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Útdráttur 

Geðræn vandkvæði er ein helsta orsök heilsubrest um allan heim. Hjá flestum sem glíma 

við geðræn vandkvæði eru einkenni ekki það alvarleg að það trufli virkni í daglegu lífi. 

Einkenni geðrænna vandkvæða geta haft langvarandi neikvæð áhrif á einstaklinga og 

fjölskyldur þeirra. Á síðustu árum hefur batahugmyndafræðin fengið sífellt meira vægi í 

meðferð geðrænna vandkvæða. Batamiðuð meðferð horfir á styrkleika einstaklingsins 

og vinnur að því að efla þátttöku hans í meðferðinni og er valdefling þáttur í þeirri 

meðferð. Forsenda þess að einstaklingar nái þeim markmiðum sem meðferðin leggur 

upp með er meðal annars að öðlast von og trú um að það sé hægt að ná bata.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun einstaklinga með geðræn 

vandkvæði á viðhorfi þeirra til meðferðar hjá Hugarafli og hvaða þættir í batamiðaðri 

hugmyndafræði Hugarafls þeir meta mikilvæga til að styðja þá til bata. Einnig verður 

kannað hvernig félagsráðgjafi getur komið að batameðferð fólks með geðræn 

vandkvæði. Rannsóknaraðferðin í þessari rannsókn er eigindleg og voru tekin viðtöl við 

átta viðmælendur sem hafa allir verið þátttakendur í meðferðarvinnu hjá Hugarafli um 

mislangt skeið.  

Niðurstöður sýna að flestir viðmælendur höfðu glímt við veikindi í langan tíma og 

þegið margskonar meðferð í opinbera heilbrigðiskerfinu með misjöfnum árangri. Helstu 

niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að upplifun og reynsla viðmælenda af 

meðferð Hugarafls hafi verið jákvæð og mátti greina að góður árangur hefði náðst í átt 

að bata. Það sem viðmælendur mátu mikilvægast til að ná bata er jafningjastuðningur 

og valdefling. Þannig má segja að Hugarafl hafi með árangursríkum hætti innleitt 

hugmyndafræði batamiðaðrar meðferðar í starfsemi sína. 

 

 

 

Lykilorð: Geðræn vandkvæði, bati, bataferlið, jafningjafræðsla, valdefling, 

geðheilbrigðisþjónusta og félagsráðgjöf. 
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Abstract 

Mental health problems are one of the main causes of health problems worldwide 

today. In most cases symptoms are not so serious that it interferes with everyday life, 

but they can have a long-lasting negative impact on individuals and their families. In 

recent years, the ideology of recovery has gained increased importance in the 

treatment of mental health problems. The recovery ideology examines the individual's 

strengths and works towards enhancing his participation in his own treatment and 

empowerment is an important factor in that regard. The prerequisite for individuals to 

achieve the goals set in their treatment is to gain hope and confidence that recovery 

can be achieved. 

The aim of this study is to research the experiences of individuals with mental health 

problems in their attitude towards treatment at Hugarafl and what factors in the 

ideology they consider important to support them in the recovery process. It will also be 

explored how a social worker can participate and support in the recovery of individuals 

with mental health problems. The research method is qualitative and interviews were 

conducted with eight interviewees who have all been involved in treatment at Hugarafl 

for some time. 

The results of the study show that most of the interviewees had struggled with mental 

health issues for a long time and received a variety of treatments in the public health 

care system with unacceptable results. The results also indicate that the experience of 

interviewees of Hugarafl’s treatment has been positive and analysis found that good 

progress had been made towards recovery. Most important to the interviewees were 

peer support and empowerment. Thus, it could be argued that Hugarafl has successfully 

implemented the ideology of recovery in its practice. 

 
 

Key word: Mental health, recovery, peer suport, empowerment, mental health service, 

and social work. 
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Formáli 

Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Verkefnið gildir 30 ECTS- einingar og var unnið á 

haustmánuðum árið 2017. Ég vil byrja á að þakka viðmælendum mínum kærlega, fyrir 

að hafa gefið sér tíma til að taka þátt í rannsókninni og sýnt mér traust og deilt erfiðri 

reynslu sinni. Einnig vil ég þakka Auði Axeldóttir forstöðukonu Hugarafls og Sigrúnu 

Höllu Tryggvadóttir batafulltrúa kærlega fyrir samstarfið, án þeirra hefði verkefnið ekki 

litið dagsins ljós. Ég vil þakka Dr. Ástu Snorradóttir innilega fyrir alla aðstoðina við 

útfærslu og þróun ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Hildi Aðalsteinsdóttir fyrir sinn 

frábæra stuðning og hvatningu. Að lokum langar mig að þakka fjölskyldu minni og þá 

sérstaklega eiginmanni mínum Jón Eyjólfsson fyrir alla þolinmæðina og stuðninginn sem 

hann hefur veitt mér á meðan á námi mínu stóð. Ritgerðina vil ég tileinka öllum þeim 

sem glíma við geðræn vandkvæði. 
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1 Inngangur  

Geðheilbrigðismál hafa mikið verið í umfjöllun á undanförnum árum og mikil 

vitundarvakning orðið í þeim efnum. Geðræn vandkvæði eru langvinnir erfiðleikar og 

einstaklingar sem af þeim þjást eiga margir hverjir erfitt með þátttöku í samfélaginu. Af 

þeim sem hafa fengið metna örorku hér á landi, er 38% með metna örorku vegna 

geðrænna vandkvæða (Tryggingastofnun Ríkisins, e.d.). Þess vegna er mikilvægt að huga 

að hópi þeirra einstaklinga sem glíma við geðræn vandkvæði og hvernig aðstoða má 

þennan hóp við að ná bata. Á undanförnum árum hefur hugmyndafræði batamiðaðrar 

þjónustu verið að ryðja sér til rúms. Það á sér rætur í hreyfingu notenda en þeir hafa á 

undanförnum árum komið á framfæri upplifunum sínum og reynslu um þeirra eigið 

bataferli. Þeir hafa komið með ábendingar um það sem hefur gagnast þeim vel og það 

hefur svo hvatt til þess að þróuð verði batamiðuð stefna sem stuðli að batamiðaðri 

þjónustu (Farkas, 2007).  

Batamiðuð þjónusta miðar að því að auka lífsgæði og draga úr einkennum 

geðrænna vandkvæða. Einstaklingurinn er sérfræðingur í eigin lífi og nýtur stuðnings 

starfsfólks sem leiðbeinir og styður notandann í að ná settum markmiðum. Notandinn 

er hluti af meðferðarteyminu en ekki fyrir utan það. Markmiðið með batamiðaðri 

meðferð er að efla von og trú á eigin getu gagnvart framtíðinni og styðja einstaklinginn 

til sjálfshjálpar. Einstaklingurinn finnur styrkleika sína, setur sér markmið og tekur 

ábyrgð á eigin meðferð (Farkas, 2007). Í batamiðaðri þjónustu er valdeflingarlíkan (e. 

empowerment) markvisst notað sem hugmyndafræði og aðferð til að efla einstaklinginn. 

Lögð er áhersla á að greina hvað virkar í bataferlinu og hvað ekki, vinna á forsendum 

hvers og eins einstaklings, ásamt því að byggja upp tengslanet sem styður við 

notandann (Landspítali, e.d.; Hugarafl, e.d.).  

Á síðustu þrjátíu til fjörtíu árum hafa komið fram rannsóknir sem sýna fram á að 

valdefling og jafningastuðningur er mikilvægur liður í bata einstaklinga með geðræn 

vandkvæði. Komið hefur fram að valdefling hefur jákvæð áhrif á daglegt líf notenda 

geðheilbrigðisþjónustunnar og hjálpar þeim að nýta betur þau tækifæri sem þeim 
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bjóðast. Valdefling gerir einstaklingum betur kleyft að taka ákvarðanir um eigið líf sem 

hefur áhrif á lífsgæði og bætir sjálfsmynd þeirra. Hún eflir einnig einstaklinga í að koma 

sínum skoðunum á framfæri hvað meðferð og þjónustu varðar og hvað gagnast þeim við 

að ná bata (Marchinko og Clarke, 2011). 

Í rannsókn Alþjóðlegu valdeflingarstofnunarinnar kemur fram að auðveldara sé 

að ná bata ef einstaklingar með geðræn vandkvæði er í samskiptum við jafningja sem 

eru að fást við samskonar vandamál og deilir gagnkvæmum tilfinningum og skilningi um 

von, öryggi og traust (Ahern og Fisher, 2001).  

Samkvæmt Farley, Smith og Boyle (2012) er undirstaðan að félagslegri velferð 

það viðhorf þeirra sem veita þjónustu að hægt sé að aðstoða einstaklinginn. Forsendur 

þess eru að líta til þess að hver og einn einstaklingur er mikilvægur og að vandamálin 

skilgreina hann ekki heldur eru meðal annars afleiðing mannlegra samskipta. Byggt á 

þessu er það eitt af hlutverkum félagsráðgjafa að bæta léleg félagsleg samskipti sem og 

að útvega viðeigandi bjargir og úrræði. Þar skiptir valdefling einstaklingsins höfuð máli. 

Með valdeflingu er áherslan færð frá vanda einstaklingsins og yfir á styrkleika hans. 

Á Íslandi eru ekki til margar rannsóknir um það hvað einstaklingar með geðræn 

vandkvæði meta að skipti máli til að ná bata og hvað er að skila árangri. Út frá 

hugmyndafræði batamiðaðrar meðferðar er þarft að skoða hver reynsla þeirra er í 

meðferðarvinnu og hvaða þættir það eru sem eru að hafa mest áhrif á bataferlið þeirra, 

hvað gæti flýtt fyrir bata og jafnvel dregið úr þörf á þjónustu. Þess vegna er áhugavert 

að rannsaka upplifun einstaklinga með geðræn vandkvæði hér á landi, til eigin 

meðferðar og hvað þeir telja að aðstoði mest í bataferlinu. Hér verður það skoðað 

meðal notenda sem sækja þjónustu hjá Hugarafli, en þar er starfað eftir hugmyndafræði 

batamiðaðrar meðferðar.  

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast skilning á bataferli einstaklinga sem 

þiggja þjónustu hjá Hugarafli og hvaða þættir í meðferðinni hafa gagnast þeim best í 

bataferlinu. Ætlunin er að skoða hvaða viðhorf notendur hafa til þjónustunnar.  

Rannsóknarspurningarnar eru: 
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1. Hver er reynsla og upplifun einstaklinga með geðræn vandkvæði á starfsemi 

Hugarafls? 

2. Hvaða þættir í endurhæfingu Hugarafls meta einstaklingar með geðræn 

vandkvæði mikilvægasta til að styðja þá til bata? 

3. Hvernig getur félagsráðgjafi komið að batameðferð fólks með geðræn 

vandkvæði? 

Ástæða fyrir vali höfundar á viðfangsefni er almennur áhugi fyrir 

geðheilbrigðismálum. Sá hópur sem er hér til umfjöllunar hefur ekki verið mikið í 

opinberri umræðu og telur höfundur þörf á að vekja máls á málefnum fólks sem er að 

vinna að bata frá geðrænum vandkvæðum. Það getur stuðlað að aukinni þekkingu og 

dregið úr fordómum í samfélaginu og veitt félagsráðgjöfum sem starfa með fólki með 

geðræn vandkvæði mikilvægar upplýsingar sem nýtast í starfi. 

1.1 Skilgreiningar meginhugtaka 

Geðræn vandkvæði: Hugtakið geðræn vandkvæði vísar til þess þegar einstaklingur er 

greindur með geðsjúkdóm. Breytingar hafa orðið á skapi eða hegðun sem getur haft 

áhrif á daglegt líf og starfsgetu. Margvísleg hugtök hafa verið notuð í gegn um tíðina um 

geðræn vandkvæði og má nefna til dæmis geðraskanir eða geðsjúkdómar (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006; American Psychiatric Association, 2013). Í enskum fræðiritum, sem 

birta alþjóðlegar rannsóknir og skýrslur alþjóðastofnana, eru notuð alls konar hugtök og 

má til dæmis nefna mental diseases, mental disorders og mental health problems. Í 

nýlegri skýrslu sem kom út um atvinnuþátttöku fólks með geðræn vandkvæði er notað 

hugtakið mental ill health (OECD, 2015). Það geta fylgt því margskonar vandkvæði að lifa 

með geðræn vandkvæði og einkenni koma fram í tilfinningum, hegðun og óeðlilegum 

hugsunum. Geðræn vandkvæði eru svo dæmi séu tekin, þunglyndi, geðrofsraskanir, 

tilfinningalegur vanþroski og vandamál sem tengjast vímuefnaneyslu (WHO, 2013) og 

má segja að geðræn vandkvæði séu í raun regnhlífarhugtak með breiða merkingu. Með 

sama hætti mætti nota orðið geðheilsuvandi á íslensku eða geðræn vandkvæði yfir 
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geðröskun, geðfötlun, alvarlega geðsjúkdóma og væg einkenni sem hindrar fólk í 

daglegu lífi en samt ekki það mikið að það þurfi stuðning.  

Bati: Hugtakið bata er hægt að skilgreina sem persónulegar breytingar á 

viðhorfum, gildum, tilfinningum, markmiðum, hæfni og/eða hlutverkum einstaklings. 

Hann er leið til ánægjulegs, vongóðs og gefandi lífs, jafnvel innan takmarkana sjúkdóms. 

Bati felur í sér þróun á nýrri merkingu og tilgangi lífs einstaklings eftir því sem hann vex 

frá þeim slæmu áhrifum sem geðræn vandkvæði hafa í för með sér (Anthony, 1993). 

Hugtakið Bati skírskotar til þess hvernig einstaklingur kemur til með að takast á við 

einstök verkefni í bataferlinu í tengslum við sín veikindi. Fagfólk hefur lagt misjafna 

merkingu í hugtakið bata og skoða bata oft út frá einkennum og hvernig hægt er að 

bæta ástand einstaklingsins og hafa áhrif á líkamlega og tilfinningalega getu hans 

(Boutillier, Leamy, Bird, Davidson, Williams og Slade, 2014).  

Bataferli: Hugtakið bataferli er samkvæmt Ahern og Fisher (2001) á þá leið að í 

bataferlinu stefnir fólk að því að ná tilfinningalegum bata og það getur verið 

einstaklingsbundið hvaða leið fólk fer til að ná þeim bata. Sumir gera það einir á meðan 

aðrir kjósa að vinna í hópavinnu. Til að ná bata þarf einstaklingur að finna tilgang með 

lífinu, ná jafnvægi og þannig betri líðan. Hann þarf að hafa trú á eigin getu og hafa tengsl 

við samferðafólk sitt sem trúir á það og auk þess þarf hann að vera virkur í samfélaginu. 

Ef einstaklingur nær að fanga þessa þætti eru meiri líkur á að það horfi á sig sem 

heildstæða manneskju í stað geðsjúklings (Ahern og Fisher, 2001). Erfitt er að meta og 

mæla bataferlið almennt vegna margra þátta sem geta haft áhrif á flókið sálfélagslegt 

ferli batans og óháð því um hvaða tegund af bata er um að ræða (Lal, 2010).  

Batamiðuð meðferð: Á undanförnum árum hefur batahugmyndafræðin fengið 

sífellt meira vægi í allri nálgun og meðferð á geðrænum vandkvæðum. Þar er horft á 

styrkleika einstaklingsins og getu og unnið markvisst að því að efla þátttöku hans í 

meðferðinni. Stuðningur við bata miðar ekki aðeins að því að meðhöndla sjúkdóma 

heldur einnig að aukinni valdeflingu og lífsfyllingu einstaklinga. Markmiðið er að efla 

getu einstaklinga til að taka persónulega ábyrgð á eigin lífi. Valdefling er því hluti af 

batahugmyndafræðinni en hún snýst um að virkja fólk til sjálfshjálpar (Guðbjörg 

Sveinsdóttir, 2013; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). 
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Valdefling: Valdefling er hugtak sem hefur verið skilgreint á marga vegu (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006; Lee og Hudson, 2011) og fer eftir því hvernig hver og einn 

einstaklingur upplifir valdeflinguna og sýn hans á lífið almennt. Maton (2008) fjallar um 

að hið almenna markmið valdeflingar sé að aðstoða ákveðna hópa samfélagsins með því 

að gefa einstaklingum og hópum færi á að ná betri tökum á lífi sínu og umhverfi. Einnig 

að aðstoða hann við að öðlast bjargir og grundvallar réttindi. Valdefling á rætur að rekja 

til hagsmunahreyfinga og sjálfshjálparhópa (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Judie 

Chamberlin, barðist fyrir réttindum einstaklinga með geðræn vandkvæði og setti fram 

skilgreiningu á valdeflingu árið 1997. Í skilgreiningu hennar er lögð rík áhersla á að 

einstaklingar séu sjálfir stjórnendur í eigin lífi og eigi að hafa valmöguleika. Chamberlin 

nefndi ákveðin atriði í því sambandi, til dæmis að einstaklingurinn hefði ákvörðunarvald 

og tæki ábyrgð á eigin lífi, að hann hefði aðgang að upplýsingum, bæri ábyrgð á að koma 

af stað breytingum á eigin lífi og efla eigin sjálfsmynd, að sigrast á stimplun 

samfélagsins, að hafa ólíka valkosti og að geta upplifað sig sem hluta af stærri hópi. 

