	 þarf	 að	 aðlagast	

lífinu	á	nýjan	leik	án	ástvinarins,	bæði	 í	 innri	og	ytri	aðstæðum.	Ytri	aðstæður	eru	þær	

breytingar	sem	verða	í	daglegum	athöfnum,	en	innri	aðstæður	eru	þær	breytingar	sem	

verða	á	sjálfsmynd	og	hvernig	einstaklingurinn	endurraðar	þörfum	sínum	á	ný.	 Í	 fjórða	

lagi	 er	 að	 skapa	 rými	 fyrir	 minningar	 um	 ástvininn	 og	 halda	 lífinu	 áfram.	 Þetta	 stig	

reynist	mörgum	erfitt	og	flókið,	og	til	að	mynda	getur	það	tekið	foreldra	sem	missa	barn	

langan	tíma	að	geta	sagt	„barnið	mitt	er	dáið	og	ég	fæ	það	aldrei	aftur“	(Worden,	2010).		

Fræðimaðurinn	 Worden	 (2010)	 greinir	 frá	 því	 að	 fjölskyldan	 í	 heild	 sinni	 geti	

upplifað	 viðvarandi	 sorg	 (e.	 chronic	 grief)	 þar	 sem	 styrkleiki	 viðbragða	 sé	 meiri	 en	

eðlilegt	 getur	 talist	 í	 ríkjandi	 samfélagi.	 Fjölskyldumeðferð	 byggir	 á	 kerfiskenningunni	

þar	sem	fjölskyldur	eru	það	kerfi	sem	athyglin	beinist	að.	Fjölskylda	í	sorg	þarf	að	takast	

á	við	endurmótun.	Einstaklingar	eru	misjafnir	og	syrgja	ekki	allir	á	sama	hátt	og	það	ber	

að	 virða	 svo	 ekki	 skapist	 spenna	 í	 fjölskyldukerfinu.	 Þegar	 unnið	 er	 með	 heildina	 er	

mikilvægt	að	allir	fái	að	tjá	sig	um	hvernig	þeir	fara	í	gegnum	ferlið,	að	allir	fái	að	segja	

og	 lýsa	 sinni	 tengingu	 við	 barnið	 og	 hvernig	 þeim	 líði	 eftir	 missinn.	 Þá	 gefst	

fjölskyldumeðlimum	tækifæri	til	þess	að	sjá	tilfinningar	annarra	meðlima	með	speglun.	

2.5 Samantekt	

Við	ástvinamissi	standa	ástvinir	eftir	og	syrgja.	Sorgarviðbrögð	vísa	til	þess	ástands	sem	

skapast	þegar	ástvinurinn	syrgir	einhvern	sem	er	honum	mikilvægur	og	veldur	honum	

þjáningu	 þegar	 hann	 reynir	 að	 aðlagast	 breyttum	 aðstæðum.	 Þegar	 áföll	 verða	

skyndilega	eru	ástvinir	líklegir	til	að	finna	fyrir	dýpri	viðbrögðum.	Þá	geta	sorgarviðbrögð	

verið	 ýmist	 heilbrigð	 eða	 flókin.	 Áfallastreituröskun	 getur	 þróast	 hjá	 einstaklingi	 eftir	

alvarlega	 atburði	 og	 einnig	 þegar	 lengra	 er	 liðið	 frá	 áfallinu.	 Til	 að	 útskýra	 áföll	 og	

sorgarviðbrögð	 hefur	 verið	 notast	 við	 stigskenningar.	 Tengslakenning	 Bowlby	 og	

kerfiskenningin	eru	tvær	af	þeim	kenningum	sem	félagsráðgjafar	notast	við	þegar	unnið	

er	með	einstaklinga	í	sorg.	
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3 Staða	þekkingar	
Í	eftirfarandi	hluta	rannsóknar	verður	farið	yfir	stöðu	þekkingar	á	efninu.	Fjallað	verður	um	

hvaða	 sálfélagslegu	 áhrif	 barnsmissir	 getur	 haft	 á	 foreldra	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 auk	

áhættuþátta	sem	foreldrar	geta	hugsanlega	glímt	við	í	kjölfarið.	

Umfjöllunin	 skiptist	 í	 fjóra	 kafla.	 Í	 fyrsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 rannsóknir	 varðandi	

upplifun	og	reynslu	foreldra	sem	misst	hafa	börn	með	skyndilegum	hætti	líkt	og	af	slysförum	

og	hvaða	afleiðingar	það	getur	haft	í	för	með	sér	fyrir	foreldra	þegar	slík	áföll	verða.	Í	undir	

kaflum	kafla	eitt	verður	fjallað	um	hvort	sjá	megi	mun	milli	kynja	hvernig	foreldrar	takast	á	

við	sorg.	Einnig	umfjöllun	þess	efnis	hvernig	foreldrar	leitast	við	að	finna	reynslu	sinni	tilgang,	

fjölskylduna	og	 sorgina.	Kafli	 tvö	 inniheldur	 fyrirliggjandi	 rannsóknir	 af	upplifun	 foreldra	af	

stuðningi	 og	 íhlutun.	 Í	 kafla	 þrjú	 um	 félagsráðgjöf	 og	 sorgarúrvinnslu.	 Að	 lokum	 verður	

samantekt	í	kafla	fjögur.	

3.1 Barnsmissir		

Barnsmissir	er	talinn	eitt	af	erfiðustu	verkefnum	sem	foreldrar	glíma	við	á	lífsleiðinni	og	sýna	

rannsóknir	að	það	að	missa	barn	með	skyndilegum	hætti,	til	dæmis	af	völdum	slyss,	er	sagt	

rista	dýpra	og	vera	erfiðara	 í	úrvinnslu	en	við	missi	af	öðrum	orsökum	(Rostila	o.fl.,	2012).	

Ekkert	foreldri	gerir	ráð	fyrir	að	lifa	barnið	sitt.	Foreldrar	ganga	út	frá	því	vísu	að	þegar	barnið	

þeirra	 fæðist	sé	það	hlutverk	þeirra	að	gæta	barnsins	og	koma	því	 til	manns,	ásamt	því	að	

hlakka	til	þess	að	sjá	barnið	vaxa	úr	grasi	og	verða	að	fullorðnum	einstakling.	Að	missa	barn	

stangast	 á	 við	 þær	 hugmyndir	 sem	 foreldrið	 hefur	 gert	 sér	 í	 hugarlund	 (Murphy,	 2011).	

Foreldrar	líta	svo	á	að	þeir	eigi	ekki	að	þurfa	að	lifa	börnin	sín	og	því	er	barnsmissir	mikið	áfall	

fyrir	foreldra.	Á	sama	tíma	og	foreldrar	syrgja	eru	þeir	einnig	að	reyna	að	halda	fjölskyldunni	

gangandi	 og	 sinna	 eftirlifandi	 börnum,	 séu	þau	 til	 staðar,	 og	 það	 getur	 skapað	 aukið	 álag.	

Sorgarviðbrögð	 foreldra	 eru	 sögð	misjöfn	 og	missterk.	 Áhrifaþættir	 eins	 og	 aldur	 barns	 og	

hvernig	tengslin	voru	á	milli	barnsins	og	foreldra	þess	geta	haft	áhrif	á	hvernig	sorgarferlið	

verður	(Rostila	o.fl.,	2012).	

Að	takast	á	við	barnsmissi	er	langt	ferli	sem	fylgir	foreldrum	út	lífið,	sorgin	dvínar	smám	

saman	með	árunum	en	hverfur	aldrei.	Getur	það	tekið	foreldra	allt	að	fimm	ár	að	komast	í	
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gegnum	 erfiðasta	 hlutann	 og	 eru	 þeir	 líklegir	 til	 að	 þjást	 af	 áfallastreituröskun	 og	

sálfélagslegum	erfiðleikum	í	kjölfarið	(Stevenson	o.fl.,	2017).		

Í	 rannsókn	sem	Turunen	og	Punamäki	 (2015)	gerðu	á	 foreldrum	sem	misst	höfðu	barn	

skyndilega	 og/eða	 með	 ofbeldisfullum	 hætti	 kom	 í	 ljós	 að	 foreldrar	 áttu	 við	 langvarandi	

andleg	 veikindi	 að	 stríða.	 Rannsóknin	 sýndi	 að	 28%	 mæðra	 og	 12%	 feðra	 voru	 enn	 með	

áfallastreituröskun	 fimm	 árum	 eftir	 missinn.	 Foreldrar	 upplifðu	 ferlið	 bæði	 krefjandi	 og	

sársaukafullt	 ásamt	því	 að	hafa	miklar	 áhyggjur	 þess	 efnis	 að	 líf	 þeirra	 hefði	 tekið	miklum	

breytingum	og	yrði	aldrei	samt	að	nýju.		

Rannsóknir	sýna	að	í	sorgarferlinu	eru	foreldrar	líklegir	til	að	fjölga	neikvæðum	athöfnum	

og	venjum,	til	dæmis	að	borða	óhollan	mat,	auka	áfengisneyslu	og	reykingar	svo	fátt	eitt	sé	

nefnt.	 Foreldrar	 sem	missa	 ung	 börn	 þjást	 af	 ýmsum	heilsufarslegum	 kvillum	 og	 hafa	 háa	

tíðni	þunglyndis,	sjálfsvígshugsana,	sykursýki,	krabbameins	og	heilablóðfalls.	Líkur	á	sterkari	

einkennum	sorgar	og	áfalla	aukast	ef	barnið	hefur	látist	með	skyndilegum	hætti	vegna	slyss,	

manndráps	eða	vegna	sjálfsvígs,	heldur	en	ef	barnið	hefur	 látist	af	öðrum	orsökum.	Þá	eru	

ýmis	 flækjustig	 tilfinninga	 sem	 foreldrar	 þurfa	 að	 ganga	 í	 gegnum.	 Sem	 getur	 valdið	 auka	

streitu	og	vanlíðan	þegar	hugsað	var	til	þess	sem	ekki	varð.	Barnið	fékk	ekki	að	upplifa	það	

sem	áður	þótti	svo	sjálfsagt,	að	útskrifast	úr	skóla,	verða	fullorðið,	gifta	sig,	eignast	börn	og	

svo	framvegis	(Rostila	o.fl.,	2012;	Stevenson	o.fl.,	2017).	

Hættan	á	að	taka	eigið	líf	eða	að	deyja	af	öðrum	orsökum	eins	og	áður	hefur	komið	fram	

er	 einn	af	 áhættuþáttum	hjá	 foreldrum	 sem	missa	börn	 samanborið	 við	 foreldra	 sem	ekki	

hafa	misst	börn.	Þetta	er	staðfest	í	rannsókn	Rostila	o.fl.	(2012),	í	Svíþjóð.	Upplýsingar	voru	

fengnar	 úr	 gagnabanka	 sem	 innihélt	 alla	 íbúa	 landsins.	 Í	 úrtakinu	 var	 foreldrum	 fylgt	 eftir	

barnsmissi	frá	árunum	1980	til	2002.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	áhættu	þess	að	

láta	 lífið	af	 sálfélagslegum	orsökum	eftir	missi	barns.	 Í	úrtakinu	voru	mæður	og	 feður	 sem	

misst	höfðu	börn	af	 slysförum	og	þar	 sem	dánarmein	var	af	náttúrulegum	orsökum.	Aldur	

barna	þeirra	 var	 frá	 10	 til	 49	 ára.	Dánartíðni	 kvenna	 reyndist	 hærri,	 9005,	 samanborið	 við	

karla,	 7833.	 Þrátt	 fyrir	 að	 konur	 lifðu	 almennt	 lengur	 en	 karlar	 kom	 í	 ljós	 að	 konur	 voru	 í	

meiri	 áhættu	 en	 karlar.	 Það	 sem	 einnig	 vakti	 athygli	 var	 að	 þeir	 foreldrar	 sem	 höfðu	 veik	

félagsleg	 tengsl	 voru	 í	 meiri	 áhættu	 en	 þeir	 sem	 voru	 félagslega	 sterkir.	 Flestir	 foreldrar	

upplifðu	 sálfélagslega	erfiðleika	en	 viðbrögðin	 voru	 sterkari	 hjá	 foreldrum	ungra	barna,	og	

sterkust	hjá	mæðrum	barna	á	aldrinum	10-17	ára	enn	þá	jókst	áhættan	um	31%.		
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Murphy	 (2011)	 fjallar	 um	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 á	 foreldrum	 og	 skoðaðir	 voru	

áhættuþættir	 þess	 að	 missa	 barn	 á	 4,	 12,	 24	 og	 60	 mánaða	 tímabili	 ásamt	 upplifun	

foreldranna.	Á	 fyrstu	 fjórum	mánuðum	fór	mesta	orkan	 í	 söknuð	og	minningar	um	barnið.	

Sjálfsásökun	og	samviskubit	þjökuðu	foreldra	og	eftirlifandi	börn	fengu	ekki	mikla	athygli	á	

þessu	tímabili.	Einnig	mældust	miklar	áhyggjur	af	eigin	heilsu	og	orkuleysi.	Á	tímabilinu	að	12	

mánuðum	liðnum	fór	orkan	í	hugsanir	um	atburðinn,	hvernig	hann	hafi	átt	sér	stað	og	hvort	

þau	 hefðu	 eitthvað	 getað	 gert	 til	 að	 afstýra	 honum.	 Áhyggjur	 af	 framtíð	 voru	 einnig	

mælanlegar	 á	 þessu	 tímabili,	 það	 er	 að	 segja	 hverjir	 myndu	 veita	 þeim	 stuðning	 þegar	

aldurinn	færðist	yfir.	Á	tímabilinu	24-60	mánuðir	voru	einkenni	ofangreindrar	hegðunar	enn	

þá	til	staðar	en	þó	í	minna	mæli.	

3.1.1 Sorgarviðbrögð	kynja	

Sorgarviðbrögð	 foreldra	 við	 barnsmissi	 geta	 verið	mismunandi	 eftir	 kyni	 foreldris	 þar	 sem	

munur	getur	verið	á	hvernig	feður	og	mæður	syrgja.	Rekja	má	þennan	mun	til	kynjahlutverka	

í	 vestrænum	 samfélögum,	 þar	 sem	 feðraveldi	 er	 ríkjandi	 í	 menningu.	 Þar	 er	 ætlast	 til	 að	

karlmenn	séu	stuðningur	fyrir	maka	sinn	og	börn	og	þeir	eigi	ekki	að	sýna	tilfinningar.	Vegna	

ofangreindra	þátta	eiga	karlmenn	erfiðara	með	að	tjá	sig	og	að	sýna	tilfinningaleg	viðbrögð	

við	 atburði	 eins	 og	 barnsmissi.	 Rannsóknir	 sýna	 að	 samband	 þeirra	 við	 aðra	 manneskju	

byggir	 fremur	 á	 sameiginlegum	 áhugamálum	 og	 trausti,	 heldur	 en	 nánd	 og	 tjáningu	

tilfinninga.	Félagsleg	viðmið	samfélagsins	segja	til	um	hvernig	einstaklingur	eigi	að	syrgja.	Til	

þess	að	komast	í	gegnum	sorgarferli	er	best	að	vera	opinn	með	tilfinningar	sínar	og	líðan.	Af	

þeim	sökum	lenda	karlmenn	oft	 í	klemmu	þar	sem	þessi	ríkjandi	viðmið	stangast	á	við	þau	

menningarlegu	viðmið	sem	áður	var	minnst	á	(Worden,	2010).		

Í	 rannsókn	 Aho,	 Tarkka,	 Åstedt-Kurki,	 Sorvari	 og	 Kaunonen	 (2011),	 sem	 gerð	 var	 á	

feðrum	sem	misstu	barn	undir	þriggja	ára	aldri,	kemur	fram	hvaða	áhrifaþættir	draga	úr	sorg	

feðra.	 Þeir	 þættir	 eru	 hærra	 menntunarstig,	 hversu	 margar	 klukkustundir	 feður	 vinna	 og	

hvort	 þeir	 eiga	 fleiri	 eftirlifandi	 börn.	 Þá	 skipti	 máli	 hvernig	 hvernig	 andlát	 bar	 að	 og	

skyndilegt	fráfall	var	meira	streituvaldandi	heldur	en	fráfall	eftir	 langvarandi	veikindi	barns.	

Þrátt	 fyrir	 þær	 niðurstöður	 eru	 aðrar	 rannsóknir	 sem	 staðfesta	 ekki	 þennan	mun	 eins	 og	

rannsókn	Rostila	ofl.	 (2012).	Þar	kemur	fram	lítill	munur	á	að	missa	barn	skyndilega	eða	af	

náttúrulegum	orsökum	eins	og	áður	hefur	verið	nefnt.	Missir	barns	hefur	víðtæk	áhrif	á	bæði	

á	mæður	og	feður,	bæði	sálfélags-	og	heilsufarslega.		
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Fráfall	barns	getur	þó	einnig	ýtt	undir	sálræna	og	líkamlega	kvilla	hjá	báðum	foreldrum	

og	sem	eykur	áhættu	og	dánartíðni.	Þrátt	fyrir	að	mæður	sýni	meiri	tilfinningalega	erfiðleika	í	

kjölfar	 missis	 barns,	 þá	 er	 sú	 lífsreynsla	 að	 missa	 barn	 verulega	 sársaukafull	 fyrir	 báða	

foreldra	(Aho	o.fl.,	2011;	Murphy,	2011).		

Þegar	horft	er	til	stuðnings	voru	feður	líklegri	til	að	leita	eftir	stuðningi	hjá	vinnufélögum	

samanborið	við	mæður.	Þeir	sögðu	að	þeim	þætti	auðveldara	að	mæta	í	vinnu	því	að	vinnan	

hjálpaði	þeim	að	dreifa	huganum.	Mæður	voru	ósammála	þeirri	staðreynd	og	töldu	það	ekki	

hjálpa	sér	að	hverfa	aftur	til	vinnu	fyrst	á	eftir.	Þær	fundu	meiri	styrk	 í	 fjölskyldu	og	vinum	

(Stevenson	o.fl.,	2017).	

Hlutverk	 samfélagsstuðnings	 í	 sorg	 og	 ástvinamissi	 er	 mikilvægt.	 Skortur	 á	 slíkum	

stuðningi	 getur	 leitt	 af	 sér	 flókin	 sorgarviðbrögð.	 Feður	 sem	 njóta	 stuðnings	 úr	

nærumhverfinu	 (e.	 social	 support)	 eru	 sagðir	 fara	 léttar	 í	 gegnum	 sorgarstigin.	 Þá	 hefur	

samfélagsþátttaka	áhrif	á	feður	í	sorg,	ef	þeir	draga	sig	ómeðvitað	í	hlé	getur	það	ýtt	undir	að	

þeir	upplifi	sig	einangraða.	Samfélagið	býst	við	því	að	feður	sýni	styrk	og	að	sorgarferlið	taki	

fljótt	af.	Þrátt	fyrir	að	makinn	sé	sagður	mikilvægastur	í	sorgarferli	foreldra	getur	fráfall	barns	

leitt	til	minni	samskipta	á	heimilinu	og	aukinnar	togstreitu	og	stuðning	því	ekki	að	finna	þar	

(Aho	o.fl.,	2011).		

Mæður	 eru	 sagðar	 vera	 í	 hættu	 á	 auknum	 sálfélagslegum	 erfiðleikum	 og	 ýmsum	

sjúkdómum	 sem	 gætu	 leitt	 þær	 til	 dauða.	 Í	 stórri	 bandarískri	 rannsókn	 þar	 sem	 fylgst	 var	

með	 mæðrum	 yfir	 ákveðið	 tímabil	 eftir	 missi,	 að	 lágmarki	 fjögur	 ár,	 kom	 í	 ljós	 að	 aukin	

dánartíðni	var	á	meðal	þeirra	kvenna	sem	misst	höfðu	barn	heldur	en	þeirra	sem	ekki	höfðu	

misst	barn,	sérstaklega	fyrstu	tvö	árin	eftir	lát	barnsins.	Rannsóknin	náði	yfir	69.224	mæður	á	

aldrinum	20-50	ára	 í	Bandaríkjunum.	Þetta	var	 fyrsta	rannsóknin	þar	sem	unnið	var	úr	 jafn	

stórum	gagnabanka	sem	náði	yfir	landið	allt.	Dánartíðni	mæðra	sem	misst	höfðu	barn	jókst	

um	 133%	 á	 fyrsta	 ári	 eftir	 missinn.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 ekki	 mun	 þegar	 litið	 var	 til	

menntunar,	 hjúskaparstöðu,	 fjölskyldustærðar	 eða	 kyns	 barnsins	 sem	 lést	 (Espinosa	 og	

Evans,	2013).		

Murphy	 (2011)	 fallar	 um	kynjamismun	með	 tilliti	 til	 hvaða	bjargráð	 foreldrar	 nýta	 sér.	

Með	 spurningalista	 COPE	 (e.	 coping	 orientation	 to	 problems	 exeperienced)	 kom	 í	 ljós	 að	

bæði	 kynin	 nýta	 sér	 sams	 konar	 bjargráð.	 Bæði	 kynin	 töldu	 sig	 nota	 virkni	 til	 að	 leysa	

vandamál,	og	sækja	sér	stuðning	og	hjálp.	Mælingar	á	kynjamun	leiddu	í	ljós	að	mæður	voru	



33	

líklegri	til	þess	að	snúa	sér	til	bænar	og	trúar	heldur	en	feður.	Feður	voru	hins	vegar	líklegri	til	

þess	að	sætta	sig	við	orðinn	hlut	og	halda	lífi	sínu	áfram.		

3.1.2 Að	finna	reynslunni	tilgang		

Að	 spyrja	 einstakling	 í	 sorg	 hvort	 hann	 hafi	 fundið	 reynslu	 sinni	 tilgang	 er	 aðferð	 sem	 er	

tiltölulega	 nýtilkomin,	 en	 getur	 haft	 verulega	 mikið	 að	 segja	 í	 úrvinnsluferlinu.	 Það	 er	 að	

segja	að	einstaklingur	finnur	tilgang	með	reynlsu	sinni	og	gefur	henni	merkingu.	Sem	dæmi	

setur	upp	minnismerki	við	slystað,	stofnar	sjóð	til	minningar	um	barn	og	eða	hjálpar	öðrum	

foreldrum	 sem	 missa	 börn	 með	 þekkingu	 sinni.	 Samkvæmt	 rannsóknum	 er	 talið	 að	 þeir	

einstaklingar	sem	eru	fljótari	að	finna	reynslu	sinni	tilgang	séu	um	leið	fljótari	að	læra	að	lifa	

með	missinum,	heldur	en	þeir	sem	ekki	hafa	fundið	reynslu	sinni	tilgang	(Murphy,	2011).		

Í	rannsókn	Murphy	og	Johnson	(2003)	kemur	þó	fram	að	foreldrar	sem	misst	hafa	börn	

skyndilega,	til	dæmis	af	slysförum	eða	vegna	manndráps,	eiga	almennt	erfiðara	með	að	finna	

reynslu	sinni	merkingu.	Þrátt	fyrir	að	rannsóknir	sýni	að	geti	þeir	fundið	reynslu	sinni	tilgang	

hafi	það	langtíma	áhrif	á	þá	varðandi	heilsu	og	aðlögun.	

Murphy	 (2011)	 ræðir	 rannsókn	 á	 foreldrum	 sem	misst	 höfðu	 börn	 með	 tilliti	 til	 þess	

hvort	að	þeir	hefðu	fundið	reynslunni	tilgang.	Einungis	12	%	þeirra	sem	rannsóknin	náði	til	

höfðu	fundið	tilgang	með	reynslu	sinni,	þegar	 tólf	mánuðir	voru	 liðnir	 frá	andláti.	Að	 fimm	

árum	liðnum	höfðu	57%	foreldranna	fundið	tilgang	með	andlátinu.	Þeir	foreldrar	sem	höfðu	

náð	þeim	árangri	töldu	að	það	sem	hefði	hjálpað	þeim	mest	hefði	verið	að	þekkja	styrkleika	

sína	og	endurraða	þörfum	sínum	í	kjölfar	áfalls.		

Þá	virtist	afstaða	þeirra	með	að	trúa	að	barn	þeirra	hefði	ekki	þjáðst	við	andlátið	hjálpa	

þeim	að	finna	tilgang	og	læra	að	lifa	með	missinum.	Þeir	foreldrar	sem	höfðu	fundið	reynslu	

sinni	 tilgang	mældust	með	minni	 einkenni	 andlegrar	 vanlíðunar,	 þeim	 leið	 betur,	 voru	 við	

betri	heilsu	og	líklegri	til	þess	að	sækja	stuðningshópa	en	þeir	sem	ekki	höfðu	fundið	reynslu	

sinni	tilgang.		

Þá	eru	styrkleikar	og	seigla	foreldra	sögð	haft	veruleg	áhrif	á	hvernig	foreldrar	vinna	úr	

áfalli.	 Þegar	 talað	 er	 um	 að	 einstaklingur	 búi	 yfir	 seiglu	 (e.	 resilience)	 er	 átt	 við	 hvernig	

einstaklingur	getur	komist	 í	 gegnum	erfiðleika	og	mótlæti	 í	 lífinu	án	þess	að	þróa	með	sér	

neikvæð	líkamleg	eða	geðræn	vandkvæði	(Herrman	o.fl.,	2011).	Styrkleikar	einstaklinga	eru	

sagðir	háðir	persónuleika	(e.	personality)	þeirra.	Þeir	velti	á	náttúrulegri	getu	einstaklings	til	
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þess	að	geta	nýtt	sér	innsæi,	atferli	og	hugsanir	sér	til	framdráttar	og	eigin	getu,	sem	leiði	til	

betri	útkomu	fyrir	hann	(Jarden,	2012).	

3.1.3 Fjölskyldan	og	sorgin		

Í		blandaðri	rannsókn	Donovan,	Wakefield,	Russell	og	Cohn	(2015)	kemur	fram	að	þegar	barn	

deyr	 hefur	 það	 víðtæk	 áhrif	 á	 alla	 fjölskyldumeðlimi.	 Það	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 á	 félagslega	

virkni	 foreldra,	gæði	hjónabands,	systkini,	afa	og	ömmur.	Systkini	hafa	verið	skilgreind	sem	

gleymdir	syrgjendur	 (e.	 forgotten	mourners).	Þá	hefur	sorg	afa	og	ömmu	ekki	 fengið	mikla	

athygli	þar	sem	þeirra	hlutverk	er	oftast	nær	að	veita	sínum	börnum	huggun	sem	eykur	álag	

á	þau	á	sama	tíma	og	þau	hafa	misst	barnabarn.	

Eins	og	Turunen	og	Punamäki	(2015)	nefna	hefur	það	mikil	áhrif	á	fjölskyldulíf	þegar	einn	

ástvinur	 deyr	 skyndilega.	 Hlutverk	 hvers	 og	 eins	 innan	 fjölskyldunnar	 breytist	 og	 flestir	

upplifa	 vonleysi,	 hræðslu	 og	 örvæntingu.	 Foreldrar	 í	 áfalli	 eiga	 oft	 erfitt	með	 að	 sinna	 og	

styðja	jafn	mikið	við	bakið	á	öðrum	eftirlifandi	börnum	og	þeir	vildu.	Eftirlifandi	börn	reyna	á	

móti	iðulega	að	létta	undir	með	foreldrum	sínum	og	taka	á	sig	hlutverk	innan	heimilisins	sem	

þau	sinntu	ekki	áður,	en	bæla	með	því	niður	sitt	eigið	sorgarferli.	Þetta	 fyrirkomulag	getur	

reynst	 í	 lagi	 ef	 það	 varir	 tímabundið.	 En	 ef	 það	 varir	 lengi	 er	 hætt	 við	 því	 að	 börnin	 beri	

skyldur	á	herðum	sér	sem	séu	þeim	ofviða	og	kalli	fram	annars	konar	vandamál.	Það	reynist	

flestum	 foreldrum	 ólýsanlega	 erfitt	 að	 horfa	 upp	 á	 eftirlifandi	 börn	 sín	 þjökuð	 af	 sorg	 og	

missi.	Geta	þeir	fyllst	vonleysi	að	geta	ekkert	gert	til	að	hjálpa	þeim,	sökum	eigin	vanlíðunar.	

Þrátt	fyrir	það	er	mikilvægt	að	hjálpa	foreldrum	að	skilja	að	lífið	heldur	áfram	og	best	sé	að	

reyna	að	halda	daglegum	venjum	eins	 vel	og	hægt	er.	Vegna	þess	 að	það	getur	haft	mikil	

áhrif	 á	 börn	 seinna	 meir	 séu	 þau	 ung	 að	 árum	 ef	 þeim	 er	 ekki	 sýndur	 skilningur	 og	

stuðningur,	sem	getur	enn	fremur	leitt	til	andlegra	veikinda	á	fullorðinsárum.		

