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Útdráttur 

Átraskanir eru alvarlegir geðsjúkdómar sem hafa áhrif á líf þeirra sem eru að glíma við 

átröskunina og fjölskyldur þeirra og finnast hjá einstaklingum í öllum stéttum og 

þjóðfélagshópum. Tíðni átraskana hjá einstaklingum sem eru í hjóna eða parsambandi  

hefur farið vaxandi. Þessi ritgerð fjallar um átröskun og parsambandið. Ritgerðin byggir 

á eigindlegri rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við sex maka einstaklinga sem eiga við 

átröskun að stríða og höfðu verið í meðferð hjá átröskunarteymi Landspítala 

Háskólasjúkrahúss á Hvítabandi. Allir einstaklingarnir sem áttu við átröskun að stríða 

voru gagnkynhneigðar konur. Stuðst var við hálfstaðlaðan viðtalsvísi í viðtölunum. 

Viðtölin voru öll hljóðrituð og afrituð að því loknu og síðan þemagreind. 

Meginniðurstöður gefa vísbendingu um að átröskunin geti haft margþætt áhrif á 

makann og parsambandið. Samkvæmt mökunum voru konur þeirra einnig að glíma við 

aðra geðræna erfiðleika sem hafði áhrif á þeirra líðan. Fram kom að þeim leið almennt 

vel í parsambandinu en fannst einnig margt vera erfitt og að átröskunin kæmi niður á 

samskiptum við konur sínar, sem og nánd og kynlíf sem gat verið erfitt að ræða um. 

Fram kom í svörum sumra viðmælenda að þeir upplifðu að konur þeirra útilokuðu þá. Þá 

kom fram hjá sumum mökunum að konur þeirra væru að glíma við lágt sjálfsmat og 

óöryggi og voru oft á tíðum ósáttar við sjálfa sig. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að 

makarnir væru að styðja konur sínar á ýmsan hátt en fannst erfitt að vera í því hlutverki. 

En gáfu til kynna að þeir vildu vera til staðar fyrir þær. Flestir makarnir töldu að 

stuðningur frá stórfjölskyldu mætti vera meiri. Niðurstöður bentu til þess að flestir 

makarnir væru ánægðir með átröskunarmeðferð kvenna sinna og fannst mikilvægt að fá 

að vera þátttakendur í meðferðinni. Þeim fannst mikilvægt að fræðast um sjúkdóminn 

til að skilja betur líðan kvennanna og til að vera betur til staðar fyrir þær.  

 

Lykilhugtök: Átröskun, líðan maka, parsamband, kynlíf og samskipti. 
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Abstract 

Eating disorders are serious disorders that affect the lives of individuals and their 

families that are dealing with them and affect individuals from every class and ethnic 

group. The number of individuals dealing with eating disorders that are married or in a 

relationship has increased. The following paper focuses on eating disorders and 

relationships. This paper is based on qualitative research were spouses of six individuals 

with eating disorders that had been in counseling at Landspítali Háskólasjúkrahús’s 

eating disorder team, were interviewed using semi-structured interviews that were 

analyzed by themes. All the individuals that had eating disorders were heterosexual 

women. The results indicated that eating disorders had numerous effects on the spouse 

and the relationship. According to the spouses the women were also dealing with other 

psychological difficulties that influenced their wellbeing. The spouses generally felt good 

in the relationship but also felt that many things were difficult and that the eating 

disorder affected the communication in a negative way, as well as intimacy, and sex life 

that they thought was difficult to discuss with their spouses. Also, some spouses felt 

that their wives shout them out. According to the spouses, their wives were dealing 

with low self-esteem, insecurity, and they also said that their wives were unsatisfied 

with themselves. Furthermore, the results indicated that the spouses were supporting 

their wives in many ways but it was demanding for them to fulfil that role. However the 

spouses reported that they wanted support their wives. Most of the spouses reported 

that they would like to receive more support from the extended family. Futhermore, 

the results indicated that the spouses were satisfied with the counceling their wives 

received and wanted to take part in it. They also found it important to gain knowledge 

about the disorder to understand better their wives’ emotional state and to be better 

support.  

 

Key terms: Eating disorders, spouses,  intimate relationship, sex and communication. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til meistaragráðu í fjölskyldumeðferð við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn sem hafist 

var handa við vorið 2015 og þá sótt um öll tilskilin leyfi, sem veitt voru. Vinna við 

rannsóknina tók mun lengri tíma en áætlað var í upphafi vegna anna höfundar og var 

rannsóknin þá sett til hliðar. Tvívegis var sótt um framlengingu á leyfi til Siðanefndar 

Landspítala og það samþykkt. Hafist var aftur handa við ritsmíðina í janúar 2018.  

Rannsóknarhugmyndin var að mótast í nokkra mánuði og eftir að hafa rætt við Helgu 

Þórðardóttur félagsráðgjafa og fjölskyldufræðing hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi þá 

var ákveðið að láta slag standa.  

Leiðbeinandi minn var Freydís Jóna Freysteinsdóttir dósent við félagsráðgjafadeild 

Háskóla Íslands, henni vil ég þakka fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Aðstoðarleiðbeinandi minn var Helga Þórðardóttir félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur 

hjá átröskunarteymi Landspítala Háskólasjúkrahúsi á Hvítabandi. Ég vil þakka henni fyrir 

aðstoð við heimildarleit og þá hvatningu sem hún veitti mér. Einnig vil ég þakka öllum 

þeim sem aðstoðuðu mig við gerð lokaverkefnisins, þá sérstaklega viðmælendur mína 

og konur þeirra. Án þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika. Einnig langar mig 

að þakka yfirmanni mínum Önnu Rós Jóhannesdóttur fyrir veitt námsleyfi og Kristínu 

Einarsdóttur verkefnastjóra fyrir stuðning og hvatningu. Þá langar mig að þakka 

samstarfskonum mínum þeim Evu Ólafsdóttur félagsráðgjafa og Vigdísi Löve Jónsdóttur 

félagsráðgjafa og fjölskyldufræðingi fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem þær veittu mér 

við ritsmíðina. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir þolinmæði, 

hvatningu og stuðning.     
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1 Inngangur 

Átraskanir eru alvarlegir geðsjúkdómar sem hafa áhrif á líf þeirra sem eru að glíma við 

átröskunina og fjölskyldur þeirra (Bulik, 2013). Í nútíma samfélagi hafa fjölmiðlar áhrif á þá 

mynd sem birtist af kvenlíkamanum og er konum hampað sem eru grannar, með mjótt mitti, 

flatan maga og langa fótleggi. Afleiðingin er sú að sumar konur passa ekki inn í þessa mynd 

og upplifa líkama sinn á neikvæðan hátt og löngunin til að breyta honum getur orðið mjög 

sterk (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Lystastol er mun sýnilegra en 

aðrar átraskanir, þar sem þessir einstaklingar eru oft sláandi grannir, eru jafnvel fölir að sjá 

og geta haft önnur einkenni sjúkdómsins eins og þurra húð og einnig líflaust og slitið hár. 

Fólk tekur almennt meira eftir þeim einstaklingum heldur en einstaklingum með lotugræðgi 

eða lotuofát og eru fjölmiðlar líklegri til að fjalla um þá einstaklinga (Bulik, 2013). Þegar 

fjallað er um átraskanir sjá því margir fyrir sér ungar hvítar milli og yfirstéttakonur en í 

raunveruleikanum er það ekki þannig. Þegar tölfræðin er skoðuð kemur annað í ljós en 

algengasta myndin af þeim sem eru í dag að glíma við átröskun eru konur á þrítugs eða 

fertugsaldri sem eru að berjast við þyngdarstjórn og lotuofát (Bulik, 2013). Átröskun finnst 

því hjá einstaklingum í öllum stéttum og þjóðfélagshópum og eru bæði konur og karlar að 

glíma við átröskun og líkamsímynd sína. Þessir einstaklingar geta verið að glíma við lystastol, 

lotugræðgi, lotuofát, stunda hreinsunaraðgerðir eða næturát (Bulik, 2013). Átraskanir hjá 

einstaklingum sem eru í nánu sambandi, hjóna eða parsambandi hefur því farið vaxandi 

(Kiriike, Nagata, Matsunaga, Tobitan og Nishiura, 1998; Huke og Slade 2006). Talið er að 

margt geti valdið því að einstaklingar eru að greinast með átröskun á fullorðinsárum og má 

þar nefna að konur eru til dæmis að ganga í gegnum ýmsar líkamlegar breytingar. Það getur 

verið erfitt fyrir þær konur sem hafa byggt sjálfstraust sitt að mestu á útlitinu (Ásrún Eva 

Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). 

Átröskunin hefur ekki bara áhrif á einstaklinginn sjálfan sem er að glíma við átröskunina 

heldur hefur hún áhrif á alla einstaklingana sem eru í kringum einstaklinginn eins og til 

dæmis maka og fjölskyldu einstaklingsins. Komið hefur fram í rannsóknum að foreldrar og 

makar upplifa streitu sem fylgir því að búa með og hugsa um einstakling sem er að glíma við 

átröskun (Highet, Thompson og King, 2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt að parsambandið 
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verði fyrir neikvæðum áhrifum frá átröskunarsjúkdómnum, að pörin eigi í erfiðleikum með 

marga þætti í sambandinu eins og samskipti, nánd, kynlíf og félagslega einangrun. Talið er að 

pörin ýmist forðist árekstra sem upp geta komið eða finni ástæður til að koma af stað ósætti 

meðal annars vegna skorts á nánum tengslum. Algengt er að samskiptin í slíkum 

parsamböndum verði erfið vegna leyndarinnar sem getur umlukið átröskunina og tengist 

ágreiningurinn oft átröskuninni. Ágreiningurinn vegna matarvenjanna og kynlífsins og getur 

þá orðið mjög tilfinningahlaðinn (Dick, Renes, Morotti og Strange, 2013). Hér á landi hefur 

það ekki verið rannsakað hvaða áhrif átröskunin hefur á fjölskylduna, umönnunaraðila eða á 

makann. Það hafa verið gerðar erlendar rannsóknir á því en fram hefur að það hafi skort  

rannsóknir á þessu efni allt frá árinu 1980 eða undanfarna fjóra áratugi (Heavey, Parker, 

Bhat, Crisp og Gowers, 1989; Van den Broucke og Vandereycken, 1988). 

Í þessari rannsókn er fjallað um upplifanir maka átröskunarsjúklinga á áhrifum 

átröskunar á parsambandið. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifanir maka á því 

hvort átröskunin hafi áhrif á parsambandið og hvernig þeim líður í parsambandinu. Einnig 

hvort makarnir teldu sig vera að veita ástvini sínum stuðning og hvernig þeir upplifðu 

átröskunarmeðferð kvenna sinna á Landspítala Háskólasjúkrahúsi á Hvítabandi sem er 

meðferðardeild innan spítalans. 

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

 Hver er upplifun og líðan maka af því að vera í parsambandi með einstaklingi sem 

er að glíma við átröskun. 

 Hver er upplifun maka af meðferð og stuðningi.  

Ritgerðin skiptist niður í sex kafla. Fyrsti kafli er inngangur. Í öðrum kafla er fjallað um 

átraskanir, einkenni þeirra, greiningarviðmið og hliðarraskanir. Fjallað er um fjölskylduna, 

upprunafjölskyldu og tengslamyndun. Einnig um fjölskylduna sem kerfi, parsambandið og 

áhrif átröskunar á parsambönd, nánd og kynlíf. Í lok þess kafla er skoðað hvað fyrri 

rannsóknir segja um þetta fyrirbæri. Þriðji kaflinn er kynning á rannsókninni sjálfri og þar 

greint frá þeirri aðferð sem var notuð. Í fjórða kafla sem er niðurstöðukaflinn verður greint 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla sem er umræðukafli eru dregnar ályktanir 

af helstu niðurstöðum.    

Höfundur þessa lokaverkefnis hefur unnið sem félagsráðgjafi á Landspítala frá árinu 

2006 og verið að sinna einstaklingum og fjölskyldum. Á þessum tíma vaknaði áhuginn á að 
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vinna meira með fjölskyldur og fara í frekara nám tengt því. Höfundur lauk því tveggja ára 

framhaldsnámi í fjölskyldumeðferð hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Í náminu vaknaði enn 

frekar áhugin á að vinna með fjölskyldur og pör. Þegar kom að því að skrifa 

meistararitgerðina var höfundur lengi að velta fyrir sér vali á efni tengdu fjölskyldum eða 

pörum. Helga Þórðardóttir félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur í átröskunarteymi LSH hafði 

samband. Hún kom með hugmyndina um að skoða átröskun og parsambandið. Höfundur 

velti þessu aðeins fyrir sér, fannst efnið áhugavert og ákvað að láta slag standa. Höfundur 

hefur ekki unnið með einstaklinga sem eru að glíma við átröskun en hefur verið að sinna 

einstaklingum sem eru að glíma við ýmsar geðraskanir.    
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessari fræðilegu umfjöllun verður fjallað um einkenni átröskunar-sjúkdóma, afleiðingar 

þeirra og geðrænar hliðarraskanir sem geta fylgt þeim. Fjallað verður um fjölskyldu, 

átröskunarsjúklinga, upprunafjölskyldu þeirra og tengslamyndun. Einnig verður fjallað um 

parsambönd þar sem annar aðilinn er með átröskun, nánd og kynlíf. Skoðað verður hvaða 

áhrif átröskunin hefur á fjölskylduna og þá sérstaklega hvaða áhrif hún hefur á makann og 

parsambandið og hvernig mökum líður í slíkum parsamböndum. Í lokin verður stuttlega 

fjallað um fjölskyldumeðferð- og parameðferð sem er hluti af þeim meðferðarleiðum sem 

notaðar eru með átröskunarsjúklingum.  

Átraskanir eru alvarlegir geðsjúkdómar sem hrjáði fyrst og fremst ungar konur. Stór hluti 

þeirra sem þjáist af átröskun eru unglingsstúlkur en það hefur verið að aukast að miðaldra 

konur greinist með átröskun. Algengast er í dag konur á þrítugs eða fertugsaldri sem séu að 

berjast við þyngdarstjórn og lotuofát (e. binge eating disorder). Sumar kvennanna hafa verið 

með einhvers konar átröskun í áratugi en aldrei leitað eftir aðstoð en aðrar hafa greinst 

þegar þær voru ungar, náð bata en hrasað aftur í gamala mynstrið (Ásrún Eva Harðardóttir 

og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Talið er að um 90% þeirra sem greinast með átraskanir séu 

konur en að átraskanir geti einnig greinst hjá karlmönnum (American Psychiatric Association, 

2013).   

Einkenni átraskana er afbrigðilegt mataræði og megrunarárátta sem valda iðulega 

alvarlegum líkamlegum og andlegum einkennum sem geta leitt til dauða. Átraskanir er 

langvinnur sjúkdómur og þeim fylgja oft geðrænar hliðarraskanir og líkamlegir fylgikvillar 

sem taka þarf tillit til í meðferð (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 

2006).  

Algengt er að þeir sem eru að glíma við átröskun hafi lélegt sjálfsálit og eru 

sjálfsgagnrýnir á sjálfan sig (Fairburn og Harrisson, 2003). Þeir  hafa neikvæða mynd á sjálfum 

sér, upplifa sig sem mistök og upplifa það að öðrum finnist það einnig. Finnst að þeir hafi 

brugðist væntingum þeirra (Dunkley og Grilo, 2007).       
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2.1 Greiningarviðmið 

Stuðst er við tvö greiningarkerfi eða greiningarviðmið til að greina geðsjúkdóma. Annars 

vegar kerfi sem bandarísku geðlæknasamtökin, American Psychiatric Association, standa að 

ásamt fleiri heilbrigðisstéttum og nefnist „Diagnostic and Statistical Manual and Mental 

Disorders“ (DSM) og hins vegar evrópska kerfið „Inernational Classification of Diseases“ (ICD-

10) sem gefið er út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO)  (Sadock og Sadock, 2007).   

Á Íslandi er stuðst við ICD-10 greiningarkerfið í heilbrigðiskerfinu við flokkun á 

sjúkdómum (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Kerfið kom út árið 

1990 og er átröskun skipt upp í tvo meginflokka, lystarstol (e. anorexia nervosa) og 

lotugræðgi (e. bulimia nervosa) en þriðji flokkurinn er óskilgreindar átraskanir (e. eating 

disorder unspecified) (World Health Organization, 1992). Núverandi kerfi þykir óhentugt í 

vinnu með átraskanir,  þar sem flestir spurningalistar og greiningarviðtöl fyrir átraskanir eru 

hönnuð út frá DSM greiningarkerfinu. DSM kerfið er því notað til hliðsjónar þegar unnið er 

með greiningar á átröskunum (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

DSM-5 er nýjasta útgáfa greiningarkerfa og komu þar fram töluverðar breytingar á flokkum 

átraskana og er röskunin lotuofát (e. binge eating disorder, BED) komin inn í greiningarkerfið 

en féll áður undir óskilgreinda átröskun (EDNOS). DSM-5 kerfið skiptir því átröskunum niður í 

fimm flokka sem eru lystarstol, lotugræðgi, lotuofát, aðrar tilgreindar átraskanir (e, other 

specified feeding or eating disorder) og óskilgreindar átraskanir (American Psychiatric 

Association, 2013). Fjallað verður um flokkana fimm eftir DSM-5 kerfinu. 

2.1.1 Lystarstol  

Lystarstol kemur oftast fram á aldursbilinu 14-18 ára og er meðalaldur í byrjun þess talinn 

vera 17 ár. Einkenni lystarstols er að einstaklingur forðast að borða máltíðir, eða borðar allt 

of lítið. Megin sálræn einkenni lystarstols eru megrunarárátta (e. drive for thinnes) og 

brengluð líkamsímynd (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir 2006).    

Einkennin geta versnað eftir því sem sjúklingurinn léttist. Ef um langvarandi lystastol er 

að ræða þá fylgja oft alvarlegir líkamlegir fylgikvillar vegna næringarskorts sem eru ófrjósemi, 

beingisnun og beinþynning, hægur hjartsláttur, fækkun hvítra blóðkorna, lágur 

blóðþrýstingur og lágur líkamshiti (Arcelus, Mitshell, Wales og Nielsen, 2011).  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um orsakir átröskunar og fjölmargar rannsóknir 

verið gerðar en ekki tekist að gera skýringarlíkan sem passar við alla sem þjást af átröskun. 
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Ekki eru til neinar staðlaðar orsakaskýringar sem eiga við alla, þar sem það virðist vera mjög 

mismunandi eftir einstaklingum hvað varð til þess að átröskunin tók völdin í lífi þeirra. 

Rannsóknir hafa hins vegar skýrt aðeins stöðuna með því að bera kennsl á algenga 

áhættuþætti og erfðaþátt (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). 

Margskonar ytri þættir geta komið sjúkdómnum af stað og geta ástæðurnar verið áföll innan 

fjölskyldu, einelti, dauðsföll eða veikindi (Fairburn og Harrison, 2003). Hjá flestum byrjar 

lystarstol í kjölfar megrunar þar sem einstaklingurinn ætlaði að losna við fáein kíló og fær 

jákvæð viðbrögð frá umhverfinu sem getur ýtt undir frekari megrun sem getur að lokum leitt 

til þráhyggju (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).    

Greiningarviðmið samkvæmt DSM-5 fyrir lystarstol eru eftirfarandi (American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 338-339): 

A. Takmörkuð fæðuinntaka, sem leiðir til verulegra lágrar líkamsþyngdar miðað við 

aldur, kyn, þroska og líkamlegt heilsufar. Verulega lág líkamsþyngd er skilgreind sem 

lægri en eðlileg lágmarksþyngd. Fyrir börn og unglinga, lægri en áætluð 

lágmarksþyngd. 

B. Verulegur ótti við að þyngjast eða fitna, eða viðvarandi hegðun sem hefur áhrif á 

þyngdarsöfnun, jafnvel þó viðkomandi sé með mjög lága líkamsþyngd. 

C. Röskun á upplifun einstaklingsins á eigin þyngd og líkamslögun, órökrétt áhrif 

þyngdar og líkamslögunar á sjálfsmat einstaklingsins eða viðvarandi afneitun 

viðkomandi á alvarleika eigin lágrar líkamsþyngdar  

Horfur sjúklinga með lystastol eru breytilegar og getur sjúkdómurinn í sumum tilfellum verið 

skammvinnur og einstaklingurinn náð sér að fullu, jafnvel án sértækrar meðferðar. Á það 

sérstaklega við um börn og unglinga. Í öðrum tilfellum getur lystastol verið alvarlegt og 

langvinnt og leitt til þess að sjúklingur missir mikla færni (Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

2.1.2 Lotugræðgi  

Lotugræðgi (e. bulimia nevrosa) byrjar í flestum tilfellum á unglingsárum og nær hámarki við 

16-18 ára aldur. Einkenni lotugræðgi er að einstaklingar eru helteknir af því að reyna að létta 

sig og halda í við sig í mat. Uppköst eru ekki talin vera skilyrði fyrir greiningu en þó er talað 

um að 80-90% sjúklinga sem leita sér aðstoðar framkalli uppköst. Ýmsir sálrænir og 

líkamlegir þættir koma átköstum af stað eins og vanlíðan, depurð, einmanaleiki og hungur. 

Einstaklingur borðar stjórnlaust, óhóflega mikið magn af hitaeiningaríkum mat og borðar oft í 
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leyni. Eftir átkastið líður einstaklingum mjög illa, fær samviskubit, hræðist það að þyngjast og 

reynir að losa sig við allar hitaeiningarnar. Í sumum tilfellum er viðkomandi búinn að 

skipuleggja átköstin og þá skapar einstaklingurinn sér aðstæður þar sem hann veit að hann 

getur stundað hreinsunarhegðun á eftir (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006).  

Greiningarviðmið fyrir lotugræðgi samkvæmt DSM-5 eru eftirfarandi (American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 345): 

A. Endurtekin átköst. Átkast einkennist af tveimur þáttum: 

1. Að borða innan ákveðins tíma (til dæmis tveggja klukkustunda) meira magn af mat 

en flestir einstaklingar myndu borða innan sama tíma undir svipuðum 

kringumstæðum. 

2. Tilfinning stjórnleysis á átinu á meðan á átkasti stendur (til dæmis upplifir 

viðkomandi að hafa ekki stjórn á því hvað eða hversu mikið er borðað). 

B. Endurteknar óviðeigandi aðgerðir til að koma í veg fyrir þyngdaraukningu, eins og 

framkölluð uppköst, misnotkun hægðarlyfja, þvagræsilyfja eða annarra lyfja, svelti 

eða ofþjálfun. 

C. Átköst og óviðeigandi aðgerðir til þyngdarstjórnunar á sér hvort tveggja stað að 

lágmarki einu sinni í viku í þrjá mánuði. 

D. Sjálfsmat er mótað af líkamslögun og þyngd. 

E. Röskunin er ekki einskorðuð við tímabil lystarstols.  

Horfur sjúklinga með lotugræðgi er einstaklingsbundin en almennt má segja að 

sjúkdómurinn sé þrálátur og horfur slæmar hjá þeim sem ekki fá meðferð. Lotugræðgi er 

mun algengari meðal kvenna og benda tíðnitölur á að lotugræðgi sé algengari en lystastol og 

virðist tíðni lotugræðgi hafa aukist á undanförnum áratugum (Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  

2.1.3 Lotuofát 

Lotuofát (e. binge eating disorder) kom inn í DSM-5 greiningarkerfið sem einstök röskun eins 

og fyrr greinir (American Psychiatric Association, 2013). Lotuofát er ólík öðrum tegundum 

átröskunar að því leyti að einstaklingurinn borðar mikið magn af mat en kastar honum ekki 

upp (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Þessi sjúkdómur dreifist jafnara á 

milli kynja, aldursflokka og kynþátta. Hlutfallslega finnast fleiri karlmenn og einstaklingar af 
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hinum ýmsu kynþáttum með lotuofát en finnast í öðrum flokkum átröskunar (Bulik, 2013). 

Lotuofát svipar til hinna greiningarflokkanna að því leyti að einstaklingurinn á í miklum 

erfiðleikum með sjálfsmynd sína (Goss og Allan, 2009). Lotuofát kemur fram hjá 

einstaklingum í venjulegri þyngd og hjá offitusjúklingum. Lotuofát er ekkert tengt offitu þar 

sem flestir einstaklingar sem eru offitusjúklingar upplifa ekki endurtekin átköst. Ef þeir 

einstaklingar sem eru að glíma við offitu og eru greindir með lotuofát eru bornir saman við 

einstaklinga sem glíma við offitu en eru ekki greindir með röskunina þá innbyrða þeir sem 

greindir eru með röskunina fleiri hitaeiningar. Þessir einstaklingar upplifa meiri 

lífsgæðaskerðingu, meiri vanlíðan og auknar líkur eru á hliðarröskunum (American 

Psychiatric Assiocation, 2013).  