Einnig skilgreinir Chamberlin hugtakið á þann hátt að með valdeflingu sé verið að færa 

vald frá fagfólki yfir til einstaklinga sem hafa það ekki (Chamberlin, 1997). Það hefur 

einnig sýnt sig vera hvetjandi fyrir einstaklinga með geðræn vandkvæði að vera 

þátttakandi í jafningjastuðningi (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). 

Jafningjastuðningur: Jafningjastuðningur (e. peer support) varð til í 

grasrótarhreyfingu notenda og byrjaði upphaflega að þróaðist utan við eiginlegt 

heilbrigðiskerfi. Jafningjastuðningur er byggður á batagildum um von, 

sjálfsákvörðunarrétt um eigið líf, gagnkvæmni, þátttöku í þjónustunni og miðlun 

lífsreynslu einstaklinga til að hjálpa hvert öðru. Óformlegur jafningjastuðningur kemur 

frá stuðningsaðilum eins og fjölskyldu og vinum (Slade o.fl., 2014). Hugtakið 

jafningjastuðningur hefur verið skilgreindur sem skilningur og þekking vegna reynslu á 

geðrænum vandkvæðum, á þáttum sem eiga sér stað innan þessara hópa (Markowitz, 

2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafningjastuðningur eykur von einstaklings með 

geðræn vandkvæði um bata, stuðlar að valdeflingu hans og veitir honum hvatningu 

(Davidson o.fl., 2006; Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams og Slade, 2014; Lloyd- Evans 

o.fl., 2014). 
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2 Söguleg þróun á Íslandi og viðhorf gagnvart fólki með geðræn 
vandkvæði 

Geðræn vandkvæði hafa fylgt mannkyninu frá fyrstu tíð. Lesa má lýsingar um geðræn 

vandkvæði í fornum ritum forn Grikkja og í Gamla testamentinu til dæmis (Lára 

Björnsdóttir, 2013). Allt fram á 20. öld voru viðhorf til einstaklinga með geðræn 

vandkvæði byggð á fáfræði sem rekja má til ríkjandi þjóðfélagsgerðar og trúarbragða. 

Hér á landi má sjá í heimildum að fólk með geðræn vandkvæði bjó við lélegan húsakost, 

harðræði og var það gjarnan útskúfað úr samfélagi manna. Á þessum tíma voru engin 

úrræði í boði fyrir einstaklinga með geðræn vandkvæði og ósjaldan var fólki komið fyrir í 

búrum, venjulega í útihúsum, til að einstaklingur gæti hvorki skaðað sjálfan sig né aðra 

(Óttar Guðmundsson, 2007). Þessa ómannúðlegu meðferð á mönnum gagnrýndi 

Þorgrímur Johnsen héraðslæknir í bréfi til yfirvalda árið 1872 og staðhæfði að engir aðrir 

sjúklingar væru eins illa staddir á Íslandi og fólk sem glímdi við geðræn vandkvæði. Það 

var svo árið 1899 sem Guðmundur Hannesson læknir skrifaði grein í læknablaðið, þar 

sem hann lýsir slæmum aðbúnaði fólks með geðræn vandkvæði. Hann fer ófögrum 

orðum um aðbúnaðinn og segir að „oft og víða hafi meðferð þeirra verið verri en á 

skepnum“. Þrátt fyrir að geðsjúkrahúsi væri komið á fót í byrjun 20. aldar og aðbúnaður 

orðinn töluvert skárri var lítið um meðferðarúrræði eða lækningar, einungis var um 

gæslu og líkamlega umönnun að ræða (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Í fyrri tíð átti fjöldi fólks ekki afturkvæmt af geðsjúkrahúsum eftir að búið var að 

skrá það inn og frásagnir af því sem fram fór á þessum geðdeildum minnir frekar á 

fangabúðir en spítala. Almenningur hræddist bæði stofnanirnar og einstaklingana sem 

voru vistaðir þar, sem ól á fordómum, skömm og ótta, sem aftur íþyngdi vistmönnum og 

aðstandendum þeirra (Helga Thorberg, 1988; Óttar Guðmundsson, 2007; Styrmir 

Gunnarsson, 2011). Það var svo árið 1950 að Geðverndarfélagi Íslands var komið á fót 

og ætlað að eyða fordómum og auka skilning á geðrænum vandkvæðum úti í 

samfélaginu. Geðhjálp var stofnuð þrjátíu árum síðar, árið 1979, fyrir fólk með geðræn 

vandkvæði og aðstandendur þeirra. Markið félagsins var að aðstoða fólk með geðræn 
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vandkvæði til aukinnar virkni, verja réttindi þess og upplýsa samfélagið um geðræn 

vandkvæði (Friðrik Olgeirsson, 2011).  

2.1 Tíðni geðrænna vandkvæða 

Geðræn vandkvæði hafa orðið sýnilegri í samfélaginu á undanförnum árum en þó virðist 

fátt benda til þess að alvarleg geðræn vandkvæði séu að færast í vöxt (OECD, 2011). Það 

eru ekki allir sem átta sig á því hve algeng geðræn vandkvæði eru. Það má segja að þau 

snerti allar fjölskyldur beint eða óbeint einhvern tíma á lífsleiðinni. Þá er verið að vísa til 

fólks sem glímir við geðræn vandkvæði af einhverju tagi, sem hefur mis mikil áhrif á 

daglegt líf og getur verið allt frá því að fá af og til væg einkenni upp í að vera langvarandi 

alvarleg veikindi. Geðræn vandkvæði eru meðal algengustu sjúkdóma samfélaga og ein 

helsta orsök heilsubrests um allan heim. Á heimsvísu eru áætlað að um 300 milljónir 

einstaklinga glími við einhvers konar geðræn vandkvæði. Fleiri konur greinast en karlar, 

samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2016).  

Í Evrópu er áætlað að 38% íbúa glími við einhvers konar geðræn vandkvæði. 

Algengastar eru kvíðaraskanir 14%, þá alvarlegt þunglyndi 7% og svefnleysi 7%. Um 4% 

íbúa glíma við áfengis og fíknisjúkdóma (Wittchen o.fl., 2011). Hér á landi hefur algengi 

geðrænna vandkvæða ekki mikið verið rannsakað. Ísland var með í rannsókn sem 

hagstofur á evrópska efnahagssvæðinu gerðu árið 2015, á heilsufari og heilsutengdri 

hegðun. Þar kom fram að tæp 9% Íslendinga mældust með þunglyndiseinkenni en það 

er fjórða hæsta hlutfallið af þeim löndum sem tóku þátt (Hagstofa Íslands, e.d.). Önnur 

rannsókn sem kannaði algengi geðrænna vandkvæða meðal íbúa á Stór-

Reykjavíkursvæðinu sýndi fram á að 49,8% svarenda hafði einhvern tíman á lífsleiðinni 

haft einkenni geðrænna vandkvæða, en ársalgengi var 20%. Fram kom að 14,4% 

þátttakanda hafði einhvern tíman á ævinni upplifað kvíðaröskun en ársalgengi mældist 

5,5%. Lyndisraskanir höfðu 13% upplifað einhvern tíman á lífsleiðinni en ársalgengi 

þeirra var 2,6%. Einnig kom fram að 11% hafði einhvern tímann á ævinni átt við geðræn 

vandkvæði vegna áfengisnotkunar að stríða en ársalgengi þess var 6% (Jón G. 

Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009).  

Rannsóknir benda til þess að geðræn vandkvæði séu að aukast meðal ungra 

Íslendinga. Rannsókn á vegum Embættis landlæknis og fleiri stofnana hafa lagt fram 
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rannsóknina Heilsa og líðan Íslendinga árin 2007, 2009 og 2012. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að árið 2007 mátu 17% einstaklingar andlega heilsu sína annað 

hvort sæmilega eða lélega en það hlutfall hafði hækkað í 22% árið 2009. Svipuð þróun 

hefur komið fram í gögnum þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar í Breiðholti, þar sem 

hefur verið skimað fyrir einkennum þunglyndis og kvíða meðal unglinga í efstu bekkjum 

grunnskóla frá árinu 2009. Hlutfall stúlkna sem var yfir viðmiðunarmörkum fyrir 

þunglyndi, meira en tvöfaldaðist á milli árana 2009 og 2015 og hlutfall þeirra stúlkna 

sem reyndust yfir viðmiðunarmörkum fyrir kvíða nær fjórfaldaðist á sama tímabili 

(Embætti landlæknis, e.d.). 

Hjá meirihluta þeirra sem glíma við geðræn vandkvæði eru einkenni ekki það 

alvarleg að þeir verði að hverfa af vinnumarkaði. Tímabundin fjarvera úr vinnu er þó 

mun meiri meðal fólks með geðræn vandkvæði en annarra, veikindadagar fleiri og ein 

helsta ástæða örorku í flestum Evrópulöndum (OECD, 2011). Það á einnig við hér á landi 

en í janúar árið 2017 voru geðræn vandkvæði í 38% tilfella ástæða gilds örorkumats 

(Tryggingastofnun ríkisins, e.d.). Því er brýnt að gripið sé til aðgerða sem styðja fljótt og 

vel við fólk sem veikist af lyndisröskunum og kvíða sem skerða starfsgetu og gera því 

þannig kleift að snúa sem fyrst aftur til starfa og/eða náms. Í skýrslu OECD er lögð 

áhersla á að með greiðu aðgengi að slíkum stuðningi séu í flestum tilvikum góðar líkur á 

að hægt sé að koma í veg fyrir að geðheilsubrestur valdi örorku (OECD, 2011). 

Það má fastlega gera ráð fyrir því að flestar fjölskyldur í landinu lendi í því að 

takast einhvern tíma á við einkenni og vanlíðan sem tengjast geðheilsu 

fjölskyldumeðlims. Einnig er veruleg aukning á notkun þunglyndislyfja (Tómas Helgason, 

Helgi Tómasson og Tómas Zoëga, 2004). Á hverjum mánuði svipta 3-4 Íslendingar sig lífi 

að meðaltali (Embætti Landlæknis, e.d.). Í nýrri skýrslu Nomesco - Health Statistics for 

the Nordic Countries 2017 kemur fram að árið 2016 notuðu Íslendingar um 30% meira af 

tauga- og geðlyfjum en Svíar, sem koma næstir á eftir Íslandi. Sala á tauga- og geðlyfjum 

á Íslandi hefur aukist um 3% á tímabilinu 2015 til 2016 (Embætti landlæknis, e.d.).  
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2.2 Þarfir notenda með geðræn vandkvæði  

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er fyrir einstaklinga með geðræn vandkvæði að hafa 

hlutverk og tilgang með lífinu. Það er einnig mikilvægt að upplifa að þeir séu sjálfir við 

stjórnvölinn og því skiptir máli að einstaklingurinn finni hjá sér löngun til þess að taka 

þátt í því samstarfi sem honum býðst til að árangur náist. Einstaklingar með geðræn 

vandkvæði búa einnig yfir mikilvægri reynslu sem má nýta til að koma af stað 

breytingum að bættri þjónustu (Kidd, Kenny og Mckinstry, 2015).  

Rannsóknir á viðhorfi og reynslu notenda til geðheilbrigðisþjónustunnar 

hérlendis hafa ekki verið margar. Ein íslensk  rannsókn er þó til frá árinu 2005 sem var 

ætlað að meta hver þjónustuþörf og reynsla fólks með geðræn vandkvæði og 

aðstandenda þeirra væri af geðheilbrigðisþjónustunni. Markmiðið var að afla gagna sem 

hægt væri að styðjast við til þess að bæta þjónustuna. Þátttakendur voru samtals 221 

einstaklingar, 188 voru notendur sem allir höfðu nýlega þegið geðheilbrigðisþjónustu 

og/eða áttu við langvinn geðræn vandkvæði að etja, og 33 voru aðstandendur. 

Niðurstöður leiddu í ljós að 40% notenda var ánægður með þá þjónustu sem þeir fengu 

við móttöku og undirbúning innlagnar. 35% þeirra var hins vegar óánægður með 

eftirfylgd og upplýsingar um úrræði eftir útskrift. 45% töldu að lítið tillit væri tekið til 

skoðana notenda og aðstandenda innan geðheilbrigðisþjónustunnar og að fagfólk gæfi 

sér lítinn tíma til að hlusta á notendur þegar þeir töluðu um líðan sína. Ályktun höfunda 

af niðurstöðu rannsóknarinnar var sú að brýnt væri að efla einstaklingsmiðaðan 

stuðning við fólk með geðræn vandkvæði og að auk þess væri mikilvægt að taka meira 

tillit til skoðana notenda geðheilbrigðisþjónustunnar og bæta fræðslu og upplýsingagjöf 

bæði til notenda og aðstandenda (Páll Biering, Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk 

Jónsdóttir, 2005). 

Einstaklingar með geðræn vandkvæði eiga það oft sameiginlegt að vera í vanda 

með félagstengsl og að eiga lítið stuðningsnet. Fjölskyldur þeirra eru gjarnan þeirra eina 

stuðningsnet og veita þess vegna mikilvæga aðstoð og félagslegan stuðning í 

bataferlinu. Það að þurfa að reiða sig á lítið tengslanet fjölskyldunnar getur samt aukið á 

streitu og tafið fyrir batanum. Það sem þarf að huga að er því að það getur leitt til 

þvingaðra samskipta innan fjölskyldunnar sem getur komið niður á tengslum á milli 
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fjölskyldumeðlima (Pernice-Duca, 2010). Einstaklingar með geðræn vandkvæði hafa því 

gjarnan þörf fyrir aðstoð við að mynda aftur tengsl og það þarf að hafa í huga í þeim 

meðferðarúrræðum sem sniðin eru að þörfum þessa hóp (Boutillier o.fl., 2011).  

Fordómar af hálfu heilbrigðisstarfsfólks í garð einstaklinga með geðræn 

vandkvæði getur haft truflandi áhrif á þá og leitt til þess að þeir upplifi að þeir séu beittir 

ranglæti af þeirra hálfu í formi síðri meðhöndlunar (Pope, 2011). Allmargir leita sér ekki 

hjálpar við veikindum sínum eða draga það á langinn vegna þessara fordóma sem eru til 

staðar í þjónustunni og samfélaginu og því er mikilvægt að sníða forvarnarstarf með það 

að markmiði að draga úr fordómum (Clement o.fl., 2015). Rannsóknir hafa enn fremur 

sýnt fram á að einstaklingar með geðræn vandkvæði líta einnig sjálfir neikvætt á eigin 

vanda (Beatie, Stewart og Walker, 2016) og leita sér oft ekki meðferðar fyrr en líðanin er 

orðin óbærileg (Stewart o.fl., 2014). Þannig eru einstaklingar með geðræn vandkvæði 

gjarnan viðkvæmari fyrir þegar þeir leita sér hjálpar og í þörf fyrir að þeim sé sýnd 

nærgætni, umhyggja og upplifi að þeir fái virka hlustun og samúð (Hungerford o.fl., 

2014). 

