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Ágrip 

Íbúar heims standa frammi fyrir versnandi geðheilbrigði. Alþjóðaheilbrigðisstofnun hefur m.a. lýst yfir 

áhyggjum á ástandinu og víða hafa yfirvöld sett af stað áætlanir til eflingar geðheilbrigðis. Árið 2016 

settu íslensk stjórnvöld fram áætlun um eflingu geðheilbrigðis landsmanna, þar sem sérstök áhersla 

var lögð á eflingu geðheilbrigðis einstaklinga undir 18 ára aldri. Samkvæmt íslenskri tölfræði sem 

byggð er á stórum úrtakskönnunum fer líðan landsbúa versnandi. Í könnunum sem lagðar hafa verið 

fyrir nemendur grunnskóla í gegnum árin hafa komið í ljós aukin einkenni kvíða og þunglyndis 

nemendanna. Geðheilbrigðisstarfsmenn segja ástandið óboðlegt og það þurfi að grípa til aðgerða, 

sérstaklega í tengslum við geðheilbriðisþjónustu barna og unglinga. 

Ljóst er að einkenni geðrænna vandamála koma í um helmingi tilfella á grunnskólaaldri hjá þeim 

sem á annað borð upplifa þau einhverntímann á ævinni. Snemmkomin íhlutun í geðrænum 

vandamálum eykur líkur á batahorfum og dregur úr neikvæðum áhrifum sem  geðræn vandamál hafa í 

för með sér. Í grunnskólum landsins eru starfandi skólahjúkrunarfræðingar sem hafa það að markmiði 

að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Með þessar staðreyndir að vopni er áhugavert 

að skoða hlutverk skólahjúkrunarfræðinga í eflingu geðheilbrigðis nemenda. 

Verkefni þetta snýst um upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna geðrænum vandamálum 

nemenda. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru viðtöl við sex 

skólahjúkrunarfræðinga. Voru viðtölin síðan innihaldsgreind og skipt í tvö meginþemu. Fyrra megin 

þemað nær yfir samskipti og tengsl skólahjúkrunarfræðinga við nemendur. Það sem fellur þar undir er 

m.a. geðræn vandamál nemenda, eftirtektarsemi og hlutleysi skólahjúkruanrfræðinga og mikilvægi 

góðs meðferðarsambands. Seinna meginþemað snýr að samskiptum skólahjúkrunarfræðinga við 

utanaðkomandi aðila og öfl eins og foreldra, starfsfólk skóla, aðra heilbrigðisstarfsmenn og yfirvöld.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu keimlíka upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna 

geðrænum vandamálum nemenda. Allir þátttakendur sögðu algengi geðrænna vandamála innan skóla 

vera mikið og stór hluti vinnu þeirra færi í að sinna slíkum málum. Þátttakendur sögðust allir eiga 

auðvelt með að mynda meðferðarsambönd, þeir upplifðu traust frá nemendum sem gjarnan líta á 

skólahjúkrunarfræðinga sem hlutlausa. Þátttakendur upplifðu hindranir við að sinna starfi sínu, 

sérstaklega hvað varðar geðheilbrigðisþjónustu við nemendur. Þar má nefna tímaleysi, óöryggi í stafi, 

skilningsleysi af hálfu skóla og stjórnvalda og mikið úrræðaleysi fyrir nemendur með geðræn 

vandamál.  

Eftir bestu vitund rannsakanda þá hefur upplifun skólahjúkrunarfræðinga á geðrænum vandamálum 

nemenda ekki verið rannsökuð hér á landi áður. Erlendis hefur efnið aftur á móti oft verið rannsakað 

og samræmast niðurstöður þeirra rannsókna merkilega mikið niðurstöðum þessarar rannsóknar. 
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Abstract 

Mental health problems are increasing worldwide. Authorities all around the world have put together 

plans to promote mental health of their population, including Iceland. According to Icelandic statistics 

the mental health of the Icelandic population is deteriorating. School children report increased 

symptoms of anxiety and depression. Mental health care professionals and staff have said the 

situation in mental health care for children unacceptable and action is essential.  

    Around 50% of people with mental health problems detect symptoms at elementary school age. In 

Icelandic elementary schools there are school nurses who work to benefit the child development, 

promote physical and mental health of the students and encourage their well-being. So the researcher 

found it interesting to explore school nurses role in promoting students mental health. 

     The aim of this study is to explore school nurses experience working with students with mental 

health problems. The study was done based on qualitative methods where researcher interviewed six 

Icelandic school nurses. The results of the interviews were divided in to two main parts. First the 

school nurses connection to the students, for example mental health problems prevalence among 

students and the objective role of the nurses. The second theme is about school nurses connection to 

everything else affecting their work, like communications with authorities, school staff and others.  

The result revealed very similar experience among the school nurses. All participants reported 

increased prevalence of mental health problems among students and that majority of their work was 

working with students experiencing mental health problems. Participants experienced challenges 

when providing students mental health support. Challenges including barriers, like lack of time, 

incapability, incomprehension and a lack of resources for students with mental health problems. 

     There are no researches about Icelandic school nurses experience of mental health problems 

among students as far as the researcher knows. In other countries including Scandinavian countries, 

United Kingdom and United States the subject has been investigated. The results of those studies are 

very similar to these results. 
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1 Inngangur  
Geðræn vandamál eru vaxandi vandi um allan heim (WHO, 2013; Department of Health, 2015; Mental 

Health Foundation, 2016). Víða hafa stjórnvöld lýst yfir áhyggjum sínum á versnandi geðheilbrigði 

heimsbúa. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur gefir það út að geðræn vandamál og geðsjúkdómar 

séu stærsta áskorun heilbrigðisyfirvalda. Áætlar stofnunin að 35-50% einstaklinga með geðræn 

vandamál í hinum vestrænu ríkjum og 75-85% einstaklinga með geðrænan vandamál í 

þróunarlöndunum hljóti ekki meðferð (WHO, 2013).  

Samkvæmt íslenskri tölfræði hefur geðheilsa landsmanna farið versnandi undanfarin ár. Á milli 

áranna 2007-2016 fjölgaði þeim sem mátu andlega heilsu sína undir meðallagi um 20%. Einnig hafa 

kannanir sýnt mikla fjölgun barna og unglinga með einkenni kvíða og þunglyndis (Stefán H. Jónsson, 

Jón Ó. Guðlaugsson, Haukur F. Gylfason og Dóra G. Guðmundsdóttir, 2007; Jón Ó. Guðlaugsson, 

Kristján Þ. Magnússon og Stefán H. Jónsson, 2014; Margrét L. Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón 

Sigfússon, Ingibjörg E. Þórisdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson og Inga D. Sigfúsdóttir, 2016). 

Talið er að um 20% barna og unglinga um allan heim glími við geðrænan vanda og að 70% þeirra 

annaðhvort hljóti ekki meðferð eða hljóti hana of seint (WHO, e.d.; Mental Health Foundation, 2016). 

Gríðarlegur munur er að eiga við og veita íhlutun í geðrænum vandamálum á byrjunarstigi eða þegar 

þau eru langt gengin. Batahorfur hjá einstakling sem hlýtur snemmkomna íhlutun eru margfalt meiri en 

hjá þeim sem hlítur seinkomna íhlutun (Mental Health Foundation, 2016; WHO, 2012). Skortur á 

aðgengi er ein meginástæða þess að ungir sem aldnir leita sér ekki aðstoðar heilbrigðisþjónustu 

(WHO, e.d.; Gulliver, Griffiths og Christensen, 2010).  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna upplifun skólahjúkrunarfræðinga af því að sinna 

andlegum og geðrænum þörfum og vandamálum nemenda. Í ljósi þess sem fram hefur komið, þ.e. 

versnandi líðan landsbúa og heimsbúa er ljóst að þörf er á auknum aðgerðum í geðheilbrigðistengdum 

málefnum. Í skóla eyða langflest börn stórum hluta æsku sinnar og er skólinn talinn einn stærsti 

áhrifavaldurinn í lífi hvers barns (Briére, Pscal, Dupére og Janisz, 2013; Nielsen, o.fl., 2017; Sznitman, 

Reisel og Romer, 2010). Hjúkrunarfræðingar í skólum opna á aðgengi nemenda að heilbrigðisþjónustu 

og auka líkur á að þeir leiti sér heilbrigðistengdrar aðstoðar og að snemmkomin íhlutun í vandamálum 

eigi sér stað (Nielsen o.fl., 2017; Ravenna og Cleaver, 2016; Fagsvið og fagdeild 

geðhjúkrunarfræðinga Félags íslenskra Hjúkrunarfræðinga, 2017). 

Til eru fjöldi erlendra rannsókna á upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna geðrænum 

vandamálum nemenda. Þar hafa Noregur, Svíþjóð, Bretland og Bandaríkin verið fremst í flokki. Þær 

rannsóknir hafa leitt í ljós svipaða upplifun skólahjúkrunarfræðinga þessara landa. 

Skólahjúkrunarfræðingar upplifa mikil geðræn vandamál í starfi sínu og finna þeir fyrir aukinni þörf 

nemenda á eflingu geðheilbrigðis. Þrátt fyrir það upplifa skólahjúkrunarfræðingar um allan heim 

hindranir sem standa í vegi fyrir því að þeir geti veitt þjónustu á því sviði. Ein stærsta hindrun 

skólahjúkrunarfræðinga er tímaleysi, þar á eftir er það þekkingarleysi á geðrænum veikindum, 

úrræðaleysi auk skilningsleysis stjórnvalda og annarra (Hilli og Wasshede, 2017; Skundberg-

Kletthagen og Moen, 2017; Klein, Sendall, Fleming, Lidstone og Domoco, 2012; Ravenna og Cleaver, 

2016). 
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Á Íslandi hefur upplifun skólahjúkrunarfræðinga á geðrænum vandamálum ekki verið rannsökuð 

fyrir utan í gegnum lokaverkefni til BS gráðu. Árið 2003 kom út lokaverkefni hjúkrunarnema Háskólans 

á Akureyri, var það rannsókn á upplifun skólahjúkrunarfræðinga af hlutverki sínu í úrvinnslu 

tilfinningalegra þátta hjá unglingum. Árið 2014 var lokaverkefni tveggja hjúkrunarnema úr Háskóla 

Íslands fræðileg samantekt á meðferðarúrræðum skólahjúkrunarfræðinga við kvíða nemenda. Fyrir 

utan þetta hefur upplifun íslenskra skólahjúkrunarfræðinga á andlegum og geðrænum einkennum eða 

vandamálum nemenda ekkert verið skoðuð. 

 

Meginmarkmið þessa lokaverkefnis er að rannsaka upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna 

andlegum og geðrænum vandamálum nemenda.  