Greiningarviðmið fyrir lotuofát samkvæmt DSM-5 eru eftirfarandi (American Psychiatric 

Assiocation, 2013, bls. 350): 

A. Endurtekin átköst sem einkennast af eftirfarandi: 

1. Að borða innan ákveðins tíma (til dæmis tveggja klukkustunda) meira magn af mat 

en flestir einstaklingar myndu borða innan sama tíma undir svipuðum 

kringumstæðum. 

2. Tilfinning stjórnleysis á átinu á meðan á átkasti stendur (til dæmis að viðkomandi 

upplifir að hafa ekki stjórn á því hvað eða hversu mikið er borðað). 

B. Átköstin einkennast af þremur (eða fleiri) af eftirfarandi atriðum: 

1. Að borða mun hraðar en eðlilegt er. 

2. Að borða þar til einstaklingur er óþægilega saddur. 

3. Að borða mikið magn af mat þó viðkomandi finni ekki til líkamlegrar svengdar. 

4. Að borða einn þar sem einstaklingur upplifir skömm yfir því magni sem 

viðkomandi    innbyrðir. 

5. Að upplifa andstyggð á sjálfum sér, þunglyndi eða mikla sektarkennd eftir átkast. 

C. Augljós þjáning tengd átkastinu. 

D. Átköst eiga sér stað að meðaltali minnst einu sinni í viku yfir þriggja mánaða tímabil. 

E. Átköstin tengjast ekki endurtekinni óviðeigandi hegðun eins og þegar um lotugræðgi 

eða lystarstol er að ræða.  
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Einstaklingar með lotuofát eiga það til að einangra sig frá maka sínum og er það 

skömmin sem fylgir átköstunum sem orsakar það og leyndin sem því fylgir getur aukið líkur á 

árekstrum í parsambandinu. Einnig getur vanlíðan í parsambandinu aukið áhættuna á að 

einstaklingur þrói með sér lotuofát. Þunglyndi, kvíði og innri vanlíðan getur ýtt undir að 

einstaklingur þrói með sér ofát (e. bings) sem getur aukið líkur á lotuofáti (Bulik, 2013). 

2.1.4  Aðrar átraskanir  

 Þessi flokkur á við þegar einkennin benda til átröskunar sem veldur verulegri þjáningu eða 

hömlun í félagslegu umhverfi, vinnuumhverfi eða öðrum sviðum virkni, en uppfylla ekki 

greiningarviðmið átröskunar. Þessi flokkur er notaður þegar sérfræðingurinn velur að skoða 

frekar ástæðuna fyrir því að viðmiðin eru ekki uppfyllt.  

Greiningaviðmið fyrir aðrar átraskanir samkvæmt DSM-5 eru eftirfarandi (American 

Psychiatric Assiocation, 2013, bls. 353-354): 

1. Lystastol: Öll greiningarviðmið lystastols eru uppfyllt, að því undanskildu að 

líkamsþyngd er innan eðlilegra marka. 

2. Lotugræðgi: Öll greiningarviðmið lotugræðgi eru uppfyllt, að því undanskildu að 

átköstin/uppköstin eiga sér stað sjaldnar en einu sinni í viku að meðaltali eða yfir 

styttra tímabil en þrjá mánuði. 

3. Ofátröskun: Öll greiningarviðmið lotuofát eru uppfyllt, að því undanskyldu að 

loturnar eiga sér stað sjaldnar en einu sinni í viku að meðaltali eða yfir styttra 

tímabil en þrjá mánuði. 

4. Endurtekin hreinsandi hegðun (e. purging disorder) með það að markmiði að hafa 

áhrif á líkamsþyngd eða vaxtarlag (til dæmis framkölluð uppköst, misnotkun 

hægðarlyfja, þvagræsilyfja eða annarra lyfja) án átkasta. 

5. Næturát (e. night eating syndrome): Endurteknar lotur næturáts þar sem 

viðkomandi vaknar til að borða eða borðar óhóflega að kvöldi eða á nóttu. 

Viðkomandi er með fulla meðvitund og man eftir átkastinu. Átköstin skýrast ekki af 

öðrum ástæðum eins og röskun á svefnmynstri eða reglum félagslegs umhverfis. 

Næturátið veldur verulegri þjáningu og/eða hömlun á eðlilegri virkni 

einstaklingsins. Röskunin verður ekki skýrð sem lotugræðgi eða annar geðrænn 

sjúkdómur eða fíkn og tengist ekki líkamlegum sjúkdómi eða lyfjainntöku  
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2.1.5 Óskilgreindar átraskanir  

Þessi flokkur á við þegar einkennin benda til átröskunar sem veldur verulegri þjáningu eða 

hömlun í félagslegu umhverfi, vinnuumhverfi eða öðrum sviðum virkni, en uppfylla ekki 

greiningarviðmið átröskunar. Þessi flokkur er notaður þegar sérfræðingurinn velur að greina 

ekki sérstaklega ástæðu þess að viðmiðin eru ekki uppfyllt og þegar ónægar upplýsingar 

liggja fyrir til að greina (American Psychiatric Association, 2013).   

2.2 Hliðarraskanir átraskana  

Geðrænar hliðarrasakanir eru algengar í átröskunum og geta stundum truflað 

einkennamyndina og komið í veg fyrir árangur í meðferð. Helstu hliðarraskanirnar eru 

lyndisraskanir, kvíðaraskanir, persónuleikaraskanir og fíknisjúkdómar (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  

Þunglyndi er algengasti fylgikvilli átraskana og eru á milli 20% og um 80% einstaklinga 

sem eru með átröskun sem eru einnig að glíma við þunglyndi. Í einni rannsókn taldi í kringum 

einni þriðji hluti einstaklinga að þunglyndið hafi byrjað fyrir átröskunar greininguna en aðrir 

töldu að þunglyndið hefði byrjað á svipuðum tíma og átröskunin eða eftir að átröskunin var 

greind (Fernandez-Arando o.fl., 2007). Sambandið á milli átraskana og þunglyndis er flókið  

sem getur verið bein afleiðing sveltis í gegnum líffræðilega ferla vegna jafnvægis 

hormónakerfa og taugaboðefna í heila. Þegar næringarástand er komið í eðlilegt horf þá 

getur þunglyndið í þessum tilfellum lagast. Þunglyndi getur verið forveri átröskunar eða 

annar geðsjúkdómur sem er ekkert tengdur átröskuninni (Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).    

Kvíðaraskanir hjá einstaklingum sem eru að glíma við lystarstol eða lotugræðgi er 

talsvert algengari en hjá viðmiðunarhópum. Yfir 55 % einstaklinga með lystastol hafa geinst 

með kvíðaröskun og 68% hjá einstaklingum með lotugræðgi (Kaye o.fl., 2004). Í rannsókn 

sem Kay og félagar (2004) gerðu, kemur fram að allt að tveir þriðju þeirra sem eru að glíma 

við átröskun greindust með eina eða fleiri kvíðaraskanir einhvern tíma á lífsleiðinni. Þar 

kemur fram að algengastar voru áráttu - og þráhyggjuröskun, félagsfælni og almenn 

kvíðaröskun. Hjá meiri hluta þessara einstaklinga byrjuðu kvíðaraskanirnar snemma í æsku 

eða fyrir átröskunartímabilið sem getur ýtt undir langvinn veikindi og gert meðferð erfiðari. 

Einstaklingar með lotuofát eiga oft einnig við kvíðaraskanir að stríða og hafa þeir greint frá 
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áhyggjum af lögun sinni og þyngd án tillits til líkamsþyngdar (Sawaoka, Barnes, Blomquist, 

Masherb og Grilo, 2012).   

Ákveðin hegðun eins og megrun, svengd og uppköst getur almennt valdið kvíða hjá 

einstaklingum en einstaklingar með átraskanir upplifa þá hegðun sem kvíðastillandi. 

Einstaklingar með lystastol hafa greint frá því að dragi úr kvíða hjá þeim þegar þeir neiti sér 

um mat. Einstaklingar sem stunda hreinsunarhegðun, eiga við lotugræðgi eða lotuofát að 

stríða hafa greint frá því að það dragi úr kvíða hjá þeim þegar þeir borði óreglulega, hvort 

sem það er óhóflega mikið eða lítið en þó einungis tímabundið (Bulik, 2013). 

Persónuleikaraskanir hjá sjúklingum sem leita sér meðferðar vegna átrsökunar eru 

algengar og gerðu Rosenvinge og félagar (2000) allsherjargreiningu á tuttugu og átta 

rannsóknum frá árunum 1983 til 1998 sem sýndi að 58% einstaklinga sem voru að glíma við 

átröskun voru með persónuleikaröskun samanborið við 28% hjá viðmiðunarhópi.   

2.3 Fjölskyldan  

Á síðustu fimmtíu árum hefur orðið gífurleg breyting á fjölskyldugerðinni. Hér áður fyrr var í 

langflestum tifellum um kjarnafjölskyldu að ræða. Fjölskylda nú til dags getur verið margs 

konar. Má þar nefna fjölskylda með einhleypu foreldri, fjölskylda þar sem foreldrar eru í 

óvígðri sambúð, fjölskyldur þar sem foreldrar eru samkynhneigðir, barnlaus pör og 

fjölskyldur þar sem foreldrar eru af ólíkum uppruna (Rivett og Street, 2009). Það koma upp 

ýmsar myndir upp í huga fólks þegar það heyrir orðið fjölskylda og getur myndin verið ólík 

eftir því hver á í hlut. Lengi hefur verið reynt að skilgreina fjölskylduna og hún verið skilgreind 

á ýmsan hátt. Ein skilgreining á fjölskylduhugtakinu sem komið hefur fram er eftirfarandi 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 140): 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum 

(þeirra). Þau eru skuldbundin hvort öðru í siðferðislegri, gagnkvæmri hollustu.   

Skilgreiningin er mjög víð og getur hvaða fjölskyldugerð sem er rúmast innan þessarar 

lýsingar. Einstaklingar velja sér til að mynda parsamband út frá eigin þörfum og aðstæðum 

og getur fjölskyldugerðin verið margbreytileg en algengasta fjölskylduformið eru foreldrar af 

gagnstæðu kyni.  
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2.3.1 Upprunafjölskylda og tengslamyndun  

John Bowlby sem var geðlæknir að mennt er upphafsmaður tengslakenningar (e. attachment 

therory) og kom fyrst fram með hana á sjötta áratug síðustu aldar (Bowlby, 1969).  

Tengslakenningar eru taldar vera ein af merkari kenningum tuttugustu aldar. Hann taldi að 

tengslamynstur fyrstu áranna hefði áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins, hegðun, félagslega 

aðlögun og tengsl við aðra. Tengsl fyrstu áranna hefðu áhrif á það hvernig barnið og seinna 

hinn fullorðni, hugsar um sjálfan sig. Barnið verður að hafa geta reitt sig á annan einstakling  

fyrstu árin til að það geti lært að treysta á sjálft sig. Barnið finnur þannig til öryggis og með 

tímanum samsamar það sig þeim sem það treystir á. Miklar kröfur eru gerðar til foreldra og 

geta þeir átt erfitt með að standast þær. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki, svo sem 

þreyta, veikindi og annað álag en ástæður geta líka verið þær að foreldrar eiga erfitt með að 

hafa stjórn á eigin líðan. Sumir foreldrar hafa jafnvel ekki fengið sjálfir gott atlæti í æsku sinni 

og hafa þar af leiðandi ekki það sem þarf til að gefa barninu, eru óöruggir og bregðast ekki 

rétt við þörfum barnsins. Miklar tilfinningasveiflur og streita getur auðveldlega svipt foreldra 

gleði og næmi. Ef barn fær ekki svörun frá foreldrum sínum þá hættir það smá saman að leita 

eftir henni. Barnið fer að upplifa sig vanmáttugt og þróar ekki með sér hæfileika til að hafa 

áhrif á raunhæfan hátt. Það lærir ekki að þekkja tilfinningar sínar, og hefur ekki hæfni til að 

bregðast við þeim á fullnægjandi hátt sem getur haft þau áhrif að það getur átt erfitt með 

nánd í samskiptum. Viðbrögð foreldra og annarra lykilpersóna leggja þannig grunn að góðri 

sjálfsmynd sem hefur áhrif á hæfni til að vinna úr tilfinningum sínum, lesa í líðan annarra og 

samhæfa sig við þá (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Upprunafjölskylda hefur mikið að segja til 

um hvernig einstaklingur hugsar og lítur á sjálfan sig þegar hann eldist. Hvernig honum muni 

takast að tengist öðrum einstaklingi á fullorðinsárum sem getur haft áhrif á hvernig maka 

hann komi til með að velja síðar á lífsleiðinni (Goldstein, 2001). Ef tengslamyndun er ekki góð 

í frumbernsku eru taldar auknar líkur á því að einstaklingur greinist með geðræn vandkvæði 

seinna meir (Beckett og Taylor, 2010).  

Murray Bowen var geðlæknir að mennt og lagði hann áherslu á kenningar í starfi sínu.  

Bowen fjallaði um aðgreiningu sjálfsins og hélt því fram að einstaklingar væru með háa eða 

lága aðgreiningu. Ef einstaklingur er vel aðgreindur þá er jafnvægi á milli hugsana og 

tilfinninga. Einstaklingurinn verður sjálfstæðari, hefur meira þol gagnvart tilfinningalegu álagi 

og er sveigjanlegri. Ef einstaklingur er ekki vel aðgreindur þá verður ójafnvægi á milli hugsana 
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og tilfinninga og geta þessir einstaklingar brugðist sterklega við umhverfi sínu (Nicholas og 

Schwarts, 2004). 

Ivan Bosormenyi-Nagy (1973) kom fram með kenninguna hulin hollustubönd (e. Invisible 

Loyalties) í fjölskyldum. Hann hélt því fram að einstaklingar og fjölskyldukerfið sem þeir 

mynda séu háðir umhverfi sínu, menningarlega og félagslega. Áhrif frá þessum þáttum geta 

verið margvísleg og stýrt viðbrögðum þannig að þau birtast í öfgakenndri aðlögun eða 

uppgjöf og andstöðu. Hann taldi hvorugt vera þroskavænlegt. Einnig fjallar hann um hvernig 

börn axla foreldraábyrgð til að sýna samstöðu með foreldrunum eða vegna samsömunar við 

aðstæður þeirra. Hann hélt því fram að hollusta barna við foreldra sína geti staðið þeim fyrir 

þrifum án þess að foreldrar geri sér grein fyrir því. Börn hafa samkvæmt honum jákvæða 

innbyggða samstöðu og hulda hollustu við fjölskyldu sína en hafa takmarkaðar forsendur til 

að vera meðvituð um aðstöðu sína. Heilbrigði í fjölskyldusamskiptum og styrkur er að hluta 

félagsleg arfleið en að hluta til lærð eða áunnin hegðun fyrir tilstuðlan fjölskyldumynsturs og 

ytri skilyrða. Veikt og bjagað fjölskyldukerfi sem nýtur ekki aðhalds og stuðnings utan frá 

getur þannig fætt af sér óhamingjusama og vanhæfa einstaklinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Bosormenyi-Nagy hélt því fram að sjúkleg viðbrögð geti þróast frá ósýnilegum 

hollustuböndum. Hann taldi að heilbrigði einstaklings fælist í því að gefa og þiggja og að 

fjölskyldu-meðlimir væru ábyrgir fyrir eigin hegðun. Hann hélt því fram að til að viðhalda 

heilbrigði í hjónaböndum væri jafnvægið á milli réttinda og ábyrgðar mikilvægast þar sem 

reiða þyrfti á heiðarleika og að uppfylla þarfir hvors annars. Til að traust nái að þróast í 

samböndum þurfa báðir aðilar að gefa og þiggja og þegar ágreiningur kemur upp þá þurfi að 

horfa til málamiðlunar og samningaviðræðna. Hann trúði því að fjölskyldumeðlimir skuldi 

hvor öðrum hollustu og öðlist skuldbindingu með því að styðja hvern annan. Ef foreldrar eru 

heiðarlegir og ábyrgir gagnvart börnum sínum þá öðlist þeir hollustu barna sinna en ef 

foreldrar biðja barn um að styðja annað hvort þeirra en ekki hitt þá búi foreldrar til 

hollustuflækju. Ef börn lendi í hollustuklemmu, þá geti það orðið til þess að þau þrói með sér 

geðræna erfiðleika eða hegðunar-erfiðleika. Slíkt getur átt sér stað í kjölfar skilnaða ef 

foreldrar koma sér ekki saman um hvar börnin eiga að vera. Barn getur verið stöðugt að 

þóknast foreldrum og gleymt sjálfu sér. Börn geta tekið ómeðvitaðar skuldbindingar til að 

hjálpa fjölskyldu sinni og tekið þær fram fyrir sína eigin hagsmuni (Nicholas og Schwartz, 

2004).  
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2.3.2 Fjölskyldan sem kerfi  

Í kringum 1940 fór austurríski líffræðingurinn Ludvig Von Bertalanaffy að tengja saman 

hugtök frá kerfishugsun og líffræði og skapa þannig algilda kenningu um lifandi kerfi (e. 

general system theory) (von Bertalanffy, 1975). Kerfiskenning (e. systems theory) byggir á 

sömu hugmyndafræði og heildarsýn og var upphaflega aðeins notuð innan líffræði en síðar 

færð inná félagsleg kerfi (e. social system), þar á meðal fjölskyldur. Kerfiskenningar líta svo á 

að einstaklingurinn sé hluti af heild, hluti af fjölskyldu, hópum og menningu sem eru allt 

mismunandi kerfi. Hann hélt því fram að fjölskyldan væri undirkerfi margra annarra kerfa 

eins og stjórnmálakerfa, samfélagskerfa og menningarkerfa. Innan hverrar fjölskyldu eru 

undirkerfi, það er að segja að hver meðlimur hefur samskipti og tengsl við aðra innan 

fjölskyldunnar, hver á sinn hátt. Algengustu undirkerfin eru foreldra-undirkerfi, barna- 

undirkerfi, og afa- og ömmu undirkerfi. Fjölskyldan sem kerfi getur verið samsett á ólíkan 

hátt. Til dæmis getur hún verið kjarnafjölskylda, stjúpfjölskylda, samanstaðið af einstæðu 

foreldri og börnum þess eða samkynhneigðu pari og börnum þess. Hver og einn 

fjölskyldumeðlimur hefur áhrif á kerfið sem heild. Breyting hjá einum fjölskyldumeðlim hefur 

áhrif á annan og heildin tekur einhverjum breytingum. Horft er á mynstur tenginga milli 

einstaklinga og er litið svo á að hver partur fjölskyldukerfis leggi sitt af mörkum til að 

fjölskyldan virki sem heild. Samskipti undirkerfanna innan fjölskyldunnar eru ólík eftir því 

hvaða kerfi eiga í hlut. Hann hélt því fram að samskiptaleysi væri ekki til í neinum fjölskyldum 

og að afskiptaleysi sendi ákveðnar upplýsingar milli fjölskyldumeðlima sem kallar fram 

viðbrögð. Tjáning með orðum getur verið lítil sem engin en því meiri í háttum. Samskipti 

innan fjölskyldu er ferli sem á sér ekkert upphaf og engan endi heldur er sífellt ferli 

upplýsinga á milli einstaklinganna innan hennar, viðbrögðin við þeim og gagnvirk áhrif. 

Fjölskyldan er að fást við þessi síbreytilegu samskipti alla ævi. Þetta kallast hringlögun (e. 

circularity) (Rivett og Street, 2009).  

Breytingar hjá fjölskyldunni eiga sér stað þegar nýjar upplýsingar berast til hennar sem 

ögra fyrri hugsunar- og hegðunarmynstri hennar. Fjölskyldan sem kerfi á stöðugt í 

samskiptum og býr þar af leiðandi til órofinn hring af samskiptum sín á milli. Þrátt fyrir að 

þróun fjölskyldna sé ekki línuleg, þá er tíminn sem þær lifa á línulegur. Eftir því sem tímanum 

líður þurfa fjölskyldur að fást við fyrirsjáanlega þróun eins og fæðingu barna og þroska þeirra 

á mismunandi lífsskeiðum. Segja má að líf hvers einstaklings sé búið til úr þráðum sem síðan 

eru ofnir í fjölskyldulegt samhengi og ef breyting verður hjá einstaklingi kemur það fram í 
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lífsferli fjölskyldunnar. Hver fjölskylda þarf að kljást við ýmis viðfangsefni sem tengjast þroska 

og eru algengustu breytingar hennar 1) stofnun heimilis 2) að eignast barn 3) þegar börn fara 

í skóla 4) þegar börn fara að heiman 5) við starfslok og 6) við missi maka. Auk þess eru 

atburðir eins og skilnaður foreldra sem kalla á nýja aðlögun að nýju fjölskylduformi. Allir 

einstaklingar upplifa ákveðin hlutverk mismunandi kynslóða og getur kona á miðjum aldri til 

dæmis verið dóttir, eiginkona, móðir, og amma allt á sama tíma. Kerfiskenningar halda því 

fram að fjölskyldan hafi sín eigin bjargráð til að takast á við breytingar. Streita í þróun 

fjölskyldna er mest þegar verið er að færast á milli fasa í lífinu. Kvíði efasemdir og óvissa er 

gjarnan merki um breytingar í lífi fólks sem valda streitu. Þegar streita og óvæntir 

streituvekjandi atburðir eiga sér stað eykst streitan og getur reynst fjölskyldunni um megn og 

jafnvel sundrað þeim (Rivett og Street, 2009).    

Fjölskyldur kljást við viðfangsefni með þeim hætti að flokka upplýsingar og tengja saman 

út frá því hvaða þýðingu þær hafa fyrir þær. Ef fjölskyldumeðlimir sjá málin sömu augum eða 

með sambærilegum er líklegt að þeir geti tekist á við þau í sameiningu. Líka þó þeir líti málin 

ólíkum augum en skilja sjónarmið hvers annars, þá geta þeir komist að samkomulagi um 

hvernig á að leysa þau. Ef hins vegar fjölskyldumeðlimir sjá eða skilja ekki önnur sjónarmið 

en sín, geta komið upp árekstar. Það getur líka gerst ef þeir hafa í raun sama eða svipaðan 

skilning á hlutunum en álykta sem svo að þeir hafi það ekki, þá geta orðið árekstrar. 

Sameiginlegur skilningur á málum skiptir máli til að einstaklingar innan fjölskyldunnar tengist 

og finnist þeir tilheyra fjölskyldunni. Ólíkur skilningur á sjónarmiðum og ólíkar skoðanir á 

málum auka líkur á að meðlimir finnist þeir ekki vera hluti að fjölskyldunni í reynd (Rivett og 

Street, 2009).   

2.4 Parsamband  

Í nútímalegu samfélagi eru til margar gerðir parsambanda, en parsamband er milli tveggja 

einstaklinga þar sem pörin geta verið af gagnkvæmu kyni eða samkynja. Parið getur verið í 

hjúskap eða í óvígðri sambúð, með eða án barna (McGoldrick, 1999).    

Náið samband merkir að einstaklingar kynnast hinu innsta í fari hvors annars. Þetta þýðir 

í raun að einstaklingur miðli reynslu sinni þannig að skilningur aukist bæði er varðar hann 

sjálfan og einnig hinn aðilann. Náin tengsl krefjast afhjúpunar og getur hún verið munnleg, 

með líkamstjáningu, raddblæ- og svipbrigðum. Til að þróa og viðhalda nánum tengslum eru 

nokkrir þættir nauðsynlegir samkvæmt Gordon Chelune. Þeirra á meðal eru þekking, það er 
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að kynnast hinu innsta í fari hvors annars og gagnkvæmni, þar sem báðir aðilar taka 

sameiginlega á öllum málum. Einnig verður að ríkja traust, því eftir sjálfsafhjúpun er 

einstaklingur mjög auðsæranlegur. Báðir aðilar þurfa að velja skuldbindingu og loks er 

umhyggjan sem er ein af forsendum náinna sambanda (Helms og Turner, 1995). 

Langvarandi samband og varanleg ást byggir á því að einstaklingar í parsambandinu geti 

viðurkennt og samþykkt persónuleika hvors annars og geri ekki þá kröfu að maki þeirra hafi 

sömu skoðanir, þarfir og tilfinningar og þeir sjálfir. Sjálfstæður fullorðinn einstaklingur er fær 

um að taka þátt í sambandi á þessum forsendum. Hann þarf að þekkja eigin tilfinningar og 

þarfir, vera meðvitaður um líðan sína til að geta tjáð slíkt í nánum tengslum. Það getur aukið 

líkurnar á að samskipti fari vel fram án þess að það valdi miklum deilum og átökum. 