Fordóma gagnvart fólki með geðræn vandkvæði sem koma frá almenningi er 

hægt að útskýra að hluta til með ónægri þekkingu (Pope, 2011). Þegar fordómar eru 

skoðaðir út frá stimplunarkenningunni (e. labeling theory) þá eru tvö meginhugtök sem 

skipta þar máli, en það eru brennimerking (e. stigma) og spegilsjálfið (e. looking glass 

self). Ef einstaklingur upplifir sig stimplaðan eða brennimerktan er hætta á að hann 

dragi sig til hlés félagslega og upplifi sig einnig minna virði en aðrir (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Spegilsjálfið vísar svo til þess hvernig einstaklingur heldur að aðrir sjái 

hann. Þegar það er neikvætt sér einstaklingurinn sjálfan sig einnig með neikvæðum 

augum (Ritzez, 1980). Rannsókn Sigrúnar Ólafsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg (2010) 

á viðhorfum til fólks með geðræn vandkvæði kom fram að fólk er líklegra til að hafa 

fordóma gagnvart einstaklingum sem eiga við geðræn vandkvæði að stríða heldur en 

einstaklingum sem glíma við líkamleg vandamál sem ekki tengjast neikvæðum 

staðalímyndum.  
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3 Batamiðuð nálgun 

Við upphaf 20. aldar, þegar geðlækningar fóru að eflast og þróast, var talið að geðræn 

vandkvæði væru af líkamlegum toga þó lítið hafi verið vitað um orsakir þeirra þá. Í dag 

starfar geðlæknisfræðin eftir þeirri vísindalegu nálgun að geðræn vandkvæði séu 

tilkomin af ójafnvægi í taugaboðefnum heilans (Whitaker, 2010). Læknisfræðilega 

líkanið (e. clinical model) gengur út frá því að einstaklingur með geðræn vandkvæði sé 

mjög veikur og að í flestum tilfellum séu einkenni sjúkdómsins eingöngu hægt að 

meðhöndla með lyfjum. Samkvæmt líkaninu er endurhæfing eða bati álitinn vera 

ævilangt ferli (Ahern og Fisher, 2001; Whitaker, 2010). Samkvæmt læknisfræðilega 

líkaninu hefur fagfólk, til dæmis geðlæknar, í gegnum tíðina fallist á þá skilgreiningu að 

bati feli í sér að vera algerlega laus við einkenni og önnur vandamál sem fylgja 

geðrænum vandkvæðum (Chamberlin, 1997). Í kringum aldamót 20. aldar var fólk með 

geðræn vandkvæði almennt ekki talið vera fært um að sinna dagdaglegu lífi eða stunda 

vinnu á meðan einkenni geðrænna vandkvæða voru til staðar. Þessir einstaklingar voru 

ekki taldir eiga sömu réttindi og aðrir í samfélaginu og voru jafnvel taldir hættulegir 

umhverfi sínu. Einnig voru þeir taldir ófærir um að tjá sig tilfinningalega og mynda tengsl 

við annað fólk. Þá var talið að þeir væru að öllu leiti háðir öðrum og ættu þess vegna 

ekki rétt á að taka ákvarðanir um það sem snéri að þeim sjálfum, eins og vali á meðferð 

og annarri þjónustu (Ahern og Fisher, 2001).  

Hugmyndafræðin um batamiðaða meðferð er að mörgu leyti andstaða við hið 

læknisfræðilega líkan. Batamiðaða sjónarhornið leggur áherslu á þátttöku einstaklinga í 

eigin meðferð, þar sem notendurnir sjálfir eru sérfræðingarnir. Þarna kristallast 

mótsögnin við læknisfræðilega líkanið sem gerir ráð fyrir valdi heilbrigðisstarfsfólks og 

stjórn þeirra á meðferð einstaklinga. Í læknisfræðilega líkaninu er lögð áhersla á 

sjúkdóminn en batamiðuð meðferð leggur áherslu á vellíðan, styrk og þrautseigju. Einnig 

leggur batamiðaða meðferðin áherslu á að einstaklingar njóti tækifæra í lífinu, til dæmis 

með stuðningi og hvatningu í átt að bata (Clossey, Mehnert og Silva, 2011). Batamiðuð 

meðferð miðast við að hún sé einstaklingsbundin og að einstaklingur taki sjálfur 
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ákvörðun um hvaða aðferðir skuli notaðar. Markmiðið fyrir einstaklinginn er að geta 

snúið aftur til daglegs lífs og myndað aftur tengsl við samferðafólk sitt, sem getur rofnað 

á meðan á veikindum stendur og að láta drauma sína rætast. Forsenda þess að 

einstaklingur nái þeim markmiðum, sem batamiðaða meðferðin leggur upp með og talin 

er mikilvæg í bataferlinu, er von og trú (Ahern og Fisher, 2001; Bonney og Stickley, 2008; 

Webb, 2011). Til að einstaklingur nái bata þarf að leggja mikla vinnu á sig og vera 

tilbúinn til þess að taka fullan þátt í meðferðarvinnunni auk þess að fá tækifæri og 

hvatningu í umhverfinu (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

Samkvæmt Boutillier o.fl. (2011) felur batamiðuð meðferð í sér breytta 

hugmyndafræði hvað varðar þjónustu og hvernig við skiljum geðræn vandkvæði, 

hvernig þau eru meðhöndluð og einnig hvernig á að koma til móts við einstaklinga með 

geðræn vandkvæði. Huga þarf að því hvernig meðferðin er skipulögð og hvernig henni 

er komið í framkvæmd til að tryggt sé að einstaklingar sem búa við geðræn vandkvæði 

fái tækifæri til þess að lifa gefandi og innihaldsríku lífi. Samkvæmt rannsókn Boutillier 

eru 16 atriði mikilvæg sem þarf að huga að í þjónustu við fólk með geðræn vandkvæði. 

Fyrstu sex atriðin eru, að þjónustuþegann á ekki að skilgreina út frá þeirri 

læknisfræðilegri greiningu sem hann hefur, að réttindi einstaklings með geðræn 

vandkvæði og fjölskyldu hans séu virt, að félagsleg aðlögun stuðli að framförum 

einstaklingsins með þátttöku í samfélaginu, að styðja einstaklinginn til þess að taka þátt 

í þroskatengdum verkefnum og að horft sé á bata einstaklingsins með framtíðarsýn í 

huga (Boutillier o.fl., 2011). 

Næstu sex atriði eru, starfstengdur stuðningur til að geta viðhaldið starfsgetu, að 

notandinn og fjölskylda taki virkan þátt í að meta geðheilbrigðisþjónustuna og koma 

með tillögur að breytingum til úrbóta, að einstaklingur ákveði sjálfur hvenær og hvernig 

endurhæfing fari fram, að endurmenntun heilbrigðisstarfsfólks i batamiðaðri meðferð 

sé fullnægt, að ákvörðunarréttur notenda sé virtur og að heilbrigðisstarfsfólk sýni 

einstaklingum virðingu, að lögð sé áhersla á að einstaklingur taki sjálfstæðar ákvarðanir 

er snerta batann með vali á til dæmis þjónustu og að einstaklingur deili reynslu sinni 

með öðrum, læri sjálfstjórn og taki ábyrgð á sínu lífi (Boutillier o.fl., 2011). 
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Síðustu fjögur atriðin eru, að lögð sé áhersla á styrkleika út frá hverjum og einum 

einstaklingi í mati og endurhæfingaráætlunum, að nálgunin sé heildræn og feli í sér 

valkosti sem snúa að tilfinningalegum, líkamlegum, félagslegum og trúarlegum þörfum 

hans, að endurhæfingaráætlun notandans taki mið af ofangreindum þáttum sem leggja 

áherslu á vellíðan, að einstaklingar með geðræn vandkvæði séu virkir þátttakendur í 

öllum þáttum endurhæfingar og að heilbrigðisstarfsfólk veiti þjálfun sem stuðli að 

sjálfstæði og að notendur séu sjálfir sérfræðingarnir í sínum geðrænu vandkvæðum, þar 

af leiðandi ætti heilbrigðisstarfsfólk að tileinka sér það að trúa á þann sérfræði-hæfileika 

hjá einstaklingnum og stuðla að von, bjartsýni og sýna fram á að þjónustan sé 

grundvölluð á þeirri trú að bati sé mögulegur (Boutillier o.fl., 2011).  

Samkvæmt Mike Slade (2009) felst batamiðuð meðferð í því að stuðla að bættri 

líðan fyrst og fremst í stað þess að einblína á að draga úr einkennum sjúkdómsins. Hann 

hefur greint fjögur atriði sem eru nauðsynleg í árangursríkri batamiðaðri meðferð. 

Fyrsta verkefnið í bata felur í sér að þróa jákvæða sjálfsvitund samhliða því að vera 

manneskja sem er með geðræn vandkvæði. Annað verkefnið felur í sér að þróa nýja 

merkingu og nýjan tilgang með lífinu með því að nýta sér sína persónulega reynslu, en 

ekki endilega falla inn í fyrirfram staðlað form. Þriðja verkefnið felur í sér að þróa með 

sér meiri sjálfsstjórn til að geta tekið persónulega ábyrgð á eigin velferð, en með aðstoð 

ef með þarf og fjórða verkefnið í bata er að meta félagslegan stuðning, fjölskyldutengsl, 

stuðningsnet vina og atvinnu þátttöku.  

3.1 Valdefling og jafningjastuðningur 

Hugtakið valdefling á upphaf sitt að rekja til mannréttindabaráttu minnihlutahópa og er 

nátengt hugmyndinni um sjálfsákvörðunarrétt. Á Íslandi hefur hugtakið valdefling verið 

notað í réttindabaráttu fólks með geðræn vandkvæði og innan félagsvísinda. Barátta 

einstaklinga með geðræn vandkvæði hefur beinst að velferðarmálum og þátttöku í 

samfélaginu til jafns við aðra. Með breyttum áherslum í heilbrigðis- og velferðarmálum 

hefur þjónusta við fólks með geðræn vandkvæði færst í ríkara mæli út af stofnunum og 

inn í samfélagið. Umræðan hefur breyst úr umræðu um sjúklinga yfir í umræðu um 
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notendur með áherslu á valdeflingu þeirra (Chamberlin, 1997; Lára Björnsdóttir o.fl., 

2011).  

Í batamiðaðri meðferð er markmiðið að skapa viðmót sem örvar bata og styrkir 

einstaklinga til sjálfstæðis og að þeir hafi áhrif á eigin meðferð. Grundvallarhugmynd 

þessarar meðferðar er að hafa trú á því að hægt sé að ná bata af geðrænum 

vandkvæðum og er vonin grundvallaratriði í meðferðinni. Vonin er færð einstaklingum 

með geðræn vandkvæði með því að byggja upp skilning á að hægt sé að ná betri líðan 

og á henni er byggt í bataferlinu svo að einstaklingarnir öðlist trú á að þeir geti lært að 

höndla aðstæður sínar, tilfinningar, myndað tengsl við samferðarfólk sitt og látið 

drauma sína rætast (Ahern og Fisher, 2001).  

Samkvæmt Ahern og Fisher (2001) er valdefling grunnhugtak. Daniel Fisher og 

Laurie Ahern eru höfundar valdeflingarlíkansins (e. the empowerment model) en Fisher 

greindist sjálfur með geðklofa ungur að aldri og eftir að hann náði bata gerðist hann 

geðlæknir. Hann hefur aðstoðað marga einstaklinga við að ná persónulegum bata og 

hefur ásamt Ahern, sett saman vegvísi, þar sem þau lýsa þeim fræðum og aðferðum 

sem þau telja að stuðli að bata. Þessar aðferðir kalla þau (e. Personal Assistance in 

Community Existence, PACE), persónulega samfélags geðheilbrigðisþjónustu og eru 

fræðin á bak við þjónustuna byggð á bata hugmyndafræðinni. Það sem er dæmigert fyrir 

valdeflingu er að það eru ekki aðeins þjálfaðir meðferðaraðilar sem aðstoða fólk, heldur 

fer hún einnig fram sem jafningjafræðsla. Einstaklingar geta styrkt hvern annan með því 

að deila reynslu sinni til annarra og gefa þannig fólki von um að bati sé mögulegur. 

Rannsóknir hafa sýnt að með jákvæðu viðhorfi og viðeigandi stuðningi geti einstaklingar 

náð bata frá geðrænum vandkvæðum (Ahern og Fisher, 2001). 

Samkvæmt Ahern og Fisher eru fimm meginþættir sem skipta máli fyrir fólk með 

geðræn vandkvæði til að ná bata. Í fyrsta lagi þarf einstaklingurinn að eiga von um og 

trúa því að hann geti náð tökum á lífinu og öðlast tilgang svo hann upplifi það 

merkingarbært. Í öðru lagi þurfa einstaklingar að byggja upp tengsl við annað fólk sem 

byggist á gagnkvæmri virðingu og skilningi. Það er mikilvægt fyrir einstaklinginn að finna 

stuðning og að það er einhver annar sem trúir því að bati sé mögulegur. Þriðji þátturinn 
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er að þróa og viðhalda þeirri færni sem einstaklingurinn þarf til að ná áframhaldandi 

bata. Það þykir mikilvægt að efla færni í að tengjast öðrum tilfinningaböndum. Einnig að 

þróa færni til sjálfshjálpar og að taka ábyrgð á sjálfum sér og að tjá sig um tilfinningar 

sem þykja óþægilegar. Fjórði þátturinn er að yfirstíga þá hugmynd að upplifa sig vera 

brotinn og einangraðan, en endurheimta þess í stað þá tilfinningu að vera heill, horfa á 

sjálfan sig sem einstakling en ekki geðsjúkling, að sjá árangurinn og framfarirnar og að 

yfirstíga fordóma sem fylgja geðrænum vandkvæðum. Fimmti og síðasti þátturinn er að 

vera einstaklingur í bata sem hefur hlutverk og er hluti af samfélagi (Ahern og Fisher, 

2001). 

Mismunandi skilningur hefur verið lagður í hugtakið valdefling og gjarnan farið 

eftir fræðigrein eða þjóðfélagshópi. Lögð hefur verið áhersla á sálfræðilega eiginleika 

hugtaksins eða hugmyndafræðina um valdaleysi. Lítið er til af rannsóknum sem hafa 

kannað áhrif valdeflingar og hafa sumir fræðimenn horft á það sem sjálfsagðan hlut að 

trú á eigin getu leiði af sjálfsdáðum til aukins sjálfstrausts og þess vegna sé óþarfi að 

kanna áhrif valdeflingu með mælingu (Castelein, van der Gaag, Bruggeman, van 

Busschbach og Wiersma, 2008; Crane, Lutz og Roth, 2006; Foster-Fishman, Salem, 

Chibnall, Legster og Yapachai, 1998). 

Komið hefur fram gagnrýni frá íslenskum fræðimönnum á íslenskt 

geðheilbrigðiskerfi fyrir aðgerðaleysi gagnvart málefnum fólks með geðræn vandkvæði 

(Björg Torfadóttir og Berglind Nanna Ólínudóttir, 2006; Lára Björnsdóttir o. fl., 2011). 

Sumir vilja meina að brotið sé á mannréttindum fólks með geðræn vandkvæði og að 

skoðanir þeirra séu ekki virtar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Ef litið er til baka og rýnt í 

það sem hefur gerst í málefnum einstaklinga með geðræn vandkvæði hér á landi er ljóst 

að töluverð þróun hefur átt sér stað, þrátt fyrir að hugtakið valdefling og geðræn 

vandkvæði, hafi ekki komið beint við sögu. Þróun geðheilbrigðismála íslendinga hefur 

samt sem áður fylgt eftir þróun annarra vestrænna ríkja og tekið mið af stefnum og 

straumum þaðan.  