Auk þess hefur rannsakandi hug á að rannsaka eftirfarandi 

1) Áhrif skólaumhverfis á geðheilbrigði nemenda 

2) Hlutverk skólaheilsugæslu í eflingu geðheilbrigðis nemenda  

3) Aukinni þörf fyrir geðheilbrigðisaðstoð meðal barna og unglinga 

 

Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun er mikið vegna þess að lítið er vitað hvernig upplifun 

skólahjúkrunarfræðinga er hér á landi. Gríðarlegt álag er á heilbrigðiskerfinu, bæði aukin ásókn í 

þjónustu og skortur á mannafla. Formaður félags íslenskra barna- og unglinga geðlækna og fagsvið 

og fagdeild íslenskra geðhjúkrunarfræðinga hafa lýst yfir áhyggjum á á versnandi geðheilbrigði 

íslenskra barna og unglinga og skorti á geðheilbrigðistengdum úrræðum í nærsamfélögum (Fagsvið 

og fagdeild geðhjúkrunarfræðinga FÍH, 2017; Bertrand Lautner, 2013).  
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Geðhelbrigði og geðræn vandamál 
Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er geðheilbrigði óaðskiljanlegur þáttur almennrar 

velferðar í lífi einstaklings og undirstaða þess að hann geti notið almennra lífsgæða. Skilgreina má 

geðheilbrigði svo að það sé þegar einstaklingur upplifir vellíðan, er fær um að finna tilgang með lífinu, 

hefur getu og færni til að takast á við athafnir daglegs lífs og er virkur þátttakandi í samfélaginu (WHO, 

2014). Almennt geðheilbrigði stuðlar að hamingju og sjálfsöryggi og auðveldar einstaklingum að takast 

á við mótlæti sem hann mætir á lífsleiðinni (WHO, 2012). Andleg vellíðan er forsenda geðheilbrigðis 

og geðheilbrigði er forsenda almennrar velferðar (Louise Persson, 2016).  

Í dag er talið að einn af hverjum sex heimsbúum séu að glíma við geðræn vandamál hverja stund 

og um 30% heimsbúa hafa eitthverntímann á ævinni glímt við geðræn vandamál (WHO, e.d.; Mental 

Health Foundation, 2016). Um 50% fullorðinna einstaklinga sem greindir hafa verið með geðsjúkdóm 

byrja að finna fyrir einkennum fyrir 14 ára aldur og um 75% fyrir 18 ára aldur (Department of Health, 

2015). Auðveldara er að koma í veg fyrir og eiga við geðræn vandamál þegar þau eru á fyrri stigum 

heldur en þegar þau hafa ágerst (Louise Persson, 2016). Eftirspurn eftir geðheilbrigðisþjónustu hefur 

aukist til muna undanfarin ár. Ástæðan gæti m.a. verið sú að mikil vitundavakning hefur verið um 

geðheilbrigði og fólki finnst þá auðveldara að leita sér hjálpar. Fjöldamargar rannsóknir hafa leitt það í 

ljós að geðræn vandamál og geðsjúkdómar eru bæði vangreind og vanmeðhöndluð (Forsman o.fl., 

2015). 

Geðræn vandamál eru algengustu orsök örorku í heiminum en yfir 40 milljónir einstaklinga á milli 

tvítugs og þrítugs eru öryrkjar vegna geðrænna vandamála (Mental Health Foundation, 2016). 

Geðræn vandamál hafa áhrif á samfélögin og eru verið mikil byrði á þjóðfélagið. Afkastageta 

einstaklinga minnkar, kostnaður við meðferð er mikill og með auknum gerðænum vandamálum eykst 

dánartíðni (Department of Health, 2015).  

Alþjóðaheilbrigismálastofnun hefur gefið það út að um 20% barna um allan heim glími við geðræn 

vandamál (WHO, e.d.). Börn og unglingar sem lifa við góða geðheilsu eiga auðveldara uppdráttar og 

dafna betur inn í fullorðinsár heldur en börn sem lifa við laka geðheilsu (WHO, 2012). Talið er að um 

70% barna og unglinga á aldrinum 5-16 ára sem glíma við geðrænan vanda fái annaðhvort ekki 

viðeigandi íhlutun eða meðferð eða þá að þau fái það of seint (Children’s Society, 2008). Geðræn 

vandamál barna og unglinga birtast í vandamálum sem valda skerðingu á almennri getu þess og 

hæfni til daglegs lífs. Börn og unglingar er sá hópur einstaklinga sem er hvað berskjaldaðastur fyrir að 

þróa með sér geðrænan vanda og eru fleiri og fleiri ungir einstaklingar að koma fram með flókin 

geðræn vandamál. Algengustu geðrænu vandamálin hjá börnum og unglingum eru kvíði, þunglyndi, 

hegðunarerfiðleikar, sjálfsskaði, átröskun og áfallaröskun (Department of Health, 2015).   

Án íhlutunar getur vandamálið orðið yfirþyrmandi fyrir einstaklinga sem eiga þá erfitt með að ráða 

fram úr því sem því miður getur endað með sjálfsskaða eða sjálfsvígi (Honeyman, 2007). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur gefið það út að árlega svipti um 800.000 manns sig lífi og að 

sjálfsvíg sé, á eftir umferðarslysum, algengasta dánarorsökin á aldrinum 15-25 ára (WHO, e.d.). Í 
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rannsókn sem náði til 30.000 15 og 16 ára evrópskra unglinga kom í ljós að yfir 70% þeirra höfðu á 

einhverjum tímapunkti í lífi sínu stundað sjálfsskaðandi hegðun (Madge o.fl., 2008).  

 

2.1.1 Geðheilbrigði á Íslandi 
Geðheilbrigði Íslendinga fer líka hrakandi. Heilsa og líðan meðal Íslendinga er könnun sem lögð var 

fyrir landsmenn á árunum 2007, 2009 og 2012, úrtakið hefur verið á bilinu 5000 – 9000 manns. 

Landlæknisembættið hefur einnig staðið fyrir könnun á heilbrigði landsmanna þar sem andleg líðan 

hefur verið metin á sama hátt og í rannsókninni Heilsa og líðan. Niðurstöður þessara rannsókna sýna 

versnandi líðan landsmanna með árunum. Árið 2007 mátu 16,8% þátttakenda á aldrinum 18-24 ára 

andlega heilsu sína annaðhvort sæmilega eða lélega en árið 2016 var hlutfallið komið upp í 36,2% 

(Stefán H. Jónsson o.fl., 2007; Jón Ó. Guðlaugsson o.fl., 2014).  

Rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining rannsakar árlega heilsu og líðan nemenda í 5.-10. 

bekk grunnskóla á Íslandi. Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna hefur einstaklingum með 

einkenni kvíða og depurðar fjölgað töluvert frá árinu 2000 (Margrét L. Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Þjónustumiðstöð Reykjavíkur hefur birt svipaðar rannsóknarniðurstöður, en þar var skimað fyrir 

einkennum þunglyndis og kvíða meðal unglinga í efstu bekkjum grunnskóla. Kom í ljós að hlutfall 

íslenskra unglinga með kvíða og þunglyndi fer hækkandi. Það sem er mest sláandi er að á milli áranna 

2009-2015 fjórfaldaðist hlutfall stúlkna með kvíða yfir viðmiðunarmörkum og hlutfall þunglyndis 

tvöfaldaðist á sama tíma (Sigrún Daníelsdóttir, Védís H. Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017). 

Samkvæmt ársskýrslu Heilsugæslunnar um heilsuvernd skólabarna eru geð- og atferlisraskanir 

lang algengasta heilsufarsvandamál barna og unglinga í grunnskólum eða um 37% tilfella (Ragnheiður 

Ó. Erlendsdóttir og Helga Lárusdóttir, 2015).  Mikil aukning hefur verið á bráðaþjónustu barna og 

unglingageðdeildar (BUGL), þar á meðal vegna alvarlegs þunglyndis og sjálfsvígshugsana. Það er 

sláandi að stærstur hluti þessara barna og unglinga virðist hafa fengið takmarkaða eða enga þjónustu 

í nærumhverfi. Erfitt hefur reynst fyrir BUGL að útskrifa sjúklinga þar sem úrræði í nærumhverfi þeirra 

eru afskaplega fá. (Fagsvið og fagdeild geðhjúkrunarfræðinga FíH, 2017).  Það er því engin furða að 

íslensk stjórnvöld telji brýnt að efla geðheilbrigðisþjónustu í landinu óháð búsetu og þjónustustigi en 

embættið hefur gefið það út að það sé forgangsverkefni að efla geðrækt og forvarnir í skólum landsins 

(Sigrún Daníelsdóttir, Védís H. Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017).  

Heilbrigðisstarfsmenn sem koma að geðrænum vandamálum hafa lýst yfir miklum áhyggjum af 

slæmu ástandi geðheilbrigðismála barna og unglinga. Formaður félags íslenskra barna- og 

unglingageðlækna hefur sagt það mikið áhyggjuefni hve mjög tilvísunum til geðlækna hefur fjölgað, 

biðlistar lengst og að skortur sé á meðferðarúrræðum öðrum en lyfjameðferð (Bertrand Lautner, 2013). 

Fagsvið og fagdeild geðhjúkrunar gaf út skýrslu í lok árs 2017 sem framlag hjúkrunarfræðinga til 

eflingar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Að gerð skýrslunnar komu fjölmargir geðhjúkrunarfræðingar 

sem starfa vítt og breitt um heilbrigðisgeirann. Meðal þess sem kom fram í skýrslunni voru áberandi 

aukin geðræn vandamál hjá börnum og unglingum og að úrræðin og aðgengi að meðferð væru afar 

takmörkuð (Fagsvið og fagdeild geðhjúkrunarfræðinga FíH, 2017). 
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Íslensk stjórnvöld hafa brugðist við auknum geðrænum vandamálum í samfélaginu með ýmsum 

hætti. Velferðarráðuneytið gaf út geðheilbrigðisáætlun sem nær til ársins 2020 þar sem eitt 

meginmarkmiðið er að stuðla að aukinni vellíðan og góðri geðheilsu landsmanna auk skilyrðis um að 

uppeldi barna auki velferð þeirra. Eitt af undirmarkmiðum þess er að 90% barna í 8.-10. bekk 

grunnskóla meti andlega heilsu sína góða eða mjög góða (Þingsályktun um stefnu og aðgerðaráætlun 

í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 2016). Velferðarráðuneytið setti í kjölfarið á fót lýðheilsunefnd 

sem hafði það að meginmarkmiði að undirbúa aðgerðaráætlun sem stuðlaði að heilsueflandi samfélagi 

og bættri lýðheilsu með sérstakri áherslu á einstaklinga undir 18 ára aldri. Nefndin átti að horfa til þess 

að markmið stjórnvalda væri að Íslendingar yrðu ein heilbrigðasta þjóð heims árið 2030. Nefndin lauk 

störfum árið 2015 og meðal þeirra aðgerða sem tillögur voru settar fram um var aukin geðrækt meðal 

barna og unglinga (Velferðarráðuneytið, 2016). Í nýju fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 settu stjórnvöld 

fram að þau ætluðu auka meðferðarúrræði við geðrænum vanda og sérstaklega auka framlög til 

geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga (Fjármálaráðuneyti, 2017). Ljóst er að undanfarin ár hefur 

aukin áhersla verið lögð á að efla geðheilbrigði barna og unglinga. Stjórnvöld hafa sett fram allskyns 

markmið en nú hljótum við að spyrja hvenær og hvernig stjórnvöld hafa hug á að bæta geðheilbrigði 

því ljóst er að þörf er á aðgerðum ekki bara loforðum. 