3.2 Upplifun	foreldra	af	stuðningi	og	íhlutun	
Margar	 rannsóknir	hafa	 sýnt	þörf	 foreldra	 fyrir	 betri	 stuðningi	 við	 sig	 eftir	 barnsmiss.	 Sem	

dæmi	 um	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 í	 Hollandi	 af	 Gijzen,	 L’Hoir,	 Boere-Boonekamp	 og	 Need	

(2016)	á	sextíu	og	fjórum	foreldrum	sem	misstu	barn	undir	tveggja	ára	aldri,	var	markmiðið	

að	 skoða	 hvort	 foreldrar	 upplifðu	 nægilegan	 stuðning	 eftir	 missinn	 og	 hvort	 þörf	 væri	 á	

frekari	 stuðningi.	 Rúmlega	 helmingur	 foreldra,	 eða	 52%,	 upplifðu	 ekki	 nægilegan	

tilfinningalegan	stuðning	í	kjölfarið,	sérstaklega	frá	fjölskyldu	og	vinum	og	töldu	foreldrar	að	

Inngrip	fagmanna	hefði	mátt	vera	víðtækara	og	standa	lengur	yfir.	
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Mikilvægt	 er	 að	 samhliða	 faglegri	 aðstoð	 fái	 foreldrar	 stuðning	 frá	 aðstandendum;	

fjölskyldu,	 vinum	 og/eða	 vinnufélögum.	 Stuðningur	 frá	 aðstandendum	 reynist	 oft	 besta	

hjálpin	ef	hún	er	til	staðar.	Einstaklingurinn	þarf	að	vita	að	hann	sé	elskaður	og	að	hann	sé	

ekki	byrði	á	sínum	nánustu.	Hann	þarf	að	hafa	vitneskju	um	að	hann	sé	ekki	einn	í	sorginni	og	

geti	talað	við	einhvern	sem	honum	þykir	vænt	um	og	er	tilbúinn	að	hlusta	á	hann	(Sadock	og	

Sadock,	 2015).	 Rannsóknir	 sýna	 að	 það	 getur	 skipt	 máli	 hvernig	 stuðning	 foreldrar	 fá	 á	

meðan	 þeir	 syrgja	 og	 aðlagast	 breyttu	 lífi.	 Skortur	 á	 stuðningi	 getur	 verið	 hamlandi	 fyrir	

foreldra	í	úrvinnslunni.	Þeir	eru	líklegri	til	að	verða	félagslega	óvirkir,	einangraðir	og	þjást	af	

félagsfælni	 ef	 skortur	er	 á	 stuðningi.	 Flestir	 sem	syrgja	 aðlagast	 á	ný	og	halda	 lífinu	áfram	

með	stuðningi	vina	og	fjölskyldu.	Þegar	fráfall	verður	skyndilega	eru	eftirlifendur	þó	líklegri	til	

þess	 að	 þurfa	 frekar	 á	 stuðningi	 úr	 nærumhverfi	 sínu	 og	 þurfa	 á	 faglegri	 íhlutun	 að	 halda	

(Knight	og	Gitterman,	2014;	Worden,	2010).	

Rannsóknir	benda	á	að	tilgangur	faglegrar	íhlutunar	er	aðallega	að	örva	fólk	til	að	grípa	

hjálpina	sem	það	 fær	 í	nærumhverfi	 sínu.	Eftirlifendur	 leita	 iðulega	ósjálfrátt	 stuðnings	hjá	

öðrum	sem	búa	yfir	svipaðri	reynslu	og	eiga	auðveldara	með	að	tjá	tilfinningar	sínar	í	slíkum	

hópi	sem	getur	verið	góð	viðbót	við	faglega	íhlutun.	Sumar	rannsóknir	benda	til	þess	að	það	

eitt	að	deila	tilfinningum	sínum	hjálpi	fólki	 í	sorgarferli	og	bæti	geðheilsu	þess	(Turunen	og	

Punamäki,	2015).		

Upplifun	 foreldra	af	 íhlutun	virðist	ekki	alltaf	vera	 til	 staðar.	 Í	 rannsókn	Stevenson	o.fl.	

(2017)	 sem	 gerð	 var	 á	 15	mæður	 og	 6	 feður	 á	 aldrinum	 29-60	 ára,	 sem	misstu	 börn,	 frá	

nokkurra	daga	gömlu	upp	 í	19	ára	gamalt	barn,	sýndu	þess	efnis	að	foreldrar	upplifðu	ekki	

nægilegan	 stuðning	 frá	 heilbrigðisfólki.	 Foreldrar	 lýstu	 því	 að	 þeir	 hefðu	 viljað	 fá	 betri	

þjónustu	og	geta	talað	um	barnið	við	fagaðila	sem	þeir	gætu	treyst	og	hefði	skilning	á	hvað	

þeir	 væru	 að	 ganga	 í	 gegnum.	Að	 þjónustan	 væri	 þeim	opin	 þegar	 þeim	 liði	 sem	 verst	 og	

mætti	 vera	 þeim	 að	 kosnaðarlausu.	 Foreldrarnir	 lýstu	mjög	 sveiflukenndri	 líðan,	 stundum	

væri	mikil	depurð	en	stundum	væri	allt	gerlegt.	Niðursveiflur	kæmu	þegar	minnst	varði	og	

væri	 því	 gott	 að	 geta	 leitað	 til	 fagaðila	 þegar	 niðursveiflur	 gerðu	 vart	 við	 sig.	 Til	 að	meta	

faglega	íhlutun	í	blandaðri	samantektarrannsókn	sem	gerð	var	á	4000	foreldrum	sem	misst	

höfðu	börn,	 var	markmiðið	að	 skoða	hvaða	þjónustu	 foreldrar	 vildu	 fá,	 frá	heilbrigðisfólki.	

Hvort	 koma	mætti	 á	 verklagsreglum	 í	þeim	 tilgangi	að	 styðja	betur	við	 foreldra	 sem	missa	

börn	 sín.	 Ásamt	 því	 hvernig	 eftirfylgni	 mundi	 henta	 foreldrum	 til	 þess	 að	 hjálpa	 þeim	 að	
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aðlagast	breyttum	aðstæðum.	Niðurstöður	þeirrar	rannsóknar	leiddi	í	ljós	að	foreldrar	töldu	

að	íhlutun	frá	fagfólki	væri	mikilvægur	hluti	í	sorgarferlinu.	Foreldrar	vildu	einnig	fræðslu	um	

ferli	 sorgarinnar,	og	að	eftirfylgni	næði	einnig	yfir	þarfir	 fjölskyldunnar,	þar	með	talið	börn	

þeirra	 (Garstang	 o.fl.,	 2014).	 Þá	 töldu	 foreldrar	 að	 vöntun	 hefði	 verið	 á	 að	 horft	 væri	 til	

félagslegrar	 þátta,	 þegar	 til	 að	meta	 félagslegan	 stuðning.	 Spyrja	 hefði	mátt	 um	 félagslegt	

net	þeirra	í	þeim	tilgangi	að	þeir	sem	væru	í	veikri	félagslegri	stöðu	fengju	stuðning	og	lengri	

eftirfylgd	(Gijzen	of.l.,	2016).	

Turunen	og	Punamäki	(2015)	þróuðu	íhlutun	fyrir	foreldra	og	fjölskyldu	þeirra	sem	misst	

höfðu	 börn	 og	 ástvin	 eftir	 skotárás	 sem	 átti	 sér	 stað	 í	 Kauhajoki	 í	 Finnlandi	 þar	 sem	

eftirlifendur	áttu	erfitt	með	að	 fóta	sig	eftir	áfallið.	Fyrirmynd	 íhlutunar	var	svokölluð	PBP-

meðferð	 (e.	 parent	 bereavement	 program)	 sem	 var	mótuð	 eftir	 hryðjuverkaárásina	 í	 New	

York	 árið	 2001.	 Fjölfaglegu	 teymi	 var	 komið	 á	 undir	 eftirliti,	 til	 aðstoðar	 fyrir	 eftirlifandi	

ástvini.	 Hluti	 af	 teyminu	 var	 stuðningshópur	 sem	 hafði	 orðið	 fyrir	 sambærilegum	missi	 og	

þeir	 sem	 vinna	 átti	með.	Meðferðaráætlunin	 hafði	 það	markmið	 að	 ýta	 ástvinum	 í	 átt	 að	

eðlilegri	sorg.	Lagt	var	upp	með	eftirfarandi	áherslur:		

•	 Tímasetningu	íhlutunar	og	hópmeðferðar	í	sorgarferli.		

•	 Að	hæfilegur	tími	á	sorgarferli	einstaklinga	skyldi	fundinn	fyrir	íhlutun.	

•	 Vitundarvakningu,	að	einstaklingar	lærðu	að	þekkja	einkenni	áfallastreitu.	

•	 Taka	tillit	til	sérstæðra	sorgarferla	og	tengsla	hverrar	fjölskyldu	og	vina.	

•	 Að	hvetja	til	samheldni	fjölskyldna	og	virkja	stuðningsnet	þeirra.	

Reynsla	 úr	 jafningjahópnum	 leiddi	 í	 ljós	 að	 stuðningshópar	 jafningja	 undir	 eftirliti	 fagaðila	

reyndust	góð	aðferð	 til	 að	 leiða	einstaklinga	 í	 sorgarúrvinnslu.	Þegar	dauðsfall	ber	að	með	

skyndilegum	hætti	eins	og	af	slysförum	getur	sorgarferli	 í	kjölfarið	verið	mismunandi	á	milli	

einstaklinga	og	því	er	ekkert	eitt	kerfi,	eða	ein	aðferð,	sem	getur	hjálpað	öllum.	Þess	vegna	

hefur	 reynst	 best	 að	 sameina	 hinar	 ýmsu	 meðferðarnálganir	 í	 slíku	 tilfelli	 til	 að	 hjálpa	

foreldrum	að	aðlagast	breyttu	lífi	(Stevenson	o.fl.,	2017;	Turunen	og	Punamäki,	2015).	Vegna	

áfallastreitu	 í	 kjölfar	barnsmissis	eru	 foreldrar	 líklegri	 til	 að	þurfa	á	 stuðningi	 fagmanna	að	

halda	 til	 þess	 að	 skilja	 líðan	 sína	 og	 fá	 fræðslu	 um	 hvernig	 best	 sé	 að	 takast	 á	 við	 áfallið	

(Sadock	og	Sadock,	2015).	
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Í	 rannsókn	Aho	o.fl.	 (2011)	á	áfallastreitu-	og	sorgaríhlutunarmeðferð	 (e.	bereavement	

intervention)	 fyrir	 feður	 eftir	 missi	 barns,	 var	 notast	 við	 „single-measure	 posttest“-

stuðningshópskerfi	 til	að	skoða	hvort	einhver	munur	væri	á	 sorgarviðbrögðum	hjá	 feðrum,	

annars	 vegar	 íhlutunarhópi	 (e.	 intervention	 group)	 og	 hins	 vegar	 samanburðarhópi	 (e.	

control	 group).	 Leitast	 var	 við	 að	 skoða	 hvort	 íhlutunin	 myndi	 draga	 úr	 einkennum	

sorgarviðbragða	og	auðvelda	þeim	ferlið	 í	átt	að	eðlilegum	sorgarviðbrögðum.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	feður	sóttust	efir	stuðningi	með	staðfestingu	(e.	affirmation),	

sem	vísar	 í	 það	 ferli	 að	 fá	upplýsingar	um	 reynslu	 af	 sams	 konar	 áfalli	 og	 fá	 að	deila	 sinni	

reynslu.	Þeir	feður	sem	fengu	íhlutun	áttu	auðveldara	með	að	takast	á	við	sorgarferlið	heldur	

en	 þeir	 sem	 ekki	 fengu	 íhlutun.	 Annarsvegar	 voru	 feður	 úr	 samanburðarhópnum	 yfirleitt	

reiðari,	 en	 feður	úr	 íhlutunarhópnum	sýndu	meiri	 stillingu	heldur	en	 feður	 sem	ekki	 fengu	

íhlutun.	Hinsvegar	sýndu	feður	með	 lægra	menntunarstig	sorgarviðbrögð	sem	komu	fram	 í	

örvæntingu,	óðagoti	og	skipulagsleysi,	í	íhlutunarhópnum.		

Í	 rannsókn	 Stevenson	 o.fl.	 (2017)	 sem	 fjallar	 um	mikilvægi	 íhlutunar	 á	 fyrsta	 ári	 eftir	

barnsmissi,	kom	fram	að	foreldrar	eiga	oft	í	erfiðleikum	með	að	takast	á	við	dagleg	verkefni.	Í	

rannsókninni	var	til	skoðunar	sú	 íhlutun	sem	foreldrar	fengu	við	byggja	 líf	sitt	upp	á	ný,	og	

voru	foreldrar	almennt	ánægðir	með	þá	aðstoð.	Foreldrar	sögðust	hafa	tapað	frumkvæði	til	

að	leita	sér	aðstoðar	og	hefði	þessi	viðbótarstuðningur	komið	sér	vel.		

3.3 Félagsráðgjöf	og	sorgarúrvinnsla	
Félagsráðgjafar	 hafa	 það	 meginmarkmið	 að	 aðstoða	 einstaklinga	 sem	 eiga	 við	 persónu-	

og/eða	 félagslegan	 vanda.	 Þeir	 eru	 einnig	 málsvarar	 fyrir	 jaðar-	 og	 minnihlutahópa.	 Í	

siðareglum	félagsráðgjafa	stendur	að	félagsráðgjafi	beri	virðingu	fyrir	hverjum	einstaklingi	og	

mæti	honum	þar	sem	hann	er	staddur.	Hann	 leggur	metnað	sinn	 í	að	hjálpa	einstaklingi	 til	

þess	að	hjálpa	sér	sjálfur	að	úrlausnum	á	sínum	vanda.	Félagsráðgjafi	nýtir	sér	þekkingu	sína	

einstaklingnum	til	framdráttar	(Holland,	2004;	Sigrún	Júlíusdóttir,	2006).		

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	sýna	rannsóknir	að	það	að	missa	barn	með	skyndilegum	

hætti	eins	og	af	 slysförum	er	erfitt	 fyrir	 foreldra.	Sorgin	getur	verið	yfirþyrmandi	og	áfallið	

kemur	 foreldrum	 í	 opna	 skjöldu.	 Úrvinnsluferlið	 getur	 því	 orðið	 flókið	 fyrir	 foreldrana	

(Murphy,	 2011).	 Inngrip	 fagmanna	 þegar	 foreldrar	 missa	 barn	 getur	 skipt	 sköpum	 í	

úrvinnsluferlinu.	Inngrip	félagsráðgjafa	felur	í	sér	að	hjálpa	foreldrum	að	takast	á	við	missinn,	

endurraða	lífi	sínu	á	ný	og	koma	í	veg	fyrir	sálfélagslega	erfiðleika	(Stevenson	o.fl.,	2017).	
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Þegar	félagsráðgjafi	vinnur	með	foreldri	sem	misst	hefur	barn	er	mikilvægt	að	hann	reyni	

að	setja	sig	í	spor	foreldrisins,	sýni	skilning,	hlýju,	virðingu	og	nærgætni	á	meðan	leitast	er	við	

að	finna	hvar	foreldrið	er	staðsett	í	sorgarferlinu	(Worden,	2010).	Félagsráðgjafi	hefur	í	huga	

að	líf	foreldris	hefur	umturnast	og	tekið	miklum	breytingum.	Mikilvæg	tengsl	við	barnið	eru	

ekki	lengur	til	staðar	og	foreldrið	þarf	að	aðlagast	á	ný.	Eins	og	áður	hefur	verið	nefnt	getur	

þetta	 reynst	mörgum	erfitt	og	einstaklingar	 fara	á	misjöfnum	hraða	 í	 gegnum	sorgarferlið.	

Íhlutun	félagsráðgjafa	getur	dregið	úr	neikvæðum	viðbrögðum	sorgar	þegar	til	lengri	tíma	er	

litið.	 Því	 er	 inngrip	 þeirra	mikilvægur	 þáttur	 í	 að	 syrgjandinn	 verði	 heilbrigður	 á	 ný	 (Love,	

2007).	Vert	er	að	taka	fram	að	þó	svo	að	einstaklingur	missi	ástvin	er	ekki	þar	með	sagt	að	

hann	þurfi	aðstoð	frá	fagfólki.	Minnihluti	þeirra	sem	verða	fyrir	ástvinamissi	og	syrgja	upplifa	

langvarandi	andlegar	eða	líkamlegar	afleiðingar	(Stroebe	o.fl.,	2011).	

Þegar	 andlát	 verður	 í	 fjölskyldu	 hefur	 það	 áhrif	 á	 alla	 fjölskylduna	 og	 þau	 kerfi	 sem	

einstaklingurinn	 tilheyrir.	Úrvinnslan	þarf	að	 taka	 tillit	 til	heildarinnar	 svo	að	 fjölskyldan	öll	

nái	 bata	 á	 ný.	 Félagsráðgjafar	 leggja	 upp	með	 fjölskyldumiðaða	 félagsráðgjöf	 í	 vinnu	 sinni	

með	einstaklingum	og	fjölskyldum	í	vanda.	Þeir	styðjast	við	kenningar	og	er	kerfiskenningin	

mikið	 notuð	 af	 félagsráðgjöfum	 þegar	 vinna	 á	 með	 fjölskylduna	 í	 heild	 sinni	 (Hrefna	

Ólafsdóttir,	2006).	Félagsráðgjafi	aðstoðar	syrgjanda	og	leiðbeinir	honum	í	bataferlinu	við	að	

aðlagast	 breyttum	 aðstæðum.	 Félagsráðgjafinn	 hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 bæta	 líðan	

einstaklings	sem	verður	fyrir	áfalli,	hvort	sem	ráðgjöfin	beinist	að	einstaklingnum	einum	eða	

fjölskyldunni	 allri.	 Færni	 hans	 felst	 í	 því	 að	 finna	 leiðir	 sem	 stuðla	 að	 betri	 líðan	 fyrir	

einstaklinginn	 og	 fjölskyldu	 hans	 (Farley	 o.fl.,	 2009).	 Í	 fjölskyldumeðferð	 er	 mikilvægt	 að	

heyra	 frá	 öllum	 fjölskyldumeðlimum	 svo	 hægt	 sé	 að	 greina	 samskiptamynstur.	

Félagsráðgjafar	notast	fyrst	og	fremst	við	sálfélagslegt	mat	út	frá	upplýsingaöflun,	sem	þeir	

síðar	greina	til	frekari	úrvinnslu	þegar	þeir	kortleggja	vandann	(Holland,	2004).		

3.4 Samantekt		
Barnsmissir	 er	 talinn	 vera	 eitt	 af	 erfiðustu	 verkefnum	 sem	nokkur	manneskja	 getur	 farið	 í	

gegnum.	Að	 takast	 á	 við	 barnsmissi	 er	 flókið	 ferli	 sem	 fylgir	 foreldrum	út	 lífið.	 Rannsóknir	

sýna	að	foreldrar	eru	líklegir	til	að	þjást	af	áfallastreituröskun	og	sálfélagslegum	erfiðleikum	í	

kjölfarið.	 Félagslegar	 breytingar	 geta	 haft	 áhrif	 á	 sjálfsmat	 þeirra	 og	 frumkvæði	 og	 valdið	

kvíða,	 þunglyndi	 og	 sjálfsvígshugsunum.	 Rannsóknir	 sýna	 að	 dánartíðni	 þeirra	 er	 hærri	 en	

annarra	á	meðan	þeir	aðlagast	breyttum	aðstæðum.	Sorgarviðbrögð	kynja	geta	verið	misjöfn	
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og	hvernig	 þau	 takast	 á	 við	 sorgina.	 Einnig	 getur	 seigla	 einstaklingsins	haft	 áhrif	 á	 hvernig	

hann	 vinnur	 úr	 áfallinu.	 Að	 finna	 tilgang	 með	 reynslu	 sinni	 er	 sagður	 vera	 áhrifaþáttur	 í	

bataferli.	Þegar	einstaklingur	syrgir	hefur	það	áhrif	á	alla	fjölskylduna	þar	sem	ýmis	flækjustig	

koma	 við	 sögu.	 Félagsráðgjafar	 hafa	 sérþekkingu	 til	 að	 draga	 úr	 neikvæðum	

sorgarviðbrögðum	á	meðan	foreldrar	og	fjölskylda	aðlagast	breyttum	aðstæðum.	
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4 Aðferðafræði	
Tilgangur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 fanga	 upplifun	 og	 reynslu	 foreldra	 sem	misst	 hafa	 börn	

undir	18	ára	aldri	af	slysförum.	Hvaða	íhlutun	hafi	staðið	þeim	til	boða	í	úrvinnsluferlinu	og	

hvernig	 foreldrar	 upplifðu	 stuðning	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum.	 Öðrum	 þræði	 var	 tilgangur	

rannsóknarinnar	 að	 draga	 upp	 mynd	 af	 því	 hvernig	 félagsráðgjafar	 gætu	 komið	 að	

úrvinnsluferlinu	með	foreldrum	og	fjölskyldum	þeirra.		

Erlendar	 rannsóknir	 sýna	 að	 það	 að	missa	 barn	 skyndilega	 eins	 og	 af	 slysförum	 hefur	

alvarlega	 áhættuþætti	 í	 för	 með	 sér	 fyrir	 foreldra	 á	 meðan	 þeir	 aðlagast	 breyttum	

aðstæðum.	 Þar	 sem	 lítið	 er	 til	 af	 rannsóknum	 um	 þetta	 efni	 hérlendis	 var	 markmiðið	 að	

draga	fram	upplifun	foreldra	hér	á	landi	og	bera	hana	saman	við	þær	rannsóknir	sem	liggja	

fyrir.		

Aðferðafræðikaflinn	skiptist	upp	í	sex	kafla.	Í	kafla	eitt	eru	rannsóknaraðferðir	kynntar	og	

í	kafla	tvö	er	 farið	yfir	hvernig	gögnum	var	safnað.	 Í	kafla	þrjú	er	úrtaksaðferð	útskýrð	og	 í	

kafla	fjögur	framkvæmd	rannsóknar.	Í	kafla	fimm	eru	takmarkanir	rannsóknar	og	siðferðileg	

álitamál	rædd.	Að	lokum	er	samantekt	í	kafla	sex.		

4.1 Rannsóknaraðferð	

Við	 rannsókn	 á	 félagslegum	 veruleika	 er	 yfirleitt	 notast	 við	 tvenns	 konar	 aðferðir,	 annars	

vegar	 eigindlegar	 (e.	 qualitative)	 rannsóknaraðferðir	 og	 hins	 vegar	 megindlegar	 (e.	

quantitative).	Í	megindlegum	rannsóknum	er	notuð	afleiðsla	þar	sem	stuðst	er	við	kenningu	

og	 tilgátu	 sem	 hægt	 er	 að	 sannreyna.	 Í	 eigindlegum	 rannsóknum	 er	 hins	 vegar	 notuð	

aðleiðsla,	 rannsakandi	 skoðar	 félagslegan	 veruleika	 einstaklings	 og	 upp	 úr	 þeim	 gögnum	

spretta	kenningar	 (Padgett,	2008).	Megindlegar	 rannsóknir	henta	þegar	mæla	á	hlutföll	og	

magn	 samanburðarhæfra	 þátta	 en	 henta	 illa	 þegar	 skoða	 á	 persónulega	 upplifun.	 Með	

eigindlegum	rannsóknaraðferðum	er	ekki	verið	að	leitast	við	að	sannreyna	kenningar	eins	og	

gert	er	með	þeim	megindlegu,	heldur	er	leitast	við	að	leggja	skilning	í	fyrirbærið	sem	verið	er	

að	skoða	 (Esterberg,	2002).	Eigindlegt	 rannsóknarviðtal	miðar	að	því	að	skilja	 fyrirbærið	út	

frá	 sjónarhorni	 viðmælandans	 og	 afhjúpa	 hvaða	merkingu	 hann	 setur	 í	 það	 (Kvale,	 2008).	

Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	henta	vel	þegar	skoða	á	upplifun	af	ákveðnu	fyrirbæri,	 sem	

og	 af	 huglægum	 þáttum.	 Eigindleg	 aðferðafræði	 hentar	 vel	 þegar	 rannsaka	 á	 lítinn	 hóp	
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einstaklinga	með	það	að	markmiði	að	skoða	upplifun	á	ákveðnu	fyrirbæri	til	þess	að	dýpka	

skilning.		

Til	 að	 auka	 trúverðugleika	 eigindlegrar	 rannsóknar	 þarf	 úrtakið	 að	 vera	 nægilega	 stórt	

svo	að	rannsakandinn	fái	mettun	(e.	saturation).	Þá	er	átt	við	að	rannsakandinn	sé	hættur	að	

heyra	eitthvað	nýtt	varðandi	 fyrirbærið	sem	hann	rannsakar.	 Í	 fyrirbærafræði	er	áætlað	að	

það	 þurfi	 um	 sex	 þátttakendur	 til	 að	 ná	 fram	mettun	 (Sigríður	 Halldórsdóttir	 og	 Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013).	Eigindlegar	rannsóknir	eru	skapandi	ferli	þar	sem	ekki	er	vitað	fyrirfram	

hverjar	niðurstöður	verða	heldur	birtast	þær	samhliða	gagnaöflun	 (Padgett,	2008).	Nálægð	

við	viðmælendur	gefur	rannsakanda	tækifæri	til	að	túlka	einnig	 látbragð,	 líkamstjáningu	og	

þögn	á	meðan	viðtalið	fer	fram	(Esterberg,	2002).	Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	eigindlega	

rannsóknaraðferð	þar	sem	hún	hentar	vel	til	að	mæla	huglæga	þætti	og	upplifun	af	tilteknu	

fyrirbæri.		

4.2 Gagnasöfnun	

Öflun	gagna	getur	farið	fram	með	nokkrum	aðferðum	í	eigindlegum	rannsóknaraðferðum,	til	

dæmis	með	 viðtölum	 og	 greiningu	 fyrirliggjandi	 gagna.	 Framsetning	 gagna	 hefur	mikið	 að	

segja	þegar	skoða	á	réttmæti	niðurstaðna	(Padgett,	2008).	

Við	 gagnaöflun	 og	 greiningu	 gagna	 var	 notast	 við	 fyrirbærafræði	 (e.	 phenomenology).	

Einstaklingurinn	er	því	valinn	með	tilliti	til	fyrirbærisins	sem	markvisst	er	verið	að	rannsaka,	

hann	 lýsir	 reynslu	sinni	og	upplifun	og	 finnur	 fyrirbærinu	merkingu.	Með	fyrirbærafræði	er	

horft	 til	 samspils	á	öllum	stigum	rannsóknarinnar,	allt	 frá	gagnasöfnun	til	greiningar.	Þegar	

þátttakandi	er	valinn	er	mikilvægt	að	hann	búi	yfir	þeirri	 reynslu	sem	ætlunin	er	að	skoða.	

Hver	þátttakandi	býr	yfir	mikilvægum	upplýsingum	og	komið	er	fram	við	hann	af	hógværð,	

hlýju	og	virðingu	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	

Rannsakandi	 notaðist	 við	 opin	 hálfstöðluð	 (e.	 semi-structured)	 viðtöl	 og	 stuðst	 var	 við	

viðtalsvísi	með	opnum	spurningum	(sjá	viðauka	I).	Viðtalsvísirinn	var	hannaður	með	tilliti	til	

fyrirbærisins	 sem	 markvisst	 átti	 að	 skoða.	 Rannsakandi	 beitti	 virkri	 hlustun	 og	 var	

meðvitaður	 um	 að	 fylgja	 svörum	 þátttakenda	 eftir	 (e.	 probing)	 með	 frekari	 spurningum	

(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Viðtalsvísirinn	tók	tillit	til	bakgrunns	þátttakenda	hvað	varðar	

aldur,	 hjúskaparstöðu,	 fjölda	 eftirlifandi	 barna,	 upplifun	 missis,	 tilfinningar,	 íhlutun,	

fjölskyldu,	 félagslega	 stöðu	 og	 úrvinnslu.	 Markmiðið	 með	 viðtalsvísinum	 var	 að	 ná	 fram	

upplýsingum	um	fjölskyldu	og	félagslega	stöðu	þátttakenda,	og	upplifun	þeirra	af	fyrirbærinu	
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sem	verið	var	að	skoða.	Með	opnum	spurningum	gat	viðmælandi	fengið	tækifæri	til	að	tjá	sig	

óhindrað	um	reynslu	sína	og	upplifun	(Helga	Jónsdóttir,	2013;	Padgett,	2008).	

Esterberg	 (2002)	 telur	 að	með	því	 að	beita	hálfstöðluðum	viðtölum	sé	 rannsakandi	 að	

gefa	 viðmælanda	 tækifæri	 til	 að	 túlka	 reynslu,	 hugmyndir	 og	 upplifun	 sína	 á	 einlægan	 og	

opinn	hátt.	Þannig	fáist	dýpri	skilningur	og	innsýn	á	rannsóknarefnið.	Viðtölin	líkist	þá	meira	

samtali	frekar	en	viðtali	með	spurningum	sem	eru	fyrirfram	ákveðnar.		