Einstaklingur finnur þá að hann er sjálfstæður og áttar sig á því að fólk hefur ólíkar skoðanir 

og þarfir. Hann viðurkennir ólíka einstaklinga og reynir ekki að gera sinn vilja að annarra. 

Hann treystir sér til að finna út úr málum sjálfur og er ekki of háður öðrum um uppfyllingu 

þarfa sinna. Hann áttar sig á því að hann verður sjálfur að ráða fram úr þeim erfiðleikum sem 

upp koma. Einnig lítur hann fremur á sig sem geranda en þolanda. Ef einstaklingur lítur ekki á 

sig sem sjálfbjarga einstakling getur hann átt það til að gefast upp. Það er hætta á því að 

hann vilji að aðrir taki ábyrgðina á honum og hann getur upplifað að aðstæður séu orsök 

þess að honum líði illa. Samskipti við maka eru háð því hversu sjálfstæðir einstaklingarnir eru 

í upphafi sambúðar. Parið þarf að sameinast um að skapa helstu grunvallar-forsendur sem 

sambúð byggist á (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1993). Þegar par fer að búa 

saman, þarf það að móta sinn eiginn hjónabandssamning og endurgera þarf samninginn og 

skilgreina á ný í framvindu lífsskeiðanna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

2.4.1 Ást og nánd í parsamböndum 

Hvað er það sem tengir fólk saman? Flestir myndu svara að það væri ástin gagnvart hvort 

öðru. En hvað er ást? Rithöfundar, ljóðskáld, heimspekingar, sálfræðingar og margir fleiri 

aðilar hafa reynt að útskýra og skilgreina ástina. Við fáum ótal fyrirmyndir í blöðum, bókum 

og sjónvarpi og strax í bernsku förum við að móta hugmyndir okkar um ástina (Helms og 

Turner, 1995). 

Hægt er að rekja heimildir um rómantíska ást til Forn- Grikkja, Rómverja og Japana. En 

það var ekki fyrr en á miðöldum að hugmyndir um rómantíska ást hélt innreið sína á 

Vesturlönd. Rómantísk ást er talin, í hugum Vesturlandabúa, hin eina sanna ást og við eigum 
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erfitt með að sjá fyrir okkur hvernig hjónabönd geta verið byggð á öðru (Valgerður Katrín 

Jónsdóttir, 1994). 

Sternberg (1986) kom fram með þríhyrningslíkan ástarinnar, þar sem fram kemur að 

ástin er samsett úr þremur ólíkum þáttum: tilfinningalegri nánd (e. intimacy), ástríðu (e. 

passion) og skuldbindingu (e. commitment). Þríhyrningslíkanið er notað til að lýsa ást í 

parsambandinu.                                                                   

Tilfinningaleg nánd 

 

 

 Ástríða  Skuldbinding 

Efst í þríhyrningnum er tilfinningaleg nánd, þar er tilfinningalegi hluti ástarinnar, 

gagnkvæmur skilningur, viljinn til að deila með hvort öðru og veita hvort öðru 

tilfinningalegan stuðning. Þar kemur einnig fram hlýja, kærleikur og vinskapur. Ástríðuhliðin 

eru hvatir sem leiða til þess að einstaklingur upplifir líkamlega aðlögun, kynferðislega löngun 

og rómantík. Auðvelt er að greina rómantísku ástina, frá ást til vinar og fjölskyldu. Ástríðan 

og nándin eru samofin og getur hvort sem er komið á undan en það fer eftir því hvernig 

sambandið byrjar. Skuldbindingarhliðin felur í sér að taka ákvörðun um að elska viðkomandi 

og gera svo langtímaskuldbindingu um að viðhalda ástinni og vináttunni. Sternberg talar um 

að hið fullkomna samband eigi sér stað þegar allir hlutar þríhyrningsins eru jafnir. Þá er mikil 

nánd í sambandinu, kynlífið gott og parið getur unnið úr erfiðleikum sem upp koma. Það er 

ánægja með makann og löngun hjá parinu til að vera saman til lengri tíma (Greenberg, Clint 

og Sarah, 2011). 

2.4.2 Kynlíf og parsambandið 

Flestum ber saman um að kynlíf sé einn mikilvægasti þáttur hjónabandsins. Það gegnir 

tvennskonar hlutverki, annarsvegar er því ætlað að veita ánægju og vera gleðigjafi og hins 

vegar að stuðla að getnaði. Frá fæðingu býr kynhvötin með manninum og er einn 

mikilvægasti drifkraftur lífsins. Ástríkt og náið samband veitir gleði og gefur orku en gott 

kynlíf einkennir hamingjusöm hjónabönd. Kynlíf er hluti af samlífi hjónanna og flest 

vandamál á því sviði eiga rætur að rekja til annarra þátta samlífsins. Getur þannig sinnuleysi 

makans hvort um annað, streita, virðingaleysi, drykkjuskapur og fleira þess háttar drepið 
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niður kynferðislega löngun. Að elskast er nánasta form tjáskipta og góð almenn tjáskipti eru 

forsenda góðs kynlífs. Hjón sem tjá langanir sínar og þarfir og deila tilfinningum með hvort 

öðru finna hvernig samband þeirra dýpkar. Kynmökin geta verið án ástar en verið líkamlega 

fullnægjandi. Þegar kynmök eiga sér stað á þann hátt er hætt við að parið fari á mis við 

andlegt samband sem leiðir til vaxandi einmanakenndar (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 1994).    

Kynlíf er talið vera ein af grunnþörfum manneskjunnar og er eðlileg þörf að hafa löngun 

til kynlífs. Flestir vonast eftir því að kynlífið veiti ánægju í sambandinu. Í byrjun sambands er 

kynlífið yfirleitt viðamikill hluti af sambandinu og er parið þá að prófa sig áfram og læra hvort 

á annað. Kynlíf og vinátta eru nátengd í huga flestra og gera nánu tilfinningarnar og 

vináttutengslin milli parsins dýpri. Böndin milli einstaklinganna í parsambandi verða sterkari 

en um leið eru þau næmari og viðkvæmari hvort fyrir öðru. Með tímanum breytist kynlífið og 

er það háð mörgum þáttum, meðal annars lífsskeiðinu sem einstaklingurinn er á. Kynlíf getur 

verið ástríðufullt og fallegt, en það getur líka verið viðkvæmt og erfitt. Kynlíf getur kallað 

fram ólíkar tilfinningar eins og gleði, nautn, nánd og öryggi en það getur líka valdið óöryggi 

og vanmáttarkennd. Það getur einnig sært og stundum niðurlægt. Talið er að gott kynlíf þurfi 

að fela í sér tilfinningalega samkennd við aðra manneskju sem vekji upp löngun til að sýna 

henni blíðu og að komast í náin tengsl við tilfinningar hennar. Þessi djúpu tengsl, andleg og 

líkamleg eru einstök fyrir parið. Talið er að eitt af erfiðustu vandamálum sem fram koma í 

sambandi sé þegar kynlífsáhugi pars minnkar verulega. Kreppa í kynlífi getur komið upp í 

samböndum, það getur verið tímabundið ástand og liður í þróunarferli hjónabandsins sem 

gengur yfir þegar lausnir finnast (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007). 

Talið er að kynlífsvirkni auki lífsgæði, efli sjálfstraust, styrki tengsl í parsambandinu og 

dragi úr depurð. Í nútíma parsamböndum er lögð áhersla á jafnræði, virðingu, ást og 

gagnkvæma umhyggju. Gerðar eru miklar kröfur í parsambandi. Til að mynda á maki í senn 

að vera vinur, elskhugi, maki og foreldri. Það getur verið flókið að sinna öllum þessum 

hlutverkum (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Það er misjafnt hvernig fólki gengur að hlúa að 

nánum tengslum og taka þátt í hinu daglega lífi. Þegar einstaklingur er að glíma við geðræn 

veikindi getur það valdið erfiðleikum í kynlífinu og dregið úr kynlífslöngun. Þörf einstaklings 

fyrir ást og snertingu hverfur ekki þótt fólk eigi við heilsubrest að stríða um lengri eða 

skemmri tíma og hafa sjúkdómar og meðferð þeirra bein eða óbein áhrif á mannlega 

kynverund (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 
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2.5 Átröskun og parsambandið 

Átröskun hefur farið vaxandi á meðal einstaklinga á miðjum aldri sem leitt hefur til aukins 

fjölda einstaklinga með átröskun sem eru í hjóna- eða parsambandi. Sumir eru þegar að 

glíma við átröskun þegar þeir fara í parsamband á meðan aðrir þróa með sér átröskunina í 

parsambandinu. Klínískar athuganir benda til þess að hjá um einum þriðja hluta para hafi 

átröskunin byrjað áður enn parsambandið hófst, hjá einum þriðja hluta um það leyti sem 

parsambandið var að hefjast og hjá einum þriðja hluta eftir að parsambandið hófst. Ef maki 

uppgvötar að ástvinur hans er að glíma við átröskun og það hafi byrjað áður enn 

parsambandið hófst en hann ekki vitað af því getur það vakið upp erfiðar tilfinningar. Makinn 

á erfitt með að skilja af hverju ástvinur hans sagði ekki frá því og upplifir það jafnvel sem svik 

og vantraust. Makinn hugsar jafnvel um það hvort hann hafi misst af einhverri vísbendingu 

sem bent gæti til þess að ástvinur hans átti í þessum erfiðleikum. Í flestum tilfellum þar sem 

ástvinur er kona, kemur fram hjá makanum að hann gerði sér ekki grein fyrir hvað væri 

eðlileg hegðun fyrir konur og hvað ekki, eða hvenær hegðunin færi yfir eðlileg mörk. Ef 

einstaklingur aftur á móti greinist með átröskun á svipuðum tíma og hann er að fara í 

parsamband eða eftir að hann er kominn í parsamband koma upp annarskonar hugsanir, 

tilfinningar og vandamál. Mikilvægt er því að hafa makann með til að hjálpa honum að skilja 

átröskunina svo hann geti verið til staðar fyrir ástvin sinn (Bulik, 2013).        

Átröskunin hefur óneitanlega áhrif á parsambandið og makarnir vita oft ekki hvernig 

best er að styðja ástvin sinn. Þeim líður oft eins og þeir gangi á eggjaskurn eða einhverju 

brothættu og óttast að gera ástandið verra en það er. Það er ekki til einn ákveðinn leiðarvísir 

sem segir makanum hvernig hann eigi að bregðast við þegar ástvinur hans sveltir sig, kastar 

upp, tekur átköst eða þegar hann borðar í leyni eða á næturnar. Makar vita oft ekki hvernig 

best er að bregðast við þegar matur fer að hverfa úr matarbúrinu, þegar ástvinur þeirra 

sleppir úr máltíð eða fer inn á baðherbergi til að kasta upp beint eftir máltíð. Einnig getur 

verið erfitt að segja börnum, fjölskyldu, foreldrum og vinum frá átröskuninni. Matmálstímar 

með fjölskyldunni geta verið erfiðir sem og fjölskyldufríin. Makinn tekur það oft að sér að sjá 

um innkaupin og matseldina til að draga úr kvíða og vanlíðan hjá ástvini sínum. Makarnir eiga 

það til að hugsa frekar um ástvin sinn og setja sjálfa sig þá í annað sæti. Byrði 

umönnunaraðila eins og til dæmis maka einstaklinga sem eru að glíma við átröskun, þá 

sérstaklega lystastol, er mikil og talin vera jafnvel meiri en hjá þeim sem eiga við mjög 

alvarlega geðsjúkdóma að stríða eins og geðklofa (Bulik, 2013).     
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Þegar um átröskun er að ræða geta samskiptin á milli parsins verið sundurslitin, óstöðug 

og erfiðir og viðkvæmir hlutir ekki ræddir. Makar hafa talað um að átröskunin sé eins og „fíll í 

herberginu“. Þeir hafa nefnt að báðir aðilar viti af því en geti ekki talað um átröskunina, 

finnst það of viðkvæmt umræðuefni, og viti ekki hvernig þeir geti rætt það án þess að það 

skaði meira en geri gott. Þess vegna sé það ekki rætt sem leiðir til að þess að ástandið hjá 

parinu verður verra. Þegar verið er að takast á við átröskunina er líkamsþyngd mjög 

viðkvæmt umræðuefni sem ekki má ræða sem getur leitt til þess að parið lokar alveg á 

umræðuna sem kemur í veg fyrir að hægt sé að tjá sig um það á heilbrigðan máta. Átröskun 

getur því leitt til einangrunar og einmanakenndar og er mikilvægt að parið geti átt í góðum 

samskiptum, rætt erfið og viðkvæm málefni svo það geti unnið saman að bata (Bulik, 2013).   

Heilbrigt kynlíf er mikilvægur áhrifaþáttur á gæði flestra sambanda, en fyrir einstakling 

með átröskun getur sá þáttur litast af átröskuninni og einkennum hennar, svo sem brenglaðri 

líkamsmynd og skömm á eigin líkama. Ástríða, nánd og kynlíf er mjög mismunandi á milli 

para þar sem annar aðilinn glímir við átröskun. Hjá sumum hefur átröskunin svo mikil áhrif 

að jafnvel venjuleg líkamleg snerting verður óþægileg. Einfaldar athafnir eins og að haldast í 

hendur eða kúra á sófanum geta komið af stað skriðu af neikvæðum hugsunum um líkamann 

og ótta um að þessi einfalda tjáning á ástúð magnist upp í svo mikla nánd að einstaklingurinn 

geti ekki höndlað það. Önnur pör geta vel átt náið samband með snertingu á meðan 

átröskunin hefur neikvæð áhrif á kynlíf þeirra (Bulik, 2013). Um 60% þeirra sem glíma við 

einhvers konar átröskun segjast upplifa kvíða gagnvart kynlífi (Phinheiro o.fl., 2010) og 40% 

nefna einhverskonar vandamál tengd kynlífinu (Morgan, Wiederman og Pryor, 1995). Yfir 

80% sjúklinga sem eru að glíma við eina tegund átröskunar, lystastol, lýsa á sama hátt 

vandamálum varðandi kynlíf (Raboch og Faltus, 1991). Einstaklingar með átröskun geta 

endurvarpað eigin andúð á líkama sínum yfir á aðra og þannig gengið út frá því að maki 

þeirra hafi einnig andúð á þeim. Iðulega eiga þessar hugsanir sér enga stoð í 

raunveruleikanum og endurspegla á engan hátt hvernig makinn raunverulega sér viðkomandi 

eða upplifir. Stór líkamsstærð getur einnig verið hindrun fyrir nánd og kynlíf í 

parsambandinu, þar sem viðkomandi getur fundið fyrir skömm á eigin líkama. Ef slíkt er ekki 

rætt getur það orðið til þess að það myndast gjá á milli parsins (Bulik, 2013).   
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2.6 Rannsóknir á áhrifum átraskana á maka og parsambandið  

Erlendar rannsóknir á átröskunum hafa aukist verulega á síðustu árum en minna hefur verið 

skoðað hvaða áhrif það hefur á aðstandendur þegar einn úr fjölskyldunni er að glíma við 

átröskun eða hvernig makanum líður í parsambandinu. Mest af því sem vitað er í dag um 

umönnun og átröskun er frá rannsóknum af foreldrum unglinga með lystastol eða 

lotugræðgi en því miður er lítið vitað um áhrif átraskana á maka. Þegar verið er að tala um 

umönnunaraðila þá er oftast átt við maka eða foreldra viðkomandi einstaklings.  

Rannsóknir benda til þess að einstaklingar sem annast einstaklinga með lystastol hafi 

greint frá meiri byrði heldur enn einstaklingar sem annast ættingja með lotugræðgi 

(Santonastaso, Saccon og Favaro, 1997). Umönnunaraðilar hafa rætt um tilfinninguna að 

missa þann sem þeir þekktu og elskuðu áður en átröskunin tók völdin. Þeir hafa einnig rætt 

um hversu ráðandi matur verður á heimilinu og neikvæðu áhrifin sem það hefur á 

fjölskylduna. Jafnframt hversu yfirþyrmandi verkefni sem tengjast umönnuninni geta orðið, 

eins og að sjá um innkaupin, undirbúa matinn og elda. Auk þess hafa umönnunaraðilar lýst 

upplifun sinni á missi félaglegs lífs og á áhrifin sem átröskunin getur haft á þeirra eigin heilsu. 

Foreldrar átröskunarsjúklinga hafa talað um að þeir upplifi kvíða, sektarkennd og hjálparleysi 

og viti hreinlega ekki hvernig þeir eigi að bregðast við einkennum átröskunarinnar (Whitney 

o.fl, 2005). Makar hafa líst svipuðum tilfinningum, en hafa auk þess talað um áhrifin sem 

sjúkdómurinn getur haft á börn þeirra og á félagslega virkni (Bulik, 2013).   

Fyrri athuganir Van den Broucke og Vandereycken (1988) um áhrif átröskunar á 

parsambönd byggja á takmörkuðum upplýsingum sem fyrir lágu á þeim tíma. Þær sýndu að 

það sem helst einkenndi þessi sambönd þá var skortur á tilfinningalegri nánd. Nýrri 

rannsóknir taka yfirleitt aðra af tveimur stefnum er varðar túlkun á niðurstöðum. Annars 

vegar hefur verið lögð áhersla á tengslavanda sem rekja má til átröskunar, til dæmis hvað 

varðar það að leysa vandamál og deilur þegar kemur að nánd. Hins vegar hefur verið lögð 

áhersla á það hvernig hegðun maka og gæði sambandsins hafi áhrif á líkamsímynd og 

birtingarmynd átröskunarinnar (Schmit og Bell, 2017). 

Í yfirlitsgrein sem gerð er af Dick, Renes, Morotti og Strange (2013) er tekið saman efni 

og rannsóknir sem gerðar hafa verið um gagnkynhneigð pör þar sem konan í sambandinu er 

að glíma við átröskun. Þar kemur fram að pörin eiga í erfiðleikum er varðar marga þætti í 

parsambandinu sem leiði til minni ánægju í sambandinu og hefur áhrif á möguleika 
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kvennanna á bata. Í sömu grein kemur fram að parsambandið verði fyrir neikvæðum áhrifum 

frá átröskunarsjúkdómnum en skortur sé á rannsóknum tengt því. Talið er að pörin forðist 

frekar árekstra sem upp geta komið og eru einnig líklegri til að finna fleiri ástæður til að 

koma af stað ósætti meðal annars vegna skorts á nánum tengslum. Algengt er að samskiptin 

milli parsins verði erfið vegna leyndarinnar sem umlýkur átröskunina og tengist 

ágreiningurinn oft átröskuninni, vegna matarvenjanna og kynlífsins og getur þá orðið mjög 

tilfinningahlaðinn. Við þennan vanda bætast erfiðleikar við að vera hreinskilinn gagnvart 

átröskunar-vandanum vegna hræðslu við að opna á önnur leyndamál eins og misnotkun í 

æsku. Er það vegna ótta við að sýna neikvæðar tilfinningar eins og reiði og hugsanlega 

hræðslu við niðurlægingu (Dick o.fl, 2013). Fram kemur í þessari yfirlitsgrein að konur sem 

eru að glíma við átraskanir hafa lýst tímabilum þar sem þær upplifa einmanakennd, leiða og 

kvíða. Þær lýsa almennt minni kynlífslöngun en konur sem ekki eru að glíma við átröskun og 

er það talið vera vegna margvíslegra ástæðna sem hafa áhrif á parsambandið og valdið geta 

ágreiningi hjá parinu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar um hvaða áhrif 

átröskunarsjúkdómar hafi á kynlífið. Þá hefur meðal annars verið skoðuð kynlífs-löngun 

átröskunarsjúklinga (Abraham, 1998; Morgan, Lacey, og Reid, 1999; Pinheiro o.fl., 2010; 

Sanchez og Kiefer, 2007; Van den Broucke o.fl., 1997), kynlífsánægja þeirra (Morgan, 

Wiederman og Pryor, 1995; Pinheiro ofl., 2010; Sanchez og Kiefer, 2007; Wiederman, Pryor, 

Morgan, 1996; Van den Broucke, o.fl., 1997), kynferðisleg geta, eins og til dæmis geta til að 

fá fullnægingu (Morgan o.fl., 1995; Sanchez og Kiefer, 2007; Van den Broucke o.fl., 1997.), 

viðhorf til kynlífs (Morgan o.fl., 1995) og kynferðislegar athafnir eins og að kúra og kyssast 

(Pinheiro o.fl., 2010). Átröskunin hefur tilhneigingu til að hafa áhrif á alla þessa þætti. Konur 

sem eru að glíma við átröskun virðast hafa almennt minni kynhvöt heldur en konur sem ekki 

eru að glíma við átröskun (Abraham, 1998; Pinheiro o.fl., 2010). Konurnar forðast einnig 

kynferðisleg samneyti vegna fjölda annarra ástæðna og má þar nefna að þær gætu fundið 

fyrir skömm og hatri gagnvart líkama sínum, finnst þær vera óhreinar og upplifað sig lítils 

virði (Dick o.fl., 2013). 

Tengslamörk eru þær reglur sem par sammælist um að fylgja varðandi samskipti sín á 

milli, en Það getur verið erfitt fyrir parið að semja um þær. Vandamál tengd slíkum mörkum 

geta átt sér rætur í þeim samskiptamörkum sem hvor aðili um sig ólst upp við (Van den 

Broucke o.fl., 1997; Woodside, Shekter-Wolfson, Brandes og Lackstrom, 1993). Það getur 

haft neikvæð áhrif á nándina í sambandinu ef annar eða báðir aðilar þess eru tilfinningalega 
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háðir upprunafjölskyldu sinni og getur það valdið því að sambandið skorti sérstöðu. 

Samskipti parsins geta endurspeglað samskipti þeirra við foreldri sitt og konan verið ýmist í 

hlutverki barns eða maka á meðan karlinn sveiflast á milli hlutverks foreldris og maka. 

Vandamál tengd tengslamörkum geta einnig birst í tengslamynstri parsins (Dick o.fl., 2013).  

Ward, Ramsay, Turnbull, Benedettini og Treasure (2000) komust að því að konur með 

átröskun sýndu kvíðatengd tengslamynstur með því að sækja í umhyggju, en einnig forðunar- 

tengslamynstur sem birtust í mjög ýktu sjálfstæði. Þetta leiddi af sér tengslamynstur þar sem 

konurnar leituðust ýmist við að draga aðra þétt að sér eða ýta þeim frá sér. Slíkt mynstur 

kvíða og forðunar eru birtingarmynd óöryggis í tengslum við aðra.   

Broberg, Hjalmers og Nevonen (2001) komust að því í rannsókn sinni að konur með 

átröskun upplifðu frekar vantraust gagnvart öðrum, fannst óþægilegt að tjá tilfinningar og 

líðan við aðra og áttu erfiðara með tilfinningalega nánd í samböndum, heldur en konur í 

samanburðarhópi. Þær konur sem glímdu við átröskun voru einnig líklegri til að upplifa 

óánægju með félagsleg sambönd sín, fannst þau valda sér vonbrigðum og lýstu þeim sem 

ótryggum. Ekki var mælanlegur munur á samskiptamynstrum þeirra sem greindar voru með 

lystastol annars vegar og lotugræðgi hins vegar.  

Evans og Wertheim (2002) komust að því að konur með átraskanir voru hræddar um að 

verða yfirgefnar, báru lítið traust til annarra og forðuðust að tengjast maka of nánum 

böndum. Þetta styrkir fyrri rannsóknir sem sýna óöryggi í tengslum þessa hóps við aðra. Þessi 

rannsókn sýndi einnig óánægju kvennanna með sambönd sín, umfram samanburðarhópinn. 

Átröskun getur haft mikil neikvæð áhrif tilfinningalega á parsambandið. Konur með átröskun 

eru líklegri til að sýna forðunarhegðun og upplifa kvíða og hræðslu við höfnun af hálfu maka 

síns (Evans og Wertheim, 2002; Leichner, Harper og Johnston, 1985). Þær finna oft til 

vantrausts í garð annarra og upplifa sig einangraðar (Ross og Green, 2011). Hugsanlegt er að 

átröskunin sé þannig notuð sem varnaraðferð þar sem einkennin eiga að vernda 

einstaklinginn frá óttanum við það að mistakast, frá því að upplifa sig óæðri öðrum eða gegn 

hræðslunni við að vera særður eða hafnað (Belangee, 2007). Þetta getur hamlað 

einstaklingnum frá því að tengjast öðrum nánum tilfinningaböndum (Dick o.fl., 2013). 