 

2.2 Geðræn vandamál og geðheilbrigði barna og unglinga 
Að grípa inn í hjá barni með geðrænan vanda getur verið spurning upp á líf og dauða og því fyrr sem 

íhlutun á sér stað með viðeigandi meðferð því minni eru líkur á neikvæðum áhrifum á líf barns og 

framtíð þess (Simpson, Cohen, Pastor og Reuben, 2008; WHO, 2013). Snemmtæk íhlutun í 

geðrænum vandamálum dregur úr líkum á notkun vímuefna, ofbeldishegðun, félagslegri einangrun, 

atvinnuleysi, sjálfsvígum og afbrotum (Snyder, 2015). 

Árið 2015 kom út langtímarannsókn sem náði til 160.000 barna og unglinga á skólaaldri. 

Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að börnum og unglingum þykir andlegum og geðrænum þöfum 

sínum ekki mætt. Í úrtakinu voru m.a. börn með geðræn vandamál allt frá vanlíðan upp í 

sjálfsvígshugsanir eða tilraunir (Parasuraman og Shi, 2015). Í annarri rannsókn frá 2011 sem náði til 

18.000 breskra skólabarna kom í ljós að þau börn sem hefðu verið með ómeðhöndluð geðræn 

vandamál í æsku, ættu erfiðara með að haldast í vinnu í framtíðinni og glímdu mun frekar við 

félagslega erfiðleika. Það er því ljóst að geðræn vandamál barna og unglinga fylgja þeim á fullorðins 

ár sé engin eða seinkomin íhlutun veitt (Mental Health Foundation, 2016). Svipaðar niðurstöður komu 

úr kerfisbundnu rannsóknaryfirliti frá 2010 sem náði yfir 22 rannsóknir. Rannsóknin var um algengi og 

ástæður þess að einstaklingar leiti sér ekki aðstoðar heilbrigðiskerfisins vegna geðrænna vandamála. 

Það kom meðal annars í ljós að yfir 60% einstaklinga sem glíma við þunglyndi og kvíða leita sér ekki 

aðstoðar heilbrigðiskerfisins. Helstu ástæður þess voru skortur á aðgengi, viðhorf þeirra sjálfra og 

almennings, lítill skilningur á veikindunum og lítið traust til heilbrigðiskerfisins (Gulliver, Griffiths og 

Christensen, 2010).  Skortur á aðgengi, skömm einstaklinga með geðrænan vanda, viðhorf 

almennings til þeirra og samfélagsleg mismunun gegn einstaklingum veikum á geði eru meginástæður 

þess að einstaklingar leitar sér ekki aðstoðar geðheillbrigðiskerfisins (WHO, e.d.) 
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Augljóst er að yfirvöld þurfa að grípa þarf til aðgerða í bætingu geðheilbrigðis heimsbúa og 

landsmanna. Það þarf fyrst og fremst að opna á aðgengi auk þess að auka fræðslu og 

vitundavakningu um geðheilbrigði í samfélaginu.  

 

2.3 Skólaumhverfi og geðheilbrigði barna og unglinga 
Skólinn er einn stærsti áhrifavaldur í lífi hvers barns. Aðalmarkmið skólagöngu er nám og kennsla en 

hafa ber í huga að í skóla eyða flest börn stórum hluta æsku og uppvaxtarárum sínum. Skólinn er einn 

af þeim þáttum sem hefur hvað mest þroskandi og mótandi áhrif á líf barns og framtíð þess. Því er 

skólinn kjörinn til þess að efla heilsu og stuðla að þroska nemenda. Heilbrigði og velferð nemenda er 

einn af sex grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur fram að skólar 

þurfi að hafa heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði barnanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Embætti landlæknis hefur gefið út handbók um 

heilsueflandi grunnskóla þar sem fram kemur að andleg heilsa og vellíðan barna og unglinga sé 

grundvöllur velferðar þeirra. Er því mikilvægt að hlúa að vellíðan þeirra og geðheilbrigði, m.a. til að 

bæta námsárangur og auka almenna farsæld í lífi barnanna. Til þess að ná þessu fram þarf að auka 

getu barna og unglinga til að ráða við, átta sig á og tjá tilfinningar sínar auk þess að efla færni þeirra í 

samskiptum, sjálfsstjórn, þrautseigju og kenna þeim að koma auga á eigin styrkleika (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2013). 

Fræðimenn hafa í gegnum árin rökrætt hverskonar og hve mikil áhrif skóli hefur á nemendur sína. 

Skólar eru til þess að fræða og hafa því áhrif á vitsmunalega getu nemenda en auk þess hefur komið í 

ljós að skólagangan hefur áhrif á félagslega, andlega og almenna velferð þeirra. Skólaumhverfið og 

almennur stuðningur í skólum hefur áhrif á tengslamyndun, sjálfsálit og almenna færni þeirra sem 

skólana sækja. Börn og unglingar sem sækja skóla með stuðningsríkt umhverfi eru líklegri til þess að 

þróa með sér heilsusamlegt líferni heldur en ekki, auk þess eru þeir mun ólíklegri til þess að þróa með 

sér geðrænan vanda líkt og kvíða og þunglyndi. Það er því ljóst að þeir sem upplifa stuðning í 

skólanum eru líklegri til þess að stunda jákvæða heilsutengda hegðun sem leiðir til betri heilsu. Þetta 

varpar ljósi á mikilvægt hlutverk skóla í að styrkja velferð barna og unglinga og um leið draga úr 

neikvæðri heilsutengdri hegðun (Briére, Pscal, Dupére og Janisz, 2013; Nielsen, o.fl., 2017; Sznitman, 

Reisel og Romer, 2010). 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur rannsakað geðheilsu barna og unglinga um allan heim og 

farið mikinn í að varpa ljósi á áhrif skóla á nemendur. Undanfarið hafa miklar framfarir verið í 

heilsueflingu innan skóla og hefur í kjölfarið hlotist mikill ávinningur af sem m.a. kemur fram í bættum 

námsárangri og minna brottfalli úr skólum (WHO, 2008). Þetta staðfesta niðurstöður rannsóknar sem 

náði til 39 fylkja Bandaríkjanna auk 23 Vesturlanda, þar á meðal Íslands, sem sýndi fram á jákvæð 

tengsl milli góðrar geðheilsu nemenda og góðs námsárangurs (Sznitman, Reisel og Romer, 2010). 
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2.4 Heilbrigðisþjónusta í skólum 
Heilsuvernd skólabarna hefur það markmið að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. 

Til að svo geti orðið þarf að tryggja aðgengi nemenda að heilbrigðisþjónustu innan skóla. Miðað er við 

eitt stöðugildi skólahjúkrunarfræðings fyrir 500 – 800 nemendur. Skólahjúkrunarfræðingar vinna að því 

að efla heilbrigt líferni nemenda og notast við fræðslu og áhugahvetjandi samtöl. Áherslur í 

geðheilbrigðistengdri fræðslu eru efling sjálfsmyndar, ákvarðanataka, samskipti og streitustjórnun. 

Áhugahvetjandi samtöl fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk, þá er skólahjúkrunarfræðingur með fyrirfram 

ákveðnar spurningar um heilsu og líðan nemenda, þessi viðtöl hafa reynst vel í að meta andlega líðan 

nemenda. Skólahjúkrunarfræðingar vinna auk þess í nánu samstarfi við foreldra, stjórnendur skóla, 

kennara og aðra aðila sem koma að velferð nemenda (Embætti landlæknis, 2014). 

Samtök bandarískra skólahjúkrunarfræðinga (NASN) hefur getfð út skýrslu með staðreyndum um 

ávinning af skólaheilsugæslu. Með aukinni viðveru skólahjúkrunarfræðinga í skóla eykst skólasókn 

nemenda, námsárangur bætist og stórlega dregur úr brottfalli úr skóla. Þetta dregur úr atvinnuleysi, 

vímuefnaneyslu og afbrotahegðun í framtíðinni. Annar ávinningur skólaheilsugæslu er aukinn 

tímasparnaður starfsmanna skóla og bætt heilsa þeirra. Með því að hafa skólahjúkrunarfræðing dregur 

það úr álagi á starfsmenn skóla. Sem þyrftu annars að eyða tíma og áhyggjum í að annast heilsu 

nemenda, líkamlega sem og andlega, án þess að hafa þá kunnáttu sem þarf til þess. Stærsti og 

mikilvægasti ávinningur skólaheilsugæslu er bætt heilsa og aukin vellíðan nemendanna sem skilar sér 

í bjartari framtíð og aukinni velferð þeirra (NASN, e.d.).   

2.4.1 Geðheilbrigðisþjónusta í skólum 
Skólaheilsugæsla er af mörgum talin lykilstaður í eflingu heilbrigðis barna og unglinga. En það er í 

skóla og á skólaladri sem flestir byrja að þróa með sér geðræna erfiðleika. Yfir helmingur einstaklinga 

með geðrænan vanda byrjar að finna fyrir einkennum fyrir 14 ára aldur (Mental Health Foundation, 

2016; WHO, e.d.) Félagsleg vandamál og erfiðleikar við að aðlögun skólaumhverfis eru algengustu 

byrjunareinkenni geðrænna vandamála barna og unglinga (DeSocio og Hootman, 2004). Með 

skólaheilsugæslu er opnað á aðgengi barna og unglinga að heilbrigðisþjónustu og auknar líkur á að 

þau leiti sér þeirrar aðstoðar sem þau þurfa á að halda (Parasuraman og Shi, 2015). 

 Það er á stefnuskrá íslenskra stjórnvalda að bæta líðan landsmanna. Með betrumbættri og 

skipulagðri skólaheilsugæslu skapast stöðugleiki og betra aðgengi barna og unglinga að 

heilbrigðisþjónustu. Staðreyndin er sú að einstaklingar með geðræn vandamál hafa ekki fengið þá 

hjálp sem þeir þurfa. Það þarf að bæta. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur gefið það út að um 

helmingur einstaklinga með geðrænan vanda í vestrænum ríkjum og um 80% einstaklinga í 

þróunarlöndunum leiti sér ekki hjálpar m.a. vegna skorts á aðgengi og fái því enga meðferð við sínum 

vanda (WHO, 2013). 

Börn og unglingar sem sækja skóla þar sem skólaheilsugæsla er eru líklegri til þess að sækja 

heilbrigðisþjónustu (Parasuraman og Shi, 2015). Nemendur með aðgang að heilbrigðisþjónustu í 

skólum eru um tíu sinnum líklegri til þess að leita sér hjálpar vegna geðrænna vandamála heldur en 

þeir nemendur sem ekki eru í skóla með skólaheilsugæslu (Guo, Wade og Keller, 2008).  
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2.5 Skólahjúkrunarfræðingar 
Samkvæmt Embætti landlæknis eru skólahjúkrunarfræðingar kjölfestan í heilsuvernd grunnskólabarna 

(Embætti landlæknis, 2014). Almennt er litið á skólahjúkrunarfræðinga sem lykilaðila í að fylgjast með 

heilsu barna og unglinga og að veita íhlutun sé þess þörf. Snemmkomin íhlutun hjá barni með geðræn 

vandamál getur skipt sköpum fyrir framtíð þess, lífsgæði og almenna velferð. Skólahjúkrunarfræðingar 

hjálpa nemendum að hafa stjórn á sér og aðstæðum, styrkja þá í að takast á við mótlæti auk þess að 

koma í veg fyrir eða draga úr kvíða, þunglyndi og hegðunarörðugleikum (Nielsen, o.fl., 2017). 

