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Útdráttur 

Í þessari heimildarritgerð verður fjallað um áhrif vímuefnaröskunar og heimilisofbeldis á 

börn. Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvort tengsl séu á milli ofneyslu áfengis 

og/eða vímuefna og heimilisofbeldis, hvaða afleiðingar það hefur á börn að upplifa 

heimilisofbeldi og hvaða úrræði eru í boði fyrir börn sem hafa upplifað heimilisofbeldi. 

Einnig verður skoðað hvernig aðkomu félagsráðgjafa í málum barna sem búa við 

vímuefnaneyslu og heimilisofbeldi sé háttað.  

Niðurstöður ritgerðarinnar sýndu fram á það að það eru sterk tengsl milli ofneyslu 

áfengis og/eða vímuefna og heimilisofbeldis. Heimilisofbeldi er alþjóðlegt vandamál sem 

á sér stað í nánum samböndum og oftar en ekki eru konur þolendur. Börn sem upplifa 

heimilisofbeldi eða verða vitni að því þurfa að kljást við slæmar afleiðingar í kjölfarið á 

ofbeldinu. Afleiðingar heimilisofbeldis hafa áhrif á sálrænan, líkamlegan, vitsmunalegan 

og félagslegan þroska barna. Helstu úrræði sem standa börnum til boða sem hafa upplifað 

heimilisofbeldi eða orðið vitni að því eru á vegum Barnaverndar, Barnahúss, Foreldrahúss 

og Samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda. Félagsráðgjafar þurfa að einblína 

á það að veita börnum og fjölskyldum þeirra viðeigandi úrræði. Félagsráðgjafar geta boðið 

þeim sem glíma við vímuefnavanda upp á félagslega aðstoð, auk þess að veita börnum í 

heimilsiofbeldismálum viðeigandi aðstoð með þeirri kunnáttu sem félagsráðgjafar hafa til 

þess að vinna í slíkum málum.    
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Formáli  

 
Ritgerð þessi er 12 ETSC-eininga lokaverkefni til BA- gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands sem skrifuð var vorið 2018. Jóna Margrét Ólafsdóttir, aðjúnkt við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands var leiðbeinandi ritgerðarinnar. Ég vil þakka Jónu fyrir 

góð ráð og uppbyggilega gagnrýni við gerð á þessari ritgerð. Hreiðar Ingi Eðvarðsson fær 

sérstakar þakkir fyrir lestur og yfirferð á ritgerðinni. Ég vil þakka nánustu vinum mínum 

og fjölskyldu fyrir þolinmæði, skilning og stuðning við skrif þessarar ritgerðar. Án þeirra 

hefði þetta ekki orðið að veruleika.   
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1 Inngangur  

Í þessari heimildarritgerð til BA gráðu verður fjallað um hvaða áhrif það hefur á börn að 

alast upp við vímuefnaneyslu foreldra og heimilisofbeldi. Skoðað verður samband á milli 

vímuefnaneyslu og heimilisofbeldis en margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

heimilisofbeldi á sér stað á heimilum þar sem um ofneyslu áfengis og/eða vímuefna er að 

ræða (Morris, Hegarty og Humphreys, 2012). Heimilisofbeldi getur átt sér stað milli 

náinna einstaklinga svo sem í nánum vina samböndum, para samböndum og innan 

fjölskyldunnar í heild (Morris o.fl., 2012). Í þessari heimildarritgerð verður aðallega 

skoðað heimilisofbeldi í fjölskyldum þar sem börn eru beitt heimilisofbeldi eða verða vitni 

að því. Erlendir fræðimenn og fagfólk sem sérhæfa sig í því að skoða áhrif heimilisofbeldis 

á börn telja að það hafi neikvæðar afleiðingar á þroska, heilsu og vellíðan barna sem alast 

upp við heimilisofbeldi (Peek-Asa, Saftlas, Wallis, Harland og Dickey, 2017).  

Markmið með þessari ritgerð er að opna umræðu um þetta málefni og fá mögulega 

fram fleiri hugmyndir af rannsóknum varðandi þetta efni á Íslandi. Skoðuð verða tengsl 

milli ofneyslu áfengis og/eða vímuefna og heimilsofbeldis. Það verður einblínt á þær 

afleiðingar heimilisofbeldis sem að það hefur á börn sem hafa upplifað eða orðið vitni að 

því. Reynt verður að komast að því hvort að einhver úrræði séu til boða fyrir þau börn 

sem hafa upplifað heimilisofbeldi eða orðið vitni að því. Auk þess verða skoðuð hlutverk 

félagsráðgjafa í heimilisofbeldismálum, sérstaklega þar sem börn eru viðstödd. 

Rannsóknarspurningarnar í þessarri ritgerð eru eftirfarandi:  

1. Eru tengsl á milli ofneyslu áfengis og/eða vímuefna og heimilisofbeldis?  

2. Hvaða afleiðingar getur heimilisofbeldi haft á börn?  

3. Hvaða úrræði eru til staðar fyrir börn sem verða fyrir heimilisofbeldi?  

4. Hvernig er aðkoma félagsráðgjafa í þessum málum barna sem búa við 

vímuefnaneyslu og heimilisofbeldi?  
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Gögnin sem verða notuð við skrif þessarar ritgerðar verða meðal annars erlendar 

ritrýndar greinar og rannsóknir, fræðibækur og opinber gögn sem hægt er að finna svo 

sem þingskjöl og tölulegar upplýsingar. 

Í þessarri heimildarritgerð verða orðin vímuefni, vímuefnaneysla og vímuefnaröskun 

notuð sem yfirheiti yfir öll hugbreytandi efni það er lögleg efni eins og áfengi, 

lyfseðilsskyld og ávanabindandi lyf sem og ólögleg vímuefni og notkun þeirra.  

Þessi heimildarritgerð skiptist í sex megin kafla. Kafli eitt fjallar um vímuefnaröskun, 

almennt um skilgreiningu á henni, greiningarkerfi DSM 5, sjúkdómslíkanið ICD 10 og 

sjúkdómskenningar. Kafli tvö fjallar um skilgreiningar á heimilisofbeldi og helstu 

birtingarmyndir þess. Þriðji kaflinn einblínir á hugtakið fjölskyldan, helstu skilgreiningar á 

því, tengslakenninguna og fjölskyldukerfiskenninguna. Kafli fjögur verður um áhrif 

heimilisofbeldis á börn. Í fimmta kafla verður sagt frá úrræðum sem standa til boða fyrir 

börn sem alast upp við vímuefnaröskun og heimilisofbeldi, en þær stofnanir sem bjóða 

upp á þau úrræði sem verður fjallað um eru Barnavernd, Barnahús, Forldrahús og SÁÁ. Í 

sjötta og síðasta kaflanum verður einblínt á þau hlutverk félagsráðgjafa í heimilisofbeldis 

málum. Í lokin verða niðurstöður ritgerðinnar dregnar saman og þeim fjórum spurningum 

sem eru lagðar fyrir svarað í umræðu kaflanum. Vangaveltur höfundar koma síðan í 

lokaorðum.  
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2 Hvað er vímuefnaröskun  

Í þessum kafla verður fjallað almennt um hvað er vímuefnaröskun. Greint verður frá 

mismunandi skilgreiningum á vímuefnaröskun og því hvernig hún hefur áhrif á 

einstaklinginn. Í því samhengi verður varpað ljósi á það hvernig vímuefnaröskun er greind 

og skilgreind með því að skoða tvö greiningarkerfi. Greiningarkerfin sem verður fjallað um 

eru Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM V) sem er gefið út af 

Ameríska geðlæknafélaginu (e. Amercian Psychological Association) og Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 10 (ICD-10) sem 

Alþjóðaheilbrigiðsstofnunin (e. World Health Organization) gefur út. Í lok þess kafla 

verður gerð grein fyrir sjúkdómskenningu Jellinek á vímuefnasýki.  

2.1   Skilgreiningar á vímuefnaröskun 

Einstaklingar hafa misnotað vímuefni frá örófi alda (Doweiko, 2012). Vímuefnaneysla er 

alþjóðlegt vandamál (Khan, Kausar og Imam, 2013). Tíðni þess vandamáls er há og gerir 

það að verkum vímuefnaneysla sé talin vera viðurkennd hegðun meðal einstaklinga í dag 

(Khan o.fl., 2013). Vímuefnaneysla er áhyggjuefni í nær öllum samfélögum heims 

(Renstrom, Ferri og Mandil, 2017). Það hefur ekki eingöngu áhrif á heilsu, öryggi og 

vellíðan samfélagsþegna heldur hefur það einnig áhrif á félagslega og efnahagslega þróun 

í þeim samfélögum sem að vímuefnaneysla er alvarlegur vandi. Vímuefnaneysla hefur 

sérstaklega áhrif á börn, ungt fólk og fjölskyldur þeirra. Í rannsókn sem gerð var árið 2010 

og nefnist Global Burden of Disease Study, kom í ljós að um 7,4% dánarorsaka fólks víðs 

vegar í heiminum var vegna vímuefnaneyslu eða annarra sjúkdóma tengdum neyslunni. 

Dánarorsök vegna ofneyslu áfengis var 9,6% og vegna ólöglegra lyfja 10,9% (Renstrom 

o.fl., 2017). Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, World Health 

Organization (WHO) veldur vímuefnaneysla mörgum dauðsföllum ár hvert en talið er að 

nýjustu tölurnar benda til að um 0.55% af heildar dauðsföllum heims megi tengja við 

ofneyslu vímuefna. Um 0.70% karla deyja vegna notkun vímuefna og um 0.37% kvenna 

(Renstrom o.fl., 2017). Talið er að um það bil 34% unglinga á heimsvísu á aldrinum 15 til 

19 ára séu byrjuð að neyta áfengis eða fikta við það. Auk áfengis er kannabis talið 

algengasta ólöglega vímuefnið sem að unglingar nota eða fikta við í dag (Renstrom o.fl., 

2017).          
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Þau efni sem talin eru bæði lögleg og ólögleg sem kalla fram vímu- eða fíkniáhrif eru 

skilgreind sem vímuefni. Vímuefni verka á miðtaugakerfi sem losar vellíðunarboðefni líkt 

og dópamín með inntöku vímugjafa með þeim afleiðingum að skynjun og líðan fólks 

breytist (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012). Starfsemi miðtaugakerfisins breytist með 

inntöku vímuefna. Viðkomandi er talinn vera undir áhrifum þegar viðbrögð hans og 

skynjun breytist við notkun vímuefna (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012).   

Til eru margar tegundir vímuefna og virka þau öll mismunandi á miðtaugakerfið 

einstaklingsins. Þeim er flokkað í slævandi, örvandi og skynvillandi efni (Wade og Tavris, 

2008). Slævandi efni eru meðal annars, áfengi, róandi lyf og svefnlyf. Þau efni sem teljast 

virka örvandi á taugakerfið einstaklingsins eru nikótín, koffín, kókaín og amfetamín. 

Skynvillandi efni eru kannabis, sveppir, LSD og E-töflur (Wade og Tavris, 2008). 

Vímuefnaröskun er hugtak sem er skilgreint sem endurtekin notkun á vímuefni þrátt 

fyrir að það hafi slæmar afleiðingar á hegðun einstaklingsins og líkamlega heilsu hans. 

Fráhvörf (e. withdrawal), þolmyndun (e. tolerance) og þráhyggja (e. craving) byrja að 

myndast gagnvart vímuefninu eftir mikla og langvarandi neyslu (Doweiko, 2012). 