Makar kvenna með átröskun upplifa tilfinningalegt álag á ýmsan hátt. Þeir geta upplifað 

vanmátt og hjálparleysi við að höndla vandamálið (átröskunina) og jafnvel fundist þeir bera 

ábyrgð á velferð maka síns (Huke og Slade, 2006; Perkins, Winn, Murray, Murphy og 
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Schmidt, 2004; Van den Broucke og Vandereycken, 1998; Van den Brouche, Vandereycken 

og Vertommen, 1995). Þessi tilfinningavandi er líklegur til að hafa áhrif á parsambandið og á 

það hvernig makinn bregst við sjúkdómnum. Rétt eins og konur með átröskun upplifa sig 

einangraðar, upplifa makar þeirra oft hið sama (Leichner, Harper og Johnston, 1998). Það að 

eiga maka sem er ófær um að taka þátt í eðlilegum félagslegum atburðum eins og því að fara 

út að borða, er líklegt til að leiða af sér upplifun um einangrun (Dick, o.fl., 2013). 

2.7 Rannsóknir á líðan maka einstaklinga sem eru að glíma við átröskun 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um líðan umönnunaraðila og þá aðallega tengt 

foreldrum en færri verið gerðar tengt maka. Í rannsókn Highet, Thompson og King (2005) 

kom fram að foreldrar og makar tala um streituna sem fylgir því að búa með og hugsa um 

einstakling sem er að glíma við átröskun. Einnig kom fram að makarnir upplifðu erfiðleika 

með nándina í parsambandinu sem leiddi til þess að makarnir spurðu sjálfa sig hvort ástvinur 

þeirra væri enn ástfanginn af þeim. Þeir veltu fyrir sér hvort þeir eigi þátt í að ástvinur þeirra 

þróaði með sér átröskun og reyndu að finna leiðir til að laga sambandið.    

Perkins og félagar (2004) gerðu eigindlega rannsókn á upplifun umönnunaraðila 

einstaklinga með lotugræðgi og var þetta í fyrsta sinn sem slík rannsókn var gerð. Tekin voru 

viðtöl við 20 umönnunaraðila einstaklinga sem voru að glíma við lotugræðgi, þar af 14 

mæður, einn föður og fimm maka. Viðtölin voru skráð niður og greind eftir þemum. Helstu 

þemu sem fram komu í viðtölunum, voru 1) áhrifin sem það hafði á umönnunaraðila þegar 

þeir uppgvötuðu að einstaklingurinn sem þeim var umhugað um átti við lotugræðgi að stríða, 

2) að halda áfram að sinna einstaklingnum eftir að átröskunin uppgvötaðist og 3) hvernig 

umönnunaraðilar voru að nýta úrræðin sem voru í boði. Fram kom að flestir 

umönnunaraðilar gerðu ýmsar ráðstafanir til að takast á við erfiðleikana sem tengdist 

átröskuninni, tóku upp jákvæðan hugsunarhátt, notuðu húmor og reyndu að sætta sig við 

ástandið. Þeir reyndu að viðhalda áhugamálum sínum og vera virkir í að afla sér upplýsinga 

um átröskunina. Það sem umönnunaraðilar upplifðu sem jákvætt var að það að kljást við 

veikindin hafði fært þá nær einstaklingnum sem þeir voru að hugsa um. Margir 

umönnunaraðilar upplifðu að einstaklingurinn sem þeim var umhugað um var orðinn háður 

þeim og að átröskunin hafði leitt til þess að þeir höfðu misst af tækifærum fyrir sjálfa sig og 

einstaklinginn sem þeir voru að hugsa um. Einnig töluðu umönnunaraðilar um að það fylgdi 

umönnunarhlutverkinu streita og margskonar erfiðleikar.    
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Rannsókn Winn, Perkins, Murray, Murphy og Schmidt (2004) sýndi enn frekar fram á 

þörfina hjá umönnunaraðilum að fá meiri upplýsingar um sjúkdóminn og fyrir að ræða 

reynslu sína og líðan. Einnig kom fram að þeir vildu fá ráðleggingar um hvernig þeir ættu að 

takast á við það hlutverk að vera umönnunaraðili. Þeir höfðu þörf fyrir að tala við aðra í 

svipaðri stöðu og þeir sjálfir, sem skilja hvernig það er að búa með einstaklingi sem er að 

glíma við lotugræðgi. 

Það eru sérstaklega tvær rannsóknir sem hafa einblínt á sjónarhorn makans. Leichner og 

félagar (1985) skrifuðu um fyrsta stuðningshóp sem varð til fyrir eiginmenn kvenna sem voru 

að glíma við átröskun. Þar gátu þeir rætt í öruggu umhverfi um líðan sína í parsambandinu. 

Fram kom hjá flestum eiginmönnum að þeim fannst þeir fá of litlar upplýsingar um 

átröskunina og fannst skorta á félagslegan stuðning. Þeir fundu fyrir reiði, svekkelsi og 

óöruggi gagnvart því hvaða stuðning þeir ættu að vera að veita eiginkonum sínum og fundu 

einnig fyrir þreytu á að vera að veita stuðning. Önnur vandamál sem þeir nefndu tengdust 

fjölskyldumeðlimum eins og foreldrum, systkinum, afa eða ömmu. Fram kom að 

fjölskyldumeðlimir sýndu parinu afskiptasemi, litla samhygð og stjórnsemi. Almennt töluðu 

eiginmennirnir um að eiginkonur þeirra líkuðu ekki við líkamlega og kynferðislega nánd. Fram 

kom að eiginmennirnir höfðu sætt sig við þennan þátt í sambandinu en voru tregir til að 

ræða það við eiginkonurnar af ótta við að ýta undir átröskunarvandann. Einnig kom fram hjá 

eiginmönnunum að þeir sáu svipuð persónuleika-einkenni hjá eiginkonunum eins og lágt 

sjálfstraust, fullkomnunaráráttu og vilja til að þóknast öðrum (Leichner, o.fl., 1985).  

Huke og Slade (2006) komust að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni þegar þeir tóku 

viðtöl við átta maka einstaklinga sem voru að glíma við lotugræðgi. Meginþemu sem komu 

upp í viðtölunum voru: 1) að lifa í blekkingu og leynd, 2) erfitt að skilja sjúkdóminn og 

ástæðuna fyrir honum, 3) uppgvöta eigið máttleysi, 4) að læra að lifa með sjúkdómi maka og 

5) að upplifa álag og styrkleika í sambandinu. Fram kom að makarnir greindu frá óánægju og 

erfiðleikum í parsambandinu. Þeir áttu erfitt með að skilja átröskunarsjúkdóminn, ástæðuna 

fyrir átröskuninni, fannst þeir lifa í leynd og blekkingu og fundu vanmátt sinn gagnvart 

átröskunarsjúkdómnum. Þeir upplifðu að sjúkdómurinn hefði neikvæð áhrif á parsambandið, 

kynlífið og nándina. Nokkrir þátttakendur fundu fyrir spennu sem tengdist nándinni í 

parsambandinu og erfiðleika tengda kynlífi. Einn þátttakandi lýsti tilfinningum sínum sem 

tengdist skorti á kynferðislegri nánd og sagði konu sína vera óörugga gagnvart eigin líkama 
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sem hefði áhrif á það. Annar þátttakandi lýsti því hins vegar hvernig átröskunin slökkti á 

kynferðislegri löngun hans, þar sem hann sæi konu sína fyrir sér með fingurinn í kokinu á sér 

að kasta upp. Þeim fannst þeir ekki vita hvernig þeir gátu nálgast maka sína sem voru að 

glíma við átröskun og vildu fá aðstoð við að skilja sjúkdóminn. Þeir vildu vera til staðar fyrir 

maka sína en upplifðu oft á tíðum að þeir gerðu ástandið verra en það var sem gat valdið 

pirringi, reiði og uppgjöf. Þátttakendur upplifðu sig ekki hafa nægan aðgang að stuðningi og 

þá meðal annars frá vinum, fjölskyldu og faglegum stuðningi, þó sumir þeirra hefðu viljað 

það. Eins og fram hefur komið þá fara einstaklingar sem þjást af átröskun oft leynt með 

sjúkdóminn og neita því oft að þeir séu veikir sem getur verið mjög erfitt fyrir makann sem 

hefur yfirleitt áhyggjur af ástandinu og finnst hann vera hjálparvana og vanmáttugur 

gagnvart sjúkdómnum (Huke og Slade, 2006).   

Schmit og Bell (2017) gerðu rannsókn þar sem þær skoðuðu samband á milli átröskunar 

erfiðleika og ákveðna þætti í parsambandinu. Þar kemur fram að nánast öll rannsóknarvinna 

á málefninu hefur verið byggð á skýrslum einstaklinga sem hafa verið í meðferð vegna 

átröskunar eða einstaklinga sem hafa sagt frá átröskun sinni í stórum úrtaksrannsóknum. 

Það hefur verið rætt um mikilvægi þess að fá sjónarmið makanna en þau hafa sjaldan verið 

tekið inn í rannsóknirnar. Í þessari rannsókn voru viðtöl tekin við 12 maka einstaklinga sem 

áttu við vandamál tengd mataræði að stríða, þar af tíu karlmenn og tvær konur. 

Viðmælendur skilgreindu gerð röskunar sem svelti, uppköst eða hvoru tveggja, ekki var um 

eiginlega greiningu að ræða en notast var við vandamál tengdu mataræði (e. disordered 

eating) en ekki átröskun (e. eating disorder). Viðmælendur voru í parsambandi með 

einstaklingi sem átti við vandamál tengdu mataræðinu að stríða. Í rannsókninni kom fram að 

viðmælendur höfðu stöðugar áhyggjur af heilsufari maka síns og vandamálinu sem tengdist 

mataræðinu. Þeir fundu fyrir streitu, fannst þeir stundum ráðvillir og hefðu lítinn skilning á 

sjálfsmynd og hegðun maka síns. Þeir skildu ekki hvernig maki þeirra gat séð sjálfan sig í 

yfirþyngd eða óaðlaðandi þegar aðrir sáu þá ekki á þann hátt og spurðu sjálfa sig að því af 

hverju þeir væru að skaða líkama sinn á þennan hátt. Umhyggja þeirra leiddi til þess að þeir 

gerðu tilraun til að breyta hamlandi hegðun maka sinna og reyndu meðal annars að fá maka 

sína til að hætta uppköstum, en veltu einnig fyrir sig hvort þeir væru að gera ástandið verra 

en það væri. Fram kom hjá viðmælendum að þeim fannst samskiptin við maka sína vera erfið 

og að þeir þyrftu að passa það sem þeir segðu til að koma í veg fyrir að maki þeirra kæmist í 

uppnám sem gæti ýtt undir hamlandi hegðun eins og uppköst. Þeim fannst þeir hafa litla 
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þekkingu á átröskuninni til að byrja með en að það hefði breyst með tímanum og aukinni 

reynslu í sambandinu. Í byrjun sambandsins litu þeir á vandamálið sem tengdist mataræðinu 

sem óheilbrigða leið til að grenna sig og verða meira aðlaðandi. Þegar parsambandið 

þróaðist þá gerðu þeir sér grein fyrir að átröskunin var flóknari og erfiðari heldur en það. Þeir 

höfðu trú á því að það sem orsakaði átröskunina væru erfið samskipti, ágreiningur og 

takmörkuð tengsl við foreldra þegar makar þeirra voru að alast upp.  Foreldrar maka þeirra 

hefðu verið gagnrýnir á maka þeirra, brotið makana niður og gert lítið úr þeim, sem hafi 

orðið til þess að þeir þróuðu með sér vandann varðandi mataræðið.     

Ofangreindar rannsóknir gefa vísbendingu um að átröskunin hafi áhrif á líðan 

umönnunaraðila, maka, fjölskyldu og á parsambandið. Jafnframt að það geti verið mikið álag 

að búa með einstaklingi sem er að glíma við átröskun (Huke og Slade, 2006; Leichner o.fl., 

1985). Það hefur áhrif á fjölskyldukerfið þegar einstaklingur innan þess veikist (Rivett og 

Street, 2009) en alvarleg og langvinn veikindi veldur álagi á alla fjölskylduna og krefst 

flókinnar og vandasamrar endurskipulagningar innan hennar (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur 

Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). Fjölskyldu- og parameðferð er ein af 

meðferðarleiðum sem gjarnan er notuð við átröskun.  

2.8 Fjölskyldu og parameðferð 

Fjölskyldumeðferð setur einstaklinginn, skoðanir hans og hegðun í samhengi við aðstæður 

hans. Með þessu móti er dregið úr hugmyndinni um að skella skuldinni á einhvern sérstakan 

og reynt að forðast íhlutun sem leggur áherslu á einn sökudólg. Fjölskyldumeðferð sprettur 

upp úr andstöðu við einstaklingsmeðferð og hefur verið að þróast síðan. Einstaklingsmeðferð 

snérist um að taka einstaklinginn út úr fjölskyldu sinni svo hægt væri að greina og losa um 

innri sálarflækjur, því að það væru þær sem væru ríkjandi öfl í allri hans hegðun, samskiptum 

og líðan. En fjölskyldumeðferðaraðilar litu aftur á móti svo á að vandinn væri fólginn í 

samskiptum milli fjölskyldu-meðlima og að meðferðin ætti að beinast að þessum 

samskiptum, þar með fjölskyldunni allri. Farið var frá einstaklings-sjónarhorni yfir í kerfis- 

sjónarhorn sem var ákveðin bylting og hafði afgerandi áhrif. Þannig var kerfisnálgunin 

umbreyting í viðhorfum og nálgun fagfólks. Allar forsendur gjörbreyttust sem urðu til þess að 

það þurfti að endurskoða alla meðferðina upp á nýtt (Rivett og Street, 2009). 

Eins og fram hefur komið þá hefur það áhrif á fjölskylduna þegar einn úr fjölskyldunni 

veikist af átröskun. Tilgangurinn með fjölskyldumeðferð er að fleiri en einn taki virkan þátt í 
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breytingum á samskiptum og viðhorfum innan fjölskyldunnar (Nichols, 2008). Aðstoða þarf 

fjölskylduna við að takast á við átröskun og að takast á við þætti innan fjölskyldunnar sem 

hugsanlega höfðu áhrif á tilurð átröskunnar eða viðhald hennar. Mikilvægt er að skapa 

andrúmsloft sem ekki einkennist af ásökunum eða að reynt sé að finna sökudólg (Ásrún Eva 

Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007).   

Eins og fram hefur komið hafa geðræn veikindi eins og átröskun áhrif á parsambandið 

sem getur leitt til þess að aðilarnir fjarlægist hvorn annan. Þegar slíkt gerist er einnig mjög 

líklegt að viðburðir, sem parið tók áður þátt í saman og þótti skemmtilegir, fækki og að parið 

einangri sig frá öðrum. Í veikindum dofnar oft tilfinningatjáning hjá viðkomandi og getan til 

að ráða við aðstæður hreinlega minnkar, og sjálfsmatið lækkar. Þessu fylgir oft að nándin 

minnkar svo og viljinn til að ræða trúnaðarmál við makann (Bulik, 2013). Í parameðferð er 

mikilvægt að styðja parið og fá makann til að vinna með ástvini sínum en ekki á móti honum, 

þar sem stuðningur frá maka skiptir sköpum og getur stuðlað að frekari bata hjá ástvininum. 

Mikilvægt er að fræða parið um átröskunarvandann, um afleiðingar hans og áhrif, til að 

makar geti frekar verið til staðar fyrir ástvin sinn. Einnig er mikilvægt að opna á erfið málefni 

eins og samskiptavanda, vandamál tengd mataræðinu, nánd og kynlífi  (Dick o.fl., 2013).  

Í byrjun meðferðar er lögð áhersla á að gera parinu kleift að byggja upp traust og koma 

auga á jákvæðar breytingar. Vandinn er skilgreindur og hvaða óskir og væntingar parið hefur 

til parameðferðarinnar. Kannað er hvaða tilfinningar parið hefur til hvors annars og hvernig 

hvort þeirra getur og vill hlúa að hinum aðilanum. Einnig er skoðað hvernig vináttunni er 

háttað og stuðlað er að bættu sjálfsmati. Áhersla er lögð á að breyta samskiptamynstri sem 

kemur fram þegar aðilarnir í parsambandinu verða móttækilegri fyrir hvor öðrum, þegar þeir 

geta hlustað betur á hvorn annan, eiga auðveldara með að taka ákvarðanir og öðlast meiri 

hæfileika að virka saman sem heild. Í lokin er lögð áhersla á að sigrar séu komnir til að vera 

og meðferðaraðilinn getur farið að draga sig til hlés og gert sig óþarfan svo parið finni að það 

getur borið ábyrgðina sjálft á sínum samskiptum. Þá er mikilvægt að huga að því að gera 

parinu kleift að undirbúa sig fyrir bakslögin og búa parið undir hvernig það getur brugðist við 

þegar erfiðleikarnir birtast aftur (Gurman, 2008). 
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2.9 Samantekt 

Þegar einstaklingur greinist með átröskun þá hefur það áhrif á einstaklingana sem eru í 

kringum viðkomandi einstakling sem geta verið makar, foreldrar, systkini og börn. 

Ofangreindar rannsóknir sýna að það getur verið mikil byrði fyrir þessa einstaklinga og upp 

geta komið margskonar tilfinningar eins og reiði, pirringur og vanlíðan. Þegar skoðað er 

hvaða áhrif þetta hefur á parsambandið þá sýna rannsóknir að átröskunin virðist hafa að 

einhverju leyti neikvæð áhrif á parsambandið. Þá sérstaklega á samskipti, nánd, kynlíf og   

félagslega.   

2.10 Markmið rannsóknar  

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða upplifun og líðan maka á að vera í 

parsambandi með einstaklingi sem er að glíma við átröskun. Hvaða áhrif hefur átröskunar-

sjúkdómurinn á parsambönd. Einnig var skoðað hvort makarnir væru að veita stuðning og þá 

með hvaða hætti. Jafnframt var könnuð upplifun makanna af átröskunarmeðferð kvenna 

þeirra á Hvítabandi sem er meðferðardeild innan Landspítala Háskólasjúkrahúss sem sinnir 

meðal annars meðferð fyrir átröskunarsjúklinga og aðstandendur þeirra.   

Rannsóknarspurningar voru mótaðar í samræmi við markmið rannsóknar og voru 

eftirfarandi: 

 Hver er upplifun og líðan maka af því að vera í hjóna- eða parsambandi með 

einstaklingi sem er að glíma við átröskun? 

 Hver er upplifun maka af meðferð og stuðningi? 
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3 Aðferð 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, framkvæmd og undirbúningi 

rannsóknarinnar, þátttakendum, gagnasöfnun og skráningu og úrvinnslu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notuð svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative 

methodology) þar sem rannsakandi taldi þá aðferð vera best tilfallna þar sem verið er að 

skoða upplifun og reynslu fólks en ekki verið að leita eftir tölfræðilegum upplýsingum.    

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á sjónarhorni fyrirbærafræði (e. phenomenlogy) þar sem 

markmiðið er að lýsa og skilja upplifun og sjónarhorn fólks sem verið er að skoða (Bogdan og 

Bilken, 2003).  

Eigindlegar rannasóknaraðferðir byggjast á aðferðafræðilegum hefðum sem hafa það að 

markmiði að kanna félagslegan veruleika fólks í eðlilegum aðstæðum. Það sem helst 

einkennir eigindlega rannsóknaraðferð er að það er gerð tilraun til að lýsa fólki, aðstæðum 

þess og atburðum af hlutleysi. Reynt er að kynnast upplifun þeirra sem tekin eru viðtöl við út 

frá þeirra sjónarhóli og leitast við að greina hvaða skilning þeir leggja á eigið líf og athafnir.  

Gögnin sem rannskandi safnaði voru lýsandi og í formi orða. Gögnin geta verið afrituð viðtöl, 

vettvangsnótur, myndir, myndbönd, persónuleg gögn, minnisblöð og opinberar skrár. 

Eigindlegir rannsakendur leggja áherslu á meðhöndlun og úrvinnslu gagnanna en ekki 

eingöngu á niðurstöður eða útkomu. Rannsakendur eru meðvitaðir um að umhverfið geti 

haft áhrif á hvernig fólk skilgreinir sjálft sig og reynslu sína. Eitt einkenni eigindlegra 

rannsókna er að þær byggjast á aðleiðslu frekar en afleiðslu þar sem kenningar spretta upp 

úr rannsóknargögnunum sjálfum en eru ekki settar fram í upphafi rannsóknar (Bogdan og 

Bilken, 2003). Farið er á dýptina og hlutirnir skoðaðir ofan í kjölinn og hægt er að fara 

verulega djúpt ofan í saumana á því sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er mikilvægt að rannsakandi setji til hliðar sínar eigin 

skoðanir, trú, viðhorf og fyrirfram ákveðnar hugmyndir. Ekki er lögð áhersla á alhæfingargildi 

en áhersla er lögð á að nákvæmt samræmi sé á milli rannsóknargagna og þess sem fólk sagði 

(Esterberg, 2002). 
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Ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum eru 

viðtöl og er þá rannsóknargögnum aflað með beinum samskiptum á milli rannsakanda og 

viðmælenda. Viðtöl eru félagsleg þar sem rannsakandi og viðmælandi hafa samskipti sín á 

milli sem endurspegla margvísleg flókin samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í opnum spurningum eru svarkostir ekki ákveðnir fyrirfram, svörun skorðast ekki við 

tiltekin atriði og veitir þessi aðferð viðmælanda meiri möguleika á að tjá sig frjálst um 

viðfangsefnið. Þegar skoða á reynslu fólks af atriðum eins og til dæmis sjúkdómum, meðferð 

og samskiptum, auk afmarkaðra fyrirbæra í reynsluheimi fólks svo sem einmanaleika, 

einangrun, sjálfsáliti, þjáningu og þunglyndi henta viðtöl vel. Viðtöl eiga einnig vel við þegar 

rannsökuð er skynjun, viðhorf, þekking, heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat. Viðtöl geta 

af því leyti verið notuð sem aðferð við gagnasöfnun í ólíkum tegundum rannsókna. Ákvörðun 

um að nota viðtal sem aðferð við gagnasöfnun byggist fyrst og fremst á því að viðtal muni 

vera öflugasta aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram. 

Þegar rannsóknarviðfangsefni er lítið þekkt eru opnar spurningar sérstaklega gagnlegar og 

þegar rannsökuð er hegðun sem ekki er félagslega viðurkennd. Hægt er að ná fram meiri 

dýpt í þá reynslu sem er rannsökuð með opnum spurningum  (Helga Jónsdóttir, 2013). 

3.2 Framkvæmd  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2015 og rannsókninni lauk síðan haustið 2018.  

Þegar búið var að sækja um tilskilin leyfi var rannsóknin sett til hliðar og tvívegis var sótt um 

framlengingu til siðanefndar LSH og það samþykkt. Byrjað var aftur að vinna að rannsókninni 

í janúar 2018. Viðtölin við þátttakendur voru tekin á tímabilinu frá mars 2018 fram í júní 

sama ár. Í undirbúningi var meðal annars sótt um leyfi til siðanefndar Landspítala sem var 

veitt (nr. 16/2015) og fengið leyfi hjá framkvæmdastjóra geðsviðs. Einnig var kynningabréf 

(sjá fylgiskjal 1) útbúið til upplýsinga fyrir þátttakendur og eyðublað með upplýstu samþykki 

(sjá fylgiskjal 2) sem þátttakendur skrifuðu undir. 

3.2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru sex makar einstaklinga sem voru að glíma við átröskun.  

Raunverulegum nöfnum viðmælanda var breytt og fengu þeir gervinöfn. Viðmælanda eitt 

kalla ég Andra, viðmælanda númer tvö Bjarna, viðmælanda númer þrjú Egil, viðmælanda 

númer fjögur Finn, viðmælanda númer fimm Guðmund og viðmælanda númer sex Halldór. 
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Allir þátttakendur voru makar einstaklinga sem voru að glíma við átröskun og hafa verið í 

meðferð á göngudeild átröskunar Landspítala Háskólasjúkrahúsi á Hvítabandi. Fyrir hvert 

viðtal var hver og einn látinn vita að nöfnunum yrði breytt og að gætt yrði trúnaðar. Úrtakið 

sem notast var við var markvisst úrtak þar sem viðmælendur þurftu að uppfylla ákveðin 

skilyrði, það er að vera í parsambandi með einstaklingi sem var að glíma við átröskun og 

hafði fengið þjónustu hjá átröskunarteymi LSH árið 2017. Rannsakandi þekkti þátttakendur 

ekki neitt. Aldursdreifing þátttakenda var frá 26 ára til 49 ára. Þátttakendur voru spurðir út í 

sambúðarform og kom þá fram að tveir þátttakendur voru giftir og fjórir í sambúð. 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í hvað þeir hefðu þekkt maka sína lengi og komu þá fram 

tímabil frá tveimur árum í 25 ár.   

Við val á þátttakendum fór ritari á Hvítabandi yfir alla þá einstaklinga sem voru með 

skráðan maka sem aðstandenda og höfðu fengið þjónustu átröskunarteymis árið 2017. 