Skólahjúkrunarfræðingar eru oft fyrstu einstaklingarnir sem börn og unglingar leita til vegna 

vandamáls (Larsson, Bjorkm Ekebergh og Sundler, 2014). Í rannsóknum þar sem 

grunnskólanemendur eru þátttakendur hefur ítrekað komið fram að börn og unglingar vilja heldur leita 

til óháðs aðila innan skóla líkt og skólahjúkrunarfræðings heldur en kennara eða foreldris. Bresk 

rannsókn frá árinu 2011 þar sem nemendur á unglingastigi voru þátttakendur kom í ljós að fyrir þeim 

væri skólahjúkrunarfræðingur sá aðili sem þeir kysu helst að leita til vegna geðræns heilsubrests, líkt 

og kvíða og þunglyndis. Ástæðan fyrir því væri sú að skólahjúkrunarfræðingur væri fagmanneskja og 

óháður aðili. Unglingunum fannst öryggi í að geta leitað til skólahjúkrunarfræðings og fannst 

ráðleggingarnar og stuðningur þeirra góður. Annað sem kom í ljós var það að unglingarnir veigruðu 

sér við því að leita til kennara því þeim þætti það óþægilegt og þeir treystu ekki kennurunum enda 

þeirra af öðrum forsendum (Kendal, Keeley og Callery, 2011).   

Eins og fram hefur komið eru skólahjúkrunarfræðingar í kjörinni stöðu til þess að koma auga á og 

eiga við geðræn vandamál nemenda. Það getur samt reynst þeim torvelt. Skert viðvera, 

þekkingarleysi, óöryggi og úrræðaleysi orsaka það (Pryjmachuk, Graham, Haddad og Tylee, 2011 

Skundberg-Kletthagen og Moen, 2017; Hilli og Wassade, 2017; Ravenna og Cleaver, 2016). Þrátt fyrir 

þessar hindranir skólahjúkrunarfræðinga þá er ávinningurinn mikill. Dæmi um ávinning er bættur 

námsárangur, aukin vellíðan og almenn velferð nemenda, auk þess að draga úr líkum á neikvæðri 

heilsutengdri hegðun líkt og notkun vímuefna (Snyder, 2015).  Niðurstöður rannsókna sem skoðað 

hafa samband á milli námsgetu, heilsu og velferðar einstaka nemenda við viðveru 

skólahjúkrunarfræðinga í grunnskólum hafa sýnt jákvætt samband þarna á milli. M.ö.o hefur aukin 

viðvera skólahjúkrunarfræðings jákvæð áhrif á námsgetu, heilsu og almenna velferð nemenda 

(American Academy of Pediatrics, 2016).   

Að hafa hjúkrunarfræðing í skólum hefur jákvæð áhrif á vellíðan og velferð nemenda.  Með aukinni 

færni og getu skólahjúkrunarfræðinga í að bera kennsl á geðræn vandamál eru líkurnar á 

snemmkominni íhlutun margfalt meiri. Þetta hefur ekki einungis áhrif á líf barna og unglinga heldur 

hefur samfélagið einnig hag af því, félagslegan og fjárhagslegan (Department of Health, 2015). 

Mikilvægt er að börn og unglingar séu snemmgreind svo þau geti fengið viðeigandi meðferð sem fyrst. 

Þegar gripið er inn í geðrænan vanda á byrjunarstigi er árangur meðferðar mun betri. Sem dæmi þá 

eru börn sem glíma við geðrænan vanda margfalt líklegri til þess að ánetjast fíkniefnum en önnur börn 

(WHO, 2012). 

Í skýrslu Fagsviðs og fagdeildar íslenskra geðhjúkrunarfræðinga frá 2017 benda höfundar á að 

skólahjúkrunarfræðingar séu í bestu mögulegu stöðu til þess að skima fyrir geðrænum vandamálum 

og grípa til viðeigandi íhlutunar; íhlutunar sem myndi fyrirbyggja þær neikvæðu afleiðingar sem 
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geðræn vandamál geta haft á líf og starf einstaklinga sem við þau glíma. Fram kom að leggja þyfti 

aukna áherslu á geðrækt á öllum stigum skóla. Til að ná því þurfi að auka viðveru 

skólahjúkrunarfræðinga í skóla til muna. Skólahjúkrunarfræðingar þyrftu að vera sérstaklega þjálfaðir í 

geðvernd, skimunum og meðferðum eftir því sem við á, auk þess að fá sérstaka þjálfun í að veita 

íhlutanir á fyrri stigum (Fagsvið og fagdeild geðhjúkrunarfræðinga FíH, 2017). 

2.5.1 Upplifun skólahjúkrunarfræðinga á geðrænum vandamálum nemenda 
Örfáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á upplifun skólahjúkrunarfræðinga á starfi sínu og engin 

sem tengist upplifun skólahjúkrunarfræðinga á geðrænum vandamálum. Fjöldi rannsókna hafa verið 

gerðar á Norðurlöndunum, Bretlandi og Bandaríkjunum um upplifun skólahjúkrunarfræðinga á 

geðrænum vandamálum nemenda. Í Svíþjóð komu út rannsóknarniðurstöður árið 2017 sem náðu til 

átta skólahjúkrunarfræðinga. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að skólahjúkrunarfræðingunum 

þætti bæði geta sín og starfshlutfall sitt í ósamræmi við þær kröfur sem til þeirra væru gerðar í 

heilsuvernd skólabarna. Einnig kom fram að skólahjúkrunarfræðingum þætti mikilvægast að geta 

myndað traust meðferðarsamband við nemendur, en til þess að geta myndað það þyrfti tíma. Einnig 

kom fram að miklu máli skipti að nemendum liði alltaf eins og þeim væri tekið með opnum örmum og 

fannst hjúkrunarfræðingunum því afar mikilvægt að gefa sér alltaf tíma, en eins og staðan væri í dag 

væri það óraunhæft. Sænsku skólahjúkrunarfræðingunum fannst þekking sín á geðheilbrigði ekki 

nægilega góð og væri fyrir vikið erfiðara að nálgast nemendur með geðræn vandamál. Fram kom að 

bæði þyrfti að auka og bæta kennslu um geðheilbrigði í hjúkrun fyrir skólahjúkrunarfræðinga, leggja 

þyrfti meiri áherslu á kennslu í meðferðarsamræðum og hvernig skuli takast á við hin ýmsu geðrænu 

vandamál (Hilli og Wasshede, 2017). 

Í Noregi hafa skólahjúkrunarfræðingar fundið fyrir aukningu geðrænna vandamála, en í rannsókn 

frá árinu 2014 kom í ljós að norskir skólahjúkrunarfræðingar eyða meira en helming af vinnutíma 

sínum í að sinna andlegum eða geðrænum vandamálum nemenda. Skólahjúkrunarfræðingarnir höfðu 

litla trú á sér til að vinna með andlegan vanda og sögðu þá kennslu sem þeir hefðu fengið til að takast 

á við geðræn vandamál hafa verið litla miðað við þau mál sem upp á borð til þeirra koma (Leaver, 

2014).  Breskir skólahjúkrunarfræðingar lýsa sömu upplifun, þeir vilja auka færni sína í að sinna 

andlegum og geðrænum vandamálum til að geta mætt allri þeirri eftirspurn sem er eftir slíkri hjálp. 

Skólahjúkrunarfræðingarnir vildu sérstaklega auka þekkingu sína á kvíða og þunglyndi, hvernig best 

væri að bera kennsl á slíkt og hvernig skuli veita íhlutun. Auk þessa fannst þeim vinnuálag of mikið og 

tíminn sem þeir fengu til þess að klára öll verkefnin ekki raunhæfur (Haddad, Butler og Tylee, 2010). 

Að lokum er vert að minnast á rannsóknaryfirlit frá 2016 þar sem teknar voru saman 15 niðurstöður 

rannsókn til að kanna upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að takast á við geðræn vandamál 

nemenda, rannsóknirnar náðu til Evrópu og Bandaríkjanna. Þetta kerfisbundna yfirlit leiddi í ljós þrjú 

meginþemu. Fyrsta þemað snérist um það hve mikil geðhjúkrun væri í skólahjúkrun. Það sem fram 

kom þar var m.a. sá árangur sem skólahjúkrunarfræðingar hafa séð við vinnu sína tengda 

geðheilbrigði. Annað þemað var um hindranir sem skólahjúkrunarfræðingar upplifðu sem gerði þeim 

erfiðara fyrir að veita árangursríka geðheilbrigðisþjónustu. Hindranir á borð við tímaleysi, of mikið 

vinnuálag, litla þekkingu í geðrænum vandamálum og úrræðaleysi. Þriðja og síðasta þemað var um að 
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auka þyrfti kunnáttu skólahjúkrunarfræðinga í geðrænum vandamálum, þannig myndi sjálfstraust 

hjúkrunarfræðinganna aukast, tíminn myndi nýtast betur og þá fengju nemendur bestu mögulegu 

meðferðina við vandamálum sínum (Ravenna og Cleaver, 2016). 
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3 Aðferðir 
Þessi kafli segir frá þeirri aðferðarfræði sem notuð var við öflun gagna í rannsókninni.  Tilgangur 

rannsóknar var að skoða upplifun skólahjúkrunarfræðinga á getu sinni til að takast á við geðræn 

vandamál barna og unglinga. Aðalrannsóknarspurningin var á þessi leið  ,,Hver er upplifun 

skólahjúkrunarfræðinga á að takast á við andleg og geðræn vandamál nemenda?” 

 Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig skólahjúkrunarfræðingar upplifa það að takast á við 

andleg og/eða geðræn vandamál nemenda.  

 

3.1 Rannsóknarsnið og gagnasöfnun 
Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar var eigindlegt. Eigindlegar rannsóknir gefa rannsakenda og 

lesendum dýpri skilning á efninu heldur en megindlegar rannsóknir. Rannsóknin er fyrirbærafræðileg 

en þá er viðfangsefni rannsakað út frá sjónarhóli þeirra sem hafa tiltekna reynslu af því. Merking og 

upplifun þátttakenda á viðfangsefninu er lykilatriði í eigindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi og leiðbeinendur voru því sammála að viðtal yrði árangursríkasta 

gagnasöfnunaraðferðin. Þegar ákveðið er að nota viðtal sem gagnasöfnunaraðferð er ástæðan fyrst 

og fremst sú að viðtal sé öflugasta aðferðin til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

hafa verið fram. Viðtöl eru meðal annars talin henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er 

reynsla fólks af starfi.  Með eigindlegum viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið, 

sem skoðað er út frá ólíkum sjónarhornum til þess að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt 

er, þó ávallt í ljósi tilgangs rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi setti upp viðtalsramma í samráði við leiðbeinanda, ramminn innihélt tíu 

meginspurningar (sjá fylgiskjal nr. 1), rannsakandi hafði spurningarnar til hliðsjónar í viðtölunum með 

til að stuðla að markvissum samræðum við viðmælendur. Viðtölin voru hálfstöðluð. Slík viðtöl eru 

kjörin til þess að þátttakendur geti tjáð sig sem frjálsast en um leið innan þess ramma sem tilgangur og 

markmið rannsóknar setja. Vissan ramma þarf að setja utan um viðtölin en of mikil festa í 

viðtalsáætlun getur hindrað að viðmælandi tjái það sem skiptir hann mestu máli. Viðtölin eru 

mismunandi frá einum þátttakanda til annars og er innihald umræðna ekki alltaf nákvæmlega það 

sama á milli rannsakanda og þátttakenda þó svo að viðfangsefni viðtalanna sé það sama (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi aflaði sér heimilda um efnið í gegnum veraldarvefinn, notaðir voru gagnagrunnarnir 

Pubmed, Scopus og Science direct.  Vefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar var  skoðaður og vefur 

Embættis landlæknis auk þess að skoðuð var íslensk tölfræði um geðheilbrigði Íslendinga.  