Kvale	 (2008)	 telur	mikilvægt	 að	 á	meðan	 viðtölin	 fari	 fram	 sé	 rannsakandi	meðvitaður	

um	líkamstjáningu	og	þagnir.	Að	vera	meðvitaður	getur	haft	verulega	þýðingu	við	úrvinnslu	

gagna.	Þá	nær	rannsakandi	að	túlka	 líkamstjáningu	viðmælandans	og	kemur	henni	 til	 skila.	

Eigindleg	viðtöl	eru	tekin	upp,	afrituð	í	tölvu	og	kóðuð	(e.	coding)	fram	til	frekari	úrvinnslu.	

Rannsakandi	 getur	 hafið	 greiningu	 gagna	 þegar	 öll	 gögn	 hafa	 verið	 afrituð	 og	 eru	 komin	 í	

textaform	(e.	transcripts).	Rannsakandi	greinir	efni	viðtalsins	í	þemu	og	undirþemu.	Leitast	er	

eftir	því	að	að	finna	svokallaðan	rauðan	þráð	í	textanum.	Textinn	er	lesinn	yfir	í	nokkur	skipti	

til	 að	 rannsakandi	 öðlist	 heildarmynd	 af	 reynslu	 þátttakenda	 og	 geti	 gefið	 fyrirbærinu	

merkingu.	 Rannsakandi	 túlkar	 síðan	 niðurstöður	 með	 tilliti	 til	 rauða	 þráðarins	 sem	

þemagreiningin	skilar	(Kvale,	2008;	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		

Rannsakandi	er	meðvitaður	í	viðtölum	að	það	sé	munur	á	hvað	hann	heyrir	og	hvað	hann	

vill	 heyra.	 Jafnframt	 er	 mikilvægt	 að	 rannsakandi	 túlki	 þær	 niðurstöður	 sem	 hann	 fær	 á	

heiðarlegan,	einlægan	og	traustan	hátt	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

Rannsakandi	þarf	 að	vera	meðvitaður	um	að	þátttakendur	eru	 fáir	og	ekki	 er	hægt	að	

alhæfa	út	 frá	niðurstöðum,	heldur	er	markmið	 rannsóknarinnar	að	öðlast	dýpri	 skilning	og	

auka	þekkingu	á	fyrirbærinu	sem	verið	er	að	skoða	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Fyrirbærið	

sem	skoðað	er	í	þessari	rannsókn	er	sameiginleg	reynsla	og	persónuleg	túlkun	einstaklinga	á	

því	að	hafa	misst	barn	af	slysförum	undir	18	ára	aldri.		

4.3 Úrtak		
Rannsakandi	 leitaði	 eftir	 þátttakendum	með	markvissu	úrtaki	 (e.	 theoretical	 sampling)	 þar	

sem	þátttakendur	eru	valdir	með	tilliti	 til	 fyrirfram	ákveðinna	 forsendna	 (Silverman,	2005).	

Rannsakandi	 auglýsti	 eftir	 þátttakendum	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook	 í	 lokuðum	 hópi.	

Meðlimir	voru	beðnir	um	að	benda	rannsakanda	á	foreldra	sem	uppfylltu	skilyrði	þátttöku.	

Notast	var	við	snjóboltaúrtak	á	meðan	leitað	var	að	þátttakendum	(Padgett,	2008).		
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Snjóboltaúrtak	 (e.	 snowball	 sampling)	 er	 hugtak	 yfir	 aðferð	 sem	 vísar	 til	 þess	 að	 einn	

þátttakandi	 bendir	 á	 annan,	 og	 svo	 koll	 af	 kolli.	 Snjóboltaúrtak	 er	 talið	 hentug	 leið	 til	 að	

nálgast	jaðarhópa.	Ákveðin	hætta	fylgir	þessari	úrtaksaðferð	þar	sem	hún	er	talin	geta	valdið	

skekkju	 (e.	elite	bias),	það	er	að	segja	að	úrtakið	verði	of	einsleitt.	Skekkja	getur	 líka	verið	

fólgin	í	því	að	nafnleynd	þátttakenda	getur	verið	í	hættu	þar	sem	um	lítinn	hóp	er	að	ræða.	

Þrátt	fyrir	þessa	annmarka	er	þessi	aðferð	talin	reynast	vel	þegar	erfitt	getur	verið	að	nálgast	

þátttakendur	(Katrín	Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	

Allir	þátttakendur	í	rannsókninni	sem	hér	birtist	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	misst	barn	

af	slysförum	undir	átján	ára	aldri.	Forsenda	þess	að	geta	tekið	þátt	er	að	minnsta	kosti	fimm	

ár	séu	liðin	frá	atburðinum.	Þátttakendur	voru	sex,	3	karlar	og	3	konur	á	aldrinum	39-54	ára.	

Börn	þeirra	voru	á	aldrinum	6	til	17	ára	þegar	þau	létust.	Þátttakendur	fengu	allir	dulnefni	til	

að	þekkjast	ekki	og	staðarháttum	var	sömuleiðis	breytt.	Misjafnt	var	hversu	langt	var	liðið	frá	

því	að	foreldrar	misstu	börnin	sín,	eða	frá	sex	árum	upp	í	ellefu	ár.	Viðtölin	voru	framkvæmd	

og	tekin	upp	á	tímabilinu	16.	september	til	og	með	10.	október.	

4.4 Framkvæmd	rannsóknar	

Vinna	 við	 rannsóknina	 hófst	 í	 maí	 2017	 við	 gagnasöfnun	 á	 fræðilegu	 efni	 við	 skrif	 á	

rannsóknaráætlun.	Viðtalsvísir,	 kynningarbréf	og	upplýst	 samþykki	 var	 tilbúið	 í	 byrjun	 júní.	

Þegar	 rannsókn	þessi	 hafði	 verið	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 án	 athugasemda	hófst	 leit	 að	

viðmælendum.		

Eftir	 að	 þátttakendur	 voru	 valdir	 var	 sent	 upplýsinga-	 og	 kynningarbréf	 til	 þeirra.	 Þar	

komu	fram	upplýsingar	um	rannsóknina,	hvert	markmið	hennar	væri	og	tilgangur	hennar	(sjá	

viðauka	fylgiskjal	II).	

Þátttakendum	var	boðið	að	velja	sjálfir	hvar	þeir	vildu	að	viðtalið	færi	fram.	Viðtölin	voru	

síðar	 afrituð	 orðrétt	 eftir	 þátttakendum.	 Rannsakandi	 hitti	 viðmælendur	 ýmist	 á	

Þjóðarbókhlöðunni	eða	á	heimili	þátttakanda.	

	Áður	en	viðtalið	hófst	var	 lagt	 fyrir	þátttakendur	upplýst	samþykki	 (sjá	viðauka	 III).	Að	

samþykkja	þátttöku	fól	í	sér	að	veita	rannsakanda	eitt	viðtal	sem	síðar	var	afritað	og	kóðað.	

Þegar	viðmælandi	hafði	undirritað	upplýst	samþykki	hófst	viðtalið	sem	tekið	var	upp	á	síma.	Í	

viðtalinu	 var	 leitað	 eftir	 upplifun	 og	 reynslu	 þátttakenda	 þess	 efnis	 að	 missa	 barn	 af	

slysförum.		
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Viðtölin	 urðu	 mislöng,	 allt	 frá	 40	 upp	 í	 70	 mínútur.	 Eitt	 skjal	 var	 afritað	 fyrir	 hvern	

þátttakanda	 þar	 sem	pláss	 var	 á	 spássíum	 fyrir	 athugasemdir.	 Annað	 skjal	 var	 síðar	 notað	

með	gluggaskiptingu	fyrir	nöfn	og	hverja	spurningu	og/eða	það	sem	kom	fram.	

Við	 greiningu	 á	 viðtölum	 var	 notast	 við	 opna	 kóðun	 sem	 hófst	 í	 fyrsta	 viðtali	 með	

skráningu.	Greining	á	viðtali	felur	í	sér	að	rannsakandi	les	hvert	og	eitt	viðtal	margsinnis	yfir	

til	 að	 sjá	 út	 ákveðna	 þemu	og	 undir	 þemu	 sem	 viðmælendur	 eiga	 sameiginlegt.	 Einnig	 þá	

þætti	sem	viðmælendur	eiga	ekki	sameiginlegt	(Esterberg,	2002).		

Kóðun	 er	 notuð	 til	 að	 greina	 í	 sundur	 gögnin	 og	 sú	 sundurgreining	 hjálpar	 svo	 til	 við	

frekari	úrvinnslu	fyrir	niðurstöður.	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	sé	með	opin	hug	og	hafi	ekki	

fyrirfram	ákveðnar	skoðanir	um	flokkun	þemunar	(Padgett,2008).	

Rannsakandi	 tók	 saman	 svör	 þátttakenda	 við	 hverri	 rannsóknarspurningu	 og	 setti	 í	

annað	 greiningarskjal	 til	 að	 auðvelda	 úrvinnslu.	 Við	 þemagreiningu	 var	 notast	 við	 liti,	 til	

dæmis	rautt	fyrir	tilfinningar,	grænt	fyrir	íhlutun	og	svo	framvegis.	Þegar	þemagreiningin	var	

dregin	saman	voru	sumir	litir	sameinaðir	í	einn,	til	dæmis	líkamleg	og	tilfinningaleg	einkenni.	

Ákveðin	þema	koma	 svo	 fram,	 sem	þýðir	 að	viðmælendur	 skýra	 frá	 svipaðri	 reynslu	af	því	

sem	verið	er	að	rannsaka.	Sú	þema	leiðir	rannsakandann	að	niðurstöðum.		

Það	er	á	ábyrgð	 rannsakanda	að	meta	hversu	marga	þátttakendur	hann	þurfi	 til	 að	ná	

fram	mærktækar	niðurstöður.	Í	stóru	úrtaki	getur	rannsakandi	náð	ákveðni	mettun	og	nýjir	

þættir	 hætta	 að	 koma	 fram.	 En	 þegar	 úrtakið	 reynist	 of	 lítið	 getur	 vantað	 fyllri	 mynd	 af	

viðfangsefninu	 og	 næst	 því	 ekki	 fram	 eiginleg	 niðurstaða	 (Katrín	 Blöndal	 og	 Sigríður	

Halldórsdóttir,	2013).	Lagt	var	upp	með	6	viðtöl	í	þessari	rannsókn.	

4.5 Takmarkanir	rannsóknar	og	siðferðileg	álitamál	

Siðferði	rannsókna	leggur	grunn	að	því	að	leita	svara	um	hvað	sé	rétt	eða	rangt,	gott	eða	illt.	

Siðferði	er	hugtak	yfir	tvíþætt	ferli	og	vísar	annars	vegar	í	hvernig	hugarfari	og	hegðun	fólks	

er	háttað	og	hins	vegar	hvernig	hugarfar	og	hegðun	ætti	að	ríkja.	Siðfræðin	 leitar	svara	við	

því	hversu	mikil	áhætta	er	fyrir	þátttakendur	að	taka	þátt	í	rannsókn	og	einnig	að	byggja	svör	

sín	á	traustum	og	heiðarlegum	rökum.	

Fjórar	 höfuðreglur	 sem	 gilda	 í	 siðfræði	 heilbrigðisgreina	 voru	 hafðar	 að	 leiðarljósi	 við	

vinnslu	rannsóknarinnar.	Siðferðilegar	kröfur	eru	ekki	síður	mikilvægar	en	aðferðafræðilegar.	

Þessar	höfuðreglur	eru	kenndar	við	sjálfræði,	skaðleysi,	velgjörð	og	réttlæti.	Sjálfræðisreglan	
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(e.	 the	 principle	 of	 respect	 for	 autonomy)	 kveður	 á	 um	 að	 borin	 sé	 virðing	 fyrir	 hverri	

manneskju	 og	 sjálfræði	 hennar.	 Þátttakandi	 sé	 ekki	 þvingaður	 til	 þátttöku	 og	 hafi	 verið	

upplýstur	um	hvert	markmið	rannsóknarinnar	sé	og	tilgangur	hennar.	Honum	hafi	verið	gerð	

grein	fyrir	því	að	hann	geti	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	í	ferlinu.	Þátttakandi	hafi	ákveðið	

að	taka	þátt	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	og	hafi	haft	tækifæri	til	að	spyrja	spurninga	og	fá	svör	

við	þeim.	Skaðleysisreglan	(e.	the	principle	of	non-maleficence)	kveður	á	um	að	rannsakandi	

gæti	þess	að	valda	ekki	viðmælendum	sínum	skaða,	að	áhætta	sem	fylgi	þátttöku	sé	 innan	

viðunandi	marka	og	ávinningur	þátttöku	sé	viðunandi	til	að	réttlæta	hana.	Velgjörðarreglan	

(e.	 the	principle	of	beneficence)	 kveður	á	um	að	 rannsakandi	 leitist	 við	að	 láta	 gott	 af	 sér	

leiða	 í	 þágu	 samfélagsins,	 velji	 til	 þess	 leiðir	 sem	 hafi	 ekki	 hættu	 á	 óþægindum	 fyrir	

þátttakendur.	 Að	 rannsóknin	 megi	 leiða	 í	 ljós	 niðurstöður	 sem	 eru	 til	 hagsbóta	 fyrir	

mannkynið.	Að	 lokum	kveður	 réttlætisreglan	 (e.	 the	principle	of	 justice)	á	um	að	þeir	 sem	

hafi	 veika	 stöðu	 í	 samfélaginu,	 til	 dæmis	 fátækir,	börn	eða	vistmenn	á	 stofnun	 skuli	hljóta	

vernd	fyrir	áhættu	sem	þeir	gætu	hlotið	af	þátttöku	(Sigurður	Kristinsson,	2013).	

Gæða	 rannsóknarinnar	 var	 gætt	 með	 þríþættri	 nálgun.	 Með	 henni	 er	 átt	 við	 að	

rannsakandi	heldur	dagbók	á	meðan	rannsóknin	stendur	yfir	og	skráir	ferlið	skref	fyrir	skref.	

Hann	tekur	viðtöl	við	viðmælendur	og	skoðar	fyrri	rannsóknir	til	að	sjá	hvort	hans	rannsókn	

samræmist	fyrri	rannsóknum	(Padgett,	2008).	Rannsakandi	leggur	upp	með	að	lesa	sem	mest	

um	 efnið	 sem	 rannsaka	 á	 til	 að	 skilja	 fyrirbærið	 sem	 hann	 mun	 túlka.	 Mikilvægt	 er	 að	

rannsakandi	sé	gagnrýninn	á	eigin	túlkun	á	meðan	hann	er	að	átta	sig	á	fyrirbærinu	(Sigríður	

Halldórsdóttir,	2013).	Rannsakandi	setur	sínar	skoðanir	 til	hliðar	gætir	hlutleysis.	Ef	honum	

reynist	það	ómögulegt	setur	hann	þær	í	sviga	fyrir	aftan	til	frekari	úrvinnslu.	Fyllsta	trúnaðar	

er	gætt	eins	og	komið	hefur	fram	hér	á	undan	(Padgett,	2008).	Ávinningur	rannsóknarinnar	

er	meiri	en	áhættan	sem	mögulega	er	tekin	með	þátttöku	(Esterberg,	2002).	

Möguleg	 áhætta	 fyrir	 þátttakendur	 er	 annars	 vegar	 fólgin	 í	 því	 að	 þátttakendum	 gæti	

þótt	erfitt	að	rifja	upp	svo	erfiða	reynslu	og	fundið	hjá	sér	þörf	til	að	fá	frekari	aðstoð.	Allir	

þátttakendur	voru	upplýstir	um	að	sú	staða	gæti	komið	upp.	Hins	vegar	er	ávinningur	að	fá	

tækifæri	 til	 að	 láta	 rödd	 sína	 heyrast	 og	 taka	 þátt	 í	 að	 bæta	 þjónustu	 við	 þá	 sem	þurfa	 á	

henni	að	halda	seinna	meir.	

Við	frekari	úrvinnslu	eftir	viðtal	var	boðið	upp	á	eitt	viðtal	foreldrum	að	kostnaðarlausu,	

teldu	 þeir	 þörf	 á	 því.	 Annars	 vegar	 hjá	 Sveinbirni	 Bjarnasyni,	 presti	 og	 fyrrverandi	
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lögreglumanni,	en	hann	situr	í	nefnd	hjá	Birtu,	landssamtökum	fyrir	foreldra	sem	misst	hafa	

börn	og	fjölskyldur	þeirra.	Sveinbjörn	býr	einnig	yfir	reynslu	þess	að	hafa	misst	níu	ára	dreng	

af	slysförum	fyrir	um	37	árum	síðan.	Hins	vegar	bauðst	að	fara	í	viðtal	hjá	Rudolfi	Adolfssyni	

áfalla-	og	geðhjúkrunarfræðingi	á	miðstöð	áfallahjálpar,	bráðadeild	LSH	í	Fossvogi.	

Takmarkanir	 á	 rannsókninni	 eru	 að	möguleiki	 er	 á	 skekkju	 í	 úrtaki	 eins	 og	 áður	 hefur	

komið	fram	og	ekki	er	hægt	að	alhæfa	af	þeim	sökum.	Þátttakendur	eru	fáir	og	rannsókninni	

er	einungis	ætlað	að	öðlast	dýpri	skilning	á	reynslu	og	upplifun	þátttakenda	og	ef	til	vill	að	

auka	þekkingu	á	þessum	málaflokki.	

Sérstakrar	varúðar	þarf	að	gæta	þegar	um	meðferð	viðkvæmra	persónuupplýsinga	er	að	

ræða	sem	snúa	að	viðtölum	og	vettvangsathugun.	Þátttakandi	þarf	að	vera	viss	um	að	aðeins	

rannsakandi	hafi	aðgang	að	gögnum	þátttakenda	(Sigurður	Kristinsson,	2013).		

Þar	sem	rannsakandi	býr	yfir	reynslu	af	því	að	hafa	misst	barn	af	slysförum	er	mikilvægt	

að	 hann	 gæti	 þess	 að	 hafa	 ekki	 áhrif	 á	 svör	 þátttakenda	 og	 sé	 meðvitaður	 um	 að	 leiða	

þátttakendur	ekki	áfram.	Eins	að	hann	sé	meðvitaður	um	að	margar	spurningar	gætu	kviknað	

sem	ekki	tengjast	rannsókninni	og	er	rannsakandi	því	meðvitaður	um	að	beina	viðtalinu	í	átt	

að	 markmiði	 rannsóknarinnar.	 Rannsakandi	 þarf	 að	 vera	 meðvitaður	 um	 að	 reynsla	

þátttakenda	gæti	hreyft	við	eigin	upplifun	af	barnsmissi.	

4.6 Samantekt	

Eigindleg	 rannsóknaraðferð	 hentar	 vel	 þegar	 skoða	 á	 félagslegan	 veruleika.	 Markvisst	

snjóboltaúrtak	er	notað	til	finna	þátttakendur,	sem	henta	fyrirbærinu	sem	verið	er	að	skoða.	

Við	 gagnasöfnun	 er	 notast	 við	 fyrirbærafræði	 og	 hálfstöðluð	 viðtöl	 með	 opnum	

spurningalista.	 Þegar	 öll	 viðtöl	 hafa	 verið	 tekin	 upp	 og	 afrituð	 í	 textaform	 getur	 greining	

gagna	hafist.	 Rannsakandi	 flokkar	 gögnin	og	þemagreinir	 þau	 í	 þemu	og	undirþemu,	 til	 að	

varpa	 ljósi	 á	 upplifun	 og	 reynslu	 viðmælenda	 og	 gefa	 henni	 merkingu.	 Rannsóknin	 var	

framkvæmd	á	haustmánuðum	2017.	Fjórar	höfuðreglur	sem	gilda	í	siðfræði	heilbrigðisgreina	

voru	hafðar	að	leiðarljósi	við	vinnslu	rannsóknarinnar.	Möguleg	áhætta	þátttakenda	er	fyrir	

hendi,	þeir	voru	upplýstir	um	það	og	hvert	bæri	að	leita	ef	sú	staða	kæmi	upp.	Takmarkanir	á	

rannsókn	eru	að	úrtakið	er	 lítið,	 tilgangur	hennar	er	 að	bæta	við	þekkingu	og	öðlast	dýpri	

skilning	á	þessum	málaflokki.		
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5 Niðurstöður	
Upphaflega	var	ætlunin	að	taka	viðtal	við	fjórar	mæður	og	fjóra	feður	sem	öll	höfðu	fengið	

kynningarbréf.	Sjö	þátttakendur	voru	búnir	að	gefa	vilyrði	fyrir	þátttöku	í	þessari	rannsókn.	

Einn	faðir	hætti	við	þátttöku	sökum	þess	að	hann	treysti	sér	ekki	 til	að	rifja	upp	svo	erfiða	

reynslu.	 Ekki	 fengust	 svör	 frá	einni	móður	og	 lítur	 rannsakandi	 svo	á	að	áhugi	hennar	hafi	

ekki	verið	til	staðar	eða	hún	af	einhverjum	öðrum	orsökum	ekki	viljað	taka	þátt.	

Tekin	voru	viðtöl	við	6	viðmælendur,	3	mæður	og	3	feður,	sem	öll	áttu	það	sameiginlegt	

að	hafa	misst	barn	af	slysförum.	Flestir	þátttakendur	eru	búsettir	á	höfuðborgarsvæðinu	eða	

í	nálægð	við	það	svæði.	Einn	viðmælandi	bjó	í	smábæ	úti	á	landi	þegar	atvikið	átti	sér	stað	en	

hefur	nú	flutt	sig	á	Reykjavíkursvæðið.	Þátttakendur	eru	á	aldursbilinu	39-54	ára.		

5.1 Kynning	á	þátttakendum	

Viðmælandi	eitt	fékk	nafnið	Sævar	og	er	hann	á	fimmtugsaldri.	Sævar	er	giftur	og	eiga	hjónin	

saman	tvö	eftirlifandi	börn.	Sævar	átti	tvö	börn	fyrir	og	eru	þau	bæði	á	lífi.	Sævar	missti	sex	

ára	 son	 sinn	af	 slysförum	og	 tæp	sjö	ár	eru	 síðan	hann	 lést.	 Sævar	er	giftur	Selmu	sem	er	

viðmæladi	tvö.	

Viðmælandi	 tvö	 fékk	 nafnið	 Selma,	 hún	 er	 að	 nálgast	 fertugt.	 Selma	 er	 gift	 og	 á	 tvö	

eftirlifandi	börn	með	sínum	manni.	Selma	missti	son	sinn	af	slysförum.	

Viðmælandi	þrjú	fékk	nafnið	Sólveig	og	er	á	sextugsaldri.	Sólveig	er	fráskilin	og	var	og	er	

einstæð	móðir.	Sólveig	á	eitt	eftirlifandi	barn,	en	hún	missti	son	sinn	af	slysförum.	

Viðmælandi	 fjögur	 fékk	nafnið	Helena,	hún	er	 á	 fimmtugsaldri.	Hún	var	 fráskilin	þegar	

atburðurinn	átt	sér	stað	og	er	einstætt	foreldri.	Helena	á	tvö	eftirlifandi	börn	og	missti	hún	

sautján	ára	son	sinn	af	slysförum,	sex	ár	eru	liðin	síðan	sonur	hennar	lést.		

Viðmælandi	 fimm	 fékk	 nafnið	 Gunnar	 og	 er	 hann	 kominn	 á	 sextugsaldur.	 Gunnar	 var	

fráskilinn	 þegar	 atburðurinn	 átt	 sér	 stað.	Gunnar	 á	 fjögur	 eftirlifandi	 börn,	 en	 hann	missti	

sautján	ára	son	sinn	af	slysförum,	rúm	sex		ár	eru	síðan	sonur	hans	lést.		

Viðmælandi	 sex	 er	 rúmlega	 fimmtugur	 og	 fékk	 hann	 nafnið	 Einar.	 Hann	 var	 fráskilinn	

þegar	atburðurinn	átti	sér	stað.	Hann	á	eitt	eftirlifandi	barn	sem	kemur	til	hans	tvær	helgar	í	
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mánuði	eða	oftar	eftir	samkomulagi.	Einar	missti	6	ára	dóttur	sína	af	slysförum	og	ellefu	ár	

eru	liðin	síðan	hún	lést.	

Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 þau	 þemu	 sem	 komu	 fram	 í	 viðtölunum.	 Í	 fyrstu	 verður	

fjallað	um	tengsl	 foreldra	við	barnið	 sem	 lést,	Þar	á	eftir	 sálfélagslega	 -og	 líkamlega	þætti.	

Þar	 næst	 breytingar	 á	 hegðun,	 fjölskylduna,	 félaglega	 stöðu	 og	 flækjustig.	 Þar	 næst	 um	

úrvinnslu	og	íhlutun.	Að	síðustu	verður	fjallað	um	bjargráð	foreldra	og	það	sem	betur	hefði	

mátta	fara.	

5.1.1 Tengsl	

Allir	foreldrarnir	áttu	í	mjög	góðu	sambandi	við	barnið	sem	lést	og	hlýja	og	væntumþykja	var	

stór	partur	af	uppeldisaðferðum	þeirra.	Allir	sögðust	þeir	geta	yljað	sér	við	góðar	minningar	

sem	væri	miserfitt	að	 leiða	hugann	að.	Hafði	 tímalengd	 frá	atburði	mikið	um	það	að	segja	

hvar	í	sorgarferlinu	foreldrarnir	voru	staddir.	Því	 lengra	sem	liðið	var	þeim	mun	auðveldara	

áttu	þeir	með	að	ylja	 sér	við	góðar	minningar.	Selma	 lýsti	 sambandinu	við	drenginn	sinn	á	

þennan	hátt:	

Samband	mitt	við	hann	var	bara	mjög	gott,	það	var	svona	venjulegt	held	ég,	bara	svona	
þetta	týpíska	mömmusamband	eiginlega.	Hann	var	mömmustrákur	og	mjög	háður	mér	
sko!	

Sævar	lýsti	á	eftirfarandi	hátt	sambandinu	við	son	sinn	sem	hann	missti:		

Við	 vorum	 rosalega,	 rosalega	 miklir	 félagar	 og	 nánir.	 Þetta	 svona	 venjulega	
feðgasamband	held	ég.	Maður	á	ekkert	eins	samband	við	börnin	sín.	Nema	í	grunninn,	
manni	 þykir	 vænt	 um	 þau	 öll,	 sýnir	 þeim	 hlýju	 og	 svona,	 en	 við	 erum	 öll	 einstök	 og	
börnin	líka.	Ég	til	dæmis	var	mikið	með	honum.	

5.2 Sálfélagslegir	þættir	

5.2.1 Áfall	

Allir	foreldrarnir	áttu	það	sameiginlegt	að	lýsa	líðan	sinni	við	fréttir	af	andláti	barnsins	svipað	

í	fyrstu.	Tveir	af	foreldrunum	upplifðu	þó	nokkra	klukkutíma	með	barninu	áður	en	það	lést,	

en	barnið	komst	aldrei	til	meðvitundar	eftir	slysið.	Foreldrar	lýstu	líðan	sinni	á	þann	hátt	að	

veröldin	hefði	hrunið.	Þeir	upplifðu	 sjokk	og	að	 líf	þeirra	hefði	 frosið,	 staðnað	 í	eins	konar	

tímaleysi	 og	 doði	 hefði	 tekið	 yfir.	 Þá	 upplifðu	 fimm	 af	 sex	 foreldrum	 brenglun	 á	

raunveruleika.	Tveir	feður	upplifðu	einnig	sturlun	og	trylling	þegar	þeir	áttuðu	sig	á	að	barnið	
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þeirra	væri	látið.	Gunnar	lýsti	líðan	sinni	þegar	sonur	hans	dó	einhverjum	klukkutímum	eftir	

slysið	á	eftirfarandi	hátt:		

Já	já	ég,	það	er	svo	merkilegt	við	okkur	mannfólkið	að	okkur	er	skammtað	svona	smátt	
og	 smátt!	 Það	er	 eins	og	heilinn	 framkvæmi	eða	búi	 til	 einhver	 efni	 sem	að	búi	 okkur	
undir	 svona,	 dofa	 fyrir	 raunveruleikanum	 og	 það	 kemur	 svona	 eftir	 á,	 svona	 seinna,	
svona	inn	sturlun.	Þegar	ég	kom	seinna	heim	og	fór	út	í	bíl	og	hérna,	keyrði	hérna	af	stað	
og	ég	bara	gargaði	og	gargaði	eins	hátt	og	ég	gat	og	ég	gjörsamlega	trylltist,	hélt	að	ég	
myndi	slíta	stýrið	af	bílnum,	ég	bara	trylltist!	Og	hérna,	ég	fór	bara	einn	heim	og	hérna,	
ég	gat	ekki	talað	í	einhverja	þrjá	daga.		