Rannsakandi fékk nöfn, símanúmer og netföng allra kvennanna sem höfðu verið í þjónustu á 

þeim tíma og voru með skráðan maka sem aðstandenda. Konurnar voru samtals 11 og var 

haft samband við þær símleiðis til að kanna áhuga á að maki þeirra tæki þátt í rannsókninni. 

Ekki náðist í eina konuna, ein hafði skilið við maka sinn, þrjár höfðu ekki áhuga á að maki 

þeirra tæki þátt í rannsókninni en sex konur samþykktu þátttöku. Þegar rannsakandi hafði 

samband við konurnar kom í ljós að tvær af konunum höfðu lokið meðferð á meðan hinar 

fjórar voru enn í meðferð. Parið fékk svo sent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) um rannsóknina 

og var þá aftur haft samband til að kanna áhuga fyrir þátttöku. Rannsakandi fékk símanúmer 

og netföng makanna og hafði samband við þá til að athuga vilja til þátttöku og til að ákveða 

stað og stund. Allir makarnir samþykktu þátttöku. Þegar makinn mætti í viðtal fékk hann 

afhent kynningarbréf um rannsóknina sem hann hafði þá þegar fengið sent í tölvupósti og 

var búin að kynna sér. Einnig fékk makinn afhent upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 2) sem hann 

skrifaði undir.   

3.2.2 Gagnasöfnun 

Í þessari rannsókn voru viðtöl notuð við gagnasöfnun og var eitt viðtal tekið við hvern 

þátttakanda. Viðtölin voru 50-60 mínútna löng og fóru fimm viðtöl fram á göngudeild barna- 

og unglingageðdeildar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og eitt viðtal fór fram á göngudeild 

átröskunar sem var að ósk viðmælanda. Stuðst var við viðtalsvísi með tilbúnum spurningum 

sem rannsakandi vildi fá svör við. Viðtalsvísirinn var hafður til hliðsjónar í viðtölunum. 
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Þátttakendur voru ekki spurðir spurninga beint af blaði, heldur reynt að ná fram eðlilegu 

spjalli með spurningarnar til hliðsjónar. Viðtölin voru að jafnaði frjálsleg og óformleg og reynt 

að ná fram upplifun makanna. Í lok hvers viðtals fór rannsakandi yfir viðtalsvísinn í þeim 

tilgangi að kanna hvort svör hefðu fengist við öllu sem óskað var eftir. 

3.2.3 Skráning og úrvinnsla gagna   

Við greiningu gagna voru rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar sem komu hér að framan. 

Stuðst var við nálgun grundaðrar kenningar þegar efnið var greint sem felur í sér að eigindleg 

gögn eru greind á skipulagðan hátt samhliða gagnasöfnun. Aðferðin sem notuð var nefnist 

kóðun og er fyrra stigið opin kóðun. Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Að 

loknu hverju viðtali var það afritað og settar inn hugleiðingar rannsakanda og athugasemdir 

eftir því sem við átti. Við afritunina var þess gætt að viðtalið væri afritað eins orðrétt og 

mögulegt var og allar athugasemdir rannsakanda voru vel greindar frá viðtalinu sjálfu. Þegar 

viðtölin höfðu verið skráð var hafist handa við að vinna úr þeim og greina það sem fram hafði 

komið. Byrjað var á því að greina eitt viðtal og það lesið nokkrum sinnum yfir og reynt að 

draga fram meginflokka eða þemu. Flokkarnir voru settir upp á minnisblað og skipt í 

undirflokka sem allir voru skráðir og kóðaðir með númerum. Þetta var einnig gert við hin 

viðtölin. Þetta var gert til þess að fá sem besta mynd af því sem þátttakendur voru að segja 

rannsakanda. Við lestur viðtalanna kom strax í ljós að viðmælendurnir áttu ýmislegt 

sameiginlegt og að upplifun þeirra var á margan hátt sameiginleg. Reynt var að draga fram 

sem flest viðhorf þátttakenda og leitast við að gæta jafnræðis í sambandi við tilvitnanir. Þegar 

gögnin voru lesin yfir birtust þemun smá saman.   

3.2.4  Siðfræðileg álitamál 

Siðfræði er fræðigrein sem fjallar um siðferði og leitar svara við spurningum um rétt og 

rangt, gott og illt. Orðið „siðferði“ er tvírætt sem annarsvegar vísar til þess hvernig hegðun 

og hugarfari fólks er háttað og hins vegar til þess hvaða hegðun og hugarfar ættu að ríkja. 

Reynt er að komast að skynsamlegri niðurstöðu um ákveðin siðferðileg álitamál sem krefjast 

úrlausnar hjá flestum siðfræðilegum viðfangsefnum. Í siðfræðinni er verið að greina 

vandamálin, skýra valkostina, draga fram rökin og gagnrýna í þeirri von um að fá traustari 

niðurstöður (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Þegar gerðar eru rannsóknir hér á landi á manneskjum þarf lögum samkvæmt að sækja 

um sérstakt samþykki siðanefnda og er hlutverk slíkra nefnda almennt að sjá að fyrirhugaðar 
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rannsóknir samrýmist góðum siðum. Siðanefndir eiga fyrst og fremst að vernda réttmæta 

hagsmuni þátttakenda í vísindarannsóknum. Hér á landi ber siðanefndum að meta 

hugsanlega áhættu við hverja rannsókn á móti gagnsemi hennar út frá þeirri forsendu að 

(Sigurður Kristinsson, 2013) „við mat skulu hagsmunir einstaklings þó ætíð vega þyngra en 

hagsmunir vísinda eða samfélags” (Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

286/2008). Eins og fram hefur komið var fengið leyfi frá Siðanefnd Landspítala (nr. 16/2015). 

Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð þá geta vaknað upp margar siðferðislegar 

spurningar, þá sérstaklega þegar verið er að kanna upplifun og reynslu fólks. Mikilvægt er að 

rannsakandi sé meðvitaður um siðferðislega þætti og þá ábyrgð sem hann ber. Rannsakandi 

þarf að passa upp á að verja þátttakendur og tryggja að þeir verði ekki fyrir skaða af því að 

taka þátt í rannsókninni. Mikilvægt er að veita þátttakendum nákvæmar upplýsingar um hver 

tilgangur rannsóknar er, að þeir gefi upplýst samþykki og að tryggð sé nafnleynd og gætt að 

trúnaði. Einnig að þátttakendur viti að þeir geti dregið sig út úr rannsókninni á hvaða 

tímapunkti sem er án nokkurs eftirmála og að hljóðupptökum verði eytt að lokinni afritun 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Einstaklingur sem tekur þátt í rannsókn á rétt á að fá að 

vita í hverju þátttaka hans felst og hvernig upplýsingar um hann verði birtar (Sigurður 

kristinsson, 2013).   

Í þessari rannsókn fengu allir þátttakendur kynningabréf þar sem fram komu allar 

upplýsingar um rannsóknina og eyðublað með upplýstu samþykki sem bæði þátttakendur og 

rannsakandi skrifuðu undir. Rannsakandi vakti athygli á því að fylsta trúnaðar yrði gætt 

varðandi allar upplýsingar sem þátttakandi mundi veita og að öllum persónugreinanlegum 

upplýsingum yrði breytt. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við þátttakendur sem getur komið 

af stað tilfinningalegu róti og er áhættan fyrir þátttakandann að það geta komið upp erfiðar 

tilfinningar í viðtali. Rannsakandi hafði því hafa samband við hvern þátttakanda daginn eftir 

viðtal til að kanna líðan þeirra. Hverjum þátttakanda var boðið upp á stuðningsviðtal hjá 

Vigdísi Jónsdóttur félagsráðgjafa og fjölskyldufræðingi á Landspítala að loknu 

rannsóknarviðtali sér að kostnaðarlausu ( sjá fylgiskjal 3). Makarnir nýttu sér það ekki.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá meginniðurstöðum þar sem rætt var við sex maka 

einstaklinga sem voru að glíma við átröskun. Greint verður frá meginþemum sem fram 

komu, gert verður grein fyrir hverju og einu þeirra og komið með tilvitnanir inn í texta sem 

tekin er beint úr viðtölunum. Meginþemun sem upp komu voru fimm sem rannsakanda 

fannst endurspegla rannsóknarspurningnar sem settar voru fram í upphafi. Meginþemun 

voru: 1) Átröskunin 2) áhrif átröskunar á makann og á parsambandið, 3) áhrif 

átröskunarinnar á samskiptin í parsambandinu 4) stuðningur og 5) meðferð.  Meginþemun 

skiptust svo í undirþemu. 

Í fyrsta hlutanum verður fjallað um átröskunina og eru undirþemun: 1) birtingarmyndir 

átraskana 2) fylgiraskanir 3) erfið æska. Í öðrum hluta er fjallað um áhrif átröskunar á 

makann og parsambandið og eru undirþemun: 1) líðan maka 2) áhrif átraskana á nánd og 

kynlíf 3) lágt sjálfsmat og óöryggi 4) félagsleg áhrif. Í þriðja hluta er fjallað um áhrif átraskana 

á  samskiptin og eru undirþemun: 1) vantraust og tilfinningaleg útskúfun 2) engin leynd yfir 

átröskuninni. Í fjórða hluta verður fjallað um stuðning og eru undirþemun: 1) stuðningur frá 

maka 2) stuðningur frá fjölskyldu. Í fimmta og síðasta hlutanum er fjallað um meðferðina og 

er undirþema: 1) reynsla af meðferðinni. 

4.1 Átröskunin 

Eins og fram hefur komið í öðrum kafla greinist átröskunin í fimm flokka samkvæmt DSM-5 

kerfinu sem eru lystarstol, lotugræðgi, lotuofát, aðrar tilgreindar átraskanir og óskilgreindar 

átraskanir. Fram hefur komið að konur þátttakendanna hafa allar verið í átröskunarmeðferð 

hjá átröskunarteymi LSH á Hvítabandi og fengið átröskunargreiningu þar. Einnig hefur komið 

fram að geðrænar hliðarraskanir séu algengar þegar um átraskanir er að ræða og má þar 

nefna þunglyndi, kvíðaraskanir, persónuleikaraskanir og fíknisjúkdómar.  

4.1.1 Birtingarmyndir átraskana 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir vissu hvaða átröskunargreiningu maki þeirra 

hafi fengið. Í ljós kom að flestir viðmælendur vissu ekki alveg hvaða greiningu maki þeirra var 

með en gátu lýst því hvernig átröskunin birtist þeim. Einn viðmælandi sagðist hins vegar vita 
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hvaða greiningu maki hans var með. Andri sagði maka sinn vera með „svolítið bara allan 

pakkann“ og lýsti því þannig: 

Hún er með bara, hún er ekki með anorexiu, hún er ekki með bulimíu, hún er með hérna 

einkenni frá báðu. Hún er í rauninni með bland í poka og hún hefur skipst á milli á  

ferlinum sínum frá því hún var krakki.  

Að sögn Andra hefur kona hans einu sinni framkallað uppköst eftir að þau byrjuðu að vera 

saman en hann sagðist samt ekki alveg vita hvort hún hafi gert það oftar. Andri sagði konu 

sína einungis einu sinni hafa kastað upp fyrir framan sig og hafa viðurkennt það löngu síðar 

fyrir sér að það hafi verið „átröskunin“. Andri sagði það vera hennar stjórn til að líða betur og 

sagði: „Henni fannst hún bara, leið illa... hún hálfskammaðist sín fyrir að hafa borðað svona 

mikið“. Andri sagði konu sína eiga það til að taka átköst og þá sérstaklega á kvöldin og þá 

skipti miklu máli fyrir hana að fá eitthvað „ruslfæði“ og vildi hún þá að hann færi út í búð fyrir 

sig. Andri lýsti því þannig: 

...þá varð hún alveg brjáluð ef ég... af því að ég tók eftir því að hún varð alltaf leið eða 

reið yfir því að borða eða að vilja borða. Hún varð hrædd um að verða feit og hérna það 

var... hún var alveg brjáluð yfir því enn samt var hún alveg brjáluð ef ég sagði bara nei 

þú... veist ég vil ekki fara út í búð fyrir þig þú veist ég... þér líður illa yfir þessu. Það var 

erfitt að ræða þetta enn þetta fór svona líka í taugarnar á mér af því að ég var kannski 

ekki alveg búin að gera mér grein fyrir því að hún væri með átröskun... það fór bara 

meira í taugarnar á mér að hún gæti bara ekki haft stjórn á sér bara og vitað betur.  

Bjarni vissi ekki alveg hvaða átröskunargreiningu kona sín væri með og sagðist ekki hafa 

upplifað að kona sín væri með átröskun. Hann sagði „hún er svo dönnuð í mataræði sko, hún 

er ekki með einhverja öfga skammta… hún borðar hollt“ en sagði konu sína hins vegar sækja í 

sætindi eftir matinn og jafnvel á milli mála og segir hana vera með „fíkn“ fyrir sykri. Bjarni 

lýsti þessu þannig: 

Hún er alltaf með þetta sýnart í sætindi [...] laumar sér í sælgæti á kvöldin sko ... það er 

alltaf verið að búa til einhver tilefni svolítið sko... eins og að fara í bíltúr með krakkana og 

er þá búin að lofa þeim að kaupa ís.  

Bjarni sagðist hafa „skammað“ konu sína fyrir að vera að lofa krökkunum að kaupa ís án 

nokkurs tilfellis og sagði „þá var hún kannski bara að... næra sjálfa sig og tók okkur með í 

þetta... krakkarnir verða náttúrulega spenntir“. Bjarni sagði það vera erfitt fyrir krakkana að 

hætta við þegar kona hans er búin að lofa einhverju. 
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Guðmundur sagði konu sína hafa greinst með átröskun áður en þau byrjuðu að vera 

saman og sagðist ekki vita alveg hvaða greiningu hún væri með. En sagði að hún hefði verið 

um tíma í þjónustu hjá átröskunarteyminu og þar hafi hún fengið aðstoð við að borða rétt og 

var þá að vigta allt ofan í sig og lýsti því þannig: „Hún er mikið að velta þyngdinni fyrir sér. 

Þegar ég byrjaði með henni þá sá ég inn í fataskápinn hennar... þar var tafla með 

dagsetningum og þyngd“. Guðmundur sagðist ekki alveg hafa skilið þetta fyrst og fundist 

þetta mjög skrýtið en sagði konu sína vera mjög viðkvæma fyrir þyngdinni og sagði hana 

núna vera undir „þremur tölum“. 

Egill sagði konu sína hafa greinst með átröskun í fyrra eða svona upp úr miðju ári og 

sagðist ekki alveg vita hvaða greiningu hún hafði fengið. Egill sagðist bara vita hvernig það 

lýsti sér og sagði að hún borðaði ekki rétt, sleppti því oft að borða en tæki síðan átköst en 

kastaði ekki upp. Egill sagði konu sína sækja mikið í sælgæti eða óhollan mat á kvöldin og 

sagði að hún áttaði sig ekkert á því þegar hún væri að fara í átkast og lýsti því þannig:  

Hún áttar sig ekkert á því að þetta er að byrja og þú veist tíu mínútum seinna þá er hún 

búin með ógurlegt magn af nammi... og þá kemur vanlíðanin... og hún fer að tala sig 

niður og gera lítið úr sér.    

Egill sagði konu sína rokka þess á milli að vera í kjörþyngd og þyngjast og sagði „það eru þessi 

átköst sem hún tekur sem eru svo erfið“.  

Halldór lýsti þessu hjá konu sinni þannig: „Hún er búin að vera lengi... hún kastar ekki 

upp, en ég veit ekki alveg hvað hún er með... ég vissi það ekki fyrr enn hún byrjaði að vinna í 

sjálfri sér að hún væri með átröskun“. Aðspurður sagðist Halldór ekki hafa vitað að kona sín 

væri með átröskun þegar þau kynntust en sagðist halda að það hafi byrjað fyrir þann tíma og 

hún verið að glíma við það í mörg ár.  

Finnur talaði um að kona sín hafi tvívegis farið í meðferð vegna átröskunar á Hvítabandi, 

í fyrra skiptið fengið greininguna lotugræðgi fyrir tíu árum síðan, þá átján eða nítján ára 

gömul. Það hafi verið áður enn þau kynntust. Hann sagði hana nú í dag vera greinda með 

lotuofát sem lýsti sér þannig: „Það voru bara alveg gríðarleg átköst sem voru tekin... henni 

leið illa ef hún gat ekki farið og linað tilfinningarnar og borðað eitthvað“.   

4.1.2 Fylgiraskanir 

Fram kom hjá viðmælendum að konur þeirra voru einnig að glíma við aðrar geðraskanir eða 

líkamlega kvilla sem hafði áhrif á líðan þeirra og á parsambandið. Andri sagði í því samhengi: 
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„Hún er mögulega með sko áfallastreituröskun, þráhyggju, áráttu og hérna borderline eða 

jaðarpersónuleikaröskun“. Egill lýsti þessu þannig:  

Hún sýnir rosalega mikil einkenni kvíða og þunglyndis og... uu... sem sagt hún er með 

persónuleikaröskun og sýnir mikla áráttuhegðun á tímum sérstaklega þegar hún er ekki 

búin að borða... þá kemur fram ofsalega mikil áráttuhegðun.   

Finnur sagði konu sína einnig vera með kvíða, þunglyndi, ADHD og sagði hana vera 

ofsakvíðna og lýsti því þannig: „Hún getur fengið svona ofsakvíðaköst... hún á erfitt með að 

gera hluti almennt... hún fer svona... fer bara eiginlega  í panicmod“. Finnur sagði þetta hafa 

margskonar áhrif á hennar lífsgæði eins og til dæmis að hún vaknaði oft kvíðin á morgnana 

og ætti þá erfitt með að fara framm úr rúminu þar sem hún væri mjög kvíðin fyrir deginum. 

Bjarni sagði konu sína einnig vera með „bullandi vefjagigt“ þreytu og streitu og 

Guðmundur sagði konu sína vera flogaveika og hafa glímt við þunglyndi.  

Halldór sagði um konu sína: „Hún er einnig að glíma við kvíða og svona almenna 

vanlíðan og svo fær hún kvíðaköst“. 

Eins og fram kemur hjá viðmælendum þá voru konur þeirra ekki einungis að glíma við 

átröskun heldur voru flestar þeirra einnig að glíma við aðrar raskanir eins og þunglyndi og 

kvíða. Tveir makar töldu konur sínar einnig vera með persónuleikaröskun. 

4.1.3  Erfið æska 

Þrír af viðmælendunum töluðu um að konur þeirra hefðu ekki fengið gott uppeldi og að 

foreldrar kvenna þeirra hefðu ekki verið til staðar fyrir þær eða verið mjög gagnrýnir á þær. 

Einn viðmælandi talaði um að kona hans hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun í æsku. Það 

hefði orsakað það að kona hans væri að glíma við þessa erfiðleika. Egill greindi svo frá: „Hún 

er ein af þeim manneskjum sem átti erfiða æsku... æskan hennar hefur mótað hana rosalega 

mikið hennar svona geðræna ástand“. Egill sagði konu sína einnig hafa reynt að skaða sjálfa 

sig og sagði:  

Ég veit að hún hefur reynt það og svo um leið og hún hérna áttaði sig því hvað hún væri 

að gera þá eiginlega fór hún að hlæja af sjálfri sér fyrir að vera svona mikill kjáni, eins og 

hún orðaði það.   

Egill var spurður út í hvort hann vissi hvað hún gerði og svaraði því þannig: „Já hún náði í 

eldhúshníf og gerði svona lítið mark hérna svona sem við hlæjum af í dag“. Egill segir hana 

ekki rispa sig að staðaldri og sagði:  
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Hún gerði það þegar hún var yngri en ekki núna, veit ekki nákvæmlega hvernig það var… 

hef ekki spurt hana út í það... ég geri ekki ráð fyrir því að hún sé að gera það núna nema 

að hún sé að fela það vel fyrir mér.  

Egill sagðist ekki hafa orðið var við að hún væri að skera sig núna. Finnur sagði konu sína eiga 

í „skrýtnu“ sambandi við foreldra sína sem hafi áhrif á líðan hennar og þá erfiðleika sem hún 

er að glíma við í dag og lýsti því þannig:   

Það var engin misnotkun eða þannig sko... ekkert þannig en það var áfengisvandamál... 

og eitthvað svoleiðis að hún lenti í miklu að henni fannst. Hún fékk ekki mjög svona 

stöðug samskipti frá móður sinni sem barn. Hún vissi aldrei hvort hún var að koma 

heim... í brjáluðu skapi eða glöð eða eitthvað svona... og hún er með ýmsa triggera frá 

fortíð.  

Halldór talaði um að kona sín hefði verið misnotuð kynferðislega sem barn sem hefði mótað 

hana og haft áhrif á líðan hennar. Halldór sagði það vera ástæðuna fyrir því að hún sé að 

glíma við þessa erfiðleika í dag.  

Andri sagði maka sinn ekki hafa fengið gott atlæti í sínu uppeldi og hafði trú á að 

framkoma móður hennar væri sennilega ástæðan fyrir því af hverju kona hans er eins og hún 

er og lýsti því þannig:   

Mamma hennar er sennilega ástæðan fyrir hérna.. af hverju..af hverju konan mín er 

svona eins og hún er...þú veist... hún er búin að gera lítið úr henni frá því hún var bara 

barn. Átröskunin hefur pottþétt bara myndast af því hún var alltaf að setja út á hana... 

bara alltaf að setja út á útlitið hennar... bara  alltaf að setja út á hana yfir höfuð... alveg 

frá því hún var lítil. 

Andri sagði móður konu sinnar vera að glíma við áfengisvanda.   

4.2 Áhrif átröskunar á makann og parsambandið 

Fram kom hjá viðmælendum að það er ekki alltaf auðvelt að eiga maka sem er að glíma við 

átröskun og aðrar raskanir sem þeim fylgja. 

4.2.1 Líðan maka   

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeim liði í parsambandinu. Í svörum viðmælenda 

kom fram að þeim leið almennt vel í parsambandinu. En þeir sögðu jafnframt að sambandið 

væri ekki alltaf auðvelt og það væri margt sem þyrfti að takst á við. Eins og fram kom hjá Agli:  

Mér líður alveg... mér líður mjög vel... þetta er náttúrulega, ég ætla ekki að segja að 

þetta sé eitthvað auðvelt eða neitt svoleiðis... það getur verið þreytandi þú veist þetta er 

erfitt... getur verið þreytandi.  
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Egill sagði reiðina vera erfiða og sagði það vera erfitt að horfa upp á konu sína vera reiða og 

að reiðin bitni að hluta til á sér. Egill sagði konu sína ekki beita sig andlegu ofbeldi en sagði: 

Ég er sá sem fæ að vita af því að hún sé reið af því að ég er sá eini sem er í kringum hana 

af því að í gegnum tíðina er... þá... er hún búin að fjarlægja sig mikið frá fólkinu sem hún 

hangir með en það er bara... það er persónuleikaröskunin sem veldur því að hún er 

svona. 

Finnur sagði að sér liði alveg ótrúlega vel í parsambandinu „þetta er frábær stelpa og við 

fittum alveg ótrúlega vel saman“. Finnur sagði að þau ættu margt sameiginlegt og vildu fá 

svipað út úr lífinu en sagði að þau misskildu hvort annað mikið. En sagði jafnframt að þau 

gætu talað um það og leyst það vel en sagði það vera mjög erfitt og þreytandi og sagði „ef 

hún fær ekki þá validation sem henni finnst hún þurfa nákvæmlega þegar hún þarf það, getur 

það leitt af sér af sér leiðindi restina af deginum“. Finnur var beðin um að lýsa því nánar. 

Hann lýsti því þannig: „Hún lokar á mig tilfinningalega séð og fer mikið inn í hausinn á sér og 

fer að greina allt sem ég er að gera“. Finnur sagði að þetta ylli oft vanlíðan hjá sér.  

Andri sagðist vera ánægður með margt í sambandinu en sagði einnig margt vera erfitt og 

krefjandi og þá sérstaklega áður en kona hans fór í meðferð á Hvítabandi. Andri sagðist ekki 

vilja hugsa um konu sína sem „aumingja“ en sagði margt vera vandamál fyrir hana sem er 

ekki fyrir „venjulegt fólk“ en sagði einnig margt vera gott og komst svo að orði:  

Það sem búið er að lagast mest er tilfinningastjórnun hennar það er eiginlega bara gullið 

í... sambandinu okkar. Áður var þetta bara þannig að það mátti bara ekki bregða út af þá 

var hún bara geðveikt leiðinleg... en það sem mér finnst erfiðast er náttúrulega allar 

raskanirnar hennar en þær eru ekki búnar að vera að hafa neitt ógeðslega mikil áhrif en 

ég er alltaf skíthræddur um að þær byrji aftur að hafa sömu áhrif og þegar tíminn var 

sem verstur, það finnst mér erfiðast.   