 

3.2 Val á þátttakendum 
Einn meginþáttur alls rannsóknarstarfs er að heimfæra niðurstöður sem fengnar eru með rannsókn á 

ákveðnum hópi yfir á stærri heild þar sem rannsóknin byggir á niðurstöðum þessa ákveðna hóps. 

Mikilvægt er að velja þennan afmarkaða hóp á réttan hátt, þannig að hann gefi sem besta mynd af 
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þeim heildarhóp sem rannsóknin snýr að. Sú úrtaksaðferð sem notast var við var tilgangsúrtak, slíku 

úrtaki er beitt í sérstökum aðstæðum þar sem rannsakandi velur úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar 

(Polit og Beck, 2014). Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að þeir hefðu víðtæka þekkingu á 

efninu auk reynslu, auk þess var þess gætt að nægileg breidd væri tryggð. Rannsakandi valdi sex 

einstaklinga í samráði við leiðbeinanda og sviðsstjóra skólasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Rannsakandi hafði sjálfur samband við skólahjúkrunarfræðingana og upplýsti þá um rannsóknina 

og greindi þeim frá öllum þáttum hennar. Þátttakendur voru sex talsins, fjórir skólahjúkrunarfræðingar 

á höfuðborgarsvæðinu auk tveggja skólahjúkrunarfræðinga utan af landi. Þeir sýndu verkefninu mikinn 

áhuga og samþykktu þeir allir þátttöku um leið. Rannsakandi mælti sér mót við þátttakendur og fóru 

viðtölin fram þar sem hentaði þátttakendum best. 

 

3.3 Úrvinnsla gagna 
Skipta má greiningu gagna í rannsókninni í þrjú stig. Fyrst fer fram gagnagreining á meðan á 

samræðum stendur. Ef rannsakandi er í vafa um túlkun á einhverju getur beðið viðmælenda um frekari 

skýringar. Næst fer fram gagnagreining beint eftir viðtalið, þá skráir rannsakandi niður það sem honum 

fannst mikilvægast í yrtri og óyrtri tjáningu viðmælenda. Þriðja gagnagreiningin fer fram eftir viðtalið 

þegar rannsakandi fer yfir niðurrituð viðtölin frá orði til orðs og greinir innihald þeirra, síðasta 

gagnagreiningin felst í því að draga saman gögnin og flokka í ákveðin þemu (Sóley Bender, 2013). 

Viðtölin voru hljóðrituð og rituð niður síðar meir. Rannsakandi las textann endurtekið og fór yfir 

minnispunkta úr viðtölunum til að komast að þemum í textanum. Þema er kjarni málsins og lýsir 

ákveðinni reynslu eða upplifun þátttakenda (Polit og Beck, 2014). Ákveðnar lykilsetningar og orð sem 

hafa samskonar merkingu eru flokkuð saman, þannig er hægt að komast að því hvort þátttakendur búi 

yfir sameiginlegri reynslu tengdri viðfangsefninu.  

Eftir að hafa lesið yfir viðtölin síendurtekið og flokkað niður sameiginlega þætti textans komst 

rannsakandi að því að niðurstöðurnar skiptust í tvö meginviðfangsefni. Viðfangsefnin voru bæði tengt 

upplifun skólahjúkrunarfræðinganna, í raun má segja að annarsvegar hafi upplifun verið tengd 

innviðinum, þ.e. nemendunum og hinsvegar utanaðkomandi öflum. 

 

3.4  Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 
Réttmæti eigindlegra rannsókna felst í trúverðugleika og yfirfærslugildi rannsóknar. Trúverðugleiki 

segir til um sannleiksgildi eigindlegra rannsóknarniðurstaðna og er sannleiksgildið mikið bundið við 

þátttakendur rannsóknarinnar. Rannsakendur geta farið eftir nokkrum leiðum til þess að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn fór rannsakandi eftir nokkrum þeirra. Góður tími og 

mikil íhugun fór í undirbúning og úrvinnslu viðtalanna. Rannsakandi lagði mikla áherslu á að skilja það 

sem fram kom í viðtölunum og hafði samband við þátttakendur þurfti hann að fá útskýringu (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Til þess að rannsóknarniðurstöður teljist áreiðanlegar þurfa þær að gefa rétta mynd af 

raunveruleikanum. Ein helstu mistök við úrvinnslu gagna eigindlegra rannsókna er við þemagreiningu. 
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Rannsakendum getur sést yfir lykilflokka sem gefur ranga mynd og skekkir niðurstöður rannsóknar. Til 

þess að forðast það ákvað rannsakandi að verja miklum tíma í gagnaúrvinnlu og hlustaði tvisvar á öll 

viðtölin ásamt því að lesa þau endurtekið. Niðurstöður gagnaúrvinnslu voru í sífelldu bornar saman við 

hrágögnin til að fullvissa væri um að þemagreiningin ætti sér stoð (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi fékk tilsögn og aðstoð hjá leiðbeinendum við gagnaúrvinnslu. 

  

3.5  Siðfræði rannsóknar 
Í rannsókn þessari var fyllstu persónuverndar gætt. Þar sem ekki voru ræddir einstakir skjólstæðingar 

og þeirra mál, heldur einungis upplifun skólahjúkrunarfræðinganna þurfti ekki leyfi vísindasiðanefndar 

eða persónunefndar. Skriflegt leyfi fyrir rannsókn var fengið hjá Sviðstjóra skólasviðs hjá Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins auk tveggja annarra stofnana utan af landi sem ekki verður greint frá hér vegna 

persónuverndar. Þar með gáfu þessar heilbrigðisstofnanir rannsakanda leyfi til þess að hafa samband 

við þá skólahjúkrunarfræðinga sem störfuðu undir þeim. 
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4 Niðurstöður 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex talsins, aldursdreifing var frá 30 ára til 65 ára. Starfsreynsla var 

frá fjórum árum og upp í tæp 30 ár.  

 Eftir að rannsakandi hafði greint innihald viðtalanna skipti hann niðurstöðum í tvö meginþemu. Það 

er enginn sem getur greint betur frá starfi skólahjúkrunarfræðinga en þeir sem starfa við það. Í 

viðtölunum kom fram að reynsla, upplifun, hugmyndir og viðhorf þátttakenda um skólahjúkrun var 

keimlík. Þemun snéru að upplifun skólahjúkrunarfræðinga. Fyrra þemað snéri að samskiptum 

skólahjúkrunarfræðinga við nemendur en seinna þemað að samskiptum skólahjúkrunarfræðinga við 

utanaðkomandi sðils, þ.e. foreldrs, stjórnvöld, samstarfsfélags og samfélagið sjálft.  

 Meginþemunum er síðan skipt niður í undirþemu eins og sýnt er hér á meðfylgjandi töflu (tafla 

1). 

Meginþemu Undirþemu 

1. Skólahjúkrunarfræðingar og nemendur 
 

1.1 Skólahjúkrun er geðhjúkrun 
1.2 Áfallastuðningur 
1.3 Líkamleg vandamál eru oft andleg 
1.4 Ósýnilegu börnin 
1.5 Skólahjúkrunarfræðingar brúa bilið 
1.6 Hlutlaus aðili 
 
 

2. Skólahjúkrunarfræðingar og 
utanaðkomandi aðilar og öfl 

2.1. Foreldrar 
2.2. Stjórnvöld 
2.3. Efling í starfi 
2.4. Skilningsleysi og ranghugmyndir 
2.5. Úrræðaleysi 

                     Tafla 1 – Þemu rannsóknarniðurstaðna 
 

4.1 Skólahjúkrunarfræðingar og nemendur 
Skólahjúkrunarfræðingar eru fyrir nemendurna. Annað meginþemað snýst einmitt um það, samskipti 

skólahjúkrunarfræðinga og nemenda. Viðmælendur upplifðu mikinn ávinning af skólaheilsugæslu og 

mun ég útskýra það nánar hér. 

4.1.1 Skólahjúkrun er geðhjúkrun 
Gegnumgangandi í viðtölunum var að í starfi skólahjúkrunarfræðinga væri mikil geðhjúkrun. 

Viðmælendur höfðu orð á því að eftirspurn eftir geðheilbrigðisþjónustu færi vaxandi og að þeir sinntu 

geðheilbrigðistengdum vandamálum nemenda upp á hvern vinnudag.  

,,Það er gríðarlega mikil geðhjúkrun í skólahjúkrun....ég sinni geðrænum vandamálum 

upp á hvern einasta vinnudag.” 
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Viðmælendur höfðu orð á því að til þeirra kæmu nemendur með lítið stuðningsnet og hefðu fáa til að 

leita til. Nemendur sem líður illa og þurfa stuðning og ráð. Skólahjúkrunarfræðingar eru í kjörinni 

aðstöðu til að taka á móti slíkum málum. Allir eiga rétt á stuðningi, sérstaklega börn og unglingar. 

,,Ef barn býr við erfiðar aðstæður heima fyrir og fær ekki stuðning þar...  hvar fær barnið 

þá stuðning og hjálp?” 

Þau geðrænu vandamál sem koma upp á borð skólahjúkrunarfræðinga eru eins misjöfn og þau eru 

mörg. Viðmælendur sögðu að algengasta geðræna vandamálið væri kvíði og vanlíðan. Málin væru 

vissulega misalvarleg en að hafa skyldi í huga að upplifun barna og unglinga er oft meiri en fullorðinna 

og þau eru berskjaldaðri fyrir tilfinningum sínum og þurfa frekar hjálp til þess að vinna úr 

tilfinningjaflækjum. 

,,Nemendur eru að upplifa hitt og þetta og leita til mín útaf því.. með eitthvað sem á þeim 

hvílir, misalvarlegt að sjálfsögðu en ég er ekki hér til þess að dæma um hvað skiptir þau 

máli og tek því alltaf á móti öllum.” 

4.1.2 Áfallastuðningur 
Fyrir barn eða ungling að lenda í áfalli og vinna úr því er erfiðara en fyrir fullorðinn einstakling. Áföll 

eins og veikindi og dauðsföll, einelti, rifrildi foreldra eða skilnaður. Viðmælendur sögðust mikið sinna 

nemendum sem hefðu lent í áfalli. Annaðhvort leitar nemandinn til þeirra eða 

skólahjúkrunarfræðingarnir fá ábendingu frá utanaðkomandi aðila um atburð eða áfall í lífi nemanda. 

Viðmælendur höfðu orð á því að skilnaður foreldra væri t.d. áfall sem mörg börn væru að ganga í 

gegnum og sögðu skilnað vera vanmetinn og geta haft mjög neikvæð áhrif og afleiðingar. Þó 

samfélagið líti á skilnað sem daglegt brauð þá líta börnin ekki á hann sem slíkt. 