Í dag sér geðsvið Landsspítala háskólasjúkrahúss um nær alla 

geðheilbrigðisþjónustu hér á landi, í samvinnu við heilsugæsluna og aðra 
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velferðaþjónustu utan spítalans. Fyrsta greining á geðrænum vanda fer fram í gegnum 

bráðaþjónustu geðsviðs og þaðan til frekari meðferðar eftir því sem við á. Þegar um 

langvarandi geðræn vandkvæði er að ræða, sem leiðir af sér skerta færni einstaklinga í 

daglegu lífi, sjálfstæðrar búsetu og atvinnu, er líklegt að það hafi þörf fyrir stuðning og 

sérhæfðari þjónustu til langframa (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Árið 2006 var verkefninu Straumhvörfum ýtt úr vör af þáverandi félags- og 

tryggingarmálaráðherra, Árna Magnússyni. Ráðgjafahópur notenda 

geðheilbrigðisþjónustunnar og aðstandendur þeirra, ásamt hópi fagfólks voru 

verkefnisstjórninni innan handar. Í upphafi verkefnisins var lögð áhersla á að auka 

sjálfstæði fólks með geðræn vandkvæði og virkja það til þátttöku í samfélaginu. Í 

stefnumótuninni var fókusinn á hugmyndafræði valdeflingar þungamiðjan í þjónustu 

fyrir fólk með geðræn vandkvæði og náði Straumhvarfaverkefnið yfir allt landið og nutu 

tæplega 140 manns góðs af sérhæfðum stuðningi. Margir fengu búsetuúrræði, aðrir 

aðstoð við menntun, aðrir við að stunda atvinnu eða endurhæfingu. Af þessu verkefni 

leiddu 130 íbúðir fyrir fólk með geðræn vandkvæði sem svæðisskrifstofur um málefni 

fatlaðra og nokkur sveitarfélög ráku. Straumhvarfaverkefnið var frumkvöðlaverkefni og 

endurspeglaði hugmyndafræði með nýja sýn í geðheilbrigðismálum sem þá var 

samkvæmt yfirlýstri stefnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar samþykktri í Helsinki 

árið 2005 og nefnd Helsinkiyfirlýsingin. Straumhvarfaverkefninu lauk formlega árið 2010 

þegar öll sveitarfélög tóku yfir málaflokk fólks með geðræn vandkvæði frá ríkinu 

(Velferðarráðuneytið, e. d. ). 

3.2 Árangur af batamiðaðri meðferð 

Batahugmyndafræðin gefur tækifæri til breytinga í nálgun á endurhæfingu og breyttu 

viðhorfi sem getur lagt nýjan grunn til að takast á við geðræn vandkvæði (Clossey o.fl., 

2011). Sjónarhorn batamiðaðrar þjónustu eru nú lagðar fram í auknum mæli í 

stefnumótunarúrræðum í geðheilbrigðismálum margra Vesturlanda. Það eru hins vegar 

áframhaldandi áskoranir um aðferðir, rekstrarform og þekkingu meðferðaraðila 

(Hungerford og Fox, 2014). Innleiðing batamiðaðrar meðferðar er ferli og eitt af því sem 

lagt er upp með í þeim efnum er að mikilvægt sé að fá fram sjónarhorn þeirra sem hafa 
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reynslu af því að vera með geðræn vandkvæði. Til þess að svo verði er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk nálgist notendur á grundvelli jafningjastuðnings og skapi farveg til 

þess að hugmyndir þeirra fái að koma fram (Kidd, Kenný og Mckinstry, 2015; Robinson 

o.fl., 2012). Rannsókn Davidson, Roe, Anders-Hyman og Ridgway (2010) á bataferlinu, 

sýndi fram á að batinn þróast eftir ákveðnum stigum og tekur tíma. Í fyrstu er 

einstaklingurinn ekki móttækilegur fyrir bata en bataferlið á sér síðan stað í fjórum 

þrepum. Fyrst þarf einstaklingurinn að byrja að íhuga möguleika á breytingum og meta 

kosti og galla slíkra breytinga. Á þessu stigi eru veikindin viðurkennd og fram kemur 

löngun og áhugi til að breyta. Þar á eftir kemur undirbúningur, þar sem einstaklingar 

meta styrkleika sína og veikleika og fara frá örvæntingu til vonar að aukinni 

sjálfsvirðingu. Þar á eftir fer einstaklingurinn að gera tilraunir til að takast á við sjúkdóm 

sinn, til dæmis með því að taka virkan þátt í meðferðum, hefja menntun eða stunda 

atvinnu. Þá er sjálfstæði endurheimt en þó geta einstaklingar fundið fyrir blendnum 

tilfinningum á þessu stigi í átt til heilbrigðis. Fimmta stigið er að lifa innihaldsríku lífi 

þrátt fyrir vandkvæðin (e. living beyond disability). 

Í rannsóknum hefur komið fram að valdefling hefur jákvæð áhrif á lífsgæði 

einstaklinga með geðræn vandkvæði og eykur þátttöku í samfélaginu (Bejerholm og 

Björkman, 2010). Einnig hefur komið fram í rannsókn meðal bandarískra hermanna að 

valdefling var megin þátturinn í því að ná bata frá áfallastreituröskun, í kjölfar þátttöku í 

Íraks stríðinu (Kaczinki, Rosenheck og Resnick, 2009). Einnig hefur komið í ljós að það 

auðveldar fólki með geðræn vandkvæði að vera í samskiptum á jafningjagrundvelli. 

Þannig hefur komið fram að meðferð þar sem einstaklingar eru í samskiptum við annað 

fólk sem glímir við samskonar vandamál og skiptist á tilfinningalegum skilningi um von, 

öryggi og traust er árangursrík (Ahern og Fisher, 2001).  

Í rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur (2007) var markmiðið að kanna 

batareynslu og hvaða þættir úr nærumhverfi og persónulegir þættir væru heilsueflandi 

fyrir fólk með geðræn vandkvæði. Tekin voru tuttugu og fimm viðtöl við einstaklinga 

sem höfðu náð tökum á geðrænum vandkvæðum. Rannsóknarniðurstöður sýndu fram á 

að það væri samspil á milli einstaklings og umhverfis hans í bataferlinu og að ekki væri 

hægt að ná bata nema með því að vera virkur þátttakandi í meðferðarferlinu. Einnig 
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kom fram að stuðningur, hvatning og tækifæri þyrftu að vera til staðar í nærumhverfi 

einstaklingsins og að hann þurfi að finna það, að hann sé áhrifavaldur í sínu eigin lífi. 
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4 Geðheilbrigðiskerfið á Íslandi 

Geðsvið Landspítala háskólasjúkrahúss sér um stóran hluta sérhæfðrar 

geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi ásamt því að vera leiðandi í geðheilbrigðisþjónustu fyrir 

fólk með geðræn vandkvæði. Markmiðið er að efla þátttöku og virkni einstaklingsins í 

daglegu lífi í samfélaginu, sem bætir þar með líf hans og aðstandenda hans. Áhersla er 

lögð á heildræna meðferð með því að veita stuðning og vera í samstarfi við aðra 

velferðarþjónustu og heilsugæslustöðvar. Geðsviðið sinnir bæði göngudeild og 

samfélagsgeðþjónustu og leggur áherslu á að ákveðið samhengi sé í allri meðferð og 

endurkomu, þar sem forsenda meðferðaráætlana er gott flæði upplýsinga á milli 

notenda, aðstandenda og fagfólksins. Á geðsviði fer meginstarfsemi sérhæfðrar 

geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi fram. Þar er klínísk sérfræðiþjónusta í almennum 

geðlækningum, fíknilækningum, geðræn endurhæfing, samfélagsgeðlækningar, 

réttargeðlækningar, geðhjúkrun, félagsráðgjöf, sálfræði og sálgæslu aðstoð. Þar eru 

einnig læknar, sálfræðingar, prestar og djáknar ásamt félagsráðgjöfum sem sinna 

umfangsmikilli ráðgjafaþjónustu fyrir aðrar deildir sjúkrahússins. Á geðsviði starfar 

þverfaglegt teymi sem veitir sérhæfða þjónustu, til dæmis átröskunarteymi, 

samfélagsgeðteymi og vettvangsgeðteymi. Starfstöðvar geðsviðs eru við Klepp og 

Hringbraut auk þess sem litlar sérhæfðar einingar eru á nokkrum stöðum í borginni 

(Landspítali, e.d.). 

Bráðaþjónusta á geðsviði er staðsett við Hringbraut og þar fer fyrsta mat fram á 

vanda einstaklinga sem þangað leita og er einstaklingum vísað þaðan og áfram til frekari 

greiningar eða meðferðar. Stundum þarf einstaklingur á innlögn að halda en að öðrum 

kosti er vísað í önnur viðeigandi úrræði. Bráðateymi geðsviðs veitir skammtímameðferð 

við bráðum geðrænum vanda. Þar er lögð áhersla á að finna viðeigandi farveg að lokinni 

bráðaeftirfylgd sem getur falist í úrræðum innan sem utan Landspítala. Á geðsviði 

Landspítalans er markmiðið að þeir einstaklingar sem þangað leita finni sig velkomna og 

að þeir upplifi að þeir séu vel upplýstir um þá möguleika sem bjóðast í þjónustu og 

samskiptaleiðum. Einnig er markmiðið að þeir séu meðvitaðir um að þeir geti leitað til 
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fulltrúa notenda sem er þeirra talsmaður og hefur reynslu af því að vera í hlutverki 

sjúklings inni á geðdeild. Fulltrúinn hefur það starf að hjálpa einstaklingum að nýta 

réttindi sín og vera þátttakendur í eigin meðferð (Landspítali, e.d.). 

Landspítalinn Kleppur hefur frá árinu 1907 sinnt fólki með geðræn vandkvæði. Á 

Kleppi er staðsett endurhæfing fyrir þá sem eru með langvarandi geðræn veikindi og 

komnir yfir versta ástandið en þurfa samt á áframhaldandi innlögn að halda (Annetta A. 

Ingimundardóttir, Hallbera Leifsdóttir og Rakel Valdimarsdóttir, 2010). 

Þjónusta Geðheilsustöðvar Breiðholts heyrir frá og með mars 2017 undir 

heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er ætlað að þjónusta einstaklinga og 

aðstandendur i Breiðholti sem þurfa aðstoð geðheilsunnar vegna. Áhersla er lögð á 

samvinnu við aðrar stofnanir og samtök í samfélaginu sem koma að þjónustu við fólk 

með geðræn vandkvæði. Markmiðið er að þjónusta einstaklinga sem eru 18 ára og eldri 

vegna greindra geðrænna vandkvæða og aðstoða þá við bataferlið í heimahúsum. Einnig 

að tryggja samfellu í meðferð og stuðla að fækkun endurinnlagna og efla 

aðlögunarhæfni einstaklinga að meðferð lokinni, með því að styrkja félagslegt og 

andlegt heilbrigði, efla sjálfsvirðingu og sjálfshjálp einstaklinga og aðstandenda. Í 

meðferðarvinnunni er unnið út frá forsendum notandans og byggt á hugmyndafræði 

batamiðuð meðferð eða „recovery model“. Í teyminu starfar einn 

geðhjúkrunarfræðingar, einn hjúkrunarfræðingur, einn sálfræðingur, einn iðjuþjálfi og 

nokkrir sjúkraliðar (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Samfélagsleg þjónusta er annað meðferðarúrræði sem einstaklingum með 

geðræn vandkvæði stendur til boða. Samfélagsleg þjónusta er yfirleitt sjálfstætt rekin 

þjónusta en sumar fá stuðning við reksturinn frá hinu opinbera. Markmið þessarar 

þjónustu er að stuðla að valdeflingu og styðja fólk með geðræn vandkvæði til 

sjálfshjálpar (Páll Biering, Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 2005). Á 

Íslandi eru rekin nokkur slík úrræði en hér í framhaldi verður fjallað um starfsemi nokkra 

félagasamtaka svo sem Hlutverkasetur, Klúbburinn Geysir, Rauða kross Íslands og 

Hugarafl.  
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Hlutverkasetur var stofnað árið 2005 og er í samstarfi við og styrkt af aðilum 

félags- og heilbrigðisgeirans, Reykjavíkurborgar, atvinnu- og menntastofnana, 

verkalýðsfélaga sem og einstaklinga. Markmið starfseminnar er að efla þátttöku og 

virkni einstaklinga með atvinnuendurhæfingu þeirra sem hafa, eða geta ekki sinnt vinnu 

eða námi af einhverjum ástæðum, tímabundið eða í lengri tíma. Einnig koma þangað 

einstaklingar sem eru með skerta starfsgetu og fólk sem er hvorki í vinnu né námi. 

Hlutverkasetur veitir einstaklingum hvatningu til þess að komast út á vinnumarkaðinn, 

stunda nám og efla samfélagslega þátttöku og virkni þeirra í daglegu lífi (Hlutverkasetur, 

e.d.). 

Klúbburinn Geysir var stofnaður árið 1997 og markmið starfseminnar er að 

aðstoða fólk sem á við geðræn vandkvæði að stríða við það að þurfa ekki að dvelja á 

stofnunum á meðan það er að ná markmiðum sínum sem varða félagslíf, fjárhag og 

atvinnu. Klúbburinn Geysir starfar eftir alþjóðlegum stöðlum samkvæmt 

hugmyndafræði Fountain House sem eru alþjóðleg samtök klúbbhúsa. Samtökin byrjuðu 

upphaflega í New York árið 1948, þegar lítill hópur fólks með geðræn vandkvæði sem 

voru útskrifaðir af stórum ríkisspítala ákváðu að hittast reglulega og reyna í sameiningu 

að vinna bug á félagslegri einangrun og einmannaleika sem margir einstaklingar með 

geðræn vandkvæði þjást af. Í bakgarðinum þar sem starfsemin byrjaði var gosbrunnur 

og því var fyrsti klúbburinn skírður Fountain House. Daglegt skipulag á rekstrinum 

gengur út á að allir fá ákveðið verkefni til að styðja starfsemi klúbbsins. Geysir starfrækir 

atvinnu og menntadeild samhliða skrifstofudeildinni, þar sem félagar og starfsmenn 

vinna að því að ná sambandi við atvinnurekendur (Klúbburinn Geysir, e.d.). 

Rauði krossinn rekur þrjú athvörf fyrir fólk með geðræn vandkvæði, Vin í 

Reykjavík, Læk í Hafnarfirði og Laut á Akureyri. Einnig kemur Rauði krossinn að þremur 

öðrum athvörfum: Hver á Akranesi, Setrið á Húsavík og Vesturafli á Vestfjörðum. 

Markmið athvarfanna er að rjúfa félagslega einangrun, draga úr fordómum og auka 

lífsgæði fólks sem stríðir við geðræn vandkvæði. Áhersla er lögð á að virkja notendur til 

þátttöku í starfsemi athvarfanna og við ákvarðanatöku. Notendur ganga í flest störf sem 

þörf er á og stjórna einnig húsfundum, allt eftir getu hvers og eins. Áhersla er lögð á að 
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draga fram styrkleika einstaklingsins og styðja hvern og einn til þess að ná fram þeim 

markmiðum sem sett hafa verið til aukinna lífsgæða (Rauði krossinn, e.d.).  

4.1 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar leita eftir því að efla félagslega virkni einstaklinga og hópa með því að 

styrkja tengsl þeirra við umhverfi sitt. Félagsráðgjafar hjálpa einstaklingum að leysa 

persónuleg, fjölskyldutengd eða samfélagsleg vandamál. Megináhersla er lögð á að 

finna lausnir og auka lífsgæði einstaklinga með bættum samskiptum (Farley o.fl, 2012).  

Eitt af aðal einkennum félagsráðgjafar er samfélagsvinna. Frumkvöðlar í 

stéttarbaráttu spruttu upp með tilheyrandi átökum pólitískra, félagslegra og 

efnahagslegra afla. Jane Adams er einn af frumkvöðlum í félagsráðgjöf. Hún lagði 

áherslu á að færa valdið yfir til einstaklinganna (e. empowerment). Hugmyndin var sú að 

efla ætti einstaklinginn  til að hafa áhrif á líf sitt og vellíðan. Þá taldi Adams að 

jafningjagrundvöllur væri nauðsynlegur í samstarfi með fátækum einstaklingum og að 

þeir fengju þjónustu í sínu nærumhverfi. Einnig lagði hún áherslu á mikilvægi 

menntunar, fræðslu og aðra tómstundaiðju. Valdefling er aðferð sem félagsráðgjafar 

nota gjarnan til að hjálpa skjólstæðingum sínum til sjálfshjálpar. Með valdeflingu virkja 

félagsráðgjafar einstaklinginn til sjálfshjálpar sem einhverra hluta vegna hefur orðið 

undir í lífinu vegna ákveðinna aðstæðna. Aðferðin gengur út á samvinnu á milli fagfólks 

og einstaklingsins, að hjálpa einstaklingnum við að hjálpa sér sjálfur. Því verða 

félagsráðgjafar að gæta þess að gera hlutina ekki fyrir skjólstæðinga sína heldur einungis 

hvetja þá áfram (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Payne, 2005).  