Sólveig	lýsti	líðan	sinni	og	brast	í	grát	þegar	hún	rifjaði	upp	þetta	andartak:	

Fannst	bara	.....	veröldin	stoppaði,	mér	fannst	bara	allt	stoppa,	allt	stopp	og	ég	leit	út	um	
gluggann	og	það	var	bara	allt	 stopp	og	ég	 fann	ekkert	 til,	ekki	neitt!	 .....	og	svo	hringir	
pabbi	til	að	fá	staðfestingu	að	þetta	hafi	gerst	og	ég	sé	að	hann	gjörsamlega	missir	sig	í	
símanum!	Þá	sé	ég	bara	á	pabba,	hann	horfði	bara	út	um	stofugluggann	hjá	mér	og	svo	
heyri	ég,	að	kinkar	kolli	og	lítur	svo	alltaf	á	mig	og	ég	er	alltaf	að	horfa	á	pabba!	Og	.....	þá	
sat	ég	við	eldhúsborðið	og	þá	missti	ég	mig	....	ég	bara	grét	og	grét,	ég	missti	mig	bara.		

Sævar	sagði	að	viðbrögð	hans	hefðu	verið	skrýtin	og	lýsti	líðan	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	

Ég	 upplifði	 svo	mikið	 tímaleysi	 og	 doða,	 reiði	 og	 allan	 pakkann,	 það	 hringsnerist	 allt	 í	
hausnum	 á	mér.	Maður	 var	 svo	 hérna	 .....	maður	 datt	 svo	 alveg	 út.	 Ég	 var	 að	 keyra	 í	
Kópavoginn,	ég	vann	þar	og	hérna,	ég	villtist	á	leiðinni.	Ég	var	kannski	á	ljósum	og	ég	vissi	
ekkert	hvert	ég	var	að	fara.		

5.2.2 Kvíði	

Fimm	viðmælendur	upplifðu	kvíða	sem	birtist	á	mismunandi	stigum	þegar	þeir	hugsuðu	um	

hvað	 hafði	 gerst,	 þó	mismikið.	 Tveir	 viðmælendur	 töldu	 að	 kvíðinn	 hefði	 aukist	 eða	 verið	

dýpri	 en	 hann	 hefði	 verið	 áður,	 en	 tveir	 karlkyns	 viðmælendur	 þeir	 höfðu	 báðir	 upplifað	

skilnað.	Þá	upplifðu	allir	viðmælendur	kvíða	 fyrir	eftirfarandi	dögum:	Dánardegi,	afmæli	og	

jólum.	 Viðmælendur	 sögðu	 að	 aukin	 spenna	 og	 kvíði	 byggðist	 upp	 nokkrum	 vikum	 og	

mánuðum	áður	en	fyrrnefndir	dagar	rynnu	upp.	Helena	lýsti	kvíða	sínum	á	eftirfarandi	hátt,	

nú	þegar	sjö	ár	voru	liðin	frá	atburðinum:		

Ef	ég	segi	alveg	eins	og	er	var	þetta	í	fyrsta	skipti	núna	sem	ég	hef	ekki	fundið	svona	fyrir	
rosalegum	kvíða	fyrir	þessum	dögum.	Maður	 lærir	þetta	náttúrulega	bara	eftir	því	sem	
tíminn	líður.	Ég	hef	stundum	skrifað	um	það	þarna	á	Facebook	bara	á	þessum	dögum,	þá	
veit	ég	stundum	ekki	hvernig	ég	á	að	vera	eða	líða,	ósjálfrátt	þá	leitar	hugurinn	alltaf	til	
þessa	kvölds	á	þessum	dögum.	
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Einar	sagðist	vera	nýfarinn	að	vinna	á	eftirfarandi	dögum	en	ellefu	ár	eru	nú	liðin	fá	því	að	

hann	missti	dóttur	sína.	Hann	lýsti	líðan	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	

Dánardagarnir	 voru	 mjög	 erfiðir	 til	 að	 byrja	 með	 en	 það	 hefur	 minnkað.	 Sérstaklega	
mánuðir	á	undan,	þeir	voru	um	tíma	mjög	erfiðir,	en	ég	var	bara	kominn	með	kvíða	yfir	
þessu	 að	 þetta	 væri	 að	 nálgast.	 Núna	 hefur	 þetta	 lagast,	 en	mér	 finnst	 dánardagarnir	
erfiðari	en	afmælisdagarnir.	

Gunnar	sagði	að	hann	hefði	verið	kvíðinn	áður	en	áfallið	skall	á.	Við	áfallið	hefði	hann	ekki	

haft	tíma	til	að	vera	kvíðinn	þar	sem	áfallið	tók	yfir.	Hann	sagði	að	það	hefði	ekki	liðið	langur	

tími	þar	til	kvíðinn	gerði	vart	við	sig	á	ný.	Gunnar	táraðist	þegar	hann	lýsti	líðan	sinni:	

Í	fyrstu,	þá	í	raun	og	veru	þá	hverfur	þessi	fælni	og	kvíði,	það	fer	bara	í	burtu	því	að	öll	
orkan	fer	 í	 raun	og	veru	 í	hvað	er	að	gerast	og	svoleiðis	og	það	er	ekkert	pláss	fyrir	að	
vera	kvíðinn.	Þetta	var	bara	ofboðslegt	áfall	og	sorg,	sko	bara	bítandi	sár	og	sársauki....	
Dánardagarnir	 voru	mjög	erfiðir	 til	 að	byrja	með	en	það	hefur	minnkað	og	 sérstaklega	
mánuðirnir	á	undan,	þeir	voru	um	tíma	erfiðir	en	bara	kominn	með	kvíða	yfir	þessu	að	
þetta	væri	að	nálgast.	

5.2.3 Þunglyndi	og	depurð	

Þrír	 af	 þátttakendum	 sögðust	 hafa	 upplifað	mikla	 depurð.	 Sólveig	 og	 Einar	 sögðu	 að	 Þau	

hefðu	 verið	 döpur	 og	 þung	 áður,	 það	 hefði	 aukist	 við	 áfallið,	 sérstaklega	 þegar	 lengra	 var	

liðið	frá	áfallinu.	Selma	segist	meira	hafa	verið	svona	döpur	eftir	áfallið.	Tveir	þátttakendur	

upplifðu	bæði	depurð	og	mikið	þunglyndi	 í	 kjölfarið.	Sævar	sagðist	þó	ekki	alveg	átta	sig	á	

hvernig	honum	leið	en	eflaust	hefði	það	verið	bæði	depurð	og	kvíði.	Hann	lýsti	líðan	sinni	á	

eftirfarandi	hátt:	

Ég	 veit	 ekki	 hvernig	 ég	 skilgreini	 það,	 en	 ég	 veit	 það	 ekki,	 ég	 held	 ekki	 meira	 svona	
depurð,	viðbrögð	mín	voru	bara	svo	skrítin,	ég	fór	alveg	niður	sko,	vissi	ekki	neitt.	

Allir	þátttakendur	upplifðu	sveiflur	á	líðan,	það	er	að	segja	að	líðan	þeirra	sveiflaðist	frá	því	

að	allt	væri	gerlegt	niður	í	mikið	vonleysi	og	depurð.	Þeir	upplifðu	daga	sem	allt	var	í	lagi	og	

daga	sem	voru	mjög	slæmir	þegar	niðursveiflur	komu.	

5.2.4 Reiði	og	sektarkennd	

Allir	 viðmælendur	nema	einn	upplifðu	 reiði.	 Sólveig	og	Helena	 sögðu	að	 reiðin	hefði	 verið	

sveiflukennd	og	komið	þegar	minnst	varði.	Reiðin	hjá	öllum	viðmælendum	beindist	að	því	af	

hverju	 barnið	 þeirra	 hefði	 látist.	 Reiðin	 birtist	 í	 öskrum,	 gráti	 og	 ásökunum	 hjá	 tveimur	

viðmælendum.	Sævar	lýsti	reiði	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	
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Já	reiðin,	það	var	bara	 í	 rauninni	út	 í	sjálfan	mig.	Svona	fyrst,	en	þú	veist	það	er	svona	
sektarkennd,	og	líka	af	hverju	hann!	Það	er	bara	hluti	af	þessu	og	í	rauninni	bara	svona	
það	sem	maður	veit	núna	eða	seinna	sko!	Þetta	er	bara	hluti,	eðlilegur	hluti	af	þessu	sko	
að	fara	í	gegnum.	Ef	maður	klárar	það	ekki	þá,	þá	kemst	maður	aldrei	á	betri	stað	sko!	
Sektarkenndin	fylgir	reiðinni	sko,	þetta	hangir	allt	saman.	

Sólveig	sagðist	hafa	 fundið	snögga	reiði	 í	 fyrstu	og	hana	hefði	 langað	til	að	hrista	drenginn	

sinn.	Síðan	hefði	hún	ekki	fundið	reiði	svo	að	hún	muni,	eða	það	hefði	ekki	verið	mikið	pláss	

fyrir	reiði.	

Tveir	af	þremur	þátttakendum	þar	sem	gerandi	var	valdur	að	dauða	barnsins,	upplifðu	

reiði	út	 í	hann.	Helena	 sagðist	oft	eiga	 í	erfiðleikum	með	 reiði	 sína	og	hún	upplifði	hana	á	

eftirfarandi	hátt:		

Já	já	-	 já,	sko	mér	hefur	sko	ekki	fundist	ég	vera	reið	en	sko,	en	auðvitað	er	ég	reið!	Ég	
hef	fundið	það	svona	út	undan	mér	að	ég	sé	ofsalega	reið	.....	Guð	er	ekki	til	fyrir	mér	í	
dag,	 það	 litla	 sem	 til	 var	 af	minni	 barnatrú.	 Það	 er	 bara	 ekkert	 í	 dag,	 algjörlega,	 bara	
ekkert!	Trúin	mín	breyttist	en	ég	vona	að	það	sé	eitthvað	þarna	eftir	dauðann	.....	Ég	er	
mjög	ósátt	út	í	það	að	þetta	hafi	gerst,	af	hverju	hann	og	hinir	labba	bara	út	úr	bílnum	án	
þess	að	vera	varla	skrámaðir	.....	Oft	er	gerandinn	á	vegi	mínum	og	ég	þarf	alveg	að	bíta	í	
tunguna	á	mér	að	segja	ekki	eitthvað	og	mig	langar	svo	oft	að	segja	eitthvað,	en	ég	geri	
það	ekki.	

Einar	sagðist	hafa	verið	reiður,	en	ekki	út	í	gerandann.	Hann	sagðist	oft	ekki	skilja	af	hverju	

hann	hafi	ekki	verið	reiður,	þar	sem	gerandi	var	einnig	í	hans	máli:		

Ég	var	bara	reiður	af	hverju	þetta	gerðist,	ekki	beint	út	í	þennan	sem	keyrði	á	mig.	Það	
hefði	verið	auðvelt	að	beina	því	að	honum	en	ég	gerði	það	ekki.	Reiðin	mín	beindist	bara	
eitthvað,	ég	hef	náð	að	stjórna	reiðinni.	Þetta	var	bara	í	smá	tíma	þarna,	ég	festist	ekki	í	
þessu.	

Gunnar	 sagðist	 hafa	 verið	 reiður	 í	 stuttan	 tíma,	 hann	hefði	 gefist	 upp	 á	 að	 vera	 reiður	 en	

hann	hefði	verið	sár:		

Ég	 bara	 gafst	 upp,	 ég	 gat	 ekki	 verið	 reiður,	 ég	 var	 bara	 með	 reiðiviðbrögð	 yfir	 hans	
örlögum,	það	 sneri	 ekki	 að	því	 hvað	mér	 var	 gert,	 samt	 get	 ég	 verið	mikill	 skapmaður	
sko,	það	getur	verið	svona	hundur	 í	mér.	Það	að	öskra	var	bara	mín	 leið	til	að	fá	útrás	
fyrir	tilfinningarnar.	Ég	var	aldrei	verið	reiður	út	í	einn	eða	neinn.	Nema	það	var	eitt,	en	
það	situr	ekki	í	mér	lengur.	Ég	var	rosalega	sár	út	í	gerandann.	

5.3 Líkamlegir	þættir	

5.3.1 Grátur	

Selma	og	Helena	sögðust	báðar	hafa	grátið	út	í	eitt	í	margar	viku	á	eftir.	Helena	sagði	að	hún	

héldi	að	það	gæti	hafa	verið	í	einhver	ár,	en	hún	mundi	það	ekki	alveg.	Einar	sagði	að	grátur	
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hans	 hefði	 verði	 mjög	 erfiður,	 en	 hann	 mundi	 ekki	 hvað	 hann	 hefði	 staðið	 lengi	 yfir,	 þó	

örugglega	marga	mánuði.	Gunnar	lýsti	því	hvað	hann	gat	fundið	mikinn	lækningamátt	í	því	að	

gráta:	

En	besta	 leið	mín	var	að	geta	grátið	og	ég	hafði	ekki	grátið	 í	fjölda	ára	en	þarna	gat	ég	
grátið	og	grátið	og	ég	kæfði	mig	 í	myndir	af	honum	og	hérna	og	hlustaði	á	 lögin	hans,	
fannst	bara	svo	ofboðslega	mikil	 lækning	 í	grátinum	......	Gráturinn	var	bara	svo	djúpur	
og	sár	og	allt	öðruvísi	en	ég	hafði	grátið	áður.	Ég	var	svo	berskjaldaður	fyrir	hvernig	var	
komið	fyrir	mér	og	honum,	ég	var	bara	með	ekka.	Ég	fór	bara	inn	í	herbergi	oft	 í	þessu	
ferli	og	lokaði	mig	af	með	mikinn	ekka	og	ég	gerði	þetta	mjög	lengi,	dag	eftir	dag	og	ég	
veit	ekki	hvað	þetta	stóð	yfir	lengi.	Mér	leið	svo	miklu	betur	þegar	ég	var	búinn	að	gráta,	
af	því	að	hann	losar	svo	mikla	spennu.	

Sólveig	kom	inn	á	hversu	djúpur	gráturinn	gat	orðið	eftir	að	hún	frétti	af	því	að	sonur	hennar	

væri	látinn:		

Ég	 hef	 aldrei	 fundið	 svona	 sáran	 grát.....hérna,	 ég	 var	 bara,	 var	 eins	 og	 hrísla,	 kalt	 og	
gráturinn	 var	 svo	 sár	 og	 ekkert	 gat	 sefað	 mig.....mér	 var	 sagt	 að	 ég	 hefði	 legið	 á	
eldhúsborðinu	í	þrjá	klukkutíma	grátandi.	

Sævar	lýsti	hvað	grátur	hefur	mikinn	lækningamátt	í	bataferli	þegar	slík	áföll	verða:		

Á	þriðja	degi	þá	hætti	ég	að	geta	grátið,	og	þá	sagði	áfallasérfræðingurinn	mér	að	þetta	
væri	 eðlilegt,	 en	 gráturinn	 var	 svo	 mikill	 léttir	 og	 hjálpar	 manni	 að	 komast	 í	 gegnum	
áfallið.	 Stundum	 fannst	mér	gott	 að	 fara	 í	 símann	og	 spila	 ákveðið	 lag	 til	 þess	að	geta	
grátið.	Það	er	svo	mikilvægt	að	geta	létt	á	sorginni,	léttir	alveg	svakalega	á	manni.	

5.3.2 Svefntruflanir	

Fimm	viðmælendur	áttu	í	erfiðleikum	með	svefn.	Einn	af	þeim	átti	bæði	erfitt	með	að	sofa	og	

upplifði	ítrekaðar	martraðir.	Helena	þurfti	að	sofa	mikið	og	sagðist	hún	hafa	getað	og	viljað	

sofa	endalaust.	Þrír	af	þeim	glíma	enn	við	svefnvandamál.	Sævar	lýsti	svefntruflunum	sínum	

á	eftirfarandi	hátt:	

Svefnleysi	 var	náttúrulega	alveg	 skelfilegt	og	endalausar	martraðir.	 Fengum	 töflur	 sem	
við	vorum	að	nota	sko	og	hérna,	martraðirnar	voru	viðvarandi	sko.	Ég	er	enn	þá	að	glíma	
við	svefnleysi	en	martraðir	í	minna	mæli.	

Selma	sagði	að	hún	hefði	átt	við	verulega	miklar	svefntruflanir	sem	enn	þá	væru	til	staðar	hjá	

þeim	hjónum:		

já	það	var	svolítið	mikið	eins	og	núna,	þá	þarf	ég	bara	að	tala	við	einhvern,	ég	sef	svo	illa.	
Ég	er	bara	alltaf	í	vinnunni,	þá	er	ég	kannski	bara	svona	[leikur	sig	sofandi]	og	svo	er	ég	
kannski	bara,	og	svo	er	ég	alltaf	að	skamma	manninn	minn	fyrir	að	sofa	ekki	á	nóttunni	
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og	hann	er	búinn	að	vera	svefnlaus	síðastliðnar	nætur	og	fer	fram	og	fær	sér	að	éta	og	
þannig,	ég	hérna	segi	stundum	við	hann„af	hverju	veist	þú	alltaf	þegar	ég	er	að	vakna	ef	
þú	sefur	svona	vel?“	[hlær].	

5.3.3 Minnisleysi	og	þreyta	

Allir	 sex	 viðmælendur	 upplifðu	mikið	minnisleysi,	 það	 kom	oft	 við	 sögu	 í	 viðtölunum.	 Þeir	

áttu	 erfitt	 með	 að	 greina	 sum	 atvik	 á	 fyrstu	 tveimur	 árunum	 eftir	 missinn.	 Einar	 orðaði	

minnisleysið	með	þessum	hætti:		

Þegar	ég	horfi	til	baka	þá	man	ég	ákveðna	hluti	en	svo	vantar	ákveðna	parta	í	það	sem	ég	
man	ekkert.....sumt	er	svo	óljóst.	

Selma	nefndi	mjög	oft	 að	hún	myndi	 ekki	mikið	 frá	 fyrstu	 árunum	og	hækkaði	málróminn	

þegar	hún	lýsti	minnisleysi	sínu:		

Ég	man	ekki	 eftir	 þessu!	Hef	 bara	 ekki	 pælt	 í	 þessu!	 En	 ég	man,	 ég	man	það	núna	 að	
þegar	ég	fer	að	hugsa	um	þetta	þá	til	dæmis	.....	Ég	upplifði	svo	mikið	minnisleysi	og	geri	
enn	þá	.....	Og,	en	hvernig	maður	gleymir	sko,	ég	man	ekkert	eftir	þessu!	

Bæði	 Helena	 og	 Selma	 sögðust	 enn	 finna	 fyrir	 orkuleysi	 og	 þreytu.	 Selma	 sagði	 að	

stoðkerfisvandamál	væru	einnig	að	hrjá	hana.	Selma	svaraði	eftirfarandi	þegar	hún	var	spurð	

um	líkamleg	einkenni:		

Í	rauninni	er	það	alveg	hellingur	eða	þannig	séð.	Eftir	svona	ár	eða	eitthvað,	þá	fór	ég	að	
finna	alls	konar	svona	......einhvers	konar	stoðkerfisverki	sem	ég	er	enn	þá	að	glíma	við.	

5.4 Breytingar	á	hegðun	
Fimm	foreldrar	af	sex	sögðust	hafa	merkt	breytingar	þegar	spurt	var	hvort	þeir	hefðu	aukið	

slæmar	venjur,	til	dæmis	aukið	áfengisneyslu,	reykingar,	neyslu	óhollra	matvæla	eða	borðað	

of	lítið	eða	ekkert.	Allar	mæðurnar	og	einn	faðir	höfðu	orð	á	því	að	ekki	hefði	verið	eldaður	

matur	í	marga	mánuði	og	búðaferðir	verið	þeim	erfiðar.	Þau	sögðu	að	öll	rútína	hefði	farið	úr	

skorðum	og	orðið	lamandi	að	sinna	daglegum	venjum.		

Gunnar	 lýsti	 vanmætti	 sínum	 þegar	 áfengisneysla	 hans	 kom	 til	 vegna	 vanlíðunar	 á	

þennan	hátt:		

Ég	hringdi	seinna	upp	á	geðdeild	sko	til	að	vita	hvað	ég	ætti	að	gera	af	því	mér	leið	svo	
illa,	ég	vissi	ekkert	hvað	ég	ætti	að	gera	sko,	og	spyrja	hvað	ég	ætti	að	gera,	ég	var	að	
hugsa	hvort	ég	ætti	að	fá	mér	áfengi	eða	eitthvað,	ég	hafði	reyndar	ekki	verið	að	drekka,	
en	þarna	var	það	eina	vitið!	Ég	hafði	ekki	drukkið	vín	frá	því	ég	var	unglingur	en	það	að	
byrja	 að	 drekka	 var	 bara	 eitthvað	 sem	mér	 datt	 í	 hug	 til	 að	 finna	 ekki	 til	 svona	mikils	
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sársauka!.....	 Áfengi	 er	 ofboðslega	 auðveld	 leið	 til	 að	 deyfa	 sársauka	 en	 á	 sama	 tíma	
stórvarasöm.	

Þegar	spurt	var	um	líðan	á	fyrstu	mánuðum	og	árum	eftir	áfallið	voru	svörin	mjög	lík.	Gunnar	

sagði	að	honum	hefði	liðið	mjög	illa	í	að	minnsta	kosti	2	ár	eftir	áfallið	og	hann	hefði	átt	mjög	

erfitt	með	að	gera	auðveldustu	hluti	þar	sem	hann	var	mjög	slæmur	af	þunglyndi,	kvíða	og	

fælni.	Hann	hafi	verið	orðin	einangraður	og	helst	viljað	liggja	undir	sæng	og	loka	sig	af.	Hann	

lýsti	líðan	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	

Já,	 já	 ég	 fann	 það,	 til	 dæmis	 að	 ég	 treysti	mér	 ekki	 til	 að	 fara	 í	 næsta	 hús	 til	 foreldra	
minna	og	ég	var	svo	slæmur	að	ég	sneri	stundum	við	af	því	ég	var	svo	slæmur.	En	það	
hefur	lagast	eftir	að	ég	fór	að	taka	lyf.	

Selma	sagði	sér	oft	hafa	liðið	á	eftirfarandi	hátt:	

Ég	veit	ekki	hvort	ég	geti	lýst	því	eins	og	ég	sagði	áðan,	bara	doði	og	skeytingarleysi,	en	
ekki	gagnvart	öðrum.	Ég	hafði	áhyggjur	af	öllum	í	kringum	mig,	var	alltaf	að	hugsa	um	að	
passa	aðra.	Það	var	örugglega	alveg	í	2	ár	sem	ég	fann	ekki	til,	þú	veist!	Ég	var	ekki	glöð,	
var	ekki	leið,	ég	var	bara	flöt.	

5.4.1 Óttast	um	eigið	líf	

Þegar	foreldrar	voru	spurðir	hvort	líf	þeirra,	maka,	barnsmóður	eða	barnsföður	hefði	verið	í	

hættu	eftir	atburðinn,	kom	í	 ljós	að	fjórir	foreldrar	af	sex	upplifðu	allt	frá	því	að	vera	sama	

um	 líf	 sitt	 til	 þess	 að	 hugleiða	 sjálfsmorð.	 Sólveig	 hafði	 ekki	 áhyggjur	 af	 sér	 en	 hún	 hafði	

áhyggjur	af	föður	drengsins.	Selma	óttaðist	hvorki	um	sitt	líf	né	makans.	Helena	óttaðist	um	

líf	sitt	og	barnsföður	síns,	og	lýsti	líðan	sinni	með	þessum	hætti:	

Ég	ætla	að	segja	alveg	eins	og	er,	að	ég	setti	ekki	á	mig	öryggisbelti	í	marga	mánuði,	mér	
var	alveg	sama,	mér	var	alveg	sama!	Og	stundum	hugsaði	ég	bara	.....af	hverju	keyri	ég	
ekki	bara	fyrir	trukk	og	enda	þetta.	Til	að	losna	við	sársaukann,	hann	var	svo	hrikalegur,	í	
marga	 mánuði	 hugsaði	 ég	 svona.	 Í	 dag	 gæti	 ég	 ekki	 gert	 þetta,	 það	 er	 að	 segja	 aka	
beltislaus,	þar	sem	bíllinn	pípar	ef	ég	er	ekki	komin	í	belti.	Ég	fann	líka	lengi	vel	á	eftir	að	
ég	var	mjög	utan	við	mig	og	ótti	minn	snerist	líka	um	pabba	hans.	

Einar	vildi	fá	að	deyja	í	staðinn	fyrir	barnið	sitt	en	hugleiddi	aldrei	að	skaða	sjálfan	sig.	Hins	

vegar	upplifði	 Sævar	þessa	hugsun	 ítrekað	og	 lýsti	upplifun	og	vanlíðan	sinni	á	eftirfarandi	

hátt:		

Jú	jú,	jú	jú,	alveg	svoleiðis	sko!	Við	fórum	þarna	fljótlega	á	eftir,	þarna	eftir	jarðarför,	þá	
fórum	við	þarna	tvö	þarna	erlendis.	Þá	kom	konan	mín	þarna	með	svefntöflur	og	hana,	
ég	 ætlaði	 bara	 að	 klára	 þetta,	 ég	 var	 alveg	 búinn.	 Maður	 var	 samt	 meðvitaður	 um	
þetta.....Ég	ætlaði	bara	að	þarna	áður,	ég	var	mikið	í	skotveiðum	og	svoleiðis	og	hérna,	
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það	var	svona	fyrsta	sem	ég	gerði	var	að	 láta	taka	af	mér	byssuna	og	 láta	geyma	hana	
fyrir	mig,	ég	treysti	mér	ekki	til	þess	að	hafa	hana	hjá	mér.	

Gunnar	upplifði	einnig	að	hann	óttaðist	um	sitt	eigið	líf	þegar	hann	var	spurður:		

Já	 já	 já	–	ég	hugsaði	mikið	út	 í	það!	Og	hugsaði	ef	ég	ætti	ekki	börn	sko	þá	 .....	þarna,	
þetta	 er	 svo	 ofboðslega	 grimmt	 sko!	 Ekki	 það	 að	æðruleysi	 hefur	 hjálpað	mér	mest	 í	
sorginni	og	svo	veit	ég	það	líka	að	lífið	er	grimmt,	það	er	ýmislegt	sem	gerist!	Foreldrar	
eru	að	missa	börnin	sín	og	það	er	verið	að	slátra	börnum	út	um	allan	heim	og	stuttu	áður	
þá	 voru	öll	morðin	 í	Útey	 í	Noregi,	mér	 var	mikið	 hugsað	 til	 þess,	 en	 ekki	 það	 að	það	
réttlætti	það	að	minn	sonur	myndi	deyja.	

5.4.2 Það	sem	var	erfitt		

Allir	 viðmælendur	 áttu	 erfitt	 með	 að	 halda	 daglegri	 rútínu	 og	 áttu	 það	 til	 að	 festast	 í	

hugsunum	sem	tengdust	barninu	sem	þeir	misstu.	Að	hugsa	til	þess	sem	barnið	þeirra	fengi	

ekki	 að	njóta	 sögðu	allir	 að	væri	erfitt.	Helena	 lýsti	hvað	henni	þætti	oft	erfitt	 að	 festast	 í	

hugsunum,	grét	og	saug	upp	í	nefið	þegar	hún	sagði	frá	því	hvað	hún	meinti:		

Mér	 finnst	mjög	 erfitt	 enn	 þá	 að	 fara	 í	 einhverjar	 hugsanir,	 því	 að	 þá	 fer	 ég	 bara	 að	
grenja	og	sko,	mig	langar	ekki	til	að	vera	alltaf	grátandi.	Stundum	fer	ég	alveg	þangað	en	
það	er	 svo	erfitt	og	erfitt	að	 fara	upp	úr	því	 líka.	Einu	sinni	var	hann	 lítill	og	 svo	sé	ég	
hann	aldrei	aftur	og	líka,	það	er	erfitt	[grætur].		