,,Til mín koma börn sem hafa lent í atburðum sem að reyna á þau andlega, dauðsföll, 

skilnaður... skilnaðarbörn eru allsstaðar og þau þurfa sérstakan stuðning og eftirlit, þetta 

eru börn sem oft fá ekki stuðning heima hjá sér.” 

4.1.3 Líkamleg einkenni eru oft andleg 
Viðmælendur sögðu frá því að oft kæmu til þeirra nemendur með óútskýrð líkamleg einkenni og 

leituðu sér ráða og aðstoðar. Nemendurnir leita ítrekað til skólahjúkrunarfræðinga með magaverk, 

höfuðverk eða önnur líkamleg einkenni, með tímanum kæmi í ljós að á bakvið þau einkenni lægi 

eitthvað annað. Þetta eru börn og unglingar sem eru að ganga í gegnum andlega erfiðleika og átta sig 

ekki sjálf á því að líkamlega vanlíðanin stafar af andlegri vanlíðan. 

,,Börnin koma hingað ítrekað til mín með magaverk eða höfuðverk, koma oft, við 

kynnumst og þá kemur annað í ljós, þau eru að upplifa andlega erfiðleika, þeim líður illa, 

þau eru kvíðin, þau eru hrædd... ég hef lent í þessu oftar en einu sinni og oftar en 

tvisvar.” 
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4.1.4 Ósýnilegu börnin 
Innan allra skóla má finna nemendur sem gengur illa í námi, eiga erfitt heima eða gengur illa 

félagslega. Þetta eru nemendur sem oft fer lítið fyrir, þau gleymast en raunin er sú að þau þurfa aukinn 

stuðning og aukið eftirlit. Viðmælendur höfðu orð á því að þeir væru líka þarna fyrir ósýnilegu börnin.  

,,Samfélagið er fjöldafélag, börnum sem líður illa fer oft lítið fyrir, þau gleymast oft, detta 

þarna á milli, ég passa sérstaklega upp á þau... börn eru ekki alltaf að fá þá þjónustu sem 

þau þurfa á að halda, því er ábótavant í samfélaginu og heilbrigðiskerfinu.” 

4.1.5 Skólahjúkrunarfræðingar brúa bilið 
Verklagið er þannig að skólahjúkrunarfræðingar vísa oft nemendum með geðræn vandamál áfram í 

úrræði í nærumhverfi eins og sálfræðing á heilsugæslustöð. Eftirspurn eftir aðstoð fagaðila er aukin en 

framboð ekki, sem endurspeglast í löngum biðlistum í úrræði. Á þeim tíma geta vandamálin aukist, 

jafnvel orðið skaðleg nemendum og öðrum í kring.  

,,Það er gríðarlegur ávinningur af því að hafa hjúkrunarfræðing inni í skólunum, þó hægt 

sé að vísa í úrræði þá er það óraunhæft, á þeim tíma sem barnið þarf að bíða eftir að 

komast í úrræði ágerist vandinn og gæti haft skaðlegar og jafnvel óafturkræfar afleiðingar 

í för með sér... við erum einskonar millibilsástand.” 

Í viðtölum kom fram að skólahjúkrunarfræðingar brúa þetta bil. Bilið á milli þess að upp kemst um 

geðrænan vanda nemanda og þar til hann kemst í úrræði. Skólahjúkrunarfræðingarnir hafa eftirlit með 

barninu, aðstoða það og sjá jákvæða breytingu. 

,,Ég hef verið að fylgja barni í einhvern tíma, barni í vanda, ég aðstoða það og svo sé ég 

það blómstra, þá klappa ég mér á öxlina... veit að þarna gerði ég gagn, þess vegna er ég 

skólahjúkrunarfræðingur.” 

 Viðmælendur sögðu skólaheilsugæslu stytta þá vegalengd sem nemendur þyrftu annars að fara til að 

leita sér hjálpar. Þröskuldurinn lækkar fyrir börn og unglinga sem myndu annars ekki þora að fara á 

heilsugæslu eða aðra staði.   

  ,,Sá hópur af börnum og unglingum sem leitar til mín á ekkert endilega auðvelt með það. 

Þetta eru börn eða unglingar sem líður illa, vilja líða betur en vilja ekki blanda foreldrum 

sínum í þetta og vita ekki, kunna ekki, vilja ekki fara á heilsugæslustöð.” 

4.1.6 Hlutlaus aðili 
Viðmælendum voru því sammála að mikill styrkur þeirra lægi mikið til í fagmennskunni og hlutleysinu.  

Þegar upp koma vandamál á milli skóla og nemenda eru skólahjúkrunarfræðingar oftar en ekki 

lykilaðilar í þeim sáttasamræðum. Segja má að skólahjúkrunarfræðingar séu eins konar brú á milli 

heimili og skóla, þeir hafa þann möguleika að styðja hlutlaust við bakið á nemendum og foreldrum 

þeirra. Nemendurnir eru skjólstæðingar hjúkrunarfræðinganna og hjú eru málsvarar nemendanna. 

,,Það getur verið stirt á milli skóla og nemenda,  mikið tog þarna á milli, það hefur verið 

mikill ávinningur að hafa skólahjúkrunarfræðing með á fundum, foreldrum finnst öryggi að 
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hafa heilbrigðismenntaðan aðila, hlutlausan aðila, sérstaklega þegar vandamálið snýst 

um hegðun barns, sem er nú afar algengt vandamál innan allra skóla..” 

Viðmælendur höfðu orð á viðhorfi meðal starfsmanna skóla, yfirvalda og jafnvel annarra 

heilbrigðisstarfsmanna á skólahjúkrun. Viðmælendur höfðu oft heyrt að nemendur með andleg eða 

geðræn vandamál gætu allt eins rætt um það við starfsmenn skóla, foreldra sína eða aðra ættingja. 

Þrátt fyrir það ítrekuðu viðmælendur að raunin væri allt önnur. Fram kom að gríðarlega áberandi væri 

að nemendur vilja leita til skólahjúkrunarfræðinga með vandamál sín, sérstaklega ef þau væru af 

andlegum eða geðrænum toga. Ástæðan er að börnum og unglingum finnst erfitt að opna sig um 

vanlíðan og vilja heldur ræða slíkt við hlutlausan aðila. 

,,Hjúkrunarfræðingar eru með faglega þekkingu, eru hlutlausir og hafa allt aðra sýn á 

málin, þess vegna kjósa börnin að ræða við okkur frekar en einhvern annan... margt sem 

unglingar eru að upplifa sem þau vilja ekki segja foreldrum sínum eða kennurum, enda er 

samband kennara og nemenda á öðrum forsendum en tengdum heilbrigði.” 

 

4.2 Skólahjúkrunarfræðingar og utanaðkomandi aðilar 

4.2.1 Foreldrar 
Skólahjúkrunarfræðingar eiga almennt í góðum samskiptum við foreldra. Hvort sem foreldrar hafa 

samband við skólahjúkrunarfræðing eða öfugt, þá eru foreldrar ávallt allir af vilja gerðir og taka vel í 

ábendingar og ráðleggingar um barn sitt. 

,,Algengt að foreldrar leiti til mín með áhyggjur af barni sínu, oftast andlegt, foreldrarnir 

eru þá ráðalausir, ég ráðlegg þeim og hef fengið miklar þakkir fyrir það. Það þykir mér 

dæmi um ávinning.” 

4.2.2 Samskipti og samvinna við stjórnvöld 
Viðmælendur upplifðu allir miklar hindranir í skólaheilsugæslu. Það er margt að þeirra mati sem kemur 

í veg fyrir að skólahjúkrunarfræðingar nái að sinna vinnu sinni sem skyldi. Hindranir sem komu 

síendurtekið fram voru takmörkuð viðvera skólahjúkrunarfræðinga,  úrræðaleysi og skilningsleysi á 

starfi skólahjúkrunarfræðinga. Veldur það því að skjólstæðingar þeirra fá ekki þá þjónustu sem þeir 

eiga rétt á. 

,,Börn og unglingar eru með skerta grunnheilbrigðisþjónustu... stjórnvöld eru að spara 

aurinn en kasta krónunni... þau sjá fyrir sér mikla bætingu í líðan þjóðfélagsþegnanna en 

breyta samt engu.” 

Í skólahjúkrun eru miklar mannabreytingar. Tengja viðmælendur það við mikið álag í starfi og launin í 

engu samræmi við það. Það kom fram hjá viðmælendum að þeir fyndu að það skipti máli og meiri 

árangur hlytist af því að sami skólahjúkrunarfræðingurinn væri sem lengst í hverjum skóla. Það eykur 

líkur á að nemendur leiti til skólahjúkrunarfræðinganna og um leið skapast meiri stöðugleiki í kringum 

starfið. 
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 ,,Það eru stanslausar mannabreytingar í skólaheilsugæslu... börn og unglingar treysta 

ekki hverjum sem er, þau þurfa stöðugleika... finna öryggi.” 

Stjórnvöld miða eitt stöðugildi skólahjúkrunarfræðings við 500 – 800 nemendur. Fram kom í viðtölum 

að það væri langt frá því að vera raunin, skólahjúkrunarfræðingarnir voru oftast í minna starfshlutfalli 

með fleiri nemendur. Þátttakendur rannsóknarinnar voru flestir í fleiri en einum skóla og höfðu afar 

takmarkaða viðveru á hverjum stað.  

,,Ég er í nokkrum skólum, er því með mjög takmarkaða viðveru og það kemur niður á 

börnunum, ég þarf að skipta mér niður á skóla, reyni að hafa það sanngjarnt.” 

Í skólahjúkrun eins og í annarri hjúkrun þarf stanslaus forgangsröðun verkefna að eiga sér stað. Það 

sem skilur skólahjúkrun frá annarri hjúkrun er að hver skólahjúkrunarfræðingur ber einn ábyrgð á allri 

skólaheilsugæslunni, það kemur enginn annar og tekur við. Viðmælendur upplifðu stjórnleysi í starfi 

sínu og óraunhæft að komast yfir öll þau verkefni sem bíða þeirra. 

,,Það er lýjandi að vera ein með marga skóla, maður nær ekki utan um verkefnin á neinn 

hátt... ég upplifi þetta sem stjórnleysi.” 

4.2.3 Efling í starfi 
Skólahjúkrunarfræðingar eru meðferðaraðilar og nemendur eru skjólstæðingar þeirra. Til þess að geta 

veitt árangursríka meðferð þarf meðferðaraðili að mynda meðferðarsamband við skjólstæðing sinn. 

Viðmælendur höfðu orð á hve mikilvægt gott meðferðarsamband við nemendur væri, en sögðu 

jafnramt að það kæmi ekki af sjálfu sér. 

 ,,Við verðum að ná til barnanna, þau tala bara við mig ef þau treysta mér... gott 

meðferðarsamband milli mín og barnanna er grundvallaratriði,...”  

 Það kom fram í viðtölum að hlýleg framkoma, umhyggjusemi og nærgætni væru kostir sem 

skólahjúkrunarfræðingar þyrftu að tileinka sér. Þetta væru allt kostir sem legðu grunninn að góðu 

meðferðarsambandi. 

,, ...þurfum að sýna umhyggju og vera til staðar, það er ekki auðvelt fyrir til dæmis 

unglinga að segja frá einhverju sem hvílir á þeim... þau verða að geta treyst mér, sjá að 

ég er traustsins verð, en það kemur ekki af sjálfu sér, þurfum tíma, ráð og rúm til þess.” 