Í starfi félagsráðgjafa er lögð áhersla á hugmyndafræði heildarsýnar, en sú 

hugmyndafræði náði fótfestu um aldamótin 1900 (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Sérfræðiþekking félagsráðgjafa gerir honum kleift að nálgast ólíka hópa samfélagsins. 

Hugmyndafræði heildarsýnar byggir á að hver og einn einstaklingur er einstakur og þess 

vegna er þörf á að líta á aðstæður hvers og eins með tilliti til ýmsa þátta í lífi 

einstaklings, þá sér í lagi við umhverfi hans til dæmis fjölskyldu og vini (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafi tekur mið af öllum þeim kerfum sem einstaklingurinn 

tilheyrir þegar hann vinnur að lausn með einstaklingnum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 
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Kerfiskenningin er sú kenning sem lýsir einna best starfsaðferðum félagsráðgjafa en hún 

beinir athyglinni að stórum og smáum kerfum sem einstaklingar tilheyra og samspilinu á 

milli þeirra. Þau kerfi sem hafa meðal annars áhrif á einstaklinga eru hópar, samtök og 

samfélög (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 

2006; Farley o.fl., 2012). Í umfjöllun Hrefnu Ólafsdóttir (2006) kemur fram að fjölskyldan 

sé eitt áhrifamesta kerfið sem einstaklingar tilheyra. Margir fræðimenn standa í þeirri 

trú að ekki sé hægt að veita einstaklingum heildræna og góða þjónustu nema að skilja 

tengsl þeirra við kerfin sem þeir tilheyra. Markmið félagsráðgjafa er að bæta samspilið á 

milli skjólstæðinga og þessara kerfa, ekki síst fjölskyldunnar (Farley o.fl., 2012; Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar í heilbrigðisþjónustu nota meðal annars fyrrnefnda 

kerfiskenningu til þess að veita skjólstæðingum þá aðstoð sem þeir þurfa til þess að 

takast á við þær afleiðingar sem alvarleg veikindi geta haft í för með sér. Markmiðið er 

að einstaklingurinn og fjölskylda hans nái aftur ásættanlegu tilfinningalegu jafnvægi sem 

gagnast þeim í félagslega umhverfi sínu. Kerfiskenningar eru mikilvægur partur af 

þekkingargrunni félagsráðgjafa og ekki síst þegar kemur að alvarlegum veikindum en 

slíkar aðstæður hafa oft í för með sér verulegar breytingar á lífi fjölskyldna þar sem 

hlutverkaskipan riðlast og endurskipulagningar er þörf (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar gegna þannig mikilvægu hlutverki í að bæta geðheilbrigðisþjónustu fólks 

með geðræn vandkvæði. Þeir koma með ákveðið félagslegt og réttlætis sjónarhorn í 

meðferðarvinnuna. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir til þess að vinna við að aðstoða 

einstaklinga sem miða að jákvæðum breytingum. Með því að leita lausna í samstarfi við 

þá og fjölskyldur þeirra. Verkefnin geta krafist ákvarðanir sem snúa að réttindum 

einstaklinga innan flókinna lagaramma og verndun þeirra (Allen, 2014). 

4.2 Stefna í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi 

Í Helsinki árið 2005 samþykktu heilbrigðisráðherrar aðildarríkja Evrópudeildar WHO 

evrópska aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. Áætlunin var talin brýn þar sem góð 

geðheilsa og líðan er undirstaða lífsgæða og gerir fólki fært að finna tilgang með lífinu 

ásamt því að vera virkir og skapandi þjóðfélagsþegnar. Auka yrði áherslu á geðheilbrigði 
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og þar af leiðandi lífsgæði og geðheilbrigði þjóða í heild sinni. Mikilvægustu verkefni 

næstu fimm til tíu ára voru talin þau að móta, meta og innleiða stefnu og löggjöf sem 

leiðir til aðgerða sem auka á velferð, draga úr geðrænum vandkvæðum og leggja áherslu 

á að einstaklingar með geðræn vandkvæði séu virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Aðalviðfangsefni áætlunarinnar og forgangsefni næsta áratug er að stuðla að skilningi á 

mikilvægi góðrar geðheilsu og takast á við fordóma og mismunun. Einnig er stefnt að því 

að móta og innleiða skilvirkt heildarkerfi í geðheilbrigðismálum sem nær til 

kynningarstarfs, forvarna, endurhæfingar, umönnunar og bata. Þá skal mæta þörf fyrir 

hæft starfsfólk og byggja þjónustu á reynslu og þekkingu þjónustuþega og 

umönnunaraðila (WHO, 2005).  

Á árinu 2011 kom út verkefni sem bar heitið „Ný sjónarhorn og leiðir til bættrar 

geðheilsu“ og styrkt af Norrænu ráðherranefndinni. Markmið verkefnisins var að auka 

þekkingu innan Norðurlandanna á óhefðbundnum aðferðum við meðferð og þjónustu 

við fólk með geðræn vandkvæði. Skipuð var sjö manna verkefnastjórn þar sem sátu 

félagsráðgjafar og iðjuþjálfar ásamt tveim fulltrúum frá hagsmunasamtökum fólks með 

geðræn vandkvæði. Tilgangurinn var að safna upplýsingum frá frjálsum félagasamtökum 

og opinberum stofnunum til þess að kanna hvernig valdefling væri nýtt til þess að 

sporna við félagslegri útskúfun þeirra úr samfélaginu. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur 

fram gagnrýni á geðheilbrigðiskerfið, að það horfi of mikið til læknisfræðilega 

sjónarhornsins. Í skýrslunni var vísað til þeirra er Ahern og Fisher að oftast haldi fólk 

innan heilbrigðiskerfisins að geðræn vandamál séu tilkomin vegna efna- og 

erfðafræðilegra þátta. Þar með geti einstaklingar með geðræn vandkvæði ekki stundað 

atvinnu, tjáð sig eða haft sömu réttindi og aðrir hafa. Þar af leiðandi þurfi þeir á lyfjagjöf 

að halda og vera undir stöðugu eftirliti. Að sama skapi má álykta á grundvelli 

verkefnalýsinga að hægt væri að nýta betur samstarf og þekkingu sem félagasamtökin 

geta lagt til. Samstarf félagasamtaka og hins opinbera felst helst í því að hið opinbera 

veitir aðgang að húsnæði og í staðinn taka félagasamtökin þátt í ýmsum verkefnum, til 

dæmis úttektum eða fræðsluverkefnum. Stuðningur hins opinbera í stefnumótun gæti 

þó verið meiri hérlendis, enda má sjá á verkefnalýsingum frá Noregi að auknar 

fjárveitingar gefa félagasamtökum tækifæri til þess að vinna og koma á framfæri 
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áhugaverðum nýjungum ásamt því að tryggja rekstrargrundvöll á nýjum verkefnum. 

Hérlendis virðist sem lítil tengsl séu á milli fjárveitinga til verkefna og gæðaúttekta. 

Hugsanlega tengist það skorti á heildstæðri stefnumótun í þjónustu við fólk með geðræn 

vandkvæði og því hve framkvæmd verkefna er tengd frumkvæði einstaklinga og hópa. 

Aðkoma stjórnvalda verður þar af leiðandi frekar í því að bregðast við beiðnum um 

fjárhagslegan stuðning við einstök þróunarverkefni (Lára Björnsdóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011). 

Í apríl 2016 var samþykkt stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til 

fjögurra ára sem Kristján Þór Júlíusson þáverandi heilbrigðisráðherra mælti fyrir. Í 

aðgerðaráætluninni eru þrjú meginmarkmið. Það fyrsta er að þjónusta við einstaklinga 

með geðræn vandkvæði sé samþætt og samfelld. Í öðru lagi að uppeldisskilyrði barna 

stuðli að vellíðan þeirra og í þriðja lagi að fólki verði ekki mismunað á grundvelli 

geðheilsu. Unnið skal að samþættri og samfelldri þjónustu við fólk með geðræn 

vandkvæði og fjölskyldur þeirra, með það markmiði að einstaklingar með geðræn 

vandkvæði hafi aðgang að þverfaglegu teymi heilbrigðis- og félagsþjónustu sem komi að 

greiningu og meðferð. Þá er einnig stefna að auka aðgengi að meðferð og stuðningi 

sálfræðinga á heilsugæslustöðvum, vegna algengra geðrænna vandkvæða svo sem kvíða 

og þunglyndis. Stefnt er að því að draga úr hættu á því að geðheilsuvandi flytjist á milli 

kynslóða með því að veita einstaklingum með geðræn vandkvæði og fjölskyldum þeirra 

fræðslu með mati og þörf fyrir stuðning í uppeldishlutverki þeirra. Það skal gert með því 

að innleiða verkefnið “Tölum við börnin/Fjölskyldubrúnna” innan 

velferðarþjónustunnar. Einnig er stefnan að auka þekkingu starfsmanna í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu á alvarlegum og vægum geðrænum vandkvæðum með reglubundinni 

fræðslu þeim til handa. Biðlistar skulu styttir þannig að börn þurfi ekki að bíða eftir 

þjónustu. Einnig er sett í stefnu og aðgerðaráætlun að meta stöðu og kosti þess að veita 

fjarþjónustu vegna geðrænna vandkvæða. Aldraðra er einnig getið sérstaklega í 

stefnunni og aðgerðaráætlunum en þar er fjallað um að auka þekkingu meðal starfsfólks 

hjúkrunarheimila sem og að hjúkrunarheimili geri samninga við sérfræðinga um 

reglubundinn stuðning. Til að auka þekkingu meðal starfsfólks hjúkrunarheimila er 

stefnan að auka fræðslu meðal þeirra um geðræn vandkvæði. Það er einnig sett inn í 
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stefnu og aðgerðaráætlun að mæta uppsafnaðri þörf fyrir búsetu fólks með geðræn 

vandkvæði (Þingskjal 145, 2015-2016). Annað megin markmið snýr að geðrækt og 

forvörnum. Þar er lögð áhersla á að huga að börnum og að skilyrði þeirra til uppeldis 

skuli stuðla að vellíðan þeirra, góðri geðheilsu og félagsfærni. Stefnt er að því að setja á 

fót þverfaglegt teymi fagfólks sem veiti þjónustu fræðslu, þjálfun, ráðgjöf og stuðningi 

við foreldra og fjölskyldur í náinni samvinnu heilsugæslu, félagsþjónustu og skóla. Í lok 

árs 2017 skulu liggja fyrir tillögur um innleiðingu geðræktarstarfs í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum. Grípa skal snemma inn í og veita börnum sem glíma við kvíða, depurð, 

þunglyndi eða afleiðingar áfalla, stuðning til að draga úr hættu á að mál þróist á verri 

veg. Einnig að finna bestu aðferðirnar til þess að draga úr sjálfsvígum ungmenna. Þriðja 

meginmarkmiðið snýst um fordóma og mismunun. Gagnreyndar aðferðir skulu fundnar 

til þess að minnka fordóma í garð fólks með geðræn vandkvæði, bæði á meðal 

almennings og starfsfólks heilbrigðis- og félagsþjónustu. Draga skal úr fordómafullri 

umræðu um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum og þannig fordómum og mismunun 

gagnvart fólki með geðræn vandkvæði. Hælisleitendur sem glíma við bráðan 

geðheilsuvanda sem kallar á tafarlaus viðbrögð skulu fundnir strax og túlkur fenginn til 

aðstoðar í geðheilbrigðisþjónustu við þá eins og nauðsyn krefur í samræmi við lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997 og lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 

61/2011. Fólk sem glímir við geðræn vandkvæði skal hafa aðgang að þverfaglegu teymi 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem komi að greiningu og meðferð (Þingskjal nr. 

145/2015-2016).  

4.3 Saga Hugarafls og hugmyndafræðin 

Upphaf Hugarafls má rekja aftur til ársins 2003. Stofnendur Hugarafls voru fjórir 

notendur og einn iðjuþjálfi, en það sameinaði þau að hafa áhuga á að komið væri að 

málefnum fólks með geðræn vandkvæði á annan hátt en áður hafði verið gert innan 

geðheilbrigðiskerfisins. Hugarafl starfar samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar (e. 

empowerment) og batamódeli PACE (e. personal assistance in community existence) 

(Kjartan Hreinsson, Magnús Geir Sigurgeirsson og Sylvía Ingibergsdóttir, 2014).  
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Áhersla er lögð á að greina hvað virkar í bataferlinu og hvað ekki. Unnið er á 

forsendum hvers og eins einstaklings ásamt því að efla tengslanet hans. Grunnstef 

batamiðaðrar meðferðar er að vinnan sé á jafningjagrunni. Í Hugarafli starfa notendur 

og starfsfólk sem jafningjar samkvæmt markmiðum og tilgangi samtakanna. 

Meginstarfsemi þess er að bjóða fólki með geðræna erfiðleika og aðstandendum þeirra 

að leita eftir ráðgjöf, endurhæfingu og alhliða stuðningi (Kjartan o.fl., 2014).  

Í fyrstu starfaði Hugarafl innan heilsugæslu höfuðborgarinnar í verkefni sem 

nefnist Geðheilsa - eftirfylgd. Samvinnan fólst í því að teymi fagfólks og notenda sinnti 

batamiðaðri meðferð og stuðningi við einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Félagasamtökin 

Hugarafl og eftirfylgdin innan heilsugæslunnar veittu stuðning í bataferli sem byggir á að 

efla geðheilsu og tækifæri í daglegu lífi (Kjartan o.fl., 2014).  

Hugarafl hefur verið einn af frumkvöðlum batastefnunnar á Íslandi, en þessi 

stefna hefur notið vaxandi viðurkenningar sem nálgun fyrir einstaklinga sem eiga við 

geðræn vandkvæði að stríða. Hugarafl hefur tekið þátt í margskonar verkefnum frá 

stofnun svo sem fræðslu innan skólakerfisins, heilbrigðiskerfisins og víðar. Fulltrúar frá 

samtökunum hafa verið með ráðgjöf og fræðslu á vinnustöðum og þeir hafa einnig tekið 

þátt og verið virkir á ráðstefnum. Félagsmenn í samtökum Hugarafls eru nú um 300 og 

eru um 60 félagsmenn virkir á hverjum tíma. Daglega koma um það bil 40 til 50 

notendur í starfsemi hjá Hugarafli (Kjartan o.fl., 2014). 
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5 Aðferðarfræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknar sem gerð var á meðal 

einstaklinga sem hafa þegið þjónustu Hugarafls, um reynslu þeirra og viðhorf varðandi 

bataferlið frá geðrænum vandkvæðum. Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar fór 

fram á tímabilinu maí til október haustið 2017. Í ágúst var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000. Í október var unnið að niðurstöðum rannsóknar.  

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) er gagnleg til að afla 

þekkingar þegar rannsakandi vill fá að vita hvaða merkingu, þekkingu, reynslu og viðhorf 

einstaklingar leggja í aðstæður sínar. Einnig er aðferðin gagnleg til að skilja betur reynslu 

ákveðins hóps á fyrirbærinu sem rannsakað er (Padgett, 2008). Viðtöl við þátttakendur 

eru misjöfn og innihald þeirra verður ekki endilega það sama þó svo að viðfangsefnið sé 

það sama. Í eigindlegri rannsóknaraðferð skapar rannsakandi og þátttakendur saman 

rannsóknargögnin og þess vegna skiptir virk hlustun megin máli á meðan viðtalið fer 

fram (Helga Jónsdóttir, 2013). Í rannsóknum þar sem eigindleg rannsóknaraðferð er 

notuð eru yfirleitt fáir þátttakendur sem gerir það að verkum að erfitt er að yfirfæra 

niðurstöður á stærri hóp einstaklinga (Esterberg, 2001).  

5.1 Úrtak  

Í þessari rannsókn var notað tilgangsúrtak í samstarfi við forstöðumann Hugarafls, með 

markmið rannsóknarinnar í huga, að rannsaka viðhorf og reynslu fólks af bataferli frá 

geðrænum vandkvæðum. 