Selma	 lýsti	hlutum	sem	erfitt	væri	að	gera	og	hristi	hausinn	þegar	hún	rifjaði	ákveðið	atvik	

upp,	þegar	hún	var	spurð	um	hvað	hefði	verið	erfitt	í	daglegri	rútínu:	

Já	bara	allt,	já	sko	hérna,	þetta	er	einmitt	spurning	sem	ég	tók	á	mömmu,	svolítið	í	gegn	
fyrir	og	systur	mína.	Sonur	minn	var	oft	 lasinn,	fékk	 lungnabólgu	fimm	sinnum	eitt	árið	
og	var	með	skemmd	í	lungunum.	Ég	var	mjög	oft	með	hann	heima	veikan,	og	við	fórum	
til	 læknis	 og	 alltaf	 í	 heimleiðinni	 fékk	 hann	 sér	 alltaf	 salatbar	 í	 Hagkaup,	 það	 var	 bara	
okkar.	,,Við	fórum	til	læknis	og	fengum	okkur	salatbar	á	eftir	í	Hagkaup“.	Og	hérna,	svo	
gerði	ég	það	einhvern	tímann	þarna	eftir	að	hann	 lést	að	ég	 fór	og	 fékk	mér	salatbar	 í	
Hagkaup.	Mamma	 spurði	 „Fannst	 þér	 það	 ekki	 erfitt?“	 .....	 vinkona	mín	 átti	 besta	 vin	
hans,	sem	var	jafngamall	syni	mínum	og	mamma	var	alltaf	að	segja	„Já	og	fannst	þér	ekki	
erfitt?“	Þetta	var	pirrandi	og	einhvern	veginn	er	bara	allt	erfitt.	Einhvern	veginn	fannst	
mér	svona	ekkert	eitt	vera	eitthvað	erfiðara	en	annað,	þetta	var	og	er	erfitt,	basically,	og	
eins	 og	 þetta,	 ég	 hitti	 náttúrulega	 vini	 hans	 og	 maður	 er	 að	 hitta	 bekkjarfélaga	 og	
skólafélaga,	ég	hugsa	 reyndar	ýmislegt	þegar	ég	 sé	vini	hans	og	 svona,	hugsa	alveg	og	
hvað	 hann	 er	 orðinn	 stór	 þú	 veist,	 og	 nú	 væri	 hann	 orðinn	 svona	 stór	 og	 vá	 hvað	
hún/hann	er	bara	farinn	að	tala	eins	og	fullorðinn.	Vá	hvað	hann	er	orðinn	klár,	já	já	ég	
hugsa	það	alveg	þannig	sko.	

Sævar	talaði	um	að	það	væri	kannski	ekki	beint	erfitt	en	óþægilegt	að	hugsa	til	þess:		
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Mér	finnst	erfitt	að	sjá	krakka	á	hans	aldri.	En	ekki	það	að	manni	hafi	fundist	óþægilegt	
að	vera	í	kringum	þau	heldur	alltaf	að	minna	mann	á	þetta	alltaf,	alltaf,	alltaf,	það	sem	
ekki	varð.	Hann	fær	ekki	að	gera	það	sem	þau	eru	að	gera!	

Gunnar	sagði	að	erfitt	væri	að	lifa	með	því	að	hafa	geranda	í	málinu:	

Það	er	erfitt	að	sjá	gerandann	halda	áfram	að	skemmta	sér,	djamma	og	ekki	sýna	neina	
iðrun,	en	hann	þarf	náttúrulega	að	lifa	við	þetta.	Ég	reyni	bara	að	hugsa	ekkert	um	hann.	
Í	fyrstu	var	ég	svolítið	upptekinn	af	því	að	hann	væri	að	lítilsvirða	svo	alvarlegan	hlut,	en	
svo	hef	ég	getað	sleppt	þessum	hugsunum.	Þetta	er	bara	hans	aðferð	að	díla	við	þetta	og	
á	einhverjum	tímapunkti	hefur	aðferðin	hans	verið	okkur	óhagstæð.	

Allir	 viðmælendur	 áttu	 erfitt	 með	 að	 halda	 daglegri	 rútínu	 og	 áttu	 það	 til	 að	 festast	 í	

hugsunum	sem	tengdust	barninu	sem	þeir	misstu.	Að	hugsa	til	þess	sem	barnið	þeirra	fengi	

ekki	að	njóta	sögðu	allir	að	væri	erfitt.		

5.4.3 Fjölskylda	og	félagsleg	staða	

Allir	viðmælendur	voru	í	góðu	sambandi	við	kjarnafjölskyldu	sína	áður	en	atburðurinn	átti	sér	

stað.	 Foreldrar	 voru	misvel	 tengdir	 foreldrum	 sínum,	 allt	 frá	 því	 að	 vera	mjög	 vel	 tengdir	

þeim,	niður	í	sæmilega	tengdir	þeim.	Einnig	eiga	allir	viðmælendur	í	góðum	samskiptum	við	

eftirlifandi	 börn	 fyrir	 utan	 einn	 föður	 sem	 á	 í	 erfiðu	 sambandi	 við	 elsta	 barn	 sitt.	 Allir	

viðmælendur	 voru	 í	 góðum	 samskiptum	 við	 vini	 að	 þeirra	mati.	 Gunnar	 sagði	 þó	 að	 hann	

væri	 einfari	 að	 eðlisfari.	 Allir	 sögðust	 hafa	 verið	 félagslega	 virkir	 og	 duglegir	 að	 rækta	

samband	við	vini	og	fjölskylduna,	fyrir	utan	Gunnar	sem	sagði:	„Samskipti	við	þau	eru	bara	

þokkaleg“.	Þegar	spurt	var	um	félagslega	stöðu	að	fimm	árum	liðnum	og	hvort	stuðningurinn	

hefði	verið	of	stuttur,	lýsti	Sævar	stöðu	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	

Hún	var	góð	áður	og	alltaf	verið	 í	 lagi	sko,	ég	styrktist	ef	eitthvað	er.	Sumir	vinir	komu	
mér	á	óvart	hvað	þeir	voru	sterkir	og	veittu	mikinn	stuðning.	En	að	vísu	erum	við	bara	
mikið	fyrir	okkur	sjálf	[hlær].	en	ég	sinni	áhugamálum	mínum,	veiðinni	og	svoleiðis,	það	
hefur	allt	verið	óbreytt.	

Einar	 sagði	 að	 samband	 sitt	 við	 fjölskylduna	væri	 gott	 í	 dag,	 eða	að	hann	vissi	 að	minnsta	

kosti	ekki	annað.	Helena	á	í	ágætu	sambandi	við	börn	sín	og	foreldra	og	vini.	Gunnar	sagði	að	

samband	sitt	við	 fjölskylduna	væri	ekki	mikið,	hann	hefði	viljað	að	það	væri	betra	en	hann	

væri	í	góðu	sambandi	við	eftirlifandi	börn.	Hann	talaði	um	stórfjölskylduna,	sagði	hana	ekki	

hafa	hjálpað	sér	mikið	og	lagði	áherslu	á	að	stuðningurinn	hefði	verið	stuttur:		

Stutt!	Ég	meina	sem	dæmi	kemur	bróðir	minn	þarna	og	vottar	mér	samúð	og	þannig.	Og	
svo	kemur	hann	þremur	vikum	seinna	og	ég	sit	úti	í	garði	bara	og	svona	já	......	ég	bara,	



59	

mér	þótti	voða	vænt	að	sjá	hann	og	við	hittumst	svo	lítið.	Ég	hugsaði	og	man	.....ég	ooh	
hvað	er	gaman	að	sjá	hann,	gaman	að	hann	sé	kominn.	Þá	var	hann	ekki	að	koma	til	að	
heilsa	upp	á	mig	heldur	var	hann	að	koma,	ekki	til	að	tala	uuu-við	mig	heldur	var	hann	að	
koma	út	af	bissness.	Ég	man	ég	hugsaði	 já	hann	er	ekki	að	koma	út	af	því	að	mér	 líður	
svo	illa.	Ég	samhryggist	þér,	en.....Hvað	getur	maður	gert,	ég	veit	það	ekki	en	við	hverju	
getur	maður	búist.	

5.4.4 Samfélagið	og	sorgin	

Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 hvort	 þeir	 hefðu	 fengið	 stuðning	 frá	 samfélaginu	 var	

svörunin	mjög	 jákvæð.	 Sólveig	 lýsti	 upplifun	 sinni	 sem	 svo	 að	mikil	 samkennd	hefði	 gripið	

bæjarbúa	og	hvarvetna	hefði	 hún	mætt	 skilningi,	 stuðning	og	hlýju.	Helena	upplifði	 einnig	

jákvæð	viðbrögð	frá	samfélaginu	þar	sem	hún	býr	en	sagðist	auðvitað	hafa	upplifað	stimplun	

þó	svo	að	hún	hefði	ekki	verið	neikvæð.	Hún	lýsti	því	með	þessum	orðum:		

,,Þetta	er	aumingja	konan	sem	missti	barnið,	æææ	greyið“,	ég	fann	rosalega	mikið	fyrir	
því!	 ,,	Hvernig	hefur	þú	það?	“	æææ	bara	alltaf	eitthvað	svona,	en	ekki	 lengur.	En	það	
var	 lengi	 svona	 þessi	 tónn,,	 æææ	 hvernig	 hefur	 þú	 það?“	 en	 ég	 upplifði	 mig	 alveg	
mamman	sem	missti	barnið	en	hvað	svo?	Ég	var	svolítið	lengi	bara	í	því	hlutverki.	En	það	
náttúrulega	endar	aldrei,	ég	verð	alltaf	konan	sem	missti	barnið	sitt	svo	lengi.	

Selma	átti	sér	svipaða	sögu	og	Helena,	hvernig	hún	upplifði	samfélagsleg	viðbrögð:		

Ef	ég	fór	út	í	búð	þá	upplifði	maður	sig	svolítið	konuna	sem	missti	barnið	sitt	sko!	Manni	
fannst	allir	vera	að	horfa	á	sig	í	búðinni	og	ég	var	náttúrulega	að	vinna	hérna	í	einni	búð	
og	var	búin	að	vera	með	barn	hér	 í	 skóla	og	það	vissu	allir	hver	ég	var.	 En	ég	upplifði	
óþægindi	þegar	ég	fór	í	búðina	og	samt	einhvern	veginn,	æ	uuu	kannski	var	maður	svo	
duglegur	að	 loka	á	það!	Það	var	svona	fljótt	úr	mér,	ekki	 illa	meint,	en	ég	var	rosalega	
meðvituð	um	þetta,	gjörsamlega	svona	fyrstu	vikurnar.	

Feðurnir	 upplifðu	 jákvæða	 stimplun,	 þetta	 er	 pabbinn	 sem	 missti	 barnið.	 Það	 var	 ekki	

merkjanlegt	að	það	hefði	truflað	þá	með	einum	eða	öðrum	hætti.	

5.4.5 Fjölskylda,	vinir	og	stuðningur	

Þegar	spurt	var	um	hvort	og	hvernig	stuðningur	hefði	komið	frá	fjölskyldum	og	vinum	voru	

þrír	af	sex	sem	fengu	mikinn	stuðning	og	þrír	sem	fengu	lítinn	sem	engan	stuðning.	Helenu	

þótti	að	hún	hefði	engan	stuðning	fengið	frá	foreldrum	og	fyrrverandi	tengdaforeldrum.	Hún	

lýsti	því	á	þennan	hátt:		

Mínir	nánustu	og	fjölskyldan,	þær	voru	mættar	hér	daginn	eftir	og	voru	alveg	hjá	mér	og	
líka	 vinkonur	 sem	 ég	 hef	 kynnst	 eftir	 að	 ég	 skildi.....Pabbi	 var	 náttúrulega	 ofboðslega	
reiður	og	ég	hérna	átti,	ég	fann	ekki	mikið	fyrir	því	en	aðrir	gerðu	það.	Mamma	átti	líka	
erfitt	og	var	búin	að	vera	mikið	veik	og	svo	missti	hún	mann	sinn	og	svo	barnabarnið	sitt	
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og	það	kemur	fram	í	þunglyndi	hjá	henni.	Fyrrverandi	tengdaforeldrar	voru	alveg	þarna	
en	þau	höfðu	ekki	bolmagn	til	að	veita	mér	stuðning	í	þessu.		

Sævar	upplifði	mikinn	stuðning	frá	fjölskyldu	og	vinum	og	sagði	að	þau	hefðu	verið	hjá	þeim	

öllum	stundum.	Hann	sagði	að	þetta	hefði	verið	erfitt	ferli	en	með	fjölskyldu	og	vinum	hefði	

það	verið	auðveldara:	

það	 var	 svo	mikill	 stuðningur	 frá	 fjölskyldunni,	 það	 var	 eitthvað	 sem	 bjargaði	 okkur	 í	
gegnum	þetta	og	það	var	 líka	fyrsta	hjálpin,	það	var	 fjölskyldan	sem	var	 inni	á	gafli	hjá	
okkur	 allan	 tímann,	 alltaf	 fullur	 ísskápur.	 Þau	 gerðu	 líka	 annað	 sem	 fylgir	 þessu	 ferli,	
þegar	það	mesta	er	búið	þá	hverfa	allir.	En	þau	fóru	bara	og	töluðu	við	prestinn	og	fengu	
bara	að	vita	hvað	átti	að	gera	og	svo	stigu	þau	svona	í	burtu	og	við	sáum	að	það	var	alltaf	
verið	 að	 vakta	 okkur.	 Komu	 kannski	 um	morguninn	 og	 sátu	 hjá	 okkur	 í	 klukkutíma	 og	
einn	og	hálfan	og	svo	fór	hann	og	svo	kom	einhver	annar	eftir	hálftíma	eða	eitthvað.		

Þegar	Einar	var	spurður	um	stuðning	frá	fjölskyldu	og	vinum	sagði	hann	eftirfarandi:	

Hann	var	ekki	mikill.	Fólk	vissi	bara	ekki	hvað	það	átti	að	gera	og	eins	og	foreldrar	mínir	
sko,	þeir	náttúrulega	sem	sagt	áttu	erfitt	með	að	tala	um	þetta.	Þau	eru	af	þeirri	kynslóð	
að	það	mátti	ekki	tala	um	þessa	hluti	og	hérna,	ég	svo	sem	gat	ekki	rætt	þetta	mikið	við	
þau	 sko,	 þau	 gátu	 ekki	 mikið	 gert.....bróðir	 minn	 dó	 þegar	 hann	 var	 45	 ára	 úr	
krabbameini	og	þá	gat	ég	meira	svona	farið	að	tala	um	hann,	þá	fór	mamma	að	opna	sig	
svona	meira	og	segja	frá	því	þegar	mamma	hennar	dó	og	afi	hennar	dó	líka,	og	hún	hafði	
aldrei	talað	um	dauðann.	

Gunnar	 fékk	 ekki	mikinn	 stuðning	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum.	Hann	 ítrekaði	 þó	 að	 hann	 sótti	

mest	í	börnin	sín	og	barnsmóður	svona	fyrst	um	sinn,	þar	sem	þau	voru	að	upplifa	það	sama.	

Þrátt	 fyrir	að	vera	mikið	með	þeim	þurfti	hann	að	vera	varfærinn	vegna	barnanna	þar	sem	

þau	átt	erfitt	með	að	taka	út	sorgina.	

5.4.6 Flækjustig	sorgar	

Allir	viðmælendur	upplifðu	svokallað	flækjustig.	Á	meðan	þeir	syrgðu	var	margt	sem	þurfi	að	

huga	að,	 til	dæmis	eftirlifandi	börn.	Helena	sagði	að	dóttir	 sín	hefði	ekki	 talað	um	sorgina.	

Það	var	vegna	þess	að	hún	vildi	ekki	að	mamma	sín	færi	að	gráta.	Sólveig	sagði	sömu	sögu	af	

sínum	strák.	Selma	sagði	að	dóttir	sín	hefði	tekið	á	sig	umhyggjuhlutverkið	í	fjölskyldunni	og	

ekki	 haft	 tíma	 fyrir	 sjálfa	 sig	 eða	 ekki	 viljað	 það.	 Selma	 sagðist	 aftur	 á	móti	 hafa	 verið	 að	

reyna	að	vera	sterk	fyrir	dóttur	sína	og	lýsti	því	á	eftirfarandi	hátt:	

Maður	 var	 einhvern	 veginn	 að	 halda	 sér	 á	 hnefanum,	 að	 maður	 ætlaði	 sér	 að	 vera	
sterkur	fyrir	hana.	En	hún	var	að	þurrka	tárin	af	okkur,	jú	jú	sko	bara	10	ára,	hún	er	samt	
búin	að	taka	sínar	tarnir.		
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Einar	 sagði	 að	það	hefði	 verið	 flókið,	 að	á	meðan	hann	var	að	 syrgja	dóttur	 sína	 var	hann	

einnig	að	berjast	við	að	aðlagast	breyttum	aðstæðum	hjá	syni	sínum	þar	sem	hann	slasaðist	

mjög	mikið	þegar	slysið	varð	og	þarf	nú	að	nota	hjálpartæki.	Hann	benti	á	eftirfarandi:		

Þessi	aðstöðumunur	sem	var	sem	sagt	að	allur	stuðningur	og	orka	var	gagnvart	honum,	
ekki	mér,	og	það	flækti	málið.	

Gunnar	talaði	um	að	honum	hefði	þótt	erfitt	að	horfa	upp	á	börnin	sín	í	sorg	og	ekkert	getað	

gert.	Hann	sagði	að	börnin	hans	hefðu	ekki	tekið	út	sorgina	á	þessum	fyrstu	árum	þar	sem	

þau	 voru	 svo	 upptekin	 af	 því	 að	 vera	 sterk	 fyrir	 foreldra	 sína	 og	 að	 þau	 hefðu	 bara	 verið	

gleymd.	Hann	lýsti	þessu	á	eftirfarandi	hátt:		

Börnin	mín	eldri	voru	voðalega	gleymd	og	maður	var	svo	upptekinn	af	hugsunum	hvað	
gerðist	og	maður	var	bara	sleginn	út	og	ég	hafði	í	raun	og	veru	ekkert	að	gefa.	Ég	hefði	
viljað,	 ég	 samt	 í	 dag	 ef	 ég	 horfi	 á	 eldri	 dóttur	mína	 þá	 fannst	 henni	 erfitt	 að	 tala	 um	
bróður	 sinn	og	dánarferlið,	en	ég	 talaði	oft	um	hann	við	hana	og	þau,	þó	ég	væri	ekki	
beint	að	kaffæra	þau	í	því	að	tala	um	hann	.....	En	ef	einhver	spurði	mig	eitthvað,	já	það	
hefur	hjálpað	mér	mikið	að	fá	að	tala	um	hann	án	þess	að	vera	að	brotna	niður	og	fara	
að	gráta	og	hérna	.....	Eldri	dóttir	mín	til	dæmis	lét	sig	hverfa	þegar	það	var	farið	að	tala	
um	bróður	hennar	sem	lést,	en	í	dag	talar	hún	alveg	um	hann,	hún	var	að	verja	mig	og	
mömmu	sína	á	einhvern	hátt	og	 sýndi	engin	viðbrögð.	En	hún	er	á	mjög	góðum	stað	 í	
dag.	

Gunnar	hélt	áfram	og	talaði	um	flækjustig:	

Sonur	minn	og	systir	voru	mjög	náin	líka,	hún	er	skemmtileg	systir	mín	og	þau	náðu	vel	
saman.	Hún	var	svona	hringjandi	í	mig	og	hún	var	svona,	hún	átti	svo	bágt.	Hún	var	alltaf	
að	 leita	 til	mín	og	ég	átti	að	hugga	hana	og	hún	var	alltaf	að	segja	við	mig	hvað	henni	
fannst	 þetta	 erfitt	 og	 hvað	 henni	 liði	 illa	 yfir	 þessu	 og	mér	 fannst	 þetta	 óþægilegt.	 Ég	
hlustaði	 alveg	 á	 hana	 en	 mér	 fannst	 þetta	 mjög	 óþægilegt	 með	 hana	 og	 þetta	 varði	
svolítið	lengi.	Hún	allt	í	einu	orðin	svo	mikið	fórnarlamb	í	þessu	að,	en	ég	er	ekki	að	segja	
að	hún	hafi	verið	að	búa	þetta	til,	en	þetta	var	óþægilegt.....pínku	keppni	um	hver	ætti	
meira	bágt.	Ég	upplifði	svolítinn	meting	frá	henni	en	ég	skil	þetta	alveg	að	henni	hafi	liðið	
illa,	en	þetta	var	líka	svona	absúrd	að	fá	svona.	

Sævar	talaði	um	að	maður	þyrfti	að	vera	meðvitaður	um	að	hjónabandið	væri	 í	hættu.	Það	

hefði	verið	sú	fyrsta	vitneskja	sem	hann	man	eftir:		

Við	fengum	þarna	 litla	skruddu	til	að	 lesa,	þarna	eftir	þetta,	að	70%	foreldra	skilja	eftir	
svona	 reynslu.	 Sem	 sagt	 að	 hjónabandið	 endi	 með	 skilnaði.	 Þannig	 maður	 verður	
meðvitaður	 um	það	og	 er	 hræddur	 um	það,	 þannig	maður	 passar	 sig	 einhvern	 veginn	
meira	á	að	vera	alltaf	að	spá	í	það.	
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Foreldrarnir	komu	mikið	inn	á	hvað	þeir	höfðu	miklar	áhyggjur	af	eftirlifandi	börnum.	Þeim	

leið	illa	með	hvað	þeir	gátu	sinnt	þeim	lítið	vegna	eigin	vanlíðanar.	

5.5 Úrvinnsla	og	íhlutun	

Í	fyrstu	fengu	allir	viðmælendur	prest	heim	til	sín	í	eitt	skipti	eða	hittu	hann	á	sjúkrahúsi.	Einn	

faðir	sem	lá	 inni	á	sjúkrahúsi	eftir	að	hann	missti	dóttur	sína	 fékk	aðstoð	á	meðan	hann	 lá	

þar.	Helena	og	Gunnar	fengu	prest	einu	sinni	eftir	það	en	ekki	sama	prest	og	hafði	komið	til	

þeirra	á	sjúkrahúsið.	Selma	og	Sævar	fengu	prest	og	lögreglu	oft	heim	til	sín	á	meðan	Sólveig	

fékk	prestinn	aðeins	einu	sinni	og	var	reið	út	af	því,	hún	sagði:	

Hann	kom	bara	í	þetta	eina	skipti	.....	Svo	settumst	við	inn	í	stofu	og	fórum	með	bæn	og	
hann	talaði	aldrei	um	hvert	við	gátum	leitað,	hvort	við	gætum	komið	aftur	til	hans	eða	
neitt.	

Þegar	spurt	var	um	hvort	foreldrarnir	hefðu	fengið	áfallahjálp	eða	ábendingar	um	hvar	þeir	

gætu	sótt	sér	hana,	voru	svörin	mismunandi.	Sólveig	sagðist	enga	áfallahjálp	hafa	fengið	og	

engar	ábendingar	um	hvar	hún	ætti	að	sækja	sér	aðstoð.	Þá	vitnaði	Sólveig	í	aðra	móður	sem	

missti	dreng	í	sama	slysi:		

Ef	ég	hugsa	um	hana,	sem	átti	hinn	drenginn	sem	dó,	þá	 fékk	hún	enga	hjálp,	hún	var	
gjörsamlega	ein	og	hún	hefur	svo	oft	talað	um	að	það	var	svo	margt	sem	hana	vantaði	
.....	hún	átti	 veikan	 föður	og	mamma	hennar	er	 látin,	 systkini	hennar	úti	á	 landi.	Árinu	
eftir,	það	var	svona	meira	í	kringum	hana	að	fólk	sagði	henni	að	bretta	upp	ermarnar	og	
fara	og	snýta	sér	og	hætta	þessu.	Hana	vantaði	svo	þetta	áfallateymi!	

Helena	sagðist	ekki	hafa	fengið	áfallahjálp	og	engar	ábendingar	um	framvindu.	Hún	sagðist	

ekki	hafa	haft	hugmynd	um	hvert	hún	ætti	að	leita.	Hún	lýsti	áfallahjálpinni	sem	hún	sótti	sér	

sjálf	löngu	seinna,	á	eftirfarandi	hátt:	

Nei,	enginn	benti	mér	á	neitt,	en	ég	leitaði	til	áfallasérfræðings	út	af	dóttur	minni,	hún	
átti	svo	rosalega	erfitt	og	ég	held	að	hún	hafi	aldrei	grátið	og	manni	er	sagt	að	börn	fari	í	
gegnum	 svo	mikla	 erfiðleika.	Mig	 vantaði	 svo	 leiðsögn	með	hana	og	 ég	 var	með	hana	
tveimur	 árum	 seinna	hjá	 geðhjúkrunarfræðingi	 á	 Landspítalanum	og	ég	man	ekki	 hver	
benti	mér	á	hana,	og	ég	þurfti	að	borga	það	sjálf	10-15	þúsund	tíminn	og	þetta	voru	held	
ég	 10	 skipti,	 þó	 svo	 að	maður	 horfi	 ekki	 í	 það	 þegar	 börnin	 okkar	 þurfa	 aðstoð	 þá	 er	
þetta	mikið.		

Gunnar	sagðist	engar	ábendingar	hafa	fengið.	Hann	sagðist	hafa	misst	frumkvæði	til	að	sækja	

sér	hjálp	og	vissi	ekkert	hvert	átti	að	leita.	Hann	sagðist	þó	á	endanum	hafa	sótt	sér	aðstoð	

vegna	vanlíðanar:	
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Það	var	þarna	þremur	árum	seinna	sem	ég,	þá	var	það	þessi	samblanda	af	þessu,	kvíða	
og	fælni	út	af	missinum	sem	ég	var	með,	vissi	það	ekki	þá	en	þetta	tengist	náttúrulega	
allt	.....	ég	pantaði	tíma	hjá	áfallasérfræðingi,	var	orðinn	svo	slæmur	að	ég	gat	ekki	farið	
til	hennar	svo	að	hún	kom	bara	heim	til	mín	......	Ég	treysti	mér	ekki	til	að	keyra	þangað,	
því	að	ef	ég	fór	út	úr	húsi	þá	þurfti	ég	alltaf	að	fá	einhvern	með	mér,	gat	ég	átt	von	á	því	
að	ég	fengi	svo	mikið	panik	eða	kvíðakast	og	þá	 lamast	ég	 í	 fótum	og	skelf	allur	og	get	
ekki	keyrt	ég	bara	frýs	og	ef	það	gerist	þá	gat	sá	sem	var	með	mér	keyrt.	

Sævar	og	Selma	fengu	bæði	mikinn	stuðning	og	ábendingu	um	hvar	þau	ættu	að	sækja	sér	

aðstoð.	Í	báðum	tilfellum	var	aðstoðin	boðin	vegna	eftirlifandi	barns.	Selma	útskýrði	íhlutun	

sem	henni	var	boðin	á	eftirfarandi	hátt:		

Hún	í	raun	og	veru,	hún	fiffaði	þetta,	en	við	hefðum	átt	að	borga	fyrir	það.	En	af	því	að	
dóttir	 okkar	 var	 undir	 18	 ára	 þá	 var	 þetta	 skrifað	 á	 hana	 sem	 fjölskyldumeðferð.	 Hún	
fékk	leyfi	til	þess	að	taka	okkur	öll,	en	í	raun	og	veru	áttum	við	ekki	að	fá	þetta,	það	er	að	
segja	ég	og	dóttir	mín,	heldur	einungis	maðurinn	minn	og	dóttir	hans,	af	því	að	þau	voru	
á	svæðinu	þegar	þetta	gerist.	

Einar	 sagðist	 hafa	 fengið	 mikla	 aðstoð	 frá	 fagaðilum	 á	 meðan	 hann	 lá	 slasaður	 inni	 á	

sjúkrahúsi	eftir	slysið	þegar	hann	missti	dóttur	sína	og	hann	lýsti	íhlutun	á	eftirfarandi	hátt:	

Ekki	 samt	 félagsráðgjafinn,	hann	gerði	ekkert	og	 svo	kom	þarna	 sjúkraþjálfari	og	þetta	
blandast	 allt	 saman.	 Það	 sem	 hjálpaði	mér	 þarna	 var	 að,	 svo	 fór	 ég	 þarna	 fljótlega	 til	
sálfræðings	 og	 hérna	 sem	 Barnaspítalinn	 útvegaði.	 Fórum	 reyndar	 bæði	 þarna,	 fyrst	
foreldrarnir	 og	 svo	 í	 sitt	 hvoru	 lagi	 .....	 Ég	 borgaði	 aldrei	 fyrir	 þetta	 og	 ég	 hugsaði	 oft	
hvort	ég	ætti	að	gera	það	en,	en	ég	var	aldrei	beðinn	um	það,	hún	rukkaði	mig	aldrei	svo	
ég	veit	ekki	hvort	ég	átti	að	borga.	Ég	mætti	þarna	hjá	henni	í	2	ár	eða	svo.	