Andri var spurður út í hvernig það lýsti sér þegar hún var sem verst, þá lýsti hann því þannig:   

Hún var bæði ótrúlega þurfandi, líka ógeðslega andstyggileg... þú veist... henni leið bara 

ógeðslega illa... hún fer bara... það tekur bara yfir einhver önnur manneskja og verður 

svona manipulated.  

Andri sagði margt hafa breyst til batnaðar eftir átröskunarmeðferðina.  

Bjarni sagðist líða „alveg ágætlega“ í parsambandinu en sagði jafnframt að það gengi á 

ýmsu en það væri ekki eitthvað sem þau gætu ekki leyst. Bjarni nefndi jafnframt að það væri 

margt sem sér þætti gaman að gera en kona hans gæti ekki gert vegna veikinda sinna og 
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sagði: „Það eru annmarkar á því sem hún getur ekki gert“. Bjarni sagði að það stoppaði sig í 

að gera margt félagslegt sem honum þætti gaman að gera.  

Guðmundur og Halldór sögðust almennt líða vel í sambandinu en það væri einnig margt 

sem tengdist sambandinu sem væri erfitt. Halldór komst svo að orði: “Við eigum gott líf 

saman… það er mikill léttir að vita að hún er að vinna í sjálfri sér“. En sagði jafnframt að það 

væri erfitt fyrir konu sína og hefði áhrif á samband þeirra.  

4.2.2 Áhrif átrsakana á nánd og kynlíf 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvernig þeir upplifðu snertingu, nánd og kynlífið í 

parsambandinu. Fjórir viðmælendur töluðu um að konur þeirra ættu erfitt með snertingu og 

þeir töluðu um að lítið væri um kynlíf. Einnig kom fram hjá þeim að konur þeirra ættu erfitt 

með það en þeir sögðust sýna konum sínum skilning á því. Tveir viðmælendur töluðu hins 

vegar um að nánd og kynlíf væru ekki vandamál hjá þeim og konum þeirra.   

Andri talaði um að kona sín þyldi alveg snertingu í dag en hefði þolað hana illa áður en 

hún fór í átröskunarmeðferðina. Þá hafi hún oft orðið pirruð þegar hann reyndi að nálgast 

hana en sagðist finna breytingu hjá konu sinni varðandi það. Andri sagði að kynlífið hafi 

einnig verið minna áður enn kona hans fór í átröskunar-meðferðina en þá hafi það komið í 

„köstum“ og lýsti því þannig: „Það kom kannski ein vika þar sem við vorum mjög aktív og svo 

komu vikur þar sem ekkert var að frétta“. Andri var spurður nánar út í hvernig kynlífið væri í 

dag og svaraði hann því þannig:  

Það hefur umm... það hefur farið...það er aðeins að skána núna... það var náttúrulega 

miklu betra þegar við byrjuðum fyrst saman [...] það sem mér finnst leiðinlegast núna er 

að þú veist... já kynlífið okkar er ekki jafn algengt og mér finnst það mjög leiðinlegt... 

kynlífið okkar er alveg gott en bara lítið... mér finnst það leiðinlegt...það hefur alveg áhrif 

á mig og sambandið. 

Andri sagðist ekki vera sáttur við að kynlífið væri af skornum skammti en sagði konu sína eiga 

erfiðara með þetta en hann og lýsti því þannig: 

Hún hefur bara ekki kynhvötina eins mikið og ég... mér leiðist að vera alltaf sá sem byrjar 

og fá svo höfnun frá henni... þar sem hún segist ekki vera í stuði [...] henni finnst það 

ekkert gaman að hún hafi ekki kynhvötina... hún getur samt ekki neitt sig til að vera með 

kynhvöt. 

Andri sagði konu sína einnig vera á þunglyndislyfjum sem væru sennilega að hafa áhrif á 

kynhvötina að einhverju leyti.  
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Halldór sagðist eiga erfitt með að nálgast konu sína og að hún ætti erfitt með snertingu. 

Hann lýsti því þannig:  

Hana líkar það ekki, hún ýtir mér bara burt og svona… það gerir mig stressaðan, hún var 

ekki svona áður að ýta mér frá sér… það hefur verið svona síðustu tvö ár, ég mátti áður 

taka utan um hana.  

Halldór lýsti kynlífinu þannig: „Það er minna eftir að hún fór að vinna í sjálfri sér... það hefur 

verið svona síðastliðin tvö ár... svona lítið kynlíf það var alveg normalt fram að því“. Halldór 

sagði þau hafa rætt um það og væru að vinna með það í parameðferð og sagði þetta bara 

vera „accepterað.“ Halldór sagði þetta oft vera erfitt en sagði jafnframt að kona sín væri að 

vinna með erfiða hluti í sálfræðimeðferð eins og kynferðislega misnotkun sem hún varð fyrir í 

æsku.  

Guðmundur lýsti því hvernig kona hans virðist eiga erfitt með að sleppa tökum og njóta 

kynlífsins: 

Kynlífið er til staðar… hún reynir að njóta þess enn það er eitthvað sem aftrar henni að fá 

það… ég reyni og reyni síðan bara er… við höfum talað um kynlífið [...] hún hefur líka 

frumkvæði og löngun. 

Guðmundur sagði eitthvað koma í veg fyrir að kona sín gæti notið þess og sagði það vera 

erfitt fyrir sig.   

Egill sagðist halda að konu sinni finnist í lagi þegar hann snerti hana og sagðist ekki hafa 

tekið eftir því að henni þætti neitt óþægilegt við það. Aðspurður um kynlífið sagði Egill að 

það væri búið að vera lítið og lýsti því þannig:   

Það er búið að vera mjög lítið síðan að... stuttu fyrir greiningu að það datt niður... áður 

enn hún var greind með þetta kannski fyrir svona meira en ári þá datt hún niður. Hún fór 

í aðgerð á löppinni og var þá heima frá vinnu, það svona fyrir mér markar svona 

upphafið á þessu öllu saman af því að þá útilokaði hún sig frá öllum. Hún hreyfði sig 

ekkert, varð rosalega óánægð með sjálfa sig og myndaði þannig með sér eða triggeraði 

þennan sjúkdóm sem hún er með mjög mikið... þannig að það er búið að vera mjög af 

skornum skammti alla vega síðan þá [...] Þetta er ekki spurning um að hana langi ekki til 

að stunda kynlíf með mér... þetta er meira spurning um að henni langi ekki til að hún sé 

að stunda kynlíf eins og hún lítur út eða og eins og henni líður.  

Egill sagði konu sína vera óánægða með sjálfa sig og að hann hefði reynt að tala um kynlífið 

við hana, en sagði að hún vildi ekki tala um það þar sem hún skammist sín svolítið fyrir þetta. 

Egill sagði jafnframt að konu sinni finndist mjög óþægilegt og erfitt að ræða erfiða hluti eins 

og kynlífið. En sagði jafnframt að það væri ákveðin huggun fyrir hana að hann væri ekki 
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farinn. Egill sagðist muna eftir að hafa rætt þetta við konu sína þremur mánuðum eftir að 

kynlífið var búið að vera af „skornum skammti“ og lýsti því þannig: „Henni finnst þetta mjög 

skrýtið að ég sé enn til staðar“. Egill sagðist skilja konu sína betur eftir að hann að kynntist 

henni og hennar sögu betur og sagði „hún hefur ekki verið með besta fólki í gegnum tíðina 

og... já... hún er búin að lenda í ýmsu í gegnum tíðina frá því hún var barn sem hefur haft 

áhrif á hana“.  

Bjarni sagði hinsvegar að kynlíf sitt og konu sinnar vera fremur reglulegt og lýsti því 

þannig:  

Við stundum alveg reglulega kynlíf þannig séð sko en þarna. Það er alveg reglulegt... 

kannski bara út af því að karlinn er ýtinn eða eitthvað… nei nei... ég held að henni finnist 

kynlíf og öll snerting góð... þú veist ég held hún hafi líka þessa líkamlegu þú veist... þörf 

fyrir nánd  og svoleiðis sko.  

Finnur sagði maka sinn bregðast misvel við snertingu og lýsir því þannig: „Oft vill hún láta 

snerta sig... oft fer hún í fýlu af því ég snerti hana ekki nóg... þannig þetta er mjög svona já… 

Þegar hún vill ekki láta snerta sig þá víkur hún sér undan og fær svona smá panic“. Finnur var 

spurður, hvort þau hefðu getað rætt það. Finnur svaraði því þannig: „Já ég meina... þegar 

hún segir að hún vilji ekki láta snerta sig… þá verður maður bara að virða það í rauninni þú 

veist... hún er stundum… fær stundum einhverja svona... sérstaklega þegar henni líður illa“. 

Finnur sagði hana stundum upplifa að hún fái ekki næga snertingu og segir hana þá stundum 

biðja um hana og segir „snertingin tengist hennar vanlíðan“. Finnur sagðist stundum ekki vita 

hvað hún vildi fá frá sér og sagði það vera erfitt fyrir sig. Finnur sagði kynlífið aftur á móti 

vera gott og að maka sínum liði vel með það og lýsti því þannig: „Við höfum ekki átt í neinum 

tendesum í kringum þessi atriði þar. Það hefur bara gengið ótrúlega vel og okkur líður báðum 

vel með það“. 

Átröskunin virðist að hafa neikvæð áhrif á nánd og kynlíf í parsambandinu. Eins og fram 

kemur í öðrum kafla þá hafa rannsóknir sýnt að konur sem eru að glíma við átröskun hafi 

almennt minni kynlífslöngun (Abraham, 1998; Morgan o.fl. 1999; Pinheiro o.fl., 2010; 

Sanchez og Kiefer, 2007; Van den Broucke o.fl., 1997) og almennt minni kynhvöt. (Abraham, 

1998; Pinheiro o.fl., 2009). Einnig hefur komið fram að konur með átröskun forðist einnig 

kynferðisleg samneyti vegna fjölda annarra ástæðna, þær gætu meðal annars fundið fyrir 

skömm og hatri gagnvart líkama sínum (Dick o.fl., 2013). Kynferðis ofbeldi í æsku getur haft í 

för með sér ýmsar afleiðingar eins og til dæmis áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíði. Ein af 
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alvarlegustu afleiðingunum tengist erfiðleikum í kynlífinu en talið er að yfir 90% þolenda 

höfðu upplifað það í kjölfar kynferðis ofbeldis (Maltz, 2012).  

4.2.3 Lágt sjálfsmat og óöryggi 

Flestir viðmælendur töluðu um að konur þeirra væru að glíma við lágt sjálfsmat og gerðu oft 

á tíðum lítið úr sér. Viðmælendur töluðum einnig um að það gæti verið erfitt að búa við það 

og þurfa stöðugt að vera að „peppa“ maka sinn upp. Andri komst svo að orði: „Hún er að 

brjóta sig niður ...þú veist það er alveg orðið betra ...en hún er mjög dugleg við að brjóta sig 

niður“. Andri talaði um að kona sín ætti tvær góðar vikur og svo tvær slæmar vikur og lýsti 

því þannig: „Það var alltaf svona að rokka á milli og hún var alltaf að hugsa um að hún væri 

að verða svo feit... en sótti samt alltaf í þetta rusl-fæði“. Andri sagðist ekki skilja af hverju 

hún hætti ekki þá að borða þetta rusl-fæði á kvöldin þar sem henni liði illa á eftir og yrði 

mjög óánægð með sig.  

Bjarni lýsti þessu þannig: „Ég held hún sé ekki alveg ánægð með það sem hún sér í 

spegli“.  

Guðmundur sagði sjálfstraustið hjá maka sínum ekki vera nógu gott og sagði: „stundum 

held ég að henni finnist hún bara vera bara ómerkileg bara sem er ekki gott“. Guðmundur 

sagði konu hans ekki hafa trú á sjálfri sér.  

Egill sagði konu sína vera með lítið sjálstraust, oft vera ósátta við sjálfa sig og þá 

sérstaklega eftir að hún hefði tekið átköstin. Egill sagði konu sína þá gera lítið úr sjálfri sér og 

lýsti því þannig:   

Hún er kannski södd og líður vel með það en er ósátt með það hvernig hún náði því fram. 

Þegar hún er búin að borða alveg ógurlegt magn af nammi... þá kemur vanlíðan og fer þá 

að tala sig niður. Hún gerir það svolítið án þess að vita af því... sem sagt fórnarlambar 

sjálfa sig og týnir til ástæður sem láta henni líða illa og veltir sér upp úr þeim. 

Finnur sagði upplifun konu sinnar á sjálfri sér ekki vera góða og fannst hún suma daga gera 

lítið úr sér og brjóta sig niður og lýsti því þannig: 

Suma daga er hún að segja ljóta hluti við sig, en aðra daga er hún dugleg að byggja sig 

upp ég mundi segja að hlutfallið milli góðra daga og slæmra daga eru fimm á móti einum 

eða eitthvað. Hún er kannski einn dag í viku mjög, mjög, mjög vond við sjálfa sig, annars 

allt í lagi eða að byggja sig upp. 

Finnur var spurður nánar út í hvernig það lýsti sér þegar hún væri vond við sjálfa sig. Finnur 

lýsti því þannig: „Í rauninni hef ég bara komið að henni og hún segir… ég kem kannski að 
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henni grátandi… og hún segir að hún hafi verið að segja vonda hluti við sjálfa sig… ég hef 

ekkert spurt nánar út í það“. Finnur sagði konu sína nota mat til að lina tilfinningar og ef hún 

gerði það ekki, þá komi upp vanlíðan hjá henni.   

4.2.4 Félagsleg áhrif 

Viðmælendur voru spurðir út í félagslega þáttinn, hvað þeir gerðu með konum sínum og 

hvort þær væru virkar félagslega. Viðmælendur upplifðu þetta á ólíkan hátt en helmingur 

þeirra talaði um að konur þeirra væru að einangra sig að einhverju leyti eins og Egill komst 

að orði: 

Hún meira lokar sig af... ekki það að fólki langi ekki til að vera í kringum hana... það er 

meira að hana langar ekki til að vera í kringum fólk... en síðan einmitt kvartar hún um 

að....henni finnst það leiðinlegt að eiga enga vini... en þá er það bara að hún fjarlægir sig 

frá fólki...af því að hún vill ekki vera of svona... hún vill ekki verða svona... hún vill ekki 

hanga á fólki [...] hún fer ekki í rauninni ekki að hitta vinkonurnar.   

Egill sagði að ef hann og kona hans hittu fólk sem hún þekkti þá kæmi það fyrst á tal við hann 

og sagði: „þetta fólk kemur fyrst að tala við mig og það brýtur svolítið hjartað í henni“. Hann 

sagði það vera mjög erfitt fyrir konu sína. Egill sagði konu sína einnig vera hrædda við að 

kynnast nýju fólki og lýsti því þannig: “Hún er skýthrædd við að vingast við nýtt fólk... og 

hefur sagt, hvað ef þau vilja ekki vera vinir mínir“.  

Finnur sagði maka sinn ekki beint einangra sig heima en væri ekki að sækja í félagslegar 

aðstæður og lýsti því þannig:   

Sko hún er hrædd við margar félagslegar aðstæður... hún á nokkrar vinkonur... og ég er 

að reyna að hvetja hana til þess að vera meira í sambandi við þær... það er svona hennar 

go to að gera það ekki [...] hún lokar sig ekki af beint en sko hún er svo sem ekkert að 

sækja í þær.   

Finnur sagði að þetta hefði áhrif á sig og sambandið þar sem hann sæki þá einnig minna í 

félagslegar aðstæður.  

Andri sagði konu sína vera að einangra sig heima en sagðist reyna að hvetja hana til að 

fara með sér út að gera eitthvað og orðaði það þannig:  

Við reynum að vera dugleg að hitta fólk [...] hún á erfitt með að vera í kringum fólk en 

við erum að reyna að láta það ekki hafa áhrif af því það er ekki að hjálpa henni að forðast 

það.   
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Andri sagði þetta samt hafa áhrif á þau félagslega þar sem það væri oft erfitt að fá konu sína 

út að hitta aðra og sagðist alveg þurfa að hafa fyrir því.  

Halldór sagði að hann og kona hans gerðu ekki mikið saman og sagði að þau einangruðu 

sig að einhverju leyti og lýsti því þannig: „Hún hefur alltaf átt erfitt með að gera ýmsa hluti og 

hitta annað fólk... hún vill bara helst vera heima. Ég hef stundum reynt að draga hana út... 

það gengur stundum vel og stundum ekki“. Halldór sagðist vilja gera meira með konu sinni 

en þar sem hún ætti erfitt með þetta þá væru þau mikið heima.  

Bjarni og Guðmundur sögðu það hins vegar ekki vera vandamál hjá konum sínum að þær 

væru ekki að einangra sig félagslega og lýsti Bjarni því þannig:  

Við erum bæði í mjög stórum vinahóp... og þarna... það eru líka svona... mjög mikil 

tengsl í fjölskyldunni svona og við erum að hitta fjölskylduna, systkini hennar alveg og... 

þannig að það er... stundum finnst okkur of mikið félagslíf sko... hún er ekki að einangra 

sig heima.   

Að sama skapi sagði Guðmundur: „Hún er alveg að reyna að vera félagslynd [...] konan mín á 

vinkonur og fer út með þeim“. Guðmundur segir þau einnig gera margt saman og nefnir að 

þau fari saman í sund og svoleiðis og segir: „Hún er ekki að einangra sig heima“. Aðspurður 

sagði Guðmundur að hann teldi að hún þyrfti á því að halda að fara meira með einni eða 

tveimur vinkonum á kaffihús á kvöldin en hún gerði það ekki og lýsti því þannig: „Hún er bara 

alltaf svo þreytt á kvöldin að hún hefur bara ekki orku í það“.   

4.3  Áhrif átraskana á samskiptin 

Samskiptin hjá pörunum gátu verið erfið og hætt á að ýmis mál væru ekki rædd.  

4.3.1 Vantraust og tilfinningaleg útskúfun 

Hjá viðmælendum kom fram mikilvægi þess að það væri traust í sambandinu og að konur 

þeirra gætu rætt opinskátt við þá. Fjórir viðmælendur lýstu því þannig að það væri erfitt 

þegar konur þeirra gætu ekki opnað sig fyrir þeim og lokuðu tilfinningalega á þá. Guðmundur 

talaði um að kona hans gæti ekki opnað sig fyrir honum og lýsti því þannig:   

...hún vildi bara ekki opna sig fyrir mér þá... mér leið ekkert vel með það að hún gæti ekki 

talað við mig af því hún hélt að ég myndi horfa á hana þannig sem eftir var... það er 

eitthvað sem hún vill tjá sig um en bara ekki við mig.   

Guðmundur sagði það vera vegna þess að það mundi breyta hugsunarhætti hans um hana og 

sagðist hafa rætt það við hana en að það hefði ekki breytt neinu.  



57 

Egill talaði einnig um að kona hans hefði átt erfitt með að treysta honum og einnig öllum 

öðrum og orðaði það þannig:  

...það er alveg lykilorð að því sem ég má ekki vita og það er..það eru hlutir sem ég má 

ekki vita og... og það eru nokkrar manneskjur sem eru vinir hennar og hún vill ekki að ég 

verði vinur... er hrædd um að ég steli þeim frá sér ef við skildum hætta saman og annað 

slíkt. Hún er svakalega protectiv sem viðkemur sjálfri sér... en það er í raun bara... hún 

kann þetta ekki... sem er bara allt í lagi. 

Egill talaði um að kona sín væri alltaf hrædd um að einhver mundi særa hana á endanum og 

ef einstaklingur sem stæði henni nærri mundi særi hana, yrði það erfitt fyrir hana. Egill sagði 

konu sína ekki segja honum alla hluti sem hún taldi að hann þyrfti ekki að vita. Egill sagðist 

hafa lært að horfa framhjá því og sagðist bara þurfa að gefa henni tíma þar sem þau væru 

enn að kynnast.  

Finnur talaði um að maki sinn treysti sér að sumu leyti, en ekki öllu leyti og lýsti því 

þannig: „Hún segir mér ekki alveg allt... þorir ekki að segja mér, finnst hún ekki vera örugg og 

geti sagt mér allt“. Finnur talaði um að það geti verið þreytandi að þurfa stöðugt að vera að 

sannfæra konu sína um að hún gæti treyst honum og að það hefði ekki breytt neinu.  

Andri talaði um að hann og kona sín gætu talað saman um suma hluti en þegar þau 

töluðu saman á tilfinningalegum nótum sagðist hann ekki fá sömu svörun hjá henni. Hann 

sagði konu sína þá eiga erfitt með tjá sig og lýsti því þannig:  

Það er kannski pínu meiri krókaleið fyrir hana... hún þarf að springa til að geta rætt um 

tilfinnningar. Hún fer upp og á leið niður getur hún talað um tilfinningar sínar, af hverju 

hún varð svona reið, líður illa og svoleiðis... eins og hún hefur sagt og segir rosalega oft 

... ég þarf svo mikið að gráta til þess að... til að fá losun til að geta talað um það sem er 

að.   

Andri sagðist einnig óttast viðbrögð hennar og hafi rætt það við hana, enn það ekki borið 

árangur og lýsti því þannig: „Við höfum rætt það... hún skýlir sér bara á bak við veikindin og 

það sem fer mikið í taugarnar á mér er að það er svo mikið lært hjálparleysi. Hún er alltaf... 

ég get ekki... ég verð svo pirraður þegar hún gerir það“.  

Bjarni og Halldór töluðu báðir um að þeir gætu talað opinskátt um hlutina við konur 

sínar og upplifðu að þær treystu þeim. 
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4.3.2 Engin leynd yfir átröskuninni 

Fram kom hjá flestum viðmælendum að það væri enginn feluleikur í tengslum við 

átröskunina, það væri allt upp á borðinu. Hins vegar kom fram hjá einum viðmælanda að það 

væri feluleikur í kringum átröskunina og sumt sem ekki mætti ræða. Bjarni sagði allt vera upp 

á borðinu hjá sér og konu sinni og að það væru engin leyndamál. Hann lýsti því þannig: „Það 

er ekki neinn feluleikur... hún hefur vaknað á nóttinni og fengið sér þá að borða... og hefur 

sagt mér það... ég vaknaði í nótt og át hérna heilan draum eða eitthvað… vantaði þá 

eitthvað“.   

Egill, Andri og Guðmundur sögðu að sama skapi konur sínar ekki fara í felur með það 

sem þær væru að borða og sögðust geta rætt það við konur sínar. En þeir sögðu jafnframt að 

það væri oft erfitt að ræða þetta og að það ylli oft samskiptaerfiðleikum.  

Halldór sagðist hafa þurft að passa allt sem hann segði áður en kona hans fór í 

átröskunarmeðferðina en að það hefði breyst eftir meðferðina og þá sérstaklega eftir að hún 

hafi farið að vinna í sjálfri sér. Hann lýsti því þannig: „Í dag getum við talað opinskátt um 

hlutina og átröskunina“.  

Finnur sagði konu sína hins vegar eiga það til að fara í felur með það sem hún borðaði 

þegar hann væri ekki heima og þegar henni líði illa. Hann lýsti átröskun hennar á eftirfarandi 

hátt: „Þá borðar hún tilfinningar sínar grimmt“. Finnur sagðist til dæmis hafa keypt 600 

gramma M og M poka sem kona hans hefði falið í náttborðinu sínu og lýsti því þannig:  „Hún 

var væntanlega búin að snakka á honum þegar ég sá ekki til... ég fann hann tóman þar“. 

Aðspurður sagðist Finnur ekki hafa treyst sér til þess að ræða þetta við hana og sagði: „Þetta 

er svona hennar ró“. 

Einnig kom fram hjá flestum viðmælendum að pörin töluðu opinskátt um átröskunina 

við aðra en tveir viðmælandur töluðu þó um að konur þeirra væru ekki tilbúnar til þess að 

gera það. Andri lýsti því þannig:  

Við reynum að vera ekki að fela þetta sko og ef fólk spyr mig þá segi ég bara þetta er það 

sem er í gangi... ég fer... ég fer bara ekki að segja fólki frá því bara upp úr þurru en ég er 

ekki að fela þetta.  

Egill sagði konu sína hafa talað meira um átröskunina við annað fólk eftir að hún byrjaði í 

átröskunarmeðferðinni á Hvítabandi og lýsti því þannig: „Þegar hún byrjaði í meðferð þá 
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einhvern veginn opnaðist allt varðandi þetta og hún fór að tala meira við fjölskyldu sína um 

þetta ...og svona við foreldra sína og svoleiðis“. 

Guðmundur og Halldór sögðu konur sínar geta rætt opinskátt um átröskunina við 

fjölskyldu sína og Halldór lýsti því þannig: „Hún getur alveg talað opinskátt í dag um 

átröskunina sko... við fjölskyldu sína og tvær vinkonur... hérna... eftir að hún fór svona að 

vinna í sjálfri sér... hún gerði það ekki áður“.  