5.2 Þátttakendur  

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að hafa náð átján ára aldri. Tekin voru viðtöl við 

átta einstaklinga, fimm karlmenn og þrjár konur, sem öll áttu það sameiginlegt að hafa 

náð bata frá geðrænum vandkvæðum. Þátttakendur voru á aldrinum 20-55 ára gamlir 

þegar þeir tóku þátt og voru allir búsettir á stór Reykjavíkursvæðinu.  
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Í viðtölunum við þátttakendur komu fram greiningar sem viðmælendur voru með 

eða höfðu greinst með á einhverjum tímapunkti í lífinu. Þessi geðrænu vandkvæði sem 

koma fram í viðtölum við þátttakendur eru: Þunglyndi, geðhvarfaklofaröskun, 

kvíðaraskanir- felmtursröskun, víðáttufælni, félagsfælniröskun, áráttu- og 

þráhyggjuröskun, athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADHD) og einhverfa.  

5.3 Gagnaöflun 

Forsenda þess að rannsókn sé góð, er nákvæm og marktæk gagnaöflun (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við gagnaöflun i þessari rannsókn var 

stuðst við fyrirbærafræði (e. phenomenology). Með fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferð er leitast við að skilja einstaklinga og persónulega reynslu þeirra. 

Markmiðið með aðferðinni er að rannsaka og lýsa fyrirbærum eins og mannlegri reynslu, 

eins og einstaklingurinn upplifir hana. Rannsakandi þarf þó að huga að því að 

þátttakendur eru fáir og markmiðið með rannsókninni er ekki að alhæfa heldur 

eingöngu að dýpka skilning og þekkingu á ákveðnu fyrirbæri. Litið er á þátttakendur sem 

meðrannsakendur þar sem gagnaöflun fer fram með samræðum á milli þátttakenda og 

rannsakanda. Þegar þátttakendur eru valdir er mikilvægt að þeir búi yfir ákveðinni 

persónulegri reynslu af því fyrirbæri sem ætlunin er að rannsaka og litið er svo á að þeir 

búi yfir víðtækri þekkingu á fyrirbærinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn væri þá fyrirbærið sameiginleg reynsla einstaklinga sem þiggja 

þjónustu hjá Hugarafli af því að ná bata frá geðrænum vandkvæðum. Tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews). Útbúinn var viðtalsvísir (e. interview 

guide) sem stuðst var við og innihélt fyrirfram undirbúnar spurningar sem endurspegla 

markmið og tilgang rannsóknar (sjá viðauka 2). Í viðtölunum var lögð áhersla á að 

viðmælandinn gæti tjáð sig óhindrað um reynslu og upplifun sína (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin voru mislöng allt frá 30 mínútum og upp í 70 

mínútur. 

5.4 Greining gagna 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki, afrituð orðrétt í tölvu og því næst kóðuð (e. 

coding). Gögnin voru þannig þemagreind, en með þemagreiningu er átt við að viðtölin 
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eru greind með því að nota liti á ákveðin orð til aðgreiningar og þemun eru síðan flokkuð 

niður í yfir og undirþemu (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Við greiningu á viðtölunum var notuð opin kóðun (e. open coding) en sú aðferð 

felur í sér að rannsakandi les hvert viðtal margsinnis. Markmið kóðunar er að koma auga 

á þemu sem leiða til túlkunar á niðurstöðum rannsóknar (Padgett, 2008).  

5.5 Gildi rannsóknar 

Með þeim átta viðtölum sem rannsakandi tók fékk hann innsýn í reynslu einstaklinga 

með geðræn vandkvæði og bataferli þeirra, en ómögulegt er þó að færa niðurstöður yfir 

á stærra þýði. Rannsakandi lagði áherslu á að setja sín eigin viðhorf til hliðar (e. 

bracketing) eftir bestu getu til þess að hafa ekki áhrif á svör þátttakenda og auka þannig 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 

er það skylda að tilkynna vinnslu rannsóknar áður en hún hefst. Enn fremur kveða lögin 

á um að ekki þurfi leyfi Persónuverndar né Vísindasiðanefndar ef málefnið telst ekki 

vera viðkvæmt. Þar sem rannsókn þessi sneri að einstaklingum 18 ára og eldri, viðhorfi 

þeirra og reynslu var ekki þörf á frekari leyfum. Þátttakendum rannsóknarinnar var 

afhent kynningarbréf þar sem upplýst var um tilgang, leyfisveitingar, trúnað og 

nafnleynd við vinnslu rannsóknarinnar (sjá viðauka 3). Allir viðmælendur undirrituðu 

upplýst samþykki (sjá viðauka 1), þar sem fram kom að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að 

nafnleynd yrði virt (Padgett, 2008). Rannsakandi sá einn um greiningu gangna og öllum 

gögnum var eytt strax að úrvinnslu lokinni. Til að tryggja gæði rannsóknarinnar var 

notuð þríþætt nálgun, viðtöl, dagbókarskrif og fyrri rannsóknir (Padgett, 2008).  

Takmarkanir rannsóknar felast í að viðmælendur voru einungis átta og því ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. Rannsóknir á þessu sviði eru fáar en þessi 

rannsókn getur gefið innsýn inn í heim einstaklinga sem glíma við geðræn vandkvæði og 

hafa þegið þjónustu hjá Hugarafli. Viðhorf þeirra og reynsla gefur hugmyndir sem hægt 

er að styðjast við til þess að rannsaka efnið betur (Padgett, 2008). 
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6 Niðurstöður 

6.1 Biðin eftir bata 

Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að hafa átt við geðræn vandkvæði að stríða í 

langan tíma og glímt við ýmiskonar vandamál sem geta fylgt því að kljást við langvinn 

veikindi og þeirri vinnu að koma á jafnvægi í lífinu aftur. Viðmælendur greindu frá 

ýmsum vandamálum en algengt var að þeir lýstu tímabili veikinda sinna sem hefði 

einkennst af bið eftir einhverjum breytingum á líðan sinni. Sá tími einkenndist af 

framtaksleysi, einangrun og félagsfælni. Framtaksleysi gat komið þannig fram að vilja 

helst bara sofa langt fram á dag sem þýddi að gjarnan var vakað fram á nætur. Það gat 

þá orðið til þess að það skapaði gremju og spennu í fjölskyldum, þar sem aðrir á 

heimilinu áttu erfitt með þannig fyrirkomulag. Í sambandi við einangrun og félagskviða 

kom fram að lítill eða enginn vilji var fyrir hendi til að vera innan um annað fólk. Það gat 

komið niður á því að erfitt var að sinna nauðsynlegum athöfnum daglegs lífs eins og að 

versla nauðsynjar. Auk þess áttu margir erfitt með að umgangast aðra, t.d. ef þeir höfðu 

áhyggjur af áliti annarra á sér eða upplifa sig vera einskins virði og hafa ekkert fram að 

færa í samskiptum við aðra. Algengt var að viðmælendur upplifðu í þessum erfiðleikum 

tilfinningar um vonleysi og lítið sjálfstraust.  

Hjá viðmælendum kom einnig fram að þeir upplifðu neikvæð viðhorf eða 

skilningsleysi á geðrænum vandkvæðum, bæði í nærumhverfi sínu sem og í samfélaginu. 

Það hefði gert þeim erfiðara fyrir við að tjá sig um vanlíðan sína og leita eftir stuðningi. 

Jafnframt hafði það þau áhrif að þeir áttu erfitt við að losna við sína eigin fordóma 

gagnvart geðrænum vandkvæðum. Viðmælendur töluðu um að þeir hefðu margir leynt 

veikindunum fyrir sínum nánustu og einnig utan heimilisins, eins og á vinnustað og í 

skóla. 

Í veikindum sínum voru viðmælendur búnir að vera viðloðandi einhver 

meðferðarúrræði innan heilbrigðiskerfisins í langan tíma. Sumir nefndu að þeir væru 

ýmist í einhverjum úrræðum eða að bíða eftir næsta úrræði og oft gat biðin verið löng. 

Meðferðirnar höfðu skilað misjöfnum árangri, sumar höfðu reynst ágætar en aðrar síður 



46 

gagnlegar. Hjá sumum viðmælendum mátti greina að þeir hefðu verið inn og út úr 

skammtíma- og langtímameðferðum og þegar árangur hafði ekki verið sem skildi mátti 

greina viss vonbrigði yfir tímanum sem hafði tapast. Margir upplifðu að þeir væru búnir 

að vera í sama hjólfarinu í mörg ár eða að þeir upplifðu sig eins og bitlaust sagarblað. 

Þetta lýsti sér þannig að þrátt fyrir að inn á milli væru góðir kaflar, þar sem einhverjir 

gátu jafnvel tekið þátt í vinnu eða námi, þá komu slæmir kaflar á ný þar sem veikindin 

tóku sig upp á nýjan leik.  

6.2 Upphafið að nýju lífi 

Allir viðmælendur lýsa ákveðnum kaflaskilum í lífi sínu þegar þeir hófu meðferð hjá 

Hugarafli. Þar kynntust þeir nýjum viðhorfum sem nýttist þeim í bataferlinu. Almennt 

vissu viðmælendur ekki af Hugarafli fyrirfram en var bent á að leita þangað af 

meðferðaraðila, vinum eða fjölskyldumeðlimum. Sumir viðmælendur þurftu talsverða 

hvatningu til að taka skrefið og hefja meðferð hjá Hugarafli.  

Margir viðmælendur töluðu um að það hefði verið eitthvað við andrúmsloftið og 

stemninguna í húsinu og hjá starfsfólkinu sem vinnur í Hugarafli sem þeir hefðu ekki 

upplifað áður í öðrum úrræðum. Nokkrir þeirra lýstu þessu eins og það væri svo mikill 

kraftur eða orka á staðnum sem smitaði út frá sér og kviknað hefði á tilfinningum eins 

og „kannski er von“ og „kannski get ég þetta“. Þessar hugsanir sögðust nokkrir 

viðmælendur ekki hafa upplifað lengi. Annað sem þeir höfðu upplifað öðruvísi var þegar 

þeir komu í kynningarviðtalið hjá Hugarafli. Í stað þess að tala um greiningar sínar og 

lýsa veikindunum, þá var spjallað um hvar áhugasvið og styrkleikar þeirra lægju. Þarna 

strax í upphafi töluðu þeir um að það hafi verið talað við þá sem jafningja með því að 

horfa á þá sem „venjulega“ einstaklinga en ekki fyrst og fremst sem einstakling með 

geðræn vandkvæði. Þetta viðhorf var þeim mikilvægt.  

Annað sem kom viðmælendum jákvætt fyrir sjónir var að flestir töluðu um að 

þeir höfðu komist strax að þegar þeir settu sig í samband við Hugarafl og hafi ekkert 

þurft að bíða eða í mesta lagi nokkra daga. Viðmælendur töluðu um að þegar þeir hefðu 

komið í fyrsta skiptið þá hefði þeim verið kynnt í stuttu máli hugmyndafræði Hugarafls 

og hvernig starfsemin færi fram og verið afhent stundarskrá, þar sem dagsskráin var 
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útlistuð. Viðmælendur töluðu sumir um að það hefði verið erfitt að mæta fyrstu eina til 

tvær vikurnar vegna vanlíðunar en vegna þess hvað þeim hefði verið vel tekið af 

starfsfólki og öðrum notendum Hugarafls þá hefði áframhaldið verið mun auðveldara en 

ella.  

Viðmælendur upplifðu almennt að þegar þeir voru orðnir virkir þátttakendur hjá 

Hugarafli þá hafi þeir fengið ákveðinn ramma inn í daglegt líf. Það að þurfa að vakna á 

hverjum morgni, helst á sama tíma eins og ef um vinnu væri að ræða, gaf ákveðna festu. 

Slík rútína hjálpaði þeim að laga meðal annars svefnvenjur og gæði svefns því það varð 

til þess að þeir fóru þá að sofa og vakna á sama eða svipuðum tíma dags daglega. Hluti 

af batanum fólst í því að hafa hlutverk og hugsa um heilsuna almennt með því að hafa 

eitthvað fyrir stafni á daginn.  

6.3 Að hafa rödd  

Viðmælendur voru sammála um að til að ná bata þyrfti markvisst að taka þátt í því sem 

er í boði. Flestir viðmælendurnir töluðu um að þeir upplifðu hjá Hugarafli að þeir væru 

sjálfir ábyrgir fyrir sinni meðferð og töldu það mikilvægt að fá að taka ákvarðanir um sitt 

eigið líf til að bataferlið gæti byrjað. Það að taka ábyrgð á eigin lífi er meðal annars fólgið 

í því að mæta í viðtöl og verkefnavinnu og láta vita ef það getur ekki mætt. 

Viðmælendur voru sammála um að bataferlið tekur tíma, það fer hægt af stað og þeir 

þurfa að vinna mestu vinnunna sjálfir. Það er enginn sem gerir það fyrir þá og með því 

meintu þeir að það væru þeir sem þyrftu að vakna á hverjum morgni og mæta á réttum 

tíma, mæta í viðtöl og taka þátt í hópavinnu og öðru slíku. 

Margir viðmælendur töluðu um að hafa mætt fyrst bara einu sinni til tvisvar í 

viku og svo smám saman jókst þátttakan og þeir fóru að koma oftar og taka þátt í fleiri 

viðburðum hjá Hugarafli, t.d. í hópastarfi og sækja fleiri fundi. Fundirnir eru 

margvíslegir, annars vegar opnir hópeflis tímar og hinsvegar lokaðir fundir þar sem ríkir 

þagnarskylda og viðmælendur geta talað um tilfinningar sínar. Á slíkum fundum töluðu 

viðmælendur um að þeir upplifðu gagnkvæman skilning og samhug og töluðu flestir um 

að þátttaka í slíku starfi hefði góð jákvæð áhrif á líðan sína og bata.  
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Smám saman hafi þeir svo þorað að byrja að taka ákvarðanir sem leiddu svo til 

þess að líðanin fór batnandi og þeir öðluðust styrk til að fara að takast á við „þetta þarna 

úti“ eins og sumir viðmælendanna orðuðu það. Viðmælendur upplifðu margir að þeim 

væri gefin rödd, að þeir hefðu hlutverk og tilheyrðu einhverju og það að tilheyra 

einhverju væri stór partur að því að geta liðið betur. Hjá Hugarafli var litið á það hverjir 

þeir væru út frá því hver áhugamál þeirra væru og hvar styrkleikar þeirra lægju en ekki 

hvernig greiningar þeir væru með. Það var álitið styrkjandi fyrir sjálfsmyndina að litið var 

fram hjá sjúkdómsgreiningum. Þeir upplifðu að það væri léttara að láta sér líða vel þegar 

sjálfsmyndin og sjálfstraustið væri farið að eflast og þá auðveldaði það þeim að vinna 

með vanlíðanina. Viðmælendur töluðu um það að þegar þeir hefðu til dæmis verið á 

hópfundum, að fara yfir ákveðin málefni sem voru svo rædd eftir á, þá var upplifunin sú 

að þeir fengju að hafa rödd með því að fá að taka þátt í ferlinu og hafa skoðun á 

málunum.  

Einn viðmælandinn upplifði að það að fá rödd gerði það að verkum að félagslega 

væri auðveldara að hafa samskipti við fólk sem hafði áður reynst mjög erfitt. 

Viðmælandinn upplifði betri tengsl við fólk, bæði þá sem hann þekkti áður og fólk 

almennt, hann væri ekki bara á staðnum að hlusta á aðra tala heldur upplifir hann núna 

að hann sé með í samræðunum og að fólk geti kynnst honum betur og það væri mikil 

breyting til batnaðar. Viðmælendur töluðu um að þegar þeim leið betur þá fóru þeir að 

tala og hegða sér meira aðlaðandi, það hafi svo haft jákvæð áhrif á allt í kring um þá 

bæði á sína nánustu og aðra kunningja.  