5.5.1 Besta	hjálpin	

Þegar	 foreldrar	 voru	 spurðir	 um	 bestu	 hjálpina	 voru	 svörin	mismunandi.	 Sævar	 og	 Selma	

fengu	góðan	stuðning	frá	foreldrum	sínum,	vinum,	vinnufélögum	og	áfallasérfræðingi.	Selma	

sagði	 einnig	 að	 dóttir	 hennar	 hefði	 verið	 henni	mikill	 styrkur	 þrátt	 fyrir	 að	 hún	 hefði	 haft	

miklar	áhyggjur	af	henni.	Sævar	sagði	að	áfallahjálpin	hefði	bjargað	lífi	sínu	og	svo	hefði	hann	

verið	duglegur	að	fara	út	að	hreyfa	sig,	hann	sagði:	

Svo	vorum	við	stanslaust	í	áfallahjálpinni	og	það	hjálpaði	sko,	og	svo	tók	maður	bara,	ég	
fann	þegar	ég	var	alveg	að	springa	þá	fór	ég	út	að	hlaupa	og	það	hjálpaði	alveg	helling.	
Og	þá	hljóp	ég	bara	þangað	til	ég	datt	niður	og	það	var	bara	mín	leið	til	að	díla	við	þetta	
.....	svo	að	fara	í	vinnuna,	hitta	strákana,	ég	bara	varð	að	gera	þetta	og	allt	þetta	litla	og	
það	hjálpaði.	

Einar	sagði	að	það	hefði	hjálpað	sér	mikið	að	fara	 í	sorgarsamtökin	Ný	dögun	og	hitta	aðra	

foreldra	sem	höfðu	misst	barn.	Hann	leit	svo	á	að	sonur	hans	sem	slasaðist	mikið	þegar	slysið	
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varð	 hefði	 hjálpað	 hoinum	að	 dreifa	 huganum,	 þar	 sem	hann	 þurfti	 að	 aðlagast	 breyttum	

aðstæðum	með	hans	þarfir	í	huga.	

Einar	hélt	áfram	að	segja	frá	bestu	hjálpinni:		

Það	er	skrítið	með	það,	ég	hérna,	ég	er	alinn	upp	við	trú,	fór	í	sunnudagaskóla	og	svona	
og	aldrei	verið	neitt	svona,	pabbi	og	mamma	lásu	bænirnar	fyrir	mig	og	svona.	Aðallega	
pabbi	eða	mamma	líka,	jú	jú.	Þegar	ég	var	að	fara	að	sofa	og	talaði	um	góð	gildi	og	slíkt.	
Ég	fór	oft	með	bænirnar	þegar	ég	fór	að	sofa,	bað	til	guðs	þegar	þegar	ég	var	ungur,	en	
síðar	 bara	 vex	 það	 einhvern	 veginn	 frá	manni,	maður	 verður	 upptekinn	 og	 gleymir	 að	
rækta	trúna.	En	það	var	svo	skrýtið	þarna	að	ég	hérna,	trúin	kom	eða	ég	nálgaðist	trúna	
aftur	og	það	hjálpaði	mjög	mikið.	

Helena	sagði	að	besta	hjálpin	sem	hún	hefði	fengið	hefði	komið	frá	vinkonum	og	barnsföður.	

Hún	sagði	einnig	að	hún	hefði	tveimur	árum	seinna	farið	að	mæta	í	ræktina	og	hlaupið	mikið	

sem	hún	sagði	hafa	hjálpað.	Hún	nefndi	einnig	að	henni	hefði	þótt	erfitt	að	eiga	ekki	maka	í	

soginni.	Hún	grét	þegar	hún	talaði	um	nánd	sem	hún	taldi	vera	svo	mikilvæga	frá	maka	þegar	

slík	áföll	yrðu:		

Fyrrverandi	barnsfaðir	minn	.....	við	gátum	alveg	stutt	hvort	annað,	algjörlega!	Töluðum	
saman	 á	 hverjum	 degi	 og	 gátum	 bara	 endalaust	 talað	 um	 þetta,	 en	 það	 sem	 maður	
missir	kannski	af	er	það	að	þessi	nálgun,	þó	svo	að	við	hefðum	getað	stutt	hvort	annað	í	
gegnum	síma	og	talað	saman,	þá	samt	fannst	mér	ég	hafa	misst	svo	af	því	að	eiga	maka	
og	þú	veist,	að	ég	var	bara	ein.	Það	er	þessi	nálgun	sem	skiptir	svo	miklu	máli,	knús	og	
svona.	[grætur]	

Sólveig	taldi	að	besta	hjálpin	hefði	komið	frá	fjölskyldu	sinni,	sérstaklega	föðurmegin:	

Ef	ég	væri	ekki	fædd	inn	í	þessa	fjölskyldu	þá,	þessa	ætt,	þá	væri	ég	ekki	hérna.	Það	var	
það	sem	bjargaði	mér	mest!	Ég	á	yndislega	fjölskyldu	og	það	voru	allir	að	spá	hvort	þeir	
gætu	eitthvað	gert	fyrir	mig.	

Gunnar	 sagðist	 hafa	 verið	 þurfandi	 fyrir	 stuðning	 og	 vitnaði	 í	 stuðning	 sem	 hann	 taldi	 að	

hefði	mildað	sorgina	í	stuttan	tíma	á	óvenjulegan	hátt	og	hló:		

Já	og	svo	komu	þau	þarna	til	mín	og	þessir	blessuðu	Vottar	Jehóva!	Þau	voru	vappandi	
hér	í	hverfinu	og	ég	tók	þeim	bara	fagnandi	og	veistu	að	ég	kjaftaði	við	þá,	og	veistu	að	
ég	 held	 að	 það	 hafi	 gefið	 mér	 alveg	 ótrúlega	 mikið!	 Það	 gaf	 mér	 alla	 vega	 meira	 en	
presturinn	sem	ég	fékk.	

5.5.2 Óviðeigandi	stuðningur	

Sólveig	talaði	um	að	henni	hefði	fundist	óviðeigandi	að	fólk	var	tilbúið	að	segja	henni	hversu	

lengi	sorgin	átti	að	standa:		
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Þegar	mágkona	mín	var	að	fara	í	vinnuna	þá	var	verið	að	spyrja	um	slysið	og	hvernig	ég	
hefði	 það	 og	 svona,	 þá	 var	 einhver	 kona	 sem	 sagði	 við	 hana:	 „Heyrðu,	 er	 hún	 Sólveig	
nokkuð	búin	að	átta	sig	á	þessu?“	Það	var	þá	sem	ég	upplifði	svona	óviðeigandi	hluti.	Af	
því	að	ég	hélt	að	fólk	teldi	eða	vissi	að	það	upplifir	enginn	sorgina	eins.	En	það	er	þarna	
fólk	sem	vill	kenna	manni	að	gera	þetta.	

Gunnar	talaði	um	óviðeigandi	stuðning	sem	hann	lýsti	á	eftirfarandi	hátt:	

Svo	 var	 hérna	maður	 sem	býr	 hérna	 í	 nágrenni	 við	mig.	Hann	 fréttir	 þetta	 að	 ég	 væri	
búinn	að	missa	son	minn	og	hann	kemur	til	mín	og	segir:	„Ég	missti	dóttur	mína	 líka	á	
miklu...“,	ég	man	samt	ekki	hvaða	orðalag	hann	notaði,	en	eitthvað	á	þá	leið	að	það	hafi	
verið	á	miklu	hræðilegri	hátt!	Ha....	ég	hugsaði	hvernig	er	hægt	að	segja	við	aðra	foreldra	
á	hræðilegri	hátt.	Þetta	er	bara	erfitt	fyrir	alla	foreldra	að	missa	barnið	sitt.	En	auðvitað	
er	erfitt	að	burðast	með	ljótar	myndir	í	farteskinu	af	látnu	barni	sínu	og	jafnvel	illa	förnu	
eftir	slys	.....	Svo	kom	einn	frændi	minn	til	mín	og	sagði:	„Nú	verður	þú	að	vera	sterkur	
maður,	þetta	helvítis	helvíti!“	Man	ekki,	notaði	einhver	svona	orð!	Nú	verður	þú	bara	að	
taka	 á	 þínum	 stóra	 þínum.	 En	 mér	 fannst	 það	 ekkert	 óþægilegt	 að	 hann	 skyldi	 segja	
þetta.	

Einar	kom	lítið	inn	á	hvað	hefði	verið	óviðeigandi	en	langaði	að	koma	eftirfarandi	á	framfæri	

við	fólk	sem	nálgaðist	aðra	sem	væru	í	þeirri	stöðu,	að	hafa	misst	einhvern	nákominn:	

Fólk	þarf	að	fara	varlega	þegar	það	spyr	„Hvernig	 líður	þér?“	Frekar	að	spyrja	„Hvernig	
gengur?“	Við	verðum	að	hafa	það	hugfast	að	við	verðum	að	leyfa	fólki	að	syrgja	á	sinn	
hátt	á	sínum	hraða.	

5.5.3 Sorgarsamtök	

Aðeins	þrír	viðmælendur	sóttu	sér	aðstoð	 í	sorgarsamtök.	Annars	vegar	hjá	Nýrri	dögun	og	

hins	vegar	hjá	sorgarsamtökunum	Birtu.	Selma	sagði	að	þrátt	fyrir	að	hún	hefði	verið	heppin	

þá	heyrði	hún	ekki	góðar	sögur	af	stuðningi	sem	foreldrar	upplifðu	við	missi	þegar	þeir	kæmu	

á	fundi	hjá	Birtu:	

Miðað	við	það	sem	við	heyrðum	í	sorgarsamtökunum	um	það	sem	aðrir	foreldrar	eru	að	
lenda	 í,	 maður	 hefur	 verið	 að	 heyra	 alls	 konar	 sögur	 foreldra	 sem	 missa	 svona	
skyndilega.	Guð	minn	góður,	það	sem	fólk	er	að	 lenda	 í,	það	er	alveg	svakalegt.	Amma	
barnsins	sem	lést	segir	við	mömmu	barnsins:	„Hvað	er	þetta,	það	eru	til	fleiri	börn“.	Ég	
veit	ekki	hvar	ég	væri	ef	ég	væri	með	þetta	mál,	sko!	Það	kemur	þarna	 fólk	sem	hefur	
misst	skyndilega	og	fær	enga	aðstoð	hvorki	frá	fjölskyldu	eða	neitt	inngrip,	svakalegt	sko.	

Einar	fór	í	hópastarf	hjá	Nýrri	dögun	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	Hann	var	ánægður	með	

það	og	hann	hafði	þetta	að	segja	um	reynslu	sína	þar:		

Ég	fór	í	Nýja	dögun,	í	hóp	foreldra	sem	misst	höfðu	börnin	sín.	Það	hjálpaði	mér	mikið,	
en	ég	hef	ekki	farið	lengi.	Sko,	við	vorum	þarna	saman	þessi	hópur	í	eða	frá	janúar	fram	á	
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vor.	Svo	hittumst	við	nokkrum	sinnum	og	séra	Halldór	var	með	okkur	og	séra	Vigfús	var	
með	okkur	líka.		

Sævar	 sótti	 einnig	 hópastarf	 hjá	Nýrri	 dögun	 en	 hann	 fann	 sig	 ekki	 þar.	 Hann	 upplifði	 að	

foreldrar	 með	 ólíka	 reynslu	 væru	 settir	 saman	 í	 hópa	 og	 að	 það	 hefði	 skapað	 streitu	 hjá	

þeim.	Sævar	lýsti	reynslu	sinni	af	hópastarfi	í	Nýrri	dögun	á	þessa	leið:		

Það	var	alveg	skref	fyrir	okkur	að	fara	í	Nýja	dögun	og	við	vorum	ekki	alveg	að	fíla	okkur	
þar	af	því	 að	við,	það	var	 sko	þannig	að	heill	 tími	 fór	 í	 að	 ræða	hjálpartæki	 fyrir	börn,	
hjólastóla,	rúm	og	alls	konar	aðstoð	sem	foreldrar	fengu	fyrir	börnin	sín,	hvað	kerfið	væri	
ósanngjarnt	áður	en	börnin	dóu.	Við	höfðum	rosa	gott	af	að	heyra	þetta	en	það	var	ekki	
það	sem	við	þurftum	að	heyra.	

5.6 Að	finna	reynslu	sinni	tilgang	

Þrír	af	foreldrunum	gerðu	ýmislegt	til	minningar	um	börnin	sín.	Einar	nefndi	sjóð	sem	hann	

og	barnsmóðir	hans	stofnuðu	til	minningar	um	dóttur	sína	sem	hefur	hjálpað	þeim	mikið	að	

vinna	við:	

Við	 stofnuðum	 þarna	 minningarsjóð	 um	 hana	 og	 svo	 höfum	 við	 gefið	 leikskólum	
einhverjar	gjafir,	bókagjafir	á	dánardaginn	hennar	og	svona,	Þetta	hjálpar.	

Hann	sagði	einnig	að	hann	hefði	sett	kross	hjá	staðnum	þar	sem	dóttir	hans	lést	og	hann	færi	

á	 dánardegi	 hennar	 til	 að	 kveikja	 ljós	 við	 krossinn	 og	 færi	 svo	 í	 kirkjugarðinn	 sem	 hún	 er	

jörðuð.	Það	væri	svona	táknrænt	fyrir	hann	og	árvisst.	

5.6.1 Bjargráð	og	seigla	

Allir	 foreldrarnir	 fundu	 upp	 á	 bjargráði	 til	 að	 koma	 sér	 í	 gegnum	 sorgina,	 þó	 á	misjöfnum	

tíma	eftir	að	áfallið	varð,	allt	 frá	nokkrum	mánuðum	upp	 í	nokkur	ár.	Sævar	 lýsti	ákvörðun	

sinni	til	að	hjálpa	sér	að	komast	í	gegnum	áfallið:	

Maður	sá	engan	veginn	að	maður	myndi	ekki	komast	í	gegnum	þetta,	sársaukinn	var	svo	
mikill,	maður	 var	bara,	og	 svo	er	þarna	möguleiki	 að	 loka	 sig	 af,	 loka	 sig	bara	af	 inni	 í	
herbergi	og	vera	undir	sæng.	Það	er	það	sem	maður	getur	gert	og	hellt	sér	út	í	drykkju	
og	þannig.	Þú	getur	 líka	dílað	við	þetta.	 En	maður	 verður	bara	að	ákveða	hvað	maður	
gerir,	eða	hvernig	maður	ætlar	að	höndla	þetta.	

Sólveig	lýsti	því	hvernig	hún	tók	af	skarið	til	að	hjálpa	sér	sjálf:		

Ég	tók	af	skarið,	ég	hjálpaði	mér	sjálf	og	mér	fannst	ég	alltaf	hugsa	með,	ég	hugsa	með	
að	sýna	öðrum	það	að	ég	er	ekki	eins	brothætt	og	þau	halda	að	ég	sé,	ég	verð	að	halda	
áfram	 fyrir	 hann,	 sko	 eftirlifandi	 son	 minn,	 ég	 verð	 að	 halda	 áfram	 fyrir	 pabba.....og	
mömmu,	þau	hafa,	alltaf	haft	áhyggjur	af	mér	og	......það	var	nóg	komið.	Og	það	var	það	
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sem	ég	hugsaði,	ég	hugsaði	að	Sólveig	hefði	gott	af	því	að	komast	út	og	vera	úti	að	vinna	
svo	ég	gerði	það.....svo	gerði	ég	ýmislegt	í	kjölfarið	sem	ég	tel	að	hafi	hjálpað.	

Gunnar	sagði	að	lífið	héldi	áfram	og	hann	yrði	bara	að	gera	það	besta	úr	því	sem	komið	væri.	

Hann	hafði	þegar	leitað	sér	aðstoðar	við	fjölþættum	vanda	og	er	nú	á	dagdeild	LSH	að	taka	á	

sínum	málum	6	árum	seinna.	Hann	segir	eftirfarandi:		

Ég	vil	enga	vorkunn	og	þú	veist,	og	lífið	heldur	áfram	og	ég	held	að	mér	takist	ágætlega	
að	gera	þetta.	Ef	ég	er	ekki	í	einhverjum	raunveruleikaflótta	eins	og	að	drekka	brennivín.	

5.7 Upplifun	af	barnsmissi	

Sólveig	grét	þegar	hún	 sagði	 að	það	væri	 erfitt	 að	 lýsa	 reynslu	 sinni	og	upplifun.	Það	væri	

ekkert	sem	væri	erfiðara	en	það	að	missa	barn	og	eitthvað	sem	enginn	vildi	ganga	í	gegnum.	

Gunnar	segir	þegar	hann	lýsti	upplifun	sinni:		

Ég	get	 lýst	þessu	þannig	að	 í	okkur	 logar	 lífsneisti,	gleði	og	hamingja,	svona	eins	konar	
logi.	Þegar	þetta	gerist	þá	bara	slokknar	á	þessum	loga	og	það	er	bara	pínu	glóð	og	svo	
með	tímanum	þá	tendrast	hann	aðeins	og	svo	dettur	eldurinn	niður	og	svo	stækkar	hann	
aftur.	Ég	er	búinn	að	sætta	mig	við	það	að	þessi	reynsla	kemur	til	með	að	fylgja	mér	það	
sem	eftir	er.	Ég	er	ekkert	að	rembast	við	að	gera,	eða	ætla	mér	neitt,	ég	get	ekki	breytt	
þessu	og	ég	hefði	ekki	getað	afstýrt	þessu,	ég	er	ekki	 sáttur,	en	 samt	ekki	ósáttur	eða	
þannig	og	allar	leiðir	eru	réttar.	

Helena	hafði	þetta	að	segja	þegar	hún	var	spurð	um	upplifunina	að	missa	barnið	sitt	og	var	

grátklökk	þegar	hún	sagði:	

Æ,	þetta	er	voðalega	skrýtin	upplifun,	mér	fannst	ég	alltaf	vera	í	einhverju	leikriti	sem	ég	
bað	ekki	um	hlutverk	í	og	ég	var	alltaf	að	bíða	eftir	að	þetta	leikrit	myndi	hætta.	Þetta	er	
rosalega	ósanngjarnt	líf	 .....	ég	var	rosalega	ósátt	við	þetta	og	ég	kærði	mig	bara	ekkert	
um	það!	

Einar	lýsti	upplifun	sinni	og	vitnaði	í	annan	pabba	sem	misst	hafði	barn	og	benti	honum	á	að	

ekki	væri	hægt	að	sættast	við	orðinn	hlut:		

Maður	upplifir	þetta	svona	meira,	heldur	en	maður	geti	 sagt	hérna.	En	eins	og	ég	hitti	
mann	sem	ég	kannaðist	við	og	ég	hitti	hann	ári	seinna	eftir	að	ég	missti	dóttur	mína	.....	
og	hérna,	þá	kemur	hann	strax	til	mín	og	spyr	hvernig	gangi,	eitthvað	svoleiðis,	og	hérna	
.....	og	ég	segi	eitthvað	svona	án	þess	að	hugsa	hvað	ég	sagði	.....	maður	er	að	reyna	að	
sætta	sig	við	þetta,	og	hann	bara	sagði	um	leið:	„Þú	sættir	þig	aldrei	við	þetta!	Sko,	láttu	
þér	ekki	detta	það	til	hugar	að	þú	sættir	þig	einhvern	tímann	við	þetta,	þú	þarft	að	læra	
að	lifa	með	þessu.“	Ég	get	verið	sammála	honum,	það	að	það	er	ekki	hægt	að	sættast	við	
þetta.	

Selma	lýsti	upplifun	sinni	á	eftirfarandi	hátt:		
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Ég	 sagði	 einmitt	 við	 konu	 á	 fundinum,	 á	 þriðjudaginn	örugglega,	 þá	 hitti	 ég	 konu	 sem	
hafði	misst	 einhvern	 tímann	 í	 fyrra	 eða	 ekki	 fyrir	 svo	 löngu	 síðan.	 Við	 fórum	 að	 ræða	
þarna	á	Birtu-fundinum	og	ég	 sagði:	 „Ég	var	alltaf	mest	pirruð	yfir	því	að	ég	 skildi	það	
ekki	af	hverju	ég	væri	ekki	inn	á	geðdeild	í	spennitreyju“,	og	hún	sagði	strax:	„Ég	var	inni	
á	geðdeild!“	og	ég	bara	upps!	og	hún	segir:	„Ég	var	þarna	í	þrjár	vikur!“	Ég	bara	ok	og	var	
alveg	miður	mín!	Ooooo	og	hún	segir	bara:	„Það	hjálpaði	mér!“	Svona	er	þetta	bara,	við	
erum	mis	heppin.	

Sævar	var	einlægur	þegar	hann	 sagði	 frá	með	 tárvotum	augum	hvernig	hann	horfði	upp	á	

drenginn	sinn	láta	lífið	á	hörmulegan	hátt:		

Þetta	er	ekkert	sem	fer	úr	hausnum	á	mér,	þetta	er	minning	sem	fer	aldrei	úr	hausnum	á	
mér,	þó	ég	sé	búinn	að	fá	hjálp,	mikla	hjálp	frá	áfallasérfræðingi.	Ég	hef	lært	að	díla	við	
þessa	minningu.	

5.7.1 Það	sem	betur	hefði	mátt	fara	

Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	hvað	betur	hefði	mátt	fara,	þegar	horft	væri	til	baka	og	yfir	

farinn	veg,	höfðu	allir	þátttakendur	 svipaða	 skoðun,	að	það	hefði	 vantað	eins	konar	 teymi	

sem	hefði	getað	 létt	á	 ferlinu.	Sólveig	benti	á	að	enginn	syrgði	eins	en	það	þyrfti	 að	móta	

þjónustu	við	foreldra	sem	misstu	börnin	sín:		

Það	 mætti,	 hvernig	 á	 ég	 að	 orða	 það	 .....	 það	 mætti	 leiða	 mann	 áfram	 .....	 svona	 til	
dæmis	presturinn	mætti	 .....	maður	fékk	ekkert	 frá	honum!	Það	þyrfti	að	vera	til	svona	
teymi	sem	kæmi	að	hjálpa	okkur	með	allt	sem	koma	skal	og	hver	gerir	hvað	og	hvers	sé	
að	vænta	á	næstu	mánuðum.	

Sævar	sagði	að	bæta	þyrfti	þjónustuna	verulega	og	hann	var	hissa	á	forgangsröðuninni	þegar	

hann	hugsaði	til	þess	hverjir	fengju	áfallahjálp	og	hverjir	ekki	við	mismunandi	áföllum:		

Kerfið	þarf	að	vinna	bara	miklu	meira	saman	í	öllu,	því	ég	veit	að	það	var	fólk	eða	heyrði	
af	foreldrum	sem	misstu	barn	og	það	var	prestur	sem	fór	til	Votta	Jehóva,	eða	þeir	voru	
ekki	kristilegrar	trúar,	og	þeir	afþökkuðu	prestinn	og	þá	fengu	þau	ekkert	annað.	Það	var	
ekkert	spurt	hvort	að	þau	vildu	sálfræðing	eða	einhvern	annan.	Þetta	er	svakalegt!	

Helena	hækkaði	róminn	þegar	hún	lagði	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	íhlutun	væri	skipulögð	

þegar	slíkir	atburðir	gerðust:	

Bara	eitthvað	teymi	sem	er	bara,	sem	fer	í	gang!	Ef	einhver	lendir	í	því	að	missa	barnið	
sitt	 þá	 bara	 þarf	 eitthvað	 að	 fara	 í	 gang!	 Þú	 bara	 sendir	 ekki	 bara	 foreldrana	heim	og	
segir:	 „Jæja,	 nú	 er	 barnið	 þitt	 dáið	 og	 þú	 mátt	 bara	 fara	 heim!“	 og	 „Þetta	 var	 bara	
svona!“	Svo	fór	ég	heim	og	ég	bara	sat	þar	.....	það	eru	fleiri	börn	og	þetta	eru	ekki	bara	
við	 að	 missa,	 þetta	 er	 stór	 hópur	 sem	 er	 að	 missa.	 Það	 er	 hrikalegt	 að	 horfa	 upp	 á	
foreldra	geta	ekkert	gert	fyrir	eftirlifandi	börnin	sín	út	af	sorg!	Það	þarf	að	koma	þarna	
aðstoð	inn,	það	er	svo	erfitt	að	missa	barnið	sitt,	það	er	ekki	til	neitt	verra.	
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Selma	vildi	benda	á	eftirfarandi	og	hafði	reynslu	af	fundum	samtakanna	Birtu	:	

Það	 sem	 þarf	 að	 gerast	 strax	 í	 kjölfarið	 er	 kannski	 svona	meira	 einhvers	 konar	 teymi.	
Auðvitað	á	að	vera,	en	yfirleitt	er	það	prestur	sem	kemur	og	tilkynnir	þetta	eða	lögregla	
en	eftir	það	á	bara	að,	þú	veist	að	það	fari	eitthvað	teymi	 í	gang.	Maður	sér	ótrúlegan	
mun	á	þeim	sem	sækja	Birtu	 sem	eru	félagslega	sterkir	eða	ekki,	þú	veist,	ég	sé	og	við	
sjáum,	 sérstaklega	konur	þær	eru	duglegri	 að	mæta	og	 jú	 líka	 karlar.	 	 Þú	veist,	 það	er	
bara	 engin	 rökhugsun	 þarna	 eftir	 áfall	 og	 þú	 veist	 svona	 ekkert	 að	 frétta	 og	 þú	 veist	
svona	og	ekkert	!	Fólk	getur	ekki	hjálpað	sér	sjálft	af	því	að	það	er	enginn	að	styðja	það	
eða	þú	veist,	að	það	kann	ekki	leiðina	út	úr	þessu!	Og	skiljanlega	getur	það,	það	ekki,	ef	
þú	 ert	 ekki	 með	 neitt	 stuðningsnet	 og	 þú	 ert	 ekki	 sterkur	 og	 þá	 hefur	 þú	 ekki	 þessi	
bjargráð	sem	þarf	til.	

Einar	taldi	að	bæta	þyrfti	aðstoð	og	hjálpa	foreldrum	að	fara	í	gegnum	ferlið:		

Manni	er	ekkert	bent	mikið	á	hlutina,	það	er	svona,	maður	þarf	að	hafa	svo	fyrir	þessu.	
Það	vantar	svona	leiðsögn	og	hérna,	þjónustan	kostar	sitt	og	það	eru	ekki	allir	sem	geta	
fengið	sér	þessa	þjónustu.	En	stundum	er	sett	upp	söfnun	fyrir	foreldra	en	ekki	alltaf,	en	
ég	gat	alveg	séð	um	mitt	en	ég	hugsaði	oft	hvað	ef	ég	væri	illa	staddur	fjárhagslega.....Af	
hverju	er	það	ekki	svona	í	kjarasamningum	að	missa	sér	nákominn	þá	getur	þú	tekið	þér	
frí?	En	þetta	ætti	að	vera	í	lögum	að	borga	fólki	laun	svona	fyrst	á	eftir.	Mér	finnst	þetta	
ætti	 að	vera	 í	 lögum	þegar	þú	missir	börnin	þín	og	 jafnvel	 foreldra.	Ég	á	 rétt	á	þriggja	
mánaða	veikindafríi	ef	ég	skilgreini	mig	veikan,	en	maður	er	kannski	ekki	veikur,	sorgin	er	
ekki	beint	veiki.		

Gunnar	sagði	að	það	ætti	að	vera	teymi	sem	gripi	þarna	inn	þegar	svona	hrikaleg	áföll	dyndu	

á	fjölskyldum.	Hann	andvarpaði	þegar	hann	lýsti	forgangsröðun	áfallahjálpar:	

Mjög	stuttu	seinna	þá	gerist	það	að,	að	þarna	er	einhver	starfsmaður	hjá	Office	one	sem	
er	 tekinn	 fyrir	 að	 stela	 eitthvað	og	öllum	 starfsmönnum	var	 boðin	 áfallahjálp,	 ég	 bara	
hváði,	 hvað	 er	 í	 gangi	 þarna,	 ekki	 það	 að	 ég	 er	 ekki	 að	 gera	 lítið	 úr	 áfallahjálp.	 En	
auðvitað	 á	 að	 halda	 svolítið	 betur	 utan	 um	 okkur	 og	 börnin	 sem	 dæmi.	 Kann	 ekki	 að	
útskýra	þetta	hvað	helst,	en	eitthvað	kerfi	sem	að,	eða	teymi	og	svona.....leiðsögn.	Já	já,	
svo	 fréttir	maður	bara	eitthvað,	 já	 já	hefur	þú	prufað	að	 fara	þarna	eða	þangað	og	ég	
veit	ekki	hvað	það	er	.....	Ég	hafði	ekki	frumkvæði	til	að	gera	hluti	og	var	svona	flatur.	Svo	
óska	ég	öðrum	þess	að	 fá	aðstoð,	og	því	miður	eiga	 fleiri	 eftir	 að	 lenda	 í	þessu	og	því	
miður.	 En	 auðvitað	 má	 ekki	 gleyma	 að	 eitthvað	 sem	 er	 erfitt	 fyrir	 mig	 eða	 einhvern	
uuuuu	eitthvað	sem	einn	telur	vera	áfall	tel	ég	kannski	vera	eitthvað	sem	er	létt	eins	og	
þjófnaður	í	Office	one,	skilurðu!	Kannski	hefur	einhver	þurft	áfallahjálp,	ég	efast	ekki	um	
það.	