Einstaklingur sem glímir við vímuefnaröskun hefur einkennandi varnarðaferðir til þess að 

koma í veg fyrir að þurfa að horfast í augu við þann raunveruleika að hann eigi við alvarlegt 

vandamál að stríða. Þessar varnaraðferðir eru afneitun (e. denial), vörpun vandamálsins 

yfir á aðra (e. projection), réttlæting á vandamálinu (e. rationalization) og að gera lítið úr 

vandamálinu (e. minimization) (Doweiko, 2012). Alvarleiki vímuefnaröskunar fer eftir 

ákveðnum stigum sem mæld eru með greiningarkerfi sem verður farið í ítarlega í 

kaflanum hér fyrir neðan en einstaklingur getur greinst með mis alvarlega 

vímuefnaröskun (Preuss, Watzke og Wurst, 2014; American Psychiatric Association [APA], 

2013).     

2.2 Greiningarkerfi DSM-5 

Bandaríska geðlæknafélagið American Psychological Association gaf út DSM (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) greiningarkerfi sem var sett saman af 

sérfræðingum og vísindamönnum fyrir fagfólk sem sérhæfir sig í því að greina geðræn 

vandkvæði hjá einstaklingum. Þetta greiningarkerfi hefur verið nýlega endurbætt í 

fimmtu útgáfu (2013) og þar má finna viðmiðunarlista fyrir hvert og eitt vímuefni (Preuss 

o.fl., 2014; APA, 2013).  
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Í DSM 5 er notast við hugtakið vímuefnaröskun þegar verið er að greina það hvort að 

einstaklingur eigi við áfengis eða vímuefnavanda að stríða. Viðmiðn sem farið er eftir í 

DSM 5 eru ellefu talsins (APA, 2013). 

1. Einstaklingur notar meira magn af vímuefninu eða lengur en ætlað var. 

2. Stöðvun eða minnkun neyslunnar árangurslaus. 

3. Miklum tíma er varið í að reyna finna vímuefnið, neyta þess eða til að jafna sig 

eftir að áhrif þess minnka. 

4. Mikil þrá eða sterk löngun í vímuefnið. 

5. Endurtekin noktun vímuefnisins sem leiðir til þess að skyldum skóla, starfs eða 

heimilis er ekki sinnt á fullnægjandi hátt. 

6. Vímuefnaneyslan heldur áfram þrátt fyrir viðvarandi eða endurtekin félagsleg 

vandamál sökum neyslu. 

7. Áhugamálum og tómstundum er ekki sinnt vegna notkunar vímuefnis. 

8. Vímuefnanotkun er endurtekin í aðstæðum sem eru líkamlega hættulegar. 

9. Áframhaldandi vímuefnanotkun þrátt fyrir sálfræðilegan eða líkamlegan 

vanda sem er orsök neyslunnar. 

10. Aukið þol. Viðkomandi þarf að auka magn af vímuefnum sem hann neytir til 

þess að ná þeim áhrifum sem óskað er eftir. Áframhaldandi neysla 

vímuefnisins af sama magni skilar ekki sömu áhrifum.  

11. Fráhvörf sem sem koma eftir að vímuefanotkun er hætt eða minnkuð. 

Viðkomandi neytir annarra vímuefna til þess að draga úr eða koma í veg fyrir 

fráhvarfseinkenni (Preuss o.fl., 2014; APA, 2013).  

Þessi viðmið skiptast niður í fjóra flokka. Viðmiðin 1-4 mæla skerta stjórn á 

vímuefnanoktun. Viðmið 5-7 einblína á félagslega skerðingu. Áhættusöm notkun á 

vímuefni er mæld í viðmiðum 8-9. Viðmið 10-11 eru lyfjafræðileg viðmið (APA, 2013).  

Til þess að einstaklingur verði greindur með vímuefnaröskun þurfa að minnsta kosti 

tvö einkenni hafa verið til staðar á síðastliðnum tólf mánuðum. Því fleiri sem að einkennin 

eru því alvarlegri er vímuefnaröskunin. Alvarleiki vímuefnaröskunar samkvæmt DSM 5 

skiptist niður í milda, miðlungs og alvarlega vímuefnaröskun. Einstaklingur sem greinist 
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með tvö til þrjú einkennni af þeim viðmiðum sem voru gefin hér fyrir ofan er þá talinn 

vera með milda vímuefnaröskun, fjögur til fimm einkenni eru miðlungs vímuefnaröskun 

og sex eða fleiri einkenni eru alvarleg vímuefnaröskun (Preuss o.fl., 2014; APA, 2013).  

2.3 Sjúkdómsflokkunarkerfi ICD-10 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur einnig gefið út þekkt greiningarkerfi sem 

er notað við greiningu á sjúkdómum og heilsufarsvandamálum, meðal annars 

vímuefnasýki. Til þess að einstaklingur getur talist vera greindur með vímuefnasýki þurfa 

þrjú eða fleiri einkenni hafa komið fram á síðustu tólf mánuðum (World Health 

Organization [WHO], e.d; Manchikanti, Falco og Hirsch, 2013). Greiningarviðmiðin ICD 10 

eru eftirfarandi:  

1. Mikil löngun eða þörf fyrir vímuefnið. 

2. Stjórnlaus vímuefnaneysla. Sá sem neytir vímuefnisins gerir það oftar, meira eða 

lengur en gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni fara að myndast þegar reynt er að draga úr neyslu 

vímuefna. Vímuefni eru notuð til að draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukin þolmyndun. Sá sem neytir vímuefna þarf meira magn af þeim til þess að ná 

fram sömu áhrifum og áður. 

5. Sá sem neytir vímuefna eyðir meiri tíma í að nálgast vímuefni, neyta þeirra eða ná 

sér eftir neyslu og þá á kostnað frístunda eða annars sem veitir vellíðan. 

6. Þrátt fyrir augljósan líkamlegan og sálrænan skaða er neyslu haldið áfram (WHO, 

e.d.). 

2.4   Sjúkdómskenningar 

Fræðimaður að nafni Elvin Morton Jellinek (1960) setti fram sjúkdómskenningu á 

vímuefnsýki á sjöunda áratugnum (Kelemen og Mark, 2016). Rannsóknir Jellinek um 

vímuefnasýki töldust vera óhefðbundnar á þeim tíma sem þær voru gerðar miðað við 

aðrar rannsóknir. Rannsóknir hans fóru út fyrir þann hefðbundna ramma sem byggðist á 

sjónarmiðum Darwinisma um hrörnun og siðferðisleg sjónarmið um vímuefnasýki 

(Kelemen og Mark, 2016). Jellinek varð einn af fyrstu fræðimönnum til þess að staðfesta 
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fullyrðingu AA samtakana um það að vímuefnasýki væri sjúkdómur. Hann notfærði sér þá 

fullyrðingu í sjúkdómskenningunni sinni sem kom fram árið 1960 (Kelemen og Mark, 

2016). Jellinek taldi að greina mætti einstakling með vímuefnasýki ef að noktun áfengis 

hefði skaðleg áhrif á einstaklinginn og umhverfi hans (Leggio, Kenna, Fenton, Bonenfant 

og Swift, 2009). Samkvæmt sjúkdómskenningunni síversnar sjúkdómur einstaklings við 

misnotkun vímuefna. Einstaklingur sem greinist með þennan sjúkdóm þarf 

undantekningarlaust að fá meðferð við sjúkdómnum. Í sjúkdómskenningunni er lögð 

áhersla á það að hver og einn einstaklingur sem greinist með þennan sjúkdóm þarf að fá 

sömu meðferð við honum. Svo að meðferðin teljist árangursrík þarf einstaklingur að 

hætta allri neyslu vímuefna (Leggio o.fl., 2009).  

Jellinek greindi vímuefnasýki í fimm stig sem eru Alpha, Beta, Gamma, Delta og 

Epsilon (Leggio o.fl., 2009). Alpha er fyrsta stigið sem er sálræn fíkn þar sem einstaklingur 

er með mikla þráhyggju og löngun í vímuefnið. Beta er annað stig þar sem líkamlegar 

afleiðingar áfengis koma í ljós en hér er þó ekki verið að meina líkamlega fíkn. Þriðja stigið 

er Gamma þar sem einstaklingur er búinn að þróa með sér stjórnlausa og líkamlega fíkn. 

Delta er fjórða stigið sem einnig felst í líkamlegri fíkn en þó ekki stjórnlausri og fimmta 

stigið er Epsilon sem er túradrykkja (Leggio o.fl., 2009). Jellinek flokkaði þessi stig niður í 

þróun sjúkdóms sem gerir ráð fyrir fjórum stigum (Doweiko, 2012): 

1. Forsjúkdómsstig sem er aukið þol þar sem einstaklingur sækist í þær aðstæður þar 

sem er áfengi. 

2. Fyrirboðastig. Einstaklingur upplifir minnisleysi og er vímuefni orðið að nauðsyn. 

Einstaklingur drekkur fyrir veislu og tekur nóg af áfengi með sér í veislu til þess að 

finna ekki fyrir þeirri óþægilegri tilfinningu þegar það fer að renna af honum. 

3. Úrslitastig. Einstaklingur upplifir algert stjórnleysi gagnvart vímuefninu. 

Viðkomandi hefur ekki stjórn á neyslu vímuefna né sínu lífi.  

4. Krónískt stig. Á þessu stigi skiptir ekkert annað máli nema drykkja. Drukkið er með 

hverjum ser, hvar sem er og hvenær sem er. Einstaklingurinn er búinn að missa 

fjölskyldu sína og atvinnu. Hér er ekkert framundan nema dauði (Doweiko, 2012).  
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Þó að sjúkdómskenningin hafi haft mikil áhrif á það hvernig vímuefnsýki sé skilgreind í dag 

hefur hún verið gagnrýnd af fræðimönnum. Sjúkdómskenningin Jellinek hefur verið 

gagnrýnd fyrir það að leggja of mikla áhreslu á að einungis heilbrigðisstarfsfólk og aðrir 

fagaðilar geta meðhöndlað einstaklinga með vímuefnasýki (Doweiko, 2012). Fræðimenn 

telja það að einstaklingar með vímuefnasýki fari að réttlæta sína andfélagslega hegðun 

og neyslu vegna þess að sjúkdómskenningin skilgreinir vímuefnasýki sem sjúkdóm 

(Doweiko, 2012). Jellinek leggur áherslu á það að meðhöndlun vímuefnasýki eigi að vera 

sú sama fyrir alla einstaklinga sem að glíma við þennan sjúkdóm. Aðrir fræðimenn telja 

þó að einstaklingar eru ekki allir eins og eru með mismunandi þarfir þegar kemur að því 

að fá hjálp við meðhöndlun þessa sjúkdóms (Doweiko, 2012).  

Fræðimenn hafa lengi reynt að útskýra áhrif vímuefnaröskunar á líffræðilega, 

sálfræðilega og félagslega þætti einstaklings og gerir sjúkdómskenningin Jellinek grein 

fyrir öllum þessum þáttum (Keleman og Mark, 2016). Fræðimenn sem aðhyllast 

siðferðislegar kenningar benda á það að siðferðiskennd hefur einnig áhrif á 

vímuefnaröskun en það gerir sjúkdómskenningin ekki (Salvi, 2017). Einstaklingar hafa 

siðferðiskennd sem hefur áhrif á þær ákvarðanir sem þeir taka. Vímuefnasýki getur meðal 

annars orðið að vandamáli ef að einstaklingur kýs að leiðast út í vímuefni (Salvi, 2017). 