Viðmælendur upplifðu margir jákvæðar heilsufarsbreytingar og tengdu sumir 

það við að það væri vegna þess að þeir væru farnir að vera þátttakendur hjá Hugarafli 

sem kallaði á að fara út á hverjum degi. Þegar viðmælendum fór að líða betur og batinn 

fór að koma í ljós, fóru sumir að hugsa um að byrja í námi aftur eða að fara aftur út á 

vinnumarkaðinn. Að vera í námi, hafa vinnu eða annað hlutverk í samfélaginu skipti 

viðmælendur miklu máli. Fjórir viðmælendur upplifðu að þeir hefðu ekki farið í nám ef 

þeir hefðu ekki fengið stuðninginn sem fólst í meðferðinni hjá Hugarafli, verið virkir í 

bataferlinu og fengið þá hvatningu sem þeir þurftu á meðan.  
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Viðmælendur töluðu um að hafa kynnst mörgu fólki í hópavinnunni hjá Hugarafli 

og sögðust ekki hafa upplifað það í langan tíma að hafa eignast svona marga góða vini, 

eiginlega síðan þeir voru krakkar. Viðmælendurnir sögðu að það hefði mjög góð áhrif á 

félagslífið og líðanina almennt að hittast, eins og sumir orðuðu það, fyrir utan 

“vinnutíma” með því að hittast á kaffihúsum, fara í bíó, læra saman eða halda spilakvöld 

og fleira í þeim dúr. 

Margir viðmælendur töluðu um að eitt af verkefnunum sem þeir tækju þátt í og 

upplifðu að hefði góð áhrif á batann væri ganga. Þeir upplifðu meiri þörf fyrir félagsskap 

og höfðu kynnst svo mörgum sem hafa tekið þátt í því sama, barist fyrir betri heilsu.  

6.4 Ábyrgð, jafningjafræðsla og valdefling 

Viðmælendur voru sammála um að valdeflingin, sem kom m.a. fram í því að þeir 

upplifðu að þeir hefðu rödd og jafningja grundvöllurinn sem áhersla er lögð á hjá 

Hugarafli væru þeir þættir sem hefðu haft hvað mest áhrif á batann hjá þeim. 

Viðmælendur lýstu því hvernig þeir upplifðu jafningjastuðninginn til dæmis þegar þeir 

mættu í viðtal hjá fagfólkinu sem vinnur hjá Hugarafli. Þá upplifðu þeir sig sem jafningja 

þeirra, þeir hefðu ekki haft þá tilfinningu að fagfólkið væri eitthvað hærra sett en þeir 

sjálfir. Það sama á við þegar viðmælendur voru að tala við aðra notendur í Hugarafli sem 

hafa reynslu af því að vera með geðræn vandkvæði og voru að miðla sinni reynslu. Þá 

var upplifunin á jafningjagrundvelli. Viðmælendur upplifðu einnig hvað það væri 

mikilvægt að geta leitað til jafningja sem hefur reynslu af því að vera með geðræn 

vandkvæði í staðinn fyrir að viðmælendum sé sagt af fagfólki hvað þeir eigi að gera. 

Þannig geta þeir fræðst um hvað aðrir eru búnir að ganga í gegn um og hvað hefur 

hjálpað þeim.  

Viðmælendur töluðu um að valdefling ætti sér stað þegar þeir upplifðu að þeirra 

álit og skoðanir skipta jafn miklu máli og annarra. Nokkrir viðmælendur töluðu um að 

valdeflingin ætti sér stað yfir tíma og að það hefði hjálpaði þeim að fá að taka ábyrgð. 

Fyrst með því að taka að sér smærri verkefni sem þeir réðu við og fara ekki of geyst af 

stað. Fá heldur að taka ábyrgð á sínum eigin hraða. Með því voru þeir að meina að 

verkefnin þyrftu að stækka í takt við batann og í samræmi við getu þeirra hverju sinni. 

Þeir upplifðu það einnig mikilvægt í bataferlinu að þeir fengju að tala og tjá tilfinningar 
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sínar í hópavinnu, þar sem væri hlustað á þá og þeir upplifðu sig ekki verða dæmda. 

Viðmælendur upplifðu að það væri mjög valdeflandi í bataferlinu. 

Í uppbyggingar starfinu upplifðu viðmælendur að það væri meira horft á hverjir 

þeirra hæfilekar væru og hæfni ásamt áhugamálum heldur en hver sjúkdómsbakgrunnur 

þeirra væri. Þeir ítrekuðu að þeir upplifðu aldrei að það væri verið að pressa á þá að 

gera eitthvað sem þeir treystu sér ekki til að gera en þeim væri alltaf boðið að taka þátt í 

öllu, eins og til dæmis að taka að sér fundastjórn í hópavinnunni. Einnig var mikill styrkur 

fólginn í því að vita af því að hægt var að leita stuðnings og aðstoðar ef á þurfti að halda 

við hvers kyns verkefni innan Hugarafls. 

Viðmælendur töluðu einnig um það að þeir upplifðu verkefnavinnuna meira eins 

og að þeir væru þarna til að efla sjálfan sig frekar en að þeir væru í einhverri 

endurhæfingu við að vinna úr áföllum úr fortíðinni. Þeir upplifðu að það væri verið að 

kenna þeim að finna leiðir til að vinna sig út úr vandamálum sínum. Í viðtölunum kom 

einnig fram að viðmælendum fannst þeir vera hvattir til að nýta sína eigin reynslu til að 

styðja og hvetja aðra og töldu það vera mikilvægt og stóran hluta af bataferlinu. 

Í viðtölunum kom fram að sumir viðmælendur töluðu um að reynsla þeirra af 

jafningjafræðslunni hefði hjálpað þeim við að tjá sig til dæmis í viðtölum hjá læknum. 

Áður en þeir kynntust jafningjanálguninni hafi þeir upplifað sig sem sjúkling sem hefði 

engan rétt. En eftir að hafa kynnst þessari jafningjanálgun upplifa viðmælendur sig núna 

sem einstaklinga en ekki sjúklinga. Það hafi hjálpað þeim að tjá sig og koma upplýsingum 

betur til skila til heilbrigðisstarfsfólks.  

Eitt af því sem kom fram um valdeflingu og jafningjanálgun var að þær veita styrk 

til að líta á veikindi sem ákveðin vandamál og að það sé hægt að finna leið til þess að 

gera allt sem þarf að gera, til þess að ná bata. Einnig nefndu sumir viðmælendur að það 

væri fólginn viss léttir í því að horfa á geðrænu vandkvæðin sín sem ákveðið 

lífstíðarverkefni sem þyrfti að kljást við. Með því upplifðu viðmælendur að þurfa ekki að 

vera lengur með grímu á andlitinu eða að þurfa að þykjast líða betur en raunin væri og 

þannig leika eitthvert hlutverk til að þóknast öðrum. Þeir gætu verið þeir sjálfir og 

brosað þegar það hentaði þeim og sleppt því ef sá gállinn var á þeim. Það að hörfa frá 
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því að sjá vandann sem „sjúkdóm“ og frekar vandamál til að glíma við, veitti þeim 

ákveðna frelsis tilfinningu og hjálpaði þeim til að losa um eigin fordóma.  

Viðmælendur töldu að valdefling hefði mikið að segja í sambandi við að ná bata 

og læra að standa með sjálfum sér. Þeir töluðu um að það ætti ekki að vera hægt að 

ráðskast með einstaklinga sem eiga við geðræn vandkvæði að stríða.  

6.5 Að vera maður sjálfur 

Viðmælendur töluðu um að eftir því sem sjálfstraustið efldist þá upplifðu þeir að þeir 

þorðu að vera þeir sjálfir og að þeir gætu en þyrftu ekki endilega að fara eftir öllu sem 

læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk sagði að þeir ættu að gera. Þeir mættu draga það í 

efa og hafa eitthvað um málin að segja, til dæmis um val á meðferð, lyfjum og 

innlögnum.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeir hefðu stundum upplifað neikvæð 

viðhorf hjá heilbrigðisstarfsfólki, þeir hefðu upplifað að sumt heilbrigðisstarfsfólk horfði 

niður til sín og upplifðu að „þetta“, sem er þetta andlega sem er að þeim, að það væri 

bara það sem er að, og ekkert hægt að gera í því. Þeir upplifði mikinn mun á því hvað 

batahvetjandi nálgun, það er að segja jafningja og valdeflandi meðferð, gerði miklu 

meira fyrir þá en það sem þeir höfðu áður kynnst. Viðmælendur töluðu um mikilvægi 

þess að horfa þyrfti fyrst á einstaklinginn en ekki fyrst og fremst á veikindi hans. Það 

skipti viðmælendur miklu máli að heilbrigðisstarfsfólk tæki geðsjúkdómastimpilinn til 

hliðar og horfði á notendur sem jafningja sína til að þeir gætu upplifað sig sem 

„venjulegt fólk” en ekki „geðsjúklinga“. Nokkrir höfðu upplifað það á stofnunum að vera 

stimplaðir geðsjúklingar og töluðu um að þeir hefðu upplifað að ef þeir væru með 

ákveðna greiningu að þá væru þeir meðhöndlaðir eins og sá stimpill segði til um. 

Viðmælendur töluðu einnig um að eftir að þeim fór að líða betur hafi þeir hugsað út í 

hvort það hafi verið þörf á öllum þessum lyfjum sem þeir höfðu verið að taka áður. 

Sumir voru að taka nokkrar tegundir af lyfjum sem þeir upplifðu eftir á að hefði ekki gert 

mikið fyrir sig, miðað við hvað þeir upplifðu litla breytingu þegar þeir hættu að taka sum 

lyfin. Viðmælendur voru búnir að minnka eða losna við mikið af þessum lyfjum á meðan 

á bataferlinu stóð en alltaf í samráði við læknana sína.  
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6.6 Kerfið og hvað má betur fara  

Viðmælendur greindu frá því hvað þeir upplifðu að mætti gera til að 

geðheilbrigðisþjónustan væri aðgengilegri og betri fyrir notendur hennar. Nokkrir 

viðmælendur töluðu um að það mætti leggja meiri áherslu á geðheilbrigðismál ungs 

fólks. Viðmælendur upplifðu að heilbrigðiskerfið mætti vera opnara, til dæmis á 

bráðamóttöku geðdeildar. Þeir upplifðu að þegar þeir fóru upp á bráðamóttöku 

geðdeildar þá fengju þeir að fara í eitt viðtal, fengju lyf og voru svo sendir heim og engin 

eftirfylgni. 

Viðmælendur upplifðu stórann galla á heilbrigðiskerfinu sem væri það hvað erfitt 

væri að komast að hjá geðlækni. Þeim fannst það taka allt of langan tíma og kosta of 

mikið því að þó að tíminn kosti ekki meira en sem nemur um það bil fimm þúsund 

krónum að þá væri sú upphæð fljót að safnast saman.  

Annar stór galli sem viðmælendur töluðu um var hvað sálfræði þjónusta væri dýr 

þar sem tíminn væri á um sautján þúsund krónur og væri ekkert niðurgreidd af ríkinu. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að það væru sjálfsagt margir sem gætu nýtt sér 

sálfræði meðferð í staðinn fyrir meðferð hjá geðlækni og það myndi að þeirra mati geta 

létt á til dæmis bráðamóttöku geðsviðs og fleiri álíka stöðum. 
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7 Umræður 

Niðurstöður sýna að flestir viðmælendur höfðu glímt við langvarandi andleg veikindi og 

höfðu þegið ýmsar tegundir meðferða í opinbera heilbrigðiskerfinu, með misjöfnum 

árangri. Í niðurstöðum voru greind sex þemu: Biðin eftir bata, Upphafið að nýju lífi, Að 

hafa rödd, Ábyrgð, Jafningjafræðsla og valdefling, Að vera maður sjálfur og Kerfið – hvað 

má betur fara. 

Rannsókn þessi gefur til kynna að reynsla og upplifun notenda af meðferð Hugarafls 

hafi verið jákvæð og greina má að viðmælendur höfðu náð árangri í átt að bata. Sjá má 

að það að hefja meðferð hjá Hugarafli hafi markað nýtt upphaf, þar sem notendur 

kynntust því að vera ekki lengur sjúklingar heldur persónur með áhugamál, skoðanir og 

drauma og máttu hafa áhrif á eigin meðferð. Í gegnum meðferðina fengu þeir von, nýja 

sýn á bata og framtíðarmöguleika sína. Þessi upplifun og reynsla samræmist 

hugmyndafræði batamiðarar meðferðar, þar sem unnið er að valdeflingu notenda, 

komið fram við þá sem jafningja og þeim veitt von um bata (Ahern og Fisher, 2001). 

Þannig má segja að Hugarafl hafi með árangursríkum hætti innleitt hugmyndafræði 

batamiðaðrar meðferðar í starfsemi sína.  

Það sem notendur upplifðu að styddi mest við bata þeirra í meðferð hjá Hugarafli 

var valdefling og jafningjastuðningur. Valdeflingin veitti aukið sjálfstraust sem gerði 

notendum kleift að taka aukna ábyrgð á eigin lífi, taka þátt í ýmsum verkefnum bæði hjá 

Hugarafli sem og utan þess, hún veitti þeim rödd til að tjá skoðanir sínar og þor til að 

taka ýmsar ákvarðanir. Einnig kom í ljós að valdeflingin gerði þeim kleift að taka meiri 

ábyrgð á eigin heilsu og þeirri meðferð sem þeir þáðu.  

Rannsóknir sem byggja á reynslu fólks með geðræn vandkvæði sýna að valdefling 

hefur jákvæð áhrif á bata og hjálpar einstaklingum að takast á við erfiða lífsreynslu. 

Niðurstöður hafa sýnt fram á að valdefling getur verið liður í að flýta fyrir bata, auka 

virkni einstaklinga með geðræn vandkvæði og aukna samfélagslega þátttöku (Bejerholm 

og Björkman, 2010; Kaczinki o.fl., 2009; Lundberg o.fl., 2008).  
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Með valdeflingunni jókst einnig kjarkurinn til að taka þátt í ýmsum verkefnum, 

bæði í Hugarafli og í eigin lífi. Fyrst með því að taka að sér smærri verkefni með hæfilega 

mikilli ábyrgð, sem stækkaði svo í takt við getu þeirra til að taka að sér meiri og stærri 

verkefni. Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að fyrir utan það að fá rödd og eiga betra 

með að tjá sig þá hafði valdeflingin og jafningjastuðningurinn einnig þau áhrif að 

félagsleg tengsl styrktust og viðmælendur upplifðu betri og jákvæðari samskipti við 

annað fólk, bæði innan sem utan heimilisins. Markmiðið fyrir einstaklinginn er að geta 

snúið til baka í daglegt líf, myndað aftur tengsl við samferðafólk sitt sem getur hafa 

rofnað á meðan á veikindunum stóð og látið drauma sína rætast. Forsenda þess að 

einstaklingar nái þeim markmiðum sem batamiðuð meðferð leggur upp með er meðal 

annars að öðlast von og trú (Ahern og Fisher, 2001; Bonney og Stickley, 2008; Webb, 

2011). Viðmælendur töluðu um að þegar þeim var treyst fyrir verkefnum og taka á sig 

ábyrgð eins og að vera boðið að vera fundarstjóri á hópeflingar fundum að þá hafi 

komið einhver von og þeir hugsað að fyrst að starfsfólkið trúir á þá að þeir geti tekið að 

sér slík verkefni að þá hafi það gefið þeim von.  

Jafningjastuðningur var nefndur sem mikilvægur þáttur sem virkaði hvetjandi á 

einstaklinga og var liður í valdeflingunni. Þannig var til dæmis mikilvægt að upplifa alla 

sem jafningja, hvort sem það voru aðrir notendur eða fagfólk. Það veitti þeim trú á því 

að þeirra skoðanir og álit væru jafn mikilvæg og annarra. Einnig var þeim styrkur og 

hvatning í því að umgangast einstaklinga í sömu sporum, vera öðrum innan handar og 

geta jafnframt leitað aðstoðar þegar á þurfti að halda. Einnig kom fram að það var álitið 

jákvætt að þeir einstaklingar sem hefðu náð bata styddu við aðra notendur sem eru 

komnir styttra í bataferlinu. Álykta má af þessum ummælum að reynsla annarra 

einstaklinga með geðræn vandkvæði auki von viðmælenda. Þeir töluðu um að vonin um 

að ná bata gæfi kraft og styrk í bataferlinu. Rannsóknir hafa sýnt að jafningjastuðningur 

auki von einstaklings með geðræn vandkvæði um bata, veiti hvatningu og stuðli að 

valdeflingu (Davidson o.fl., 2006; Leamy o.fl., 2011; Lloyd- Evans o.fl., 2014). Það sama 

sýndu niðurstöður í þessari rannsókn sem styður við fyrri niðurstöður.  
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Þessi rannsókn bendir til þess að meðferð hjá Hugarafli stuðli að virkari 

samfélags þátttöku. Fram kom að stuðningurinn og hvatningin hjá starfsfólki Hugarafls 

hefði hjálpað til við að hefja nám og að fara aftur út í atvinnulífið. Viðmælendur upplifðu 

margir jákvæðar heilsufars breytingar og tengdu sumir það við hugmyndafræði 

Hugarafls um að vera virkur sem kallaði á að fara út úr húsi á hverjum degi. Þannig var 

Hugarafl að veita stuðning og hvatningu en komið hefur fram að einstaklingar með 

geðræn vandkvæði eru í ríkri þörf fyrir slíkt og það auðveldar þeim að ná tökum á lífinu 

(Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að jafningjastuðningur auki bjartsýni einstaklings með 

geðræn vandkvæði um bata, veiti hvatningu og stuðli að valdeflingu (Davidson o.fl., 

2006; Leamy o.fl., 2011; Lloyd- Evans o.fl., 2014). Það sama kom fram í þessari 

rannsókn. Flestir viðmælendur upplifðu að vitneskja um að aðrir einstaklingar væru í 

sömu sporum og heyra sögur af bata annarra efldi von um að ná bata, gæfi þeim kraft 

og styrk í bataferlinu.  