Viðmælendur sögðu viðtalstækni tvímælalaust mikilvægustu kunnáttu skólahjúkrunarfræðinga. Það 

geri starfið faglegra og eykur öryggi skólahjúkrunarfræðinga í starfi. 

,,Skólahjúkrunarfræðingar verða að kunna fyrir sér í samskiptum við börn, hafa þessa 

viðtalstækni... ég sé mikinn ávinning í því að mennta skólahjúkrunarfræðinga í 

samtalsmeðferðum.” 

Nýlega stóðu Heilsugæslurnar fyrir námskeiði fyrir skólahjúkrunarfræðinga þar sem sérstök 

kvíðaskimun var kennd. Viðmælendur nefndu allir að þetta væri jákvæð þróun og þörf en höfðu orð á 

því að þetta væri frekt á þeirra litla tíma.  
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,,Það var námskeið þar sem við lærðum  að skima fyrir kvíða með Adis-kvarðanum,  

nýtilkomið, loksins segi ég bara, þetta er skref í rétta átt, fyrsta skrefið má segja... mikil 

þörf   fyrir slíkt, en það tekur sinn tíma að greina og ekki höfum við hann [tímann].” 

4.2.4 Ranghugmyndir 
Viðmælendur höfðu orð á því að þeim þætti viðhorf til starfs skólahjúkrunarfræðinga byggt á 

ranghugmyndum. Upplifun viðmælenda var sú að þær þyrftu stöðugt að vera útskýra fyrir öðrum út á 

hvað starfið gengi. Sem dæmi þurfa þeir síendurtekið að brýna fyrir starfsmönnum skóla að 

skólahjúkrun feli annað og meira í sér en að sinna smáslysum sem upp koma í frímínútum.  

,,Ég upplifi að starfsfólki skólans finnist ég bara vera hér til þess að setja plástra á 

skrámur og lúsakemba, sorglegt að svo mikill tími fari í það... hef til dæmis lent í að vera 

að ræða við barn með andlegt vandamál, en þá var ég kölluð í slys í frímínútum, að ég 

þyrfti að koma strax og það sem beið mín var örlítið sár á hné... þarna missir maður 

móðinn... plástar eru ekki okkar forgangsverkefni.” 

Þekkingaleysi á starfi skólahjúkrunarfræðinga virðist vera gegnumgangandi. Viðmælendur upplifa 

skilningsleysi og þekkingaleysi stjórnvalda á starfi skólahjúkrunarfræðinga.   

,,Skólahjúkrunarfræðingar þurfa alltaf að vera að verja starfið sitt, ef við getum ekki sýnt 

svart á hvítu hvað við gerum í vinnunni telst það ekki með... Yfirvöld sjá ekki hvað er í 

gangi, þau sjá bara “,,já þú fórst ekki inn í 2. bekk með svefnfræðsluna eða í 3. bekk með 

almennt hreinlæti”, yfirvöld sjá ekki að þú varst kannski að hitta sama barnið á hverjum 

degi síendurtekið í lengri tíma, nei það tikkar ekki... ” 

Þrátt fyrir skilningsleysi stjórnvalda og annarra þá láta skólahjúkrunarfræðingar það ekki á sig fá og 

halda ótrauðir áfram. ,,Við erum ekki í skólunum fyrir yfirvaldið, við erum hérna fyrir börnin, fyrir 

nemendurna.” 

4.2.5 Úrræðaleysi 
Viðmælendur voru á einu máli um að gríðarlegur skortur væri á geðheilbrigðistengdum úrræðum í 

samfélaginu. Afar ólíklegt er að skólahjúkrunarfræðingar geti vísað þeim nemendum sem til þeirra 

koma vegna geðrænna erfiðleika áfram. Sé send tilvísun og hún samþykkt tekur við nokkurra mánaða 

bið eftir viðtali við sálfræðing á heilsugæslunni. Eftirspurnin er mikil en framboðið lítið. Viðmælendur 

töldu óraunhæft að einn sálfræðingur á heilsugæslustöð anni öllum þeim einstaklingum sem þurfa á 

honum að halda. Hægt er að vísa á einkastofur, en það hafa ekki allir tök á að borga tugi þúsunda í 

slíka þjónustu. Staðreyndin væri sú að börn og unglingar standa frammi fyrir skorti á aðgengi að 

geðheilbrigðisþjónustu. 

,,Börn og unglingar eru með skerta grunnheilbrigðisþjónustu... Það ríkir úrræðaleysi, vísi 

ég barni á sálfræðing á heilsugæslu tekur við nokkurra mánaða bið í viðtal, vísi ég því á 

einkastofu kostar það tugi þúsunda og það hafa ekki allir þann pening.... það verður að 

auka úrræði í nærumhverfi, ... einn sálfræðingur á heilsugæslu eru stjórnvöld að klóra yfir 

skítinn...” 
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5 Umræður 
Eins og fram hefur komið eru geðræn vandamál vaxandi áhyggjuefni út um allan heim og stjórnvöld 

kappkosta að bæta geðheilbrigði þjóðfélagsþegna sinna. Árið 2013 setti alþjóðaheilbrigðismálastofnun 

fram aðgerðaráætlum í geðheilbrigðismálum til ársins 2020, vegna vaxandi áhyggja af skorti framboðs 

geðheilbrigðisþjónustu (WHO, 2013). Um helmingur geðrænna vandamála koma fram fyrir 14 ára 

aldur. Er því ekki að ástæðulausu að skólaheilsugæsla sé af mörgum talin kjörin til þess að fyrirbyggja 

og hjálpa börnum og unglingum með geðræn vandamál. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á 

lykilhlutverk skólahjúkrunarfræðinga í eflingu geðheilbrigðis barna og unglinga (Skundberg-Kletthagen 

og Moen, 2017; American Academy of Pediatrics, 2016; Ravenna og Cleaver, 2016).  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða upplifun skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna 

andlegum og geðrænum vandamálum nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna keimlíka upplifun 

skólahjúkrunarfræðinga á því að sinna andlegum og geðrænum vandamálum nemenda. Merkilegt var 

að sjá að síendurtekið lýstu þátttakendurnir sömu upplifun á málefninu. Fyrst ber að nefna þann 

raunveruleika að allir þátttakendur rannsóknarinnar sögðu mikla geðhjúkrun í skólahjúkrun. Þeir 

annast fjölda nemenda með geðræn vandamál og algengustu ástæðurnar virðast vera vanlíðan, kvíði, 

þunglyndi og áföll.  

Svíðþjóð, Noregur, Bandaríkin og Bretland hafa verið sérstaklega áberandi í rannsóknum 

upplifunum skólahjúkrunarfræðinga og er merkilegt að niðurstöður þeirra rannsókna eru nánast þær 

sömu og þessarar rannsóknar. Í sænskri rannsókn frá 2017 þar sem rætt var við 

skólahjúkrunarfræðinga kom skýrt fram að stærstur hluti þeirra vinnutíma færi í að sinna geðrænum 

vandamálum nemenda (Hilli og Wasshede, 2017). Í Noregi er tíðin svipuð, en skólahjúkrunarfræðingar 

þar segjast eyða yfir helmingi af vinnutíma sínum í að sinna andlegum og geðrænum vandamálum 

nemenda (Skundberg-Kletthagen og Moen, 2017). Eins er algengi geðrænna vandamála hjá 

nemendum í Bretlandi mikið. Bresk rannsókn þar sem þátttakendur voru 258 skólahjúkrunarfræðingar 

kom í ljós að 90% þeirra sögðu geðhjúkrun vera stærsta part þeirra vinnu (Haddad, Butler og Tylee, 

2010).  Ravenna og Cleaver (2016) gáfu út kerfisbundið rannsóknayfirlit þar sem markmiðið var að 

skoða upplifun skólahjúkrunarfræðinga á geðrænum vandamálum nemenda. Alls voru teknar saman 

15 rannsóknir og var eitt meginþemað að geðhjúkrun væri lykilþáttur í starfi skólahjúkrunarfræðinga 

(Ravenna og Cleaver, 2016). Það virðist vera gegnumgangandi viðhorf og upplifun 

skólahjúkrunarfræðinga víðar en á Íslandi að í skólahjúkrun sé mikil geðhjúkrun. 

Þátttakendur töluðu mikið um að birtingarmynd skólahjúkrunarfræðinga skipti máli. Góð 

birtingarmynd eykur líkur á góðu meðferðarsambandi sem er nauðsynlegt í starfi 

skólahjúkrunarfræðinga. Nokkrar rannsóknarniðurstöður hafa undirstrikað mikilvægi framkomu 

skólahjúkrunarfræðings og meðferðarsambands við nemendur. Ein helsta ástæða þess að nemendur 

leita ekki til skólahjúkrunarfræðings vegna geðrænna eða andlegra vandamála er að þeim finnst þeir 

ekki geta treyst skólahjúkrunarfræðingunum. Nemendur kjósa jákvæð og umhyggjusöm samskipti 

(Parasuraman og Shi, 2015). Hilli og Wasshede (2017) gáfu út rannsóknarniðurstöður þar sem skýrt 

kom í ljós að traust samband á milli nemenda og meðferðaraðila væri grundvallaratriði. 

Skólahjúkrunarfræðingar eru menntaðir fagaðilar og hafa flestir þann kost að geta gefið af sér og er 
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það auk hlutleysisins ástæða þess að nemendur kjósa frekar að leita til skólahjúkrunarfræðinga. 

Skólahjúkrunarfræðingar segja umhyggju og gagnkvæmt traust vera grundvöll þess að 

skólahjúkrunarfræðingur geti aðhafst í máli nemenda (Hilli og Wasshede, 2017). 

Rannsóknarniðurstöður þar sem nemendur eru þátttakendur hafa leitt í ljós að nemendur kjósa 

heldur að stofna til meðferðarsambands við skólahjúkrunarfræðing heldur en við kennara eða jafnvel 

foreldri. Nemendum finnst auðveldara að treysta skólahjúkrunarfræðingum fyrir því sem á þeim hvílir. 

Nemendum finnst skólahjúkrunarfræðingar hlutlausir og ódómharðir (Pryjmachuk, Graham og Tylee, 

2011). Þetta styður niðurstöður þessarar rannsóknar en þátttakendur höfðu orð á því að nemendur 

treystu þeim frekar. Hlutleysi og fagmennska væri ástæða þess Gott meðferðarsamband byggir á 

gagnkvæmu trausti og vegna þess hve vel nemendur treysta skólahjúkrunarfræðingum hefur mikill 

ávinningur hlotist af íhlutun skólahjúkrunarfræðinga í geðræn vandamál nemenda (DeSocio og 

Hootman, 2004). Í niðurstöðum rannsóknarinnar má einnig sjá að samband skólahjúkrunarfræðinga 

við foreldra og forráðamenn nemenda er gott. Í rannsókn Parasuraman og Shi (2015) kom fram að 

jákvætt samband skólahjúkrunarfræðinga og foreldra væri vegna fagmennsku og hlutleysi 

skólahjúkrunarfræðinganna (Parasuraman og Shi, 2015).  