Fræðimenn telja að vímuefnasýki sé tengt þeim vitsmunalegum og tilfinnigalegum 

þáttum sem skerðast þegar einstaklingar missa siðferðiskennd sína vegna ýmissa 

erfiðleika og/eða andfélagslegrar hegðunar (Salvi, 2017). Þeir einstaklingar sem eru með 

litla siðferðiskennd eru líklegir til þess að þróa með sér vímuefnasýki ef ekki gengur að 

vinna úr þeim vitrænum og tilfinngalegum vandamálum sem geta haft áhrif á 

ákvarðanatöku þeirra (Salvi, 2017). Þeir fræðimenn sem telja það að vímuefnasýki hafi 

ekki líffræðilegar orsakir vilja ekki skilgreina vímuefnaröskun sem sjúkdóm. Þeir skilgreina 

vímuefnaröskun sem vandamál vegna hegðunar frekar en líffræðilegra orsaka. Einnig 

leggja þeir áherslu á að vímuefnasýki einstaklinga sé afleiðing félagslegra orsaka sem eru 

tengdir því umhverfi sem að einstaklingur er í. Þeir fræðimenn telja þar að auki að sálræn 

vandamál hafa meiri áhrif á vímuefnasýki frekar en líffræðilegar orsakir (Keleman og 

Mark, 2016).  
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3 Heimilisofbeldi 

Í þessum kafla verður greint frá skilgreiningu og helstu birtingarmyndum heimilisofbeldis. 

Fjallað verður um andlegt-, líkamlegt-, og kynferðislegt ofbeldi. Auk þess verður hugtakið 

vanræksla skilgreind.  

3.1 Skilgreining á heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er alvarlegt lýðheilsuvandamál sem á sér stað víðs vegar um heim allan. 

Skilgreina má heimilisofbeldi sem ógnandi hegðun, ofbeldi eða misnotkun milli 

fullorðinna einstaklinga sem eru eða hafa verið í nánu sambandi burt séð frá kyni og 

kynferði einstaklings (Howard, Trevillion, Khalifeh, Woodall og Agnew-Davies, 2010). 

Fræðimenn eru sammála um það að ofbeldi í nánum samböndum er þegar framkoma eins 

einstaklings veldur líkamlegum, andlegum eða kynferðislegum skaða hjá maka hans 

(Dowd, 2017). Fræðimenn hafa sýnt fram á það að í flest öllum heimilisofbeldismálum 

hafa gerendurnir og jafnvel þolendurnir verið undir áhrifum áfengis og/eða annarra 

vímuefna (Dowd, 2017). Þegar gerandinn er undir áhrifum aukast líkurnar á því að hann 

verði ofbeldisfullur og beitir líkamlegu-, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi (Dowd, 2017). 

  Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum var sýnt fram á það að 27% kvenna og 11% 

karla hafa upplifað ofbeldi í nánum samböndum (Dowd, 2017). Hér á landi var borið 

saman heildarfjölda heimilisofbeldismála árið 2014, en þá voru 284 heimilisofbeldismál á 

skrá hjá lögreglu yfir allt árið (Rannveig Sigurvinsdóttir, Erla Hlín Hjálmarsdóttir og Kristín 

I. Pálsdóttir, 2015). Árið 2015 voru um 285 heimilisofbeldismál á skrá hjá Lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu eftir fyrstu sex mánuði sem liðnir voru á árinu (Rannveig 

Sigurvinsdóttir o.fl., 2015). Starfsfólk Reykjavíkurborgar gerðu yfirlit yfir 78 

heimilisofbeldismál frá janúar til júní árið 2015. Þar kom í ljós að 70 konur voru þolendur 

heimilsiofbeldis en einungis 8 karlmenn (Rannveig Sigurvinsdóttir o.fl., 2015). Í 53 málum 

voru börn viðstödd á heimilinu þegar ofbeldið átti sér stað (Rannveig Sigurvinsdóttir o.fl., 

2015).  

Karlar og konur og geta bæði orðið fyrir heimilisofbeldi en þó verða konur yfirleitt í 

meira falli þolendur heimilisofbeldis heldur en karlar (Howard o.fl., 2010).  Áður fyrr var 

ekki litið alvarlegum augum á ofbeldi gegn konum en í dag er þetta talið vera alvarlegt 
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mannréttindabrot (Tsirigotis og Uczak, 2016). Þolendur ofbeldis sem eru í ofbeldisfullum 

samböndum eiga oft erfitt með að slíta sambandinu vegna hræðslu við gerandann. Þar 

að auki eiga þolendur heimilisofbeldis oft erfiðara með að slíta tengsl við gerandann ef 

þau eiga börn saman (Tsirigotis og Uczak, 2016).  

3.2 Andlegt ofbeldi 

Fræðimenn eru sammála um að skilgreining á andlegu ofbeldi þykir oft erfitt að útskýra 

þar sem hugtakið tekur á sig ýmsar myndir (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Andlegt ofbeldi er 

algengt á heimilum þar sem er beitt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Sá sem beitir 

andlegu ofbeldi er með það í huga að beita niðurlægjandi hegðun með því að ná algjörri 

stjórn á eða völdum yfir maka sínum (Yoshihama, Horrocks og Kamano, 2009). Sú hegðun 

sem gerandinn beitir með andlegu ofbeldi er einungis einhliða sem leiðir til þess að 

gerandinn stjórnar þeirri hegðun sjálfur og styrkir hana í kjölfarið með því að beita henni 

gegn maka sínum (Yoshihama o.fl., 2009; Ingólfur V. Gíslason, 2008).   

Birtingarmyndir andlegs ofbeldis eru nokkrar. Til að mynda eru hótanir og ógnanir 

aðferðir sem notaðar eru af gerandanum til þess að hafa yfirráð yfir maka sínum (Blythe, 

Heffernan og Walters, 2010). Gerandinn lætur frá sér niðurlægjandi athugasemdir í garð 

maka síns með þeim tilgangi að brjóta hann niður (Yoshima o.fl., 2009; Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Stöðugt eftirlit með makanum þar sem gerandinn fylgist grannt með 

öllum símtölum og póstum sem makinn hans fær, auk þess að kanna stöðugt hvar makinn 

hans er og hvert hann er að fara er ein af birtingarmyndum andlegs ofbeldis. Einangrun 

maka er ein af birtingarmyndum andlegs ofbeldis þar sem gerandinn einangrar maka sinn 

frá fjölskyldu og vinum (Yoshima o.fl., 2009; Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þvingun til 

athafna sem makinn er ekki samþykktur telst sem andlegt ofbeldi. Að lokum má nefna 

ítrekaðar svívirðingar, gagnrýni og öfgafulla afrbýðisemi sem atriði sem falla undir þær 

birtingarmyndir sem andlegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að andlegt ofbeldi fylgir alltaf í kjölfarið á líkamlegu 

ofbeldi (Yoshihama o.fl., 2009). Þó ber að hafa í huga að andlegt ofbeldi getur átt sér stað 

án þess að einstaklingur sé beittur líkamlegu ofbeldi. Þær afleiðingar sem einstaklingur 

upplifir í kjölfar andlegs ofbeldis eru oft á tíðum mjög alvarlegar og getur verið erfitt að 

vinna úr þeim þar sem áverkarnir í kjölfar andlegs ofbeldis myndast oftast á sálinni 

(Yoshihama o.fl., 2009). Yfirleitt sést ekki á einstaklingnum þegar hann hefur orðið fyrir 
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andlegu ofbeldi þar sem áverkarnir eru ekki sýnilegir eins og eftir líkamlegt ofbeldi (Blythe 

o.fl., 2009).  

3.3 Líkamlegt ofbeldi 

Sá einstaklingur sem beitir líkamlegu afli eða valdi gegn öðrum einstakling með þeim 

afleiðingum að það ollir líkamlegum sársauka eða áverkum er talað um líkamlegt ofbeldi 

(Eshelman og Levendosky, 2012). Þeir sem beita líkamlegu ofbeldi reyna að beita því með 

þeim hætti að áverkarnir séu á þeim svæðum sem sjást minnst á þolendunum til að 

mynda á bakinu, brjóstum, kviði, lærunum og handleggjunum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Þó ber að nefna að á heimilum þar sem ofbeldi á sér stað er það oft áætlun gerandans 

sem beitir líkamlegu ofbeldi að beita því með þeim hætti að áverkarnir sjáist á 

þolandanum með þeim afleiðingum að hann einangrist (Eshelman og Levendosky, 2012).  

 Helstu birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis sem einstaklingur getur orðið fyrir eru að 

vera sleginn, hrint, sparkað í, klóraður, bitinn, brenndur, vera tekinn kverktaki, vera kýldur 

og svo nokkuð sé nefnt (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Líkamlegt ofbeldi er misalvarlegt og 

getur það orðið einstkalingi að bana í verstu tilfellum (Juodis o.fl., 2014; Eshelman og 

Levendosky, 2012; Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Líkamlegt ofbeldi er talið vera ein af birtingarmyndum heimilisofbeldis. Samkvæmt 

rannsóknum eru einstaklingar sem hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi líklegir til þess að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi (Eshelman og Levendosky, 2012). 

3.4 Kynferðislegt ofbeldi 

Þegar verið er að tala um kynferðislegt ofbeldi er oft á tíðum ekki auðvelt að skilgreina 

þetta hugtak á einfaldan hátt (Graham-Bermann og Perkins, 2010). Kynferðislegt ofbeldi 

er alþjóðlegt vandamál sem er oft á tíðum viðkvæmt málefni (Howard o.fl., 2010). Ofbeldi 

að þessu tagi á sér meðal annars stað í nánum samböndum og er það einnig ein af 

birtingarmyndum heimilisofbeldis (Graham-Bermann og Perkins, 2010; Howard o.fl., 

2010). Sem dæmi ber að nefna að ekki er langur tími liðinn síðan farið var að viðurkenna 

kynferðislegt ofbeldi í hjónaböndum en áður fyrr var það sjálfsagt að beita kynferðislegu 

ofbeldi þegar eiginmaður vildi stunda kynlíf með eigkonu sinni þrátt fyrir neitun hennar á 

því. Í dag telst þetta sem ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  
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Nauðgun, þvingun í vændi, valdbeiting, óviðeigandi kynferðislegar snertingar og tal 

teljast vera kynferðislegt ofbeldi (Peterman, Palermo og Bredenkamp, 2011; Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Það telst einnig vera kynferðislegt ofbeldi ef einstaklingur sem er 

meðvitaður um það að hann sé með kynsjúkdóm lætur hinn aðilann taka þátt í 

kynferðislegri athöfn án þess að upplýsa hann um það (Ingólfur V. Gíslan, 2008). Öll 

kynferðisleg athöfn sem er fengin fram með valdbeitingu án samþykkis er talin vera 

kynferðislegt ofbeldi (Peterman o.fl., 2011).  