	

	 	



70	



71	

6 Umræða	
Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 teknar	 saman	 í	 samræmi	 við	 þær	 rannsóknarspurningar	

sem	 lagt	 var	 upp	með.	Rannsókninni	 var	ætlað	 að	beina	 athyglinni	 að	 reynslu	og	upplifun	

foreldra	sem	misst	hafa	börn	undir	átján	ára	aldri	af	slysförum	og	að	stuðningi	og	þjónustu	

sem	 þeir	 fengu	 í	 kjölfarið.	 Hvort	 og	 hvernig	 stuðningur	 hafi	 staðið	 þeim	 til	 boða	 og	 hvort	

bæta	 þurfi	 þjónustuna	 fyrir	 þá	 foreldra	 sem	 á	 eftir	 koma.	 Einnig	 var	markmiðið	 að	 skoða	

hvernig	 foreldrar	 upplifðu	 félagslegt	 net	 þegar	 slíkir	 atburðir	 gerast	 og	 hvernig	

félagsráðgjafar	geta	komið	að	úrvinnslu	með	foreldrum	og	fjölskyldum	þeirra.	

Niðurstöður	byggja	á	viðtölum	við	sex	viðmælendur	sem	áttu	það	sameiginlegt	að	hafa	

misst	börn	undir	18	ára	aldri	af	slysförum.	Þátttakendur	voru	á	aldrinum	39-54	ára,	þrír	karlar	

og	þrjár	konur.	Allir	viðmælendur	voru	 í	góðum	samskiptum	við	barnið	sem	 lést	og	börnin	

voru	á	aldrinum	6-17	ára.	

Styrkleikar	rannsóknarinnar	fela	í	sér	vilja	og	þátttöku	foreldranna	þess	efnis	að	deila	svo	

erfiðri	 reynslu	 um	 sína	 upplifun.	 Einnig	 að	 þeir	 fái	 tækifæri	 til	 að	 lýsa	 upplifun	 sinni	 af	

stuðningi	 og	 þjónustu,	 sem	 gæti	 hjálpað	 til	 við	 að	 móta	 framtíðarverklag	 fyrir	

heilbrigðisstarfsmenn	 varðandi	 þjónustu	 við	 foreldra	 og	 fjölskyldur	 þeirra,	 þegar	 slíkir	

atburðir	gerast.	Þessi	rannsókn	er	sú	fyrsta	hér	á	landi	þar	sem	horft	er	sérstaklega	til	þeirra	

þátta.		

Þegar	viðtalsvísir	rannsóknarinnar	var	hannaður	var	horft	til	þeirra	þátta	sem	hefðu	mátt	

betur	fara	þegar	foreldrar	litu	yfir	farinn	veg,	til	þess	að	bæta	mætti	við	þjónustu	við	foreldra	

sem	missa	börn	af	slysförum	hér	á	landi,	ef	hún	er	ekki	til	staðar.	

Helstu	annmarkar	á	 rannsókninni	eru	að	rannsakandi	hefur	 litla	 reynslu	af	viðtölum	og	

spurningar	gætu	gengið	of	nærri	viðmælendum.	Foreldrum	gæti	mögulega	þótt	erfitt	að	rifja	

upp	svo	erfiða	reynslu.	Hugsanlega	hefði	verið	hægt	að	dýpka	niðurstöður	með	því	að	hitta	

viðmælendur	 aftur	 og	 spyrja	 frekari	 spurninga.	 Einnig	 eru	 þeir	 	 annmarkar	 á	 rannsókninni	

hversu	lítið	úrtakið	er	og	því	ekki	unnt	að	alhæfa	um	niðurstöður.		

Í	 fræðilega	 hlutanum	 var	 fjallað	 um	 erlendar	 rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 um	

foreldra	 sem	misst	hafa	börn	 skyndilega	og	hvaða	afleiðingar	það	getur	haft	 á	 foreldra	og	

félagslegt	net	þeirra.	 Samkvæmt	þeim	 rannsóknum	 fara	 foreldrar	 í	 gegnum	erfitt	 ferli,	 þar	
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sem	skortur	hefur	verið	á	stuðningi,	bæði	 frá	 fagaðilum	og	 fjölskyldu.	Þær	rannsóknir	sýna	

einnig	 að	 foreldrar	 glíma	 bæði	 við	 sálfélagslega	 erfiðleika	 og	 eru	 líklegir	 til	 að	 þjást	 af	

áfallastreituröskun	og	geta	verið	í	hættu	á	meðan	þeir	aðlagast	breyttu	lífi.	Þeir	eru	líklegir	til	

þess	að	 finna	 fyrir	persónulegum	breytingum,	hafa	 lágt	 sjálfsmat	og	einangrast	 frá	öðrum.	

Einnig	 eru	 líkur	 á	 að	 þeir	 tapi	 færni	 til	 að	 sækja	 sér	 þjónustu,	 séu	 áttavilltir,	 líf	 þeirra	

einkennist	af	skeytingarleysi	og	þeir	eigi	erfitt	með	að	finna	til	gleði.	

6.1 Upplifun	barnsmissis	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	varðandi	upplifun	foreldra	af	því	að	missa	barn	undir	18	ára	

aldri	 af	 slysförum	 eru	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 erlendra	 rannsókna.	 Að	 missa	 barn	

skyndilega	 er	mögulega	 það	 erfiðasta	 sem	 nokkur	manneskja	 gengur	 í	 gegnum	og	 er	 sagt	

rista	dýpra	en	missir	af	annars	konar	orsökum	(Rostila	o.fl.,	2012).	Foreldrar	ganga	út	frá	því	

að	börn	þeirra	lifi	þá	og	er	barnsmissir	því	mikið	áfall.	(Murphy,	2011).	Allir	viðmælendur	áttu	

það	sameiginlegt	að	lýsa	svipaðri	líðan	á	fyrstu	viðbrögðum	og	segir	í	sorgarstigum	Worden	

(2010)	og	Cullberg	(1990)	sjá	fræðilega	umræðu	á	bls,	23	og	24.	Þeir	upplifðu	mikið	áfall	þar	

sem	þeir	lýstu	líðan	sinni	eins	og	að	veröldin	hefði	hrunið.	Þá	upplifðu	þeir	tímaleysi,	doða	og	

að	líf	þeirra	hefði	staðnað.	Þá	upplifðu	fimm	þeirra	brenglun	á	raunveruleika.	Tveir	upplifðu	

trylling,	 sturlun	og	mikla	 reiði	 þegar	þeir	 fengu	 fréttir	 af	 andláti	 barns	 síns.	 Eins	og	 kemur	

fram	hjá	Prigerson	o.fl.	 (2011)	þá	upplifir	einstaklingur	 í	áfalli	að	tilveru	hans	sé	ógnað	og	 í	

kjölfarið	getur	hann	 fundið	 fyrir	 streituviðbrögðum	sem	hann	á	erfitt	með	að	stjórna.	Einn	

viðmælandi	 sagðist	upplifa	 líðan	 sína	eins	og	hann	væri	 í	 leikriti	 sem	 tæki	brátt	 enda.	Það	

samræmist	kenningu	Wordens	(2010)	um	að	einstaklingi	 í	áfalli	 finnist	hann	vera	áhorfandi	

en	ekki	þátttakandi	í	eigin	lífi.	Bowlby	útskýrir	streitutengd	viðbrögð	þegar	tenging	rofnar	á	

milli	barns	og	 foreldris	við	andlát	þess.	Því	 tengdara	sem	foreldrið	var	barninu	því	erfiðara	

verður	að	vinna	sig	í	gegnum	sorgarferlið	(Worden,	2010).		

Eins	 og	 kom	 fram	 í	 rannsókn	 Rostila	 o.fl.	 (2012)	 upplifðu	 flestir	 foreldrar	 sálfélagslega	

erfiðleika,	viðbrögðin	voru	sterkari	hjá	foreldrum	ungra	barna	en	sterkust	hjá	mæðrum	barna	

á	aldrinum	10-17	ára.	Það	er	 í	 samræmi	við	niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	þar	 sem	allir	

foreldrarnir	 upplifðu	 streitutengda	 erfiðleika	 og	 kemur	 heim	 og	 saman	 við	 kenningu	

Bowlbys.	Börn	eru	oftast	mjög	tengd	foreldrum	á	meðan	þau	alast	upp	og	búa	heima.		

Rannsóknir	 sýna	að	kynjamun	sorgar	er	einna	helst	að	sjá	 í	hvernig	 stuðningi	 foreldrar	

sækjast	 eftir.	 Feður	eru	 líklegri	 til	 að	hverfa	 fljótt	 til	 vinnu	 til	 að	dreifa	huganum	á	meðan	
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mæður	telja	það	ekki	hjálpa	sér.	Mæður	sækja	sér	stuðning	frá	fjölskyldu	og	vinum	sé	hann	

til	staðar	(Stevenson	o.fl.,	2017).	Ein	rannsókn	sýnir	fram	á	að	það	dragi	úr	sorg	feðra	ef	þeir	

hafa	hærra	menntunarstig,	fleiri	klukkutíma	vinnuviku	og	eigi	fleiri	eftirlifandi	börn	(Aho	o.fl.,	

2011).	Niðurstöður	annarrar	rannsóknar	sýndu	að	menntun	og	eftirlifandi	börn	draga	ekki	úr	

sorgarviðbrögðum	hjá	mæðrum	(Espinosa	og	Evans,	2013).	Sú	rannsókn	styður	það	sem	einn	

þátttakandi	sagði	að	það	hefði	hjálpað	honum	mikið	að	komast	aftur	í	vinnu,	þar	sem	hann	

fékk	stuðning	frá	vinnufélögum.		

Bjargráð	 og	 seigla	 hafa	 áhrif	 á	 hvernig	 einstaklingur	 kemur	 sér	 í	 gegnum	 sorgina	 og	

hvernig	hann	nýtir	sér	innsæi	sitt	til	þessa	að	komast	í	gegnum	mótlæti	(Herrman	o.fl.,	2011;	

Jarden,	2012).	Allir	foreldrarnir	fundu	sér	leið	til	að	koma	sér	í	gegnum	sorgina,	en	tímalengd	

frá	atburði	og	leið	til	að	finna	sér	hjálp	var	misjöfn.	Gunnar	sagði	að	það	hefði	tekið	hann	sex	

ár	að	finna	leiðina	að	sækja	sér	aðstoð,	fyrir	utan	áfallahjálpina	sem	hann	fékk	heim.	En	hann	

fann	mátt	í	bænum	fyrst	á	eftir.	Murphy	(2011)	fjallar	um	að	bæði	kynin	nýti	sér	sams	konar	

bjargráð	til	að	komast	í	gegnum	sorgina,	sem	styður	þessa	rannsókn.	

6.2 Sálfélagslegar	breytingar	

Í	rannsókn	Rostila	o.fl.	(2012)	er	fjallað	um	þær	félagslegu	breytingar	sem	foreldrar	upplifðu	

við	 barnsmissi.	 Foreldrar	 í	 þessari	 rannókn	 sögðu	 breytingar	 meðal	 annars	 birtast	 í	

minnkandi	 sjálfstrausti	 og	 getu	 til	 að	 hafa	 frumkvæði	 að	 því	 að	 leita	 eftir	 félagsskap	 sem	

þeim	áður	var	tamt.	Einnig	nefndu	foreldrar	að	erfitt	væri	að	hugsa	til	þess	að	barnið	fengi	

ekki	 að	 gera	 það	 sem	 áður	 var	 svo	 sjálfsagt.	 Það	 lýsti	 sér	meðal	 annars	 í	 gremju,	 pirringi,	

kvíða,	depurð	og	þunglyndi.	Eins	og	einn	viðmælandi	nefndi	þá	væri	erfitt	að	hugsa	til	þess,	

sem	ekki	varð,	og	áður	var	svo	sjálfsagt.		

Fimm	viðmælendur	upplifðu	kvíða,	þó	mismikinn,	allt	frá	kvíða	að	ofsakvíða	og	að	geta	

ekki	farið	út	úr	húsi.	Kvíðinn	magnaðist	hjá	þeim	öllum	og	þeir	fundu	auka	spennu	í	kringum	

dánar-	 og	 afmælisdaga.	 Þrír	 af	 þátttakendum	 upplifðu	 mikla	 depurð	 sem	 magnaðist	 við	

áfallið.	Tveir	viðmælendur	upplifðu	að	kvíði	 sem	þeir	hefðu	áður	 fundið	 fyrir	 í	 lífi	 sínu	hafi	

aukist	 við	 áfallið.	 Kemur	 það	 heim	 og	 saman	 við	 kenningar	 Cullberg	 (1990),	 að	 ef	

einstaklingur	hefur	ekki	gert	upp	fyrri	áföll	getur	seinna	áfallið	orðið	dýpra.	Einn	viðmælandi	

áttaði	 sig	 ekki	 alveg	 á	 viðbrögðum	 sínum	 þar	 sem	 hann	 fór	 mjög	 langt	 niður.	 Allir	

þátttakendur	 upplifðu	 sveiflur	 þar	 sem	 þeim	 leið	 ýmist	 ágætlega	 eða	 fóru	 niður	 í	 mikið	
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þunglyndi.	Það	styður	rannsókn	Stevenson	o.fl.	(2017)	um	sorgarferli	sem	foreldrar	lýstu	sem	

sveiflukenndu	og	kæmi	þegar	minnst	varði.	

Rannsókn	 Rostila	 o.fl.	 (2012)	 sýnir	 að	 foreldrar	 eru	 líklegir	 til	 að	 fjölga	 neikvæðum	

athöfnum	og	venjum	á	meðan	þeir	syrgja	og	einnig	eru	þau	viðbrögð	sterkari	ef	barnið	hefur	

látist	af	slysförum	heldur	en	af	náttúrulegum	orsökum.	Eins	og	Gunnar	komst	svo	vel	að	orði	

þegar	hann	lýsti	þegar	honum	leið	svo	illa	vegna	úrræðaleysis	og	sársauka.	Hann	hugðist	leita	

sér	aðstoðar	á	geðdeild,	en	byrjaði	þess	í	stað	að	drekka	áfengi	til	að	deyfa	sig,	en	segir	samt	

að	það	hafi	ekki	verið	lausnin.		

Allir	viðmælendur	upplifðu	miklar	breytingar	á	hegðun,	eins	og	Mallon	(2011)	útskýrir	vel	

á	bls.	21,	sem	dæmi	mikinn	grát	sem	stóð	lengi	yfir.	Sólveig	sagði	að	sér	hefði	 liðið	eins	og	

hríslu,	henni	hefði	verið	kalt,	að	gráturinn	hefði	verið	sár	og	ekkert	hefði	getað	sefað	hana.	

Þá	 lýstu	 bæði	 Gunnar	 og	 Sævar	 hvað	 grátur	 væri	mikilvægur	 þáttur	 í	 bataferlinu	 þótt	 sár	

væri.	Allir	viðmælendur	fundu	fyrir	breytingum	á	svefni,	frá	því	að	vilja	sofa	mikið	allt	að	því	

að	geta	ekki	sofið	og	fá	endurteknar	martraðir.	Mallon	(2011)	fjallar	um	breytingar	á	svefni,	

ruglandi	 hugsanir,	 martraðir,	 áhugaleysi	 og	 einbeitingarskort	 sem	 eru	 einkenni	

áfallastreituröskunar.	Það	 samræmist	 vel	því	 sem	Selma	 sagði	um	skeytingarleysi	og	þegar	

Sævar	segist	vera	áttavilltur.	Allir	þátttakendur	glímdu	við	mikið	minnisleysi	þar	sem	þeir	áttu	

erfitt	með	að	muna	hluti	frá	fyrstu	árunum	eftir	missinn.		

6.3 Áhættu	þættir	

Samkvæmt	rannsókn	Espinosa	og	Evans	(2013)	eru	mæður	sagðar	vera	í	áhættu	fyrir	ýmsum	

sálfélagslegum	erfiðleikum	sem	geta	leitt	þær	til	dauða,	en	áhætta	þess	efnis	jókst	um	133%	

á	fyrsta	ári	eftir	barnsmissi.	Skýringin	gæti	verið	sú	sama	og	nefnd	var	á	bls.	73	og	að	mæður	

séu	líklegri	til	að	vera	einar	með	börnum	sínum.	

Þrír	af	sex	foreldrum	í	rannsókninni	sögðu	frá	því	að	þeim	hefði	verið	sama	um	líf	sitt	og	

hugleiddu	að	 taka	eigið	 líf	á	 fyrsta	árinu	eftir	missinn.	Helena	sagði	 frá	því	að	hún	óttaðist	

bæði	um	líf	sitt	og	barnsföður	síns	og	hefði	verið	utan	við	sig	fyrst	á	eftir.	Sævar	og	Gunnar	

glímdu	einnig	báðir	við	miklar	sjálfsmorðshugsanir.	Það	gefur	vísbendingu	um	að	bæði	kynin	

eiga	á	hættu	að	valda	sér	skaða	eftir	barnsmissi.	Rannsóknir	sýna	að	fráfall	barns	getur	ýtt	

undir	 sálræna	 og	 líkamlega	 kvilla	 hjá	 báðum	 foreldrum	 og	 það	 eykur	 áhættu	 á	 dánartíðni	

(Aho	o.fl.,	2011).		
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Þegar	horft	var	til	þeirra	þátta	sem	útskýra	flækjustig	kemur	fram	í	rannsókn	Turunen	og	

Punamäki	(2015)	að	hlutverk	hvers	og	eins	á	heimilinu	breytast	við	slík	áföll.	Foreldrar	eiga	

erfitt	með	að	sinna	eða	styðja	við	bakið	á	eftirlifandi	börnum	vegna	vanlíðunar.	Þá	eru	börn	

líkleg	til	að	fest	sig	í	öðru	hlutverki	en	því	sem	þeim	er	ætlað	þegar	slík	áföll	verða.	Þau	verða	

upptekin	af	sorg	foreldranna,	reyna	að	létta	undir	með	þeim	og	setja	tilfinningar	sínar	í	bið.	

Það	kemur	heim	og	saman	við	þessa	rannsókn	að	börn	reyna	að	vera	sterk	fyrir	foreldrana	og	

bæla	eigin	tilfinningar.	Allir	foreldrar	sögðu	frá	því	hversu	vanmáttugt	og	erfitt	þeim	þótti	að	

geta	ekki	stutt	við	bakið	á	eftirlifandi	börnum	og	sá	vanmáttur	hefði	aukið	á	vanlíðan	þeirra.		

Í	 rannsókn	 Donovan	 o.fl.	 (2015)	 kom	 fram	 að	missir	 barns	 hefur	 áhrif	 á	 hjónabandið,	

systkini,	 afa	 og	 ömmu,	 en	 samkvæmt	 rannsóknum	 hefur	 þeim	 einstaklingum	 ekki	 verið	

gefinn	mikill	gaumur	 í	 ferli	sorgar	og	eru	sagðir	vera	gleymdur	hópur.	Hjónaband	foreldra	 í	

sorg	er	 líklegt	til	að	vera	 í	hættu.	Niðurstöður	rannsóknar	Donovan	o.fl.	passa	við	það	sem	

Sævar	sagði	um	bæklinginn	sem	honum	var	afhentur	 í	upphafi	 ferlis,	þar	sem	nefnt	var	að	

70%	foreldra	skildu	eftir	slíka	reynslu.	

6.4 Íhlutun	og	stuðningur	

Önnur	 rannsóknarspurningin	 sneri	 að	 stuðningi	 og/eða	 íhlutun	 frá	 fagaðilum	 sem	 stæði	

foreldrum	sem	missa	börn	sín	af	slysförum	til	boða,	og	hvort	þörf	sé	á	frekari	íhlutun.	Fyrsta	

íhlutun	sem	allir	viðmælendur	fengu	var	prestur,	en	hann	hafði	afskipti	af	þremur	foreldrum	í	

aðeins	 eitt	 skipti.	 Sævar	 og	 Selma	 fengu	 prest	 og	 lögreglu	 oft	 heim	 til	 sín,	 en	 Þrír	 af	

viðmælendum	 fengu	 enga	 íhlutun,	 eftir	 fyrstu	 íhlutun	 og	 engar	 ábendingar	 um	 hvert	 þau	

gætu	leitað	teldu	þau	vera	þörf	á	því.		

Samkvæmt	rannsókn	Stevenson	o.fl.	(2017)	upplifa	foreldrar	ekki	nægilegan	stuðning	frá	

heilbrigðisstarfsfólki	eftir	slík	áföll	og	er	það	í	samræmi	við	niðurstöður	þessarar	rannsóknar.	

Tveir	viðmælendur	fengu	ábendingu	um	áfallaaðstoð	í	gegnum	eftirlifandi	dóttur	en	hún	var	

vitni	að	slysi	bróður	síns.	Einn	viðmælandi	 lá	slasaður	 inni	á	sjúkrahúsi	þar	sem	 íhlutun	 fór	

sjálfkrafa	 í	 gang.	 Í	 rannsókn	 Garstang	 o.fl.	 (2014)	 er	 fjallað	 um	 mikilvægi	 íhlutunar	

heilbrigðisstarfsmanna	 í	 úrvinnsluferlinu	 við	 foreldra	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 sálfélagslega	

erfiðleika,	þar	sem	foreldrar	eru	líklegir	til	að	þjást	af	áfallastreituröskun	eftir	barnsmissi.		

Allir	þátttakendur	 í	þessari	 rannsókn	vildu	að	þeir	hefðu	 fengið	 teymi	 sem	hefði	gripið	

strax	 inn	 í	 til	að	 létta	á	 ferlinu.	 Í	 rannsókn	Donovan	o.fl.	 (2015)	kemur	 fram	að	Þegar	barn	
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deyr	hefur	það	áhrif	á	alla	fjölskyldumeðlimi	og	íhlutun	ætti	því	að	taka	tillit	til	allra	sem	eru	í	

nærumhverfi	foreldra	til	að	koma	í	veg	fyrir	flækjustig	sem	geta	komið	upp.	Fjarlægði	orð	

Stevenson	o.fl.	(2017)	fjalla	einnig	um	mikilvægi	íhlutunar	á	fyrsta	ári	eftir	missinn.	Þörfin	

fyrir	 íhlutun	 og	 aðstoð	 við	 að	 endurraða	 lífi	 sínu	 á	 ný	 og	 takast	 á	 við	 daglegt	 líf	 sé	mjög	

mikilvæg.	Gunnar	óskaði	eftir	áfallahjálp	í	gegnum	dóttur	þremur	árum	seinna.	Hann	var	þá	

orðinn	 svo	 slæmur	af	 kvíða	og	þunglyndi	 að	hann	 treysti	 sér	 ekki	 út	 úr	húsi,	 gat	 ekki	 ekið	

sjálfur	og	þurfti	að	 fá	áfallahjálpina	heim.	Mögulega	hefði	verið	hægt	að	 létta	á	 líðan	hans	

með	snemmtækri	íhlutun.		

Það	kemur	fram	í	rannsókn	Stevenson	o.fl.	(2017)	að	foreldrar	vissu	ekki	og	kunnu	ekki	

að	 leita	 sér	 aðstoðar,	 þar	 sem	 þeir	 höfðu	 tapað	 frumkvæði	 til	 þess.	 Það	 kemur	 heim	 og	

saman	við	það	sem	Gunnar	og	Helena	sögðu	um	að	þau	vissu	ekki	hvert	þau	áttu	að	 leita.	

Gunnar	 sagði	 frá	 mikilvægi	 þess	 að	 grípa	 inn	 í	 þegar	 slíkir	 alvarlegir	 atburðir	 dyndu	 á	

fjölskyldu.	Áfallahjálp	væri	í	boði	fyrir	starfsmenn	þegar	búðir	væru	rændar	en	ætti	einnig	að	

vera	 sýnileg	 við	 slíkan	 harmleik	 sem	 fjölskylda	 verður	 fyrir	 þegar	 hún	 missir	 börn	 sín	 af	

slysförum.	Í	rannsókn	Stevenson	o.fl.	(2017)	vildu	foreldrar	geta	leitað	sér	faglegrar	aðstoðar	

þegar	þeim	liði	sem	verst	og	að	kostnaður	væri	í	lágmarki.	Það	styður	einnig	þessa	rannsókn	

um	að	þjónustan	ætti	ekki	að	vera	kostnaðarsöm	eins	og	var	nefnt	af	tveimur	viðmælenda.	

Mikilvægt	sé	að	foreldrar	fái	faglega	íhlutun	og	fræðslu	um	líðan	sína	samhliða	stuðningi	

frá	 fjölskyldu	og	 vinum	 til	 þess	 að	draga	úr	 sálfélagslegum	einkennum	 (Sadock	og	 Sadock,	

2015).	

Þriðja	 rannsóknarspurningin	 sneri	 að	 því	 hvernig	 foreldrar	 upplifa	 félagslegt	 net	 sitt	

þegar	 slík	 áföll	 eiga	 sér	 stað.	Þrír	 af	þátttakendum	 fengu	mikinn	 stuðning	 frá	 fjölskyldu	og	

vinum.	Tveir	viðmælendur	fengu	hins	vegar	lítinn	sem	engan	stuðning	frá	fjölskyldu	og	vinum	

og	 einn	 fékk	 stuðning	 frá	 vinum	 en	 lítinn	 frá	 fjölskyldu.	 Eins	 og	 Hrefna	 Ólafsdóttir	 (2006)	

bendir	á	að	þegar	andlát	verður	 í	 fjölskyldu	hefur	það	áhrif	á	alla	 innan	hennar.	Venjulega	

leitar	 fólk	stuðnings	hjá	fjölskyldumeðlimum	þegar	áföll	verða	en	ef	nánustu	aðstandendur	

eru	 ekki	 til	 staðar	 þá	 eru	 foreldrar	 í	meiri	 hættu	 á	 að	 sorgarviðbrögð	 þeirra	 verði	 sterkari	

(Turunen	 og	 Punamäki,	 2015).	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 glíma	 við	 flókin	 sorgarviðbrögð	 eru	

líklegri	 til	 að	 búa	 við	 minni	 lífsgæði	 eftir	 missi	 en	 þeir	 sem	 ekki	 eru	 upplifa	 flókin	

sorgarviðbrögð.	 Talið	 er	 að	 tenging	 sé	 á	milli	 félaglegrar	 einangrunar,	 skort	 á	 stuðningi	 og	

flókina	sorgarviðbragða	(Aho,	o.fl.,	2011;	Weiss,	2011).		



77	

Rannsóknir	Stevenson	o.fl.	 (2017)	 fjalla	um	mikilvægi	þess	að	 foreldrar	 fái	 stuðning	 frá	

fjölskyldu	og	vinum,	en	því	miður	var	sá	stuðningur	ekki	til	staðar	hjá	öllum	þátttakendum	í	

þessari	 rannsókn.	 Í	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 í	 Hollandi	 af	 Gijzen	 o.fl.	 (2016)	 á	 stuðningi	 við	

foreldra	 sem	misstu	börn,	upplifðu	52%	þeirra	ekki	nægan	 stuðning	 í	 kjölfarið,	 sérstaklega	

ekki	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum.	 Þá	 vildu	 foreldrar	 að	 þeir	 sem	 ekki	 væru	 	 félagslega	 sterkir	

fengju	lengri	eftirfylgni	en	þeir	sem	væru	félagslega	sterkir.	

Líkt	og	einn	viðmælandi	varð	vitni	að	á	fundum	samtakanna	Birtu	að	þeir	foreldrar	sem	

voru	ekki	félagslega	sterkir	þurftu	meiri	aðstoð.	Einnig	styður	það	upplifun	Sólveigar,	þegar	

hún	sagði	frá	móður	sem	var	ekki	félagslega	sterk,	átti	engan	að	og	fékk	enga	íhlutun	eftir	að	

sonur	hennar	dó.	Hún	benti	á	hvað	þetta	væri	sorglegt.		

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þeir	einstaklingar	sem	missa	ástvini	skyndilega,	eins	og	af	

slysförum,	 eru	 líklegri	 til	 að	 verða	 félagslega	 óvirkir,	 einangraðir	 og	 þjást	 af	 félagsfælni	 ef	

skortur	er	á	félagslegum	stuðningi	(Knight	og	Gitterman,	2014).	Það	styður	lýsingar	Gunnars	

á	líðan	sinni	mjög	vel	þegar	hann	talaði	um	hversu	einangraður	og	fælinn	hann	var	orðinn.	

6.5 Félagsráðgjöf	

Síðasta	 rannsóknarspurningin	 var	 svohljóðandi:	Hversu	mikilvægt	 er	 að	 félagsráðgjafi	 komi	

að	 kreppuvinnu	 með	 foreldrum	 og	 fjölskyldum	 þeirra?	 Erlendar	 rannsóknir	 sýna	 að	 þörf	

foreldra	 fyrir	 frekari	 íhlutun	er	 til	 staðar.	Allir	 foreldrar	 í	 þessari	 rannsókn	upplifðu	 skort	 á	

stuðningi.	Þátttakendur	höfðu	svipaða	skoðun	um	að	það	hefði	verið	gott	ef	inn	hefði	komið	

teymi	 sem	 hefði	 leitt	 þau	 áfram	 og	 leiðbeint	 þeim	 í	 ferlinu.	 Það	 samræmist	 niðurstöðum	

erlendra	rannsókna	þess	efnis	að	foreldrar	upplifðu	skort	á	faglegum	stuðningi	við	barnsmissi	

(Knight	og	Gitterman,	2014).		