Annað meginþema þessara rannsóknarniðurstaðna voru hindranir sem skólahjúkrunarfræðingar 

upplifðu við að sinna starfi sínu. Hindranir á borð við skerta viðveru, tímaskort, óöryggi í starfi, 

úrræðaleysi og þekkingaleysi eða ranghugmyndir stjórnvalda og annarra um skólahjúkrun. Norskir, 

sænskir og breskir skólahjúkrunarfræðingar upplifa samskonar hindranir í starfi sínu, sérstaklega 

óöryggi í starfi, skerta viðveru og tímaleysi (Hilli og Wasshede, 2017; Skundberg-Kletthagen og Moen, 

2017; Klein, Sendall, Fleming, Lidstone og Domoco, 2012). 

Enginn af þátttakendum rannsóknarinnar starfaði innan þess ramma sem landlæknir hefur sett um 

fjölda nemenda á hvert stöðugildi skólahjúkrunarfræðings. Alllir voru þeir með of marga nemendur fyrir 

sitt starfshlutfall og flestir þátttakendurnir sinntu fleiri en einum skóla. Rannsóknir á skólahjúkrun 

annarsstaðar hafa sýnt samskonar tímapressu í starfinu, þ.e. of margir nemendur á sama 

skólahjúkrunarfræðinginn og jafnvel á fleiri en einum stað. Niðurstöður erlendra rannsókna á upplifun 

skólahjúkrunarfræðinga hafa allar sýnt að skólahjúkrunarfræðingar upplifa mikið álag og miklar 

hindranir í starfi. Aukin streita í starfi hefur neikvæð áhrif á hjúkrunarfræðinginn sjálfan og 

skjólstæðinga hans sem í þessu tilfelli eru nemendur grunnskóla (Hilli og Wasshede, 2017; Haddad, 

Butler og Tylee, 2010; Skundberg-Kletthagen og Moen, 2017) 

Í rannsóknaryfirliti Ravenna og Cleaver (2016) þar sem 15 rannsóknir voru dregnar saman var eitt 

af þremur meginviðfangsefnum upplifaðar hindranir skólahjúkrunarfræðinga í að sinna geðrænum 

vandamálum nemenda. Þar komu í ljós sömu hindranir og í niðurstöðum minnar rannsóknar, en það 

var skert viðvera, of mikið vinnuálag, óöryggi í starfi og úrræðaleysi í samfélaginu (Ravenna og 

Cleaver, 2016). Þessar hindranir skerða þjónustu við nemendur og gerir skólahjúkrunarfræðingum 

mun erfiðara fyrir að veita árangursríka geðheilbrigðisþjónustu. 

Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um sjálfa sig sem ákveðið millibilsástand fyrir börn og 

unglinga með geðræn vandamál í samfélaginu. Í rannsókn Spratt og félaga (2010) kom fram að 

skólahjúkrunarfræðingar litu á sig sem brú á milli nemenda og heilbrigðiskerfisins. Þar líkt og hér taka 
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skólahjúkrunarfræðingar á móti og aðstoða börn og unglinga sem ekki komast í önnur úrræði í lengri 

tíma (Spratt, Philip, Kiger og Gair, 2010). 

Almennt upplifðu þátttakendur að mikið þekkingarleysi væri á starfi sínu, sérstaklega af hálfu 

stjórnvalda. Það virðist vera algeng upplifun skólahjúkrunarfræðinga en í rannsóknaryfirliti Ravenna og 

Cleaver (2016) kom fram að kröfur og í raun viðhorf stjórnvalda til skólahjúkrunarfræðinga væri helst 

það sem stæði í vegi fyrir að nemendur fengju þá geðheilbrigðisþjónustu sem þeir ættu rétt á. Fram 

kom að skólahjúkrunarfræðingar upplifðu það að stjórnvöld áttuðu sig ekki á hve mikilvægt hlutverk 

skólahjúkrunarfræðingar hafa í eflingu geðheilbrigðis nemenda (Ravenna og Cleaver, 2016).  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu aflað sér frekari þekkingar á geðheilbrigði. Þeir sögðu allir 

að aukin þekking skólahjúkrunarfræðinga á geðheilbrigði væri mikilvæg vegna algengis geðrænna 

vandamála hjá nemendum. Viðtalstækni bar oft á góma þátttakenda, að kunna að bera kennsl á 

vandamálin og að vera öruggur í starfi. Eins og einn þátttakandi sagði: ,,Þetta snýst mikið um að 

kunna og þora að takast á við vandamálin”. Í yfirliti Ravenna og Cleaver (2016) var síðasta þemað um 

ávinning af því að þjálfa skólahjúkrunarfræðinga í geðheilbrigði og geðrænum vandamálum. Þar kom 

fram að ef meiri áhersla yrði lögð á kennslu í geðheilbrigði hjá skólahjúkrunarfræðingum ykist öryggi 

þeirra, tíminn myndi nýtast betur, réttar aðferðir yrðu notaðar o.s.frv. Þetta myndi auka  getu og færni 

skólahjúkrunarfræðings og um leið yrðu fleiri snemmkomnar íhlutanir  og árangursríkar meðferðir 

(Ravenna og Cleaver, 2016).  

Í rannsókn meðal 14 sænskra skólahjúkrunarfræðinga kom fram að þeim þætti gefandi að geta 

aðstoðað börn og unglinga með andleg og geðræn vandamál og fundu mikinn ávinning af því. Þeir 

uppliðu það að þeirra vinna hefði jákvæð áhrif á líf þeirra nemenda sem til þeirra kæmu. Það væri 

einmitt ástæðan að þeir væru skólahjúkrunarfræðingar, þrátt fyrir ýmsan mótbyr þá voru þeir þakklátir 

fyrir að hafa getað aðstoðað svona marga í gegnum andleg og geðræn vandamál (Jönsson, 

Maltestam, Tops og Garmy, 2017). Þátttakendur rannsóknar minnar upplifðu mikinn ávinning af 

skólahjúkrun og töluðu einmitt um líkt og aðrir að þess vegna væru þeir skólahjúkrunarfræðingar.  

Eins og fram kom í fræðilegu samantektinni þá hefur á Íslandi verið aukin áhersla lögð á að efla 

geðheilsu landsmanna og þá sérstaklega barna og unglinga. Þrátt fyrir þá stefnu stjórnvalda þá upplifa 

skólahjúkrunarfræðingar það ekki. Þeir halda áfram að taka á móti jafn mörgum og fleiri nemendum 

með geðræn vandamál, skólahjúkrunarfræðingar sem standa frammi fyrir tímaskorti, þekkingaleysi og 

gríðarlegu úrræðaleysi. Það virðast fleiri hafa sömu reynslu en í Noregi og Svíþjóð hafa 

skólahjúkrunarfræðingar lýst yfir miklum vonbrigðum og erfiðleikum í starfi sínu vegna lélegs samstarfs 

við stjórnvöld og úrræðaleysis fyrir nemendur með geðræn vandamál (Hilli og Wasshede, 2017; 

Skundberg-Kletthagen og Moen, 2017).  
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6 Ályktanir 
Geðræn vandamál eru að aukast. Er því engin furða að skólahjúkrunarfræðingar á Íslandi og víðar 

finni fyrir gríðarlegri aukningu á þörf nemenda fyrir geðheilbrigðisþjónustu. Einstaklingar með geðræn 

vandamál byrja að finna fyrir einkennum á grunnskólaaldri og eins og fram hefur komið er á allan hátt 

betra að íhlutast í geðrænum vandamálum á byrjunarstigi. Með þessar staðreyndir í huga er nokkuð 

ljóst að skólaheilsugæsla getur haft mikið að segja þegar kemur að geðheilbrigði. Íslensk yfirvöld eru 

búin að setja fram áætlanir sem snúa að bættri geðheilsu landsmanna með sérstakri áherslu á börn og 

unglinga en samt virðist lítið hafa breyst. Hjúkrunarfræðingar innan skóla sem eru í kjöraðstæðum til 

eflingar geðheilbrigðis eru að upplifa miklar hindranir gegn því að geta elft geðheilbrigði. Hindranir á 

borð við tímaleysi, þekkingaleysi, skilningsleysi og síðast en ekki síst úrræðaleysi. Nánast ómögulegt 

er að vísa börnum og unglingum með geðrænan vanda áfram í viðeigandi úrræði, biðlistarnir eru 

mánaðarlangir. Þessar hindranir bitna á nemendunum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu öllu. Nú með 

rannsókn þessari vitum við að ástand þetta er ekki bara erlendis heldur líka á Íslandi. 
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7 Lokaorð 
Heilbrigðiskerfið nær að engu leyti að sinna þeirri eftirspurn sem er eftir geðheilbrigðisþjónustu. 

Stjórnvöld þurfa að horfast í augu við vandann og gera, ekki bara segja. Börn og unglingar standa 

frammi fyrir skerti geðheilbrigðisþjónustu og til þess að sporna við versnandi geðheilbrigði landsmanna 

er aðgerða þörf. Með aukinni geðrænni heilsuvernd barna og unglinga er verið að auka líkur á 

snemmkominni íhlutun í geðrænum vandamálum, eykur það geðheilbrigði landsmanna og er 

ávinningur fyrir alla. Úrbóta er þörf. Ef skólaheilsugæsla yrði betrumbætt og meiri yrði lagt í starf 

skólahjúkrunarfræðinga væri verið að opna á aðgengi að þjónustu og um leið sporna við þeirri 

neikvæðu þróun á geðheilbrigði sem við öll stöndum frammi fyrir. 

Með þessu verkefni vonast rannsakandi til þess að opna augu þeirra sem það lesa fyrir þeim vanda 

sem Ísland og heimurinn allur stendur frammi fyrir. Það er hægt að bæta ástandið og nú vitum við að 

skólahjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til þess að aðstoða komandi kynslóðir og auka velferð 

þeirra og vellíðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,School nursins is a varying combination of what administrador wants, teachers expect, 

students need, parents demand, the community is accustomed to, the situation requires, 

and what the nurse herself believes”,,  

– Catherine Gair, skólahjúkrunarfræðingur. 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum  

1. Hvaða verkefni finnst þér mest áberandi í þínu starfi? 

2. Samkvæmt ársskýrslu heilsuverndar skólabarna eru algengustu komur til 
skólahjúkrunarfræðinga tengdar geð- og atferlisröskunum, kemur það þér á óvart? 

3. Finnst þér þessi mál áberandi? 

4. Samkvæmt embætti landlæknis er það m.a. í verkahring skólahjúkrunarfræðinga að stuðla 
að líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði nemenda. Hvernig ferst þér það úr hendi? 

5.  Hvernig finnst þér geta þín og færni í því að takast á við andleg/geðræn vandamál barna 
og unglinga sem koma á borð til þín sem skólahjúkrunarfræðingur? 

6. Hvernig finnst þér úrræðin? Að vísa börnum áfram og þess háttar? 

7. Hefuru lent í aðstæðum í þínu starfi sem þér finnst þú ekki hafa stjórn á? 

8. Að þínu mati hvernig þykir þér leiðbeiningar, verklagsreglur og fræðsla/kennsla fyrir 
skólahjúkrunarfræðinga í geðrænum/andlegum vandamálum? 

9. Hvernig finnst þér sá stuðningur sem í boði er í skólum fyrir börn og unglinga með 
andleg/geðræn vandamál? 

10. Finnur þú fyrir streitu í starfi þínu sem skólahjúkrunarfræðingur? 

 

Spurningar til að nota inn á milli: 

 Hvað meinar þú? / Geturu útskýrt nánar? 

 