Bjarni sagði konu sína tala opinskátt um líkamlegu veikindin sem hún hefði verið að 

glíma við en sagði hana ekki tala opinskátt um átröskunina og lýsti því þannig:  

Hún er ekki komin þangað að tala um þetta við vini eða...eins og ég segi við erum bara 

að... að... hún er að átta sig á þessu meira bara í haust... fyrir svona hálfu ári er þetta 

bara svona fyrst að koma upp á borðið sko. Hún er ekki farin að... tilkynna... en hún 

hefur kannski sagt systrum sínum og mömmu sinni þetta sko en hún er ekki komin með 

þetta í fjölskylduna mína. 

Finnur sagði konu sína heldur ekki ræða opinskátt um veikindi sín við alla og lýsti því þannig:  

Ekki við fjölskyldu sína þú veist... hún ræðir kannski við einhverjar vinkonur sem hafa 

gengið í gegnum eitthvað svipað eða sambærilegt... hún á eina sem er akkúrat með... 

kvíða og þunglyndi og átröskun... þær ræða aðeins saman... þú veist hún á auðvelt með 

að ræða þetta við hana kannski en ekki allar hinar.  

Finnur sagði konu sína hafa sagt sér frá átröskuninni fljótlega eftir að þau kynntust og að hún 

hefði ekki falið hana fyrir sér en að hún væri ekki tilbúin til að ræða þetta við fjölskylduna 

sína. 

4.4 Stuðningur 

Viðmælendur voru samhljóma varðandi það að stuðningur og að vera til staðar skipti miklu 

máli fyrir þá og konur þeirra. En en sögðu jafnframt að það oft væri erfitt og krefjandi að vera 

í því hlutverki.     

4.4.1 Stuðningur frá maka 

Guðmundur sagði að stuðningur sinn fælist í því að hvetja konu sína til að borða rétt og 

sagðist borða það fæði sem hún væri á hverju sinni, henni til stuðnings. Guðmundur sagði 

konu sína oft vera að passa upp á mataræði sitt og sagðist styðja hana í því. Guðmundur 

sagðist einnig hvetja konu sína til að fara meira út af heimilinu. 
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Finnur sagðist veita konu sinni ýmis skonar stuðning og nefndi að kona hans ætti 

stundum erfitt með að fara fram úr rúminu á morgnana vegna kvíða og vanlíðunar. 

Stuðningur hans væri fólginn í því að styðja hana andlega með því að „peppa hana upp“ til að 

koma henni á fætur og sagðist þá fara yfir daginn með henni og lýsti hann því þannig:  

...við tölum okkur í gegnum daginn... þú veist og förum svona yfir það…hvað væri það 

versta sem gæti gerst... og þá svona… þetta er kannski ekki svo slæmt... þá kannski 

byrjar hún að gera eitthvað.    

Þegar Finnur var spurður nánar út í það, sagði hann að þetta hjálpaði konu sinni að fara á 

fætur á morgnana en sagði jafnframt að þetta væri oft þreytandi fyrir sig að vera í þessu 

hlutverki nánast á hverjum morgni.  

Egill sagðist styðja konu sína til dæmis með því að minna hana á að borða þar sem hún 

ætti það til að svelta sig yfir daginn. Egill sagðist stundum hringja í konu sína í hádeginu til að 

minna hana á að borða. Þegar hann kæmi heim úr vinnu færi hann yfir það með henni hvað 

hún væri búin að borða yfir daginn. Egill sagði konu sína oft líða illa þegar hann væri að ræða 

þetta við hana og lýsti því þannig:   

Þegar ég kem heim og spyr hana kannski... hvað ertu búin að borða í dag og hún er 

ekkert búin að borða síðan hún vaknaði þá er bara... þá líður henni eins og hún sé að 

bregðast mér og að ég sé vonsvikin.  

Egill sagði það ekki vera rétt hjá konu sinni og hafi rætt það við hana en sagði að hún trúði 

því stundum og stundum ekki, það færi eftir líðan hennar hverju sinni. Egill sagði konu sína 

stundum vera sátta við þennan stuðning sem hann væri að veita henni, en stundum ekki og 

lýsti því þannig:  

...af sjö dögum vikunnar þá er hún rosalega þakklát fyrir mig... kannski tvo mjög þakklát 

og svo eru fimm sem hún er in diffrent og... og eða finnst þeir mjög erfiðir... en það eru 

einn til tveir dagar í viku sem hún er svona mjög þakklát fyrir mig.   

Egill sagði þetta oft á tíðum vera mjög erfitt fyrir sig og að hann yrði að passa sig á að taka 

þetta ekki inn á sig. Hann lýsti áhrifum átröskunarinnar á líðan konu sinnar og eigin líðan á 

eftirfarandi hátt: 

...ef það er mikil vanlíðan í gangi... reyni ég að kenna mér ekki um... en það læðist alveg 

oft í gegn að það gæti verið mér að kenna... þannig að það fylgir þessu alveg vanlíðan... 

það gerir það alveg... það væri rosa skrýtið ef það gerði það ekki.   
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Bjarni sagðist veita konu sinni ýmsan stuðning og sagði konu sína oft vera mjög þreytta 

eftir daginn og að henni finndist hann oft ekki aðstoða til á heimilinu. Bjarni lýsti því þannig: 

„En samt elda ég alltaf matinn og fer í búðina og kaupi inn... svo förum við og göngum saman 

á hverju kvöldi með hundinn“.  

Andri sagðist vera að styðja konu sína á ýmsan hátt og sagði það stundum vera krefjandi 

og að það gerði hann stundum mjög reiðan. Hann sagði konu sína vera í endurhæfingu og 

fannst það skipta miklu máli að hún sinnti henni vel. Hann sagðist hafa reynt að vera 

styðjandi við hana og vildi sjá hana vera virkari í endurhæfingunni og sagði „það fer í 

taugarnar á mér að... því stundum finnst mér svona eins og að hún sé ekki tilbúin til að gefa 

sig hundrað prósent í þetta“. Andri sagðist einnig aðstoða hana við að koma sér á fætur á 

morgnana og lýsti því þannig: „Hún er að setja það á mínar herðar að koma sér á fætur sem 

er ómeðvitað eða meðvitað... hún þarf sinn tíma til að koma sér á fætur“. Andri sagðist 

ósáttur við það hvað kona hans væri lengi að koma sér út úr húsi á morgnana og sagði hana 

ekki virða sinn tíma. Hann sagðist vilja vera mættur tímanlega eins og til dæmis þegar hann 

mæti í vinnunna eða á aðra staði sem honum fannst skipta máli að mæta á réttum tíma og 

lýsti því þannig:  

Það fer svo í taugarnar á mér hvað hún er lengi að koma sér af stað [...] hún getur ekki 

einu sinni gefið mér þá virðingu að þú veist, virða minn tíma finnst mér [...] mér líður 

stundum eins og ég sé bara með krakka, sé í sambandi með krakka... og ef ég segi henni 

að drífa sig þá verður hún pirruð og ef ég bendi henni á einhverja svona hluti. Það virkar 

ekki að reka á eftir henni... það bara gerir mig stundum alveg ógeðslega reiðan... 

sérstaklega ef þetta er eitthvað sem skiptir mig miklu máli. 

Þannig fannst Andra hann geta farið inn í foreldrahlutverk gagnvart konu sinni sem gat gert 

hann reiðan og pirraðan. Hann sagði konu sína vera fullorðin einstakling sem ætti að geta 

tekið ábyrgð á sjálfri sér en þannig væri það ekki.  

Allir viðmælendurnir voru sammala því að þeir vildu vera til staðar fyrir konur sínar og 

voru þeir samhljóma um að þær gætu leitað til þeirra. Eins og Guðmundur komst að orði: 

„Hún getur leitað til mín en mér, finnst hún ekki leita til mín eins og hún ætti að vera að gera 

[...] ég mundi vilja að hún leitaði meira til mín“.  

Finnur tók í sama streng og sagði að það sem skipti máli „var bara í rauninni að segja 

henni að ég elskaði hana og væri til staðar fyrir hana“.  

Egill sagðist einnig vilja vera til staðar fyrir konu sína og lýsti því þannig:   
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Þrátt fyrir það að hún sé oft reið og sýni öll þessi einkenni þá er þetta stelpan sem ég 

varð skotin í þannig að ég... mig langar frekar að vera þarna og elda handa henni 

pönnukökur heldur en að beila sko.   

Andri sagðist allt vilja fyrir maka sinn gera. Bjarni og Halldór sögðu að sama skapi að þeir 

hefðu alltaf verið til staðar fyrir konur sínar og að þeir yrðu það áfram.   

4.4.2  Stuðningur frá upprunafjölskyldu  

Fram kom hjá flestum viðmælendum að stuðningi af hálfu upprunafjölskyldna kvenna þeirra 

væri ábótavant. Andri sagði það vera erfitt að fá ekki neinn stuðning frá upprunafjölskyldu 

konu hans þegar ástandið væri svona erfitt og lýsti því þannig:  

...mér hefur fundist hvað erfiðast er að fjölskyldan hennar er bara non existing í 

þessu...það er enga hjálp að fá þeirra megin og þú veist ég veit ekki hvar hún væri ef ég 

hefði bara gefist upp og farið frá henni þú veist... það var rosalega lengi sem ég hélt hún 

mundi fremja sjálfsmorð. 

Andri sagði það hafa verið mjög erfitt fyrir sig og hefði haft veruleg áhrif á sambandið.  

Í viðtali við Finn kom fram að það væri ekki mikinn stuðning að fá frá upprunafjölskyldu 

konunnar hans og sagði að hann kona hans ætti í „skrýtnu“ sambandi við foreldra sýna og 

væri ekki í góðum samskiptum við móður sína. Finnur sagði konu sína vera með ýmsa 

„triggera“ frá fortíð sem væri yfirleitt eitthvað tengt þeim og væri að hafa áhrif á hana í dag 

og sagð „hún ætti ekki að vera í svona miklum samskiptum við foreldra sína“. Finnur sagði 

konu sína vera í daglegum samskiptum við móður sína en sagði það vera svona „skrýtin 

samskiptamynstur“ og sagði konu sína vera að læra að setja foreldrum sínum mörk. Hann 

lýsti því þannig: „Hún veit bara sín mörk... ef þetta fer yfir ex mikið á dag eða á viku þá klárar 

hún sig… þá er hún komin með aðrar leiðir heldur enn svona bings eating eða eitthvað til að 

díla við það“.  Finnur sagði að kona sín væri ekki að nota mat í dag til að lina tilfinningar sínar 

en gerði það áður. Finnur lýsti þessu þannig:  

Kona mín var mjög viðkvæm tilfinningalega séð [...] hún tók þá alveg gríðaleg átköst til 

að lina eitthvað þú veist það var bara alveg rosalegt... fannst mér... henni leið illa ef hún 

gat ekki farið og linað tilfinningarnar og borðað eitthvað.   

Egill talaði um að kona sín væri búin að ýta fólki frá sér og sagði hana hafa verið alda upp við 

erfiðar aðstæður, bæði hvað varðar fjölskylduaðstæður og að hún hafi einnig orðið fyrir 

einelti. Hann lýsti því þannig: „Hún er ein af þeim manneskjum sem átti erfiða æsku... æskan 

hennar hefur mótað hana rosalega mikið, hennar svona geðræna ástand“. Að sögn Egils 
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leitaði hún ekki í samneyti við í fjölskyldu sína og sóttist ekki eftir að gera eitthvað með 

einhverjum öðrum en honum. Hann sagði að það væri oft erfitt fyrir sig.  

Guðmundur sagði að hann og kona hans fengju stuðning að sumu leyti frá fjölskyldu 

konu sinnar og sagði að hún færi til móður sinnar nánast daglega. Fram kom hjá Guðmundi 

að þegar kona hans er slæm af veikindum sínum þá hafi móðir hennar aðstoðað þau eins og 

Guðmundur lýsti því: „Stundum hefur það lent þannig að mamma hennar hefur þurft að fara 

með stelpuna í leikskólann af því að konan mín er svo slæm út af [veikindum sínum]“. 

Guðmundur sagði aftur á móti að móðir hennar væri ekki styðjandi varðandi átröskunina og 

lýsti því þannig: „Henni finnst mamma sín ekki vera svona... styðjandi við hana einhvern 

veginn... henni finnst hún bara segja... þú átt bara að gera betur og eitthvað svoleiðis“. Sem 

að sögn Guðmundar hefur ekki góð áhrif á konu hans.   

Bjarni talaði um að það væri fínt samband við fjölskyldu konunnar hans og að sú 

fjölskylda væri styðjandi.  

Halldór sagði fjölskyldu sína ekki vera til staðar og að fjölskylda konu hans mætti vera 

meira styðjandi.    

4.5 Meðferðin  

Eins og fram hefur komið höfðu eiginkonur viðmælendanna allar verið í átröskunar meðferð 

hjá átröskunarteymi LSH á Hvítabandi. Þegar viðmælendur voru spurðir út í meðferðina og 

um aðkomu þeirra sem aðstandenda að meðferðinni, kom í ljós að fjórir af viðmælendunum 

höfðu komið að meðferð maka síns með einhverjum hætti. Þrír viðmælendur sögðust hafa 

nýtt sér parameðferð, einn viðmælandi kvaðst hafa farið á aðstandendanámskeið en tveir 

viðmælendur sögðust ekkert hafa komið að meðferð maka síns. 

4.5.1 Reynsla af meðferðinni  

Egill sagðist hafa sóst eftir upplýsingum þegar honum hafi verið boðnar þær og einnig þess 

utan og vildi vita sem mest um átröskunarvanda konu sinnar. Einnig sagðist hann hafa viljað 

vita hvað væri í gangi í sambandinu hjá þeim. Egill sagðist hafa fengið það sem 

aðstandendum er boðið í upphafi meðferðar og lýsti því þannig: 

...í upphafi meðferðar mm... er aðstandendum boðið á einn fund þar... sem sem sagt 

...uuu... sjúklingurinn fær að segja aðstandanum hvernig honum líður og í svona hreinu 

umhverfi og hvað aðstandendur eru að gera rétt og hvað rangt, hvað sé særandi og 

annað slíkt. Þetta er mjög hreinsandi ferli og ...og gerði rosalega mikið fyrir mig af því að 
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maður er alltaf að læra... bara strax og ný áskorun kemur upp þá á maður betur með að 

tækla það.  

Egill sagði að hann og kona hans hefðu verið tvö saman í viðtali með meðferðaraðila í 

„algjörlega hreinu umhverfi.“ Þar sem þau hefðu getað talað saman í næði og fengið aðstoð 

hjá meðferðaraðila við það. Egill sagði að þetta hefði verið alveg nýtt fyrir þeim báðum en 

verið mjög gagnlegt. Egill sagði að þau hefðu einnig nýtt sér sambandsráðgjöf til að vinna í 

parsambandinu.   

Andri sagðist sjá mikla breytingu á konu sinni eftir átröskunar meðferðina á Hvítabandi 

og lýsti því þannig: „Ég er ógeðslega stoltur af henni... þú veist það er bara ógeðslega mikill 

munur á henni... það er bara svart og hvítt miðað við hvernig þetta var“. Andri sagðist sjálfur 

hafa farið á aðstandendanámskeið hjá átröskunarteyminu á Hvítabandi sem hafi verið mjög 

gagnlegt fyrir sig. Andri lýsti því þannig:  

...mér fannst það mjög gagnlegt... og þægilegt að vera í kringum annað fólk sem var að 

díla við það sama og ég og svona og hafði kannski sömu sögu að segja eða verri eða betri 

sögu samt þá er þægilegt að vera. Þetta var svona eins og jafningja fræðsla... pínu þú 

getur talað um þetta eins og... eitthvað sem þú ert ekki hrifinn af að tala um við aðra. 

Þau vildu á námskeiðinu fá okkur til að tjá okkur og svo náttúrulega auðvitað átti maður  

að spyrja.  

Andri sagði námskeiðið pínlítið líkjast jafningjafræðslu þar sem hann hefði verið í kringum 

annað fólk sem væri að kljást við það sama og hann.  

Halldór sagðist vera ánægður með meðferð konu sinnar og sagði að þau væru búin að 

vera saman í paraviðtölum einu sinni í mánuði í eitt ár og lýsti því þannig:  

...við erum að vinna svona með kynlífið og snertinguna í parameðferðinni og erum líka 

að..hérna að læra aðferðir til að geta talað betur saman um allskonar hluti eins og 

hvernig okkur líður... við tölum líka um það sem er erfitt... þetta hefur hjálpað okkur 

mikið.  

Halldór sagði þau hafa fengið góða þjónustu og að hann viti í dag meira um hvernig konu 

hans líði og hvað hún hefði verið að ganga í gegnum og sagði: „Mér finnst mikilvægt að hafa 

fengið að vera þátttakandi í meðferðinni“.  

Bjarni sagði meðferðina einnig hafa verið gagnlega og lýsti því þannig: „Við höfum verið 

saman í paraviðtölum... síðastliðna hálfa árið... höfum þá verið að ræða okkar líðan". Hann 

bætti við  „Ég er alveg gríðarlega sáttur við allt sem gerir konunni minni gott“. 
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Tveir viðmælendanna sögðust ekkert hafa komið að meðferð kvenna sinna og að þeir 

hefðu fengið allar upplýsingar um meðferðina í gegnum konur sínar. Eins og Guðmundur 

komst að orði: „Ég talaði ekki við neitt starfsfólk þar... við fórum ekkert saman í viðtöl og ég 

fékk bara upplýsingar frá henni og hún sagði mér ekki mikið“.  

Finnur sagðist heldur ekki hafa fengið neina fræðslu eða hafa verið boðið upp á neitt og 

sagði: „Hún var bara í meðferð þar... það sem ég veit um meðferðina það hefur hún sagt 

mér“. Finnur sagði það litla sem hann vissi um átröskunina hafa verið það sem hann hefði 

lesið sér til um á netinu og það sem maki hans hefði sagt honum. Að sögn Finns þá hefði 

hann gjarna viljað fá einhverjar upplýsingar og lýsti hann því þannig:   

...ég kannski bara heyrði bara frá henni hvað hún væri að gera…oft vildi hún ekki segja 

það. Ég hefði viljað fá kannski bara bleðil eða eitthvað um starfið þarna hvað væri að 

gerast. Það hefði verið gott að fá upplýsingar um hvað þetta væri og hvar þetta væri 

staðsett... starfsfólk og lýsingu á starfinu... þú veist og listi yfir þær meðferðir sem eru í 

gangi eða eitthvað... bara fá svona grunnupplýsingar... en hér, hún sagði mér frá því sem 

hún vildi segja mér. 

4.6 Samantekt 

Niðurstöður þessar gefa til kynna að átröskunin hafi að mörgu leyti neikvæð áhrif á 

parsambandið. Fram kom hjá flestum mökum að átröskunin hefði neikvæð áhrif á samskipti, 

kynlíf og nánd og hefði áhrif félagslega. Einnig koma fram hjá mökunum að konur þeirra voru 

að glíma við lágt sjálfsmat og voru gagnrýnar á sjálfa sig. Makarnir greindu frá því að þeir 

voru að styðja konur sínar með ýmsum hætti sem gat verið aukið álag fyrir þá og gat valdið 

pirringi og þreytu en þeir vildu jafnframt vera til staðar fyrir þær. Fram kom að flestir 

makarnir komu að meðferð kvenna sinna og fannst það vera hjálplegt þar sem þeim fannst 

þeir þá skilja betur átröskunarvanda kvenna sinna og stutt þær betur. Þeir makar sem ekkert 

komu að meðferðinni, hefðu viljað koma að meðferðinni. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og túlkaðar í ljósi 

fræðilegra sjónarhorna og dregnar ályktanir. Eins og fram hefur komið byggir þessi ritgerð á 

eigindlegri rannsókn til að fá fram upplifun og líðan þátttakenda. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að skoða upplifun og líðan maka af því að vera í parsambandi með 

einstaklingi sem er að glíma við átröskun. Greint var frá upplifun sex maka einstaklinga sem 

eiga við átröskun að stríða og hafa verið í meðferð hjá átröskunarteymi Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi. Ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum yfir á alla maka 

einstaklinga sem eru að glíma við átröskun þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða. Til 

þess að ná þessu fram voru settar fram í tvær rannsóknarspurningar í upphafi sem leitast var 

við að svara. Þemun sem fram komu í rannsókninni eru 1) átröskunin 2) upplifanir maka af 

áhrifum átröskunar á þá og parsambandið 3) upplifanir maka á áhrifum átraskana á 

samskiptin 4) stuðningur og 5) meðferð. Fjallað verður um hvert þema fyrir sig. 

5.1 Átröskunin 

Eins og fram hefur komið hafa konur þátttakendanna verið í átröskunarmeðferð hjá 

átröskunarteymi Landspítalans og fengið átröskunargreiningu hjá teyminu. Eins og að framan 

greinir styðst Landspítalinn við ICD-10 greiningarkerfið við flokkun á sjúkdómum (Sigurlaug 

María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að flestir þátttakendur voru ekki vissir hvaða 

átröskunargreiningu konur þeirra hefðu verið greindar með en gátu lýst því hvernig 

átröskunin birtist þeim. Samkvæmt þátttakendum þá virðast konur þeirra annað hvort taka 

átköst eða sækja óhóflega mikið í sætindi. Þetta virtist þó vera mis mikið meðal kvennanna 

og hversu mikil áhrif þetta væri að hafa á konurnar sjálfar, makanna og á parsambandið. 

Fram kom hjá einum makanum að hann vissi hvaða greiningu kona hans hafi fengið sem hafi 

verið lotuofát. Áhugavert er að aðeins einn af mökunum vissi hvaða átröskunargreiningu 

kona hans hafði fengið. 

Einnig kom fram í niðurstöðunum að konur þeirra væru einnig að glíma við aðrar 

geðrænar raskanir eða líkamlega kvilla, má þar nefna þunglyndi, kvíða og 

persónuleikaröskun. Fram kom að þessar raskanir í bland við átröskunina væru að hafa áhrif 
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á lífsgæði kvenna þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að geðrænar hliðarraskanir eins og þunglyndi 

og kvíði væri mjög algengt hjá þeim sem eru að glíma við átröskun (Bulik, 2013). 

Það sem einna áhugaverðast var að heyra, var að hluti þátttakenda taldi að konur þeirra 

ættu við þessa erfiðleika að stríða vegna erfiðrar æsku, erfiðra samskipta þeirra við foreldra 

sína eða vegna þess að það hefði verið gert lítið úr þeim af upprunafjölskyldu þeirra. 

Samanber rannsókn Schmit og Bell (2017) þar sem fram kemur að þátttakendur trúðu því að 

ástvinir þeirra væru að glíma við vandamál tengt mataræðinu vegna ágreinings þeirra við 

foreldra eða að foreldrar hefðu verið mjög gagnrýnir á þá. Ef uppeldisskilyrði eru ekki talin 

vera  góð og lítill stuðningur frá fjölskyldu þá eru taldar meiri líkur á því að einstaklingur hafi 

minna sjálfstraust þegar hann eldist (Santrock, 2009). Í þessu samhengi má einnig velta fyrir 

sér hvað upprunafjölskylda og tengslamyndun hefur mikið að segja til um hvernig 

einstaklingurinn hugsar og lítur á sjálfan sig þegar hann eldist. Jafnframt hvernig honum tekst 

að tengjast annarri manneskju á fullorðinsárum. Eins og að framan greinir þá kom John 

Bowlby fram með tengslakenningar. Hann hélt því fram að tengslamynstur fyrstu áranna 

hefðu áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins, hegðun, félagslega aðlögun og tengsl við aðra sem 

gætu svo fylgt einstaklingum fram á fullorðinsár (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Ef 

einstaklingur hefur átt erfiða æsku þá getur hann reynt hvað hann getur til að losna undan 

áhrifum reynslu sinnar í barnæsku, en það breytir því ekki að sú reynsla mun lifa með 

viðkomandi það sem eftir er (Rivett og Street, 2009).  

5.2 Upplifanir á áhrifum átröskunar á makann og parsambandið 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mökunum leið almennt vel í parsambandinu en 

upplifðu einnig margskonar erfiðleika sem tengdust veikindum kvenna þeirra. Auk þeirra 

voru þær einnig með skerta sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Fram kom að þeir fundu fyrir 

margskonar tilfinningum sem gátu lýst sér í pirringi, streitu eða reiði. Makarnir virtust finna 

mismikið fyrir þessum tilfinningum og einnig höfðu þær mismikil áhrif á þá. Í rannsókn 

Perking o.fl. (2004) og í rannsókn Winn o.fl. (2004) kom fram að átröskunin hafi áhrif á þá 

sem standa einstaklingnum næst. Einnig kom fram í þeirri rannsókn að það geti verið mjög 

krefjandi að vera í hlutverki fjölskyldu eða maka og margskonar tilfinningar sem tengjast því 

eins og reiði, pirringur og streita.  