Fræðimenn sem hafa verið að rannsaka ofbeldi í nánum samböndum telja þá 

einstaklinga sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í meiri hættu á að þróa með sér 

áfallastreituröskun heldur en þeir einstaklingar sem hafa ekki orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi (Levendosky, Lannert og Yalch, 2012; Peterman o.fl., 2011) 

3.5 Vanræksla 

Á heimilum þar sem á sér stað ofbeldi eru í mörgum tilfellum börn og eru þau oft á tíðum 

verulega vanrækt (Peek-Asa o.fl., 2017). Þegar foreldri eða umsjónaraðili barns veitir 

barni ekki fæði, skjól, klæði, læknishjálp, umsjón eða eftirlit er það talið vera vanræksla 

(Peek-Asa o.fl., 2017; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Skipta má vanrækslu í fjóra 

flokka en þeir eru líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla 

varðandi nám og tilfinningaleg vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Líkamleg vanræksla er þegar foreldri eða umsjónaraðili barns hefur brugðist 

grunnþörfum barnsins. Klæðnaður, fæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta og hreinlæti barns 

er ábótavant (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit á við um þegar öryggi og velferð barnsins er í 

hættu vegna ófullnægjandi umsjónar og eftirlits foreldra eða umsjónaraðila barnsins. Sem 

dæmi má nefna þegar barn er skilið eitt eftir heima án þess að hafa þroska og aldur til 

þess. Einnig telst það vanræksla varðandi umsjón og eftirlit þegar foreldri eða 

umsjónaraðili barns getur ekki verndað það sökum annarlegs ástands vegna ofneyslu 

áfengis eða vímuefna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Vanræksla varðandi nám á sér stað þegar skólagöngu eða námi barns er ekki sinnt 

fullnægjandi. Barnið missir mikið úr skóla, mæting barns í skólann er verulega ábótavant 
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eða það missir úr skólanum vegna ólögmætra ástæðna og barnið skortir þau nauðsynlegu 

áhöld til þess að geta tekið þátt í skólastarfi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Tilfinningaleg vanræksla lýsir sér þannig að tilfinningalegum þörfum barns og 

félagslegri og hugrænni örvun barns er ekki sinnt af foreldrum eða umsjónaraðila barnsins 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Í flestum tilfellum þar sem er heimilisofbeldi og veruleg neysla vímuefna eru börn 

oftast vanrækt (Triplett, Higgins og Payne, 2013; Morris o.fl., 2012). Rannsóknir hafa bent 

til þess að vanræksla hafi slæm áhrif á börn. Mikil hætta er á því að þau börn sem hafa 

verið vanrækt þróa með sér þunglyndi og kvíða  (Triplett o.fl., 2013; Morris o.fl., 2012).  
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4 Kenningar 

Hér verður fjallað um hugtakið fjölskyldan og hvað eru helstu skilgreiningarnar á því. Farið 

verður yfir tengslakenningar og fjölskyldukerfiskenningar sem eru hvað mest notaðar við 

skilgreiningu á fjölskyldu.  

4.1 Skilgreining á hugtakinu fjölskylda 

Heimspekingar, stjórnmálamenn og almenningur hafa í gegnum tíðina reynt að útskýra 

hugtakið fjölskylda. Ekki er hægt að skilgreina hugtakið fjölskylda á einn ákveðinn hátt, í þessu 

hugtaki eru margir þættir og eiginleikar sem lýsa því hvað felst í því að vera fjölskylda. 

Undanfarna hálfa öld hafa rannsakendur reynt að skoða þau hlutverk sem hugtakið fjölskylda 

á að fara eftir og þau hlutverk sem það á ekki að gera (Noens og Ramaekers, 2014). Einnig hafa 

verið gerðar fleiri rannsóknir sem einblína á fjölskyldutengd mál í dag en fyrir nokkrum árum 

(Noens og Ramaekers, 2014).  

Fjölskylda er mikilvæg eining í lífi einstaklings. Í fjölskyldum myndast mikilvæg tengsl sem 

hafa áhrif á líf og þroska einstaklings sem elst upp í þeirri einingu (Noens og Ramaekers, 2014). 

Margt getur haft áhrif á fjölskylduna sem heild. Breytingar sem geta átt sér stað í fjölskyldum 

geta verið innri og ytri breytingar og oft á tíðum geta þessar breytingar haft slæm áhrif á 

fjölskylduna (Noens og Ramaekers, 2014). Það er ekki auðvelt að skilgreina á hnitmiðaðan hátt 

hvað fjölskylda er og hver hlutverk hennar eru þar sem fjölskylduformið í dag er fjölbreytt og 

allskonar hlutverk sem fylgja því að vera fjölskylda (Raab, 2017). Flestir sjá fyrir sér fjölskyldu 

þar sem er par eða hjón af sitthvoru kyni með börn en í dag eru fjölskyldumynstur fjölbreytt 

og hafa hlutverk þess, stærð, samsetning og gerð breyst (Raab, 2017). Í dag eru til 

kjarnafjölskyldur, stjúpfjölskyldur og einforeldris fjölskyldur og er samsetningin í fjölskyldum í 

dag allt öðruvísi heldur en hún var fyrir nokkrum árum síðan (Raab, 2017). Hægt er að vera í 

hjónabandi eða sambúð með og án barna (Raab, 2017). Auk þess geta pör ekki einungis verið 

gagnkynheigð heldur geta samkynheigð og trans pör eða hjón einnig stofnað fjölskyldu 

(Selekman, 2007). Þar sem til eru margar skilgreiningar á fjölskyldu verður vísað í skilgreiningu  

eftir Sigrúnu Júlíusdóttur sem er svohljóðandi:  

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 
saman tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. 
Meðlimirnir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur, 
ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, 
gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, bls. 140, 2001). 
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4.2 Tengslakenningar 

Fræðimaður að nafni John Bowlby (1969) hefur verið nefndur faðir tengslakenninganna. Á 

sjötta áratug síðustu aldar setti Bowlby fram tengslakenninguna en með þeirri kenningu vildi 

hann leggja áherslu á mikilvægi þess hvað tengsl milli barns og umönnunaraðila þess skiptir 

miklu máli fyrir tilfinningalegan og félagslegan þroska barnsins. Bowlby lagði sérstaka áherslu 

á tengsl barns við móður frekar en við föður þess (Ludolph og Dale, 2012). Bowlby sá fyrir sér 

tengsl sem einhvers konar tilfinningalegt samband á milli tveggja einstaklinga. Þegar barni er 

veitt umönnun af ákveðnum einstakling byrjar það að þróa með sér ómeðvituð sterk tengsl 

við þann einstakling. Þar að leiðandi taldi Bowlby að í þessu tilfelli væru það yfirleitt mæður 

sem börn mynda sterk tengsl við. Bowlby skipti tengslamyndun barns við móður og föður í tvo 

flokka. Tengsl barns við móður skilgreindi hann sem fyrsta flokks tengslamyndun. Hins vegar 

líkti hann tengslum á milli barns og föður á sama hátt og barn myndi mynda tengsl við ömmu 

og afa eða barnapíu, sem annars flokks tengslamyndun (Ludolph og Dale, 2012).  

Mary Ainsworth (1970) var fyrrum samstarfsmaður John Bowlby og hefur hún einnig lagt 

sitt að mörkum við þróun tengslakenningarinnar. Hún þróaði áfram kenningu Bowlby‘s um 

tengsl á milli móður og barns. Ainsworth gerði rannsókn þar sem fylgst var með ungabörnum 

á aldrinum 12-18 mánaða (Tareen og Tareen, 2015). Skoðuð voru viðbrögð barna þegar þau 

voru aðskilin frá móður sinni og sett í umsjá hjá ókunnugum einstakling. Ferlið í rannsókninni 

var endurtekið nokkrum sinnum og í hvert skipti var fylgst með viðbrögðum barnana við 

aðskilnað frá móður sinni. Rannsakendur virtu fyrir sér hvernig börnin könnuðu umhverfið og 

aðstæðurnar í kringum sig og hvernig tengsl þeirra voru við móðurina þegar hún var hjá þeim 

og einnig við aðskilnað (Tareen og Tareen, 2015). Niðurstöður Ainsworth vörpuðu ljósi á fjórar 

gerðir tengsla barns við móður. Það eru örugg tengsl (e. secure attachment), tvíbend tengsl 

(e. ambivalent attachment), nándarfælin tengsl (e. avoidant attachment) og ruglingsleg tengsl 

(e. disorganized attachment) (Tareen og Tareen, 2015). Ainsworth kom því á framfæri að 

tengsl séu meðfædd einkenni sem tengja ungabarn og móður saman (Tarabulsy og Symons, 

2016; Tareen og Tareen, 2015). Góð og örugg tengsl milli barns og móður stuðla að vellíðan 

barns sem gerir það að verkum að minni líkur eru á því að barn þrói með sér sálræn vandamál 

þegar það eldist (Tarabulsy og Symons, 2016; Tareen og Tareen, 2015). 

Tengslakenningar segja til um það hvernig persónuleiki og andleg líðan einstaklings mótast 

á hans eldri árum út frá því hversu sterk og góð tengsl einstaklingurinn myndar við 
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umönnunaraðilann sinn á sínum bernsku árum (Karakurt, Silver og Keiley, 2016). Öryggi og 

traust eru tveir mikilvægir þættir sem barn þarf að finna fyrir þegar það er að alast upp til að 

geta myndað góð tengsl og sambönd við fólk í framtíðinni (Karakurt o.fl., 2016). Mikilvægt er 

að umönnunaraðili barns sinni því með ást og umhyggju vegna þess að það hjálpar barninu 

seinna á lífsleiðinni við að mynda góð og sterk tilfinningaleg tengsl við aðra einstaklinga 

(Cassidy, Jason og Shaver, 2013). Góð tengsl sem myndast í æsku skipta máli hvað varðar 

jákvæða ímynd af einstaklingnum sjálfum (Albert, Reynolds og Turan, 2015; Cassidy o.fl., 

2013). Ef að frumtengsl eru góð myndar einstaklingurinn með sér góða og jákvæða ímynd af 

sjálfum sér sem hjálpar einnig til við að mynda jákvæða og góða ímynd af öðrum (Albert o.fl., 

2015; Cassidy o.fl., 2013). Þó foreldrar og/eða umönnunaraðilar vilji mynda góð og sterk tengsl 

við barnið sitt þá getur samt sem áður komið fyrir að tengslin á milli barns og foreldris eða 

umönnunarðila verði ekki góð. Afleiðingar geta verið þær að barn muni eiga í erfiðleikum með 

að tengjast nánum tilfinningalegum böndum öðrum einstaklingum í framtíðinni eins og maka, 

vinum og börnum (Albert o.fl., 2015).  

Gerendur heimilisofbeldis eru hvað oftast með óörugg tengsl og neikvæða ímynd (Juodis, 

Starzomski, Porter og Woodworth, 2014). Þeir bæla niður tilfinningar sínar, eiga erfitt með að 

treysta sínum eigin maka í nánum samböndum og búast undantekningalaust við höfnun frá 

sínum nánustu (Juodis o.fl., 2014).         

4.3 Fjölskyldukerfiskenningar 

Félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar þurfa að nýta sér alls konar aðferðir og kenningar í sínum 

störfum (Klassen, 2011). Kerfiskenning er meðal annars ein af þeim og er sú kenning oftast 

notuð þegar verið er að vinna með fjölskyldum (O‘Gorman, 2013). Þessi kenning vísar til þeirra 

kerfa sem móta eiginleika einstaklings á sálfélagslegan hátt. Þau kerfi sem verið er að vísa til í 

þessari kenningu eru samspil af fjölskyldu-, menningar-, og umhverfisþáttum. Félagsráðgjafar 

eiga að geta skoðað öll kerfi sem koma að einstaklingnum til þess að geta skilið hegðun hans 

og líðan út frá því umhverfi sem hann er í (Klassen, 2011). Breytingar í lífi einstaklings geta 

verið bæði góðar og slæmar og geta þær breytingar haft áhrif á þau kerfi sem einstaklingurinn 

er í. Þessar breytingar geta haft í för með sér þær afleiðingar að hegðun og líðan einstaklings 

breytist í samræmi við þær breytingar sem eiga sér stað í öðrum kerfum.  