Félagsráðgjafar	hafa	það	meginmarkmið	að	aðstoða	einstaklinga	sem	eiga	við	persónu-	

og/eða	 félagslegan	 vanda.	 Þeir	 eru	 einnig	 málsvarari	 (e.	 advocates)	 fyrir	 minnihlutahópa.	

Áhersla	 þeirra	 beinist	 að	 tengslamyndun	 fyrr	 og	 nú,	 virkni	 sjálfsins	 og	 að	 sálfélagslegum	

erfiðleikum.	Þeir	 vinna	með	styrkleika	og	veikleika	hvers	og	eins	 í	bataferli	 (Holland,	2004;	

Sigrún	 Júlíusdóttir,2006;).	 Inngrip	 fagmanna	 með	 foreldrum	 sem	 missa	 barn	 getur	 skipt	

sköpum	þegar	slík	áföll	verða.	Líf	foreldra	hefur	umturnast	og	inngrip	fagmanna	felst	í	því	að	

hjálpa	foreldrum	að	endurraða	lífi	sínu	á	ný	(Love,	2007;	Stevenson	o.fl.,	2017).		
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Félagsráðgjafar	 leggja	 upp	 með	 fjölskyldumiðaða	 félagsráðgjöf.	 Þeir	 styðjast	 við	

kenningar	 og	 er	 kerfiskenningin	 ein	 af	 þeim,	 þegar	 vinna	 á	með	 fjölskylduna	 í	 heild	 sinni	

(Hrefna	Ólafsdóttir,	2006).	Eins	og	hefur	komð	fram	geta	 flókin	sorgarviðbrögð	kallað	 fram	

kvíða,	 depurð	 og	 þunglyndi	 fái	 foreldrar	 ekki	 viðunandi	 aðstoð.	 Þeir	 sem	 glíma	 við	 flókin	

sorgarviðbrögð	eru	líklegri	til	að	fara	auðveldar	í	gegnum	sorgarstigin	ef	fagleg	íhlutun	er	til	

staðar.	Fagleg	íhlutun	getur	bætt	lífsgæði	og	komið	í	veg	fyrir	sálfélagslega	erfiðleika.	Íhlutun	

félagsráðgjafa	getur	dregið	úr	neikvæðum	viðbrögðum	sorgar	þegar	til	lengri	tíma	er	litið.	Því	

er	inngrip	þeirra	mikilvægur	þáttur	í	því	að	syrgjandinn	verði	heilbrigður	á	ný	(Love,	2007).	

Félagsráðgjafar	sem	málstjórar	(e.	case	manager)	stýra	gjarnan	teymum	og	aðstoð	við	þá	

sem	á	þurfa	að	halda	(Holland,	2004).	Það	mætti	velta	fyrir	sér	því	verklagi	að	við	slíkan	missi,	

þá	fái	fjölskyldan	strax	viðtal	við	félagsráðgjafa	sem	er	þeirra	tengiliður/málsvari	og	útvegar	

viðeigandi	aðstoð	og	vinnur	með	fjölskyldunni	í	heild	sinni.	

6.6 Sorgarsamtök	

Sorgarsamtök	 geta	 verið	 góð	 viðbót	 við	 þann	 stuðning	 sem	 kemur	 frá	 fagaðilum.	 Þau	 eru	

kjörinn	vettvangur	til	að	skiptast	á	sársaukafullum	minningum.	Þegar	slík	áföll	verða	er	gott	

að	blanda	saman	ýmsum	meðferðaráætlunum	til	að	hjálpa	foreldrum	að	aðlagast	breyttu	lífi	

(Turunen	 og	 Punamäki,	 2015).	 Það	 styður	 frásögn	 Einars	 þegar	 hann	 sagði	 að	 það	 hefði	

hjálpað	 sér	 mikið	 að	 hitta	 aðra	 foreldra	 sem	 voru	 í	 svipaðri	 stöðu.	 Það	 er	 hins	 vegar	 í	

andstöðu	við	það	sem	Sævar	og	Selma	sögðu	um	að	það	hefði	ekki	hjálpað	þeim	að	sækja	

hópastarf	hjá	Nýrri	dögun	þar	sem	foreldrar	voru	settir	 saman	 í	hópa	með	ólíka	 reynslu	af	

andláti	barna	sinna.	Ætla	mætti,	miðað	við	þær	niðurstöður	sem	hér	er	lýst,	að	vanda	þurfi	til	

verka	þegar	hópavinna	með	syrgjendum	er	skipulögð.	Það	er	að	segja	að	foreldrar	sem	eru	

með	sviðpaða	reynslu	séu	settir	saman	í	hópa	til	að	þeir	geti	deilt	reynslu	sinni	og	komið	í	veg	

fyrir	streitutengdar	aðstæður.		
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7 Lokaorð	
Barnsmissir	 er	 mikill	 harmleikur	 fyrir	 foreldra,	 systkini	 sem	 og	 aðra	 aðstandendur.	

Niðurstöður	 rannsókna	 benda	 til	 þess	 að	 missir	 barns	 sé	 eitt	 af	 því	 erfiðasta	 sem	 nokkur	

manneskja	 getur	 upplifað.	 Þegar	 börn	 deyja	 frá	 foreldrum	 sínum	 fara	 þeir	 í	 gegnum	mjög	

alvarlega	sálfélagslega	erfiðleika	þar	sem	ýmis	flækjustig	koma	upp.	Þeir	stofna	lífi	sínu	í	hættu	

á	 ýmsum	 stigum	 áfallsins	 á	 meðan	 úrvinnsla	 á	 sér	 stað.	 Eins	 og	 einn	 faðir	 orðaði	 það,	 að	

sjálfsvíg	hefði	verið	ein	 leið	út	úr	þeim	mikla	sársauka	sem	hann	upplifði.	Hann	vissi	ekki	að	

slíkur	sársauki	væri	til.		

Barnsmissir	 hefur	 ekki	 mikið	 verið	 rannsakaður	 hér	 á	 landi.	 Það	 liggja	 því	 ekki	 fyrir	

niðurstöður	 um	 hvernig	 stuðning	 íslenskir	 foreldrar	 upplifa	 út	 frá	 íhlutun	

heilbrigðisstarfsmanna,	 fjölskyldu	 og	 vina,	 fyrir	 utan	 rannsókn	Guðrúnar	Gísladóttur	 (2012).,	

sem	 nefnd	 var	 í	 inngangi.	 Rannsóknin	 sem	 hér	 birtist	 styður	 rannsókn	 hennar	 um	 hvort	 að	

foreldrar	 upplifi	 vægari	 þunglyndis	 og	 streitueinkenni	 með	 því	 að	 fara	 í	 sorgarsamtök,	 en	

niðurstaða	 úr	 þeirri	 rannsókn	 leiddi	 það	 í	 ljós	 að	 þeir	 foreldrar	 sem	 sóttu	 sér	 stuðning	 til	

sorgarsamtakanna	 Nýrrar	 dögunar	 mældust	 með	 meiri	 þunglyndiseinkenni,	 en	 eðlileg	

streitueinkenni	miðað	við	almenning	heldur	en	þeir	sem	gerðu	það	ekki.	Skýring	þess	var	einna	

helst	 fundin	 í	 því	 að	 allir	 þeir	 foreldrar	 sem	 ekki	 sóttu	 hópastarfið	 höfðu	 leitað	 sér	

utanaðkomandi	 aðstoðar	 hjá	 fagaðila.	 Eins	 og	 rætt	 hefur	 verið	 um,	 upplifðu	 sumir	

viðmælendur	að	hópastarf	þurfi	að	vera	meira	sniðið	að	foreldrum	með	líkari	reynslu	að	baki.	

Sem	dæmi	foreldrar	sem	missa	barn	af	slysförum	og	foreldrar	sem	missa	börn	eftir	 langvinn	

veikindi.	Þá	mætti	leiðssögn	vera	faglegri	til	að	koma	í	veg	fyrir	enn	meiri	streituviðbrögð	sem	

gæti	hugsanlega	skapast	þegar	ólíkir	hópar	eru	settir	saman.	íhlutun	ætti	alltaf	að	vera	fagleg	

til	 þess	 að	 kvíðvænleg	 atvik	 sem	 þessi,	 verði	 ekki	 til	 þess	 að	 foreldrar	 leiti	 ekki	 aftur	 í	 slík	

samtök.	Fagleg	íhlutun	getur	verið	góð	viðbót	með	reynslu	annarra	í	úrvinnsluferlinu.		

Niðurstöður	úr	rannsóknum	sem	fjallað	hefur	verið	um	sýna	að	foreldrar	sem	missa	börn	

af	slysförum	hafa	ekki	fengið	næga	þjónustu	við	missi,	Þá	sérstaklega	frá	vinum	og	fjölskyldu.	

Það	 var	 athyglisvert	 að	 í	 þessari	 rannsókn	 fékk	 helmingur	 þátttakenda	 íhlutun	 frá	

heilbrigðisþjónustu	 og	 stuðning	 frá	 fjölskyldu	 en	 hinn	 helmingurinn	 enga	 þjónustu	 frá	

heilbrigðisþjónustu	né	fjölskyldu.	Þeir	 foreldrar	sem	fengu	aðstoð	og	 íhlutun	sögðu	það	hafa	

bjargað	 lífi	 sínu	og	þeir	hefðu	ekki	getað	hugsað	sér	að	 fara	 í	gegnum	ferlið	án	hennar.	Þeir	

foreldrar	sem	fengu	íhlutun	og	áttu	góða	fjölskyldu	áttu	auðveldara	með	að	tala	um	áfallið.	
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Rannsakandi	 vill	 nefna	 gleymdan	 hóp	 í	 slíkum	 áföllum,	 en	 það	 eru	 eftirlifandi	 börn	

foreldra.	 Fjallað	 hefur	 verið	 um	 hversu	 gleymd	 þau	 eru	 og	 hvernig	 hlutverk	 þeirra	 breytist.	

Börn	sem	taka	á	sig	hlutverk	í	slíkum	aðstæðum	eru	líkleg	til	að	glíma	við	sálfélagslegan	vanda	

seinna	meir	fái	þau	ekki	viðunandi	meðferð.	Fjölskyldan	í	heild	sinni	veikist	og	hún	þarf	aðstoð	

fagmanna	 til	 að	 leiða	 sig	 áfram.	 Ef	 enginn	 styður	 við	 foreldra	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 eru	 þau	

líklegri	 til	að	eiga	við	dýpri	sálfélagslega	erfiðleika	að	etja.	Komið	hefur	verið	 inn	á	mikilvægi	

þess	 að	 fjölskylda,	 vinir	 og	 aðrir	 aðstandendur	 séu	 til	 staðar	 þegar	 slík	 áföll	 verða.	 Það	 er	

einlæg	ósk	rannsakanda	að	rannsókn	þessi	geti	 leitt	til	þess	að	aðgengi	að	þjónustu	eftir	slík	

áföll	 sem	ekki	 er	 kostnaðarsöm	 fyrir	 foreldra	 aukist.	 Einnig	 telur	 hann	nauðsynlegt	 að	 opna	

þurfi	 umræðuna	 í	 samfélaginu	og	auka	 fræðslu	 svo	að	 foreldrar	og	 fjölskyldan	 fá	 viðeigandi	

stuðning	í	úrvinnsluferlinu.	Ef	umræðan	um	áföll	sem	þessi,	að	missa	barn,	væri	meiri	og	betri	

þá	hefði	fólk	meiri	þekkingu	á	hvernig	ætti	að	styðja	foreldrana	og	fjölskyldur	þeirra.	Foreldrar	

þurfa	að	geta	talað	um	barnið	sem	þau	misstu.	Opin	umræða	í	samfélaginu	gæti	leitt	til	þess	að	

foreldrar	fari	ekki	í	gegnum	sorgina	á	hnefanum.	Með	öðrum	orðum,	það	þarf	að	kenna	fólki	

að	 takast	 á	 við	 barnsmissi,	 svo	 að	 fjölskyldan	 viti	 hver	 geri	 hvað,	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

neikvæðar	afleiðingar.		

Út	frá	niðurstöðum	viðtalsrannsóknarinnar	má	álykta	að	þessi	hópur	sé	látinn	afskiptalaus	

og	 stefnumótun	 vanti	 í	 málaflokknum.	 Nauðsynlegt	 er	 að	 móta	 og	 skýra	 verkferla,	 auka	

samstarf	á	milli	kerfa	og	samræma	viðbrögð	félags-,	heilbrigðis-	og	skólaþjónustu.	Einnig	að	að	

það	sé	skýrt	hvert	hlutverk	mismunandi	fagfólks	sé	í	þessum	efnum.	Mikilvægt	er	að	samræma	

viðbrögð	og	áfallaáætlanir	á	milli	sveitarfélaga	og	sjúkrahúsa	þegar	svona	áföll	dynja	yfir.	Það	

er	 von	 rannsakanda	að	niðurstöður	 rannsóknarinnar	 verði	 til	 þess	að	hafist	 verði	 handa	 við	

stefnumótun	um	viðbrögð	við	slíkum	áföllum	og	verkferlar	verði	þróaðir	hjá	sveitarfélögum	

og	ríki	til	að	mæta	þessum	hópi.	Félagsráðgjafar	mynda	starfsstétt	sem	er	vel	til	þess	fallin	að	

koma	að	kreppu-	og	áfallavinnu	með	foreldrum	og	fjölskyldum	þeirra	þegar	slík	áföll	verða,	

vegna	þess	að	félagsráðgjafar	búa	yfir	þekkingu	sem	gæti	hjálpað	foreldrum	og	fjölskyldum	

þeirra	í	úrvinnsluferlinu	og	til	að	endurraða	lífi	sínu	á	nýjan	leik.		
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Hrönn	Ásgeirsdóttir	
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Viðauki	1.	Viðtalsvísir	
Bakgrunnsupplýsingar:		

Aldur	foreldris?	

Aldur	barns	þegar	það	lést?	

Fjöldi	eftirlifandi	barna	foreldris?	

Hjúskaparstaða?	

Missir		

Hversu	langt	er	síðan	þú	misstir	barnið	þitt?		

Hvað	varð	til	þess	að	barnið	þitt	lést?	

Hvernig	var	samband	þitt	við	barnið?	

Tilfinningar	

Getur	þú	lýst	tilfinningunni	þegar	þú	fékkst	fréttir	af	því	að	barnið	þitt	væri	látið?	

Telur	þú	þig	hafa	orðið	fyrir	áfalli?	

Getur	þú	lýst	andlegri	líðan	þinni	eftir	andlátið?	

Hvaða	einkenni	líkamlegrar	þátta	manstu	eftir	að	hafa	upplifað?	

Óttaðist	þú	á	einhverjum	tímapunkti	um	eigið	líf	eða	líf	maka	þíns	í	ferlinu?	

Telur	þú	þig	hafa	átt	við	þunglyndi		að	stríða	eftir	atburðinn?	

Upplifðir	þú	reiði?	getur	þú	lýst	reiði	þinni?	

Upplifðir	þú	sektarkennd?	

Fyrsta	hjálpin	

Hverjir	veittu	þér	fyrstu	hjálpina?	

Hverjir	voru	það	sem	veittu	mestu	hjálpina	að	þínu	mati?	

Hvaða	stuðning	kunnir	þú	að	meta	fyrst	eftir	andlátið?	

Fagleg	íhlutun	

Fekkst	þú	íhlutun	frá	fagmanni/mönnum?	Hverjum?	

Hversu	lengi	stóð	fagleg	íhlutun	við	þig	í	ferlinu?	

Þurftir	þú	að	sækja	sjálf	/sjálfur	faglega	aðstoð?	

Fannst	þér	fagleg	íhlutun	hjálpa	þér?	Hvernig?	

Fékkst	þú	fjárhagslega	aðtoð	við	að	sækja	þér	hjálp?	

Hefðir	þú	þurft	lengri	aðstoð	í	úrvinnsluferlinu?	

Fjölskyldan	og	eftirlifandi	börn	

Hvað	fannst	þér	erfiðast	að	gera	í	daglegri	rútínu	fyrst	á	eftir?	
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Upplifðir	þú	einhvern	tímann	að	þú	værir	að	missa	tökin	á	því	að	halda	öllu	gangandi?	

Upplifðir	þú	nægilegan	stuðning	við	þig	inn	á	heimilinu?	

Upplifðir	þú	erfiðleika	í	samskipti	við	eftirlifandi	börn	þín?	

Upplifðir	þú	skort	á	stuðningi	við	þig	í	ferlinu?	hvernig?	

Upplifðir	þú	nægilegan	stuðning	frá	vinum	og	fjölskyldu?	

Hvernig	var	upplifun	þín	á	viðbrögðum	fólks	í		samfélaginu		sem	þú	býrð	í?	

Var	eitthvað	sem	kom	þér	á	óvart	um	hegðun	fjöslkyldunnar/vina	við	þig	í	ferlinu?	

Fannst	þér	fólk	hafa	skilning	á	því	hvað	þú	varst	að	ganga	í	gegnum?	

Félagsleg	staða	

Hvernig	var	félasgsleg	staða	þín	fyrir	atburðinn?	

Hvernig	er	félagsleg	staða	þín	núna?	

Finnur	þú	fyrir	einmannaleika?	

Finnur	þú	fyrir	einangrun?	

Finnur	þú	fyrir	stimplun	á	einhvern	hátt?	

Voru	einhverjir	sem	þér	fannst	erfitt	að	umgangast?	Hvers	vegna?		

Úrvinnsla	

Hvernig	gengur	þér	að	meðtaka	og	lifa	með	því	að	barnið	þitt	komi	aldrei	aftur?	

Hvað	varð	til	þess	að	þér	fór	að	líða	betur?	

Hvað	telur	þú	að	hafi	hjálpað	þér	mest	að	þegar	þú	hugsar	um	úrvinnsluferlið?	

Hvernig	 eru	 samskipti	 þín	 við	 fjöslkyldu	 og	 vini	 nú	 þegar	 fimm	 ár	 eða	meira	 eru	 liðin	 frá	

atburðinum?	Hvernig?	

Þegar	þú	horfir	til	baka	er	eitthvað	sem	hefði	mátt	fara	betur?	

Telur	þú	að	bæta	þurfi	þjónustu	við	syrgjandi	foreldra	og	fjölskyldu	þeirra?/	hvernig?	

	

Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri	að	lokum?	
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Viðauki	2.	Upplýsinga	og	kynningabréf	
		

	

	

	

Ágæti		viðtakandi	

Fyrirhugað	er	að	gera	rannsókn	á	vegum	Félagsráðgjafardeildar	Háskóla	Íslands	á	upplifun	og	

reynslu	foreldra	sem	misst	hafa	barn	af	slysförum	undir	18	ára	aldri	á	þjónustu	og	stuðningi.	

Ábyrgðaraðili	 rannsóknarinnar	er	Dr.	Steinunn	Hrafnsdóttir,	dósent	við	Félagsráðgjafardeild	

Háskóla	 Íslands.	 Rannsakandi	 er:	 Hrönn	 Ásgeirsdóttir	 meistaranemi	 til	 starfsréttinda	 við	

Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands.		

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 greina	 upplifun	 foreldra	 á	 því	 að	 missa	 barn	 af	

slysförum.	Til	að	 	varpa	ljósi	á	hvort	og	hvernig	stuðning	og	þjónustu	foreldrar	upplifðu	við	

missinn	 og	 hvort	 félagslegt	 net	 þeirra	 hafi	 verið	 brotið	 eða	 í	 hættu.	 Markmið	

rannsóknarinnar	er	 að	 kanna	þörf	 á	þjónustu	og	einnig	 að	 setja	 fram	nýja	 sýn	á	mikilvægi	

félagsráðgjafa	í	kreppuvinnu	með	foreldrum	sem	missa	barn	og	fjölskyldum	þeirra,	svo	létta	

megi	 á	 því	 álagi	 sem	 fylgir	 barnsmissi.	 Rannsókn	 þessi	 	 hefur	 verið	 tilkynnt	 til	

persónuverndar.	

Rannsóknin	 er	 eigindleg	 rannsókn	 og	 tekin	 verða	 hálf	 stöðluð	 viðtöl	 við	 viðmælendur.	

Auglýst	verður	eftir	viðmælendum	á	Facebook	og	þeirra	leitað	með	snjóboltaúrtaki.	Viðtölin	

verða	 tekin	 frá	 og	 með	 1.	 september	 til	 15.	 október	 næstkomandi.	 Farið	 verður	 með	

persónuupplýsingar	 og	 skráningu	 þeirra	 í	 samræmi	 við	 lög	 nr.77/2000	 um	 persónuvernd,	

mun	 öllum	 gögnum	 verða	 eytt	 eftir	 að	 unnið	 hefur	 verið	 með	 þau,	 í	 síðasta	 lagi	 31.	

desember.	

Þátttakendur	munu	allir	 fá	dulnefni	og	gætt	verður	að	því	 að	ekki	 verði	hægt	að	 rekja	

upplýsingar	 til	 einstaka	 þátttakenda.	 Áætlað	 er	 að	 viðtalið	 taki	 um	 30-50	 mínútur	 og	 er	

þátttakendum	 heimilt	 að	 hætta	 hvenær	 sem	 er	 í	 ferlinu.	 Viðtölin	 verða	 hljóðrituð	 og	 í	

frammhaldi	 upprituð	 og	 þemagreind.	 Öll	 gögn	 verða	 geymd	 í	 tölvu	 þar	 sem	 einungis	

rannsakandi	hefur	lykilorð	að.	
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Forsenda	 þátttöku	 er	 að	 vera	 foreldri	 sem	 misst	 hefur	 barn	 undir	 18	 ára	 aldri	 af	

slysförum	og	að	liðin	séu	að	minnsta	kosti	5	ár	frá	atburðinum.	Þátttakendur	fá	sjálfir	að	velja	

staðsetningu	þar	sem	þeim	mun	líða	sem	best	á	meðan	viðtalið	fer	fram.	

Ef	 þátttakendum	 reynist	 erfitt	 að	 rifja	 upp	 svo	 erfiða	 reynslu	 og	 finna	 fyrir	 tilfinningalegri	

vanlíðan	 í	 kjölfar	 þátttöku,	 	 verður	 boðið	 upp	 á	 eitt	 viðtal	 þeim	 að	 kostnaðarlausu.	

Annarsvegar	hjá	Sveinbirni	Bjarnasyni	presti	og	fyrrverandi	lögreglumanni	eða	hinsvegar	hjá	

Rudolfi	 Adolfssyni	 áfalla	 og	 geðhjúkrunarfræðingi	 á	 miðstöð	 áfallahjálpar,	 Bráðadeild	 LSH	

Fossvogi.	Rannsakandi		mun	þá	gefa	þátttakenda	netfang	þeirra	óski	þeir	eftir	viðtali.	

Það	er	von	mín	að	þú	viðtakandi	góður,	sjái	þér	fært	um	að	taka	þátt	í	rannsókn	þessari.	

Ef	einhverjar	spurningar	vakna	má	hafa	samband	við:	

Ábyrgðaraðla:	Dr.	Steinunni	Hrafnsdóttur,	dósent.	

Netfang;	steinhra@hi.is.	Sími-525-5266	

Rannsakanda:	Hrönn	Ásgeirsdóttir	meistaranema	í	félagsráðgjöf	

Netfang;	hra20@hi.is.	Sími-	6929-642.	

	

Félagsvísindasvið-	Félagsráðgjafardeild	

Háskóli	íslands		

Sæmundargötu	2	101	Reykjavík	

																																																																																					

																																																																														Rannsakandi		mun	hafa	samband	símleiðs							
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Viðauki	3.	Upplýst	samþykki	fyrir	þátttöku	í	vísindarannsókn	
	

	

	

	

Ágæti	viðtakandi	

Ég	 leita	 til	 þín	 og	 óska	 eftir	 samþykki	 þínu	 í	 þátttöku	 vegna	 MA	 rannsóknar	 minnar	 um	

upplifun	 og	 reynslu	 af	 stuðningi	 og	 þjónustu	 eftir	 að	 hafa	 misst	 barn	 af	 slysförum.	

Rannsóknin	er	unnin	í	tilefni	þess	að	undirrituð	Hrönn	Ásgeirsdóttir	er	að	ljúka	Meistaranámi	

í	 Félagsráðgjöf	 til	 starfsréttinda	 hjá	 Háskóla	 Íslands.	 Ábyrgðarmaður	 og	 leiðbeinandi		

rannsóknarinnar	 er	Dr.	 Steinunn	Hrafnsdóttir	 dósent	 við	 Félagsráðgjafardeild.	 Rannsakandi	

Hrönn	Ásgeirsdóttir	030963-5049.	

Að	samþykkja	þátttöku	felur	í	sér	að	veita	rannsakanda	eitt	viðtal	sem	áætlað	er	að	taki	

um	 30-	 60	 mínútur.	 Viðtalið	 verður	 tekið	 upp	 og	 í	 framhaldi	 afritað	 sem	 textaskjal	

þemagreint	 og	 síðan	 notað	 til	 frekari	 úrvinnslu	 fyrir	 rannsóknina.	 Fyllsta	 trúnaðar	 verður	

gætt	 gagnvart	 þátttakendum	og	um	meðferð	 gagna.	Öllum	gögnum	verður	 eytt	 að	 lokinni	

greiningu	og	úrvinnslu	samkvæmt	26.	grein	laga	um	persónuvernd	nr.77/2000.	Til	að	koma	í	

veg	fyrir	að	rekja	megi	upplýsingar	til	einstaka	þátttakanda	verður	nöfnum	og	staðarháttum	

breytt.	 Þér	 er	 heimilt	 að	 hætta	 þátttöku	 hvenar	 sem	 er	 í	 ferlinu	 án	 eftirmála.	 Í	 viðtalinu	

verður	leitað	eftir	viðhorfi	þínu,	reynslu,	óskum	og	hverju	þú	villt	koma	á	framfæri.	

Áhætta:	Möguleg	áhætta	er		fólgin	í	því	að	þátttakendum	gæti	þótt	erfitt	að	rifja	upp	svo	

erfiða	reynslu	og	fundið	hjá	sér	þörf	til	að	fá	frekari	aðstoð.	Ávinningur:	Að	fá		tækifæri	til	að	

láta	rödd	sína	heyrast	og	taka	þátt	í	því	að	bæta	þjónustu	við	þá	sem	þurfa	á	henni	að	halda	

eftir	barnsmissi.	

Rannsakandi	vonast	 til	 að	 rannsókn	þessi	megi	gefa	 innsýn	 inn	 í	þarfir	og	þjónustu	við	

foreldra	sem	misst	hafa	barn	af	slysförum.	Einnig	að	hún	geti	aukið	skilning	og	þekkingu	sem	

leiði	 af	 sér	 betri	 þjónustu.	 Einnig	 að	 koma	 með	 nýja	 sýn	 á	 mikilvægi	 félagsráðgjafa	 í	

kreppuvinnu	með	foreldrum	sem	missa	barn	og	fjölskyldum	þeirra,	svo	létta	megi	á	því	álagi	

sem	fylgir	barnsmissi.		
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Ef	einhverjar	spurningar	vakna	má	hafa	samband	við:	

Ábyrgðaraðla:		Dr.	Steinunni	Hrafnsdóttur,	dósent.	

Netfang;	steinhra@hi.is.	Sími-525-5266	

Rannsakanda:	Hrönn	Ásgeirsdóttir	meistaranema	í	félagsráðgjöf	

Netfang;	hra20@hi.is.	Sími-	6929-642.	

	

Ég	 hef	 verið	 upplýst/ur	 um	 tilgang	 rannsóknarinnar	 og	 í	 hverju	 þátttaka	mín	 er	 fólgin	

með	 kynningabréfi.	Með	 undirskrift	minni	 er	 ég	 samþykk/ur	 þátttöku	 og	 hef	 ég	 nú	 þegar	

lesið	 þessar	 upplýsingar	 og	 fengið	 svör	 við	 spurningum	 sem	 hafa	 vaknað	 varðandi	

rannsóknina.	 Undrskrift	 mín	 gefur	 einnig	 til	 kynna	 að	 ég	 hafi	 ákveðið	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni,	séð	og	fengið	afhent	afrit	af	þessu	upplýsta	samþykki.	Undirritun	samþykkis	er	

skilyrði	fyrir	þátttöku	í	rannsókninni.		

	

_______________________																																																												_________________________	

Dagsetning																																																																																									Undirskrift	ábyrgðarmanns	

	

_______________________																																																											_______________________	

Undirskrift	þátttakenda																																																																				Undirskrift	meðrannsakenda	

	