Í þessari rannsókn kom meðal annars fram hjá einum makanum að hann upplifði reiði og 

pirring, þá sérstaklega þegar kona hans virti ekki tíma hans. Hann upplifði sig á tímum fara í 
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foreldrahlutverk gagnvart konu sinni og upplifði að hann bæri að hluta til ábyrgð á henni. 

Annar maki sagði það vera erfitt fyrir sig að horfa upp á konu sína nota mat til að deyfa 

tilfinningar sínar þegar henni liði illa. Hluti þátttakenda upplifðu sig stundum ekki vita 

hvernig best væri að bregðast við ýmsum athöfnum kvenna þeirra. Hvernig þeir gætu rætt 

um það við konur sínar og upplifðu sig stundum geta það en stundum ekki. Rannsóknir hafa 

sýnt að makar einstaklinga sem eru að glíma við átröskun eða áterfiðleika vita oft ekki 

hvernig best er að styðja við ástvin sinn, upplifa ástandið vera brothætt og óttast að gera 

ástandið verra en það er (Bulik, 2013; Schmit og Bell, 2017; Huke og Slade, 2006). Hægt er að 

gera sér í hugarlundi hvernig það er að vera maki í slíku sambandi.  

Fram kom í niðurstöðum að flestir þátttakendur upplifðu erfiðleika með nánd og kynlíf í 

parsambandinu og upplifðu sumir að konur þeirra áttu erfitt með snertingu. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Highet o.fl. (2005) og Huke og Slade (2006) sem 

sýndi að þátttakendur höfðu átt í erfiðleikum með nánd og kynlíf í parsambandinu.  

Í þessari rannsókn greindu fjórir makar frá óánægju með kynlífið, fannst vera of lítið um 

það, þar sem konur þeirra ættu erfitt með það vegna ýmissa ástæðna. Nefndu makarnir 

þætti hjá konum sínum sem hefðu þessi áhrif: 1) erfiðleikar við að njóta kynlífsins 2) minni 

kynhvöt 3) minni löngun til kynlífs vegna vanlíðunar og óánægju með sjálfa sig og 4) vegna 

afleiðinga kynferðislegrar misnotkunar í æsku. Rannsóknir hafa sýnt að konur sem eru að 

glíma við átröskun virðast hafa almennt minni kynhvöt heldur en konur sem ekki eru að 

glíma við átröskun (Abraham, 1998; Pinheiro o.fl., 2010). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

kynferðisofbeldi í æsku getur haft neikvæð áhrif á kynlíf og nánd í parsambandi (Maltz, 

2012). Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvað nánd og kynlíf er stór hluti af 

parsambandinu. Talið er að kynlíf sé einn mikilvægasti þáttur parsambandsins (Valgerður 

Katrín Jónsdóttir, 1994) og sé ein af grunnþörfum manneskjunnar. Talið er að eitt af 

erfiðustu vandamálum sem fram koma í parsambandi sé þegar kynlífsáhugi pars minnkar  

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007). Sumir makanna greindu einnig frá því að 

konur þeirra ættu erfitt með snertingu og nánd sem samræmist niðurstöðum rannsóknar 

Broberg og félaga (2001) sem sýndi að konur sem eru að glíma við átröskun eiga í erfiðleikum 

með tilfinningalega nánd í parsamböndum.  

Fram kom hjá einum maka að hann vissi stundum ekki hvernig best væri að bregðast við 

hegðun konu sinnar, aðra stundina vildi hún láta snerta sig og þess á milli mætti hann ekki 

snerta hana. Einnig kom fram að kona hans færi í fýlu ef hann snerti hana ekki nóg en það 
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færi eftir því hvernig konu hans liði. Fram kom að hann átti erfitt með að átta sig á því hvað 

kona hans vildi fá frá sér. Þetta er í samræmi við rannsókn Ward og félaga (2000) sem sýndi 

að konur með átröskun sýndu kvíðatengd tengslamynstur með því að sækja í umhyggju, en 

einnig forðunar tengslamynstur sem birtust í mjög ýktu sjálfstæði. Þetta leiddi af sér 

tengslamynstur þar sem konurnar leituðu ýmist við að draga aðra þétt að sér eða ýta þeim 

frá sér. Slíkt mynstur kvíða og forðunar eru birtingarmynd óöryggis í tengslum við aðra.  

Fram kom í niðurstöðum að konurnar væru að glíma við lágt sjálfsmat og/eða lítið 

sjálfstraust til viðbótar við átröskunina. Þær væru óöruggar og flestar ósáttar á einhvern hátt 

við sjálfa sig. Makarnir nefndu ýmis einkenni sem fram komu hjá konum þeirra: 1) gerðu lítið 

úr sjálfum sér 2) töluðu sig niður vegna vanlíðunar 3) segðu vonda hluti um sjálfa sig 4) týndu 

til ástæður sem ollu en verri líðan og 5) hefðu ekki trú á sér. Fram kom að það gat verið erfitt 

fyrir makana að búa við þetta og horfa upp á konur sínar brjóta sig niður eða gera lítið úr 

sjálfum sér. Margar rannsóknir hafa lýst sambandi á milli lítils sjálfstrausts og átröskunar og 

hafa sýnt að þeir sem þjást af átröskun hafa sjaldan gott sjálfstraust. Þessir einstaklingar geta 

verið gagnrýnir á sjálfa sig og hafa gjarnan litla trú á eigin getu (Fairburn og Harrison, 2003).  

Hluti makanna fannst erfitt að skilja hegðun kvenna sinna og vissu ekki hvernig best væri 

að bregðast við því. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Huke og Slade (2006) 

Schmit og Bell (2017) þar sem fram koma erfiðleikar við að skilja maka með átröskun og búa 

með einstaklingi sem er að glíma við lágt sjálfsmat. Þeir fundu einnig fyrir óöryggi gagnvart 

því og vita ekki hvernig best væri að bregðast við því. 

Niðustöður sýndu að meirihluta þátttakenda upplifðu að konur þeirra væru ekki að 

sækja í félagslegar aðstæður. Nefndu þeir meðal annars að þær ættu erfitt með að vera í 

kringum fólk, sóttu ekki í félagsskap annarra og einangruðu sig að einhverju leyti sem hefði 

áhrif á líðan þeirra beggja. Makarnir sóttu þá síður í félagslegar aðstæður. Fram kom hjá 

mökunum að þeir reyndu að fá konur sínar með sér út en það gengi misvel. Fram kom hjá 

einum makanum að kona hans vildi ekki vera í kringum fólk en kvartaði svo yfir því við hann 

að eiga enga vini þar sem hún hefði fjarlægst þá. Samanber rannsókn Broberg o.fl. (2001) 

sem sýnir að konur sem glímdu við átröskun væru líklegri til að upplifa óánægju með 

félagsleg sambönd sín við aðra, finnast þau valda sér vonbrigðum og lýsa þeim sem 

ótryggum.  
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5.3 Upplifanir á áhrifum átröskunar á samskipti 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur töldu traust skipta miklu máli í 

parsambandinu og vildu að konur þeirra gætu treyst þeim og rætt opinskátt við þá. Fram 

kom hjá hluta þátttakenda að konur þeirra ættu erfitt með að tala við þá, það væru hlutir 

sem ekki mætti ræða og fannst þær loka tilfinningalega séð á þá. Hluti þeirra upplifði þannig 

að konur þeirra treystu þeim ekki, sem var þeim erfitt. Samanber rannsókn Broberg ofl. 

(2001) sem sýndi að konur með átröskun upplifðu frekar vantraust gagnvart öðrum og fannst 

óþægilegt að tjá tilfinningar sínar og líðan við aðra.  

Í þessari rannsókn kom fram hjá einum maka að honum finndist erfitt að vera stöðugt að 

reyna sannfæra konu sína um að hún gæti treyst honum og fram kom hjá öðrum að kona 

hans skýldi sig á bak við veikindin þegar hann reyndi að ræða við hana á tilfinningalegum 

nótum. Einnig kom fram hjá hluta þátttakenda að það kæmu fram ýmsir árekstrar í 

samskiptum þeirra á milli og þá sérstaklega þegar verið væri að ræða viðkvæm málefni sem 

væru tilfinningatengd. Í umfjöllun Dick og félaga (2013) kemur fram að pör forðist það að 

ræða um það sem er viðkvæmt til að forðast árekstra sem upp geta komið. Algengt er að 

samskiptin í slíkum parsamböndum verði erfið og tengist ágreiningurinn oft átröskuninni, 

vegna matarvenjanna og einnig kynlífinu.  

Fram kom hjá einum þátttakanda að kona hans væri alltaf hrædd um að einhver mundi 

særa hana og væri erfiðara fyrir hana ef það væri einhver sem stæði henni nærri. 

Sambærileg niðurstaða kemur fram í rannsókn Evans og Wertheim (2002) sem sýndi að 

konur með átraskanir væru hræddar um að verða yfirgefnar, að þær báru takmarkað traust 

til annarra og forðuðust að tengjast öðrum of nánum böndum.  

Niðurstöður sýndu að mökunum fannst mikilvægt að geta rætt saman um átröskunar-

vandann í stað þess að fara í felur með hann. Fimm þátttakendur töldu að það væri ekki 

neinn feluleikur varðandi mataræðið. Þeir töldu að konur þeirra ræddu opinskátt við þá 

varðandi átköstin. Einn þátttakandi taldi hins vegar konu sína eiga það til að fara í felur með 

þau. Enn fremur kom fram hjá flestum þátttakendum að konur þeirra gátu talað opinskátt 

við fjölskyldu og vini um átröskunarvandann. Þá sérstaklega eftir átröskunar-meðferðina en 

fyrir þann tíma vildu sumar kvennanna ekki tala um það við aðra. Tveir þátttakendur töldu 

hins vegar konur sínar ekki vera tilbúnar til að ræða átröskunarvandann opinskátt við aðra 

þrátt fyrir meðferð þeirra. Fram kom í rannsókn Huke og Slade (2006) að það voru blendnar 

tilfinningar um hvort aðrir ættu að vita um átröskunarvandann.  
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5.4 Stuðningur  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þátttakendur voru viljugir til að styðja konur sínar á 

einn eða annan hátt og var stuðningur frá þeim mismikill. Stuðningur þeirra fólst meðal 

annars í því að styðja konur sínar varðandi mataræði og að veita félagslegan stuðning. 

Stuðningur frá einum makanum fólst í að vekja konu sína og aðstoða hana við að komast á 

fætur á morgnana. Fram kom hjá þátttakendum að það getur verið erfitt og krefjandi að vera 

í þessu hlutverki. Enn fremur sýndu niðurstöður að þátttakendur vildu vera til staðar fyrir 

konur sínar og reyndu að vera það svo þeim gæti liðið betur. Það er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Huke og Slade (2006) sem sýndi að makar vilja vera til staðar fyrir 

ástvini sína og þeir telja að stuðningur þeirra skipti miklu máli.  

Flestir þátttakendur greindu einnig frá því að stuðningur frá upprunafjölskyldum kvenna 

þeirra væri ábótavant og hefðu sumir þeirra vilja fá meiri stuðning frá þeim.  

5.5 Meðferðin   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir þátttakendur höfðu góða reynslu af meðferð 

kvenna sinna og reyndu sjálfir að nýta sér þjónustuna sem þar var í boði. Þeir fundu fyrir 

jákvæðri breytingu á konum sínum. Þrír þátttakendur höfðu nýtt sér parameðferð til að 

vinna með parsambandið ásamt konum sínum. Fram kom að í parameðferðinni hafi verið 

unnið með samskipti, nánd og kynlíf. Þátttakendur töldu parameðferðina vera mjög gagnlega 

og greindi einn þátttakandi frá því að hann og kona sín væru að læra nýjar leiðir til að bæta 

samskiptin. Eins og að framan greinir er fjölskyldu- og parameðferð ein af þeim 

meðferðarnálgunum sem notuð er þegar unnið er með átröskunarvanda. Einn þátttakandi 

greindi frá því að hann hefði farið á aðstandendanámskeið sem honum hafi fundist vera 

mjög gagnlegt fyrir sig. Þar hafi hann verið í kringum annað fólk sem einnig var að glíma við 

það sama. Honum fannst námskeiðið örlitið líkjast jafningjafræðslu þar sem hann gat á 

námskeiðinu rætt um hluti sem hann væri ekki hrifinn af að ræða um við aðra.   

Tveir þátttakendur greindu frá því að þeir hefðu ekkert komið að meðferð kvenna þeirra 

og hafi fengið allar upplýsingar frá þeim. Báðir greindu frá því að þeir hefðu viljað fá meiri 

upplýsingar um átröskunarvandann og meðferðina. Það samræmist rannsókn Huke og Slade 

(2006) þar sem fram kom að makarnir vildu vita meira um átröskunarvandann og reyndu að 

ræða við maka sína til að fá upplýsingar og leituðu eftir öðrum leiðum til að fá upplýsingar. 
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Ætla má að mikilvægt sé að makinn fái upplýsingar og sé þátttakandi í meðferðinni svo hann 

geti stutt ástvin sinn á sem bestan hátt.    

5.6 Ávinningur og takmarkanir rannsóknar 

Ávinningur rannsóknarinnar er að gögnin eru lýsandi, reynt var að kynnast og skilja upplifun 

og sjónarhorn makanna sem rætt var við. Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að hér á landi 

hefur slík rannsókn ekki verið gerð og var því áhugavert að ná fram sjónarhorn makanna. En 

eins og að framan greinir hefur það aukist að einstaklingar á miðjum aldri sem eru í 

parsambandi séu að greinast með átröskun. Vonast er til að rannsóknin geti veitt innsýn inn í 

upplifun og líðan maka sem er í parsambandi með einstaklingi sem er að glíma við átröskun.     

Takmarkanir þessarar rannsóknar liggja í því að um lítið úrtak var að ræða. Reynt var að 

fá fleiri þátttakendur en það reyndist erfitt þar sem þrír einstaklingar neituðu þátttöku, ein 

kona hafði skilið við maka sinn og ekki náðist í eina konuna. Einnig voru margir einstaklingar 

sem voru skráðir í meðferð árið 2017 með skráða foreldra sem aðstandendur en ekki maka. 

Ekki lá ljóst fyrir hvaða greiningu konur þeirra höfðu verið greindar með. Aðeins komu fram 

þau einkenni sem makar þeirra voru varir við. 

5.7 Lokaorð 

Þegar litið er yfir þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í byrjun þessa verkefnis þá 

virðist átröskunarvandi einstaklings sem er í parsambandi hafa ýmiss konar neikvæð áhrif á 

sambandið. Fram kom að átröskunin hefði áhrif á samskipti, nánd, kynlíf og félagslega. 

Flestum þátttakendum fannst þeir ekki stunda nógu oft kynlíf með konum sínum, þar sem 

konur þeirra áttu í erfiðleikum með það vegna ýmissa ástæðna. Einnig kom fram að hluti 

kvennanna áttu erfitt með snertingu sem gat reynst makanum erfitt. Makarnir fundu fyrir 

margskonar tilfinningum í tengslum við veikinda kvenna sinna, má þar nefna pirring, streitu, 

reiði og vantraust. Hluti makanna upplifðu að konur þeirra áttu að sumu leyti erfitt með að 

ræða við þá og fannst þær jafnvel loka á þá tilfinningalega séð.  

Flestir þátttakendur voru ekki vissir hvaða átröskunargreiningu konur þeirra höfðu 

fengið en gátu þó lýst einkennunum eins og þau birtust þeim. Þrátt fyrir að konurnar höfðu 

verið í átröskunarmeðferð vissi aðeins einn maki hvaða greiningu kona hans væri greind 

með. Samkvæmt lýsingu makanna voru þær að taka átköst og gerðu það meðal annars þegar 

þeim leið illa eða sóttu óhóflega mikið í sætindi og sælgæti. Einnig kom fram að konur þeirra 
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áttu við fleiri geðraskanir að stríða sem þeir töldu einnig hafa áhrif á líðan kvenna þeirra, á 

líðan þeirra og á parsambandið. Þrátt fyrir ýmsa erfiðleika í sambandinu þá leið 

þátttakendum almennt vel og vildu allt fyrir konur sínar gera.  

Hluti makanna nefndi að erfið æska kvenna þeirra hefði mótað þær og haft áhrif á líðan 

þeirra sem væri ástæðan fyrir veikindum þeirra. Þeir upplifðu að konur þeirra væru óöruggar 

og óánægðar með sig, voru að brjóta sig niður, tala sig niður eða gera lítið úr sjálfum sér. Auk 

þess væru þær með skerta sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Fram kom hjá mökunum að það 

hefði margskonar áhrif á líðan kvennanna á þá og á parsambandið.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að makarnir vilja vera til staðar fyrir konur sínar og 

voru að veita þeim ýmiss konar stuðning sem gat verið erfitt og krefjandi. Fram kom að flestir 

makarnir voru ánægðir með átröskunarmeðferð kvenna sinna og sáu jákvæða breytingu hjá 

þeim. Fram kom hjá einum maka að kona hans ætti erfiðara með nánd og kynlíf eftir að hún 

byrjaði í meðferðinni og taldi hann það vera vegna þess að hún væri að vinna úr erfiðum 

tilfinningum tengt kynferðislegri misnotkun sem hún varð fyrir í æsku. þátttakendur sem 

komu ekkert að meðferðinni virtust sakna þess og upplifðu sig ekki vita nægilega mikið um 

meðferð kvenna þeirra. Þeir hefðu vilja fá upplýsingar um átröskunina og hvernig þeir gætu 

verið betur til staðar fyrir konur sínar.  

Þegar einstaklingur greinist með átröskun og er í parsambandi þá hefur það ekki bara 

áhrif á hann sjálfan heldur á makann og fjölskylduna. Mikilvægt er að makanum sé boðin 

þátttaka í meðferðinni og fái fræðslu um átröskunarvandann. Að parinu sé jafnvel boðið upp 

á parameðferð svo hægt sé að vinna meðal annars með samskipti, nánd, kynlíf og félagslega 

einangrun. Mikilvægt er að makarnir skilji betur hvað konur þeirra eru að ganga í gegnum og 

að makinn fái skilning á því hvernig það er að vera maki í slíku sambandi. þar sem svo virðist 

sem það geti verið nokkuð krefjandi hlutverk.  Einnig gæti þurft að aðstoða parið við að ræða 

um átröskunarvandann út á við án þess að finna fyrir skömm tengt því.  

Niðurstöðurnar sýndu að hluti þátttakenda upplifði að konur þeirra forðuðust 

félagslegar aðstæður sem leiddu til þess að þeir gerðu slíkt hið sama sem hefði áhrif á 

parsambandið. Einnig koma fram að hluti þátttakenda fannst vanta upp á stuðning frá 

fjölskyldu kvenna þeirra, en stuðningur frá foreldrum systkinum og vinum getur verið 

mikilvægur fyrir parið.  
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Það sem kom höfundi einna mest á óvart var hvað mökunum leið almennt vel í 

parsambandinu þrátt fyrir margskonar erfiðleika sem pörin voru að glíma við. Pörin áttu við 

mismikla erfiðleika að stríða og voru á ólíkum aldri, frá 26 ára til 49 ára. Lengd sambandanna 

hafði einnig varað mislengi sem var frá tveimur árum til 25 ára. Það getur haft áhrif á það 

hvernig parið vinnur úr þeim erfiðleikum sem upp koma og hvernig makinn tekst á við það. 

Það var mjög áhugavert að ræða við makana sem voru almennt opnir og einlægir.  

Það væri áhugavert að gera frekari rannsóknir á þessum vettvangi og skoða líðan maka 

einstaklinga sem eru að glíma við lystastol eða lotugræðgi, Það hefði hugsanlega geta haft 

áhrif á niðurstöður. Finna má samhljóm með meginniðurstöðum þessarar rannsóknar og 

niðurstöðum erlendra rannsókna.  
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Fylgiskjal 1 

 

Kynningabréf til þátttakenda í rannsókninni 

„Átröskun og parsambandið“ 

 

Guðrún Kolbrún Otterstedt félagsráðgjafi á geðsviði Landspítala er að fara að stað með 

rannsókn þar sem skoðað verður hvort átröskun hafi áhrif á parsambandið/hjónabandið. 

Rannsóknin er hluti af meistaranámi í fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands.  

Þátttaka maka þíns í rannsókninni er mikilvæg þar sem upplýsingar hans geta verið 

mjög gagnlegar til að skoða nánar ákveðna þætti í parsambandinu þar sem þú ert að glíma við 

átröskun.  

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða upplifun og líðan maka á að vera 

í parsambandi/hjónabandi með einstaklingi sem er að glíma við átröskun. Hvaða áhrif hefur 

átröskunar-sjúkdómurinn á parsambönd.  
Þátttaka í rannsókninni felst í einu viðtali við maka þinn sem tekur um klukkutíma sem 

rannsaknadi tekur við hvern þátttakanda. Viðtölin verða hljóðrituð og notuð síðar við 

úrvinnslu.  Þess verður gætt í umfjöllun um niðurstöður að ekki komi fram persónugreinanleg 

atriði þar sem öllum auðkennum verður breytt við úrvinnslu gagnanna. Öll gögn verða geymd 

í  læstri hirslu á vinnustað rannsakanda á Landspítala. Rannsóknargögnum verður eitt eftir að 

rannsókn lýkur og eigi síður en í júní 2019. 

Þagnarskyldu er gætt á þennan hátt, nafn þátttakanda mun hvergi koma fram og ekki 

verður hægt að rekja upplýsingar til hans.   

Þátttaka er frjáls og þátttakandi getur hætt þátttöku hvenær sem er í ferlinu án eftirmála.  

Einnig er þátttakanda heimilt að neita að svara einstökum spurningum. Ákvörðun um að hætta 

þátttöku mun ekki hafa áhrif þjónustu við þátttakanda í heilbrigðiskerfinu nú eða í 

framtíðinni.  

Í eigindlegri rannsókn eru tekin viðtöl við þátttakendur sem getur komið af stað 

tilfinningalegu róti. Áhætta fyrir þátttakandann er að það geta komið upp erfiðar tilfinningar í 

viðtali. Rannsakandi mun því hafa samband við hvern þátttakanda daginn eftir viðtal til að 

kanna líðan. Hverjum þátttakanda verður boðið upp á stuðningsviðtal við Vigdísi Löve 

Jónsdóttur félagsráðgjafa/fjölskyldumeðferðaraðila á Landspítala Háskólasjúkrahúsi að loknu 

rannsóknarviðtali.     

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands.  S: 5254334, netfang: fjf@hi.is 

 

Rannsóknin hefur fengið leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (nr. 16/2015).   

 

 

Rannsakandi mun hafa samband við ykkur til að kanna áhuga fyrir þátttöku. Ef áhugi er fyrir 

hendi mun rannsakandi hafa samband við þátttakanda til að ákveða stað og stund viðtals.   

 

Virðingarfyllst, 

 

Guðrún Kolbrún Otterstedt, félagsráðgjafi.  

Landspítala – Hákólasjúkrahúsi 

Sími: 5434434/8253653  

Netfang: gotter@landspitali.is  

mailto:fjf@hi.is
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Fylgiskjal 2 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku þinni í rannsókninni 

„Átröskun og parsambandið“ 

 

 

 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki eru í tvíriti þar sem þátttakandi mun halda eftir eintaki.  

 

 

 

 

„Ég hef kynnt mér upplýsingar um rannsóknina og hver þátttaka mín verður. Ég tel mig skilja 

tilgang rannsóknarinnar og mögulegan ávinning. Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni og 

samþykki þá skilmála sem mér hafa verið kynntir. Ég geri mér grein fyrir að ég má hætta 

þátttöku minni í rannsókninni hvenær sem er án nokkurs eftirmála“. 

 

 

 

 

                                         _________________________________ 

                                                           Staður, dagsetning 

 

 

 

 

 

_______________________                                                      _________________________ 

Undirskrift þátttakanda                                                                   Guðrún Kolbrún Otterstedt 
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Fylgiskjal 3 

 

 

Samþykki fyrir stuðningsviðölum fyrir þátttakendur í rannsókninni 

,,Átröskun og parsambandið” 

 

 

 

Vigdís Löve Jónsdóttir félagsráðgjafi/fjölskylduþerapisti á barna- og unglingageðdeild 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi gef samþykki mitt að þátttakendum í rannsókninni “Átröskun 

og parsambandið” sem gerð er af Guðrúnu Kolbrúnu Otterstedt félagsráðgjafa og 

meistaranema verði boðið upp á stuðningsviðtöl hjá mér að loknu rannsóknarviðtali ef þess 

gerist þörf.   

 

 

 

 

______________________________ 

Staður, dagsetning 

 

 

 

 

_______________________________ 

Vigdís Löve Jónsdóttir  

félagsráðgjafi/fjölskylduþerapisti 

 

 

 

 