Fjölskyldukerfiskenningar (e. family system theories) eru kenningar sem eru þróaðar upp 

úr kerfiskenningunum og einblína á fjölskyldu einstaklings þar sem fjölskyldan er álitin vera 
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kerfið sem einstaklingurinn tilheyrir (O‘Gorman, 2013). Í hverri fjölskyldu eru ákveðin mynstur 

og reglur sem koma fram samkvæmt fjölskyldukerfiskenningum en þær kenningar einblína á 

fjölskylduna sem félagslega flókið kerfi (Mehta, Cohen og Chan, 2009). Þegar litið er á 

fjölskylduna sem kerfi kemur í ljós að í hverri fjölskyldu hafa allir fjölskyldumeðlimir sínar 

skoðanir, þarfir og reynslu sem hefur áhrif á aðra meðlimi fjölskyldunnar eða alla fjölskylduna 

sem heild (Aslan, 2009). Upp getur komið sú staða að innan fjölskyldu kerfisins skapist 

árekstrar milli einstaklinga vegna misræmis í tengslum við hvort annað ef tengslin eru brotin 

eða veik. Það getur leitt til þess að fjölskyldumunstur fer að mynda skekkju og kerfið innan 

fjölskyldunnar getur því orðið veikt (Aslan, 2009). Megin áherslan í fjölskyldukerfiskenningum 

er sú að því betri sem samskiptin eru milli einstaklinga í fjölskyldum upplifa þeir betri líðan og 

öryggi sem gerir það að verkum að öllum meðlimum fjöslkyldukerfisins líður vel (Mehta o.fl., 

2009). Aftur á móti ef einn meðlimur fjölskyldukerfis upplifir einhvers konar slæmar breytingar 

getur það haft áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar (Mehta o.fl., 2009). Mikilvægt er að halda 

jafnvægi í fjölskyldunni og til þess að það haldist þurfa meðlimir fjölskyldunnar einnig að gera 

breytingar og aðlagast þeim (Mehta o.fl., 2009).  

Rannsakendur og fræðimenn sem styðjast við fjölskyldukerfiskenningar eru ekki að leitast 

eftir því að einblína á einn einstakling og hans feril í einu heldur skoða þeir samböndin milli 

meðlima innan fjölskyldukerfisins og hvernig það hefur áhrif á einstaklinginn (Aslan, 2009). 

Fjölskyldukerfiskenningar veita innsýn inn í þau tilfinningatengsl sem myndast innan fjölskyldu 

sem eru mikilvæg vegna þess að þau tengsl hjálpa einstaklingnum að þroskast og líða vel 

seinna á lífsleiðinni (O‘Gorman, 2013).       
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5 Áhrif heimilisofbeldis á börn 

Í þessum kafla verður sagt frá hvaða afleiðingar heimilisofbeldið hefur á börn með tilliti til 

heilsu, þroska, og vellíðunar þeirra. Einnig verður fjallað um Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna í stuttu máli og rýnt í rannsóknir sem fjalla um áhrif heimilisofbeldis á börn.   

Ekki var farið að viðurkenna börn sem þolendur heimilisofbeldis almennt fyrr en á 

allsherjarþingi Sameinuðu Þjóðanna árið 1989 þar sem Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 

var kynntur (Morris o.fl., 2012). Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna hefur haft gríðarleg 

alþjóðleg áhrif hvað varðar réttindi barna. Í Barnasáttmálanum er lögð áhersla á vernd, 

þátttöku og umönnun barna sem eru 18 ára og yngri (Morris o.fl., 2012). Barnasáttmáli 

Sameinuðu Þjóðanna hefur einnig haft veruleg áhrif á barnafélagsfræði en fræðimenn sem 

sérhæfa sig í barna félagsfræði hafa notfært sér Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna mikið í 

sínum rannsóknum og fræðum (Morris o.fl., 2012). Á Íslandi var þessi sáttmáli undirritaður 

árið 1990 en fullgiltur árið 1992 (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

nr. 19/2013). Hér á landi var lögfesting Barnasáttmálanns gerð árið 2013 og er sáttmálinn því 

talinn vera hluti af íslenskri löggjöf (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna  um réttindi barnsins 

nr. 19/2013). Með því að taka sáttmálann í gildi aðhyllist Ísland þær skyldur og reglur sem 

öllum ríkjum ber að fara eftir sem eru aðilar að sáttmálanum. Sáttmálinn vísar til þess að börn 

eru viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Til eru ótal margar rannsóknir sem fjalla um heimilisofbeldi en það sem fræðimenn hafa 

verið að rannsaka í miklu magni undanfarin ár eru afleiðingar heimilisofbeldis á börn og 

upplifun þeirra á því (Triplett o.fl., 2013). Auk þess hafa þeir verið að skoða þær afleiðingar 

sem heimilisofbeldi hefur á börn sem verða vitni að því (Triplett o.fl., 2013). Fræðimenn sem 

hafa verið að rannsaka ofbeldi gegn börnum telja að upplifun barna á ofbeldi hafi með sér 

margar neikvæðar afleiðingar (Hoytema van Konijnenburg, Sieswerda-hoogendoorn, 

Brilleslijper-kater, vand der Lee og Teeuw, 2013). Talið er að tíðni barna sem upplifa 

heimilisofbeldi eða verða fyrir því sé verulega há og er þetta orðið að stóru félagslegu 

vandamáli í heiminum í dag (Hoytema van Konijnenburg o.fl., 2013).  

Um 133-275 milljónir barna upplifa heimilisofbeldi á hverju ári (Spilsbury, Kahana, Drotar, 

Creeden og Flannery, 2008). Oft á tíðum verða börnin sjálf fyrir heimilisofbeldi eða verða vitni 

að því þegar foreldrar þeirra beita hvort öðru ofbeldi á heimilinu. Í flestum tilvikum er það 
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faðirinn sem beitir móðurina ofbeldi. Afleiðingarnar sem fylgja því að upplifa heimilisofbeldi 

eru djúpstæðar og miklar, sérstaklega ef um er að ræða börn sem upplifa heimilisofbeldi. Áður 

fyrr var gerður greinarmunur á því ef barn varð fyrir heimilisofbeldi og þess að barn varð vitni 

að heimilisofbeldi gegn öðrum aðila/um inn á heimilinu (Triplett o.fl., 2013). Í dag er þessi 

munur ekki viðurkenndur og getur barn sem er vitni að heimilisofbeldi orðið fyrir jafn miklum 

áhrifum og barn sem verður sjálft fyrir heimilisofbeldi (Triplett o.fl., 2013).  

Þær afleiðingar sem barn verður fyrir þegar það upplifir heimilisofbeldi hafa áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þess (Huang, Vikse, Lu og Yi, 2015). Í kjölfarið getur barn upplifað 

hegðunarvandamál og er hætta á því að vitsmunalegur og félagslegur þroski þess skerðist 

(Huang o.fl., 2015). Margir þættir spila þó inn í hvernig afleiðingarnar hafa áhrif á börn sem 

upplifa heimilisofbeldi, en þeir þættir eru meðal annars aldur, kyn og þroski barnsins (Huang 

o.fl., 2015). Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að afleiðingar heimilisofbeldis á börn fari 

einnig eftir aðstæðum sem barnið er í svo sem búsetu, menningu, uppruna, fötlunar og fjárhag 

fjölskyldunnar en slíkt getur einnig haft áhrif á það hvernig barn upplifir afleiðingarnar í kjölfar 

heimilisofbeldis (Conwill, 2010). Sýnt hefur verið fram á það að börn sem upplifa 

heimilisofbeldi eru í meiri hættu á að verða fyrir mismunandi tegundum ofbeldis heldur en 

börn sem hafa ekki upplifað heimilisofbeldi (Ellonen, Piispa, Peltonen og Oranen, 2013). 

Fræðimenn telja að það eru sterk tengsl milli heimilisofbeldis og mismunandi tegunda af 

misnotkun þar sem börn sem upplifa heimilisofbeldi eru líklegri til þess að vera misnotuð 

frekar en börn sem hafa ekki upplifað heimilisofbeldi (Ellonen o.fl., 2013).  

 Áfallastreituröskun, þunglyndi og alvarleg kvíðaröskun eru meðal þeirra einkenna sem 

börn geta sýnt vegna upplifunar þeirra á heimilisofbeldi (Spilsbury o.fl., 2008). Geðræn 

vandkvæði geta gert vart við sig og verið varanleg ef einkennin koma oft fram og eru 

langavarandi. Börn sem upplifa heimilisofbeldi verða oft uppfull af sektarkennd og kvíða og 

geta þar með átt erfitt með að mynda góð og sterk félagsleg tengsl við önnur börn eða 

einstaklinga (Hungerford, Ogle og Clements, 2010; Spilsbury o.fl., 2008). Þessi börn eru líkleg 

til þess að þróa með sér lágt sjálfsmat og mynda með sér hræðslu við umheiminn sem getur 

til að mynda leitt til þess að þau verða félagsfælin (Hungerford o.fl., 2010; Spilsbury o.fl., 

2008). 

 Áfall sökum þess að upplifa heimilisofbeldi getur ollið líkamlegum vandkvæðum hjá 

börnum (Levendosky o.fl., 2012). Áfallið getur orsakað mikilli streitu hjá börnum og benda 
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rannsóknir til þess að algengustu líkamlegu einkennin sökum áfalls séu höfuðverkur, 

magaverkur, ógleði og svimi (Levendosky o.fl., 2012). Ónæmiskerfið hjá börnum verður 

veikara sökum mikillar streitu og eru þau því gjarnari á að fá flensur eins og hita, hálsbólgu og 

kvef. Þar að leiðandi er líkamlegur og andlegur þroski barna í hættu (Levendosky o.fl., 2012). 

Sumar rannsóknir benda til þess að vegna of mikillar streitu geti barn sem upplifir 

heimilisofbeldi verið lengur að ná kynþroska heldur en jafnaldrar þess sem hafa ekki upplifað 

heimilisofbeldi. Andlegur þroski barna getur staðnað og fylgir þá ekki eðlilegum þroska barna 

á svipuðum aldri (Levendosky o.fl., 2012).  

Talið er að börn sem upplifa heimilisofbeldi eiga við mikla námsörðugleika að stríða vegna 

einbeitingarleysis sem skapast vegna aðstæðna á heimilinu (Graham-Bermann og Perkins, 

2010). Þau börn eiga við svefnvandamál að stríða og geta tekið upp á því að pissa undir í svefni 

vegna martraða. Álagið sem skapast við að búa við stöðuga spennu og stjórnleysi á heimilinu 

getur valdið því að börnin fara að taka út vanlíðan sína með því að sýna óæskilega hegðun 

(Graham-Bermann og Perkins, 2010). Með óæskilegri hegðun er átt við meðal annars 

vímuefnaneyslu, að leiðast út í afbrot, brottfall úr skóla og sjálfsvígstilraunir. Börn geta einnig 

orðið árásarhneigð gagnvart jafnöldrum sínum (Graham-Bermann og Perkins, 2010).  

Ef ekki er reynt að laga þessi einkenni getur það orðið til þess að börnin reyni að bæla 

niður vanlíðan sína sem getur haft slæm áhrif á þau seinna á lífsleiðinni, þegar þau eru orðin 

unglingar og/eða fullorðnir einstaklingar (Levendosky o.fl., 2012). Rannsóknir sýna fram á það 

að fullorðnir einstaklingar sem kljást við afleiðingar heimilisofbeldis frá sínum yngri árum eru 

líklegri til þess að verða ofbeldisfullir eða fórnarlömb ofbeldis í nánum samböndum síðar á 

lífsleiðinni (Levendosky o.fl., 2012).   
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6 Úrræði fyrir börn sem alast upp við vímuefnaröskun og heimilisofbeldi 

Hér verður sagt frá nokkrum úrræðum fyrir börn sem alast upp við heimilisofbeldi. Þær 

stofnanir sem bjóða upp á þessi úrræði eru Barnavernd, Barnahús, Foreldrahús og SÁÁ. Farið 

verður ítarlega yfir það sem er í boði í þessum úrræðum og hvað þau einblína mest á í sinni 

vinnu.  

6.1 Barnavernd 

Einstaklingur sem er yngri en 18 ára er talinn vera barn samkvæmt skilgreiningu í 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002. Markmið með þessum lögum er að tryggja öllum börnum 

sem búa við óásættanlegar aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu, þá nauðsynlegu 

aðstoð sem að þau þurfa á að halda. Í þessum lögum er einnig einblínt á það að hjálpa 

fjölskyldum í að styrkja hlutverk sitt sem uppeldisaðili og beita réttum úrræðum til verndar 

börnum á þeirra framfæri (Barnaverndarlög nr. 80/2002).   