Einstaklingar sem eru að glíma við geðræn vandkvæði eru gjarnan skjólstæðingar 

félagsráðgjafa. Þessi rannsókn bendir til þess að valdefling sem er ein af aðferðum sem 

félagsráðgjafar nota í störfum sínum er gagnleg í vinnu með þessum hópi. Með því að 

nota valdeflingu við að takast á við geðrænan vanda, sem hefur tímabundin áhrif á líf 

einstaklings, er besta leiðin til bata að hefjast handa við verkefni sem hafa þýðingu fyrir 

notandann. Ýmsar rannsóknarniðurstöður sýna jákvæð áhrif valdeflingar á sjálfsmynd 

einstaklingsins þar sem horft er til styrkleika hans fremur en á sjúkdóminn. Einnig er 

talið gagnlegt fyrir bataferlið að taka þátt í ákvarðanatöku um sitt eigið bataferli og fá 

tækifæri til að vinna með jafningjum (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Niðurstöður sýna að 

valdefling er mikilvægur þáttur í bata, en það kom jafnframt fram hversu mikilvægt 

notendum þótti að þurfa ekki að fara of geyst í meðferðinni heldur á þeim hraða sem 

hentaði þeim og miðað við getu þeirra á hverjum tíma fyrir sig í bataferlinu.  

Meiri áhersla hefur verið lögð á batamiðuð úrræði, þar á meðal er Hugarafl sem 

taka mið af hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu byggða á jafningjafræðslu og 

valdeflingu. Í Hugarafli starfa notendur og starfsfólk sem jafningjar samkvæmt 
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markmiðum og tilgangi samtakanna (Ahern og Fisher, 2014). Eitt af því sem 

viðmælendur töluðu títt um að hafi hjálpað sér í að ná bata var hversu auðvelt það hefði 

verið að taka fyrstu skrefin í bataferlinu hjá Hugarafli þegar þeir komu þangað í fyrsta 

skiptið. Með því var meiningin að auðveldara væri fyrir einstaklinga að halda áfram 

þátttöku í meðferð þegar þeir upplifa góðar móttökur strax á fyrsta kynningarfundi. Það 

segir hversu mikilvægt það er að hafa skipulag og huga að því strax í byrjun að í upphafi 

skal endinn skoða. Það er að segja að til að einstaklingar haldi áfram í meðferð þá þarf 

að taka vel á móti einstaklingi og sýna honum áhuga og að hann skipti máli. Þetta eru 

svipaðar niðurstöður og komu fram í rannsókn Boutillier o.fl., (2011) en þar kom fram að 

til þess að ná bata þarf að huga að því hvernig meðferð eru hugsuð alveg frá byrjun 

meðferðar og hvernig henni er komið í framkvæmd til að einstaklingar sem búa við 

geðræn vandkvæði fái tækifæri til að ná sér frá geðrænum vandkvæðum og lifa gefandi 

og innihaldsríku lífi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að viðmælendur upplifðu 

það mikilvægan lið í bataferlinu að fá hlýjar móttökur þegar þeir koma í kynningarviðtal 

hjá fagaðilum og upplifðu að þeir væru velkomnir og þeim sýnd virðing með því að 

hlustað væri á þá með virkri hlustun. Samkvæmt Slade (2009) felst stuðningur við 

persónulegan bata í því að stuðla að bættri líðan fyrst og fremst, í staðinn fyrir að 

einblína á sjúkdóminn, sem er gert meðal annars með því að meta félagslegan stuðning, 

fjölskyldutengsl, stuðningsnet vina og atvinnuþátttöku.  

Styrkleiki rannsóknarinnar er að hún gefur innsýn í reynsluheim einstaklinga sem eru 

í bata frá geðrænum vandkvæðum. Allir hafa þeir verið virkir þátttakendur í Hugarafli 

um nokkurn tíma og komnir áleiðis í bataferlinu. Allir voru jafnframt mjög ánægðir með 

hugmyndafræði Hugarafls og fannst hún virka fyrir sig, þrátt fyrir að viðmælendur væru 

með mjög ólíkan bakgrunn.  

Veikleiki rannsóknarinnar er að niðurstöður eru eingöngu byggðar á reynslu átta 

viðmælenda og því erfitt að yfirfæra niðurstöður á heildina. 
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8 Lokaorð 

Geðheilbrigði og geðheilbrigðisþjónusta er ein af grunnstoðum samfélagsins. 

Geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi er í stöðugri þróun en það mætti ganga hraðar að innleiða 

nýjar leiðir sem hafa sýnt góð áhrif á einstaklinga með geðræn vandkvæði. Það er mikilvægt 

að þar verði breyting á þar sem rannsóknir sýna aukna lyfjanotkun og aukna tíðni geðrænna 

vandkvæða hér á landi. Einnig hafa notendur geðheilbrigðisþjónustunnar látið í ljósi óánægju 

sína með að ekki sé leitað eftir þeirra upplifun og reynslu af framkvæmd stefnumörkunnar. 

Notendur vilja að raddir þeirra hafi meira vægi þegar geðheilbrigðisþjónustan er skipulögð. 

Ljóst er að lítið er til af rannsóknum um það hvernig geðheilbrigðisþjónustan á Íslandi er að 

gagnast þeim sem hana nota og aðstandendum þeirra. Það er því mikil þörf á að bæta úr því 

með rannsóknum af reynslu og viðhorfum notenda af geðheilbrigðisþjónustunni, en slíkt er 

háð því að einstaklingar séu tilbúnir til þátttöku og er það von rannsakanda að svo verði 

áfram. Áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn á því hvernig notendur opinberu 

geðheilbrigðisþjónustunnar upplifi þjónustu hennar. 

Undanfarin ár hafa aðstæður og réttindamál fólks með geðræn vandkvæði verið til 

umfjöllunar og ýmislegt hefur verið gert á opinberum vettvangi og meðal félagasamtaka til 

að mæta þörfum þessa hóps. Það var mikilvægt skref fyrir geðheilbrigðismál á Íslandi að á 

árinu 2016 var sett fram aðgerðaráætlun og opinber stefna á sviði forvarna í 

geðheilbrigðismálum. Setning hennar er í samræmi við yfirlýsingu og aðgerðaráætlun sem 

samþykkt var í janúar 2005 á Helsinkifundi heilbrigðisráðherra innan Evrópusambandsins 

(WHO, 2005). Áætlunin var talin brýn þar sem góð geðheilsa og líðan er undirstaða lífsgæða 

og gerir fólki fært að finna tilgang með lífinu ásamt því að vera virkir og skapandi 

þjóðfélagsþegnar. Það er markvert að í stefnunni kemur fram að geðheilsuteymi skuli vera 

starfrækt um allt land og að þau muni starfa á grundvelli þarfagreiningar og eftir 

hugmyndafræði valdeflingar. Margt hefur þokast í rétta átt og ýmislegt má segja um það sem 

hefur átt sér stað í geðheilbrigðismálum hérlendis, með til dæmis batamiðuð 

meðferðarúrræði. Einnig með nýlegri stefnuáætlun um að bæta geðheilbrigðisþjónustuna, 

efla forvarnir sem stuðla að því að draga úr fordómum og auka fræðslu. Það mætti leggja 
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meira fjármagn í geðheilbrigðisþjónustuna, minnka kostnað einstaklinga við að sækja sér 

sálfræðimeðferð og aðra sérfræði þjónustu og með því að styðja við starfsemi sem hefur 

sýnt sig að hjálpi notendum við að ná bata. Niðurstöður í þessari rannsókn sýna að 

einstaklingar með geðræn vandkvæði geta öðlast meiri lífsfyllingu og betri líðan ef þeir fá 

tækifæri til þess. Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar bæti við þá þekkingu 

sem nú þegar er til staðar og geti bætt við þá fræðslu sem notendur 

geðheilbrigðisþjónustunnar afla sér. Niðurstöður rannsóknarinnar er á margan hátt 

sambærileg við erlendar rannsóknir en áhugavert var að sjá hversu jákvæða reynslu 

viðmælendur höfðu af þátttöku sinni hjá Hugarafli. Það mætti taka tillit til þessa hóp þegar 

unnið er að því að skipuleggja og móta geðheilbrigðisþjónustuna. 

Með aukinni áherslu á bætta geðheilsu verður ávinningurinn meiri fyrir einstaklinginn 

sjálfan og samfélagið í heild sinni. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að valdefling og 

jafningjafræðsla sem byggir á hugmyndafræði batamiðaðrar stefnu hafi reynst einstaklingum 

vel í bata frá geðrænum vandkvæðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 

batamiðuð meðferðarúrræði á borð við það sem er í boði hjá Hugarafli efli einstaklinga með 

geðræn vandkvæði og fjölskyldur þeirra, auki lífsgæði og möguleika á atvinnu og námi, auk 

þess að hafa jákvæð áhrif á fjárhag ríkissjóðs með fækkun þeirra sem eru á örorku.  
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Viðauki 1. Upplýst samþykki 

 

 Upplýst samþykki 

 

 

Ágæti þátttakandi, 

 

Rannsakandi er Guðrún Hermannsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar og leiðbeinandi er Dr. Ásta Snorradóttir, lektor við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands Netfang; astasnorra@hi.is Sími 525-4288 

 

Samþykki þátttakanda 

Ég undirrituð/aður hef fengið kynningu á rannsókninni Bataferli fólks með geðræn vandkvæði 

sem þiggja þjónustu Hugarafls sem unnin er af Guðrúnu Hermannsdóttur, meistaranema í 

félagsráðgjöf undir leiðsögn Dr. Ástu Snorradóttur, lektor við Félagsráðgjafadeild Háskóla 

Íslands. Um er að ræða rannsókn þar sem skoðað er hvaða þættir styðja mest við bataferli 

einstaklinga sem þiggja þjónustu hjá Hugarafli, hvað varð til þess að þau leituðu til Hugarafls. 

Ég er þess meðvituð að mér er frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á 

rannsóknarferlinu án útskýringa. Einnig hef ég rétt á að neita að svara einstökum spurningum 

eða ræða ákveðin efnisatriði. Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið kynningu 

og upplýsingar um umfang og eðli þessarar rannsóknar og er samþykk/ur því að taka þátt í 

henni. 

 
____________ 
Dagsetning, 

 
__________________________ 
Undirskrift Þátttakenda 

 

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef uppýst ofangreindum þátttakenda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Samþykki þetta 

er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir einu eintaki. 

 

__________________________ 
Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 2. Viðtalsvísir 

 

 

 

  

Viðtalsvísir vegna MA- rannsóknar 

 

Bataferli fólks með geðræn vandkvæði sem þiggja þjónustu Hugarafls 

 

1. Mig langar að heyra sögu þína frá því að þú byrjaðir hjá Hugarafli, og 

hvað var til þess að þú leitaðir til Hugarafls?, - Var einhver sem mælti 

með Hugarafli? Meðferðaraðili? eða frétti viðmælandi af því 

annarstaðar frá? 

2. Hvernig gekk að komast að hjá Hugarafli? 

3. Hver er upplifun þín af Hugarafli?  

4. Hvað hefur þátttaka þín hjá Hugarafli gert fyrir þig? -Hvað hefur 

þátttakan gert fyrir líðan þína?  andlega, félagslega, líkamlega? 

5. Hvað er það sem styður mest við bataferli einstaklinga sem þiggja 

þjónustu hjá Hugarafli, hvaða þættir í hugmyndafræðinni nýtast 

einstaklingum best? Getur þú sagt mér hvers vegna? 

6. Hefur þú velt fyrir þér hvort þú munir halda áfram að mæta í Hugarafl, 

hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? 

7. Hvað hefði getað gert bataferlið léttara?  

8. Er eitthvað sem þú saknar sem þú mundir vilja geta gert hér hjá 

Hugarafli? 

9. Er eitthvað sem þú villt bæta við að lokum? 
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Viðauki 3. Kynningarbréf 

 

Kynningarbréf 

Bataferli fólks sem þiggja þjónustu hjá Hugarafli 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Þú hefur fengið þetta bréf í hendurnar þar sem þú er beðin að taka þátt í 

rannsókninni Bataferli fólks með geðræn vandkvæði sem þiggja þjónustu hjá 

Hugarafli.   

 

Samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni mun undirrituð, Guðrún Hermannsdóttir,  

taka eitt einstaklingsviðtal við þig og má búast við að það taki allt að eina 

klukkustund. Viðtalið við þig mun fara fram á tíma sem hentar þér og þú mátt koma 

með tillögu að staðsetningu viðtalsins. Það getur t.d.  verið í húsakynnum Hugarafls. 

Tekin verða einstaklingsviðtöl við 6-8 einstaklinga vegna rannsóknarinnar. Ekki 

verður gefið upp hverjir samþykkja þátttöku, þannig fær enginn annar en Guðrún 

Hermannsdóttir að vita að þú hafir samþykkt þátttöku. 

 

Guðrún Hermannsdóttir er meistaranemi við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og 

er þessi rannsókn hluti af prófi hennar til MA gráðu. Félagasamtökin Hugarafl hefur 

samþykkt að hafa milligöngu um leit að þátttakendum í rannsóknina. Ábyrgðaraðili 

rannsóknarinnar og leiðbeinandi minn er Dr. Ásta Snorradóttir, lektor við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, netfang hennar er: astasnorra@hi.is, Sími 525-

4888. 

 

Ef þú veitir samþykki þitt, mun viðtalið vera tekið upp og síðan afrituð án þess að 

nafn þitt komi fram. Öll gögn, bæði hljóðskrár og afrit af viðtölunum verða varðveitt 

í læstri möppu á tölvu Guðrúnar Hermannsdóttur, sem hún ein hefur aðgang að. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónulegra upplýsinga og verður nafnleyndar og 

trúnaðar gætt við vinnslu rannsóknar og við birtingu niðurstaðna.  
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Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast skilning á upplifun fólks með geðræn 

vandkvæði af hvaða þættir í hugmyndafræði Hugarafls er að styðja mest við bataferli 

þeirra.  

Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar munu auka þekkingu og skilning 

fagaðila á stöðu og þörfum fólks sem er að ná bata vegna geðrænna vandkvæða. 

Þátttaka skapar því tækifæri til að hafa áhrif á mótun þjónustu og úrræða hjá 

Hugarafli.  

 

Þér er frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni á hvaða stig sem er og án útskýringa.  

Rannsakandi mun ekki skrá hjá sér ef þú hafnar þátttöku.  Einnig er þér frjálst að 

neita að svara einstökum spurningum ef þær vekja vanlíðan á einhvern hátt eða ef 

þú af öðrum ástæðum vilt ekki svara.  Þó er æskilegt, vegna rannsóknarinnar og 

vinnslu hennar, að sem flestum spurningum sé svarað eins nákvæmlega og unnt er. 

 

 

 

 

Virðingafyllst, 

 

_____________________       _________________________ 
Guðrún Hermannsóttir     Dr. Ásta Snorradóttir, Lektor  
MA nemi í félagsráðgjöf    Félagsráðgjafadeild Háskóla Ísland 