Sveitarfélögin víðsvegar um landið sjá til þess að barnavernd sé starfandi en það er til að 

mynda gert með sveitarstjórnarkosningum þar sem kosið er til barnaverndarnefndar. 

Barnaverndarnefnd ber skylda að taka á móti þeim tilkynningum sem berast til hennar vegna 

barna. Barnaverndarstofa hefur eftirlit með störfum barnaverndarnefnda og sérhæfir sig 

einnig í því að veita fræðslu og ráðgjöf. Almenningur og opinberir aðilar eru skyldug að tilkynna 

til barnaverndarnefndar ef grunur er um að barn sé vanrækt, beitt ofbeldi eða stofnar sér eða 

öðrum í hættu. Almenningur getur óskað eftir nafnleynd gagnvart fjölskyldu barnsins sem það 

tilkynnir en það geta opinberir aðilar ekki. Lögreglu ber einnig skylda að tilkynna það til 

barnaverndarnefndar ef grunur leikur á um að brotið sé á barni eða það brýtur af sér  

(Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Öll börn sem hafa upplifað heimilisofbeldi eða hafa orðið vitni að því eiga rétt á einhvers 

konar meðferð eða úrræði (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Það sem að einkennir barnaverndarnefnd er það sérhæfa starfsfólk sem að þar vinnur og 

sinnir störfum nefndarinnar á hverjum degi. Staðsetning barnaverndarnefndar er hjá 

félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Til að meta það 

úrræði sem að barn á fá í hverju tilviki fyrir sig þurfa barnaverndarnefndir fyrst og fremst að 

hefja könnun máls sem felst í öflun gagna um aðstæður barnsins og fjölskyldunnar. Ákvörðun 

um könnun máls á að taka innan sjö daga frá því að tilkynnt er um ákveðið mál til 
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barnaverndarnefndar og á könnunin sjálf að taka í mesta lagi fjóra mánuði (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002).  

Þegar Barnavernd gerir áætlun um stuðningsúrræði þarf að koma skýrt fram af hverju 

verið er að beita úrræðinu og markmiðið með því. Flest mál sem tilkynnt eru til Barnaverndar 

varða vanrækslu barna ef talið er að barnið og fjölskyda þess þurfi stuðning sem varir í langan 

tíma auk þess að vera með stöðugt mat í gangi á því hvort að stuðningurinn gagnist barninu 

(Barnaverndarstofa, 2006).   

Þau úrræði sem standa til boða eru flokkuð eftir því hvort veita eigi stuðning til barnsins 

eða fjölskyldu þess inn á heimili eða utan þess með því að vista barnið á fóstur- eða 

meðferðarheimili (Barnaverndarstofa, 2006). Barnavernd þarf að geta veitt viðeigandi úrræði 

sem getur verið samsett af öðrum úrræðum þar sem að það er sjaldan nóg að beita einungis 

einu úrræði. Vandinn sem að barn og fjölskylda þess glímir við er ekki bara einskonar, hann er 

samsettur, flókinn og langvarnadi því þarf sjá til þess að veita rétt og viðeigandi úrræði.  Þau 

úrræði sem að Barnavernd sér um að veita eru tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi, 

stuðningsfjölskylda, og meðferð eða heimili sem tekur barn í vistun í skamman tíma 

(Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004 ).  

Tiljsónarmaður aðstoðar foreldra barns við að sinna þeim uppeldisskyldum sem að 

foreldrar eiga að sinna. Tryggja þarf foreldrum og barninu sjálfu þær upplýsingar um þau 

hlutverk og skyldur sem að tilsjónarmaður þarf að sinna þegar hann er fenginn til þess að 

aðstoða fjölskylduna. Koma tilsjónarmanns inn á heimili hjá fjölskyldum er partur af 

stuðningsúrræðinu og ber tilsjónarmanninum skylda að skila skýrslum til barnaverndarnefndar 

um starf sitt. Það eru ekki gerðar neinar formlegar menntunarkröfur til tilsjónarmanna en gert 

er þó ráð fyrir því að sá sem að ætlar að sinna þessu starfi hafi ákveðna þekkingu og jafnvel 

reynslu á því að vinna með börnum og fjölskyldum, sé góður hlustandi, getur leiðbeint og 

miðlað þekkingu (Barnarverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

Persónulegur ráðgjafi sér um að veita ráðgjöf og leiðbeiningar með það markmið að styrkja 

barn félagslega og tilfinningalega í sambandi við áhugamál þess og menntun. Sambandið á 

milli persónulegs ráðgjafa og barns á að byggjast á trausti og vinsemd. Barnið á að vera virkur 

þátttakandi í starfi persónulegs ráðgjafa og koma þeim hugmyndum til hans um það sem að 

það vill láta breyta til hins betra. Ekki eru gerðar formlegar menntunarkröfur gagnvart þeim 
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sem starfa sem persónulegir ráðgjafar. Viðkomandi þarf að hafa gaman af því að vera með 

börnum, þekkja til áhugamála þeirra og geta tekið þátt í því sem að barnið er upptekið að. 

Persónulegur ráðgjafi á að geta leiðbeint og hjálpað barni við að þróa með sér ný áhugamál 

eða tómstundir (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

Stuðningsfjölskylda sér um að taka á móti barni eða í sumum tilfellum bæði barni og 

foreldrum þess á heimili sínu með það markmið að tryggja öryggi barnsins, létta álagi af 

barninu og fjölskyldu þess og geta leiðbeint og stutt foreldra í uppeldishlutverkinu. Það má 

vista barn hjá stuðningsfjölskyldu í allt að sjö daga. Stuðningsfjölskylda á að mynda náin tengsl 

við barnið og í sumum tilvikum alla fjölskylduna, kynnast gleði þess og einnig erfiðum 

upplifunum og reynslu (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004).  

Þegar til kemur að vista þarf barn utan heimilis geta ástæður fyrir því verið margar. 

Stundum er það varðandi athugun á barninu eða samskiptum þess og foreldrana. Í öðrum 

tilvikum getur það verið vegna þess að foreldri barnsins er í meðferð eða getur ekki séð um 

uppeldið á barninu tímabundið. Vistun utan heimilis á helst ekki að nota nema þegar önnur 

stuðningsúrræði hafa ekki virkað eða ef öryggi barnsins er í mikilli hættu. Barn sem vistað er 

utan heimilis verður fyrir miklum breytingum. Það er tekið frá foreldrum og vinum sínum, úr 

því umhverfi sem að það þekkir. Barnið þarf að aðlagast nýjum aðstæðum og kynnast nýju 

fólki (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004).    

6.2 Barnahús 

Árið 1998 hóf Barnahús starfsemi á vegum Barnaverndarstofu sem fer með stjórn 

barnaverndarmála í umboði velferðarmálaráðuneytis (Barnaverndarstofa, e.d.). Starfið í 

Barnahúsi snýst að málefnum barna þar sem grunur er á að hafa orðið fyrir kynferðislegu 

áreitni eða ofbeldi. Barnaverndarnefndir sjá um vinnslu mála í Barnahúsi. Auk þess geta 

barnaverndarnefndir óskað eftir þjónustu Barnahúss. Með tilvísun frá barnaverndarnefndum 

geta börn og foreldrar þeirra fengið alla þá þjónustu sem að þau þurfa á að halda á einum stað 

að kostnaðarlausu. Ef að ákveðið mál þarf að sæta lögreglurannsókn fer staðsetning 

skýrslutöku eftir ákvörðun dómara en aftur á móti geta barnaverndarnefndir óskað eftir því 

að skýrslutaka fari fram  í Barnahúsi. Barnaverndarnefndir geta einnig leitað til Barnahúss ef 
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að grunur liggur á um annað ofbeldi gegn börnum. Eitt af helstu markmiðum Barnahúss er að 

skapa vettvang fyrir samstarf og samhæfingu stofnana sem bera ábyrgð á meðferð og 

rannsókn mála sem varða kynferðisofbeldi gegn börnum. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að 

koma í veg fyrir að börn sem að hafa orðið fyrir ofbeldi þurfi að endurtaka sögu sína á ólíkum 

stöðum og við mismunandi aðila, en þannig er reynt að draga úr því áfalli sem að þessi börn 

hafa orðið fyrir. Þeir aðilar sem framkvæma rannsóknarviðtöl við börn þurfa að beita þekkingu 

og reynslu á sviði þessara mála og tryggja faglega hæfni. Það sem er mikilvægt við vinnslu mála 

er varða kynferðisofbeldi gegn börnum eru faglegar verklagsreglur, efling sérþekkingar um það 

málefni og að miðla þeirri þekkingu til fagfólks og almennings. Lögð er áhersla á það að tryggja 

barni viðeigandi meðferð og úrræði í hlýju og góðu umhverfi (Barnaverndarstofa, e.d.).  

6.3 Foreldrahús 

Árið 1999 var Foreldrahús stofnað. Það er rekið af grasrótarsamtökunum Vímulaus Æska. 

Forvarnir og ráðgjöf eru helsta starfsemi Foreldrahúss, þar má meðal annars finna 

sálfræðiráðgjöf, fjölskylduráðgjöf, foreldranámskeið, sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir börn og 

unglinga og stuðningsmeðferð fyrir ungmenni sem eiga við vímuefnavanda að stríða 

(Foreldrahús – Vímulaus æska, e.d.-a).  

Í Foreldrahúsi er boðið upp á sálfræðiráðgjöf fyrir unglinga í vanda og fjölskyldur þeirra. Sá 

vandi sem er einblínt á að vinna með er meðal annars hegðunarvandi, depurð, kvíði, vanlíðan, 

samskiptavandi og áhættuhegðun (Foreldrahús – Vímulaus æska, e.d.-a). Fjölskylduráðgjöf 

Foreldrahúss er einnig ætluð bæði foreldrum og börnum í vanda. Áherslan er lögð á 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf sem felur í sér sálfræðiþjónustu, meðferð og ráðgjöf og er það vel 

menntað fagfólk sem sér um að veita þessa þjónustu. Þar er meðal annars veitt ráðgjöf vegna 

almennrar vanlíðunar, samskiptaerfiðleika í fjölskyldunni, félagslegrar einangrunar og kvíða. 

Markmiðið með fjölskylduráðgjöfinni er að mæta þeim vanda sem að fjölskyldan glímir við og 

efla hann til betri lífsgæða. Hvert barn og hver fjölskylda hefur mismunandi vandamál og 

bregst við þeim á ólíkan hátt. Vanlíðan getur birst í allskyns myndum og tekst fjölskyldan á því 

á mismunandi hátt. Fjölskylduráðgjöf hentar því þeim börnum og fjölskyldum sem að vilja 

takast á vanda sínum og læra að meðhöndla það til hins betra (Forledrahús – Vímulaus æska, 

e.d.-b).  
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6.4 SÁÁ 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) hefur veitt þjónustu fyrir börn 

áfengis- og vímuefnasjúkra foreldra og eru það tveir sálfræðingar á þessari stofnun sem veita 

sálfræðimeðferðina. Börn á aldrinum 8- 18 ára geta nýtt sér þessa þjónustu og virkar sú 

þjónusta þannig að hvert barn fær að mæta í viðtal einu sinni í viku á átta vikna tímabili 

(Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda [SÁÁ], e.d.). Markmiðið með þessari 

þjónustu er að veita þessum börnum innsýn inn í stöðu þeirra og helstu þætti sem að tengjast 

því að vera í fjölskyldu þar sem er áfengis- eða vímuefnavandi. Einnig er markmiðið þessarar 

þjónustu að aðstoða þessi börn við að skilja sínar eigin aðstæður og aðstæður foreldra þeirra, 

auk þess að hjálpa þeim við að greina á milli sjúkdómsins alkóhólisma og manneskjunnar sem 

á við þann vanda að stríða. Það sem einkennir þessi börn er einangrun og þögnin um þær 

aðstæður sem að þau hafa upplifað, en með sálfræðiþjónustunni er reynt að aðstoða barnið 

við að rjúfa þögnina og komast úr einangruninni til að bæta líðan þeirra og velferð. Þannig 

getur barn áttað sig betur á stöðu foreldranna og unnið úr sinni eigin tilfinningalegri vanlíðan. 

Börn sem búa við slæmar aðstæður eða eiga við mikinn kvíða og hegðunarvanda að stríða 

vegna heimilis aðstæðna geta óskað eftir forgangi til þess að komast í viðtal fyrir 

sálfræðimeðferðina, annars er um að ræða nokkurra vikna bið eftir fyrsta viðtali. Yfirleitt hafa 

foreldrar eða aðrir aðstandendur komið í fyrstu tvö viðtölin sem börnin fara í. Foreldrum 

stendur einnig til boða að koma í foreldraviðtöl en það er fátt annað jafn sársaukafullt og að 

geta ekki sinnt sínu eigin barni vegna áfengis – eða vímuefnavanda. Sálfræðingar sem veita 

þessa þjónustu þurfa að koma fram við bæði börnin og foreldra af nærgætni og virðingu (SÁÁ, 

e.d.). 
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7 Hlutverk félagsráðgjafa 

Markmiðið með þessum kafla er að fá innsýn inn í þau hlutverk sem félagsráðgjafi hefur þegar 

hann er að starfa á vettvangi þar sem um heimilisofbeldi og/eða vímuefnaröskun á sér stað. 

Farið verður yfir þau helstu verkefni sem að félagsráðgjafi þarf að sinna þegar kemur að slíkum 

málum.  

Það sem felst í starfi félagsráðgjafa er meðal annars hjálp og stuðningur við einstaklinga á 

öllum aldri hvar sem er í samfélaginu. Félagsráðgjafar hjálpa til með lagaleg réttindi 

einstaklinga. Félagsráðgjöfum ber skylda til að hjálpa einstaklingum við að finna lausn á 

vandamálum þeirra. Til eru nokkur sérsvið félagsráðgjafar en þau eru meðal annars 

félagsþjónusta, skólafélagsráðgjöf, klínisk félagsráðgjöf og réttarfélagsráðgjöf (Farley, Smith 

og Boyle, 2011). 

 Félagsráðgjöf er fremur ný starfsgrein en hún varð til í kringum þar síðustu aldamót. Það 

má segja að kristileg góðgerðarfélög og umbótarhreyfingar á þeim tíma hafi verið upphaf 

félagsráðgjafar. Áður fyrr sá fjölskyldan um það að annast meðlimi sína sem gátu ekki séð um 

sig eða áttu erfitt (Murdach, 2007). Helstu frumkvöðlar félagsráðgjafar voru þær Jane Addams 

og Mary Richmond en þær eru báðar frá Bandaríkjunum. Jane Addams var brautryðjandi í 

valdeflingu og hóp- og samfélagsvinnu. Mary Richmond var frumkvöðull klíniskrar nálgunar (e. 

case work) (Murdach, 2007).  

Megin markmið félagsráðgjafa er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar, koma í veg fyrir hvers 

konar ranglæti og hjálpa einstaklingum við að leysa sín félagsleg og persónuleg vandamál með 

tilheyrandi stuðningskerfum. Starfið þeirra byggist á því að virða sjálfsákvörðunarrétt hvers 

einstaklings fyrir sig, vinna starf sitt alltaf án manngreinarálits, upplýsa einstaklinga sem til 

þeirra leita um réttindi sín og síðar en ekki síst að virða þagnarskylduna (Farley o.fl., 2011). 

Heildarsýn er það leiðarljós sem að félagsráðgjafar hafa. Félagsráðgjafar nota heildarsýn 

til þess að sinna einstaklingum og vandamálum þeirra út frá sálrænu, félagslegu og 

umhverfislegu sjónarhorni (Farley o.fl., 2011). Þegar félagsráðgjafar nota heildarsýn í sínu 

starfi hafa þeir það í huga að beita þeirri aðferð þegar hjálpað er einstaklingum, meðal annars 

til sjálfshjálpar, að vinna úr persónulegum vandamálum og einnig til þess að auka sinn eigin 

þroska. Ef takast á að hjálpa einstaklingnum þarf að vera gott meðferðarsamband á milli 

fagaðila og einstaklingsins sem vill fá þá aðstoð. Allir einstaklingar hafa sínar eigin þarfir og 
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væntingar og því þarf félagsráðgjafinn að vera vakandi fyrir þessu. Hann þarf að hafa það að 

leiðarljósi og sýna samhyggð með einstaklingnum (Farley o.fl., 2011).  

Hér á landi hefur sá sem fengið hefur leyfi landlæknis rétt til þess að kalla sig og starfa sem 

félagsráðgjafi (Lög um heilbrigiðisstarfsmenn nr. 34/2012). Félagsráðgjafar starfa eftir 

reglugerð um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og 

sérfræðileyfi nr. 1088/2012 sem er sett á grundvelli laga um heilbrigiðsstarfsmenn nr. 34/2012 

(Lög um heilbrigiðsstarfsmenn nr. 34/2012; Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012). 

Félagsráðgjafar sem koma inn á heimili þar sem er heimilisofbeldi verða oft varir við það 

að upptökin á ofbeldinu eiga sér stað vegna tveggja áhættuþátta. Annars vegar 

vímuefnaneyslu foreldris og/eða beggja foreldra og hins vegar vegna geðræna vandamála 

foreldris eða beggja foreldra (Blythe o.fl., 2010). Síðastliðin áratug hafa félagsráðgjafar reynt 

að vinna betur með þessa tvo áhættuþætti sem virðast spila mikinn þátt í heimilisofbeldi. Þeir 

hafa reynt að komast að því hvernig þessir áhættuþættir vinna saman og þar að leiðandi 

hvernig það hefur áhrif á börn sem verða fyrir heimilisofbeldi (Blythe o.fl., 2010).  

Þær aðstæður sem að félagsráðgjafar fara inn í á þeim heimilum sem er heimilisofbeldi 

eru oft mjög óhugnanlegar, sérstaklega ef um er að ræða börn sem verða vitni af 

heimilisofbeldinu eða verða fyrir því sjálf (LeGeros og Savage, 2012). Það er mikilvægt að 

stöðva ofbeldið sem á sér stað inn á heimilinu, en yfirleitt sér lögregla um það þar sem hún 

kemur oft fyrst á vettvanginn og félagsráðgjafi með í kjölfarið (Rannveig Sigurvinsdóttir o.fl., 

2015).  Félagsráðgjafi á að reyna með öllum sínum mætti að bæta líðan þeirra barna sem að 

hafa orðið fyrir heimilisofbeldi eða orðið vitni að því. Það skiptir máli að taka börn úr þessum 

aðstæðum og koma þeim fyrir á stað þar sem þeim líður vel og eru örugg. Þó svo að það sé 

undantekningalaust reynt að gera það sem er fórnarlambinu fyrir bestu má ekki gleyma því að 

einnig þarf að huga að gerandanum í heimilisofbeldismálum, en gjarnan þegar umræðan um 

heimilisofbeldi kemur upp er einungis einblínt á fórnarlambið þrátt fyrir að gerendur þurfi 

einnig á úrræðum og hjálp að halda (Rannveig Sigurvinsdóttir, o.fl., 2015). Gerendur eru oft á 

tíðum foreldrar eða einhverjir nákomnir barninu, en eitt af verkefnum félagsráðgjafa er að 

geta hjálpað foreldrum barna að sinna þeim uppeldishlutverkum sem foreldrum ber skylda að 

sinna á sem besta mögulegan hátt (LeGeros og Savage, 2012). Félagsráðgjafi á að geta hjálpað 

þeim fjölskyldum þar sem heimilisofbeldi hefur átt sér stað með því að byggja upp gott 
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stuðningsnet og vera milliliður fjölskyldunnar við þær stofnanir og meðferðir sem við á hverju 

sinni. Félagsráðgjafi hefur þá þekkingu sem þarf til þess að sinna þeim börnum sem hafa orðið 

fyrir heimilisofbeldi með því að kunna lögin og getur talað við börn og skilið líðan og aðstæður 

þeirra (LeGeros og Savage, 2012). Auk þess er þekking félagsráðgjafa á úrræðum sem standa 

til boða fyrir þessi börn mikilvæg og eiga þeir að geta leiðbeint börnum og fjölskyldum þeirra 

á þau úrræði sem við eiga hverju sinni (LeGeros og Savage, 2012). Í heimilisofbeldismálum eru 

foreldrar í mörgum tilfellum undir áhrifum vímuefna og/eða eiga við vímuefna vandamál að 

stríða (Blythe o.fl., 2010). Fjölskyldur og aðstandendur vímuefnasjúkra eiga rétt á aðstoð og 

ráðgjöf og ber félagsráðgjöfum skylda að veita þau úrræði eftir því sem við á í hverju tilfelli 

fyrir sig (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).    
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Umræða 

Í þessari heimildarritgerð var markmiðið að komast að því hvort að tenging sé á milli 

vímuefnaröskunar og heimilisofbeldis. Þær rannsóknarspurningar sem að höfundur 

ritgerðarinnar lagði til voru: Eru tengsl á milli ofneyslu áfengis og/eða vímuefna og 

heimilisofbeldis? Hverjar geta afleiðingar heimilisofbeldis haft á börn? Hvaða úrræði eru til 

staðar fyrir börn sem að verða fyrir heimilisofbeldi? Og, hvernig er aðkoma félagsráðgjafa í 

þessum málum barna sem búa við vímuefnaneyslu og heimilisofbeldi? 

Niðurstöður ritgerðinnar benda til þess að í flest öllum heimilisofbeldismálum séu sterk 

tengsl á milli ofneyslu áfengis og/eða vímuefna. Þær afleiðingar sem heimilisofbeldi hefur á 

börn eru gríðarlegar. Þessar afleiðingar hafa áhrif á sálrænan, líkamlegan, vitsmunalegan og 

félagslegan þroska barna. Þau úrræði sem standa til boða þeim börnum sem hafa orðið fyrir 

heimilisofbeldi eða orðiðð vitni að því eru fjögur talsins. Einnig komst höfundur ritgerðarinnar 

að því að aðkoma félagsráðgjafa og þekking hans á því hvernig á að koma að börnum í 

heimilisofbeldismálum skiptir miklu máli hvað varðar vinnu hans í heimilisofbeldismálum. Hér 

verður farið í umræður sem styðja niðurstöður rannsóknarspurningana. 

Erlendar rannsóknir benda til þess að sterk tengsl séu á milli ofneyslu áfengis og/eða 

vímuefna og heimilisofbeldis (Dowd, 2017; Triplett o.fl., 2013; Morris o.fl., 2012). Á heimilum 

þar sem báðir foreldrar eða annað foreldri er í vímuefnaneyslu eru meiri líkur á heimilisofbeldi 

(Dowd, 2017; Triplett o.fl., 2013; Morris o.fl., 2012). Það hefur einnig verið sýnt fram á það að 

á þeim heimilum þar sem vímuefnaneysla á sér stað er oft á tíðum mikill skortur á 

nauðsynjavörum og fátækt (Conwill, 2010). Fræðimenn telja að notkun áfengis og/eða 

vímuefna tengist öllum birtingarmyndum ofbeldis það er líkamlegt-, andlegt- og kynferðislegt 

ofbeldi (Dowd, 2017; Howard o.fl., 2010). Auk þess eru foreldrar sem eru í vímuefnaneyslu 

líklegri til þess að vanrækja börn sín frekar en þeir foreldrar sem ekki neyta vímuefna (Triplett 

o.fl., 2013; Morris o.fl., 2012).  

Fræðimenn sem rannsakað hafa heimilisofbeldi telja að í flest öllum tilfellum þar sem 

heimilisofbeldi á sér stað séu börn viðstödd (Hoytema van Konijnenburg o.fl., 2013; Triplett 

o.fl., 2013). Börn sem búa á heimilum þar ofbeldi á sér stað verða oft vitni á því þegar foreldrar 

þeirra beita hvort öðru ofbeldi. Talið er að um 133-275 milljónir barna upplifi heimilisofbeldi 

árlega (Spilsbury o.fl., 2008) Þessi börn eru einnig í meiri hættu á að verða sjálf fyrir ofbeldinu 

frekar en þau börn sem búa ekki við heimilisofbeldi. Rannsóknir benda til þess að börn sem 
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hafa upplifað heimilisofbeldi eða orðið vitni að því verða fyrir miklum og slæmum afleiðingum 

vegna þess (Huang o.fl., 2015; Triplett o.fl., 2013). Börn sem búa á heimilum þar ofbeldi á sér 

stað eru í meiri hættu á að verða fyrir líkamlegu-, andlegu og kynferðislegu ofbeldi en börn 

sem búa ekki á slíkum heimilum (Ellonen o.fl., 2013). Í flestum tilvikum eru börn verulega 

vanrækt af foreldrum sínum á þeim heimilum þar sem er ofbeldi (Triplett o.fl., 2013; Morris 

o.fl., 2012). Þessar afleiðingar hafa áhrif á andlegan, líkamlegan, félagslegan og vitsmunalegan 

þroska þessara barna (Hungerford o.fl., 2010; Spilsbury o.fl., 2008). Börn upplifa mikinn kvíða, 

þunglyndi, streitu og geta þróað með sér áfallastreituröskun sem leiðir til þess að börn glíma 

við svefnörðugleika og fá oftar martraðir (Spilsbury o.fl., 2008). Þar að auki geta komið upp 

líkamleg einkenni eins og höfuðverkir, magaverkir og ógleði (Levendosky o.fl., 2012). Börn geta 

til að mynda farið að sýna ákveðna áhættuhegðun í kjölfarið á upplifun þeirra á heimilisofbeldi. 

Vímuefnaneysla, brottfall úr skóla, andfélagsleg hegðun og árásargirni teljast til 

áhættuhegðunar barna sem hafa upplifað eða orðið fyrir heimilisofbeldi (Graham-Bermann og 

Perkins, 2010). Þessar afleiðingar geta haft áhrif á börn seinna á lífsleiðinni. Sem fullorðnir 

einstaklingar geta þau átt erfitt með að mynda náin tengsl við aðra einstaklinga svo sem vini 

eða maka. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að börn sem upplifa heimilisofbeldi eru í 

meiri hættu á að verða ofbeldisfull í framtíðinni í nánum samböndum eða að verða fórnarlömb 

ofbeldisfullra einstaklinga (Levendosky o.fl., 2012).  

Hér á landi eru til nokkur úrræði fyrir börn sem hafa upplifað eða orðið fyrir 

heimilisofbeldi. Börn eiga rétt á vernd gegn alls kyns ofbeldi og vanrækslu. Þau úrræði sem 

standa þeim börnum sem hafa upplifað heimilisofbeldi til boða eru á vegum Barnaverndar, 

Barnahúss, Foreldrahúss og SÁÁ.  

Almenningi ber skylda að tilkynna til barnaverndar um þau atvik þar sem grunur er á að 

barn sé vanrækt eða beitt ofbeldi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarnefnd er 

skipuð af starfsfólki sem er sérhæft meðal annars til að vinna í málum þar sem heimilisofbeldi 

á sér stað. Þau úrræði sem standa til boða á vegum barnaverndarnefndar eru flokkuð eftir því 

hvort veita eigi stuðning til barnsins eða fjölskyldu þess á heimili þeirra eða utan þess. 

Tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi og stuðningsfjölskylda eru meðal þeirra úrræða sem 

Barnavernd hefur upp á að bjóða (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). Tilsjónarmaður sér um að 

hjálpa foreldrum að sinna uppeldisskyldum sínum gagnvart barninu. Persónulegur ráðgjafi 
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styrkir barn félagslega og tilfinningalega með því að veita því ráðgjöf og leiðibeiningar 

(Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004). Stuðningsfjölskylda fer með það hlutverk að taka að sér barn 

og stundum foreldra þess með það markmið að létta af álaginu hjá barninu og foreldrum þess 

og til að leiðbeina foreldrum barnsins í uppeldishlutverkinu (Barnaverndarstofa, 2006; 

Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004). Barnaverndarnefnd hefur heimild til þess að vista barn í fóstur eða á 

meðferðarheimili. Þegar til kemur að vista þurfi barn í fóstur eða á meðferðarheimili er það 

vegna þess að önnur úrræði hafa verið reynd til þrautar án árangurs. Einnig geta ástæður á 

heimilum þessara barna verið það slæmar að vista þarf börn í fóstur eða á meðferðarheimilum 

jafnóðum (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004).  

Barnaverndarnefnd sér um að óska eftir þjónustu Barnahúss í málum þar sem grunur 

liggur á um kynferðislegt ofbeldi gegn barni (Barnaverndarstofa, e.d.). Markmið Barnahúss er 

að reyna samræma samstarf á milli þeirra stofnana sem sjá um rannsókn og meðferð mála er 

varða kynferðisofbeldi gegn börnum. Viðtöl við börnin eiga sér öll stað í Barnahúsi í öruggu 

umhverfi og er það gert til þess að koma í veg fyrir þá erfiðleika og það áfall sem fylgir því að 

þurfa að vera í rannsóknarviðtölum við mismunandi aðila. Aðilar sem sjá um rannsóknarviðtöl 

þurfa að tryggja það að þeir séu faglegir í sínu starfi, með reynslu og þekkingu til að taka 

rannsóknarviðtöl við börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Barnaverndarstofa, e.d.).  

Í Foreldrahúsi er boðið upp á sálfræði-, og fjölskylduráðgjöf, foreldranámskeið, 

sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga og síðar en ekki síst stuðningsmeðferð fyrir 

unglinga sem eiga við vímuenfavanda að stríða (Foreldrahús – Vímulaus æska, e.d.a). 

Sálfræðiráðgjöf og fjölskylduráðgjöf Foreldrahúss eru úrræði sem einblína á bæði börn og 

fjölskyldur þeirra. Unnið er með kvíða, depurð, vanlíðan, samskiptaerfiðleika í fjölskyldunni og 

félagslega einangrun. Reynt er að  vinna úr þeim vandamálum sem barnið og fjölskylda þess 

glímir við á sem einstaklingsmiðaðan hátt og hægt er (Foreldrahús – Vímulaus æska, e.d.a). 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) bjóða upp á sálfræðiþjónustu  

fyrir börn áfengis- og vímuefnasjúkra foreldra. Þetta úrræði er í boði fyrir börn frá 8-18 ára 

aldurs (SÁÁ, e.d.). Markmiðið er að hjálpa þessum börnum á átta sig á þeirri stöðu sem að þau 

eru í og helstu þáttum sem tengjast því að vera í fjölskyldum þar sem er áfengis- og 
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vímuefnavandi. Unnið er að því að hjálpa þeim börnum sem nýta sér þessa sálfræðiþjónustu 

að rjúfa þögnina, skömmina og einangrunina sem fylgir því að vera barn áfengis- og 

vímuefnasjúkra foreldra. Þau börn sem búa við mjög slæmar aðstæður og þjást við mikinn 

kvíða og þunglyndi geta óskað eftir því að fá forgang í sálfræðiviðtal (SÁÁ, e.d.). 

Þekking félagsráðgjafa á lagalegum réttindum einstaklinga og aðstoð þeirra við lausn á 

vandamálum þeirra eru mikilvægir þættir í vinnu þeirra í heimilisofbeldismálum. 

Félagsráðgjafar eiga einnig að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar og koma í veg fyrir hvers 

konar ranglæti, auk þess að vinna starf sitt án manngreinarálits og virða sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklinga. Heildarsýn er aðal vinnuverkfæri félagsráðgjafa og er meðal annars notað í vinnu 

þeirra í heimilisofbeldismálum þar sem þeir einblína á einstaklinga og vandamál þeirra út frá 

félagslegu, sálrænu og umhverfislegu sjónarhorni (Farley o.fl., 2011). Þær aðstæður sem 

félagsráðgjafar verða vitni að á heimilum þar sem heimilisofbeldi á sér stað eru í flestum 

tilvikum mjög óhugnanlegar, sérstaklega ef að börn eru viðstödd. Hlutverk félagsráðgjafa er 

að reyna að stöðva ofbeldið sem á sér stað innan heimilisins þar sem er ofbeldi en yfirleitt 

kemur það fyrst í hlut lögreglunnar og félagsráðgjafi fylgir lögreglunni í kjölfarið. Félagsráðgjafi 

á að sjá til þess að koma börnum út úr aðstæðum þar sem þau upplifa heimilisofbeldi beint 

eða óbeint og koma þeim fyrir á öruggan stað. Sú þekking sem að félagsráðgjafi hefur til þess 

að vinna með börnum sem hafa upplifað eða orðið fyrir heimilisofbeldi er gríðarleg. Hann þarf 

að þekkja lögin, geta talað við börn og skilið líðan og aðstæður þeirra. Félagsráðgjafi á einnig 

að geta leiðbeint börnum og fjölskyldum þeirra á þau úrræði sem standa þeim til boða 

(LeGeros og Savage, 2012; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  
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Lokaorð 

Heimilisofbeldi er viðkvæmt málefni. Þeir einstaklingar sem hafa upplifað heimilisofbeldi eiga 

oft á tíðum ekki auðvelt með að tala um það vegna þess að þeir skammast sín fyrir það að hafa 

orðið fyrir heimilisofbeldi. Höfundur ritgerðinnar er á þeirri skoðun að vekja þurfi umræðu í 

samfélaginu um heimilisofbeldi og koma því á framfæri að ofbeldi að þessu tagi eigi ekki að 

líðast í samfélaginu. Það kom höfundi á óvart hve fáar rannsóknir hafa farið fram á áhrif 

vímuefnaröskunar og heimilisofbeldis á börn á Íslandi. Magnið af erlendum rannsóknum um 

heimilisofbeldi og áhrif þess á börn er gríðarlegt og inniheldur mikilvægar upplýsingar. Það 

mætti því framkvæma fleiri rannsóknir á heimilisofbeldi hér á landi. Einnig kom höfundinum á 

óvart var hve sterk tengslin eru milli ofneyslu áfengis og/eða vímuefna annars vegar og 

heimilisofbeldis hinsvegar. Höfundur ritgerðarinnar er sannfærður um að hjálpa eigi bæði 

þolandanum og gerendanum í heimilisofbeldismálum. Einnig er verulega mikilvægt að huga 

að börnum sem upplifa heimilisofbeldið eða verða vitni að því. Úrræðin sem standa þeim 

börnum sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi eða orðið vitni að því til boða eru fremur fá. 

Höfundur ritgerðarinnar telur að fjölga mætti úrræðum og auka fjölbreytni þeirra í náinni 

framtíð. Eftir að hafa unnið að þessari ritgerð er höfundur staðráðinn í því að vinna í 

framtíðinni sem félagsráðgjafi í framtíðinni í þeim málaflokki sem sérhæfir sig í ofbeldismálum.  
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